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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (Peer Review) 
 

รองศาสตรจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รองศาสตรจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร  ยุภาศ   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  หนูสอน  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย์ สฤษณ์   พรมสายใจ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  เคณาภูมิ  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์  พงษ์เจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สุพรรณกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา  เตติวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัช  กนกเทศ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห ์ แสงเงิน  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สินีนาฏ  วงค์เทียนชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ทุกข์สูญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์  ขันแก้วหล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  เคลือบวัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ   ขวัญมั่น  มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ ค าใจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา วัฒนศักดิ์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัยรฐั   หมื่นด้วง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ประวันโต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช นุกูลกิจ  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
 



 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (Peer Review) 
 
ดร.คงศักดิ์     บุญยะประณัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ดร.อมรศักดิ์   โพธิ์อ่ า  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.ศศิรดา   แพงไทย  วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
ดร.สมใจ     มณีวงษ์  โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 
ดร.กิตติพัทธ์   เอ่ียมรอด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
ดร.วรรณพร   พุทธภูมิพิทักษ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา 
ดร.เด่นศักดิ์   หอมหวน วิทยาลัยชุมชนตาก 
ดร.เปรมจิต   มอร์ซิง   วิทยาลัยชุมชนตาก 
ดร.วีรพงษ์   สุทาวัน  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ดร.หัสชัย   ตั้งมั่งมี  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ดร.พุฒิพงศ์     มากมาย  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ดร.นลธวชั   ยุทธวงศ ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ดร.กรรณิการ์    ทองรักษ์  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ดร.อภิชิต    ดวงธิสาร วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ดร.วิชาญ   จันทร์อินทร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ดร.ขจรอรรถพณ   พงศ์วิริทธิ์ธร วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ดร.น.สพ.เมธี    สุทธศิลป์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ดร.ระเบียบ   สิทธิชัย  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ดร.จิระภา     ข าพิสุทธิ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ดร.สถาพร   สาภา  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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สารจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์   ยืนยง 

สถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคน และเป็นกลไกลส าคัญในการพัฒนาประเทศตามแผน 
การศึกษา ระยะยาว 20 ปี พ.ศ.(2561-2580)  โดยมุ่งเน้น การพัฒนาคน มีเป้าหมายด้านคุณภาพ ประกอบด้วยคุณภาพ
บัณฑิต คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตระหนักและให้ความส าคัญของภารกิจด้านงานวิจัยเพื่อเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ 
พัฒนาคน และพัฒนาประเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 8 ประจ าปีการศึกษา 2564 
“นวัตกรรมการพัฒนาเชิงพื้นท่ีอย่างยั่งยืน” เป็นเวทีส าหรับเผยแพร่องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
นักวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ และระหว่างนักวิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมจากการวิจัยที่มีคุณภาพ เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ สู่การพัฒนาและ 
ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร  ชุมชนสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้ประโยชน์สูงสุด ทาง
วิทยาลัยจึงมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการพัฒนาเชิงพื้นท่ีโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เช่ียวชาญและมากด้วยประสบการณ์ 

- ขอขอบพระคุณ คุณพันธุ์ เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนัตกรรม ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ 
ในครั้งนี ้

- ขอขอบพระคุณวิทยากรบรรยายพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา, ดร. พิษณุรักษ์  กันทวี  และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สุพรรณกุล  

- ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยและวารสารวิชาการสืบเนื่องจากการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติฯ ทุกท่าน 
 - ขอขอบพระคุณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยชุมชนตาก 
วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยพิชญบัณฑิต และมหาวิทยาลัยเนช่ันที่เป็นสถาบันร่วมจัดงานฯ 
ครั้งนี ้

- ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย ผู้สนใจ 
และขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะท างานทุกส่วนและผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยให้การประชุม
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สารบัญ (ตํอ) 

 หน๎า 
การใช๎ภาษาในการตั้งชื่อชํองด๎านการทํองเที่ยวในยูทูบ 
     จริญญา ธรรมโชโต.............................................................. ............................................... 

 
486 

สภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํ     
      พรรณี เนตรตระสูตร  และสายฝน แสนใจพรม................................................................ 

    
 

498 

การพัฒนาทักษะด๎านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช๎กิจกรรมเกม 
การศึกษาโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี้ม้ิง) อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 
     ณัฐธิชา  เฉลิมเทวัญ  ไพรินทร์  บุหลัน  และนลธวัช  ยุทธวงศ์………………….…................ 

 
   

509 

การพัฒนาวินัยในการจัดเก็บของเลํนโดยใช๎กิจกรรมการเลํานิทานของเด็กปฐมวัย                            
โรงเรียนบ๎านแมํปะเหนือ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 
    ณัชชา  สายชลจรูญ  พวงพิศ เรืองศิริกุล  และนลธวัช  ยุทธวงศ์.................................. 

 

 
  
520 

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช๎รูปแบบกิจกรรมศิลปะ
สร๎างสรรค์เพื่อการเรียนรู๎โรงเรียนบ๎านรํมเกล๎า  อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 
       อัณธิกา นวลปูอง  พิทยาภรณ์ มานะจุติ  และจินดามณี  เลิศมโนกุล............................. 

 
 

528 

การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยใช๎กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์ ของ 
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
       รัตติกาล  ขาวคล้ายเงิน  ฐิติ แก้ววรรณี พรหมบุตร  ณัฐกานต์ เพิ่มอ่ิม   
        วรจิตร  รอดอนุ  และนาซีฮะห์ หะยีโด.......................................................................... 

 
 
 

524 

การศึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมสะพานหรรษาเพื่อสํงเสริมความสามารถในการใช๎
กล๎ามเนื้อใหญํ ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ๎านแมํปะ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 
      วราภรณ์ พุทธรักษา พวงพิศ เรืองศิริกุล ระเบียบ สิทธิชัย และสุมิตรา ชาตานันท์.......... 

 
 

550 

ผลการจัดกิจกรรมศิลปะการปั้นที่มีตํอทักษะกล๎ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย  
โรงเรียนบ๎านแมํปะ  อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 
        ปิ่นทอง โยธา  ณัฐกานต์ เพ่ิมอ่ิม  โอไออารญา รตะจารุก และวรจิตร รอดอนุ….....… 
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สารบัญ (ตํอ) 

 

  

 หน๎า 
การเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ  
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ศุภรัตน์  เลิศมโนกุล  และ มาลัย  วงศ์ฤทัยวัฒนา................................................................ 

 
 
 

570 

คุณภาพการให๎บริการขององค์การบริหารสํวนต าบลรับรํอ จังหวัดชุมพร 
       สงกรานต์ กาญจนดิษฐ์  โสภา มุขมณเฑียร  และ วันเพ็ญ  จันทร์คง.................................. 

 
589        

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค๎า “กล๎วยเบรคแตก” ผลิตภัณฑ์ของกลุํมพลังสตรีชุมชนที่ 
4 อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก        
      เผด็จ ทุกข์สูญ  จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี  สมใจ วงค์เทียนชัย  
      และสุมลมาลย์ อรรถวุฒิชัย.......................................................................................... ......... 

 
 
 

599 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค๎าส าหรับกลุํมวิสาหกิจชุมชนน้ าพริกสี่ภาค  
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
     เผด็จ ทุกข์สูญ จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี สุมลมาลย์ อรรถวุฒิชัย และสมใจ  วงค์เทียนชัย........... 

 
 

615 

การศึกษาการเพิ่มยอดผู๎สมัครใช๎บริการ Internet Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน 
สาขาเทวาภิบาล      

 พิศสมัย  ทรงอาษา................................................................................................................ 

 
 
631 

ปัจจัยท่ีมีผลตํอการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอพพลิเคชั่น
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร       
     จอย พันธ์แตง  และ ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์.......................................................................... 

 
 

640 

การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตใหมํศึกษาความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวอํางน้ า
พานอ าเภอสร๎างคอม จังหวัดอุดรธานี      
      ยุพดี ทองโคตร ปรเมศวร์ ภูวันนา  ศรัณยา วรินทรเวช  และสิรลักษณ์ โชคคําสีลา….......... 
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สารบัญ (ตํอ) 

 หน๎า 

พฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปชํวงสถานการณ์ COVID-19  
ในพื้นที่จังหวัด สมุทรสาคร 
    ณัฏฐ์ธนินทร  หอมเจริญ  และสัญญา  คําอิน................................................................... 

  
 

664 

ปัจจัยทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํมเจเนอเรชัน Z  
ในกรุงเทพมหานคร 
     พนิดา  ตันศิริ............................................................................ ....................................... 

 
 

677 

ความสัมพันธ์ระหวํางผลตอบแทนของบิตคอยน์และอารมณ์ของนักลงทุน 
     รพีสร  เฟ่ืองเกษม............................................................................................................ 

  
690 

พฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา        
      พิชัย  สารภักดิ์  และประสิทธิ์  ทันสมัย......................................................................... 

 
 
 

705 

การพัฒนาผู๎ประกอบการเกษตรในยุคโควิด -19 สูํเส๎นทางเศรษฐกิจสีเขียว 
      ขวัญชนก แก้วเหมือน..................................................................................................... 

 
724 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎นกลุํมอุตสาหกรรม ประเภทอสังหาริมทรัพย์และ
กํอสร๎าง (PROPCON)     
      ฐชิาดา  เซี่ยงเห็น  และ ชุติมาวดี  ทองจีน..................................................................... 

 
 

736 

ศึกษามาตรการการป้องและควบคุมโรคโควิด 19 ในโรงงานผลิตผักสดสํงออก 
    ชนัตดา ขุนจิตร  โสรญา ทองหัวเตย  และกาญจนธัช บัวพา............................................ 

 
746 

การจัดท าบัญชีและใช๎ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการวิสาหกิจชุมชน 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
     ราชัน  ประดับสุข รุจาภา  สุกใส  และ หัสชัย  ตั้งมั่งมี................................................... 
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 หน๎า 

การรับรู๎และความสนใจของเยาวชนในการท ากิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ 
     กานต์นรี สุทธิ  และเลิศพร ภาระสกุล…………………………………………............……………... 

 
773 

อิทธิพลของการตลาด สังคม ความเชื่อ และคํานิยมด๎านวัตถุ ตํอความตั้งใจซื้อ
เครื่องรางของขลังของผู๎บริโภค     
     ธน ุ ชาญปรีชารัตน์  ธนะเมษฐ์  พณิชปัญญาพัฒน์  ธนกร ขาวสุวรรณ   
     และศรัณยพงศ์  เที่ยงธรรม...................................................... ........................................ 

 
 
 

787 

ต๎นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ผ๎าทอไท-ยวน ของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม  
ไท-ยวน บ๎านดงประโดก ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก          
    รัตนา  สิทธิอ่วม  ชลลดา  ใจทอง  กมลรัตน์  สมสี   
    พัชรินทรา  ชัยสมตระกูล  และ สุธีรา  วิไลกุล………………….................…….....….............. 

 
 
 

804 

แนวทางการสํงเสริมแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรบ๎านหนองโสน ต าบลหนองขํา  
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ       
     ชัยกุล วงษ์สําราญ  จินดา ขลิบทอง  และเฉลิมศักดิ์  ตุ้มหิรัญ........................................ 

 
 

820 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของ บริษัท ไบโอแอค
ทีฟ อินเตอร์ จ ากัดในเขตภาคใต๎ตอนบน 
     ณัฎฐิณี   จันทนาม  และอรอุมา   บุญทิพย์.................................................................... 

 
 

834 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตํอดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดกลุํมสินค๎าอุปโภคบริโภคในตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทย       
      นวพล ยิ้มแย้ม  และชุติมาวดี ทองจีน.............................................................................. 

 
 

849 

ผลการศึกษาอิทธิพลของการรับรู๎คุณคําตราสินค๎า และความไว๎วางใจ ตํอความตั้งใจ 
เชิงพฤติกรรมของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม       
     แสงตะวัน  เพชรสุวรรณ........................................................................................ ............ 
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สารบัญ (ตํอ) 

 

  

 หน๎า 

ปัจจัยท่ีมีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการที่พักระดับ 5 ดาว ของนักทํองเที่ยวชาวไทย  
ภายใต๎สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
กรณีศึกษา : อ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
     บัญฑิตา แคดํา  พัชรี  ทับทิม  สินีรัตน์ รสหวาน  และกันตพีร ์ ถิรกานน......................... 
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ปัจจัยท่ีมีผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ของนักทํองเที่ยวชาวไทย ภายใต๎สถานการณ์การแพรํระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     ดลนภา คงกุลทอง  ผานิตา วงศ์สุวรรณ  สินีรัตน์ รสหวาน 
     จิรวรรณ ทรัพย์เจริญ  และ ฉันท์ชนก ไชยสมบูรณ์........................................................... 

 
 
 

   
890 

ศักยภาพทางการบัญชีและความส าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในส านักงานบัญชี  
อ าเภออําวลึก  จังหวัดกระบี่ 
     น้ําฝน  ปั้นทอง………………………........................................................................................ 

 
    

901 

ปัจจัยท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจานดํวน 
ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 
    พีรพร  ปานต๊ะระษี  และวันเพ็ญ จันทร์คง......................................................................... 

 
 

920 

การพัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครชุมชนส าหรับดูแลผู๎สูงอายุท่ีมีภาวะพึงพิง 
    วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก นภาทิพย์ ตั้งตรีจีก สมปอง จันทร์เก จักรกฤษ ระดาดาษ  
     สุรวิรรณ์ สุวรรณมาลี ภาวินี เจริญชัย  ปริสา ราชสิมมา  แอ้ มาตโสภา  
     ดวงอินทร์ มาตรโสภา และมนัญา ดอกไม้ทอง……………………….........................…............ 

 
 

 
931 

การประเมินความเสี่ยงด๎านการยศาสตร์ในการเคลื่อนย๎ายผ๎ูป่วยแนวราบ 
ในผู๎ปฏิบัติงานเคลื่อนย๎ายตัวผู๎ป่วยในโรงพยาบาลแหํงหนึ่ง 
     ศิวกร จิรหฤทยั ปวีณา มีประดิษฐ์ และทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข.............................................. 
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สารบัญ (ตํอ) 

หน๎า 

 

  

ทัศนคติของพํอแมํที่มีตํอการตั้งครรภ์ในวัยรุํนมุสลิมระหวํางเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ของชุมชนมุสลิมแหํงหนึ่งในภาคใต๎ประเทศไทย     
     มงคล จ่าทอง   ซันญ่า ทองรักษ์  กรรวี กลับอําไพ  ณัฐธนภรณ์ นิ่มกาญจนา 
     เพ็ญนภา อ่อนเกลี้ยง  และยศนนท์ สิกขาจารย์................................................................... 

 
 
 

961 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร๎าของผู๎ป่วยโควิด – 19  ในเขตชุมชนมุสลิม  
อ าเภอสะบ๎าย๎อย จังหวัดสงขลา 
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แรงจูงใจในการไปใช๎สิทธิ์เลือกตั้งท๎องถิ่น ปี 2564 ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 
    สุภารัตน์ ดวงเกตุ  นวภัทร โตสุวรรณ์  และไอศูรย์ นาเคส เฮงนิธิธันยกุล...........……....….. 

 
 

1449 

แนวทางการสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมแนวใหมํ 
(New DLTV) ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต๎องการเฉพาะสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 1    
      ธัชกร  พรเวียง…………………………………………………………………….…................................ 

 
 
 

1461 

การสํงเสริมความสามารถด๎านมิติสัมพันธ์ ในการจัดประสบการณ์การโดยใช๎เกม
การศึกษาในระดับปฐมวัยช้ันปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก       
     หนึ่งฤทัย  พลอยหาญการ  สุมิตรา  ชาตานันท์  และอรุณี  สาลี...................................... 
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สารบัญ (ตํอ) 

 หน๎า 
การจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพ โดยใช๎สื่อประสม 
เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการเขียนส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3  
โรงเรียนบ๎านขุนแมํลา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 
      สภุาพร ทะนันชัย  และกรรณิการ์ ทองรักษ์…………………………………….....……………..... 

 
 
 

1485 

การพัฒนาความพร๎อมทางด๎านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยเกมการศึกษา 
โรงเรียนอิสลามศึกษา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 
     ทวินันท์  มณีวรรณ์  ชวนชม  เครือเขียว  และสมยศ  สุโพธิ์ภาคสกุล............................. 

 
 

1494 

ความต๎องการของผู๎ปกครองตํอการพัฒนาผู๎เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                   
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
     ฐิติมน  ฉัตรจรัลรัตน์  เพชร  ราชคม  และพิไรกุล  แก้วคํางาม....................................... 

 
 

1503 

ปัจจัยส าคัญที่มีผลตํอการบริการสาธารณะแนวใหมํขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ในอ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
     ศักดิ์สิทธิ์ ชมภูพวง  สิงหา ประสิทธิ์พงศ  และเมธี   ดิสวัสดิ์..........................................           

 
 
1515 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวํางการจัดการเรียนรู๎แบบออนไลน์ กับการ
จัดการเรียนรู๎แบบออนไซต์วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
    วัชรทินภัทร  อนุมา  อรุณี  สาลี  และโสภา   สุขเกษม.................................................... 

 
 
1525 

การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ เรื่องน้ าและอากาศ   
โดยใช๎การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู๎ 5 ข้ัน (5 Es)     
    ชัชวาลย์  วัดอักษร............................................................................................................ 

 
 

 
1534 

การสังเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 
การเรียนรู๎เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร:การพูดอํานเขียนไทย 
โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ-นําน 
      จงรักษ์  รัตนวิฑูรย์.........................................…………………..................…….................... 
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สารบัญ (ตํอ) 

  

 หน๎า 
การศึกษาสภาพ และปัญหาในการประยุกต์ใช๎ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพของครู
ในการพัฒนาการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning) ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา  
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
     ระเบียบ   สิทธิชัย............................................................................................................ 

 
 
 

1564 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผําน Google Classroom ในสถานการณ์การแพรํ
ระบาด ของไวรัส covid 19 
     กรณัฐ  รัตนยรรยง................................................................................................... ........ 

 
 
1581 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตํอการใช๎งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ในชํวง
วิกฤตการณ์แพรํระบาดโรคไวรัสโครานา (Covid-19) ของพนักงานธนาคารออมสิน 
     สุณิสา  ปุราโส  และฐานติา  ฆ้องฤกษ์............................................................................. 

 
 

1594 

แนวทางแก๎ไขปัญหารายได๎คําบริการและคําธรรมเนียม (FBI) ไมํเป็นไปตามเป้าหมาย
ก าหนด ของ ธ.ก.ส. สาขา สามแยกตรอกจันทน์ 
     โศภิษฐ์  อํ่ารอด  และปราณ ี เอ่ียมลออภักดี..................................................................                

 
 

1609 

ลักษณะของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์บนสมาร์ทโฟนตามความต๎องการของผู๎บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร     
     กัญณัฏฐ์   สุริยันต.์........................................................................................................... 

 
 
1623 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตํอการออมทรัพย์ ผู๎ขอใช๎บริการของธนาคารออมสิน 
ในจังหวัดล าปาง      
     ศักรินทร์   แรกเข้า............................................................................... ............................                

 
 

1639 

สํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ๎า
ผสมหนังแท๎ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก๎ว        
      บุญเลิศ  อันสมบูรณ์  สิรินี  ว่องวิไลรัตน์ และหัสชัย  ตั้งมั่งมี…….........….........…………. 

 
 

1656 
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สารบัญ (ตํอ) 

  

 หน๎า 
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่สํงผลตํอความภักดีในตราสินค๎ามากินกล๎วย 
ภายใต๎ความปกติวิถีใหมํของผู๎บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
     ศิริมา  แก้วเกิด  ภคพล   สุนทรโรจน์  รัฐภูมิ  สุขรื่น  และจักรพันธ์  สาตมุณ.ี.................. 

  
 

1668 

การวิเคราะห์ต๎นทุนและผลตอบแทนของการท าเครื่องจักสานผักตบชวาและหวาย 
กรณีศึกษา กลุํมวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย ต าบลบ๎านรี จังหวัดอํางทอง 
      ศิริมา  แก้วเกิด  ภคพล  สุนทรโรจน์  ปรางทิพย์  สุขเจริญดีแท้  และไสว  เทศพันธ์....... 

 
 

1683 

คุณภาพชีวิตในการท างานที่สํงผลตํอความผูกพันตํอองค์กรของข๎าราชการ 
ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนสํงทางบก (สํวนกลาง) กรุงเทพมหานคร 
     สวุรรณี หงษ์วิจิตร  ศิริมา แก้วเกิด  และวิมลสิริ  อินทเกตุ................................................ 

 
 

1697 

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาที่เรียนผําน E-Learning กับผลการเรียนรู๎ 
ของนักศึกษาที่เรียนด๎วยแพลตฟอร์มออนไลน์ในสถานณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อ   
โควิด-19 วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดิบปริญญาตรี      
    ประภาศรี  บิดาศักดิ์............................................................................................................. 

 
 
 

1713 

ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาของประชาชนใน  
ต าบลวัดประดูํ เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี      
     ศิริรัตน์  กอนทิพย์  และสุดารัตน์  เวชพิทักษ.์.................................................................... 

 
 

1726 

การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมของสมาชิกในการด าเนินธรุกิจของ 
สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก๎ว 

 สุวิทย์  ภิบาลจอมมี  สิรินี  วอ่งวิไลรัตน์ และ ศักดิ์นรินทร์  เสือสิทธิ์.................................                

 
 

1734 

ปัจจัยการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร๎านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป   
สาขาวัดประดูํ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
     อนัญญา  อินทวงศ์  นาฎสุดา  แก้วนาโพธิ์  มนตรี  หมื่นระย้า และวาทินี  พันธุ์ที….......... 

 
 

1748 
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สารบัญ (ตํอ)  
หน๎า 

การมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
หลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์      
     โยธิน  ทองชาวนา............................................................................................. ............                     

 
 

1755 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันตํอองค์การ กรณีศึกษา :  
บริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ จ ากัด 
    เนาวลักษณ์  เอ้ือพิชญานนท์  และปิยะพร   เสมาทอง.................................................. 

 
 

1777 

ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับภาษีมูลคําเพิ่มของผู๎ประกอบการที่ใช๎บริการ 
บริษัท สสุภาการบัญชี จ ากัด 
    วาทินี  พันธุ์ที  โสภาวรรณ  แสดกระโทก และกมลศรี  ปานจินดา................................      

 
 

1793 

แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์อยํางยั่งยืนในกิจการเพื่อสังคม 
ขององค์กรพัฒนาเอกชน อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก    
   ปภัสสร  ระรื่น วีรพงษ์  สุทาวัน และ ขจรอรรถพณ  พงษ์วิริทธิ์ธร................................. 

 
 

1807 

ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค๎าออนไลน์ที่มีผลตํอสํวนประสมทางการตลาดออนไลน์ 
ของผู๎บริโภคฝั่งธนบุรี      
    เกสรี  สมประสงค์  และณัฐพร  มาประชา..................................................................... 

 
 

1822 

Guideline for Sustainable Development Community Based Tourism in 
Ban Na Ton Chan, Si Satchanalai District, Sukhothai Province  
     Yimi,  Mary,  Dawee  and Thanakorn  Thangruang............................................ 

 
 

1832 

ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์กํอนวัยของสตรีวัยรุํนชนเผําม๎งในพื้นที่  
ต าบลรวมไทยพัฒนาอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก      
      เมธ ี สุทธศิลป์  ณัฐธิดา  วิทยามุ่งม่ัน  และก้งปอ  เพชรคีรีราษฎร์.............................. 

 
 

1847 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรมความปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการเคมี 
ของนักศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยแหํงหนึ่ง   
     วาสนา  วิไลนุวัฒน์  ชัยสทิธิ์   ชิดหนองคู  และวิชยุตม์   ศุภพงศ์พิเชฐ........................            

 
 

1867 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   
 

 สารบัญ (ตํอ) 
  
  

หน๎า 

ผลของการฝึกออกก าลังกายชํองปากตํอการท าหน๎าที่ของชํองปากในผู๎สูงอายุ:      
การทบทวนวรรณกรรมอยํางเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน      
    ปภาวี  กรรณสูต  และรัชฎา  ฉายจิต................................................................................ 

 
 

1880 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ป่วย โรคความดันโลหิตสูง  
ในเขตพื้นที่ต าบลแมํอ๎อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย    
      พยงค์  ขุนสะอาด  เกวลี  ดวงกําเนิด  และสุเวช พิมน้ําเย็น..........................................   

 
 
1896 

แนวทางการจัดการขยะบ๎านป่ารวก ต าบลดงมะดะ อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
      เกวลี  ดวงกําเนิด  ภิญโญ  สุโรจนานันท์ สุเวช  พิมน้ําเย็น   
      พยงค ์ ขุนสะอาด  และธานัท  นิตย์คําหาญ............................................................... .... 

 
 
 

1906 

การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
สํวนต าบลป่ากํอด า จังหวัดเชียงราย             
    อุทุมพร  เขื่อนคํา  ธัญลักษณ์  วงกุรุ  ณัฐธิดา  ยี่ภิญโญ  อารียา  ศรีจุมปา   
    ชนกนันท์  ฝากมิต  และสุเวช  พิมน้ําเย็น......................................................................... 

 
 

 
1918 

ความรอบรู๎ด๎านสุขภาพที่มีผลตํอการป้องกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมํูบ๎าน จังหวัดปัตตานี 
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สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร 
The Problem conditions and learning management approaches of early 
childhood teachers under the Office of the Basic Education Commission 

in Roi Et and Yasothon provinces 
 

ศักดิ์ศรี สืบสิงห์1  นิธินาถ อุดมสันต์2 และสุภิมล บุญพอก3 
Saksri Suebsing  Nithinat Udomsan and Supimol Boonpok 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ 1) เพ่ือศึกษาสภาพป๓ญหาการจัดการเรียนรู๎ของครูระดับปฐมวัย ในจังหวัดร๎อยเอ็ด
และจังหวัดยโสธร 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู๎ของครูระดับปฐมวัย ในจังหวัดร๎อยเอ็ดและ
จังหวัดยโสธร กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ครูระดับปฐมวัยในจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร ซึ่งได๎มาจาก
วิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบสุํมอยํางงําย (Simple random sampling) จํานวน 100 คน เครื่องมือที่
ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพป๓ญหาและแนวทางการจัดการเรียนรู๎ของ
ครูปฐมวัย สถิติท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ คําเฉลี่ย ( X ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย 
  1. สภาพป๓ญหาการจัดการเรียนรู๎ของครูระดับปฐมวัย ในจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร                  
โดยภาพรวมอยูํดับปานกลาง เมื่อพิจารณาคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย 
พบวํา ด๎านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็ก รองลงมาคือ ด๎านการสร๎างสภาพแวดล๎อมที่
เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของเด็ก และด๎านการสร๎างหลักสูตรที่เหมาะสม ตามลําดับ 
 2. แนวทางการจัดการเรียนรู๎ของครูระดับปฐมวัย ในจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร โดย
ภาพรวมอยูํดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย พบวํา 
ด๎านการบูรณาการการเรียนรู๎ รองลงมามี 2 ประเด็นที่เทํากันคือ ด๎านการจัดกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู๎ของเด็ก และด๎านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็ก ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: สภาพป๓ญหาการจัดการเรียนรู๎, แนวทางการจัดการเรียนรู๎ของครูปฐมวัย 
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Abstract 
 This research 1) to study the problem of learning management of early childhood 
teachers in Roi Et and Yasothon Provinces 2) to study the guidelines for learning 
management of early childhood teachers in Roi Et and Yasothon Provinces. The sample 
consisted of primary school teachers in Roi Et and Yasothon provinces. This was derived 
from a simple random sampling method of 100 people. The research tools were 
questionnaires on opinions about problems and learning management approaches of 
early childhood teachers. The statistics used in the research were mean (X ) standard 
deviation (S.D.) results 
   1. Problems in learning management of early childhood teachers in Roi Et and 
Yasothon Provinces Overall, it is moderate. When considering the average opinion levels 
in descending order, it was found that the aspect of assessing children's development 
and learning was followed by the aspect of creating an environment conducive to 
children's learning. and the creation of appropriate courses, respectively. 
  2. Guidelines for learning management of early childhood teachers in Roi Et and 
Yasothon provinces Overall, it was the worst. When considering the average of opinion 
levels in descending order, it was found that the aspect of integration of learning was 
followed by 2 equal issues: in organizing activities to promote the development and 
learning of children and the assessment of children's development and learning, 
respectively. 
 
Keywords: Problems in learning management, learning management guidelines of early 
childhood teachers 
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บทนํา 
   โลกของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได๎มีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางมากการวางรากฐานที่สําคัญ
ที่สุดในการที่จะสร๎างสรรค๑ความเจริญก๎าวหน๎า การศึกษายังคงเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
มนุษย๑และการพัฒนาประเทศ ให๎สามารถดํารงชีวิตทํามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ได๎อยํางยั่งยืน การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียนให๎มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นนั้นคือ “ครู” ซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่สุดใน
กระบวนการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู๎เพราะคุณภาพของผู๎เรียนขึ้นอยูํกับคุณภาพของ
ครู พิมพ๑เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสูํความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Division of 
Research Management and Educational Quality Assurance. 2017) นอกจากนี้การเป็นมนุษย๑ที่
สมบูรณ๑เป็นเงื่อนไขที่จําเป็นในการเตรียมคนไทย 4.0 สูํโลกที่หนึ่ง ซึ่งจะครอบคลุมการปรับเปลี่ยนจาก 
“One Country, One Destiny” เป็น “One World, One Destiny” ดังนั้นต๎องปรับเปลี่ยนคนไทย 
จากแบบ Thai-Thai เป็นคนไทยแบบ Global Thai ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยพร๎อม ๆ กับมี
กรอบความคิดที่เป็นสากล สามารถยืนอยํางมีศักดิ์ศรีในเวทีโลก วิชัย วงษ๑ใหญํ (Wongyai, 2000) ได๎
กลําววําเมื่อภาวะสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกระบบการศึกษาจึงจําเป็นต๎อง
ปรับเปลี่ยนไปด๎วย โดยเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาในด๎านกระบวนการคิด นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับ
จุดหมายหลักของการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 (National 
Education Act B.E, 1999) แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 
24 ข๎อ 2 ด๎านการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎เผชิญกับสถานการณ๑ และ
การประยุกต๑ความรู๎มาใช๎เพ่ือปูองกันและแก๎ไขป๓ญหา 
 ปฐมวัยถือเป็นชํวงวัยที่สําคัญและจําเป็นที่สุดในการวางรากฐานการพัฒนาในทุกด๎าน เนื่องจาก
เป็น ชํวงเวลาที่พัฒนาการด๎านตําง ๆ โดยเฉพาะสมองมีการพัฒนาและเกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางรวดเร็ว
ที่สุด หากเด็กได๎รับการเลี้ยงดูและการจัด การเรียนรู๎ที่ดีและถูกต๎องตามหลักพัฒนาการ หลักการเรียนรู๎ 
และหลักวิชาการแล๎ว เด็กจะเกิดการพัฒนาได๎เต็มตามศักยภาพและสํงผลตํอคุณภาพชีวิตในอนาคต 
ดังนั้น การจัดการศึกษา เพ่ือที่จะพัฒนาเด็กให๎มีคุณภาพในทุก ๆ ด๎านอยํางเต็มที่ จึงต๎องอาศัยการมีสํวน
รํวมจากบุคคลหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยเฉพาะผู๎บริหาร ครู พํอแมํ และผู๎ปกครอง ควรมีบทบาท
สําคัญในการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ และพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็ก การอบรมเลี้ยงดูเด็ก และ               
ให๎การศึกษาที่เน๎นเด็กเป็นสําคัญ มีการพัฒนาเด็กโดย องค๑รวมผํานการเลํนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
วัย มีการจัดประสบการณ๑ที่สํงเสริมการเรียนรู๎ของเด็ก และประสานความสัมพันธ๑ที่ดีระหวําง ครอบครัว 
ชุมชน และสถานศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาเด็กให๎มีคุณภาพ มีความเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ มีคุณธรรม
จริยธรรม รู๎ เทําทันการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวและอยูํรํวมกับผู๎ อ่ืน ได๎อยํางมีความสุข                       
(สุริยา คงมั่น. 2559) 
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 ดังนั้น คณะผู๎วิจัยจึงมีความต๎องการทราบแนวทางการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
และแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ของครูระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร ซึ่งถือวําเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ๑ตรงในด๎านการ
จัดการเรียนรู๎ การจัดประสบการณ๑สําหรับเด็กระดับปฐมวัย เพ่ือเป็นข๎อมูลให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
ตลอดจนผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียสามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให๎เกิด
ประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับบริบทพ้ืนที่และความต๎องการจําเป็นอยํางแท๎จริง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาสภาพป๓ญหาการจัดการเรียนรู๎ของครูระดับปฐมวัย ในจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัด
ยโสธร 
  2. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู๎ของครูระดับปฐมวัย ในจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัด
ยโสธร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  1.1 ประชากร เป็นครูผู๎สอนในระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร ปีการศึกษา 2564 จํานวน 1,263 คน 
  1.2 กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ครูระดับปฐมวัยในจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร ซึ่งได๎มาจาก
วิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบสุํมอยํางงําย (Simple random sampling) จํานวน 100 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถามการจัดการเรียนรู๎ในระดับปฐมวัยของครู 
 2.1 การสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎ามีลําดับขั้นตอน ดังตํอไปนี้ 
   1) ศึกษาแนวคิด หลักการ เอกสาร ตําราและงานวิจัยตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับตัวแปรที่จะ
ทําการศึกษาเพ่ือนิยามตัวแปรที่จะศึกษา ตลอดจนศึกษาวิธีการสร๎างแบบสอบถาม 
   2) กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และทําการสร๎างแบบสอบถามฉบับรํางตามกรอบ
แนวคิด 
   3) นําแบบสอบถามให๎ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ ตรวจสอบความถูกต๎องด๎านเนื้อหาและ
ภาษาให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ แล๎วนํามาปรับปรุงแก๎ไข 
   4) นําแบบสอบถามไปให๎กับผู๎เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทําน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) หรือความสอดคล๎องระหวํางข๎อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยาม
ศัพท๑ที่กําหนดไว๎ โดยใช๎วิธีหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
   5) นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะ 
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   6) นําแบบสอบถามไปทดลองใช๎ (Try out) กับครูระดับปฐมวัยที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดร๎อยเอ็ด แล๎วนํามาหาคําความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับมีคําเทํากับ 0.91   

3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล คณะผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล ดังนี้   
    3.1 ระยะเวลาในการดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหวํางวันที่ 3 
กุมภาพันธ๑ 2564 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2565   
    3.2 ดําเนินการเก็บข๎อมูลจาการสอบถามครูระดับปฐมวัยในด๎านการจัดการเรียนรู๎สําหรับเด็ก
ระดับปฐมวัย ในจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร แล๎วรวบรวมข๎อมูลเพ่ือนําไปวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  3.3 สรุปและรายงานผลการดําเนินการเรียน 
   4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล คณะผู๎วิจัยได๎ดําเนินการวิเคราะห๑ด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใช๎
สถิติพ้ืนฐาน ได๎แกํ คําเฉลี่ย (X ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
สรุปผลการวิจัย  
  1. สภาพป๓ญหาการจัดการเรียนรู๎ของครูระดับปฐมวัย ในจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัด 
 ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่  1  แสดงจํานวนและร๎อยละของข๎อมูลสํวนตัว 

ข้อมูลส่วนตัว จํานวน ร้อยละ 
1.  เพศ 
     1.1  ชาย 
     1.2  หญิง 

 
12 
88 

 
12.00 
88.00 

2.  ประสบการณ๑ในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
     2.1  น๎อยกวํา 5 ปี 
     2.2  5 – 10 ปี 
     2.3  มากกวํา 10 ปีขึ้นไป 

 
20 
58 
22 

 
20.00 
58.00 
22.00 
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ตารางท่ี  1  (ตํอ) 
ข้อมูลส่วนตัว จํานวน ร้อยละ 

3.  กิจกรรมที่ทํานเคยมีสํวนรํวมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
     3.1  ฟ๓งการอภิปราย/อบรม/สัมมนาเก่ียวกับการสอนปฐมวัย 
     3.2  ประกวดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
     3.3  เข๎ารํวมโครงการเก่ียวกับการเรียนการสอนปฐมวัย 
     3.4  เป็นสมาชิกชมรมเก่ียวกับการสอนปฐมวัย 
     3.5  อื่น ๆ   

 
19 
10 
55 
10 
6 

 
19.00 
10.00 
55.00 
10.00 
6.00 

 
 จากตารางที่ 1 พบวํา ครูระดับปฐมวัยในจังหวัดร๎อยเอ็ด ที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
สํวนใหญํเป็นเพศหญิง  คิดเป็นร๎อยละ 88.00 ประสบการณ๑ในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
สํวนใหญํอยูํระหวําง 5 -10 ปีมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 58.00 และกิจกรรมที่ทํานเคยมีสํวนรํวมเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย สํวนใหญํเข๎ารํวมโครงการเกี่ยวกับ    การจัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 55.00 ตามลําดับ 
 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพป๓ญหาการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพป๓ญหาการจัดการเรียนรู๎
ของนักศึกษา 

 

สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
ระดับปัญหา  

ความหมาย 
X  S.D. 

1. ด๎านการสร๎างหลักสูตรที่เหมาะสม  2.71 1.40 ปานกลาง 
2. ด๎านการสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของเด็ก  2.77 1.34 ปานกลาง 
3. ด๎านการจัดกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู๎
ของเด็ก  

2.47 1.30 ปานกลาง 

4. ด๎านการบูรณาการการเรียนรู๎  2.65 1.26 ปานกลาง 
5. ด๎านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็ก  3.05 1.41 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 2.73 1.36 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพป๓ญหาการจัดการเรียนรู๎ของครูระดับปฐมวัย 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร โดยภาพรวมอยูํดับปาน
กลาง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.73 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.36 เมื่อพิจารณาคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
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เรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย พบวํา ด๎านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็ก อยูํในระดับปาน
กลาง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.05 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 1.41 รองลงมาคือ ด๎านการสร๎าง
สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของเด็ก อยูํในระดับปานกลาง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.77 สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.34 และด๎านการสร๎างหลักสูตรที่เหมาะสม อยูํในระดับปานกลาง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.71 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.40 ตามลําดับ 

 
  ตอนที่ 3 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู๎ของครูระดับปฐมวัย สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร ดังแสดงในตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู๎ของ
ครู 

 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
ระดับความคิดเห็น  

ความหมาย 
X  S.D. 

1. ด๎านการสร๎างหลักสูตรที่เหมาะสม  4.51 0.62 มากที่สุด 
2. ด๎านการสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของเด็ก  4.57 0.56 มากที่สุด 
3. ด๎านการจัดกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู๎
ของเด็ก  

4.58 0.55 มากที่สุด 

4. ด๎านการบูรณาการการเรียนรู๎  4.61 0.53 มากที่สุด 
5. ด๎านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็ก  4.59 0.54 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.57 0.56 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู๎ของครูระดับปฐมวัย สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร โดยภาพรวมอยูํดับมากที่สุด มี
คําเฉลี่ยเทํากับ 4.57 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 เมื่อพิจารณาคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเรียงลําดับ
จากมากไปหาน๎อย พบวํา ด๎านการบูรณาการการเรียนรู๎ อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.61                    
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 รองลงมาคือ ด๎านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็ก อยูํใน
ระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.59 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 และด๎านการจัดกิจกรรมสํงเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็ก อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.58 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.55 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู๎ของ
ครู ด๎านการสร๎างหลักสูตรที่เหมาะสม 

 

ด้านการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม  
ระดับความคิดเห็น  

ความหมาย 
X  S.D. 

1. มีการจัดทําหลักสูตรที่เน๎นการพัฒนาเด็กให๎ครอบคลุมทุกด๎าน 
ทั้งเด็กปกติ เด็กพิเศษ และเด็กด๎อยโอกาส  

4.43  0.64 มาก 

2. มีการวางแผนกําหนดหลักสูตร สาระการเรียนรู๎ การจัด
ประสบการณ๑ การเรียนรู๎ และการประเมินผล 

4.51 0.64 มากที่สุด 

3. มีการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ให๎เหมาะสมกับความต๎องการ 
วัย และพัฒนาการของเด็ก  

4.56  0.50 มากที่สุด 

4. มีการวางแผนกําหนดหลักสูตร สาระการเรียนรู๎ การจัด
ประสบการณ๑ การเรียนรู๎ และการประเมินผล  

 
4.40 

 
0.68 

 
มาก 

5. ประเมินผลการใช๎หลักสูตร เพ่ือนาผลการประเมินมาปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน 
และท๎องถิ่น  

 
  4.48  

 
0.61 

 
มาก 

รวมเฉลี่ย    4.48 0.61 มาก 

   
จากตารางที ่4 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู๎ของครูระดับปฐมวัย สังกัด

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร ด๎านการสร๎างหลักสูตรที่
เหมาะสม โดยภาพรวมอยูํดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.48 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 เมื่อพิจารณา
คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย พบวํา มีการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ให๎
เหมาะสมกับความต๎องการ วัย และพัฒนาการของเด็ก อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.56 สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 รองลงมาคือ มีการวางแผนกําหนดหลักสูตร สาระการเรียนรู๎  การจัด
ประสบการณ๑ การเรียนรู๎ และการประเมินผล อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.51 สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.64 และประเมินผลการใช๎หลักสูตร เพ่ือนาผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน และท๎องถิ่น อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.48 สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู๎ 
     ของครู ด๎านการสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของเด็ก  

 

ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก  
ระดับความคิดเห็น ความหมาย 

X  S.D. 
1. สร๎างบรรยากาศให๎เด็กรู๎สึกผํอนคลาย ได๎ออกกําลังกาย  
และมีความปลอดภัย  

 
4.56 

  
0.62 

 
มากที่สุด 

2. จัดสภาพแวดล๎อมที่สนองความต๎องการ ความสนใจ และ
พัฒนาการของเด็ก  

 
4.51  

 
0.64 

 
มากที่สุด 

3. จัดสภาพแวดล๎อมให๎มีแสงสวํางเพียงพอ มีความสะดวกในการทํา
กิจกรรมของเด็ก  

 
4.51 

 
0.50 

 
มากที่สุด 

4. จัดหาสื่อ อุปกรณ๑ เครื่องเลํนให๎เหมาะสมและเพียงพอกับ จํานวน
เด็ก  

 
4.60  

 
0.49 

มากที่สุด 

5. มีการจัดสภาพแวดล๎อมภายในอาคารที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎
และสํงเสริมพัฒนาการของนักเรียน 

 
4.54 

 
0.58 

 
มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย    4.54 0.57 มากที่สุด 

 
  จากตารางที ่5 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู๎ของครูระดับปฐมวัย สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร ด๎านการสร๎างสภาพแวดล๎อมที่
เอ้ือตํอ การเรียนรู๎ของเด็ก โดยภาพรวมอยูํดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.54 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.57  เมื่อพิจารณาคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย พบวํา จัดหาสื่อ อุปกรณ๑ 
เครื่องเลํนให๎เหมาะสมและเพียงพอกับ จํานวนเด็ก อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.60 สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 รองลงมาคือ สร๎างบรรยากาศให๎เด็กรู๎สึกผํอนคลาย ได๎ออกกําลังกาย และมี
ความปลอดภัย อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.56 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 และมีการจัด
สภาพแวดล๎อมภายในอาคารที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎และสํงเสริมพัฒนาการของนักเรียน อยูํในระดับ
มากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.54 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ตามลําดับ 
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ตารางที ่6 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู๎ของ
ครู ด๎านการจัดกิจกรรมที่สํงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็ก 

 

ด้านการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก  
ระดับความคิดเห็น  

ความหมาย 
X  S.D. 

1. จัดกิจกรรมกระตุ๎นการเรียนรู๎ผํานประสาทสัมผัสทั้ง 5  4.56 0.52 มากที่สุด 
2. ครูมีการนําวิธีการตําง ๆ มาใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวกับ
นักเรียนเพ่ือสํงตํอ คัดแยก และวางแผนการสอน ฯลฯ 

 
4.52  

 
0.64 

 
มากที่สุด 

3. ครูมีการจัดทําแผนการสอนหรือแผนการจัดประสบการณ๑สําหรับ
ผู๎เรียน 

 
4.54 

 
0.50 

มากที่สุด 

4. ครูมีการนําเทคนิคการสอน เชํน การวิเคราะห๑งานการสอนโดย
เพ่ือนชํวยเพ่ือน มาใช๎กับนักเรียน 

 
4.58 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

5. ครูมีการประเมินและรายงานความก๎าวหน๎าของนักเรียน 4.54 0.57 มากที่สุด 
6. สํงเสริมกระบวนการสังเกต การฟ๓ง การตั้งคําถาม  
การกล๎าแสดงออก  

 
4.53 

  
0.58 

มากที่สุด 

7. จัดกิจกรรมให๎เด็กได๎ปฏิบัติ และเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  4.60 0.57 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย    4.55 0.56 มากที่สุด 

  
 จากตารางที ่6 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู๎ของครูระดับปฐมวัย สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร ด๎านการจัดกิจกรรมที่สํงเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็ก โดยภาพรวมอยูํดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.55 สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.56 เมื่อพิจารณาคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย พบวํา จัดกิจกรรม
ให๎เด็กได๎ปฏิบัติ และเรียนรู๎ด๎วยตนเอง อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.60 สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.57 รองลงมาคือ ครูมีการนําเทคนิคการสอน เชํน การวิเคราะห๑งานการสอนโดยเพื่อนชํวย
เพ่ือน มาใช๎กับนักเรียน อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.58 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 และ
จัดกิจกรรมกระตุ๎นการเรียนรู๎ผํานประสาทสัมผัสทั้ง 5 อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.56 สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ตามลําดับ 
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ตารางที ่7 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู๎ของ
ครู ด๎านการบูรณาการการเรียนรู๎ 

 

ด้านการบูรณาการการเรียนรู้  
ระดับความคิดเห็น  

ความหมาย 
X  S.D. 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยเน๎นเด็กเป็นสําคัญ  4.60  0.57 มากที่สุด 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของ
เด็ก  

4.56  0.64 มากที่สุด 

3. มีกิจกรรมที่หลากหลายให๎เด็กได๎ปฏิบัติและเกิดการเรียนรู๎  4.54 0.52 มากที่สุด 
4. สามารถเชื่อมโยงวิชาการตําง ๆ มาบูรณาการได๎  4.59 0.57 มากที่สุด 
5. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ภายในห๎องเรียนที่เอ้ือตํอการ
จัดการเรียนรู๎และสํงเสริมพัฒนาการของนักเรียน 

 
4.67 

 
0.47 

 
มากที่สุด 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎เด็กได๎เรียนรู๎ผําน
ประสบการณ๑ตรง  

4.51  0.58 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย    4.58 0.56 มากที่สุด 

  
จากตารางที ่7 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู๎ของครูระดับปฐมวัย สังกัด

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร ด๎านการบูรณาการการเรียนรู๎ 
โดยภาพรวมอยูํดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.58 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 เมื่อพิจารณาคําเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย พบวํา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ภายในห๎องเรียนที่
เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎และสํงเสริมพัฒนาการของนักเรียน อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.67 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยเน๎นเด็กเป็นสําคัญ อยูํในระดับ
มากที่สุดมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.60 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 และสามารถเชื่อมโยงวิชาการตําง ๆ มา
บูรณาการได๎ อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.59 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ตามลําดับ 
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ตารางที ่8 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู๎ของ
ครูปฐมวัย ด๎านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็ก 

 
ด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก  

 

ระดับความ
คิดเห็น 

(n = 100 คน) 

 
ความหมาย 

X  S.D. 
1. ผู๎สอนควรประเมินพัฒนาการเด็กให๎ครบทุกด๎าน  4.57  0.57 มาก 
2. ใช๎วิธีการประเมินที่หลากหลาย  4.54  0.64 มากที่สุด 
3. มีการประเมินกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลายได๎และเน๎นการ
ประเมินทั้ง 4 ด๎าน  

4.51 0.52 มาก 

4. สามารถประเมินพัฒนาการทีเ่ชื่อมโยงวิชาการตําง ๆ ที่นํามา
บูรณาการได๎  

4.58 0.57 มาก 

5. มีการจัดทําเครื่องมือตําง ๆ เพ่ือประเมินพฤติกรรมของเด็ก  4.55 0.54 มากที่สุด 
6. ประเมินพัฒนาการเด็กอยํางตํอเนื่องและสม่ําเสมอ  4.60  0.56 มาก 

รวมเฉลี่ย    4.56 0.57 มาก 

  
จากตารางที ่8 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู๎ของครูระดับปฐมวัย สังกัด

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร ด๎านการประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรู๎ของเด็ก โดยภาพรวมอยูํดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.56 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57                  
เมื่อพิจารณาคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย พบวํา ประเมินพัฒนาการเด็ก
อยํางตํอเนื่องและสม่ําเสมอ อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.60 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 
รองลงมาคือ สามารถประเมินพัฒนาการที่เชื่อมโยงวิชาการตําง ๆ ที่นํามาบูรณาการได๎ อยูํในระดับมาก
ที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.58 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 และผู๎สอนควรประเมินพัฒนาการเด็กให๎ครบ
ทุกด๎าน อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.57 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 
  1. สภาพป๓ญหาการจัดการเรียนรู๎ของครูระดับปฐมวัย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร โดยภาพรวมอยูํดับปานกลาง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.73 สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.36 เมื่อพิจารณาคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย พบวํา 
ด๎านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็ก อยูํในระดับปานกลาง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.05 สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 1.41 รองลงมาคือ ด๎านการสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของเด็ก 
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อยูํในระดับปานกลาง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.77 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.34 และด๎านการสร๎างหลักสูตรที่
เหมาะสม อยูํในระดับปานกลาง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.71 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.40 ตามลําดับ 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของกลุํมพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 (2562 : บทคัดยํอ) ป๓ญหา
การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในทัศนะของผู๎บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจําเขตพ้ืนที่
การศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 5 โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง โดยด๎าน
ความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎สอนกับครอบครัวของเด็กเป็นด๎านที่มีป๓ญหาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด๎าน
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็ก สํวนด๎านที่มีป๓ญหาเป็นอันดับสุดท๎ายคือ ด๎านการจัด
กิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็ก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการขาดความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับการสํงเสริมพัฒนาการตามชํวงวัยของเด็กจากพํอแมํ ผู๎ปกครอง ครูและผู๎บริหารสถานศึกษา 
และการขาดความสม่ําเสมอในการฝึกอบรมให๎กับบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง สอดคล๎องกับงานวิจัยของมัทนา 
ฉวนพยัคฆ๑ (2558 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่องป๓ญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวํา 1) ป๓ญหา
การบริหาร จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากคําเฉลี่ยมากไปหาน๎อยใน 3 
อันดับแรก คือ ด๎านการสร๎างหลักสูตรที่เหมาะสม ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางบ๎านและโรงเรียน ด๎านการ
สร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ืออํานวยตํอการเรียนรู๎ของเด็ก และกชนันท๑ ศรีสุข  เปรมจิตร บุญสาย และอร
สา โกศลานันทกุล. (2554 : บทคัดยํอ) การศึกษาป๓ญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
ตามความคิดเห็นของครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปราจีนบุรี พบวํา ป๓ญหาการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญตามความคิดเห็นของครูอนุบาลใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมและรายขั้นตอนมี
ป๓ญหาอยูํในระดับปานกลาง 
  2. แนวทางการจัดการเรียนรู๎ของครูระดับปฐมวัย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดร๎อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร โดยภาพรวมอยูํดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.57             
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 เมื่อพิจารณาคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย 
พบวํา ด๎านการบูรณาการการเรียนรู๎ อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.61 สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.53 รองลงมาคือ ด๎านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็ก อยูํในระดับมากที่สุด 
มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.59 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 และด๎านการจัดกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู๎ของเด็ก อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.58 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 
ตามลําดับ สอดคล๎องกับงานวิจัยของจงรัก จันทร๑ขาว และศิลป์ชัย  สุวรรณมณี (2561: บทคัดยํอ) 
พบวํา การศึกษาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของผู๎บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  ในภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับ
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มาก สอดคล๎องกับงานวิจัยของอุมาพร ทรงประดิษฐ๑ (2558: 309) ได๎ศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดนครนายก พบวํา การจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กอยูํในระดับมาก และรายด๎านที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดอยูํในระดับมาก 
และณัฐพิมล ถาวรคุณ (2558: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของ
ชุมชนโรงเรียนบ๎านกลางวิทยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบวํา การจัดการศึกษาปฐมวัยตาม
ความคาดหวังของชุมชนโรงเรียนบ๎านกลางวิทยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดลำพูน อยูํในระดับมากทั้ง
โดยรวมและรายด๎าน 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย   
  ควรมีการสนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูผู๎สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เพ่ือสํงเสริม
กระบวนการคิดให๎เกิดข้ึนแกํผู๎เรียนได๎อยํางมีคุณภาพ และผู๎เรียนสามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎   
   ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยต่อไป   
   ควรมีการทําวิจัยที่สามารถเปรียบเทียบสภาพและป๓ญหาการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญ โดยจําแนกตามขนาดโรงเรียน ประสบการณ๑ของครูผู๎สอน 
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การพัฒนาระบบบริหารโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลแม่กาษา แม่ปะ 
และท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

(The Development of Community-Based Tourism Management System: 
Maekasa Maepa Thasailuat Sub-District, Tak) 

 
         สวาท ไพศาลศิริทรัพย์1 และคณะ 
Sawart Phaisaransirisap and parties 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารโครงขํายการทํองเที่ยวโดยชุมชนตําบลแมํกาษา แมํ
ปะ ทําสายลวด อําเภอแมํสอด จังหวัดตาก” มีวัตถุประสงค๑เพ่ือทบทวนศักยภาพการจัดการ CBT 
และกําหนดกิจกรรมเส๎นทางทํองเที่ยว โดยการมีสํวนรํวมของคนในชุมชนท๎องถิ่น สร๎างความรํวมมือ
ระหวํางชุมชนสมาชิกภายในองค๑กรเครือขํายการทํองเที่ยวโดยชุมชนอําเภอแมํสอด และพ้ืนที่
ใกล๎เคียง พัฒนาขีดความสามารถเครือขํายในการบริหารจัดการ การตลาด และการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการโครงขําย CBT เชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวชุมชนภายในเส๎นทางทํองเที่ยวตามระดับ
ศักยภาพและกิจกรรมที่มีความสอดคล๎องสัมพันธ๑กันในรูปแบบเส๎นทางทํองเที่ยวแบบวงรอบ การวิจัย
ครั้งนี้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารโครงขํายการทํองเที่ยวโดยชุมชนให๎เกิดแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมด๎วยกระบวนการงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น (CBR) ประชากรและกลุํมตัวอยําง
คือ 1) กลุํมผู๎รู๎ 2) กลุํมผู๎ปฏิบัติการ 3) ผู๎สนใจทั่วไป 4) กลุํมนักทํองเที่ยวคนไทยที่เดินทางมาเที่ยว               
แมํสอดเพ่ือศึกษาพฤติกรรมนักทํองเที่ยว สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําความถี่ คําเฉลี่ย 
คําร๎อยละ คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห๑เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

ศักยภาพชุมชนตําบลแมํปะ แมํกาษา ทําสายลวดสรุปออกเป็น 3 ด๎านคือ1. ชุมชนพหุ
วัฒนธรรมชายแดน ดังนี้ 1.1) ชุมชนไทใหญํ 1.2) ชุมชนล๎านนา 2. มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ๑ 
ประกอบด๎วย 2.1) ทรัพยากรธรรมชาติ ปุา ถ้ํา นําตก 2.2) สถานที่สําคัญ วัดไทยวัฒนาราม
สถาป๓ตยกรรมสวยงาม คอกช๎างเผือก พิพิธภัณฑ๑ไม๎แกสลัก 2.3) สิ่งอํานวยความสะดวก สนามบิน ที่
พักและร๎านอาหาร 3. เป็นชุมชนจัดการตนเองด๎าน 3.1) การทํองเที่ยวโดยชุมชน 3.2) การปรับตัวตํอ
สถานการณ๑การเปลี่ยนแปลง 

องค๑กรภาคีเครือขํายรํวมพัฒนาประกอบด๎วย 4 สํวนดังนี้  1. องค๑กรเครือขํายภายในคือกลุํม
แกนนํา ผู๎ประกอบการในชุมชน ปราชญ๑ชาวบ๎าน 2.) องค๑กรหนุนเสริมภายนอก หนํวยงานภาครัฐ 

                                                           
1 วิทยาลัยชุมชนตาก ตาํบลหนองบวัใต๎ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เบอร๑โทรศัพท๑ 08 63287999 
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ภาคเอกชน สื่อประชาสัมพันธ๑ 3) กลุํมผู๎ประกอบการผู๎ประกอบการทํองเที่ยวและบริการ4) กลุํมผู๎ใช๎
ประโยชน๑จากงานวิจัย 

การพัฒนาศักยภาพด๎วยกระบวนการงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น (CBR) เพ่ือพัฒนาการทํองเที่ยว
ทํองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) สามารถสร๎างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนพ้ืนที่ด๎วยการสร๎างการมีสํวนรํวม                      
รํวมคิด รํวมทํา รํวมรับผลและรํวมประเมินผลสํงผลดีตํอการพัฒนาระบบโครงขํายให๎เกิดรูปธรรม 
จากการพัฒนาศักยภาพชุมชนสามารถสรุปเป็นอัตลักษณ๑ คือ “ทํองเที่ยววิถีชุมชน มนต๑เสนํห๑เมืองพหุ
วัฒนธรรมชายแดน” 
  การเชื่อมโยงโครงขํายด๎านการทํองเที่ยวขึ้นอยูํกับป๓จจัยและองค๑ประกอบที่สําคัญคือการ              
1) การศึกษาวิเคราะห๑บริบทพ้ืนที่ 2) วิเคราะห๑ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 3) การค๎นหาทีมกลุํมคนที่รํวม
พัฒนาเน๎นการเข๎ารํวมอยํางมีอิสระ 4) การวางเปูาหมายรํวมกันที่ชัดเจน 5) พัฒนาโครงขํายอยําง
ตํอเนื่อง 6) การสื่อสารอยํางสร๎างสรรค๑ 
 
คําสําคัญ : การพัฒนา  ระบบบริหาร โครงขําย การทํองเที่ยวโดยชุมชน 
 
Abstract 
 This research aims to review the capacity of community-based tourism (CBT) 
management and to design activities for the tourism route of Maekasa Maepa 
Thasailuat Sub-Districts. This brings together the community members’ engagement 
in hope of strengthening the collaboration among members of tourism networks in 
the area of Tak Province and its vicinity. Furthermore, this can alleviate the capacity 
of Maekasa Maepa Thasailuat Sub-Districts networks in administering marketing 
management, developing CBT administration system, and linking community-based 
tourism networks. This research is also considered as a tool to study and develop 
community-based tourism administration system by building eco-cultural tourism 
sites based on people-centered approach and community-based research (CBR). The 
population and sample of this research consisted of 1) experts, 2) operators, 3) 
general public, and 4) Thai tourists. The statistics used for data analysis were 
frequency, mean, percentage, standard deviation and content analysis. 
 This research revealed three significant areas. The first area was cross-
border multicultural communities consisting of Tai Yai and Lanna communities. The 
second area was fertile resources including natural resources (waterfall, hot fountain, 
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community forest); significant places (Wat Thai Wattanaram, beautiful architecture of 
Khok Chang Phueak, Wat Photikhun, Budhayan zone, Wat Thaisamakki, and crafted wood 
museum); facilities (airport, enterprises, accommodation, and restaurants). The third area 
was self-management communities including community-based tourism and ability to 
adapt to change. 
 To build collaboration among communities and tourism networks in 
Maesod district and its vicinity, four stakeholders actively involved including internal 
network unit (leading group, entrepreneurs, and local wise men); external supporting 
unit (government agency, public agency, and media); entrepreneurs’ unit (tourism 
and service business entrepreneurs); and group of people benefited by this research. 
As a result of alleviating capacity of Maekasa Maepa Thasailuat Sub-Districts networks 
in administering marketing management, developing CBT administration system, CBT 
and CBR were able to create change in communities through boosting community 
members’ engagement in thinking, doing, benefiting and evaluating. This process was 
also beneficial in developing substantial networking. The development of 
communities’ capacity resulted in the following identity “community-based tourism 
and charm of cross-border multicultural communities”  
 Furthermore, this research disclosed factors influencing tourism linkage 
networks including 1) studying and analyzing area and context 2) analyzing 
stakeholders 3) searching for independent co-developers 4) setting clear and specific 
goals 5) developing networking system continuously, and 6) conveying creative 
communication. 
 
Keywords: Development, Management System, Community-Based 
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บทนํา   
การเปลี่ยนแปลงเมืองเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สํงผลกระทบกับคนในพ้ืนที่ที่สร๎างการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากเดิมด๎านนโยบายตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแมํสอด เป็นนโยบายที่เป็นตัวกระตุ๎น
ให๎เกิดการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อดึงดูดการลงทุนและกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งชํวย
กระจายอํานาจการปกครอง ทําให๎เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน กลายเป็น “ศูนย๑กลาง
การค๎า” กับเพ่ือนบ๎าน คนในพ้ืนที่อาจจะสูญเสียสิทธิในการเข๎าถึงทรัพยากรสํวนกลางในพ้ืนที่ และ
สํงผลกระทบตํอกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครอบครัว ราคาสินค๎าของเกษตรกรไทยลดลง เพราะต๎อง
แขํงขันกับสินค๎าราคาถูกจากประเทศเพ่ือนบ๎าน ที่ดินและทรัพยากรสาธารณะของประชาชนในพ้ืนที่
ถูกนําไปใช๎ประโยชน๑ให๎กับกลุํมทุน ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนโยบาย เป็นการพัฒนาที่มีคําสั่งมา
จากศูนย๑กลางซึ่งทําให๎การมีสํวนรํวมของภาคประชาชนในกระบวนการตัดสินใจโดยภาพรวมนั้นอยูํใน
ระดับตาํงมาก ที่ผํานมาชาวบ๎านไมํทราบเลยวําพ้ืนที่ตนเองได๎รับการประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การกําหนดประเภทอุตสาหกรรมในเขตฯ มาจากสํวนกลาง การใช๎ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งต๎อง
ใช๎ที่ดินเป็นจํานวนมากเมื่อมีการประกาศเขตฯ จึงมีที่ดินเป็นจํานวนมากไปทับซ๎อนที่ดิน ที่ทํากินของ
ชาวบ๎าน ชาวบ๎านที่เคยอาศัยทํากินในพ้ืนที่ที่ไมํมีเอกสารสิทธิ์กลายเป็นผู๎บุกรุก นอกจากนี้ยังมี
ผลกระทบวิถีชีวิต พื้นที่ทางวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่ ทําให๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อาทิ
เชํน ที่ดิน น้ํา ปุา แรํธาตุ อากาศ กลายเป็นของรัฐ ชาวบ๎านอยูํและทํากินได๎แตํไมํใชํเจ๎าของเมื่อให๎
ออกก็ต๎องออกไปไร๎ทางตํอสู๎ไร๎ทางเรียกร๎อง ด๎านสิ่งแวดล๎อม ผลกระทบเชิงลบจะมีสูงมากตํอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเนื่องจากรัฐบาลต๎องการเรํง
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงสํงผลกระทบมากมายตํอสิ่งแวดล๎อม ต้ังแตํปุาสงวน คุณภาพน้ําและ
อากาศ และการจัดการขยะ ทรัพยากรปุาไม๎ ความต๎องการใช๎ที่ดินที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือพัฒนาโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน ทรัพยากรน้ํา การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมผํานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมักจะลงเอยด๎วยการ
แปลงพื้นที่ธรรมชาติเป็นเขตอุตสาหกรรมและก๎าวสูํความเป็นเมืองในที่สุด ทําให๎เกิดความต๎องการใช๎
น้ําเชิงแขํงขันอยํางสูงซึ่งจําเป็นต๎องได๎รับการบริหารจัดการเพื่อแก๎ไขสถานการณ๑ท่ีชุมชนต๎องเผชิญ 

การทํองเที่ยวชุมชนมีความสอดคล๎องกับพฤติกรรมนักทํองเที่ยวในยุคป๓จจุบันที่ต๎องการหวน
รําลึกถึงมรดกวัฒนธรรม หรือปรากฏการณ๑ทางวัฒนธรรมในอดีต โดยแหลํงทํองเที่ยวหลายแหํงมี
การจัดกิจกรรมทํองเที่ยวที่สอดคล๎องและสัมพันธ๑กับประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต
ชุมชนเชิงการเรียนรู๎และการทดลองให๎ได๎มาซึ่งประสบการณ๑ที่เป็นอยูํจริงในชุมชน เพ่ือตอบสนอง
ความต๎องการของนักทํองเที่ยว นอกจากนั้นชุมนหลายแหํงที่จัดการทํองเที่ยวโดยชุมชนด๎วยตนเอง
จะเน๎นระบบการจัดการทํองเที่ยวอยํางสร๎างสรรค๑เป็นเครื่องมือในการรักษาความสมดุลระหวํางการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทํองเที่ยวภายในชุมชนและผลประโยชน๑ที่ชุมชนจะได๎รับ ทั้งในรูปแบบ
ที่เป็นผลประโยชน๑ตอบแทนอิงตามระบอบทุนนิยมและความยั่งยืนของการพัฒนาในชุมชน แหลํง
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ทํองเที่ยวชุมชนจะกลายเป็นแหลํงเรียนรู๎ของสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางเครือขําย
ชุมชน ภาคีที่เกี่ยวข๎อง และกลายเป็นพลังในการสร๎างฐานความรู๎สําหรับการพัฒนาการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืนและสร๎างสรรค๑ 

ลักษณะภูมิประเทศของตําบลแมํกาษา แมํปะ และทําสายลวด เป็นทั้งท่ีราบลุํม ที่ราบเชิงเขา 
และภูเขา อากาศบริสุทธิ์เย็นสบาย พ้ืนที่สํวนใหญํขนานไปกับลําน้ําเมย ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตแดน
ระหวํางไทยกับเมียนมาร๑ที่สามารถพัฒนาสิ่งกํอสร๎างเพ่ือรองรับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประชากรสํวนใหญํเป็นชาวล๎านนาที่อพยพเข๎ามาเมื่อ 100 กวําปี เป็นพ้ืนที่ที่มีประวัติยาวนานตั้งแตํ
สมัยสุโขทัย จัดตั้งเป็นหมูํบ๎านในฐานะชุมชนชายแดนตั้งแตํปี พ.ศ. 2437 และมีกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืน เชํน 
พมํา กะเหรี่ยง ไทยใหญํ ฉิ่น และมอญ อพยพเข๎ามาอยูํอาศัยดํารงชีวิตรํวมกันอยํางประนีประนอม
พิเศษแบบมีสํวนรํวมของผู๎อพยพตํางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีทั้งที่อยูํถาวรได๎สัญชาติ หรือลักษณะ
หลบซํอนรวมถึงประเภทคนไทยผลัดถิ่น ทําให๎ชุมชนมีความเป็นพหุวัฒนธรรมที่อยูํรํวมกันอยํางสงบ
สุขและมีเอกลักษณ๑มีกฎระเบียบการบริหารจัดการกลุํมที่แตกตํางตามบริบทและข๎อตกลงรํวมกันที่
หลากหลายผสมผสานกันระหวํางวัฒนธรรมจากความหลากหลายชาติพันธุ๑ กลายเป็นเอกลักษณ๑ที่โดด
เดํน นอกจากนี้ยังมีธรรมชาติที่สวยงาม อุดมสมบูรณ๑ด๎วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายเชิง
นิเวศของเทือกเขาถนนธงชัย เชํน ภูเขา บํอน้ําพุร๎อน ปุาชุมชน น้ําตก ฯลฯ ในด๎ านวิถีชีวิตความ
เป็นอยูํของคนทั้ง 3 ตําบลสํวนใหญํ มีความเป็นอยูํที่เรียบงําย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา 
เลี้ยงสัตว๑ และรับจ๎างทั่วไป ยังมีบางสํวนเข๎าสูํการทํางานภาคบริการในโรงแรมและการทํองเที่ยวอีก
หลายครัวเรือนยังประกอบอาชีพหลายอาชีพไปพร๎อมกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการประกาศให๎อําเภอแมํ
สอด และพ้ืนที่ตํอเนื่องเป็นเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทําให๎แมํสอดถูกพัฒนาไปในเชิง
เศรษฐกิจควบคูํไปกับการพัฒนาทางด๎านการทํองเที่ยว 
 ป๓จจุบันมีนักทํองเที่ยวมาทํองเที่ยวในพื้นที่บ๎างแล๎วซึ่งสํวนใหญํจะทํองเที่ยวน้ําตก น้ําแรํ น้ําพุ
ร๎อน ถ้ํา วัด รวมถึงปุาชุมชน ซึ่งลักษณะเป็นการทํองเที่ยววันเดย๑ทริป (มีทั้งนักทํองเที่ยวชาวพมําและ
ชาวไทย) สิ่งที่เป็นป๓ญหา 4-5 ปีที่ผํานมาของชุมชนคือ ถูกประกาศให๎เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทํา
ให๎มีหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข๎ามาฉกฉวยเอาประโยชน๑จากพ้ืนที่ รวมถึงจีนเข๎ามาสร๎าง
หมูํบ๎านฝ๓่งพมํา ซึ่งคนในชุมชนเข๎าถึงข๎อมูลการพัฒนาในพ้ืนที่นั้นมีน๎อย หรือแทบจะไมํมี ประกอบกับ
คนในชุมชนนิ่ง ไมํกระตือรือร๎น เพราะเริ่มคุ๎นชินกับการรอรับเงินจากรัฐบาลสิ่งที่สําคัญที่จะกํอให๎เกิด
ประโยชน๑นั้น เมื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษเข๎ามา จะกํอให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สูงและรวดเร็วแตํสิ่งที่
สําคัญคือ ทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่ทั้ง 3 ตําบลที่อยูํในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรเป็นอยํางไร เพ่ือให๎
ชุมชนรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงและต้ังรับปรับตัวกับปรากฏการณ๑ดังกลําวเพ่ือการอยูํรอดของชีวิตที่ดี
ขึ้น ซึ่งคนในตําบลทั้ง 3 พ้ืนที่เห็นวําการทํองเที่ยวนําจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะชํวยให๎คนในแตํละ
ชุมชน มีรายได๎เสริมจากการจัดการทํองเที่ยวบนฐานศักยภาพบนฐานทรัพยากรการทํองเที่ยวที่เป็น
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ทุนในการจัดการของแตํละหมูํบ๎านที่แตกตําง รวมถึงใช๎คุณคําที่ชุมชนได๎รับประโยชน๑จากการจัด CBT 
เป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดสํานึกรํวมในคุณคําของบ๎านเกิดที่จะนําไปสูํการอนุรักษ๑และสืบทอดมรดก
วัฒนธรรมชุมชนให๎ยั่งยืนตํอไป การที่เครือขํายชุมชนทั้ง 3 พ้ืนที่จะจัดการทํองเที่ยวซึ่งเป็นแนวคิดเชิง
ธุรกิจที่ชุมชนไมํคุ๎นเคย จําเป็นที่จะต๎องได๎รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการนอกจากนี้ โดย
ปกติแล๎วการจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน มักจะทําโดยลําพังตามกําลังความสามารถของชาวบ๎านในแตํ
ละพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการจัดการในเชิงรับ คือ รอให๎นักทํองเที่ยวรู๎จักหรือค๎นพบด๎วยตนเองเพียงชํองทาง
เดียวเปรียบเสมือนร๎านค๎าที่มีชํองทางจําหนํายสินค๎าเพียงแคํเจ๎าของร๎านยืนรอให๎ลูกค๎าบังเอิญเดิน
ผํานหน๎าร๎านกํอนจึงจะเห็นสินค๎าได๎ จากนั้นจึงคํอยเดินเข๎ามาซื้อของทั้ง ๆ ที่สินค๎าภายในร๎านมีความ
โดดเดํนไมํเหมือนใครเป็นที่นําสนใจ แตํขาดการบริหารจัดการให๎ลูกค๎าได๎รับรู๎หรือเชื่อมโยงกับร๎านอ่ืน 
ๆ ให๎งํายตํอการรู๎จัก ดังนั้นหากชุมชนเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการการทํองเที่ยวเป็นเชิงรุก ด๎วยการ
สร๎างความสนใจให๎เป็นที่รับรู๎กันโดยทั่วไป โอกาสที่นักทํองเที่ยวจะแวะเวียนมาทํองเที่ยวก็เป็นไป
ได๎มากขึ้น เพียงแตํวําในแตํละชุมชนจะมีพลังดึงดูดความสนใจมากพอหรือไมํ ซึ่งก็คือความนําสนใจ
ของแหลํงทํองเที่ยวนั่นเอง และก็อาจจะมีแรงดึงดูดไมํมากพอ แตํหากมีการรวมกลุํมกันขึ้น พลังก็จะ
มากขึ้น ดังนั้นถ๎าหากชุมชนทั้ง 3 พื้นที่ได๎มีการรํวมสร๎างเส๎นทางทํองเที่ยวโดยการเชื่อมโยงชุมชนตําง 
ๆ ของ 3 พ้ืนที่เข๎าด๎วยกัน โดยทําการวิจัยเพ่ือสร๎างเป็นเรื่องราวให๎นําสนใจ โอกาสที่นักทํองเที่ยวจะ
หันมาสนใจก็จะเป็นไปได๎มากขึ้น  
 ด๎วยเหตุดังกลําวผู๎วิจัยและภาคีเครือขํายชุมชนทั้ง 3 พ้ืนที่ได๎มองเห็นถึงชํองทางการเพ่ิม
มูลคําให๎กับชุมชนท๎องถิ่นใน 3 ตําบลของอําเภอแมํสอดและพ้ืนที่เชื่อมโยงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนโดยใช๎ระบบบริหารจัดการโครงขํายการทํองเที่ยวโดยชุมชนมาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยง
ระหวํางเจ๎าของบ๎านและผู๎มาเยือน ซึ่งหมายถึงประชากรในชุมชนหรือพ้ืนที่กับนักทํองเที่ยว เนื่องจาก
ป๓จจุบันมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนให๎เกิดเป็นแหลํงทํองเที่ยวจํานวนมากในหลายพ้ืนที่ 
และป๓ญหาที่พบหลังจากทําวิจัยเสร็จสิ้นโครงการแล๎วคือ บางชุมชนสามารถจัดการทํองเที่ยวด๎วย
ตนเองได๎ แตํมีนักทํองเที่ยวเข๎าไปเยี่ยมชมเพียงจํานวนหนึ่งเทํานั้น เนื่องจากขาดชํองทางการ  จัด
จําหนํายที่เข๎าถึงกลุํมนักทํองเที่ยวอยํางเชํน ชํองทางผํานระบบพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ที่จะชํวย
สํงเสริมการประชาสัมพันธ๑อยํางตํอเนื่อง เพราะนักทํองเที่ยวทั่วไปไมํได๎มีการรับรู๎ข๎อมูลแหลํง
ทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางแพรํหลายหรือเป็นที่รู๎จักเหมือนกับแหลํงทํองเที่ยวกระแสหลักของ
หนํวยงานภาครัฐ และเอกชน และเม่ือรัฐบาลประกาศให๎ทั้ง 3 ตําบล คือ แมํกาษา แมํปะ และทําสาย
ลวด อยูํในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแมํสอด ทําให๎เกิดการพัฒนาโครงขํายการคมนาคมทาง
บก และทางอากาศในการสนับสนุนการขนสํงผู๎โดยสารและสินค๎า ทําให๎เกิดพ้ืนที่มีศักยภาพในการ
เชื่อมโยงเส๎นทางทํองเที่ยว ประกอบกับทั้ง 3 พ้ืนที่มีทุนทางสังคม วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา 
และการประกอบอาชีพที่มีความคล๎ายคลึงกัน ซึ่งล๎วนแตํเป็นเหตุสนับสนุนให๎เกิดโครงขําย CBT ได๎ 
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จึงเป็นที่มาของโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบบริหารโครงขําย CBT ของทั้ง 3 ตําบลขึ้น โดยหวังผล
ของการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้เพ่ือให๎เกิดเป็นโครงขํายการทํองเที่ยวสอดรับเชื่อมโยงกับการ พัฒนา
ความรํวมมือทางเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนั้นโครงขํายเส๎นทางการทํองเที่ยวยัง
กํอให๎เกิดการกระจายรายได๎ของประชากรและท๎องถิ่นโดยทั่วกัน ซึ่งรูปแบบการจัดทําเส๎นทาง
ทํองเที่ยวโครงขํายการทํองเที่ยวชุมชนของทั้ง 3 ตําบลในอําเภอแมํสอดเป็นลักษณะการผสมผสาน
เรื่องราวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตสอดแทรกเข๎าไปในเส๎นทางการ
ทํองเที่ยว ซึ่งเส๎นทางจะมีความหลากหลายเพ่ือรองรับกลุํมนักทํองเที่ยวที่มีเปูาหมาย ระยะเวลา 
ความสนใจ ความชื่นชอบที่แตกตํางกัน และเป็นการเสริมสร๎างศักยภาพของเครือขํายการทํองเที่ ยว
ชุมชน 3 ตําบล เพ่ือไปสูํการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือขํายการทํองเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือตอนลําง
ให๎เข๎มแข็งตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ทบทวนศักยภาพการจัดการ CBT และกําหนดกิจกรรมเส๎นทางทํองเที่ยวของตําบล                
แมํกาษา แมํปะ และทําสายลวด โดยการมีสํวนรํวมของคนในชุมชนท๎องถิ่น 
 2. เพ่ือสร๎างความรํวมมือระหวํางชุมชน สมาชิกภายในองค๑กรเครือขํายการทํองเที่ยว                
โดยชุมชน อําเภอแมํสอด จังหวัดตากและพ้ืนที่ใกล๎เคียง 
 3. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถเครือขํายตําบลแมํกาษา แมํปะและทําสายลวดในการบริหาร
จัดการ การตลาด และการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงขําย CBT 
 4. เพ่ือเชื่อมโยงโครงขํายแหลํงทํองเที่ยวชุมชนภายในเส๎นทางทํองเที่ยวตามระดับศักยภาพ
และกิจกรรมที่มีความสอดคล๎องสัมพันธ๑กันในรูปแบบเส๎นทางทํองเที่ยวแบบวงรอบ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) เพ่ือใช๎ในการ
ยกระดับคุณภาพของรูปแบบโครงขํายการทํองเที่ยวชุมชนตําบลแมํกาษา ตําบลแมํปะ และ ตําบลทํา
สายลวด ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quality Research 
and Qualitative Research) โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
        ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัย ประกอบด๎วย 3 กลุํม ดังนี้ 
 บุคลากรจากหนํวยงานภาครัฐและเอกชน ได๎แกํ สํานักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด การ
ทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยสํานักงานจังหวัดตาก องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่รับผิดชอบแหลํง
ทํองเที่ยว ผู๎ประกอบการธุรกิจแหลํงทํองเที่ยว ผู๎ประกอบธุรกิจสินค๎าที่ระลึก ผู๎ประกอบการธุรกิจที่
พัก ผู๎ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ผู๎ประกอบการธุรกิจสถานบริการน้ํามันและจุดแวะพัก 
จํานวน 30 คน โดยการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
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บุคลากรภายในชุมชนที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการชุมชนเพ่ือการทํองเที่ยวทั้ง 3 พ้ืนที่ ได๎แกํ 
ชุมชน ตําบลแมํกาษา แมํปะ และทําสายลวด อําเภอแมํสอด จังหวัดตาก  ได๎แกํ ปราชญ๑ชาวบ๎าน ผู๎นํา 
ผู๎รู๎พระสงฆ๑และเยาวชน.จํานวน 30 คน ได๎มาโดยการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  

นักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยวในสถานที่ทํองเที่ยวที่สําคัญของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแมํสอด จังหวัดตาก จํานวน 30 คน โดยการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด๎วย 3 ชุด ดังนี้ 
1. แบบการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ใช๎เก็บรวบรวม

ข๎อมูลสําหรับบุคลากรจากหนํวยงานภาครัฐและเอกชน ด๎านความคิดเห็นตํอแหลํงทํองเที่ยวที่อยูํใน
ความรับผิดชอบ ความพร๎อมในการให๎บริการนักทํองเที่ยว มาตรฐานด๎านการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว 
บุคลากรที่จะมาทําหน๎าที่อํานวยความสะดวกตํอนักทํองเที่ยว ที่พัก ร๎านจําหนํายอาหาร และร๎าน
จําหนํายสินค๎าที่ระลึก รวมทั้งจุดแวะพักตําง ๆ 

2. แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured Observation Form) ใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูล
สําหรับบุคลากรจากหนํวยงานภาครัฐและเอกชน ด๎านมาตรฐานด๎านการบริการ ความพร๎อมของ
สถานประกอบการแตํละประเภท โดยใช๎เกณฑ๑การประเมินมาตรฐานแหลํงทํองเที่ยว ที่พัก เป็นต๎น 
และใช๎สําหรับบุคลากรภายในชุมชน ในด๎านมาตรฐานด๎านการบริการ การรองรับนักทํองเที่ยว               
การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวชุมชน ความพร๎อมของแหลํงทํองเที่ยว ความปลอดภัย สภาพของสังคม 
ภูมิอากาศ เป็นต๎น โดยใช๎จากเอกสารของกรมการทํองเที่ยวเป็นหลักในการสังเกต 
 3. แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูลนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ทํองเที่ยวในสถานที่ทํองเที่ยวที่สําคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษแมํสอด จังหวัดตาก ประเด็นเกี่ยวกับ
ป๓จจัยความสําคัญที่มีผลตํอการทํองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตาก โดยมีระดับการวัดแบบมาตราสํวน
ประมาณคํา (Rating scale) 5 ระดับ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลจาก 2 แหลํง ได๎แกํ 

1. ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ผู๎วิจัยลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือสัมภาษณ๑และสังเกตกลุํมตัวอยําง
ทั้ง 3 กลุํม พร๎อมทั้งเก็บรวบรวมข๎อมูลจากนักทํองเที่ยวโดยการใช๎แบบสอบถาม ตาแหลํงทํองเที่ยว
สําคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษแมํสอด จังหวัดตาก 

2. ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลจากเอกสาร หนังสือ 
ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ๑ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถานการศึกษาตํางๆ 
นอกจากนั้นได๎สืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร๑เน็ต เพ่ือนํามาสร๎างเครื่องมือ วิเคราะห๑ รายงานผลการวิจัย  
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห๑ข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห๑เชิงเนื้อหา มีลักษณะเป็นพรรณนา

โวหาร และสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ได๎แกํ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการทบทวนศักยภาพการจัดการ CBT และกําหนดกิจกรรมเส๎นทางทํองเที่ยวของตําบล            
แมํกาษา แมํปะ ทําสายลวด โดยการมีสํวนรํวมของคนในชุมชนท๎องถิ่นพบวํา เป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม
ชายแดน มีประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเดํนเป็นเอกลักษณ๑ของชาวไทใหญํและล๎านนา มีประวัติศาสตร๑
ชุมชนยาวนาน ทรัพยากรอุดสมบูรณ๑ คนในชุมชนที่มีการตั้งรับปรับตัวตํอสถานการณ๑ที่เผชิญมีระบบ
การจัดการตนเอง สร๎างทางเลือกทางรอดอยูํเสมอทํามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยสรุปประเด็น
สําคัญได๎ 3 ประเด็น 1.ชุมชนพหุวัฒนธรรมชายแดน 1.1) ชุมชนไทใหญํ เป็นกลุํมชุมชนที่อาศัยอยูํ
บริเวณตําบลทําสายลวดมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม อาหาร การแตํงกาย และวิถีถิ่น ที่ยังคง
เดิมไมํเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสจนกลายเป็นมนต๑เสนํห๑แหํงเมืองชายแดนที่มีความงดงามของ
ประเพณีวัฒนธรรมในเมืองการค๎าชายแดน 1.2) ชุมชนล๎านนาชาวล๎านนาอาศัยอยูํบริเวณตําบลแมํปะ
และตําบลแมํกาษา มีรากวัฒนธรรมเดิมเป็นชาวล๎านนาจากหลักฐานการอพยพสํวนใหญํมาจากทาง
ตอนเหนือ เชํน ลําปาง ลําพูน เถิน อพยพมาอําเภอบ๎านตากผํานเส๎นทางมาแมํระมาด กระจายอยูํใน
พ้ืนที่แมํระมาด แมํสอด พบพระ ชาวล๎านนายังคงรักษาประเพณี วัฒนธรรมล๎านนา เชํน ดนตรี วิถีถิ่น
อาหารอยูํกันแบบเครือญาติ ในพ้ืนที่ยังมีกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืน เชํน มอญ พมํา กะเหรี่ยง บะโอ อาศัยอยูํ
ประปราย ทั่วทั้งอําเภอแมํสอด จากหลักฐานที่ค๎นพบกลุํมคนอพยพโดยสรุปมี 3 กลุํมใหญํ ๆ 
ประกอบด๎วย กลุํมพํอค๎าวัวตํางที่มาค๎าขายเห็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ๑ก็ตั้งหลักป๓กฐานและชวนญาติมิตร
มาอยูํ กลุํมที่อพยพมาจากเมียนมาจากความไมํสงบการรบกันระหวํางทหารเมียนมากับทหาร
กะเหรี่ยง และกลุํมที่อพยพมาจากทางตอนเหนือด๎วยสาเหตุความแห๎งแล๎ง บริบทพ้ืนที่ตําบลแมํกาษา 
แมํปะ ทําสายลวด สภาพพ้ืนที่ตําบลแมํแมํกาษา แมํปะ ทําสายลวด มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ๑
ประกอบด๎วย 2.1) ทรัพยากร ธรรมชาติ น้ําตก น้ําพุร๎อน ปุาชุมชน น้ําตก ในพ้ืนที่ตําบลแมํกาษาและ
แมํปะมีพ้ืนที่ปุาชุมชนที่อุดมสบูรณ๑และยังมีน้ําตกแมํกาษา น้ําพุร๎อน พ้ืนที่สํวนใหญํทําการเกษตร  
2.2) สถานที่สําคัญ วัดไทยวัฒนารามสถาป๓ตยกรรมสวยงามตั้งอยูํ พ้ืนที่ตําบลทําสายลวดและมี
โบราณสถานคอกช๎างเผือกที่มีประวัติความเป็นมาสมัยพํอขุนรามคําแหง วัดโพธิคุณเขตพุทธอุทยาน
ตั้งอยูํพื้นที่แมํปะเป็นวัดที่มีความอุดมสมบูรณ๑ เป็นปุาต๎นน้ําของคนแมํสอด ภายในวัดสงบ รํมรื่น สํวน
พ้ืนที่ตําบลแมํกาษามีวัดไทยสามัคคีที่เป็นวัดวิถีล๎านนาผสมผสานกับคน ในชุมชนสร๎างสีสันความมี
ชีวิตชีวาและมีพลังศรัทธาของผู๎คนที่นักทํองเที่ยวมาเที่ยวชม สักการะบูชาไหว๎พระขอพรไมํขาดสาย 
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และชมความประณีตละเอียดอํอนของชํางแกะสลักไม๎ในพิพิธภัณฑ๑ไม๎แกะสลักหรือพิพิธภัณฑ๑โฮง
หลวง 2.3) สิ่งอํานวยความสะดวก การคมนาคมสะดวก มีสนามบิน สถานประกอบการที่พัก
ร๎านอาหารในพื้นท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายรองรับการจัดการทํองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวก 
รถโดยสารบริการรับสํง ห๎างสรรพสินค๎าขนาดใหญํ โรงแรมและคอนโดมิเนียม 3. เป็นชุมชนจัดการ
ตนเอง ตําบลแมํปะเป็นชุมชนจัดการตนเองเพราะมีความพร๎อมในด๎านทรัพยากรมนุษย๑หนํวยงานหนุน
เสริมเป็นพ้ืนที่แหลํงเรียนรู๎ด๎านการเกษตร แหลํงเรียนรู๎ด๎านการจัดการปุา การบริหารจัดการน้ํา และมี
กลุํมผลิตภัณฑ๑ชุมชนที่หลากหลายทั้งด๎านสุขภาพและอาหาร 3.1) การทํองเที่ยวโดยชุมชนชุมชนที่
ได๎รับการพัฒนาจากโครงการนวัตวิถี กลุํมฮักนะแมํกาษาที่ดําเนินการทํองเที่ยวโดยชุมชนที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎วิถีชีวิตเดิมของคนพ้ืนถิ่นและการทอผ๎าฝูายจนเป็นที่รู๎จักและมีนักทํองเที่ยวเข๎ามาใช๎บริการ  
3.2) การปรับตัวตํอสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงแรงกระแทกการเป็นพ้ืนที่ชายแดน ความไมํสงบของ
ประเทศเพ่ือนบ๎าน สถานการณ๑แรงงานข๎ามชาติ ประชาคมอาเซียน จีนเมืองใหมํ การเคลื่อนย๎ายเข๎า
ออกของผู๎คน การเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและการระบาดโควิด 19 คนในพ้ืนที่มีการตื่นตัวและ
หาทางเลือกทางรอดอยูํเสมอจึงทําให๎คนแมํสอดมีความตื่นตัวอยูํตลอด 

2. ผลการสร๎างความรํวมมือระหวํางชุมชน สมาชิกภายในองค๑กรเครือขํายการทํองเที่ยวโดย
ชุมชน  อําเภอแมํสอด จังหวัดตากและพ้ืนที่ใกล๎เคียงพบวํา องค๑กรภาคีเครือขํายรํวมพัฒนา
ประกอบด๎วย 4 สํวน ดังนี้  1.องค๑กรเครือขํายภายในคือกลุํมแกนนํา ผู๎ประกอบการในชุมชน ปราชญ๑ 
ชาวบ๎านกลุํมนี้มีความสําคัญในระดับต๎นที่จะสร๎างการมีสํวนรํวมในการคิด การแก๎ป๓ญหา และการ
พัฒนาชุมชนของตนและเม่ือมีการดําเนินกิจกรรมกลุํมอาจต๎องมีข๎อตกลงรํวม มีการกําหนดเปูาหมาย
รํวมกัน คือ การพัฒนาชุมชนให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนโดยการเป็นชุมชนทํองเที่ยวเพื่อสร๎างรายได๎ให๎คน
ในพ้ืนที่ 2.) องค๑กรหนุนเสริมภายนอก หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อประชาสัมพันธ๑ กลุํมนี้มี
ความสําคัญในด๎านการหนุนเสริม สํงเสริมและพัฒนากลุํมคนในข๎อที่ 1. ตามบทบาทหน๎าที่และยัง
สามารถตํอยอดการพัฒนานําไปกําหนดเป็นนโยบายหรือแผนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ 3.) กลุํม
ผู๎ประกอบการทํองเที่ยวและบริการ กลุํมผู๎ประกอบการที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยวธุรกิจที่พักโรงแรม 
ร๎านอาหาร กลุํมผู๎จําหนํายสินค๎า กลุํมผู๎ประกอบการธุรกิจทํองเที่ยวตามปกติกลุํมคนเหลํานี้เมื่อมี
นักทํองเที่ยวมาเที่ยวก็สามารถขายสินค๎า ผลิตภัณฑ๑และการบริการได๎แตํหากสร๎างการมีสํวนรํวมเพ่ือ
สร๎างทางเลือกใหมํให๎กับกลุํมนักทํองเที่ยวหรือผู๎รับบริการจะมีสํวนชํวยหนุนเสริมเพ่ิมปริมาณความ
ต๎องการผู๎รับบริการมากขึ้น สะดวกขึ้น 4.) กลุํมผู๎ใช๎ประโยชน๑จากงานวิจัยกลุํมนี้เป็นกลุํมที่เข๎ามามี
สํวนในรูปแบบภาคีเพราะจะเป็นสํวนชํวยบอกตํอขยายผลสร๎างคุณคําให๎งานวิจัยเกิดประโยชน๑ตํอคน
มากขึ้นและสามารถสร๎างพลังการเปลี่ยนแปลงสูํชุมชนพ้ืนที่ได๎ 

3. ผลการพัฒนาขีดความสามารถเครือขํายชุมชนตําบลแมํกาษาอําเภอแมํปะและทําสายลวด 
ในการบริหารจัดการ การตลาด และการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงขําย CBT พบวํา การพัฒนา
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ศักยภาพด๎วยกระบวนการงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น (CBR) เพ่ือพัฒนาการทํองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) 
สามารถสร๎างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนพ้ืนที่ด๎วยการสร๎างการมีสํวนรํวม รํวมคิด รํวมทํา รํวมรับผล
และรํวมประเมินผล สํงผลดีตํอการพัฒนาระบบโครงขํายให๎เกิดรูปธรรม จากการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนสามารถ สรุปเป็นอัตลักษณ๑ คือ “ทํองเที่ยววิถีชุมชน มนต๑เสนํห๑เมืองพหุวัฒนธรรมชายแดน” 
ได๎รูปแบบระบบโครงขํายที่เชื่อมโยง 3 พ้ืนที่ภายใต๎ทุน บริบทพ้ืนที่ ทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่
สําคัญ วิถีชีวิต มาพัฒนาเป็นกิจกรรมเส๎นทางการทํองเที่ยวโดยชุมชนและมีกลุํมผู๎ประกอบการเข๎ามา
มีสํวนรํวมหนุนเสริมและภาคีระดับองค๑ภาครัฐที่สนับสนุน พัฒนาศักยภาพระบบโครงขํายอยําง
ตํอเนื่อง สําหรับกําหนดกิจกรรมเส๎นทางการทํองเที่ยวกลุํมตัวอยํางนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
เที่ยวแมํสอดจํานวน 30 คน พบวํา นักทํองเที่ยวมีความพึงพอใจเกี่ยวกับป๓จจัยทางด๎านสํวนประสม

ทางการตลาด โดยรวมอยูํในระดับมาก  ( ̅ = 3.89, S.D = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 
ด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ด๎านสํงเสริมการตลาดด๎านความปลอดภัย มีความพึง
พอใจอยูํในระดับมาก และด๎านราคาในการทํองเที่ยว มีความพึงพอใจอยูํในระดับปานกลาง และทีม
นักวิจัยนําผลการวิเคราะห๑พฤติกรรมนักทํองเที่ยวมาเป็นสํวนประกอบในการจัดกิจกรรมเส๎นทางเพ่ือ
ทดสอบประสิทธิภาพของกิจกรรมเส๎นทางอีกครั้ง จากการทดลองทําทัวร๑นํารํองเพ่ือนําผลมาพัฒนา
ปรับปรุงกิจกรรมเส๎นทางและการเชื่อมโยงระบบโครงขํายการทํองเที่ยว จากการประเมินความพึง
พอใจของนักทํองเที่ยวในการทดลองทําทัวร๑นํารํองจํานวน 40 คน พบวํา ความพึงพอใจ ตํ อการ
ให๎บริการด๎านตําง ๆ ในการให๎บริการทํองเที่ยวโดยชุมชนตําบลแมํกาษา แมํปะ ทําสายลวด อําเภอแมํ

สอด จังหวัดตาก โดยรวมอยูํในระดับมาก ( ̅ = 3.95, S.D = 0.63)  
4. ผลการเชื่อมโยงโครงขํายแหลํงทํองเที่ยวชุมชนภายในเส๎นทางทํองเที่ยวตามระดับ

ศักยภาพและกิจกรรม  ที่มีความสอดคล๎องสัมพันธ๑กันในรูปแบบเส๎นทางทํองเที่ยวแบบวงรอบ พบวํา 
การเชื่อมโยงโครงขํายด๎านการทํองเที่ยวขึ้นอยูํกับป๓จจัยและองค๑ประกอบที่สําคัญคือการ               
1.) การศึกษาวิเคราะห๑บริบทพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงโครงขํายด๎านทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่สําคัญ 
ด๎านวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และกลุํมคนแกนนํา เพ่ือรํวมพัฒนาและขับเคลื่อนการสร๎างภาคีใน
ระดับพ้ืนที่เพ่ือให๎คนในชุมชนได๎เห็นและตระหนักในคุณคําทรัพยากรที่มี 2.) วิเคราะห๑ผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสียโดยเริ่มจากกลุํมในระดับชุมชนและขยายภาคีออกเป็นระดับตําบลแมํกาษา แมํปะ ทําสายลวด 
รวมไปถึงภาคเอกชนกลุํมธุรกิจการทํองเที่ยวและบริการทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล๎เคียงเน๎นการสร๎าง
การมีสํวนรํวมเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาการวิเคราะห๑ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียจึงมีความสําคัญกับระบบบริหาร
โครงขํายฯ 3.) การค๎นหาทีมกลุํมคนที่รํวมพัฒนาเน๎นการเข๎ารํวมอยํางมีอิสระ ในการสร๎างภาคีที่จะให๎
ยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต๎องมีการสร๎างความเข๎าใจต๎องผํานการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และปฏิบัติการ
รํวมกัน ต๎องสร๎างความเชื่อมั่น ไว๎ใจ จริงใจในการพัฒนาและทําอยํางตํอเนื่อง เริ่มจากการวิเคราะห๑
ป๓ญหา หาทางออก หาวิธีปฏิบัติรํวม 4.) การวางเปูาหมายรํวมกันที่ชัดเจนเมื่อมีกลุํมแกนนําต๎องรํวม
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วางแผนการทํางานกําหนดเปูาหมายแนวปฏิบัติรํวมที่ชัดเจนโดยคํานึงถึงการสร๎างการมีสํวนรํวมตั้งแตํ
กระบวนการเริ่มต๎นจนเกิดภาคีการเชื่อมโยงภาคีสูํการพัฒนาระบบโครงขําย 5.) พัฒนาโครงขํายเป็น
การเสริมพลังทางบวกท่ีหนุนเสริมให๎โครงขํายได๎รับการพัฒนาและการพัฒนาอยํางตํอเนื่องในทักษะที่
จําเป็นเพื่อเพ่ิมพูนสมรรถนะและยังเป็นการสร๎างสัมพันธ๑ที่ดีในระบบเพ่ือให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
เห็นอกเห็นใจกัน เครือขํายที่มีก็จะเกิดพลังสามัคคีและเข๎าใจกันมากขึ้น 6.) การสื่อสารอยําง
สร๎างสรรค๑เป็นทักษะที่จําเป็นในการพัฒนาระบบเป็นการสื่อสารกันอยํางสร๎างสรรค๑ รับฟ๓ง เห็นใจ
และเข๎าใจ เข๎าถึงการสื่อสารและเจตนาของผู๎สํงสารอยํางแท๎จริง 
 
อภิปรายผล  

ผลการทบทวนศักยภาพการจัดการ CBT และกําหนดกิจกรรมเส๎นทางทํองเที่ยวของตําบล    
แมํกาษา แมํปะ และทําสายลวด โดยการมีสํวนรํวมของคนในชุมชนท๎องถิ่นพบวําเป็นชุมชนพหุ
วัฒนธรรมชายแดน มีประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเดํนเป็นเอกลักษณ๑ของชาวไทใหญํและล๎านนา            
มีประวัติศาสตร๑ชุมชนยาวนาน ทรัพยากร อุดสมบูรณ๑ คนในชุมชนที่มีการตั้งรับปรับตัวตํอ
สถานการณ๑ที่เผชิญมีระบบการจัดการตนเองสร๎างทางเลือกทางรอดอยูํเสมอทํามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงโดยสรุปประเด็นสําคัญได๎ 3 ประเด็น 1.ชุมชนพหุวัฒนธรรมชายแดนดังนี้ 1.1) ชุมชน              
ไทใหญ ํ1.2) ชุมชนล๎านนา 2.มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ๑ประกอบด๎วย 2.1) ทรัพยากร ธรรมชาติ น้ําตก 
น้ําพุร๎อนปุาชุมชุมชน น้ําตก 2.2) สถานที่สําคัญ วัดไทยวัฒนารามสถาป๓ตยกรรมสวยงาม                   
คอกช๎างเผือกวัดโพธิคุณเขตพุทธอุทยาน วัดไทยสามัคคีพิพิธภัณฑ๑ไม๎แกะสลัก 2.3) สิ่งอํานวยความ
สะดวกการคมนาคมสะดวก มีสนามบิน สถานประกอบการที่พักร๎านอาหาร 3.เป็นชุมชนจัดการ
ตนเองด๎าน 3.1) การทํองเที่ยวโดยชุมชน 3.2) การปรับตัวตํอสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลง 

ผู๎วิจัยเห็นวําสังคมพหุวัฒนธรรมเน๎นการยอมรับ การอยูํรํวมกันและการบูรณาการของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของแตํละชาติพันธุ๑ มุํงไปสูํการตระหนักรู๎ถึงการรวมอยูํรํวมกันและความ
เป็นหนึ่งเดียวกันของสังคม เคารพและยอมรับในความแตกตํางชุมชนตําบลแมํกาษา แมํปะ ทําสาย
ลวดตํางมีจุดเดํนที่แตกตํางกันด๎วยกระบวนการงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นสร๎างการมีสํวนรํวม รํวมคิด               
รํวมทําตั้งแตํต๎นทําให๎เกิดการนําเอาทรัพยกรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนที่แตกตํางมาผสมผสาน
เป็นกิจกรรมเส๎นทางการทํองเที่ยวที่ผํานการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ หารือ หาทางออกรํวมกัน จนเกิดเป็น
กิจกรรมการทํองเที่ยวที่สร๎างเสนํห๑ สร๎างแรงดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวหรือผู๎สนใจได๎สัมผัสความแตกตําง
ของสังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองชายแดนที่ยังคงมีความโดดเดํน ความภาคภูมิใจของประเพณี
วัฒนธรรมที่เป็นรากฐานของพ้ืนทีที่สร๎างความประทับใจให๎นักทํองเที่ยว  

สอดคล๎องกับงานวิจัยของ (ศูนย๑มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา 2549, บัญญัติ ยงยํวน 
2551, ดุสิต หวันเหล็ม 2552, เอกรินทร๑ สังข๑ทอง 2552) กลําววํา สังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง 
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ประชากรกลุํมคนหลากหลายชาติพันธุ๑มาอยูํรวมกันในสังคมหนึ่ง ซึ่งมีความแตกตํางทางด๎าน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูํของผู๎คน 
วิธีการคิด การมีปฏิสัมพันธ๑ การสื่อสาร รวมถึงบุคคล ที่มาจากพ้ืนฐานหรืออัตลักษณ๑เดียวกัน เป็นไป
ตามทฤษฎีสังคมพหุวัฒนธรรมคือกลุํมคนที่ที่หลากหลายชาติพันธุ๑มาอยูํรวมกัน และคํากลําวของ นภา
ภรณ๑ หะวานนท๑และคณะ (2550) ความสามารถในการพ่ึงตนเองของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนมี
ความเป็นอิสระที่จะกําหนดทางเลือกในการจัดการกับป๓ญหาและดําเนินกิจกรรมตําง ๆ เ พ่ือให๎เกิด
ประโยชน๑ตํอชุมชนโดยไมํหวังพ่ึงภายนอก ทั้งนี้ยังมีมุมมองวําการพ่ึงตนเองของชุมชนนั้น ชุมชน
จะต๎องมีอํานาจในการตํอรองเพ่ือให๎เป็นไปตามเจตจํานงค๑ของชุมชน และสามารถระดมทุนเพ่ือ
นํามาใช๎ประโยชน๑ตํอชุมชนด๎วย  

ผลการสร๎างความรํวมมือระหวํางชุมชน สมาชิกภายในองค๑กรเครือขํายการทํองเที่ยว            
โดยชุมชน อําเภอแมํสอด จังหวัดตากและพ้ืนที่ใกล๎เคียงพบวํา องค๑กรภาคีเครือขํายรํวมพัฒนา
ประกอบด๎วย 4 สํวน ดังนี้  1.) องค๑กรเครือขํายภายในคือกลุํมแกนนํา ผู๎ประกอบการในชุมชน 
ปราชญ๑ชาวบ๎าน 2.) องค๑กรหนุนเสริมภายนอก หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อประชาสัมพันธ๑               
3.) กลุํมผู๎ประกอบการผู๎ประกอบการทํองเที่ยวและบริการ  4.) กลุํมผู๎ใช๎ประโยชน๑จากงานวิจัย 

ผู๎วิจัยเห็นวําการดําเนินการเชื่อมร๎อยภาคีเครือขํายเพ่ือรํวมพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สามารถสร๎าง
การเปลี่ยนแปลงด๎วยการบูรณาการทรัพยากรที่มีเพ่ือให๎เกิดความรํวมมืออยํางตํอเนื่อง สร๎างพลังของ
การจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชนตําบลแมํกาษา แมํปะ ทําสายลวดที่มีลักษณะที่โดดเดํนของพ้ืนที่ตาม
บริบท เมื่อคนในชุมชนสร๎างภาคีที่เข๎มแข็งภายในและสร๎างการมีสํวนรํวมหนุนเสริมเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สูํ
การจัดการทํองเที่ยวโดยใช๎กระบวนการงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นเชื่อมร๎อยสร๎างแรงดึงดูดที่นําสนใจให๎
นักทํองเที่ยวเริ่มจากกการสร๎างภาคีภายใน ขยายเป็นภาคีระหวํางตําบลและเชื่อมร๎อยภาคีหนํวยงาน
และขยายภาคีสูํวงกว๎างขึ้นเป็นการสร๎างรูปแบบการทํองเที่ยวด๎วยภาคีที่ เกี่ยวข๎องได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ มีเอกลักษณ๑เฉพาะที่สร๎างความประทับใจให๎นักทํองเที่ยวได๎ภายใต๎บริบทเมืองชายแดน 

สอดคล๎องกับคํากลําวของ สนธยา พลศรี (2550) กลําววําเครือขํายความสัมพันธ๑ที่เชื่อมโยง
ระหวํางสมาชิกอาจเป็นบุคคลตํอบุคคล บุคคลตํอกลุํม กลุํมตํอกลุํม เครือขํายตํอเครือขําย กลายเป็น
เครือขํายยํอยภายใต๎เครือขํายใหญํในการเชื่อมโยงเป็นเครือขํายไมํได๎เป็นเพียงการรวมตัวกันโดยทั่วไป
แตํมีเปูาหมายในการทํากิจกรรมรํวมกันทั้งเป็นครั้งคราวหรืออาจเป็นกิจกรรมที่ตํอเนื่อง จึงเป็นการ
เชื่อมโยงคนที่มีความสนใจรํวมกัน พบปะสังสรรค๑และพัฒนาไปสูํการลงมือรํ วมกันทํากิจกรรมตําง ๆ 
ด๎วยเปูาหมายและจุดประสงค๑เดียวกัน ดังนั้นเครือขํายจึงไมํใชํเป็นเพียงการรวบรวมรายละเอียด
บุคคลที่เป็นสมาชิกเทํานั้น แตํมีการจัดระบบให๎สมาชิกสามารถดําเนิน กิจกรรมรํวมกันเพ่ือบรรลุ
จุดหมายที่สมาชิกเห็นพ๎องต๎องกัน สิ่งที่เชื่อมโยงสมาชิกเข๎าด๎วยกัน คือ วัตถุประสงค๑หรือผลประโยชน๑
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ที่ต๎องการบรรลุผลรํวมกัน การสนับสนุนชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่ง พจนา สวนศรี (2546) ได๎จัดกลุํม
ภาคีท่ีเกี่ยวข๎องเป็น 3 กลุํม ดังนี้ 

1. ระดับชุมชนประกอบด๎วย กลุํมจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน กลุํมร๎านค๎า ร๎านขายของที่
ระลึกกลุํมยานพาหนะในทํองถิ่น วัด โรงเรียน อนามัย สถานที่สําคัญในชุมชน องค๑การบริหารสํวน
ตําบล องค๑กรพัฒนาเอกชนและเจ๎าที่ของรัฐที่ทํางานในพ้ืนที่ เชํน พัฒนากร เกษตรตําบล เป็นต๎น 

2. ระดับอําเภอ/จังหวัด ประกอบด๎วยกลุํมเครือขํายการทํองเที่ยวโดยชุมชน สํานั กงาน
จังหวัดการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ระดับจังหวัดหรือภาค ผู๎ประกอบธุรกิจทํองเที่ยว มัคคุเทศก๑
ท๎องถิ่น และกลุํมรถ เรือให๎เชํา และสื่อมวลชนท๎องถิ่น 

3. รับชาติประกอบด๎วยเครือขํายทํองเที่ยว การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ผู๎ประกอบธุรกิจ
ทํองเที่ยวสื่อมวลชน นักทํองเที่ยว สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา 

ผลการพัฒนาขีดความสามารถเครือขํายตําบลแมํกาษา แมํปะ และทําสายลวดในการบริหาร
จัดการ การตลาด และการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงขําย CBT พบวํา การพัฒนาศักยภาพด๎วย
กระบวนการงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น (CBR) เพ่ือพัฒนาการทํองเที่ยวทํองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) สามารถ
สร๎างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนพ้ืนที่ด๎วยการสร๎างการมีสํวนรํวม รํวมคิด รํวมทํา รํวมรับผล และรํวม
ประเมินผล สํงผลดีตํอการพัฒนาระบบโครงขํายให๎เกิดรูปธรรม จากการพัฒนาศักยภาพชุมชน
สามารถสรุปเป็นอัตลักษณ๑ คือ “ทํองเที่ยววิถีชุมชน มนต๑เสนํห๑เมือง พหุวัฒนธรรมชายแดน”และผล

จากการประเมินความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวตํอการให๎บริการโดยสรุปการวิเคราะห๑หาคําเฉลี่ย  ̅ 
และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจตํอการให๎บริการจากการทดลองทําทัวร๑นํารํองจาก

กลุํมตัวอยําง (n=40) โดยรวมอยูํในระดับมาก ( ̅= 3.95, S.D = 0.63)  
ผู๎วิจัยเห็นวําการทํางานวิจัยโดยใช๎กระบวนการงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นสามารถพัฒนาศักยภาพ

ชุมชน ในด๎านการจัดการทํองเที่ยวได๎ด๎วยคนในชุมชน ทีมวิจัยได๎เรียนรู๎การวางแผนงาน การจัดการ
อยํางเป็นระบบ กล๎าพูด กล๎าคิด กล๎าทํา สามารถวิเคราะห๑ข๎อมูลที่เก็บมาได๎ รู๎จักการทํางานเป็นทีม 
การติดตํอประสานงานพบเห็นสิ่งแปลกใหมํ มีโอกาสได๎พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ๑กับชุมชนอ่ืน 
และได๎ประสบการณ๑จากการไปศึกษาดูงานที่ทาง วช. หนุนเสริมจัดให๎ และการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทีมนักวิจัยชุมชนและภาคีซึ่งทําให๎ทีมนักวิจัยสามารถสรุปประเด็นจากการศึกษาดูงานได๎
แนวคิดและแรงบันดาลใจในการพาชุมชนไปสูํเปูาหมาย มีเวทีสนทนา เวทีพูดคุยกันบํอยครั้งจน
สมาชิกในทีมและชุมชนเกิดความคุ๎นเคยกันเสมือนญาติทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอน มีอาจารย๑พ่ีเลี้ยง
ที่คอยสนับสนุน สอนวิธีการ หลักคิดและคอยให๎คําปรึกษากระบวนการทํางานทั้งยังปรับกระบวนการ
ดําเนินงานให๎เป็นไปอยํางราบรื่นและเป็นระบบอยํางเป็นกันเองเป็นการรํวมงานที่มีความสุข สบายใจ
และเป็นกันเอง สอดคล๎องกับคํากลําวของ เจษฎา นกน๎อย (2554) สมรรถนะ หมายถึงกลุํมของ
คุณลักษณะใด ๆ ที่อยูํภายในตัวบุคคล อันมีผลตํอการแสดงออกในสถานการณ๑ตําง ๆ ซึ่งจะสํ งผลตํอ
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การปฏิบัติงานให๎สําเร็จดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและได๎ดังมาตรฐานที่กําหนดไว๎ ใช๎ประโยชน๑ตํอ
ชุมชนด๎วย ในการพัฒนาศักยภาพชุมชน  ด๎านการทํองเที่ยว ตามที่ สินธุ๑ สโรบล (2546) กลําววําการ
ทํองเที่ยวโดยชุมชนเป็นทางเลือกในการจัดการการทํองเที่ยวที่ชุมชนเข๎ามากําหนดทิศทางของการ
ทํองเที่ยวบนฐานคิดที่วําชาวบ๎านทุกคนเป็นเจ๎าของ ทรัพยากรและเป็นผู๎มีสํวนได๎เสียจากการ
ทํองเที่ยว โดยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูํในท๎องถิ่นด๎านตําง ๆ ไมํวําธรรมชาติ ประวัติศาสตร๑ 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชน มาใช๎เป็นต๎นทุนหรื อป๓จจัยในการจัดการ
ทํองเที่ยวอยํางเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให๎มีความรู๎ความสามารถและ
บทบาทท่ีสําคัญในการดําเนินงานตั้งแตํการตัดสินใจ การวางแผน การดําเนินงาน 

ผลการเชื่อมโยงโครงขํายแหลํงทํองเที่ยวชุมชนภายในเส๎นทางทํองเที่ยวตามระดับศักยภาพและ
กิจกรรมที่มีความสอดคล๎องสัมพันธ๑กันในรูปแบบเส๎นทางทํองเที่ยวแบบวงรอบพบวําการเชื่อมโยง
โครงขํายด๎านการทํองเที่ยวขึ้นอยูํกับป๓จจัยและองค๑ประกอบที่สําคัญคือการ 1.) การศึกษาวิเคราะห๑
บริบทพ้ืนที่ 2.) วิเคราะห๑ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 3.) การค๎นหาทีมกลุํมคนที่รํวมพัฒนาเน๎นการเข๎ารํวมอยํางมี
อิสระ 4.) การวางเปูาหมายรํวมกันที่ชัดเจน 5.) พัฒนาโครงขํายอยํางตํอเนื่อง 6.) การสื่อสารอยําง
สร๎างสรรค๑ ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 ภาพระบบโครงขํายการทํองเที่ยวตําบลแมํกาษา แมํปะ ทําสายลวด 
 

ผู๎วิจัยเห็นวําการเชื่อมโยงโครงขํายแหลํงทํองเที่ยวทั้ง 3 ตําบล เป็นการเชื่อมร๎อยที่สร๎างพลัง
การขับเคลื่อนให๎เกิดเป็นรูปธรรมแตํในการเชื่อมโยงโครงขํายต๎องเริ่มจากการเชื่อมร๎อยภาคีทีละกลุํม
จนเกิดความเข๎าใจและเกิดการพัฒนาในระดับหนึ่งกํอน จึงขยับการเชื่อมร๎อยภาคี ไปสูํวงกว๎างขึ้นมี
รูปแบบ มีการกําหนดเปูาหมายรํวมกันและต๎องมีการพัฒนาศักยภาพ รํวมคิด รํวมทํา รํวมรับผล และ
รํวมประเมิน เพ่ือสร๎างการมีสํวนรํวมในการพัฒนาแก๎ป๓ญหาชุมชนได๎ 
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สํานักสํงเสริมศักยภาพชุมชน กรมพัฒนาชุมชน , (2547) เครือขํายชุมชน หมายถึง กลุํม
องค๑กรหลายกลุํมมารวมตัวกันประสานเชื่อมโยง สร๎างความสัมพันธ๑ ถักทอ สร๎างสรรค๑กิจกรรมบน
พ้ืนฐานของความเอ้ืออาทรเกิดพลังในการทํางานให๎บรรลุเปูาหมายทุกองค๑กรและให๎ชุมชนเข๎มแข็ง 

สอดคล๎องกับคํากลําวของ สํานักงานพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว สํานักพัฒนาการทํองเที่ยว 
กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา (2550) ได๎จัดทําหนังสือเรื่อง “CBT Network Handbook” หรือ 
“คูํมือเครือขํายการทํองเที่ยวโดยชุมชน” กลําวไว๎วํา “ในขณะที่เราพัฒนาการทํองเที่ยวโดยชุมชนไป
นั้น ชุมชนอ่ืนๆ ทั้งใกล๎และไกล ตํางก็พากันหาหนทางในการพัฒนาตนเองเชํนกัน โดยการอนุรักษ๑
รักษาเพ่ือหลํอเลี้ยงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ในรูปแบบของแหลํงหาอาหาร แหลํงเรียนรู๎ แหลํงสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ และแหลํงหารายได๎จากการทํองเที่ยว จึงต๎องอาศัยการมีสํวนรํวมของ
คนในชุมชนหรือชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะบางอยํางใกล๎เคียงกัน มารํวมกันคิด เพ่ือการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ๑ ทักษะ การเรียนรู๎ระหวํางกัน ขยายโอกาส ประสบการณ๑ การเรียนรู๎ให๎กว๎างขวาง สร๎าง
ความเข๎าใจ รวมถึงการมีข๎อตกลงรํวมกันในรูปแบบตําง ๆ ทางวิชาการเรียกวํา “เครือขําย” แตํสิ่งที่
งานวิจัยคันพบคือการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญเพ่ิมข้ึนมาอีกหนึ่งประการเพราะการสื่อสารอยํางสร๎างสรรค๑
เป็นพลังเชิงบวกท่ีต๎องใช๎ในการบริหารระบบโครงขํายการทํองเที่ยวโดยชุมชนทั้ง 3 พ้ืนที ่

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีการพัฒนาและยกระดับคนในชุมชนให๎มีความรู๎ความสามารถด๎านการเป็นไกด๑ที่
สามารถใช๎ภาษาที่สองประกอบอาชีพด๎านการทํองเที่ยวและบริการได๎ เชํน ภาษาพมํา ภาษาจีน เป็นต๎น 

2. ควรมีการพัฒนาและยกระดับคนในชุมชนในการศึกษาและพัฒนาอาชีพเพ่ือสร๎างรายได๎
บนฐานทรัพยากรและวิถีเดิมให๎เป็นรูปธรรม 

3. การยกระดับชุมชนในจังหวัดตากและพัฒนาตํอยอดในการยกระดับโครงขํายการทํองเที่ยว
ระดับหมูํบ๎าน ตําบล อําเภอ เป็นระดับจังหวัด 
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การสร้างเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรม 
โดยเครือข่ายชุมชนคนแม่ระมาด อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

The Creative Tourism for learning the Intangible Cultural Heritage. 
Local Community Network of Mae Ramat District, TAK. 

 
กรรณิการ์  บญุยัง1 และคณะ 

Kannika  boonyang and parties 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง “การสร๎างเครือขํายแหลํงทํองเที่ยวเ พ่ือการเรียนรู๎มรดกวัฒนธรรม             

โดยเครือขํายชุมชนคนแมํระมาด อําเภอแมํระมาด จังหวัดตาก” มีวัตถุประสงค๑ 1) สร๎างเครือขําย
นักวิจัยชุมชนเพ่ือรํวมพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเพื่อการเรียนรู๎มรดกวัฒนธรรมชุมชนแมํระมาด อําเภอแมํ
ระมาด จังหวัดตาก 2) ศึกษา สํารวจ เชื่อมโยง องค๑ความรู๎มรดกวัฒนธรรมชุมชนที่สําคัญที่มีศักยภาพ
ของชุมชนอําเภอแมํระมาดที่จะใช๎เป็นฐานในการพัฒนาทํองเที่ยวโดยเครือขํายนักวิจัยชุมชน  3) 
ออกแบบและพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวเพื่อศึกษาเรียนรู๎มรดกวัฒนธรรมชุมชน และ 4) เพ่ือพัฒนาและ
ประเมินศักยภาพการบริหารจัดการและให๎บริการ ใช๎ระเบียบการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) 
ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยเน๎นกระบวนการมีสํวนรํวมใช๎กระบวนการงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นให๎
ชุมชนรํวมเรียนรู๎ทุกขั้นตอน เครื่องมือการวิจัย ประกอบด๎วย แบบสัมภาษณ๑แบบไมํมีโครงสร๎าง                 
แบบสังเกต แบบสอบถามกึ่งทางการ แบบบันทึกภาคสนาม กล๎องถํายรูป และเครื่องบันทึกเสียง     
กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ กลุํมภาคีเครือขําย กลุํมแกนนําชุมชน กลุํมปราชญ๑ท๎องถิ่น ตําบลขะเนจื้อ ตําบล
แมํระมาด และตําบลพระธาตุ อําเภอ แมํระมาด จังหวัดตาก และสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
ได๎แกํ คําเฉลี่ย คําร๎อยละ คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการพรรณนาโวหาร  

ผลการวิจัย พบวํา 1) การสร๎างเครือขํายนักวิจัยชุมชน เป็นการเชื่อมบุคคลและกลุํมตํางๆ  
ใช๎เวทีประชุมใหญํและกลุํมยํอย สร๎างความเข๎าใจรํวมกัน มีเปูาหมายเดียวกันจนเกิดเป็นเครือขําย 6 
หมูํบ๎าน 3 ตําบล ทํางานรํวมกับเครือขํายภายนอก ใช๎กระบวนการ CBR พัฒนา CBT อยํางเป็น
ขั้นตอน เกิดพลังชุมขนที่อยากมีสํวนรํวมในการสร๎างหรือปรับชุมชนเพ่ือให๎เกิดความประทับใจสําหรับ
ผู๎มาเยือน 2) การศึกษา สํารวจ เชื่อมโยง องค๑ความรู๎มรดกวัฒนธรรมชุมชน มีการค๎นทุนเชิงลึกถึง
ความสัมพันธ๑เชื่อมโยง ทั้งทุนทางธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคมที่มีความสัมพันธ๑กับประเทศเมียนมาร๑ 
ประวัติศาสตร๑เกี่ยวโยงชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2 เส๎นทางเดินวัวที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจของคนใน
สมัยกํอน นํามาเป็นฐานในการคิดกิจกรรมและเส๎นทางให๎มีเสนํห๑ นําสนใจ สร๎างความประทับใจให๎กับ

                                                           
1 วิทยาลัยชุมชนตาก ตาํบลหนองบวัใต๎ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เบอร๑โทรศัพท๑ 08 6926 9733 
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นักทํองเที่ยว 3) การออกแบบและพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวเพ่ือศึกษาเรียนรู๎มรดกวัฒนธรรม ชุมชน
ได๎รับการพัฒนาองค๑ความรู๎จากผู๎เชี่ยวชาญ เปิดแนวคิดใหมํจากการดูงานชุมชนต๎นแบบ ทําให๎เกิด
ความเชื่อมั่นทุนของตนเอง ภายใต๎อัตลักษณ๑รํวมที่วํา“โฮมสเตย๑อบอํุน สมดุลสองแผํนดิน ถิ่นสุขสงบ” 
และ4) ผลการพัฒนาและประเมินศักยภาพการบริหารจัดการและให๎บริการ จัดทําเป็นโปสเตอร๑ เสนอ
ไปยังภาคีเครือขํายทั้งภายในและภายนอก ผู๎ที่สนใจ ผํานการเชิญแบบปากตํอปาก สื่อออนไลน๑ 
facebook ทําให๎ได๎มีโอกาสต๎อนรับนักทํองเที่ยวมากขึ้น เป็นอาชีพเสริมเกิดการกระจายรายได๎ใน
เครือขํายชุมชน มีการพัฒนาตนเอง ปรับบุคลิก สร๎างสีสันในการเป็นนักเลําเรื่อง และแบํงหน๎าที่
รับผิดชอบ  

 
คําสําคัญ : แหลํงทํองเที่ยว มรดกวัฒนธรรม เครือขํายชุมชน การสร๎างเครือขําย 
 
Abstract 
 The Creative Tourism for learning the Intangible Cultural Heritage. Local 
Communty Network of Mae Ramat District, TAK. The objecties of this research are 1) 
to create network of community researchers to develop cultural heritage in 
community in Mae Ramad district, Tak province 2) to study the linkage between 
community cultural knowledges to be developed as tourism base by community 
researcher network, 3) to design and develop tourism route for learning cultural 
heritage of the communit and , 4) to develop and evaluate effectiveness of 
management znd services using mixed method both in qualitive and quantitative 
data. To emphasize cooperation, community-based research was employed using 
interview, observation, taking photo and voice recorder. The target groups are 
network party, head of community, local scholars in Kanejue, Mae ramad and prathat 
subdistrict, Mae ramad district, Tak province. The statistics used are mean, 
percentage and standard deviation with descriptive research. The findings shown that 
1) Building community research network through seminars and group discussion 
comprised of 6 villages in subdistricts. The community representatives (head of 
commuity, scholars, villagers) worked closely with supporting networks (community 
development, community administration, agricultural bank, tourist police and Tak 
community college). The replacement of personel was done initially. The researcher 
applied community-based research to trigger the development within the community 
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to impressed the visitors. 2) studying the linkage between cultural heritage of 
communities; well preserved natural capital and cultural capital, Mynmar social 
capital , World War 2 historical capital and trade route from Mae ramad to Tak 
district and Lampun province. These could be foundation to create activities and  
tourist attraction in Mae ramad. 3) Designing and developing tourism routes to learn 
cultural heritage of community was acheived by exposing communities 
representatives with study trip and sharing with expertise. " warm homestay of 
peaceful two lands" operated by tourism commitee of the networking 6 communities 
of 3 subdistricts to welcome visitors. 4) Developing and evaluating effdctiveness of 
torism management was conducted in poster and info graphic presented to internal 
and external networks. The materials was promoted via word of mouth, facebook 
page and social media to attract visitors. As a result, the local shops and learning 
center could sell more products. The local liaisons were trained on effective story-
telling technique. More training to bd provided to be professional. 
 
Keywords : tourist attraction  cultural heritage  community network  networking 
 
บทนํา  

แมํระมาดเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดตากทิศเหนือติดกับอําเภอทําสองยาง อําเภออมก๐อย 
จังหวัดเชียงใหมํ ทิศตะวันออกติดตํอกับอําเภอบ๎านตาก ทิศใต๎ติดตํอกับอําเภอแมํสอด และติดกับ
ชายแดนสาธารณรัฐสังคมนิยมแหํงสภาพพมําทางด๎านทิศตะวันตกซึ่งอยูํในเขตปกครองชนกลุํมน๎อย
รัฐกะเหรี่ยงหํางจากอําเภอแมํสอด 33 กิโลเมตร หํางจากศาลากลาง จังหวัดตาก 120 กิโลเมตร                
มีพ้ืนที่ประมาณ 998,014 ไรํ มีแมํน้ําเมยกั้นพรมแดนระหวํางประเทศไทยกับสหภาพเมียนมาร๑ที่เป็น
แนวชายแดนยาวถึง 95.7 กิโลเมตร ประกอบด๎วย 6 ตําบล 57 หมูํบ๎าน มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบ
มรสุมมี 3 ฤดู ฝนตกชุกในชํวงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ปริมาณน้ําฝนมากที่สุดเฉลี่ย  120 
มิลลิเมตร/เดือน สํวนฤดูหนาวชํวงเดือนธันวาคมถึงมกราคมมีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 10 องศาเซลเซียส 
ลักษณะภูมิประเทศมีที่ราบน๎อย พื้นที่สํวนใหญํเป็นปุาเขาและภูสูง บางสํวนอยูํในเขตปุาสงวนและเขต
รักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาเป็นพ้ืนที่ที่มีความชื้นตํางระดับ ทําให๎มีสภาพปุาที่แตกตํางกันหลายประเภท เชํน 
ปุาดิบชื้น ปุาดิบแล๎ง ปุาดิบเขา ปุาเบญจพรรณ ปุาเต็งรัง ประชากรสํวนหนึ่งจึงมีอาชีพหาของปุาเป็น
รายได๎เสริม สํวนพื้นที่ท่ีเหลือสําหรับทําการเกษตรโดยมีลําน้ําสําคัญหลายสาย เชํน แมํน้ําเมยซึ่งมีต๎น
น้ํามาจากเขตอําเภอพบพระไหลผํานอําเภอแมํระมาดกํอนจะไหลลงสูํแมํน้ําสาละวินจังหวัด
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แมํฮํองสอน ลําห๎วยแมํระมาดต๎นน้ําจากบ๎านตุเบไหลผํานตําบลขะเนจื้อ ตําบลแมํระมาดแล๎วไหลลงสูํ
แมํน้ําเมยที่บ๎านไหลํห๎วย นอกจากนี้ยังมีลําน้ําขะเนจื้อ ลําน้ําแมํจะเรา ลําน้ําแมํตื่น ลําห๎วยแสบ และลํา
ห๎วยแมํท๎อ ซึ่งแหลํงน้ําดังกลําวเป็นทุนให๎ชาวบ๎านสํวนใหญํประกอบอาชีพการเกษตร และเลี้ยงสัตว๑  
ประชากรสํวนใหญํมีเชื้อชาติชาวไทยภูเขาเผํากะเหรี่ยงประมาณร๎อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด 
สํวนใหญํมีฐานะยากจน นอกจากทําการเกษตร เลี้ยงสัตว๑ หาของปุา และสมุนไพรแล๎ว ยังมีอาชีพ
รับจ๎างทั่วไปในชํวงฤดูแล๎ง การทํานาผลผลิตสํวนใหญํไว๎กินในครัวเรือนโดยใช๎พันธุ๑พ้ืนเมือง บางสํวน
จะขายให๎กับคนในหมูํบ๎านสําหรับคนที่ไมํมีที่นาปลูกข๎าว ในด๎านอุตสาหกรรมมีโรงงานผลิตเสื้อผ๎า
สําเร็จรูป ทําให๎คนในชุมชนสํวนหนึ่งมีรายได๎จากการเป็นพนักงานในโรงงานดังกลําว มีป๓จจัย
สนับสนุนการพัฒนาการทํองเที่ยวตัวอยําง เชํน ด๎านการคมนาคมของอําเภอแมํระมาด ที่นักทํองเที่ยว
หรือผู๎มาเยือนสามารถเลือกใช๎ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศได๎อยํางสะดวก 

อําเภอแมํระมาดสันนิษฐานวํา เดิมที่เป็นที่อยูํอาศัยของชาวกะเหรี่ยงมาเป็นเวลากํอน 100 ปี
มาแล๎ว ตํอมามีประชาชนในจังหวัดเหนือหลายจังหวัด เชํน ลําพูน เชียงใหมํ ลําปาง แพรํ นําน 
โดยเฉพาะชาวลําพูน หนีความแห๎งแล๎งเมื่อ 130 ปี พากันอพยพหาที่ทํากินโดยอาศัยลําห๎วยแมํระมาด 
เป็นแนวทางการประกอบอาชีพและตั้งถิ่นฐานบ๎านเรือนอยูํอาศัย เมื่อปรากฏวําเป็นท๎องที่อุดม
สมบูรณ๑ดี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได๎ผลดี จึงได๎ชักชวนญาติพ่ีน๎องอพยพลงมาตั้งถิ่นฐานเพ่ิมมาก
ขึ้น จนกระทั่งเป็นหมูํบ๎านใหญํเรียกกันวํา “บ๎านแมํระมาด” ตามชื่อลําห๎วย ตํอมาได๎ยกฐานะเป็น
อําเภอเมื่อปี 2501 การที่อําเภอแมํระมาดมีที่ตั้งที่เป็นแนวชายแดนระหวํางไทยกับเมียนมาร๑ยาวถึง 
95.7 กิโลเมตร สํงผลให๎แมํระมาดมีเรื่องราวความเป็นมาทางประวัติศาสตร๑ความสัมพันธ๑ระหวํางคน 
2 แผํนดินที่หลากหลายทั้งในด๎านวิถีวัฒนธรรมชุมชน การเมืองการปกครอง การค๎าขาย และสังคม 
หลํอหลอมให๎คนในพ้ืนที่ทั้ง 6 ตําบล มีวิถีความเป็นอยูํการดํารงชีวิตที่มีแบบฉบับที่แตกตําง จนเป็น
เอกลักษณ๑ของตนเอง เชํน อาหารการกิน ความเชื่อ พิธีกรรม ภูมิป๓ญญาถิ่น ศิลปกรรม ภาษา  การ
แตํงกาย ดนตรี จิตวิญญาณและวิธีคิดในการประกอบอาชีพ รวมถึงรูปแบบของการอยูํรํวมกันอยํางสุข
สงบบนความหลากหลายของชาติพันธุ๑ นอกจากนี้ยังมีหลักฐานพบวําในอดีตเป็นเมืองที่มีความสําคัญ
ในทางยุทธศาสตร๑ของเส๎นทางการค๎าสายหลัก เส๎นทางเดินทัพการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวํางคน 
2 แผํนดิน รวมถึงเป็นแหลํงเสบียงที่สําคัญเนื่องจากมีที่กว๎างใหญํและแหลํงน้ําอุดมสมบูรณ๑ ปรากฏ
รํองรอยโบราณสถาน โบราณวัตถุ กระจัดกระจายถูกปลํอยร๎างในบางพ้ืนที่ บางสํวนถูกบุกรุก และ
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ชายแดนที่มีพัฒนาการของการติดตํอสัมพันธ๑แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในด๎านตํางๆ 
เพ่ือให๎เกิดการอยูํรํวมกันอยํางปกติสุข จึงหลํอหลอมให๎เกิดภูมิป๓ญญา วิถีการดํารงชีวิตที่เป็น
เอกลักษณ๑ กลายเป็นมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณคําที่นําสนใจ และสําคัญควรแกํการศึกษาค๎นคว๎ารื้อฟ้ืน
และเผยแพรํตํอไป รวมถึงสิ่งอื่นๆ เพ่ือจะนําทุนมาเพ่ือพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวของอําเภอแมํระมาด 
บนฐานของความตระหนักรู๎ รัก หวงแหน เห็นคุณคําของเยาวชนและชาวบ๎านในพ้ืนที่ โดยมีภาคี
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เครือขํายที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการในพ้ืนที่ชุมชนท๎องถิ่นเข๎ามารํวมพัฒนาเพ่ือให๎
เกิดการใช๎ทุนทางมรดกวัฒนธรรม ธรรมชาติของพ้ืนที่มาขยายผล โดยใช๎การทํองเที่ยว โดยชุมชนเป็น
สื่อกลางเพ่ือสร๎างการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ตํอสาธารณชน เยาวชน และผู๎มาเยือนให๎ได๎รับรู๎เรื่องราว
ความสําคัญในอดีตของบรรพชนที่ตํอสู๎ปูองกันชายแดน และวิถีการดํารงชีวิตของชุมชนหลาก
วัฒนธรรมชายแดนที่สามารถอยูํรํวมกันอยํางปกติสุขมาช๎านาน  

การนําทุนทางประวัติศาสตร๑และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนมาเสริมคําเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให๎
สอดคล๎องกับภูมิสังคม นอกจากต๎องใช๎องค๑ความรู๎ในการบริหารจัดการแล๎วในเบื้องต๎นยังต๎องหากุศโล
บายที่จะใช๎ทุนดังกลําวให๎สามารถนํามาสร๎างความภาคภูมิใจและถักทอความยึดเหนี่ยวทางสังคม
ให๎กับคนในชุมชนท๎องถิ่น จนเกิดพลังความรํวมมือของคนในพ้ืนที่ หลังจากนั้นจึงสร๎างพันธมิตร
เครือขํายจากหลายฝุาย เชํน ครู พระ นักวิชาการ ผู๎นําชุมชน นักคิด นักพัฒนา ปราชญ๑ท๎องถิ่นรวมทั้ง
นักธุรกิจมารํวมกันพัฒนาและหาแนวทางให๎ชุมชนแมํระมาดแหํงนี้กลายเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่เป็นที่
ยอมรับ และมีการใช๎ประโยชน๑อยํางตํอเนื่อง ด๎วยเหตุนี้ทีมวิจัยชุมชนและแกนนําชุมชนแมํระมาด จึง
สนใจที่จะรํวมสร๎างเครือขํายแหลํงทํองเที่ยวเพ่ือการศึกษาเรียนรู๎มรดกวัฒนธรรมชุมชนขึ้น โดยมุํง
ประสานเชื่อมโยงกลุํมบุคคลตํางๆ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับพ้ืนที่ให๎มารํวมสนับสนุนกิจกรรมการ
สร๎างและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู๎ให๎เป็นรูปธรรมขึ้น 

สําหรับเนื้อหาที่จะสร๎างการเรียนรู๎ในพ้ืนที่ประวัติศาสตร๑และวิถีวัฒนธรรมชุมชนเมืองแมํ
ระมาด ผู๎วิจัยให๎ความสําคัญกับเนื้อหาทางประวัติศาสตร๑และวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่เน๎นให๎มีความ
เชื่อมโยงเนื้อหาทั้งสองด๎านนี้ เพื่อหลํอหลอมจิตใจของผู๎มาเยือนให๎ใกล๎ชิด ดังนั้นหลักการที่จะนํามาใช๎
ในการจัดการทํองเที่ยวเพ่ือการเรียนรู๎นี้ จึงใช๎หลักการเรียนรู๎แบบเชื่อมโยงอดีตกับป๓จจุบัน เชื่อมโยง
พ้ืนที่กับพ้ืนที่เพ่ือทําความเข๎าใจความเป็นชุมชนท๎องถิ่นและมองท๎องถิ่นเป็นแบบองค๑รวม และเหตุผล
ที่ทีมวิจัยชุมชนเลือกชุมชนพ้ืนที่อําเภอแมํระมาด จังหวัดตาก เป็นพ้ืนที่วิจัยเพราะเอกลักษณ๑ความ
เป็นแมํระมาดที่มีคุณคําท๎าทายและสร๎างแรงบันดาลใจให๎คนในพ้ืนที่และทีมวิจัยชุมชนที่ต๎องมารํวม
คิดแสวงหาวิธีปฏิบัติ เพ่ือขยายผลในทางสร๎างสรรค๑ตํอวงการทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร๑และ
สังคมไทยตํอไป 

การดําเนินโครงการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือสํงเสริมให๎เกิดความรํวมมือในการทําวิจัย
ระหวํางภาคีเครือขํายชุมชน นักวิชาการ และผู๎เกี่ยวข๎อง รํวมคิด รํวมพัฒนา รํวมทดลองใช๎สิ่งที่รํวม
สร๎างขึ้น และปลายทางของการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ เป็นการสํงเสริมให๎เกิดรูปแบบของแหลํงศึกษา
เรียนรู๎ในพื้นที่ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรมชุมชนคนชายแดนโดยท๎องถิ่นเข๎ามีบทบาทรํวมในการจัดการ
โดยใช๎การทํองเที่ยวเป็นสื่อกลางให๎เกิดการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แกํผู๎มาเยือน รวมถึงใช๎คุณคําที่
ชุมชนได๎รับประโยชน๑จากการจัด CBT เป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดสํานึกรํวมในคุณคําของบ๎านเกิดที่จะ
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นําไปสูํการอนุรักษ๑และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมชุมชนให๎ยั่งยืนตํอไปพร๎อมกับสร๎างให๎ชุมชนมีร ายได๎
เสริมจากการจัดการทํองเที่ยว 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. สร๎างเครือขํายนักวิจัยชุมชนเพ่ือรํวมพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเพ่ือการเรียนรู๎มรดก
วัฒนธรรมชุมชนแมํระมาด อําเภอแมํระมาด จังหวัดตาก 
 2. ศึกษา สํารวจ เชื่อมโยง องค๑ความรู๎มรดกวัฒนธรรมชุมชนที่สําคัญที่มีศักยภาพของ
ชุมชนอําเภอ แมํระมาดท่ีจะใช๎เป็นฐานในการพัฒนาทํองเที่ยวโดยเครือขํายนักวิจัยชุมชน 
 3. ออกแบบและพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวเพื่อศึกษาเรียนรู๎มรดกวัฒนธรรมชุมชน 
 4. พัฒนาและประเมินศักยภาพการบริหารจัดการและให๎บริการ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. การสร๎างเครือขํายวิจัยท๎องถิ่น 
2. การพัฒนาแผนงานปฏิบัติการของวิจัยของทีมวิจัยชุมชนเพื่อศึกษาสืบค๎นศักยภาพของ ทรัพยากรทํองเที่ยว
ของชุมชน 
3. การออกแบบเส๎นทางทํองเที่ยวเพื่อการ เรียนรู๎วิถีวัฒนธรรมชุมชน/ธรรมชาติ 
4. การพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวเพื่อการเรียนรู๎วิถี วัฒนธรรมชุมชนและธรรมชาติ 
5. พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ และให๎บริการ CBT 
6. การทดลองใช๎เส๎นทาง 
7. ประเมินผลการใช๎เส๎นทางทํองเที่ยวเพื่อการเรียนรู๎มรดกวัฒนธรรมชุมชน 
8. การสรุปผลเผยแพรํผลงาน 
 

ปัจจัยนําเข้า 
- บริบท  
- ทรัพยากรธรรมชาติ   
- ประเพณี วัฒนธรรมพื้นถิ่น  
- ความเชื่อ  
- ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 

แนวคิดและทฤษฎี 
1. แนวคิดเรื่องการทํองเที่ยวเชิง มรดกวัฒนธรรม 
2. แนวคิดการเรียนรู๎ด๎าน วัฒนธรรม 
3. แนวคิดการพัฒนาแหลํงการ เรียนรู๎ในท๎องถิ่น 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ เรียนรู๎โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎ 
5. แนวคิดเรื่องการสื่อความหมาย 
6. แนวคิดเกี่ยวกับเครือขําย 
7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 

ผลผลิต 
1. เกิดเครือขํายนักวิจยัชุมชนเพื่อรํวมพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเพื่อการเรียนรูม๎รดกวัฒนธรรม ชุมชนแมรํะมาด อําเภอ
แมํระมาด จังหวัดตาก 
2. ได๎องค๑ความรูม๎รดกวัฒนธรรมชมุชนที่สําคัญที่มีศักยภาพของชุมชนอําเภอแมํระมาด ที่จะใช๎เป็นฐานในการพัฒนา
ทํองเที่ยวโดยเครือขํายนักวิจัยชุมชน 
3. เกิดเส๎นทางทํองเที่ยวเพื่อศึกษาเรียนรู๎มรดกวัฒนธรรมชุมชน 
4. ชุมชนได๎พัฒนาและเห็นศักยภาพการบริหารจัดการและให๎บริการจากการประเมินผล การใช๎เส๎นทางทํองเที่ยว 

ผลลัพธ ์เกิดชุมชนทํองเที่ยวท่ีให๎บริการ CBT เพื่อการเรียนรู๎มรดกวัฒนธรรมโดยเครือขําย ชุมชน คนแมํ
ระมาด อําเภอแมรํะมาด จังหวัดตาก 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 โครงการวิจัยที่ใช๎กระบวนการงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่น (CBR) ดังนี้ 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง ประกอบด๎วย 2 กลุํม ดังนี้ 

1. ประชากรในชุมชน บ๎านโฮํง ตําบลแมํระมาด บ๎านห๎วยปลากอง บ๎านขะเนจื้อ และบ๎าน
หมํองวา ตําบลขะเนจื้อ บ๎านตีนธาตุ และบ๎านปุาไรํเหนือ ตําบลพระธาตุ ได๎แกํ กลุํมแกนนําชุมชน 
ปราชญ๑ท๎องถิ่น คณะกรรมการชุมชน ชาวบ๎านในชุมชน กลุํมตํางๆ ในชุมชน จํานวน 30 คน โดยการ
เลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. นักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวในชุมชน ได๎แกํ กลุํมนักทํองเที่ยวที่เดินทางทั้งที่มาจากการ
จัดทํองเที่ยวโดยชุมชนและมาทํองเที่ยวโดยบังเอิญ ในตําบลขะเนจื้อ ตําบลแมํระมาด และตําบลพระ
ธาตุ จํานวน 100 ชุด โดยการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 เครื่องมือการวิจัย ประกอบด๎วย  
 1. เครื่องมือการศึกษาบริบทชุมชน ประกอบด๎วย ประชุมกลุํม, Time line, ปฏิทินอาหาร, 
ปฏิทินประเพณีวัฒนธรรม, ปฏิทินพืชผลทางการเกษตร 
 2. การสัมภาษณ๑แบบไมํมีโครงสร๎าง (non-Structured interview) คือการสัมภาษณ๑ที่
ต๎องการข๎อมูลที่ละเอียดลึกซึ้ง เป็นการสัมภาษณ๑แบบเปิดกว๎าง ไมํจํากัดคําตอบ บางครั้งจึงเรียกวํา 
การสัมภาษณ๑แบบไมํเป็นทางการ เนื่องจากเป็นการสัมภาษณ๑ที่มีความยืดหยุํนสูง 

3. แบบสอบถามกึ่งทางการ (Questionnaire) 
1)  แบบสอบถามที่มีคําถามแบบปลายปิด (Close end) เป็นแบบสอบถามที่ให๎

ผู๎ตอบเลือกตอบตามตัวเลือกท่ีกําหนดให๎เพียง 1 คําตอบ หรือ หลายคําตอบ 
  2)  แบบสอบถามที่มีคําถามแบบปลายเปิด (Open end) เป็นแบบสอบถามที่ให๎

ผู๎ตอบเขียนตอบอยํางอิสระตามเงื่อนไขท่ีข๎อคําถามได๎กําหนดไว๎ 
 4. อุปกรณ๑สําหรับงานสนาม ประกอบด๎วย โทรศัพท๑มือถือ ใช๎ในการบันทึกการสัมภาษณ๑ 
ถํายรูป ถํายวีดีโอ, กล๎องถํายรูป และแบบบันทึกภาคสนาม 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู๎วิจัยมีการเก็บรวบรวมจากกลุํมตัวอยํางที่กําหนด มีข้ันตอนการดําเนินการ 2 วิธี ได๎แกํ 
 1. ข๎อมูลปฐมภูมิ (Pimary Data) ผู๎วิจัยได๎นําเครื่องมือไปใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล กับกลุํม
ตัวอยําง โดยการเลือกแบบเจาะจงในด๎านศักยภาพและมีความสนใจเข๎ารํวมในการดําเนินการด๎านการ
ทํองเที่ยว     
 2. ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ผลงานวิจัย
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง และระบบสืบค๎นจากวิทยานิพนธ๑และสารนิพนธ๑ของนักศึกษาปริญญาโท
ของมหาวิทยาลัยตํางๆ , นักวิจัยอิสระจากสํานักงาน วช. โดยผํานระบบอินเตอร๑เน็ต 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากการประชุม อภิปราย สัมมนา (Focus group) โดยการ

วิเคราะห๑เนื้อหา และพรรณนาโวหาร สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําความถี่ คําเฉลี่ย                 
คําร๎อยละ คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 

ผลการวิจัย 
1. ผลสร๎างเครือขํายนักวิจัยชุมชนเพ่ือรํวมพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเพ่ือการเรียนรู๎มรดก

วัฒนธรรมชุมชนแมํระมาด อําเภอแมํระมาด จังหวัดตาก พบวํา การสร๎างเครือขํายนักวิจัยชุมชน  
เป็นการเชื่อมบุคคลและกลุํมตํางๆ ใช๎เวทีประชุมใหญํและกลุํมยํอย ในการสร๎างความเข๎าใจมี
เปูาหมายเดียวกัน จนเกิดเป็นเครือขํายใช๎กระบวนการ CBR พัฒนา CBT พัฒนาอยํางเป็นขั้นตอน ให๎
ชุมชนมีสํวนรํวมทุกขั้นตอน รํวมคิด สร๎าง และแก๎ไขป๓ญหาตํางๆ จนค๎นทุนเชิงลึกที่มีความสัมพันธ๑
เชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวเพ่ือการเรียนรู๎มรดกวัฒนธรรม ไมํวําจะเป็นทุนทางธรรมชาติ ทุนทาง
วัฒนธรรม ทุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ๑กับประเทศเพ่ือนบ๎าน ฯลฯ เกิดการทํางานเป็นเครือขําย
ทํองเที่ยวแมํระมาด 6 หมูํบ๎าน 3 ตําบล จัดทําโครงสร๎างการบริหารกลุํมการทํองเที่ยวโดยชุมชน ทํา
ให๎ชุมชนรู๎สึกถึงความเป็นเจ๎าของ เกิดพลังชุมขนที่อยากจะมีสํวนรํวมในการสร๎างหรือปรับเปลี่ยน
ชุมชนเพ่ือให๎เกิดความประทับใจสําหรับผู๎มาเยือน สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับภาคีเครือขํายชุมชนคน 
แมํระมาด  

2. ผลศึกษา สํารวจ เชื่อมโยง องค๑ความรู๎มรดกวัฒนธรรมชุมชนที่สําคัญที่มีศักยภาพของ
ชุมชนอําเภอแมํระมาดที่จะใช๎เป็นฐานในการพัฒนาทํองเที่ยวโดยเครือขํายนักวิจัยชุมชน พบวํา ทีม
วิจัยชุมชนรํวมกันค๎นทุน วิถีชีวิตความเชื่อมโยงระหวํางวิถีชาวล๎านนา และวิถีชาวปกาเกอะญอ เป็น
วิถีชีวิตขอบชายแดน ต๎องมาแบํงเขตแดนตามประกาศของราชการ กลายเป็นคนไทยและเมียนมาร๑ 
แตํก็ยังไปมาหาสูํกันตามจุดผํอนปรนทางราชการ และจุดผํอนปรนตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ๑กับครูบาขาวปี ครูบาแก๎ว เกจิอาจารย๑ที่ธุดงค๑ปฏิบัติธรรมในเขตพ้ืนที่แมํระมาด เชํน 
สร๎างเจดีย๑ศูนย๑รวมจิตใจ การบูชาพระพุทธรูปหินอํอนมาประดิษฐานไว๎ที่แมํระมาด มีเหตุการณ๑นํา
อัศจรรย๑ทําให๎เกิดความเคารพ ศรัทธาทั้งจากชาวไทยและชาวปกาเกอะญอ มีหลักฐานปรากฏรํองรอย
ในชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ญี่ปุุนใช๎ถ้ําเก็บอาวุธสงครามในพ้ืนที่แมํระมาด ความเชื่อมโยงเส๎นทางที่
ชาวญี่ปุุนได๎ระเบิดเพ่ือเปิดเป็นเส๎นทางเดินทัพไปสู๎รบกับเมียนมาร๑ ความเชื่อมโยงกับการใช๎ชีวิตของ
คนในสมัยกํอนที่เป็นเส๎นทางวัวตําง                  

3. ผลการออกแบบและพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวเพ่ือศึกษาเรียนรู๎มรดกวัฒนธรรมชุมชน  

พบวํา  ทีมวิจัยชุมชนนําทุนที่ค๎นพบมาเป็นฐานในการออกแบบและพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวเพ่ือ
ศึกษาเรียนรู๎มรดกวัฒนธรรมชุมชน การออกแบบและพัฒนาเส๎นทางได๎นั้นต๎องผํานการพัฒนารับองค๑
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ความรู๎จากผู๎เชี่ยวชาญ และได๎เปิดมุมมองใหมํจากการศึกษาดูงานชุมชนต๎นแบบ ทําให๎ชุมชนมีความ
เชื่อมั่นทุนของดีตนเอง นํากลับมาทบทวนอัตลักษณ๑ กิจกรรมและเส๎นทางทํองเที่ยว มีจํานวน2 
เส๎นทาง ดังนี้ เส๎นทางที่ 1 เรียนรู๎วิถีถิ่น กิ๋นข๎าวเมือง เชื่อมเรื่องเส๎นทางสงครามโลกครั้งที่ 2 และ
เส๎นทางท่ี 2 เชื่อมร๎อยเส๎นทางสงครามโลกครั้งที่ 2 กับการลองเรียนรู๎วิถีถิ่น ภายใต๎อัตลักษณ๑รํวมที่วํา 
“โฮมสเตย๑อบอํุน  สมดุลสองแผํนดิน ถิ่นสุขสงบ” ใช๎แหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่นเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ เชิง
สร๎างสรรค๑ อนุรักษ๑ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรม ดําเนินการผํานกลุํมบริหารการทํองเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือ
รํวมกันต๎อนรับนักทํองเที่ยว  

4. ผลการพัฒนาและประเมินศักยภาพการบริหารจัดการและให๎บริการ พบวํา ภาคีเครือขําย 
นักวิจัยชุมชนรํวมกันค๎นหาศักยภาพของเส๎นทาง กิจกรรมมรดกวัฒนธรรม และเส๎นทางที่นําสนใจ 
จัดทําเป็นโปสเตอร๑ และ Infographic นําเสนอเส๎นทางให๎กับภาคีเครือขําย และประชาชนที่สนใจ 
ผํานการเชิญชวนแบบปากตํอปาก สื่อสังคมออนไลน๑ facebook ทําให๎การเข๎าถึงข๎อมูลการทํองเที่ยว
ได๎งํายยิ่งขึ้น มีโอกาสต๎อนรับนักทํองเที่ยวมากขึ้น เป็นการสร๎างรายได๎เสริมให๎กับคนในชุมชน ร๎านค๎า
ข๎างทางหรือใกล๎แหลํงเรียนรู๎ก็มีโอกาสได๎ขายสินค๎ามากขึ้นซึ่งเป็นปรากฏการณ๑ที่ดี และมีการพัฒนา
ตนเองปรับเปลี่ยนบุคลิก น้ําเสียง  หาเรื่องราวสนุกสนานเพ่ิมสีสันให๎กับการเลําเรื่องราวชุมชนแบํง
หน๎าที่บริหารจัดการ การพัฒนานี้เป็นเพียงการพัฒนาขั้นต๎น ยังไมํถึงขั้นเป็นมืออาชีพในการจัดการ
การทํองเที่ยวโดยชุมชนยังไมํสามารถสร๎างรายได๎หลักจากการทํองเที่ยวได๎ ยังคงต๎องได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนตํอไป   

 
อภิปรายผล  
 1. ผลการวิจัย พบวํา การสร๎างเครือขํายนักวิจัยชุมชน เป็นการเชื่อมบุคคลและกลุํมตํางๆ 
เป็นการให๎ความสําคัญกับการเชิญคนเข๎ารํวมที่มีเปูาหมายเดียวกัน จนเกิดเป็นเครือขําย ใช๎วิธีการเข๎า
รํวมประชุม กํานันผู๎ใหญํบ๎านประจําเดือนของอําเภอแมํระมาด ในนามของวิทยาลัยชุมชนตากที่
ทํางานวิจัยรํวมกับสํานักงานการวิจัยแหํงชาติ (วช.) เพ่ือให๎นายอําเภอและผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎รับ
ทราบวัตถุประสงค๑ในการดําเนินงานวิจัย มีวิธีการขอข๎อมูลจากหนํวยงานราชการเป็นการขอตาม
ระบบโดยการกรอกคําร๎องขอข๎อมูลขําวสารของทางราชการ  ยังใช๎วิธีการติดตํอชุมชนเป็นรายบุคคล 
การประชุมกลุํม 2-3 คน เพ่ืออธิบายวัตถุประสงค๑ของงานวิจัยที่มุํงแสวงหาบุคคลเข๎ารํวมกลุํมดําเนิน
งานวิจัย ณ หมูํบ๎านโฮํง ตําบลแมํระมาด หมูํบ๎านขะเนจื้อ บ๎านห๎วยปลากอง บ๎านหมํองวา ตําบล
ขะเนจื้อ และบ๎านตีนธาตุ บ๎านปุาไรํเหนือ ตําบลพระธาตุ มีพ้ืนที่ในตําบลขะเนจื้อที่เคยติดตํอวางแผน
โครงสร๎างรํวมกันมา เมื่อถึงชํวงที่จะต๎องทําความรํวมมือกับภาคีเครือขํายเพ่ือเพ่ิมพลังให๎กับเส๎นทาง
การทํองเที่ยว บุคคลที่เคยประสานงานไว๎มีการผลัดเปลี่ยนเกิดจากป๓ญหาตํางๆ เชํน สุขภาพ การดูแล
พืชผลการเกษตร  ภาวะครอบครัว เป็นต๎น แตํยังคงมีผู๎นําชุมชนกับทีมบางสํวนที่ยังมุํงมั่นจะทําการ
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ทํองเที่ยวเพ่ือสร๎างรายได๎เสริมให๎กับครอบครัวและชุมชน การทํางานครั้งนี้เสมือนวําต๎องรวมทีมใหมํ
อีกครั้ง ดังที่ศศิวรรณ ทัศนเอ่ียม และคณะ (2559) ระบุวํา การมีสํวนรํวมระหวํางชุมชนกับภาคี
เครือขําย แบํงเป็น 2 ระยะ ได๎แกํ ระยะที่ 1 รํวมคิดรํวมสร๎างและรํวมทํา และระยะที่ 2 การสร๎าง
แกนนําชุมชนและความรํวมมือของภาคีเครือขํายเพ่ือขับเคลื่อน หลังจากนั้นได๎นัดหมายจัดเวทีกลาง
เพ่ือสร๎างความเข๎าใจรํวมกันปรับฐานคิดรํวมกันให๎ความสําคัญของการสืบค๎นหาข๎อมูล ค๎นหา
เอกลักษณ๑ของตนเอง นําไปสูํการสร๎างอัตลักษณ๑รํวม ได๎มีการฝึกเขียนแผนที่เดินดิน ปฏิทินวัฒนธรรม
ประเพณี เป็นต๎น พร๎อมนําเสนอข๎อมูลที่ได๎สืบค๎นมาเพ่ือให๎ชุมชนมีกระบวนการคิด เกิดแรงบันดาลใจ
ที่จะนําเสนอทุนของดีชุมชนตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได๎มีการสร๎างชํองทางกลุํม line คัดเลือก 
ผู๎ประสานหลักในแตํละพ้ืนที่  ในที่ประชุมตกลงรํวมกันแบํงหัวข๎อสืบค๎นเรื่องราวตํางๆ เชํน 
ประวัติศาสตร๑ชุมชน วิถีชีวิต ฯลฯ เพ่ือนํามาเป็นทุนในการวางแผนจัดทําเป็นเส๎นทางทํองเที่ยวและ
จุดเรียนรู๎ตํางๆ ดังที่ ภราเดช พยัฆวิเชียร (2547 : 6-9) เสนอแนะวําควรนําการทํองเที่ยวเป็น
เครื่องมือในการธํารงไว๎ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน ไมํใชํนําเอาวัฒนธรรมไปรับใช๎การทํองเที่ยว
ดังที่เป็นอยูํในป๓จจุบัน ในการดําเนินการครั้งนี้เป็นเพียงการทดลองสืบค๎น ได๎นัดหมายพูดคุยประเด็น
ป๓ญหาตํางๆ ในระยะแรกเริ่มมีผู๎สนใจเข๎ารํวมเพ่ิมขึ้น และมีบุคคลทยอยออกไปด๎วยภารกิจของแตํละ
บุคคล แตํยังคงยินดีที่จะสนับสนุนข๎อมูลตํางๆ ที่มีความเกี่ยวข๎อง จนได๎ทีมวิจัยชุมชนที่พร๎อมจะ
ดําเนินงานวิจัยไปด๎วยกัน ดังที่อนุชาติ พวงสําลีและวิบูรณ๑ วิสารทกุล, (2540 : 4) ระบุวํา ชุมชน 
หมายถึง การที่ประชาชนจํานวนหนึ่ง มีวัตถุประสงค๑รํวมกัน มีอุดมคติรํวมกัน หรือมีความเชื่อรํวมกัน
ในบางเรื่องมีการติดตํอสื่อสารกัน หรือมีการรวมกลุํมกัน มีความเอ้ืออาทรตํอกัน มีมิตรภาพ มีการ
เรียนรู๎รํวมกันในการปฏิบัติบางสิ่งบางอยําง และมีระบบการจัดการในระดับกลุํม ชุมชนตามนัยยะนี้
มิได๎เกาะกับพ้ืนที่ หมูํบ๎าน ตําบล อําเภอ แตํเป็นเรื่องของการเกาะเกี่ยวกันของกิจกรรม ความคิด 
อุดมการณ๑ และความพร๎อมที่จะเรียนรู๎รํวมกัน ตํอมาได๎นัดหมายเวทีประชุมกลุํมยํอยของแตํละพ้ืนที่
เพ่ือสร๎างความเข๎าใจรํวมกันอีกครั้ง ทั้งทีมเดิมและทีมใหมํที่จะรํวมดําเนินงานวิจัย ในเวทีนี้ได๎อบรม
การใช๎เครื่องมือ CBR เพ่ือรวบรวมข๎อมูลตามประเด็นตํางๆ รวมถึงการสร๎างแนวคิดในการทําเส๎นทาง
เชื่อมโยงของแตํละหมูํบ๎าน ดังที่ แสงเงิน ไกรนรา (2550) ระบุวําโอกาสที่จะพัฒนาเครือขํายให๎มี
ความเข๎มแข็งมากขึ้นนั้น ควรพิจารณาผู๎นําที่มีความสัมพันธ๑กับสมาชิกในฐานะท่ีเป็นเครือญาติกันกํอน 
เพราะมีความผูกพันเพ่ืออาทรเกื้อกูลและความไว๎วางใจกัน ซึ่งระบบความสัมพันธ๑ดังกลําวจะชํวยให๎
การริเริ่มจัดตั้งเครือขําย เกิดการเรียนรู๎รํวมกันสํงผลให๎การดําเนินการสะดวก เกิดการรํวมคิดรํวมทํา 
เกิดการขยายตัวในรูปแบบกิจกรรมหรือกลุํมยํอยในพ้ืนที่ ทําให๎ชุมชนรู๎สึกถึงความเป็นเจ๎าของ เกิด
พลังชุมขนที่อยากจะมีสํวนรํวมในการสร๎างหรือปรับเปลี่ยนชุมชนเพ่ือให๎เกิดความประทับใจสําหรับ   
ผู๎มาเยือน 
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 2. ผลการวิจัย พบวํา พ้ืนที่ตําบลแมํระมาด ตําบลพระธาตุ และตําบลขะเนจื้อ มีวิถีชาว
ล๎านนา และวิถีชาวปกาเกอะญอ ทําให๎การสืบค๎นข๎อมูลเรื่องราวในอดีต ประวัติศาสตร๑ชุมชน 
ศักยภาพของแตํละพ้ืนที่ วิถีชีวิตความเป็นอยูํ และความเชื่อ มีความเกี่ยวข๎องเชื่อมโยงกันเนื่องจาก
เดิมแล๎วเป็นพ้ืนที่ของชาวปกาเกอะญอมากํอน แตํคนไทยภาคเหนือได๎มีการอพยพหนีความแห๎งแล๎ง
จากภาคเหนือ เชํน จังหวัดลําพูน เชียงใหมํ ลําปาง โดยอาศัยลําห๎วยแมํระมาดเดินทางลํองเรือ 
ชาวปกาเกอะญอผู๎ที่รักสงบก็ถอยร๎นออกไป ทําให๎พ้ืนที่มี เรื่องเลําที่เกี่ยวโยงระหวํางวิถีชาวปกา
เกอะญอและวิถีชาวล๎านนา สํวนการใช๎ชีวิตป๓จจุบันก็ได๎มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ๑ป๓จจุบัน 
เชํน การทอผ๎าเป็นวิถีที่หญิงสาวชาวปกาเกอะญอต๎องเรียนรู๎ มีลวดลายสวยงามแตกตํางกันไปขึ้นอยูํ
กับพ้ืนที่ เป็นการบอกตํอสอนจากรุํนแมํสูํรุํนลูกเพ่ือนําไปใช๎เป็นเครื่องนุํงหํมสําหรับคนในครอบครัว 
และในประเพณีวันสําคัญ แตํเรื่องราวการทอผ๎าลวดลายสวยงามก็ลดน๎อยถอยลงไปด๎วยเหตุของการ
ใช๎ชีวิตในป๓จจุบัน หาซื้อเสื้อผ๎าทั่วไปได๎งํายและราคาไมํแพง อีกทั้งการสํงตํอองค๑ความรู๎ด๎านลวดลาย
เป็นเพียงการจดจําและปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ ป๓จจุบันมักทอผ๎าลายพ้ืนไมํมีลวดลาย ยังมีเหตุผล
ความไมํสงบต๎องคอยอพยพ ทําให๎ไมํมีเวลาในการถํายทอดการทอผ๎าให๎กับลูกสาว การทอผ๎าลวดลาย
ยังคงมีบางพ้ืนที่เทํานั้น บางลวดลายก็ปรับเปลี่ยนเป็นลวดลายป๓จจุบันที่เกิดการคิดเองถือเป็น
นวัตกรรมการทอผ๎าที่อยากอนุรักษ๑รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว๎แตํไมํมีผู๎ที่จะบอกเลํา เป็นทางเลือกเพ่ือ
เกิดหาทางรอดด๎านการทอผ๎า เรียกชื่อลวดลายตามสิ่งที่อยูํรอบตัว สํวนเสื้อผ๎าที่ทอด๎วยลวดลาย
ดั้งเดิมจะเก็บไว๎เพ่ือให๎รุํนลูกรุํนหลานได๎เป็นมรดกสืบทอดตํอไป  ในสํวนของสถานที่สําคัญยังคง
อนุรักษ๑ ดําเนินกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว๎ เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในแตํละ
พ้ืนที่ อีกทั้งบอกตํอเลําขานเรื่องที่นําอัศจรรย๑ เชํน พระพุทธรูปหินอํอน ที่วัดดอนแก๎ว พระประธาน
องค๑เดียวในประเทศไทยที่แกะสลักขึ้นด๎วยฝีมือชาวกะเหรี่ยงเป็นปฏิมากรรมของเมียนมาร๑            
ได๎แกะสลักขึ้นพร๎อมกัน 3 องค๑ องค๑ที่ประดิษฐานที่วัดดอนแก๎วอัญเชิญมาจากเมืองยํางกุ๎งมาทางเรือ 
พบอุปสรรคการยกพระพุทธรูป ขณะนั้นครูบาขาวปี เกจิอาจารย๑ของภาคเหนือพบเหตุการณ๑จึงทําพิธี
อัญเชิญขึ้นเกวียนอยํางงํายดาย ขําวนี้แพรํไปทั่วเมียนมาร๑ ชาวบ๎านจึงมากราบไหว๎บูชา นอกจากนี้ยัง
มีสถานที่ที่นําสนใจ เชํน พระธาตุโฆ๏ะเล และพระธาตุขะเนจื้อ เกจิอาจารย๑ คือ ครูบาแก๎ว ผู๎ริเริ่ม
กํอสร๎างโดยอาศัยแรงศรัทธาจากคนในพ้ืนที่ ทําให๎มีเรื่องเลําวําสมัยนั้นชาวบ๎าน ทั้งเด็กและผู๎ใหญํ 
รวมถึงชาวขมุที่อาศัยบริเวณนั้นชํวยกันขนดินกี่ขึ้นไปกองบริเวณที่จะสร๎างองค๑พระธาตุแตํด๎วยทาง
ลาดชันเมื่อถึงคราวจะลงก็ใช๎วิธีสไลด๑ตัวลงมาอยํางสนุกสนาน ระยะการสร๎าง 1 ปี ยังมีเรื่องราวความ
เกี่ยวโยงชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2 และเส๎นทางค๎าขายวัวตําง จากคําบอกเลําสืบตํอกันมาวํา               
“ถ้ําซามูไร” ในอดีตถ้ําแหํงนี้สมัยชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุุนใช๎เป็นคลังอาวุธเก็บในถ้ําและ
เมื่อ แพ๎สงครามกํอนที่จะยกทัพกลับประเทศ ได๎หาซื้อเกลือมาโรยทําลายอาวุธ พร๎อมทําการระเบิด
ปิดปากถ้ํา และความเชื่อมโยงของเส๎นทางถนนสายประวัติศาสตร๑สงครามโลกครั้งที่ 2 จากบ๎านตีน
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ธาตุ ถึงอําเภอเมืองตาก จากคําบอกเลํากองทัพญี่ปุุนใช๎เดินทัพบุกเข๎าโจมตีประเทศเมียนมาร๑                   
สํวนเรื่องเลําการค๎าขายวัวตําง จากคําบอกเลํา การค๎าขายผํานถนนสายนี้ชํวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
จะนําวัวบรรทุกสินค๎า (วัวตําง) ฝูงวัว ประมาณ 30 ตัว เพ่ือนําไปขายยังตัวเมืองตาก (เมืองระแหง) 
มักพักแรมเพ่ือรอให๎น้ําปิงลดลงเพราะไมํมีสะพาน ต๎องขนสินค๎าลงเรือข๎ามฝ๓่งไปยังตัวเมืองตาก พํอค๎า
ต๎องนอนรอนแรมทําเพิงกลางปุา (ปาง) บางครั้งถูกโจรดักปล๎น ทําให๎ต๎องพกปืนลูกซองติดตัว จากคํา
บอกเลําวํา นายแก๎ว ก๐าวงษ๑ และพํอค๎า คนอ่ืนๆ จะซื้อและขายเกลือ ที่เป็นสินค๎าที่ขายดีในสมัยนั้น 
กับพํอค๎าคนจีนฝ๓่งตัวเมืองตาก หรือเมืองระแหงชื่อเจ๏กกิ (ในสมัยนั้นชาวบ๎านจะเรียกคนจีนวํา “เจ๏ก” 
ซึ่งเป็นบิดาของนายอุดร ตันติสุนทร อดีตรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑) สอดคล๎อง
กับบุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548 : 292) กลําววําการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการเดินทางทํองเที่ยว
ชมโบราณ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่นตํางๆ เพื่อได๎รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อีกท้ังได๎ศึกษา
เรียนรู๎ ความเชื่อ พิธีกรรมตํางๆ และมีความเข๎าใจวัฒนธรรมใหมํๆ เพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีจิตสํานึก
ตํอคุณคําและการรักษาสภาพแวดล๎อมและมรดกทางวัฒนธรรม  โดยให๎คนในชุมชนท๎องถิ่นมีสํวนรํวม
ตํอการจัดการการทํองเที่ยว ความเชื่อที่สืบทอดมา เชํน ต๎นสะดือ เป็นไม๎ยืนต๎นที่ชาวปกาเกอะญอ มี
ความเชื่อในการนําสายสะดือของทารกคลอดใหมํนําไปไว๎ที่ต๎นไม๎นี้จะทําให๎เด็กแข็งแรง ไมํเจ็บปุวยงําย 
เป็นการเรียกขวัญ ยังมีประเพณีการผูกข๎อมือ (กี้จือลาขุ) ชาวปกาเกอะญอ เรียกวํา "ลาขุ" ปฏิบัติกันปี
ละครั้ง ชาวบ๎านจะมารวมกันเพ่ือผูกข๎อมือให๎ลูกหลาน เป็นการเรียกขวัญและอวยพรให๎ดํารงชีวิตอยําง
สงบสุขตํอไป ยังมีเรื่องเลําและเรื่องราวอีกหลายหลายล๎วนแตํสร๎างความยึดมั่นใจจิตใจที่สอนให๎
ลูกหลานไมํให๎หลบลูํ อยูํอยํางพอเพียง และต๎องปฏิบัติเคารพรักษาไว๎สืบไป สอดคล๎องกับสัญญา 
พานิชยเวช และคณะ (2560) พบวํา การพัฒนาการเมืองสวรรคโลกและมรดกวัฒนธรรมชุมชนที่เกิดขึ้น
ในแตํละห๎วงเวลาของเหตุการณ๑สําคัญในมิติสังคม เศรษฐกิจ คมนาคมและความสัมพันธ๑ระหวํางคนใน
ชุมชนมาเป็นทุนในการพัฒนาเมืองสวรรคโลกภายใต๎บริบทของการเป็นสํวนหนึ่งของเมืองมรดกโลก 
สุโขทัย- ศรีสัชนาลัย  
 3. ทีมวิจัยชุมชนได๎รํวมกันเก็บรวบรวมข๎อมูล ศึกษา สํารวจ สืบค๎นของดี เรื่องราว
ประวัติศาสตร๑ รวมถึงทุนทรัพยากรชุมชนในด๎านตํางๆ ที่มีอยูํในพ้ืนที่เครือขํายการทํองเที่ยวของ
อําเภอแมํระมาดท่ีกระจายกันอยูํแตํละหมูํบ๎านมีระยะทางที่ไมํไกลกันมากนัก สอดคล๎องกับคีรีบูน จง
วุฒิเวศย๑และคณะ (2557) กลําววํา รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตแบบมีสํวนรํวมกับชุมชนโดย
ใช๎พิพิธภัณฑ๑และแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่นเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎เชิงสร๎างสรรค๑ เป็นรูปแบบที่ใช๎กิจกรรม
การเรียนรู๎ที่ให๎ความสําคัญกับการสํงเสริมการเรียนรู๎ ในเครือขํายคนแมํระมาดบางชุมชนได๎เคยได๎ทํา
ทดลองการทํองเที่ยวมาบ๎างแตํไมํรู๎กระบวนการในการทํางานให๎เป็นระบบ อีกท้ังยังขาดการเชื่อมโยงสํง
ตํอนักทํองเที่ยว และการกําหนดกิจกรรมในเส๎นทาง ยังมีความรู๎สึกกังวลในการกําหนดเส๎นทางวําควร
เริ่มต๎นที่จุดใดให๎นําสนใจ ทีมพ่ีเลี้ยงนักวิจัยจึงพาไปดูงานรุํนพ่ีเหนือลําง ที่ได๎รับทุนงานวิจัยจาก สกว. 
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ผํานกระบวนการพัฒนาการทํองเที่ยวโดยชุมชน และเปิดชุมชนเป็นหมูํบ๎านทํองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให๎
ทีมวิจัยชุมชนอําเภอแมํระมาด ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจในกิจกรรม  กระบวนการ ได๎เรียนรู๎กิจกรรมจาก
ผู๎มีประสบการณ๑จริง โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
 3.1 การดูงานรุํนพี่บ๎านธงชัย ทีมวิจัยชุมชนได๎เรียนรู๎ ดังนี้ การบรรยายของไกด๑หลัก 
รู๎สึกประทับใจ มีวิธีการพูดด๎วยน้ําเสียงชนเผําม๎ง การกลําวภาพรวมกํอนนําเที่ยวได๎ชัดเจน การแบํง
หน๎าที่การเรียนรู๎ตามฐานในชุมชนที่เกี่ยวข๎องกับประวัติศาสตร๑ชุมชน การเรียนรู๎กิจกรรมฐานป๓กผ๎า 
นําของดีในชุมชนมาเป็นกิจกรรมตามฐานเรียนรู๎ ไดแ๎ลกเปลี่ยนเรียนรู๎แงํคิดตํางๆ รับรู๎ป๓ญหา อุปสรรค
ในรูปแบบตํางๆ กับคนในชุมชนและหนํวยงานที่เคยเข๎ามาพัฒนา แตํไมํได๎รับการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
ทราบถึงวิธีการแก๎ไขป๓ญหาการมีสํวนรํวมของชุมชนเพ่ือให๎การบริหารจัดการทํองเที่ยวชุมชนโดย
ชุมชนดําเนินตํอไป 

3.2 พัฒนาทักษะความสามารถของชุมชนเรียนรู๎การสร๎างกิจกรรมและเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวโดยเชิญผู๎เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทําให๎ชุมชนได๎รู๎องค๑ประกอบการ
กําหนดเส๎นทางการทํองเที่ยว ได๎รํวมกันระดมความคิดเห็นสร๎างอัตลักษณ๑รํวมกัน ดังนี้ “มาวันเดียว
เที่ยว สองแผํนดิน ชมวิถีถิ่นล๎านนา ปกาเกอะญอ” “โฮมสเตย๑อบอํุน สมดุลสองแผํนดิน เยือนวิถีถิ่นป
กาเกอะญอ” และ “จิบชาควายหาว ฟ๓งเรื่องเลําปกาเกอะญอ” ได๎ทดลองนําอัตลักษณ๑กําหนด
เส๎นทาง พร๎อมนําเสนอ และรับฟ๓งคําแนะนําจากวิทยากร ให๎เพ่ิมหรือตัดกิจกรรมเพ่ือให๎เส๎นทาง
กระชับ และนําสนใจ ทีมวิจัยชุมชนจึงไดก๎ําหนด จํานวน 5 เส๎นทาง นัดหมายทดลองเส๎นทางโดยภาคี
เครือขํายเพ่ือค๎นหาศักยภาพของเส๎นทาง มีเหตุต๎องตัดบางเส๎นทางที่มีศักยภาพ ไมํได๎ทําการทดลอง
เส๎นทางด๎วยเหตุผล ดังนี้ 1. เส๎นทางมีความสัมพันธ๑กับฝ๓่งประเทศเมียนมาร๑ที่มีเหตุความไมํสงบ
ชายแดน 2. สถานการณ๑การแพรํระบาดโควิด-19 และ 3. กิจกรรมที่ได๎กําหนดไว๎ไมํได๎อยูํในชํวง
ฤดูกาลผลิต เชํน กล๎วยอบน้ําผึ้ง โดยพบวํามีจํานวน 2 เส๎นทางที่สามารถนําไปเสนอให๎กับ
นักทํองเที่ยวได๎ ดังนี้ 
 เส๎นทางท่ี 1 เรียนรู๎วิถีถ่ิน กิ๋นข๎าวเมือง เชื่อมเรื่องเส๎นทางสงครามโลกครั้งที่ 2 

เส๎นทางท่ี 2 เชื่อมร๎อยเส๎นทางสงครามโลกครั้งที่ 2 กับการลองเรียนรู๎วิถีถ่ิน 

การตั้งชื่อเส๎นทางให๎นําสนใจสอดคล๎องกับพีรภาส จงตระกูล และคณะ (2561) กลําววํา 
ป๓จจัยสําคัญในการตั้งชื่อภาพยนตร๑เพ่ือให๎เกิดการสื่อความหมายหรือเข๎าใจความหมายที่ต๎องการ              
เมื่อใช๎ป๓จจัยทั้งหลายเหลํานี้จะทําให๎สามารถบํงบอกลักษณะของภาพยนตร๑หรือบํงบอกสิ่งสําคัญใน
ภาพยนตร๑ 

3.3  การทดลองเส๎นทาง สรุปได๎วําชุมชนมีความกระตือรืนร๎น จัดเตรียมอาหารพ้ืนถิ่น
และท่ีพักได๎สะอาด ปลอดภัย แตํนักเลําเรื่องชุมชนมีเพียงผู๎นําชุมชนคนเดียว ไมํสามารถควบคุมเวลา
ได๎ ตลอดการเดินทางไมํมีผู๎ดูแลนักทํองเที่ยว จากผลข๎างต๎นเพ่ือให๎ชุมชนได๎พัฒนาทักษะและเปิด
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มุมมอง เพ่ิมขึ้นได๎นําชุมชนไปดูงานชุมชนต๎นแบบที่มีประสบการณ๑ต๎อนรับนักทํองเที่ยวอีกครั้ง 
สอดคล๎องกับ ชุลีรัตน๑ จันทร๑เชื้อ และคณะ (2557) กลําววํา การพัฒนาเครือขํายการทํองเที่ยวโดย
ชุมชนเพ่ือการเรียนรู๎มรดกวัฒนธรรม พบวํา ทักษะความสามารถในการจัดการทํองเที่ยวที่ชุมชน
จําเป็นต๎องได๎รับการพัฒนา เพ่ือให๎สามารถดําเนินการจัดการทํองเที่ยวได๎อยํางตํอเนื่องและประสบ
ผลสําเร็จ 

3.4  การดูงานชุมชนต๎นแบบ ชุมชนได๎เรียนรู๎ ดังนี้ การบริหารจัดการและให๎บริการ CBT              
การทบทวนบทบาทของตนเองในการให๎บริการ  บุคลิกการแตํงกายที่สร๎างความเชื่อมั่น การมีจิต
บริการ การรักษาความปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต๎น การฝึกนําเสนอเป็นนักสื่อความหมาย
รายบุคคล การดูงานจากรุํนพ่ีที่ผํานการตํอสู๎กับธุรกิจรอบข๎างเพ่ือผลประโยชน๑รํวมของชุมชน ทักษะการ
เป็นนักสื่อความหมายที่ดีจากเจ๎าหน๎าที่อุทยานแหํงชาติภูหินรํองกล๎า สอดคล๎องกับ วรรณพร ตุลยาพร 
(2554) กลําววํา นักศึกษากลุํมนํารํอง หลังจากได๎เข๎าสูํกระบวนการการพัฒนามัคคุเทศก๑อาชีวศึกษา 
ศักยภาพมัคคุเทศก๑ในภาพรวมอยูํในระดับมาก ชุมชนได๎นําประสบการณ๑ที่ได๎พบเห็นมุมมองแนวคิด
ใหมํๆ นํามาปรับอัตลักษณ๑รํวมอีกครั้งวํา “โฮมสเตย๑อบอํุน สมดุลสองแผํนดิน ถิ่นสุขสงบ” และ
รํวมกันกําหนดโครงสร๎างการบริหารกลุํมการทํองเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือให๎เกิดการทํางานอยํางเป็น
ระบบ 

4. จากการที่ภาคีเครือขําย นักวิจัยชุมชนรํวมกันทดลองเส๎นทางเพ่ือค๎นหาศักยภาพของ
เส๎นทางจนสร๎างกิจกรรมมรดกวัฒนธรรม และเส๎นทางที่นําสนใจ จัดทําเป็นโปสเตอร๑ และ 
Infographic นําเสนอเส๎นทางให๎กับภาคีเครือขําย และผู๎ที่สนใจ ผํานการเชิญชวน แบบปากตํอปาก 
สื่อสังคมออนไลน๑ facebook ทําให๎ข๎อมูลทํองเที่ยวเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายเกิดโอกาสต๎อนรับ
นักทํองเที่ยว สอดคล๎องกับจิรานุช โสภา และคณะ (2561) กลําววํา การจัดทําเอกสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยวของบ๎านนาต๎นจั่นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และควรทําการตลาด
ออนไลน๑เพื่อให๎สามารถเข๎าถึงกลุํมตลาดเปูาหมายได๎ จากการรํวมสังเกตการณ๑ครั้งแรกชุมชนมีนักเลํา
เรื่องที่เป็นผู๎นําชุมชนเพียงคนเดียว และน้ําเสียงไมํคํอยดัง สํงผลให๎ทุกกิจกรรม ไมํมีเสนํห๑ ขาดความ
ตํอเนื่อง และไมํสามารถดูแลนักทํองเที่ยวได๎อยํางทั่วถึง ภายหลังได๎ปรับเปลี่ยนโดยการนําชุดข๎อมูล
ตํางๆ ไปเลําให๎กับคนในชุมชนได๎รู๎และเข๎าใจจนสามารถนําเสนอพอที่จะเป็นนักเลําเรื่องตามฐาน
เรียนรู๎ตํางๆ และได๎แบํงหน๎าที่ชัดเจน วางตัวไกด๑ประจําแตํละกลุํมของนักทํองเที่ยว ทําให๎มีการมี
ความคลํองตัว และดูแลนักทํองเที่ยวได๎อยํางทั่วถึง  ทําให๎นักทํองเที่ยวรู๎สึกสนุก ตื่นเต๎น ด๎วยลีลา
ทําทางของนักเลําเรื่องแตํละคนมีลักษณะที่แตกตํางกันออกไปแตํยังคงมีการเลําเรื่องที่กระชับและ
นําสนใจเชํนเดิม ชุมชนยังได๎จําหนํายสินค๎าชุมชนตามฐานกิจกรรมและเส๎นทางที่กําหนดไว๎ รายได๎
จากการทํองเที่ยวถือเป็นรายได๎เสริมจากอาชีพหลักของชุมชนนับเป็นรายได๎ทางตรง นอกจากนี้ยังมี
รายได๎ทางอ๎อมที่พํอค๎าแมํค๎ารู๎วําจะมีนักทํองเที่ยวเข๎ามาในหมูํบ๎านก็ได๎นําสินค๎าตํางๆ เข๎ามาเชิญชวน
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ให๎นักทํองเที่ยวได๎มีโอกาสเลือกจับจําย ร๎านค๎าที่อยูํบริเวณใกล๎ฐานเรียนรู๎ก็ได๎การจําหนํายสินค๎ามาก
ขึ้น ทําให๎ชุมชนตื่นตัว กระตือรือร๎นที่จะมีโอกาสต๎อนรับนักทํองเที่ยวได๎ทําแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวในชํวงระยะเวลางานวิจัย เพ่ือนําไปพัฒนาการทํองเที่ยวโดยเครือขําย
ชุมชนคนแมํระมาด  
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ชุมชนควรหมั่นเติมเต็มองค๑ความรู๎ตํางๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพให๎กับตนเอง และ
สนับสนุนให๎คนรุํนใหมํรํวมผู๎ดูแลเพจ facebook สร๎างความเคลื่อนไหวขําวสารที่เพจ facebook 
รองรับการทํองเที่ยวโดยชุมชนที่ป๓จจุบันนักทํองเที่ยวมีพฤติกรรมค๎นหาข๎อมูลจากสื่อสังคมออนไลน๑ ที่
เข๎าถึงได๎อยํางรวดเร็ว  

2. ควรมีการออกแบบผลิตภัณฑ๑ให๎มีความหลากหลายตามความต๎องการของตลาด และ
ผู๎ประกอบการ สามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ และมีราคาที่เหมาะสม เชํน ของที่ระลึก  เป็นต๎น 

3. ควรให๎หนํวยที่เกี่ยวข๎องในพ้ืนที่ ได๎แกํ อบต.ขะเนจื้อ อบต.พระธาตุ อบต.แมํระมาด และ          
ทต.แมํระมาด บรรจุแผนการพัฒนาสํงเสริมการทํองเที่ยวในด๎านตํางๆ  

4. ผู๎นําชุมชน ควรนําคนรุํนใหมํ ให๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ เพ่ือสร๎างความตระหนักรัก
หวงแหน รํวมอนุรักษ๑ประเพณีวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น รํวมกันแสดงออกถึงการเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี รํวมการ
พัฒนาเป็นนักสื่อความหมาย นักเลําเรื่องชุมชน เพ่ือเพ่ิมสีสันให๎กับเส๎นทางการทํองเที่ยว   

5. ภาคีเครือขํายภายในชุมชนต๎องมีความเข๎มแข็ง สร๎างความเชื่อมั่นให๎กับภาคีภายนอก
ชุมชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เชํน อบต.ขะเนจื้อ อบต.พระธาตุ อบต.แมํระมาด  ทต.แมํระมาด 
อพท. ททท.ตาก วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาชุมชน บริษัททัวร๑เกี่ยวกับการทํองเที่ยว หอการค๎า  จังหวัด
ตาก สมาคมธุรกิจทํองเที่ยวจังหวัดตาก เพ่ือจะได๎หยิบยื่นโอกาสและทํางานเชื่อมโยงกันในมิติตํางๆ 
ให๎กับชุมชน  

6. เครือขํายภาครัฐที่มีพันธกิจสอดคล๎องกับการสนับสนุนการจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน ควร
นําผลงานวิจัยนี้ไปทําแผนพัฒนาศักยภาพชุมชนในอนาคตรํวมกัน อาจทําความรํวมมือ (MOU) เพ่ือ
รํวมกันพัฒนาศักยภาพชุมชน กําหนดกิจกรรมรํวมกัน จะไมํเกิดความทับซ๎อนในกิจกรรมตํางๆ และ
ชุมชนก็จะไมํรู๎สึกเบื่อหนํายกับการโดนเชิญรํวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชน 

7. ชุมชนควรได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ยกระดับการทํองเที่ยวโดยชุมชน จําเป็นจะต๎องมี
การศึกษาและพัฒนาโดยใช๎กระบวนการงานวิจัยเข๎าไปชํวยขับเคลื่อนนําไปสูํการบริหารจัดการ
ทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางมืออาชีพในประเด็นภูมิประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรมของกลุํมชาติพันธุ๑
ชายแดนกับการพัฒนาการทํองเที่ยวแบบเครือขํายชุมชน 
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การสื่อความหมายด้วยภาพในซีรีส์ “แปลรักฉันด้วยใจเธอ” 
Visualizing Illustration in “I Told Sunset About You” 

 
ฉัตรระว ีมหิธธิรรมธร1 

CHATRAVEE  MAHITHITHAMMATHORN 

 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาวิเคราะห๑และตีความการสื่อความหมายด๎านภาพ                     
ในซีรีส๑เรื่อง “แปลรักฉันด๎วยใจเธอ” ด๎วยแนวคิดการสื่อความหมายด๎วยภาพของละครโทรทัศน๑                     
โดยสามารถจําแนกได๎ 4 ประการ ดังตํอไปนี้ ประการแรก การจัดแสงในซีรีส๑เรื่องนี้จะให๎น้ําหนัก
ระหวํางความสมจริงของแหลํงกําเนิดแสงในฉากนั้นกับความสวยงามของภาพที่ได๎อยํางสมดุลกัน โดย
ใช๎สีของแสงเพ่ือสื่อสารวําตัวละครที่อยูํในบรรยากาศนี้กําลังรู๎สึกอยํางไร ประการที่สอง ตัวละครหลัก
ในซีรีส๑เรื่องนี้จะถูกกําหนดสีเครื่องแตํงกายประจําตัว แตํได๎มีการเปลี่ยนแปลงสีของเครื่องแตํงกาย 
เพ่ือแสดงถึงความรู๎สึกที่ตัวละครมีตํอกันหรือแสดงถึงสัมพันธภาพที่เปลี่ยนไปของตัวละคร  อีกทั้งมี
การใช๎สัญญะในเรื่องมาทําเป็นลายของเครื่องแตํงกายเพื่อใช๎สื่อความหมายโดยนัย นอกจากนี้ยังมีการ
ใช๎เครื่องแตํงกายเพ่ือบํงบอกถึงเชื้อสายและโอกาสพิเศษของตัวละคร ประการที่สาม การสื่อ
ความหมายด๎วยฉากในซีรีส๑เรื่องนี้ แบํงออกเป็น ฉากในสถานที่จริง ได๎แกํ ฉากทะเล ฉากบนเรือ และ 
ฉากในโรงถําย ได๎แกํ ฉากโรงเรียนกวดวิชาที่สามารถเดินทะลุออกมายังศาลเจ๎าได๎ ฉากบ๎านของโอ๎เอ๐ว 
ฉากบ๎านของเต๐ และประการสุดท๎าย ซีรีส๑เรื่องนี้ไมํนิยมการใช๎ภาพทางด๎านภาพพิเศษ ทั้งภาพช๎าและ
ภาพเร็ว แตํจะปลํอยให๎จังหวะของภาพเป็นไปตามอารมณ๑ความรู๎สึกของตัวละคร 
 
คําสําคัญ : การสื่อความหมายด๎านภาพ, ซีรีส๑วาย, ซีรีส๑ไทย 
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Abstract 
 This academic paper aims to analyze and interpret visualizing illustration in 
the    “I Told Sunset About You” series with the concept of visual interpretation of 
the television series. It can be categorized into the following 4 things. First of all: The 
lighting in this series can be balanced between the realism of the scene's light source 
and the beauty of the image by using the light color to convey the character's 
emotion in a specific atmosphere. Second: The main characters in the series are 
assigned their respective costume colors, but the costume colors have been changed 
to represent how the characters feel about each other or to show the characters' 
changing relationships. Moreover, the Semiotics is applied to embroider the costume 
to convey implied meanings. Additionally, costumes are also used to indicate the 
character's lineage and special occasions. Third: The narrative of the scenes in this 
series can be divided into On Location: the sea scene, the ship scene, and the studio 
scene. For example, a tutoring school that can walk through the shrine and the scene 
at Oh-aew's house and Teh's house. Lastly, this series does not use special images, 
both slow and fast motion, but the rhythm is flown according to the emotions and 
feelings of the characters. 
 
Keywords : Visualizing illustration, Y-series, Thai series 
 

บทนํา 
 ซีรีส๑ไทยเรื่อง “แปลรักฉันด๎วยใจเธอ” เป็นซีรีส๑วายแนวก๎าวพ๎นวัย (coming of age) โดยซี
รีส๑วาย หมายถึง ละครชุดทางโทรทัศน๑ที่มีเนื้อหาของชายรักชายเป็นหลัก ผลิตโดยบริษัท นาดาว 
บางกอก จํากัด รํวมกับ บริษัท ไลน๑ คอมพานี (ประเทศไทย) ออกฉายครั้งแรกทาง LINE TV ในปี 
2563 จํานวน 5 ตอน และออกฉายทางสถานีโทรทัศน๑ชํองวัน 31 ในปี 2564 กํากับโดย นฤเบศ กูโน 
นําแสดงโดย พุฒิพงศ๑ อัสสรัตนกุล และ กฤษฏ๑ อํานวยเดชกร  

ซีรีส๑เรื่อง “แปลรักฉันด๎วยใจเธอ” เป็นซีรีส๑ที่ได๎รับความนิยมจากผู๎ชมเป็นอยํางสูง มียอดการ
เข๎าชมรวมทุกตอนที่ฉายทาง LINE TV ตั้งแตํเริ่มฉายจนถึงวันที่ซีรีส๑เรื่องนี้ตอนจบ จํานวนมากกวํา 29 
ล๎านครั้ง (เอ็มไทย, 2563: ออนไลน๑) นอกจากนี้ซีรีส๑เรื่องนี้ยังได๎รับเสียงชื่นชมจากผู๎ชมมากมาย อีกทั้ง
ยังได๎รับรางวัลจากเวทีตํางๆ จํานวนมาก เชํน ได๎รับ 4 รางวัล ในประเภทแพลตฟอร๑มออนไลน๑                
จากเวทีนาฏราช ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 ได๎แกํ นักแสดงนําชายยอดเยี่ยม - พุฒิพงศ๑ อัสสรัตนกุล, 
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บท Original ละครและซีรีส๑ยอดเยี่ยม, ละครและซีรีส๑ยอดเยี่ยม และ Drama Series of The Year 
(Audience Vote) ได๎รับ 8 รางวัล จากเวที Yniverse Awards ประจําปี 2563 ได๎แกํ ซีรีส๑ยอดเยี่ยม, 
บทซีรีส๑ยอดเยี่ยม,  ผู๎กํากับซีรีส๑ยอดเยี่ยม - นฤเบศ กูโน, นักแสดงบทพระเอกยอดเยี่ยม - พุฒิพงศ๑ 
อัสสรัตนกุล, นักแสดงบทนายเอกยอดเยี่ยม - กฤษฏ๑ อํานวยเดชกร, นักแสดงบทพระรองยอดเยี่ยม - 
ปองพล ป๓ญญามิตร, นักแสดงบทสมทบชายยอดเยี่ยม - ณัฏฐ๑ กิจจริต และเพลงประกอบซีรีส๑ยอด
เยี่ยม - เพลงแปลไมํออก และได๎รับรางวัลความเทําเทียมทางเพศ จากเวที NYLON THAILAND 
ประจําปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลที่พิจารณามอบให๎แกํซีรีส๑ที่มีการหยิบยกประเด็นความเทําเทียมทางเพศ
มานําเสนอ เป็นต๎น (แมงโก๎ซีโรํ, 2564: ออนไลน๑) 

จากการศึกษาซีรีส๑เรื่อง “แปลรักฉันด๎วยใจเธอ” พบวํา นอกจากจะมีการดําเนินเรื่องที่มี
เสนํห๑ชวนติดตาม จนกระทั่งได๎รับความนิยมดังที่กลําวมาข๎างต๎นแล๎ว ซีรีส๑เรื่องนี้ยังมีลักษณะเดํนด๎าน
การใช๎ภาพเพ่ือสื่อความหมาย และมีการแอบซํอนสัญญะตํางๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องเพศวิถี
และประเด็นอื่นๆ ไว๎อยํางลึกซึ้งและนําสนใจ ผู๎เขียนจึงมีวัตถุประสงค๑ที่จะศึกษาวิเคราะห๑และตีความ
การสื่อความหมายด๎านภาพในซีรีส๑เรื่อง “แปลรักฉันด๎วยใจเธอ” เพ่ือนําวิธีการสื่อความหมายโดยนัย
แหํงเนื้อหาสาระที่ผู๎สร๎างต๎องการจะสื่อสาร มาใช๎ประโยชน๑ในลําดับตํอไป 
เรื่องย่อซีรีส์ “แปลรักฉันด้วยใจเธอ” 
 ณ จังหวัดภูเก็ต เพ่ือนสมัยเด็กที่เคยมีเรื่องบาดหมางใจกันและหํางหายกันไปหลายปีอยําง 
“เต๐” และ “โอ๎เอ๐ว” ได๎กลับมาเจอกันอีกครั้งที่โรงเรียนกวดวิชาภาษาจีน เพ่ือเตรียมสอบแอดมิชชัน
เข๎ามหาวิทยาลัย แตํในเมื่อตํางฝุายตํางมุํงมั่นจะสอบเข๎าคณะนิเทศศาสตร๑ของมหาวิทยาลั ยเดียวกัน 
จากเพ่ือนรักที่เคยรํวมฝ๓นจึงกลับกลายมาเป็นคูํแขํงคนสําคัญ 
 ในตอนแรกเต๐ชอบ “ตาล” เพ่ือนรํวมห๎องที่เป็นผู๎หญิง แตํแล๎วเมื่อเต๐ได๎มาติวสอบภาษาจีน
ให๎กับโอ๎เอ๐ว ก็ทําให๎ทั้งสองได๎กลับมาใกล๎ชิดสนิทสนมกันอีกครั้ง จนได๎นําพาไปสูํความรู๎สึกใหมํที่ตํางก็
ไมํเคยรู๎สึกมากํอน เต๐เริ่มสับสนและหาคําตอบให๎ตัวเองไมํได๎วํา ความรู๎สึกที่เขามีตํอโอ๎เอ๐วนั้นคือคําวํา
แคํเพ่ือนสนิทจริงๆ ใชํหรือไมํ  
 ในวันที่พวกเขายังเด็ก สนามสอบที่ใหญํที่สุดในชีวิตเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้ จึงมีทั้งความ
ฝ๓นและความผูกพันของเด็กหนุํมสองคนเป็นเดิมพัน 
การสื่อความหมายด้วยภาพในซีรีส์ “แปลรักฉันด้วยใจเธอ” 
 ศิริมิตร ประพันธ๑ธุรกิจ (2554) ได๎อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดการสื่อความหมายด๎วยภาพของ
ละครโทรทัศน๑ ไว๎วํา การสื่อความหมายของภาพในละครโทรทัศน๑เป็นการสื่อสารด๎วยภาพที่จะทําให๎
ผู๎ชมเข๎าใจและเข๎าถึง ประกอบไปด๎วย 4 ประการ ได๎แกํ 1) การสื่อความหมายด๎วยการจัดแสง 2) การ
สื่อความหมายด๎วยเครื่องแตํงกาย 3) การสื่อความหมายด๎วยฉาก และ 4) การสื่อความหมายด๎วยภาพ
ทางด๎านภาพพิเศษ  
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 จากการศึกษาบทสัมภาษณ๑ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข๎องกับการผลิตซีรีส๑เรื่อง “แปลรักฉัน
ด๎วยใจเธอ” ทั้ง 4 ทําน ได๎แกํ คุณนฤเบศ กูโน ผู๎กํากับ คุณตะวันวาด วนวิทย๑ ผู๎กํากับภาพ คุณ
ประภัสสร จันทร๑สถิตย๑พร นักแสดง และคุณชญานุช เสวกวัฒนา ผู๎ออกแบบเครื่องแตํงกาย รํวมกับ
การวิเคราะห๑และตีความของผู๎เขียน สามารถสรุปการสื่อความหมายด๎วยภาพในซีรีส๑ “แปลรักฉันด๎วย
ใจเธอ” ออกมาได๎ 4 ประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การสื่อความหมายด้วยการจัดแสง 
 การจัดแสงเป็นการสื่อความหมายของภาพผํานแสงในละครโทรทัศน๑ แสงเป็นสิ่งที่สามารถ
บอกอารมณ๑ ความรู๎สึกนึกคิดของตัวละครได๎ โดยละครสํวนมากจะจัดแสง เพ่ือให๎ผู๎ชมเข๎าถึง
ความรู๎สึกของตัวละครได๎ (ศิริมิตร ประพันธ๑ธุรกิจ, 2554) 
 ตะวันวาด วนวิทย๑ (2564) กลําววํา สําหรับซีรีส๑เรื่อง “แปลรักฉันด๎วยใจเธอ” จะมีการคุมสี
ภาพตลอดทั้งเรื่องให๎มี 5 สีหลัก ได๎แกํ สีแดง สีน้ําเงิน สีเขียว สีเหลือง และสีฟูา เพ่ือให๎ผู๎ชมรู๎สึกถึง
ความโรแมนติกและความสวยงามของเรื่องราว ทั้งนี้ในการถํายทํานอกสถานที่ ที่จังหวัดภูเก็ตจะมีเสนํห๑
ในชํวงเวลากลางคืนที่จะมีไฟสีเหลืองอมส๎มอยูํจํานวนมากทั่วทั้งเมือง โดยไฟสีเหลืองอมส๎มนี้จะชํวยขับ
เน๎นให๎เห็นแสงหลากหลายสีที่สํองสะท๎อนมาจากบรรดาบ๎านเรือนได๎อยํางชัดเจน ทั้งสีแดง สีน้ําเงิน สี
เขียว สีเหลือง และสีฟูา ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงเป็นเมืองมีสีที่เป็นเอกลักษณ๑ หรือแม๎แตํฉากที่เป็น
ธรรมชาติ ก็จะมีการเลือกฉากโดยคุมสีให๎อยูํใน 5 สีหลักนี้เชํนกัน เชํน น้ําทะเลเป็นสีเขียวเทอร๑คอยซ๑
กับสีฟูา หาดทรายเป็นสีเหลือง 

 
ภาพ 1 ไฟสีเหลืองอมส๎มชํวยขับเน๎นให๎เห็นแสงสีเขียวและสีฟูา 

ที่สํองสะท๎อนมาจากบรรดาบ๎านเรือนได๎อยํางชัดเจน 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=MGYGYMI1yjY 

 

ในการจัดแสงของซีรีส๑เรื่องนี้ จะให๎น้ําหนักระหวํางความสมจริงของแหลํงกําเนิดแสงในฉาก
นั้นกับความสวยงามของภาพที่ได๎อยํางสมดุลกัน โดยเน๎นสื่อสารวําตัวละครที่อยูํในบรรยากาศนี้กําลัง
รู๎สึกอยํางไร (นฤเบศ กูโน, 2563) ทางด๎านผู๎กํากับภาพมีความรู๎สึกวําการจัดไฟจะดูอ่ิมขึ้น หากใช๎ไฟ
ทังสเตนที่ให๎สีเหลือง จึงเลือกไฟทังสเตนมาเป็นไฟหลักท่ีใช๎ในซีรีส๑เรื่องนี้ รํวมกับหลอดไฟบ๎านที่เป็นสี

https://www.youtube.com/watch?v=MGYGYMI1yjY
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เหลืองพิเศษ (ตะวันวาด วนวิทย๑, 2564) ซึ่งสีเหลืองอมทองนี้จะชํวยสร๎างความรู๎สึกโรแมนติกแบบ 
Old Town ให๎แกํเรื่อง (Old Town เป็นยํานเมืองเกําของจังหวัดภูเก็ต มีอาคารบ๎านเรือน
สถาป๓ตยกรรมเป็นแบบชิโน-โปรตุกีส ที่เป็นการผสมผสานระหวํางศิลปะตะวันตกและจีนเข๎าไว๎
ด๎วยกัน) รวมทั้งการจัดแสงสีเหลืองอมทองนี้ยังสื่อถึงความเป็นจีนในแบบภูเก็ตอีกด๎วย หรือในบาง
ฉากที่ต๎องการจะสื่อความวําตัวละครอยากอยูํกับใครแล๎วสบายใจ ก็จะมีการจัดแสงให๎เป็นสีเขีย ว
เล็กน๎อย (นฤเบศ กูโน, 2563; ประภัสสร จันทร๑สถิตย๑พร, 2564) 

 
ภาพ 2 การจัดแสงสีเหลืองอมทอง เพ่ือสร๎างความรู๎สึกโรแมนติกในยํานเมืองเกํา 

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=MGYGYMI1yjY 
 
 2.  การสื่อความหมายด้วยเครื่องแต่งกาย 

เครื่องแตํงกายของตัวละครนั้นทําให๎ผู๎ชมเข๎าถึงตัวละครได๎ เพราะการแตํงกายจะมี 
ความสัมพันธ๑กับบุคลิก รสนิยม เพศ วัย ฐานะ ของตัวละคร รวมทั้งลักษณะนิสัย ยุคสมัย และเพ่ือให๎
เกิดความสวยงามกับตัวละครอีกด๎วย (ศิริมิตร ประพันธ๑ธุรกิจ, 2554) 
 สําหรับการสื่อความหมายด๎วยเครื่องแตํงกาย ผู๎เขียนสามารถแบํงออกเป็นประเด็นยํอยได๎
ดังนี้ 

การกําหนดสีเครื่องแตํงกายประจําตัวให๎ตัวละครหลัก 
 ในซีรีส๑เรื่อง “แปลรักฉันด๎วยใจเธอ” จะมีการคุมสีด๎วยการกําหนดสีประจําตัวให๎ตัวละคร
หลัก 3 ตัว ผํานสีของเครื่องแตํงกาย ได๎แกํ โอ๎เอ๐วจะใสํสีแดง เต๐จะใสํสีฟูา สํวนตาลจะใสํแตํสีมํวง โดย
ที่ตัวละครไมํจําเป็นต๎องใสํเครื่องแตํงกายสีนั้นตลอดทั้งตัว เพียงแคํให๎มีสีนั้นเป็นสํวนใดสํวนหนึ่งของ
เครื่องแตํงกายบ๎าง เชํน ในวันที่โอ๎เอ๐วไปเรียนพิเศษ แม๎วําโอ๎เอ๐วจะใสํชุดนักเรียน แตํจะมีการให๎ใสํเสื้อ
คลุมสีแดงทับเพ่ือกันเปียกแทน เนื่องจากโอ๎เอ๐วต๎องนั่งเรือกลับบ๎าน  (นฤเบศ กูโน, 2563) หรือใน
วันหยุดที่โอ๎เอ๐วไมํได๎มีการใสํเสื้อคลุมสีแดง ผู๎กํากับสามารถให๎โอ๎เอ๐วใสํสร๎อยคอสีแดงแทน ซึ่งจะทําให๎
ตัวละครดูมีความเป็นมนุษย๑จริงๆ และดูมีความเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังคงมีความเป็นโอ๎เอ๐วอยูํในตัว
เวลาที่อยูํกับตัวละครอ่ืน สํวนเต๐นั้น ก็ไมํจําเป็นที่จะต๎องใสํเสื้อสีฟูาทุกวัน สามารถปรับให๎เต๐ใสํเสื้อสี
น้ําเงินคูํกับกางเกงสีอื่นก็ได๎ (ชญานุช เสวกวัฒนา, 2563) 

https://www.youtube.com/watch?v=MGYGYMI1yjY
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ภาพ 3 เต๐ใสํเสื้อสีฟูาซึ่งเป็นสีประจําตัว 
สํวนโอ๎เอ๐วใสํหมวกกันน็อกและเสื้อคลุมสีแดงซึ่งเป็นสีประจําตัว 

ที่มา: https://www.posttoday.com/ent/movie-music/637847 

 
การถํายเทของสีและรูปแบบของเครื่องแตํงกายตัวละคร 
เนื่องจาก ชญานุช เสวกวัฒนา (2563) มีแนวความคิดวํา “หากเราใกล๎ชิดกับคนๆ หนึ่งมากๆ 

เราจะซึมซับความเป็นคนๆ นั้นไปโดยไมํรู๎ตัว จึงทําให๎เกิดการถํายเทของสีและรูปแบบของเครื่องแตํง
กายตัวละคร เพ่ือแสดงถึงความรู๎สึกที่ตัวละครมีตํอกันหรือแสดงถึงสัมพันธภาพที่เปลี่ยนไปของตัว
ละคร” ซึ่งสอดคล๎องกับการใช๎ทฤษฎีสี ที่เขมพัทธ๑ พัชรวิชญ๑ (2552) กลําวไว๎วํา ในการเลือกสีสําหรับ
ตัวละคร นักออกแบบงานสร๎างต๎องวิเคราะห๑ถึงบุคลิกของตัวละครนั้นวําเป็นคนชอบสีอะไรและมีผล
ตํอการเลือกเสื้อผ๎าอยํางไร ใช๎ของสีอะไรเป็นหลัก ซึ่งมีผลกระทบกับสภาพแวดล๎อมอยํางไร หรือ
สภาพแวดล๎อมทําให๎เขาเปลี่ยนการใช๎สีอยํางไร โดยจะเห็นได๎วําเมื่อโอ๎เอ๐วพัฒนาความสัมพันธ๑จาก
เพ่ือนมาเป็นคนรักของเต๐แล๎ว (สภาพแวดล๎อม) ก็ทําให๎เต๐เปลี่ยนมาใสํเครื่องแตํงกายที่มีสํวนใดสํวน
หนึ่งเป็นสีแดงซึ่งเป็นสีประจําตัวของโอ๎เอ๐ว ดังเชํนใน 3 ตัวอยํางตํอไปนี้ ตัวอยํางแรก ฉากที่เต๐เริ่มรู๎สึก
วํารักโอ๎เอ๐วแล๎ว เต๐จะมีการเปลี่ยนจากใสํเสื้อสีฟูามาใสํเสื้อสีแดง  

ตัวอยํางที่สอง ฉากที่โอ๎เอ๐วกับเต๐แอบมากอดกันที่ใต๎บันได เพ่ือไมํให๎ใครเห็น เต๐ใสํเสื้อสีฟูา 
ลายดอกชบาสีแดง โดยสีฟูาเป็นการแสดงถึงความเป็นตัวเองของเต๐ สํวนสีแดงเป็นการสื่อความหมาย
วําคิดถึงโอ๎เอ๐ว ในขณะที่โอ๎เอ๐วใสํเสื้อสีฟูาคูํกับกางเกงสีแดง โดยสีแดงเป็นการแสดงถึงความเป็น
ตัวเองของโอ๎เอ๐ว สํวนสีฟูาเป็นการสื่อความหมายวําเขาเองก็คิดถึงเต๐เชํนกัน เนื่องจากสีฟูาเป็นสี
ประจําตัวของเต๐ 

 

https://www.posttoday.com/ent/movie-music/637847
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ภาพ 4 เต๐ใสํเสื้อลายดอกชบาสีแดง เพ่ือสื่อความหมายวําคิดถึงโอ๎เอ๐ว 
ในขณะที่โอ๎เอ๐วใสํเสื้อสีฟูา เพื่อสื่อความหมายวําคิดถึงเต๐เชํนกัน 

ที่มา: https://www.facebook.com/GroundControlTh/photos/ 
pcb.204339504542765/204334691209913 

 

ตัวอยํางที่สาม ฉากที่เต๐อยูํกับตาล แตํกลับรู๎สึกคิดถึงโอ๎เอ๐ว เต๐ใสํเสื้อสีครีมป๓กสีแดงคูํกับ
กางเกงสีน้ําเงิน เพราะไมํต๎องการให๎เห็นสีแดงเดํนชัดจนเกินไป เนื่องจากเต๐กําลังอยูํในชํวงสับสนกับ
ความรู๎สึกตัวเองอยูํ 
 เมื่อความสัมพันธ๑ของเต๐กับโอ๎เอ๐วเริ่มกลับมาใกล๎ชิดสนิทสนมกันอีกครั้ง หลังจากที่เคยมีเรื่อง
บาดหมางใจกันในวัยเด็ก โอ๎เอ๐วจากปกติที่ไมํเคยใสํเสื้อลายดอก ก็เปลี่ยนจากใสํเสื้อแขนกุดมาใสํเสื้อ
ลายดอกซ่ึงเป็นรูปแบบเครื่องแตํงกายที่เต๐นิยมใสํเป็นประจํา โดยจะสลับกันกับเต๐ที่เคยใสํเสื้อลายดอก
ก็เปลี่ยนมาใสํเสื้อแขนกุดซึ่งเป็นรูปแบบเครื่องแตํงกายที่โอ๎เอ๐วนิยมใสํเป็นประจํา ซึ่ งการถํายเท
รูปแบบเครื่องแตํงกายของตัวละครดังกลําว เป็นการสื่อสารเพ่ือบํงบอกให๎รู๎วําตํางฝุายตํางรู๎สึกรักกัน 
ดังเชํนในฉากที่เต๐กับโอ๎เอ๐ววิ่งเลํนหยอกล๎อกันที่ริมชายหาด เต๐ใสํเสื้อแขนกุด สํวนโอ๎เอ๐วใสํเสื้อลาย
ดอก แตํทั้งสองคนตํางก็ใสํเสื้อสีแดงเหมือนกัน เพราะต๎องการจะให๎สีแดงสื่อความหมายวําความรัก
ของทั้งคํูในตอนนี้เป็นความรู๎สึกท่ีรุนแรงและแรงกล๎ามาก  (ชญานุช เสวกวัฒนา, 2563) ซึ่งสอดคล๎อง
กับหลักจิตวิทยาของสีที่กําหนดความหมายของสีไว๎ กลําวคือ สีแดง ให๎ความรู๎สึกเชื่อมั่นในตัวเอง เรํา
ร๎อน อันตราย รุนแรง ตื่นตัว ท๎าทาย ไมํหยุดนิ่ง ตื่นเต๎น มีพลัง ความรัก ความปรารถนา (สมศักดิ์ 
ชาติน้ําเพ็ชร, 2559) 

https://www.facebook.com/GroundControlTh/photos/%20pcb.204339504542765/204334691209913
https://www.facebook.com/GroundControlTh/photos/%20pcb.204339504542765/204334691209913


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  58 
 

 
ภาพ 5 เต๐ใสํเสื้อแขนกุด สลับกับโอ๎เอ๐วที่ใสํเสื้อลายดอก 

แตํทั้งสองคนใสํเสื้อสีแดงเหมือนกัน เพ่ือสื่อถึงความรักอันแรงกล๎า ตามหลักจิตวิทยาของสี 
ที่มา: https://voicetv.co.th/read/zwArIJCRj 
 

 สัญญะ “ดอกชบา” และเครื่องแตํงกายลายดอกชบา 
 เนื่องจากในตอนแรกเต๐เคยชอบตาลที่เป็นผู๎หญิง แตํตํอมาเต๐กลับค๎นพบตัวเองวําชอบโอ๎เอ๐วที่
เป็นผู๎ชาย ในซีรีส๑เรื่องนี้จึงต๎องการใช๎สัญญะบางอยํางที่จะมาเป็นตัวแทนของทั้งตัวละครตาลและโอ๎
เอ๐วได๎ (นฤเบศ กูโน, 2563) 
 แนวคิดสัญวิทยาและการสร๎างความหมาย เป็นศาสตร๑ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบของสัญลักษณ๑ที่
ปรากฏอยูํในความคิดของมนุษย๑ อันถือเป็นทุกสิ่งทุกอยํางที่อยูํรอบตัวของเรา สัญลักษณ๑อาจจะได๎แกํ 
ภาษา รหัส สัญญาณ เครื่องหมาย ฯลฯ (ปุณยิกา ขจิตระบิน, 2562) 
 ความหมาย คือ การแสดงแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการใช๎ภาษาหรือระบบการสร๎าง
ความหมายอยํางอ่ืนเป็นเครื่องมือในการแสดงแทน ทั้งนี้การแสดงแทนนั้นจะอ๎างอิงกลับไปยังโลกแหํง
ความเป็นจริง (เขมพัทธ๑ พัชรวิชญ๑, 2552) 
 เฟอร๑ดินันด๑ เดอ โซซูร๑ (F.de Saussure) นักภาษาศาสตร๑ชาวสวิส เป็นหนึ่งในนักคิดทฤษฎี
ดังกลําว เขามองวําสัญวิทยาสามารถนํามาใช๎อธิบายปรากฏการณ๑ท่ีเกี่ยวข๎องกับการสื่อสารในรูปแบบ
ตํางๆ (กาญจนา แก๎วเทพ, 2552) โดยได๎ทําการแยกแยะประเภทและระดับความหมายที่บรรจุอยูํ
ในสัญญะ ออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) คือ ความหมาย
ที่เข๎าใจกันตามตัวอักษรซึ่งเป็นความหมายที่เข๎าใจตรงกันโดยสํวนใหญํ ความหมายที่มีการระบุใน
พจนานุกรม และ ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) คือ ความหมายทางอ๎อมที่เกิดจาก
ข๎อตกลงหรือความเข๎าใจเฉพาะกลุํม หรือเกิดจากประสบการณ๑เฉพาะของบุคคล 
 

https://voicetv.co.th/read/zwArIJCRj
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ซึ่งจากที่กลําวมาข๎างต๎น พบวํา ในซีรีส๑เรื่องนี้ได๎มีการใช๎สัญญะ “ดอกชบา” มาใช๎แทน
ความหมายโดยนัย (เพราะความหมายโดยอรรถไมํได๎มีการนํามาใช๎ในเรื่อง) เนื่องจากดอกชบาเป็น
ดอกสมบูรณ๑เพศ กลําวคือ เป็นดอกไม๎ที่มีทั้งเกสรเพศผู๎และเกสรเพศเมียอยูํในดอกเดียวกัน จึง
สามารถใช๎แทนเพศหญิงหรือเพศชายก็ได๎ อีกทั้งดอกชบายังทําให๎นึกถึงความเป็นทะเลและจังหวัด
ภูเก็ต (นฤเบศ กูโน, 2563) ดังนั้นสําหรับความหมายโดยนัยของดอกชบาในเรื่อง ดอกชบาสีมํวง จึง
หมายถึง ตาล เพราะวําสีมํวงเป็นสีประจําตัวของตาล ดังเชํนในฉากที่เต๐เผลอไปเห็นเสื้อชั้นในของตาล
ที่เป็นลายดอกชบาสีมํวง แล๎วเกิดใจเต๎นแรงเพราะเป็นความรู๎สึกแปลกใหมํของเด็กผู๎ชาย พร๎อมทั้ง
เกิดการจดจําในสํวนลึกวําดอกชบาสีมํวงเป็นตัวแทนของตาล ในขณะที่ดอกชบาสีแดง หมายถึง โอ๎
เอ๐ว เพราะวําสีแดงเป็นสีประจําตัวของโอ๎เอ๐ว ดังเชํนในฉากที่เต๐สับสนวําตอนนี้เขาชอบตาลหรือชอบ
โอ๎เอ๐ว แล๎วตาลให๎เต๐ระบายสีดอกชบาที่เธอวาดด๎วยสีที่เต๐ชอบ ซึ่งตาลคาดหวังวําเต๐จะยังเลือกสีมํวง
ซึ่งหมายถึงเธอ แตํเต๐กลับเลือกหยิบสีแดงตามสัญชาตญาณ จึงเป็นการสื่อความหมายวําแท๎จริงแล๎วใน
ใจของเต๐ตอนนี้ชอบโอ๎เอ๐ว 

 
ภาพ 6 ดอกชบาสีมํวงเป็นตัวแทนของตาล 

ที่มา: https://www.facebook.com/GroundControlTh/photos/pcb. 
204339504542765/204334691209913 

 
เครื่องแตํงกายที่เป็นการบํงบอกเชื้อสายและโอกาสพิเศษของตัวละคร 
ในซีรีส๑เรื่องนี้ เต๐จะมีเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน  และเพ่ือจะบํงบอกวําเต๐มีเชื้อสายจีน                      

ทางผู๎ออกแบบเครื่องแตํงกายจึงออกแบบเสื้อพละของเต๐ให๎เป็นสีฟูาน้ําเงิน โดยดูภาพอ๎างอิงมาจาก
ภาพถํายเสื้อพละของนักเรียนชาวจีนและเกาหลีเหนือ โดยที่สีฟูาน้ําเงินนี้จะเป็นเฉดสีพิเศษที่ไมํพบใน
ภาพถํายเสื้อผ๎าไทยและหาได๎ยากมาก แตํจะให๎ความรู๎สึกถึงความเป็นจีนมาก จึงต๎องมีการสั่งตัดเสื้อ

https://www.facebook.com/GroundControlTh/photos/pcb
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พละของเต๐ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีการให๎เต๐ใสํเครื่องประดับอยํางสร๎อยข๎อมือหยกเล็กๆ 
เพ่ือสื่อสารวําเต๐มีเชื้อสายจีนอีกด๎วย (ชญานุช เสวกวัฒนา, 2563) 

สําหรับการใช๎เครื่องแตํงกายเพ่ือบํงบอกถึงโอกาสพิเศษของตัวละคร จี้สุํยที่เป็นแมํของเต๐จะเป็น
คนที่มีนิสัยชอบอวดลูก หากวันใดที่มีเรื่องนํายินดีเกิดขึ้นกับลูกชายของจี้สุํย จี้สุํยจะปิดร๎านหมี่ฮกเกี้ยน
เลี้ยง       นั่นคือให๎คนมากินหมี่ฮกเกี้ยนได๎โดยไมํต๎องเสียคําใช๎จําย โดยที่ตัวจี้สุํยเองจะใสํชุดบ๎าบ๐า 
ยําหยา ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ๑เครื่องแตํงกายพื้นเมืองดั้งเดิมของชาวภูเก็ต เพื่อเป็นการฉลอง (ชญานุช 
เสวกวัฒนา, 2563) 

 
ภาพ 7 จี้สุํยแตํงกายในชุดบ๎าบ๐า ยําหยา เพ่ือเป็นการฉลอง 

ที่มา: https://www.facebook.com/GroundControlTh/photos/pcb. 
204339504542765/204334691209913 

 
3. การสื่อความหมายด้วยฉาก 
การสื่อความหมายของฉากในละครโทรทัศน๑ จะชํวยสร๎างบรรยากาศของละครนั้นให๎สมจริง                 

ให๎ทราบวําอยูํในยุคใด เกิดขึ้นที่ไหน โดยฉากสามารถแบํงออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ ฉากในสถานที่
จริง (On Location) และ ฉากในโรงถําย (Studio) (ศิริมิตร ประพันธ๑ธุรกิจ, 2554) 

ฉากในสถานที่จริง เป็นฉากที่ทําให๎ละครดูสมจริง และชํวยสํงเสริมบรรยากาศ โดยสํวนมาก
จะเป็นการถํายทํานอกสถานที่ ในเรื่องนี้ ได๎แกํ ฉากทะเลและฉากบนเรือ มีรายละเอียดดังนี้ 

ฉากทะเล : จังหวัดภูเก็ตที่เป็นฉากหลักของซีรีส๑เรื่องนี้มีลักษณะพิเศษ คือมีความอยูํกึ่งกลาง
ระหวํางความเป็นเมืองกับความเป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจตามธรรมชาติ ทําให๎เหมาะที่จะนํามาใช๎
เลําประเด็นที่เป็นการสะท๎อนหรือเปิดรับในเรื่องของเพศสภาพมากกวําฉากหลักที่เป็นที่อ่ืนๆ (ศรัณย๑ 
มหาสุภาพ, 2564) จากที่กลําวมา ได๎มีการนําทะเลมาเป็นฉากที่เต๐และโอ๎เอ๐วเจอกันและสร๎างความ
ทรงจํารํวมกันมาตั้งแตํเด็ก ทะเลจึงเปรียบเสมือนเป็นชายขอบ คือเป็นพ้ืนที่ของกระบวนการเรียนรู๎ 
การไขวํคว๎าตัวตนและการสร๎างตัวตน โดยเฉพาะกับเต๐ที่ยังค๎นหารสนิยมทางเพศของตัวเองไมํเจอ 
โดยที่โอ๎เอ๐วจะเป็นคนที่คอยพยายามผลักดันเต๐ให๎เต๐ทําความเข๎าใจและยอมรับถึงเพศสภาพที่แท๎จริง

https://www.facebook.com/GroundControlTh/photos/pcb
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ของตนเอง เต๐จึงได๎เรียนรู๎จากพ้ืนที่ชายขอบ แล๎วคํอยๆ ขยับเข๎ามาสูํความเป็นเมือง ดังจะเห็นได๎วํา
ฉากที่เป็นการสารภาพความในใจ การง๎องอนหรือการปรับความเข๎าใจกันระหวํางเต๐และโอ๎เอ๐ว มัก
เกิดข้ึนที่ทะเล หรือแม๎แตํในฉากที่เป็นการศึกษาเรียนรู๎กันระหวํางเต๐และตาล เชํน ฉากที่เต๐กับตาลจูบ
กันครั้งแรก ก็จะเกิดข้ึนที่ทะเลเชํนกัน นอกจากนี้ทะเลยังมีนัยสื่อถึงการปิดบังซํอนเร๎น เนื่องจากทะเล
เปรียบเหมือนเป็นพื้นที่ที่อยูํริมนอกมีความอิสระเสรี มีความเป็นสํวนตัว ไมํได๎อยูํในเปูาสายตาของคน
อ่ืน ดังเชํนในฉากที่เต๐และโอ๎เอ๐วจูบกันใต๎ทะเล เพราะทั้งสองคนไมํสามารถทนแรงปรารถนาในใจได๎
อีกตํอไปแล๎ว พวกเขาจึงเปิดเผยความรู๎สึกท่ีมีตํอกัน ทวําก็ต๎องเป็นในสถานที่ลับที่ไมํมีคนอ่ืนเห็น 

ฉากบนเรือ : ฉากที่เต๐ต๎องการจะมาง๎อโอ๎เอ๐ว โดยเต๐รู๎วําโอ๎เอ๐วจะต๎องมานั่งเรือเพ่ือกลับบ๎าน
ทุกวัน เต๐จึงขึ้นไปนั่งรอบนเรือกํอน สํวนโอ๎เอ๐วที่มาทีหลัง เห็นเต๐นั่งอยูํข๎างใน จึงไมํอยากเข๎าไปนั่งใกล๎ 
ทั้งสองยังไมํยอมคุยพูดกัน แล๎วตอนที่เรือกําลังจะเคลื่อนออกจากทําเรือก็จะมีเสามาบัง ทําให๎มีเส๎น
แบํงตรงกลางเฟรมภาพพอดี จึงเปรียบเสมือนวํามีอะไรมากีดกันเต๐และโอ๎เอ๐วไว๎ 

ฉากในโรงถําย เป็นฉากที่ต๎องจัดทําขึ้น เพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของละคร ต๎องสร๎างขึ้นเพ่ือให๎ตรง
ตามเหตุการณ๑ และบํงบอกยุคสมัย ในเรื่องนี้ ได๎แกํ ฉากโรงเรียนกวดวิชาที่สามารถเดินทะลุออกมายัง
ศาลเจ๎าได๎ ฉากบ๎านของโอ๎เอ๐ว และฉากบ๎านของเต๐ มีรายละเอียดดังนี้ 

ฉากโรงเรียนกวดวิชาที่สามารถเดินทะลุออกมายังศาลเจ๎าได๎ : เนื่องจากบ๎านที่จังหวัดภูเก็ต
จะมีลักษณะการวางผังบ๎านที่เป็นแนวยาวมาก คือมีห๎องตํางๆ เชํน ห๎องรับแขก ห๎องครัว ยาวตํอกัน
ไปเรื่อยๆ จนสถานที่บางแหํงยังสามารถเดินทะลุออกมาเป็นสถานที่อีกแหํงได๎ ดังเชํนโรง เรียนกวด
วิชาภาษาจีนของเต๐และโอ๎เอ๐วที่สามารถเดินทะลุออกมายังศาลเจ๎าได๎จริง (ตะวันวาด วนวิทย๑ , 2563) 
โดยในฉากที่เต๐กับโอ๎เอ๐วทะเลาะกันที่โรงเรียนกวดวิชา เพราะในตอนนี้ทั้งสองคนตํางอยูํในสถานะศัตรู
และคูํแขํงกัน เนื่องจากมีเปูาหมายที่จะสอบตรงเข๎าคณะนิเทศศาสตร๑ของมหาวิทยาลัยเดียวกัน                
โดยโอ๎เอ๐วพยายามที่จะเดินหนีเต๐ ในขณะที่เต๐พยายามจะเดินตามโอ๎เอ๐ว แล๎วทั้งสองคนก็เดินทะลุ
โรงเรียนกวดวิชาออกมายังศาลเจ๎าที่อยูํติดกัน แม๎วําจะมีปูายติดไว๎วํา ‘ทะลุศาลเจ๎า ห๎ามเข๎า’ โดยใน
ฉากนี้ต๎องการจะสื่อความหมายวําเต๐และโอ๎เอ๐วขอกลับไปสูํอิสรภาพบางอยํางที่เคยมีความสุขกันในวัย
เด็ก ได๎นึกถึงมิตรภาพ ความทรงจําที่ดีที่เคยมีรํวมกัน เพราะศาลเจ๎าแหํงนี้เป็นพ้ืนที่ที่พวกเขาเคยมา
เลํนด๎วยกันในวัยเด็กและเป็นที่ที่อยูํแล๎วรู๎สึกสบายใจ นอกจากนี้ ยังสื่อความหมายถึงการเดินทาง              
การเรียนรู๎ไปด๎วยกัน แม๎ไมํรู๎วําเส๎นทางข๎างหน๎าจะถูกหรือผิด หรือจะเป็นอยํางไรก็ตาม 
 ฉากบ๎านของโอ๎เอ๐ว : ด๎วยความที่บ๎านของโอ๎เอ๐วจะตั้งอยูํอยํางโดดเดี่ยวบนเกาะ                 
จึงเปรียบเสมือนกับถูกแยกให๎ไปอยูํในอาณาจักรสํวนตัว โอ๎เอ๐วต๎องนั่งเรือออกจากบ๎านไปเรียนหนังสือ
ในตัวเมือง มีความไกลหูไกลตาพํอแมํ โอ๎เอ๐วมักถูกฝึกให๎ทําอะไรด๎วยตัวเอง ไมํคํอยมีพํอแมํมาดูแล
ชํวยเหลือ มีความเป็นสํวนตัวสูง จึงเป็นระยะหํางทั้งทางกายภาพและทางจิตวิทยา ที่ทําให๎โอ๎เอ๐วคํอน
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ข๎างมีความโดดเดี่ยวลําพัง สํงผลให๎เขารู๎สึกอยากมีใครสักคนมาคอยอยูํเคียงข๎าง และเวลาที่ต๎อง
ตัดสินใจ โอ๎เอ๐วจึงสามารถตัดสินใจได๎โดยไมํลังเลย เพราะเขาเป็นคนที่ชัดเจนในทุกเรื่อง 

ฉากบ๎านของเต๐ : ประกอบด๎วย ฉากที่เต๐เกาหลังให๎โอ๎เอ๐วในห๎องนอนเต๐ ซึ่งจะมีการเปิด
หน๎าตํางไว๎ เพ่ือต๎องการจะสร๎างบรรยากาศความโรแมนติกในลักษณะความสัมพันธ๑ที่ต๎องแอบซํอน 
เพราะตํอให๎ห๎องนอนเต๐จะเป็นที่ปิด แตํวําหน๎าตํางยังเปิดอยูํ ก็อาจทําให๎มีคนอ่ืนมารับรู๎การกระทํา
ของพวกเขาได๎ และ ฉากที่เต๐นั่งกินมะพร๎าวในห๎องชั้นลํางคนเดียวในที่มืดเปลี่ยว  โดยมะพร๎าว
เป็นสัญญะแทนโอ๎เอ๐ว เพราะกํอนหน๎านี้เต๐เหม็นกลิ่นมะพร๎าว แตํเมื่อเต๐ชอบโอ๎เอ๐วในฐานะคนรักแล๎ว 
เต๐กลับรู๎สึกชอบกลิ่นมะพร๎าว เนื่องจากโอ๎เอ๐วชอบใช๎ของกลิ่นมะพร๎าว กลิ่นมะพร๎าวจากที่เคยเหม็น
จึงกลายมาเป็นหอมสําหรับเต๐ ดังนั้นการที่เต๐สูดกลิ่นมะพร๎าวจึงเป็นการสื่อความหมายวําเต๐หลงใหล
โอ๎เอ๐ว และการที่เต๐คว๎านเนื้อมะพร๎าวจึงเปรียบเหมือนเป็นการที่เต๐ได๎สัมผัสโอ๎เอ๐ว ซึ่งล๎วนแล๎วแตํเป็น
การแสดงออกทางแรงขับทางเพศภายในใจของเต๐ แตํทันใดนั้นโก๏หุ๎น พ่ีชายของเต๐ก็เดินเข๎ามาในห๎อง
อยํางกะทันหัน ทําให๎เต๐เกิดอาการเลิ่กลั่กวําจะทําอยํางไรกับเนื้อมะพร๎าวในมือ เพราะวําตอนนี้มี
สายตาคนอ่ืนที่มองมาอยูํ พร๎อมทั้งเกิดการตั้งคําถามกับตัวเองวําการที่เขาชอบโอ๎เอ๐วที่เป็นผู๎ชาย
เหมือนกันเป็นเรื่องที่ผิดหรือไมํ และเขาควรจัดการกับความสัมพันธ๑นี้อยํางไรตํอไป นอกจากนี้ยังมี
การนํามาผสมกับการสื่อสารด๎วยสี ดังที่ผู๎เขียนได๎กลําวมาแล๎วข๎างต๎น ในฉากนี้จึงมีการใช๎ผ๎าพริ้วๆ สี
แดงมาแขวนไว๎ที่หน๎ากล๎อง เพ่ือสื่อถึงความเป็นมํานประเพณีอยํางในภาพยนตร๑จีน เนื่องจากการรัก
รํวมเพศยังไมํใชํสิ่งที่สังคมยอมรับได๎โดยทั่วไป (ประภัสสร จันทร๑สถิตย๑พร, 2564) ซึ่งนอกจากสีแดง
จะชํวยในการสื่อความหมายในเรื่องแล๎ว ยังทําให๎เกิดความสวยงามอีกด๎วย เนื่องจากนักแสดงที่รับบท
เป็นเต๐สีผิวออกโทนเหลือง สํวนเสื้อที่เต๐ใสํเป็นสีฟูา ดังนั้นในฉากนี้จึงมีการเพ่ิมสีแดงเข๎าไปเพ่ือให๎แมํสี
ครบสมบูรณ๑ขึ้น (ตะวันวาด วนวิทย๑, 2563) 
 4. การสื่อความหมายด้วยภาพทางด้านภาพพิเศษ 

การสื่อความหมายของภาพทางด๎านภาพพิเศษ คือ มักจะใช๎สื่อความหมายในชํวงใดชํวงหนึ่งของ
ละคร แบํงออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ ภาพช๎า (Slow Motion) ที่สื่อความหมายให๎เห็นถึงความสุข ความ
สงํางาม และ ภาพเร็ว (Fast Motion) ที่มักจะใช๎กับละครที่ต๎องมีการแทรกบท หรือสถานการณ๑ในเรื่อง
ที่มีสองสถานการณ๑เกิดขึ้นพร๎อมกัน หรือฉากที่เน๎นการกระทํา เพ่ือให๎เห็นถึงความรุนแรง (ศิริมิตร 
ประพันธ๑ธุรกิจ, 2554) ในซีรีส๑เรื่อง “แปลรักฉันด๎วยใจเธอ” ไมํนิยมการใช๎ภาพพิเศษ ทั้งภาพช๎าและ
ภาพเร็ว แตํจะปลํอยให๎จังหวะของภาพเป็นไปตามอารมณ๑ความรู๎สึกของตัวละคร 
 จากการวิเคราะห๑และตีความ สรุปได๎วําซีรีส๑เรื่อง “แปลรักฉันด๎วยใจเธอ” เป็นซีรีส๑ไทยที่ให๎
ความสําคัญและมีการใช๎การสื่อความหมายด๎วยภาพหลายประการ รวมถึงในรายละเอียดปลีกยํอย
ตํางๆ ทีมผู๎สร๎างได๎มีวิธีคิดตามแนวคิดและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร๑ ได๎แกํ แนวคิดสัญวิทยาและการ
สร๎างความหมาย โดยมีการเลือกใช๎สัญญะบางอยํางที่คมคายมาเป็นตัวแทนความหมายเพ่ือสื่อถึงตัว
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ละครในเรื่อง เชํน ดอกชบา มะพร๎าว ซึ่งสัญญะตํางๆ นั้นมีความเกี่ยวข๎องเชื่อมโยงกับทะเลและ
จังหวัดภูเก็ตที่เป็นฉากหลักของซีรีส๑เรื่องนี้ จึงทําให๎เกิดความกลมกลืน และไมํดูแปลกออกมาจากตัว
เนื้อเรื่อง วิธีการใช๎สัญญะนี้เป็นการแสดงถึงชั้นเชิงในการเลําเรื่อง ที่ไมํได๎บอกเลําทุกสิ่งทุกอยํางอยําง
ตรงไปตรงมาทั้งหมด แตํยังเป็นการเปิดโอกาสให๎ผู๎ชมได๎เกิดการขบคิดและตีความเนื้อหาอีกด๎ว ย 
นอกจากนี้ยังมีการใช๎ทฤษฎีสี ทั้งในเชิงหลักจิตวิทยาอยํางความหมายของสี และการกําหนดสี
ประจําตัวให๎ตัวละครหลัก แตํมีการเปลี่ยนแปลงสีตามสภาพแวดล๎อม จนเกิดเป็นการถํายเทสีของ
เครื่องแตํงกายตัวละคร เพ่ือแสดงถึงความรู๎สึกที่ตัวละครมีตํอกันหรือแสดงถึงสัมพันธภาพที่เปลี่ยนไป
ของตัวละคร 
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การมีปฏิสัมพันธก์ับการสร้างอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ต 
 Interaction and Identity Creation of Thai - Chinese Descent in Phuket 

 
  วันจรัตน์ เดชวิลัย1 และ นาฏกานต์ ดลิท์ส2 

Wancharat Dechwilai and Nattakan Dilts 

 
บทคัดย่อ 

ความสัมพันธ๑ของคนไทยและคนจีนในภูเก็ตมีมาตั้งแตํคริสต๑ศตวรรษที่ 14 สํวนใหญํเป็นชาว
จีนโพ๎นทะเลที่เดินทางมาจากมณฑลฝูเจี้ยน โดยเดินทางผํานมาทางคาบสมุทรมลายูเพ่ือมาทําการค๎า
และเป็นแรงงานในเหมือง ซึ่งอิทธิพลการย๎ายถิ่นฐานชาวจีนฮกเกี้ยนที่เดินทางเข๎ามาล๎วนแตํนํา
วัฒนธรรมของตนบนคาบสมุทรมลายูเข๎ามาเผยแพรํ ซึ่งกระบวนการทางวัฒนธรรมที่ เกิดขึ้นได๎
สร๎างอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมของชุมชนเมืองภูเก็ตให๎มีความแตกตํางจากชาวพ้ืนเมืองเดิม 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาการมีปฏิสัมพันธ๑กับการสร๎างอัตลักษณ๑ของคน
ไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ต อันสํงผลตํอการสร๎างและการดํารงอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ของชาวไทยเชื้อสายจีน
ในเมืองภูเก็ตสรุปได๎วํา ปฏิสัมพันธ๑ทางวัฒนธรรมมีลักษณะที่เสริมสร๎างซึ่งกันและกัน ได๎แกํ การการ
ปรับตัว (adaptation) การยืมวัฒนธรรม (Cultural borrowing) การผสมกลมกลืนชาติพันธุ๑ 
(Culture assimilation) และการบูรณาการทางวัฒนธรรม (Culture Integration) จนกลายเป็นอัต
ลักษณ๑ที่แสดงออกด๎วยการนิยามตัวตน “บาบ๐า” หรือ “คนไทยเชื้อสายจีนภูเก็ต” สะท๎อนตัวตนผําน
ภาษา ประเพณี พิธีกรรม ซึ่งการดํารงอยูํอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ได๎ยึดโยงความสัมพันธ๑ผํานความรู๎ 
ความคิด ความเชื่อทางวัฒนธรรม และกระบวนการกลุํม อันเป็นความสัมพันธ๑เชิงอํานาจที่หลํอหลอม
คนไทยเชื้อสายจีนในเมืองภูเก็ตให๎มีสํานึกชาติพันธุ๑อยํางมั่นคง  
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Abstract 
Thai-Chinese relations in Phuket date back to the 14th century, with the vast 

majority of overseas Chinese arriving from Fujian Province. They traveled through the 
Malay Peninsula to trade and work in the mines. The influence of the Hokkien 
Chinese immigrants who caused their own culture from the Malay Peninsula to 
spread. The resulting cultural process has created a unique regional identity of the 
Phuket city community that is different from the original source population. 

This academic paper aims to study interaction and identity creation of Thai - 
Chinese descent in Phuket and how it affects the creation and maintenance of ethnic 
identity of Thai-Chinese demographic. It can be concluded that cultural interactions 
are of mutually reinforcing characteristics: adaptation, borrowing, assimilation, and 
integration, forming an expressive dualism. Defining an identity of “Baba” or “Thai - 
Chinese Descent in Phuket” reflects one's identity through language, traditions, 
rituals, in which the existence of ethnic identity is linked through knowledge, beliefs 
and group process This is the power relationship that has molded Thai Chinese in 
Phuket, thus strengthening ethnic consciousness. 
 
Keywords:  Ethnicity,  Interaction, Thai - Chinese Descent 
 

บทนํา 
ชาติพันธุ๑ หรือในภาษาอังกฤษใช๎คําวํา (ethnicity)  ภาษาไทยหมายถึง “กลุํมที่มีพันธะ

เกี่ยวข๎องกัน และที่แสดงเอกลักษณ๑ออกมา โดยการผูกพันลักษณาการของเชื้อชาติและสัญชาติเข๎า
ด๎วยกัน ” ซึ่งแปลมาจากคําวํา “ethnos” (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน น.268 ) นอกจากนี้
นักสังคมวิทยา ( Jonathan,2006 ) (อ๎างอิงในนิติ ภวัครพันธุ๑ 2558) ได๎ให๎คํานิยามวําชาติพันธุ๑ คือ 
“กระบวนการที่ทําให๎กลุํมชนกลุํมนั้นมีอาณาเขตเป็นของตนเองพร๎อม ๆ กับอัตลักษณ๑แหํงตัวตน               
ซึ่งโดยปรกติจะกําหนดผํานนัยของการมีวงศ๑วานรํวมกันและการแตํงงานภายในกลุํม (common 
descent and practices of endogamy) และบํอยครั้งจะมีระบบเศรษฐกิจหรือนิเวศที่แนํชัด” ชาติ
พันธุ๑ (ethnicity) จึงหมายถึง กลุํมชนที่มีลักษณะทางชีวภาพที่คล๎ายคลึงกัน และมีวัฒนธรรมพ้ืนฐาน
ชุดเดียวกันเพ่ือสร๎างระเบียบแบบแผนการแสดงออกวัฒนธรรมรํวมกัน และการติดตํอสื่ อสารที่
สะท๎อนตัวตนหรือกลุํมพวกเดียวกัน (self-perpetuating) 
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การอยูํรํวมกันของมนุษย๑ในสังคมจําเป็นต๎องเข๎าใจการสื่อความหมายความเป็นชาติพันธุ๑แตํ
ละกลุํมสังคมซึ่งคนสํวนมากตระหนักดีวําแตํละกลุํมสังคมมีความแตกตํางกันทางวัฒนธรรม แตํจะ
อธิบายได๎อยํางไรวําผู๎คนเหลํานี้อยูํในกลุํมชาติพันธุ๑ใด และอะไรคือป๓จจัยในการพิจารณาความ
แตกตําง ซึ่งบาร๑ธ ( Fredrik Barth, 1969, น.14) (อ๎างในนิติ ภวัครพันธุ๑, 2558) ได๎จําแนกความ
แตกตํางของกลุํมชาติพันธุ๑ที่สะท๎อนอัตลักษณ๑พ้ืนฐาน ( basic identity )ไว๎  2 ประเภท คือ  

1.  เครื่องหมายหรือสัญญาณที่เปิดเผยเห็นชัด (overt signals or signs) หมายรวมถึง
ลักษณะที่บุคคลทั่วไปสามารถเห็นได๎หรือที่บํงบอกแสดงถึงอัตลักษณ๑ของกลุํม ได๎แกํ เครื่องแตํงกาย 
ภาษา รูปทรงของบ๎านเรือน หรือวิถีชีวิตทั่วไป  

2.   คุณคําพ้ืนฐาน (basic value)  หมายถึง คุณธรรมจริยธรรม หรือมาตรฐานด๎านคุณงาม
ความดีและศีลธรรมที่กําหนดการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกในกลุํม  

แนวคิดของบาร๑ธข๎างต๎นสะท๎อนให๎เห็นวํา การสื่อความหมายความเป็นชาติพันธุ๑มีความเกี่ยว
โยงกับอัตลักษณ๑ แตํ ชาร๑ล เอฟ คายส๑ (Charles F. Keyes 1979,น.1) (อ๎างในนิติ ภวัครพันธุ๑, 2558) 
ได๎เสนอแนวคิดที่แตกตําง กลําวคือ อัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ตํางหากที่เป็นที่มาของลักษณะทางวัฒนธรรม
ของกลุํมชาติพันธุ๑กลุํมตํางๆ จุดกําเหนิดและภูมิหลัง ( origin and background) เป็นรากฐานของอัต
ลักษณ๑ชาติพันธุ๑ ทั้งสองอยํางเป็นการสื่อสารปฏิสัมพันธ๑กันในแงํของการแสดงออกทางวัฒนธรรม 
(cultural expressions) ในหลายลักษณะ ที่สามารถสื่อสารผํานทางตํานานปรัมปรา ความเชื่อทาง
ศาสนา พิธีกรรม ประวัติศาสตร๑ชาวบ๎าน (folk history) คติชาวบ๎าน ( folklore ) และศิลปะ               
การแสดงออกทางวัฒนธรรมเหลํานี้เป็นสัญลักษณ๑ของอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑และมีความหมายตํอป๓จเจก
ชนทุกคน สร๎างความสัมพันธ๑ที่มีความหมายระหวํางป๓จเจกชนกับกลุํมชาติพันธุ๑ ทั้งยังทําให๎เกิด
ลักษณะที่ตํางกันอยํางเดํนชัดทางวัฒนธรรมระหวํางกลุํมชาติพันธุ๑กลุํมตําง ๆ จึงอาจกลําวได๎วํา                 
ชาติพันธุ๑เป็นลักษณะประชากรที่มีลักษณะคล๎ายคลึงกัน สามารถแสดงออกโดยผํานภาษา ความเชื่อ 
พิธีกรรม และวัฒนธรรมของกลุํมชาติพันธุ๑ ซึ่งมีความซับซ๎อนและ อาจเปลี่ยนแปลงได๎ไปตามบริบท
สังคม แตํป๓จจัยสําคัญที่ทําให๎กลุํมชาติพันธุ๑แตํละกลุํมมีความแตกตํางกันอยํางเห็นได๎ชัดคือ                    
การแสดงออกของอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑   

อัตลักษณ๑ หรือคําวํา Identity ตามคําแปลเดิม หมายถึง ลักษณะเฉพาะของคน แตํคําวํา 
Identification หมายถึง การกําหนดเอกลักษณ๑เอกลักษณ๑ของตน โดยยึดถือบุคคลอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน
นอกเหนือตนเองเป็นหลัก แตํในความหมายทางวิชาการด๎านสังคมศาสตร๑ อัตลักษณ๑ ใช๎แทนคําวํา 
เอกลักษณ๑ ในความหมาย ซึ่งหมายถึงการสร๎างตัวตนที่ต๎องการให้สังคมได้รับรู้ถึงความเหมือนและ
ความแตกต่างจากผู้อ่ืน  (ปรีชา คุวินทร๑พันธุ๑,2548, น.1) ดังนั้น อัตลักษณ๑จึงไมํมีลักษณะถาวรแตํมี
การกํอตัวและปรับเปลี่ยนตลอดเวลาตามบริบทของเวลาสถานที่ที่บุคคลได๎มีปฏิสัมพันธ๑ทางสังคม                
ซึ่ง ฮอลล๑ (Hall, S., 1997) (อ๎างถึงใน ฉลาดชาย รมิตานนท๑, 2548, น.1) ได๎กลําวอัตลักษณ๑ หรือ 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  68 
 

Identity เกิดจากการสร๎างของวัฒนธรรมในชํวงเวลาหนึ่งและวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งสร๎างทางสังคม 
(social construct) และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นวงจรที่เรียกวํา “วงจรแหํงวัฒนธรรม” 
(circuit of culture) ที่ถูกผลิต (produced) ขึ้นจากวัฒนธรรม และถูกบริโภค (consumed)  และ
ถูกควบคุมจัดการ (regulated) อยูํในวัฒนธรรมเหลํานั้น ซึ่งกระบวนของวัฒนธรรมจะสร๎าง
ความหมายตํางๆ (creating meanings ) ผํานระบบตําง ๆ ของการสร๎างภาพตัวแทน (symbolic 
systems of representation) ที่เกี่ยวกับตําแหนํงแหํงที่ตําง ๆ และอัตลักษณ๑ที่หลากหลายที่เรา
เลือกใช๎ จึงกลายเป็นสํวนหนึ่งที่เรานํามาสร๎างเป็นอัตลักษณ๑ของตนเอง  

อัตลักษณ๑จึงเป็นการนิยามตัวตนที่มี เจตจํานงให๎สังคมได๎รับรู๎ถึงความเหมือนและความ
แตกตํางจากผู๎อ่ืน ซึ่งกระบวนการสร๎างตัวตนจึงเกิดจากการผสมผสานองค๑ประกอบทางวัฒนธรรมที่
ซับซ๎อน และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความเป็นตัวตนจึงต๎องผํานการรองรับทางสังคมจากผู๎อ่ืน 
ซึ่งสํงผลตํอการมีปฏิสัมพันธ๑ตํอกลุํมตําง ๆ ในสังคม การศึกษาอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ของสังคมใดสังคม
หนึ่งจําเป็นต๎องทําความเข๎าใจประวัติศาสตร๑ชุมชนและการแพรํกระจายทางวัฒนธรรมในกลุํมสังคม
นั้น อันเป็นกระบวนการทางวัฒนธรรมที่สํงผลตํอการสร๎างอัตลักษณ๑และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของกลุํมสังคม ดังนั้น พัฒนาการชุมชนและการแพรํกระจายทางวัฒนธรรมจึงสํงผลตํอการ
สร๎างปฏิสัมพันธ๑ทางวัฒนธรรม (Cultural interaction) ในรูปแบบตําง ๆ มีทั้งสอดคล๎องและขัดแย๎ง
ทางวัฒนธรรม (Cultural Conflict) แตํในบทความวิชาการนี้จะยกลักษณะปฏิสัมพันธ๑ทางวัฒนธรรม 
(Cultural interaction) ของคนไทยและคนจีนโพ๎นทะเลในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีปฏิสัมพันธ๑ในรูปแบบสันติ
วิธี คือ การยืมวัฒนธรรม (Cultural borrowing) การปรับตัว (Cultural adaptation)                        
การผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรม (Cultural assimilation) เป็นต๎น ซึ่งการปะทะสังสรรค๑ทาง
วัฒนธรรมดังกลําวทําให๎เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน โดยมีอํานาจแฝงมากับการปะทะสังสรรค๑ทาง
สังคม ซึ่ง เแม็กซ๑ เวบอร๑ (Max Weber) ได๎แบํงอํานาจเป็น 3 แบบ คือ อํานาจจารีตประเพณี อํานาจ
ผู๎นํา และอํานาจแบบเหตุผล อํานาจแตํละแบบจะมีวิธีคิดที่แตกตํางกัน กลําวคือ อํานาจแบบจารีต
ประเพณีเชื่อวําทกุสิ่งทุกอยํางเป็นเรื่องของธรรมชาติ   อํานาจผู๎นําจะเป็นอํานาจของคนๆเดียวที่ออก
คําสั่ง  สํวนอํานาจแบบเหตุผล คืออํานาจที่มีการบริหารจัดการ  แตํละอํานาจจะขึ้นอยูํกับทรัพยากร
เชิงสัญลักษณ๑ ซึ่งเชื่อมโยงถึงรูปแบบการจัดการทางสังคม  (นฤพนธ๑ ด๎วงวิเศษ, 2560)  

บทความวิชาการนี้จึงได๎นําแนวความคิดชาติพันธุ๑ (ethnicity) อัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ (Ethnic 
Identity)  มาอธิบายพัฒนาการและการแพรํกระจายวัฒนธรรมของชาวจีนโพ๎นทะเลที่มีการปะทะ
สังสรรค๑ทางวัฒนธรรมกับคนในท๎องถิ่นภูเก็ต อันสํงผลตํอการยอมรับความหลากหลายและการ
สร๎างอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ต จนอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ดังกลําวมีความ
โดดเดํนสร๎างคุณคําให๎แกํสังคมท๎องถิ่นอยํางนําสนใจ  
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาการมีปฏิสัมพันธ๑กับการสร๎างอัตลักษณ๑ของคนไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ต  

 
ความสัมพันธ์คนไทยและคนจีนโพ้นทะเลในภูเก็ต  
  ความสัมพันธ๑ระหวํางคนไทยและคนจีนในประเทศไทยมีมาตั้งแตํสมัยกรุงศรีอยุธยาและ
พัฒนาขึ้นมาตามลําดับ โดยการอพยพย๎ายย๎ายถิ่นของชาวจีนโพ๎นทะเลนั้น ในระยะแรกชาวจีนโพ๎น
ทะเลสํวนใหญํเข๎ามาเพ่ือทําการค๎าแตํตํอมาการอพยพมาจากการหนีภัยธรรมชาติและการเมืองการ
ปกครอง สํงผลให๎ชาวจีนโพ๎นทะเลได๎อพยพเข๎ามาทางภาคใต๎ของประเทศไทยเป็นอันมาก โดยเฉพาะ
กลุํมชาวจีนฮกเกี้ยน ซึ่งการอพยพเข๎ามาของชาวจีนฮกเกี้ยนในประเทศไทยนั้น มีการอพยพเข๎ามา
สองชํวงเวลา ชํวงแรกอพยพเข๎ามาประมาณคริสต๑วรรษที่ 19 เป็นกลุํมที่เดินทางเข๎ามาโดยเรือสําเภา
จากทําเรือเอหมึง (Amoy หรือ Xiamen) ประเทศจีนมาทางประเทศเวียดนามและเข๎าสูํประเทศไทย
ทางอําวไทย สํวนชํวงที่สองตั้งแตํสมัยรัชกาลที่ 4 ได๎อพยพเข๎ามาโดยมาจากประเทศที่สองกํอนเข๎าสูํ
ประเทศไทย เชํน จากสิงคโปร๑ และเกาะปีนังของประเทศมาเลเซียมายังเกาะภูเก็ตของประเทศไทย
โดยเรือยนต๑ (มาตั๋ง) และกระจายไปยังจังหวัดตําง ๆ ทางแถบทะเลฝ๓่งตะวันตก ได๎แกํ ตรัง พังงา 
ระนอง ภูเก็ต เป็นต๎น (ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน๑, 2542,หน๎า 5-6)   

การอพยพของชาวจีนฮกเกี้ยนในภูเก็ตมีมาอยํางตํอเนื่องตั้งแตํ ประมาณ ค.ศ.1855 (พ.ศ.
2398) ที่เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเป็นอันมาก และมีการจัดทุนอุดหนุนให๎กับชาวจีนเข๎าไปทํา
เหมืองแรํดีบุกท่ีเมืองภูเก็ต และทุก ๆ เดือนจะมีการนําผู๎อพยพชาวจีนเข๎ามาใหมํอยูํเสมอ จนทําให๎ใน 
ค.ศ.1870 (พ.ศ.2413) ประชากรจีนเพ่ิมขึ้นถึง28 ,000 คน และในปี ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2427) มี
มากกวํา 40,000 คน จึงทําให๎การทําเหมืองดีบุกในสยามทางภาคใต๎สํวนใหญํอยูํในความดูแลของชาว
จีน โดยเฉพาะชาวจีนฮกเกี้ยน (สกินเนอร๑ ,จี ,วิลเลียม, 2548, หน๎า110-111) ซึ่งสอดคล๎องกับ
เอกสารเมืองภูเก็ต (2533) ที่กลําวไว๎วํา “คนจีนที่อพยพเข้ามาส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮกเกี้ยน ซึ่งอพยพ
มาจากจีนตอนใต้ คือ มณฑลฟูเกี้ยน และเป็นพวกแรกที่อพยพเข้ามาท าเหมืองแร่ดีบุก”  ซึ่ง อิทธิพล
การอพยพย๎ายถิ่นดังกลําว ทําให๎มีการบูรณาการทางวัฒนธรรม (Cultural intrgration) ของสองกลุํม
ชาติพันธุ๑ โดยกลุํมชาติพันธุ๑สองกลุํมมีการรับวัฒนธรรมซี่งกันและกัน ดั งที่  ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน๑
(2542, น.5) ได๎กลําวถึงการเรียกชื่อกลุํมคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในประเทศไทย 2 ชื่อ 
คือ ““ฮกเกี้ยนหลัง” (คนฮกเกี้ยน) ซึ่งหมายถึง กลุํมชาวจีนที่ดํารงความเป็นชาติพันธุ๑จีนแท๎ และ
บาบ๐า หรือ ฮกเกี้ยนบาบ๐า (Hokkien Baba) หมายถึง ลูกชาวจีนฮกเกี้ยนที่เกิดในประเทศไทยหรือ
ตํางแดนที่ไมํใชํจีนแผํนดินใหญํ” ซึ่งป๓จจุบันคําวํา บาบ๐า หรือ ฮกเกี้ยนบาบ๐า (Hokkien Baba) 
กลายเป็นชื่อที่ปรากฏในพ้ืนที่เมืองภูเก็ตเป็นสํวนใหญํ โดยนิยมใช๎เรียกลูกผสมที่เกิดจากชาวจีนโพ๎น
ทะเลที่มาแตํงงานกับคนพ้ืนถิ่น ซึ่งคําวํา “บาบ๐า”ปรากฏเดํนชัดในการใช๎ตั้งชื่อประเพณีการแตํงงาน
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ของชาวภูเก็ตเรียกวํา  “ประเพณีการแตํงงานของบาบ๐า” หรือ “วิวาห๑บาบ๐าภูเก็ต” ที่ชาวไทยเชื้อสาย
จีนภูเก็ตยังคงรํวมอนุรักษ๑และสืบทอดกันตํอมา 

การอพยพย๎ายถิ่นฐานของชาวจีนฮกเกี้ยนที่เข๎ามาเมืองภูเก็ต นอกจากนิยามตัวตนผํานพ้ืนที่
ด๎วยการใช๎คําเรียกที่แตกตํางกันแล๎ว  อิทธิพลนโยบายในกลืนกลาย (Assimilation) ของรัฐที่ต๎องการ
เปลี่ยนจากชนกลุํมน๎อยมาเป็นชนกลุํมใหญํ หรือความต๎องการให๎ “คนไทย”และ “คนอ่ืน” มาเป็น
กลุํมเดียวกันนั้น  ก็เป็นป๓จจัยตํอการขยายพื้นที่ความเป็นจีนในภูเก็ตมีมากขึ้น ดังที่ปรากฏในสมัยจอม
พล ป. พิบูลสงคราม ที่ตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหนํง (พ.ศ.2481 -2487) ได๎มีการประกาศใช๎
ระเบียบกฎหมายเพื่อการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมอยํางเต็มที่ โดยประกาศใช๎รัฐนิยมตําง ๆ เชํน กําหนดให๎ทุก
คนใช๎ภาษาไทยโดยศึกษาให๎ได๎อยํางน๎อยอํานออกเขียนได๎ และให๎ถือวํากํอนมาเป็นชนชาติไทยก็มี
เลือดไทยและพูดภาษาไทยอยํางเดียวกันได๎ ไมํแตกตําง หรือการเปลี่ยนให๎มาใช๎เป็นนามสกุลอยํางคน
ไทย โดยมองวําชื่อและนามสกุลเป็นสัญลักษณ๑แทนตัวตนในความเป็นคนไทย ซึ่งสิ่งเหลํานี้รัฐบาล
ต๎องการสร๎างสํานึกในความเป็นไทยให๎แกํคนไทยและชนชาติจีนที่มองเป็นคนอ่ืนให๎เป็นกลุํมเดียวกัน
นั้น ดังนั้นสิ่งเหลําจึงมีผลให๎ชนชาวจีนได๎สมรสกับหญิงพ้ืนเมืองในท๎องถิ่นมากข้ึน เพ่ือจะได๎ปรับตัวเอง
ให๎เป็นกลุํมเดียวกับคนไทยและนิยามตัวตนเพ่ือบอกวําเป็นคนไทยด๎วยการเปลี่ยนจากการใช๎แซํมา
เป็นนามสกุลไทย แตํถึงแม๎รัฐบาลจะลดทอนความเป็นจีนลงบ๎างแตํชนชาติจีนก็ยังคงดํารงรักษา
วัฒนธรรมในความเป็นจีนไว๎อยํางมั่นคงและอยํางตํอเนื่อง เมื่อกลุํมชาวจีนฮกเกี้ยนมีโอกาสสร๎าง
ครอบครัวที่เมืองภูเก็ต ความคิด คํานิยมและวิถีชีวิตก็ยังคงดํารงอยูํตลอดชีวิต ดังที่ ไชยยุทธ ปิ่น
ประดับ (2545) ได๎กลําววํา “จ านวนชาวจีนฮกเกี้ยนมีจ านวนมากเหมือนเกิดมณฑลฮกเกี้ยนซ้อนขึ้น
ในเมืองภูเก็ต ลักษณะครอบครัวชาวจีนฮกเกี้ยนในเมืองภูเก็ตก็เหมือนลักษณะครอบครัวจีนฮกเกี้ยน 
ยังคงด ารงวัฒนธรรมวิถีชีวิตเหมือนอยู่ในมณฑลฮกเกี้ยนในประเทศจีน”  คําวํา “คนไทยเชื้อสายจีน” 
และ “ชาวจีนบาบ๐า” เป็นชื่อที่ถูกนิยามผํานพ้ืนที่ด๎วยกระบวนกาสร๎างตัวตนจากการปฏิสัมพันธ๑ทาง
สังคมอันเกี่ยวข๎องกับนโยบายการกลืนกลาย (Assimilation) และคํานิยมของผู๎อพยพย๎ายถิ่น เมื่อ
วัฒนธรรมที่แตกตํางกันมาอาศัยอยูํรํวมกันในสังคมเดียวกัน จึงมีการผสมผสานกันทางวัฒนธรรม ( 
Cultural Integration) อาจแยกกันไมํออก  การเรียกตนเองวํา  “คนไทยเชื้อสายจีน”                
เป็นการนําเสนอตัวตนในสัญชาติไทยที่มีสถานภาพเป็นคนไทย แตํในขณะเดียวกันยังคงต๎องการ
แสดงออกถึงความมีสํานึกทางชาติพันธุ๑ของชนชาติจีน อยํางลักษณะของครอบครัวชาวจีนฮกเกี้ ยนที่
อาศัยอยูํในภูเก็ต เป็นต๎น ซึ่งยังคงดํารงชีวิตความเป็นอยูํเหมือนในประเทศจีน แตํอยํางไรก็ตามต๎องมี
การรับวัฒนธรรมใหมํ ( Acculturation) โดยการเปลี่ยนนามสกุลอยํางคนไทย และการสมรสกับหญิง
พ้ืนเมืองในภูเก็ต เป็นการรับวัฒนธรรมจากสังคมดั้งเดิมมาปฏิบัติ เป็นการเปลี่ยนแปลงอยํางคํอยๆ 
เป็นคํอยๆ ไปตามกาลเวลา จึงเป็นการปฏิสัมพันธ๑ทางวัฒนธรรมกันในสังคม การสร๎างคําศัพท๑เพ่ือใช๎
เป็นสัญลักษณ๑ในการอ๎างอิงถึงความเป็นมาและให๎สังคมรับรู๎ในความเหมือน (Similarity) และความ
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แตกตําง (difference)  ของคําวํา “คนไทยเชื้อสายจีน” และ คนฮกเก้ียน กับชาวจีนบาบ๐า ที่แสดงถึง
ความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ต ที่สะท๎อนอัตลักษณ๑เมืองภูเก็ต ที่โดดเดํนในแถบชายฝ๓่งทะเล
ตะวันตก   
 
การใช้ภาษาของชาวไทยเชื้อสายจีนภูเก็ต  
  ภาษาเป็นป๓จจัยการแสดงตัวตนและสร๎างความแตกตํางจากผู๎อ่ืน  ภาษาของคนไทยเชื้อสาย
จีนในเมืองภูเก็ตที่ใช๎สื่อสารกันมีหลายภาษา ได๎แกํ ภาษาไทยกลาง ภาษาถิ่น ภาษามลายู ภาษาจีน
ฮกเก้ียน ภาษาอังกฤษ เป็นต๎น  แตํการยืมคําของชาวจีนฮกเกี้ยนเป็นภาษาที่ท๎องถิ่นนิยมใช๎มากที่สุด 
ซึ่ง ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน๑ (2548,น.13) ได๎อธิบายวํา “ฮกเกี้ยนเป็นภาษาท๎องถิ่น (dialect) เป็น
ตระกูลภาษาจีน (Sintic languages) ซึ่งนักภาษาศาสตร๑ได๎จัดตระกูลภาษาจีนอยูํในกลุํมตระกูลภาษา
ใหญํ จีน-ทิเบต (Sino-Tibetan lamguages) ตระกูลภาษาจีนแบํงตามวิธีของเซอเร็น เอเกอร็อค 
ออกเป็นภาษาท๎องถิ่นใหญํ ๆ 7 ภาษา แตํภาษาถิ่นฮกเก้ียนที่ใช๎พูดในประเทศไทยมี 2 กลุํม คือ ภาษา
มิ่น (Min) ที่เป็นที่มาของภาษามิ่นใต๎ (Min Nan) ซึ่งเป็นภาษาพูดของฮกเกี้ยนที่อยูํตอนใต๎ของมณฑล
ฮกเกี้ยน และภาษาฮักกะ  (Hakka) เป็นภาษาจีนที่พูดกันมากในมาเลเซียและสิงคโปร๑ ฮกเกี้ยนเรียก
คนฮกเก้ียนที่พูดภาษาฮักกะวํา “ฮกเก้ียนแคะ”” 
 ไวยากรณ๑ ภาษาฮกเกี้ยนและภาษาไทยมีความ คล๎ายคลึงกันมาก ซึ่งการสร๎างประโยค
ประกอบด๎วย ประธาน กริยา กรรม มีการเรียงลําดับคําโดยมี การเปลี่ยนรูปของกริยาตามกาลเวลา 
เชํน   

หว๎า (ฉัน) + เจียะ + (กิน) + อํองหลําย (สับปะรด)  
ฉันกินสับปะรด 
อามํา (ยาย) + ขื่อ (ไป) + โกปีเ้ตี้ยม  (ร๎านกาแฟ) +เหลียว (แล๎ว)  
ยายไปร๎านกาแฟแล๎ว 

 
  ภาษาจีนฮกเกี้ยนของคนไทยเชื้อสายจีนที่ใช๎สื่อสารในภูเก็ตมีลักษณะการใช๎ภาษาจีนปน               
กับภาษาถิ่นเรียกวํา การปนภาษา ซึ่ง อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธ๑ (2548 , น.94) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา 
“การใช๎ภาษาหนึ่งในทุกระดับหรือทุกรูปแบบปนกับอีกภาษาหนึ่งของผู๎พูด เชํน ใช๎คํา วลี ลักษณะ
ทางเสียง หรือข๎อความตํอเนื่องยาว ๆ ในภาษาอังกฤษปนเข๎าไปในการพูดภาษาไทย” ซึ่งการใช๎ภาษา
ในการสื่อสารในลักษณะภาษาจีนปนภาษาถิ่นดังกลําวได๎รับอิทธิพลมาจากภาษาจีนฮกเกี้ยน ซึ่งเป็น
การยืมคําทับศัพท๑แตํสําเนียงชาวจีนฮกเกี้ยนมีอิทธิพลตํอภาษาถิ่นภูเก็ตเป็นอยํางมาก นอกจากนี้คํา
ยืมของชาวจีนฮกเกี้ยนที่ปรากฏยังมีการนําภาษาอ่ืนมาพูดปะปนกับภาษาดั้งเดิม เชํน ภาษามลายู 
ภาษาอังกฤษ เป็นต๎น ทั้งนี้การอพยพเข๎ามาในจังหวัดภูเก็ตของชาวจีนฮกเกี้ยนในชํวงสมัย
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รัตนโกสินทร๑ตอนต๎น สํวนใหญํไมํได๎มาจากประเทศจีนแผํนดินใหญํโดยตรง สํวนมากมาจากประเทศที่
สองได๎แกํ ประเทศมาเลเซีย ปีนัง สิงคโปร๑มากํอน ดังนั้นกลุํมนี้จึงได๎นําเอาวัฒนธรรมทางภาษาของชน
ชาติอ่ืนเข๎ามาผสมผสานกับภาษาท๎องถิ่นด๎วยเชํนกัน ซึ่ง อนันต๑ อารีย๑พงศ๑  (2551) อธิบายลักษณะ
การใช๎ภาษาของคนไทยเชื้อสายจีนสรุปได๎ ดังนี้   
 
คําภาษาถิ่นภูเก็ตที่แทรกด้วยคําจีนฮกเกี้ยน 
คําจีนฮกเกี้ยน ภาษาจีนกลาง คําถิ่นภูเก็ต ความหมาย 
โต๏ะปุอ 抹布 ( mābù ) ผ๎าโต๏ะปุอ,ผ๎าร๎าย ผ๎าเช็ดโต๏ะ,ผ๎าขี้ริ้ว 
ล๎อหลี้ 卡车 ( kǎchē ) ล๎อหลี้,รถล๎อหลี้ รถบรรทุก 
โฮยฉิด 火柴( huǒchái ) โฮยฉิด,เหล็กไฟ ไม๎ขีดไฟ 
ทิเต็ง             钢铁( gāngtiě ) ทิเต็ง เหล็ก 
 
คํายืมภาษาอังกฤษสําเนียงจีนฮกเกี้ยน 
คําอังกฤษ ภาษาจีนกลาง คําถิ่นภูเก็ต ความหมาย 
Commission  佣金( yòngjīn ) กําเซียน     คํานายหน๎า 
Taxi       的士( díshì ) เต๏กซ่ี       รถสามล๎อรับจ๎าง 
Opium 鸦片( yāpiàn ) อาเผี่ยน     ฝิ่น 
Try         尝试( chángshì ) ตาหล๎าย       ทดลองดู ทดสอบดูทิ            
 
คํายืมภาษามลายูสําเนียงจีนฮกเกี้ยน 
คํามลายู ภาษาจีนกลาง คําถิ่นภูเก็ต ความหมาย 
Tulong           帮助( bāngzhù ) โต๎หลง              สงเคราะห๑,ชํวย 
Sabun        香皂( xiāngzào ) ซาบุ๐น           สบูํ 
Pasar          市场( shìchǎng ) บํานซ๎าน         ตลาดสด 
Bintang       硬币 ( yìngbì ) ปินตั้ง           ดาว,เหรียญตรา 
 

การใช๎ภาษาของคนไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ตจึงมีลักษณะของการยืมคําภาษาจีนฮกเกี้ยน 
ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืน ๆ มาปนกับภาษาถิ่นไทย โดยมีสําเนียงในการสื่อสารเป็น
แบบจีนฮกเกี้ยน จึงทําให๎ กลายเป็นอัตลักษณ๑ของคนไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในภูเก็ต  

 ทุกกลุํมชนมีการสร๎างเอกลักษณ๑เฉพาะตนในแตํละกลุํม สามารถเห็นถึงความเหมือนและ
ความแตกตําง สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความสมัครใจของกลุํมตน การใช๎ภาษาในการสื่อสารก็
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เชํนเดียวกัน การสร๎างอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑เกี่ยวกับภาษาในการสื่อสารของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมือง
ภูเก็ต  มีลักษณะที่สังเกตเห็นใด๎ชัดคือ การหยิบยืมทางวัฒนธรรม (Cultural Interchange) และ
ผสมผสาน (Acculturation) ในเรื่องของภาษาตามบริบทของความเป็นพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่เมือง
ภูเก็ต เมื่อบุคคลตํางวัฒนธรรมใช๎ชีวิตรํวมกันมาเป็นเวลานานทําให๎วัฒนธรรมทางภาษามาผนวกเข๎า
ด๎วยกัน เพราะกลุํมของแตํละชนชาติเข๎ามาปฏิสัมพันธุ๑กันนั้น ต๎องมีภาษาใช๎เพ่ือเป็นสื่อกลางในการ
สื่อสาร จึงยํอมจะยุติการหยิบยืมวัฒนธรรมและการผสมผสานวัฒนธรรมของกันและกันไมํได๎ ภาษา
ของชาวไทยเชื้อสายจีนจึงเป็นการสร๎างอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ขึ้นมา แล๎วสืบทอดจากรุํนสูํรุํน อาจเป็น
การเลือกเปิดรับอัตลักษณ๑ภาษาของคนตํางกลุํม หรือปรับเปลี่ยนเพ่ือปรับใช๎ในกลุํมของตน การใช๎
ภาษาเพ่ือการสื่อสารจึงมีมากกวํา 1 ภาษา อิทธิพลจากการใช๎คํายืมภาษาจีนฮกเกี้ย การรักษาสําเนียง
จีนฮกเกี้ยน เป็นป๓จจัยสําคัญตํอการนิยามความหมายความเป็นอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ของคนไทยเชื้อสาย
จนีในเมืองภูเก็ตที่แสดงออกผํานการสื่อสาร 

 
การธํารงสํานึกความเป็นจีนผ่านชมรม สมาคม  
 ชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองภูเก็ตรับรู๎ถึงความแตกตํางทางชาติพันธุ๑ของตนเองจากการมี
ปฏิสัมพันธ๑กับคนในสังคม อันสํงผลให๎บุคคลเกิดการเรียนรู๎และเลือกนิยามตนเองให๎เหมาะสมกับอัต
ลักษณ๑ของกลุํมสังคม นอกจากนี้กลุํมทางสังคมที่มีการรวมกลุํมยังปลูกฝ๓งบรรทัดฐานคํานิยมของกลุํม 
ให๎เกิดข้ึนในตัวบุคคลอันสํงผลให๎เกิดความรักความสามัคคีและชํวยให๎มีการปรับตัวเพ่ืออยูํรํวมกับผู๎อ่ืน
ในสังคมได๎ด๎วยดี ดังที่ อมรา พงศาพิชญ๑ (2547, น.152) ได๎กลําวถึงความสําคัญของการรวมกลุํมของ
ชาวจีนที่สะท๎อนให๎เห็นความสามัคคีและการธํารงรักษาชาติพันธุ๑ ไว๎วํา  
 

 ในระยะหนึ่งคนจีนที่อพยพยมาจากประเทศจีนเพ่ือมาหางานท าไม่ว่าจะในลักษณะชั่วคราว 
(Sojourner) หรือถาวร (Settler) ต้องการที่พ่ึงและได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่อยู่เดิมเป็นอย่างดี แม้
กลุ่มอ้ังยี่จะถูกมองจากรัฐว่าเป็นกลุ่มไม่พึงประสงค์ แต่ในทัศนะผู้มาใหม่ที่ต้องการที่พ่ึงพิงและพักพิง 
กลุ่มอ้ังยี่ หรือสมาคมแซ่ สมาคมตระกูล สามารถท าหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดี กลุ่มทางสังคมที่คนจีน
จัดตั้งขึ้นท าหน้าที่แทนรัฐในการตอบสนอง ความต้องการของผู้น ามาใหม่และเป็นรูปแบบขององค์กร
ประชาสังคมรูปแบบหนึ่งการช่วยเหลือกันในลักษณะนี้มีส่วนธ ารงส านึกความเป็นจีนไว้ด้วย  

 
การเข๎ากลุํมทางสังคมจึงเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ซึ่งเป็น

สัญลักษณ๑รํวมอยํางหนึ่งของคนจีนในสังคมไทยอันรวมถึงกลุํมชาวจีนในภูเก็ตที่มีการแสดงออกถึง
ความสามัคคี โดยใช๎ภาษาเป็นตัวแทน (representation) ในการรวมตัวกันเพ่ือแสดงความเป็น
ปึกแผํนของชาติพันธุ๑ตน ดังที่ สดใส ตันติกัลยาภรณ๑ (2552) ได๎กลําวถึงการเข๎ากลุํมทางสังคมชาวจีน



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  74 
 

ในภูเก็ตไว๎ในบทความ “รากลึกฮกเกี้ยนภูเก็ต” ไว๎สรุปได๎ดังนี้ การเดินทางมาของจีนฮกเกี้ยนหรือ 
“ชู๎ดลําเอ๋ียว” จะเดินทางมาเป็นกลุํมเครือญาติ (ซินหลาง) คนในหมูํบ๎านอําเภอเดียวกัน (ฮิวชิว) ชัก
นํามาเข๎ามาเมื่อมาถึงเมืองภูเก็ตต๎องมีพิธีตรวจคนเข๎าเมืองโดยต๎องมีคนรับรองด๎านที่พักอาศัยและ
ได๎รับการต๎อนรับจากคนพวกเดียวกัน (กงสี หรือ กงส๎อ) กลุํมแซํเดียวกัน หรืออาจเป็นคนชักนํามา จึง
ทําให๎กลุํมชาวจีนฮกเกี้ยนเหลํานี้ผูกพันนับกันเป็นญาติและทุกวันหยุดจีนเหมืองเหลํานี้จะลงมาจาก
เหมืองเพ่ือพบปะสมาคมญาติมิตร และแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ที่บ๎านกงสี รวมตัวไหว๎เจ๎าในวัน
สําคัญตําง ๆ ทางประเพณีและศาสนาและจะลงขันกันสําหรับคําใช๎จํายประกอบกิจกรรมที่สื่อแสดง
ความเป็นกลุํมตนและสําหรับคนมาใหมํก็จะมีกลุํมคนจีนเกําดูแลและเมื่อมีชีวิตดีขึ้นก็จะให๎ลูกเมียหรือ
พํอแมํตามมา ตํอมาบ๎านกงสีเหลํานี้จะมีคนมากขี้นเรื่อย ๆ ยิ่งในวันสําคัญที่มีการทํากิจกรรมตําง ๆ 
ด๎วยเหตุนี้สํงผลให๎พัฒนามาเป็นสมาคม ศาลเจ๎าของตระกูล แซํตําง ๆ หรือสมาคมในท๎องถิ่นและใช๎
สอนภาษาจีนในเวลาตํอมา   

                                                
การธํารงสํานึกความเป็นจีนผ่านชมรม สมาคม  
 ชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองภูเก็ตรับรู๎ถึงความแตกตํางทางชาติพันธุ๑ของตนเองจากการมี
ปฏิสัมพันธ๑กับคนในสังคม อันสํงผลให๎บุคคลเกิดการเรียนรู๎และเลือกนิยามตนเองให๎เหมาะสมกับอัต
ลักษณ๑ของกลุํมสังคม นอกจากนี้กลุํมทางสังคมที่มีการรวมกลุํมยังปลูกฝ๓งบรรทัดฐานคํานิยมของกลุํม 
ให๎เกิดข้ึนในตัวบุคคลอันสํงผลให๎เกิดความรักความสามัคคีและชํวยให๎มีการปรับตัวเพ่ืออยูํรํวมกับผู๎อ่ืน
ในสังคมได๎ด๎วยดี ดังที่ อมรา พงศาพิชญ๑ (2547, น.152) ได๎กลําวถึงความสําคัญของการรวมกลุํมของ
ชาวจีนที่สะท๎อนให๎เห็นความสามัคคีและการธํารงรักษาชาติพันธุ๑ ไว๎วํา  
 

 ในระยะหนึ่งคนจีนที่อพยพยมาจากประเทศจีนเพ่ือมาหางานท าไม่ว่าจะในลักษณะชั่วคราว 
(Sojourner) หรือถาวร (Settler) ต้องการที่พ่ึงและได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่อยู่เดิมเป็นอย่างดี แม้
กลุ่มอ้ังยี่จะถูกมองจากรัฐว่าเป็นกลุ่มไม่พึงประสงค์ แต่ในทัศนะผู้มาใหม่ที่ต้องการที่พ่ึงพิงและพักพิง 
กลุ่มอ้ังยี่ หรือสมาคมแซ่ สมาคมตระกูล สามารถท าหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดี กลุ่มทางสังคมที่คนจีน
จัดตั้งขึ้นท าหน้าที่แทนรัฐในการตอบสนองความต้องการของผู้น ามาใหม่และเป็นรูปแบบขององค์กร
ประชาสังคมรูปแบบหนึ่งการช่วยเหลือกันในลักษณะนี้มีส่วนธ ารงส านึกความเป็นจีนไว้ด้วย  

 
การเข๎ากลุํมทางสังคมจึงเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ซึ่งเป็น

สัญลักษณ๑รํวมอยํางหนึ่งของคนจีนในสังคมไทยอันรวมถึงกลุํมชาวจีนในภูเก็ตที่มีการแสดงออกถึง
ความสามัคคี โดยใช๎ภาษาเป็นตัวแทน (representation) ในการรวมตัวกันเพ่ือแสดงความเป็น
ปึกแผํนของชาติพันธุ๑ตน ดังที่ สดใส ตันติกัลยาภรณ๑ (2552) ได๎กลําวถึงการเข๎ากลุํมทางสังคมชาวจีน
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ในภูเก็ตไว๎ในบทความ “รากลึกฮกเกี้ยนภูเก็ต” ไว๎สรุปได๎ดังนี้ การเดินทางมาของจีนฮกเกี้ยนหรือ 
“ชู๎ดลําเอ๋ียว” จะเดินทางมาเป็นกลุํมเครือญาติ (ซินหลาง) คนในหมูํบ๎านอําเภอเดียวกัน (ฮิวชิว) ชัก
นํามาเข๎ามาเมื่อมาถึงเมืองภูเก็ตต๎องมีพิธีตรวจคนเข๎าเมืองโดยต๎องมีคนรับรองด๎านที่พักอาศัยและ
ได๎รับการต๎อนรับจากคนพวกเดียวกัน (กงสี หรือ กงส๎อ) กลุํมแซํเดียวกัน หรืออาจเป็นคนชักนํามา จึง
ทําให๎กลุํมชาวจีนฮกเกี้ยนเหลํานี้ผูกพันนับกันเป็นญาติและทุกวันหยุดจีนเหมืองเหลํานี้จะลงมาจาก
เหมืองเพ่ือพบปะสมาคมญาติมิตร และแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ที่บ๎านกงสี รวมตัวไหว๎เจ๎าในวัน
สําคัญตําง ๆ ทางประเพณีและศาสนาและจะลงขันกันสําหรับคําใช๎จํายประกอบกิจกรรมที่สื่อแสดง
ความเป็นกลุํมตนและสําหรับคนมาใหมํก็จะมีกลุํมคนจีนเกําดูแลและเมื่อมีชีวิตดีขึ้นก็จะให๎ลูกเมียหรือ
พํอแมํตามมา ตํอมาบ๎านกงสีเหลํานี้จะมีคนมากขี้นเรื่อย ๆ ยิ่งในวันสําคัญที่มีการทํากิจกรรมตําง ๆ 
ด๎วยเหตุนี้สํงผลให๎พัฒนามาเป็นสมาคม ศาลเจ๎าของตระกูล แซํตําง ๆ หรือสมาคมในท๎องถิ่นและใช๎
สอนภาษาจีนในเวลาตํอมา                                                  
 

“การจัดตั้งสมาคมมีมาตั้งแต่ 2525 โดยกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนรุ่นอาวุโสในภูเก็ต ในอดีตใช้ศาล
เจ้าเป็นที่พบปะพูดคุยต่อมาทุกคนเห็นว่าน่าจะมีสถานที่ที่ถาวรทั้งนี้เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กร
สมาคมเชื้อสายจีนต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ดังนั้นจึงมีการด าเนินการเป็นสมาคมได้รับ
อนุญาตเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ มุ่งส่งเสริมช่วยเหลือ
สวัสดิการแก่สมาชิก ท างานเพ่ือสาธารณประโยชน์ มีการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับหน่วยงาน  
สมาคม  และมูลนิธิต่างๆ  จากภายนอกที่หลากหลาย  และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมจีน” 
    

การเข๎ารํวมกลุํมทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ๑ตํอกันเป็นกระบวนการสร๎างอัตลักษณ๑ของ
ชาวจีนในภูเก็ต เนื่องจากเมื่อกลุํมชาติพันธุ๑เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยการย๎ายกลุํมของตนเข๎า
ไปอยูํในสภาพสังคมใหมํ  ป๓จจัยภายนอกตํางๆ ทําให๎สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณ๑ของกลุํม
ชาติพันธุ๑อยํางเห็นได๎ชัด การเข๎ากลุํมทางสังคมชาวฮกเกี้ยนมีอิทธิพลตํอการดําเนินชีวิตในสังคมและมี
การจัดตั้งสมาคม ชมรมตําง ๆขึ้นมาเป็นของตนเอง โดยแสดงถึงการบูรณาการวัฒนธรรม (Cultural 
Integration) ถือเป็นอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑เฉพาะกลุํมของคนไทยเชื่อสายจีน ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัว
ชาวฮกเกี้ยนที่อพยพมาอยูํใจเมืองภูเก็ตในรูปแบบของการสื่อสารเครือขํายในกลุํมของตนเอง  โดยมี
วัตถุประสงค๑เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ๑และเป็นกลุํมสวัสดิการเพ่ือชํวยเหลือในด๎านตํางๆ ความสัมพันธุ๑
ในสังคมทําให๎เกิดอํานาจในการกําหนดตําแหนํงของความสัมพันธ๑ในสังคม อาทิ ผู๎นํากับผู๎ตาม และ
ความหมายตําง ๆ ในสังคม อัตลักษณ๑ทางสังคมจึงมีผลตํอการสร๎างอัตลักษณ๑ของบุคคลให๎มีความ
เหมือนและความแตกตํางจากผู๎อ่ืน สิ่งเหลํานี้จึงเป็นการแสดงอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ของคนไทยเชื้อสาย
จีนในเมืองภูเก็ต 
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ประเพณี พิธีกรรม สื่อความหมายและสะท้อนตัวตน   
 ประเพณีและพิธีกรรม ที่เก่ียวเนื่องกับการนับถือเทพเจ๎าและการแสดงความกตัญ๒ูตํอบรรพ

บุรุษ เป็นการนําเสนอถึงอัตลักษณ๑ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองภูเก็ตที่มีความเกี่ยวข๎องกับคํานิยม
ทางวัฒนธรรม ที่ถูกสร๎างขึ้นจากคําสอน ความเชื่อ ความคาดหวังและการปฏิสัมพันธ๑ทางสังคม ดังที่ 
ปรีชา คุวินพันธุ๑ (2548) ได๎กลําววํา อัตลักษณ์เป็นเรื่องสังคมไม่ใช่เป็นเรื่องของการก าหนดตนเอง
เฉพาะในแง่มุมทางจิตวิทยา การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคมท าให้เห็นความเป็นอัตลักษณ์ที่เป็น
ปัจเจก(Individidual Identity) และอัตลักษณ์ร่วม (Colletive) ปัจจัยภายนอกจึงมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดอัตลักษณ์บุคคล อัตลักษณ์จึงเป็นผลของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ก่อให้เกิดความหมาย 
(Meaning) ที่เข้าใจร่วมกัน ซึ่งการรวมกลุ่มระหว่างคนที่มีความเชื่อค่านิยมเดียวกันท าให้การแข่งขัน
แย่งชิงพื้นที่ เพ่ือให้เกิดการยอมรับในความเป็นตัวตนและอัตลักษณ์ของกลุ่ม     

ดังนั้น อัตลักษณ๑คนไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ตจึงแสดงตัวตนผํานประเพณี พิธีกรรม ที่มาจาก
ความความคิด ความเชื่อและคํานิยมเดียวกันของกลุํม ซึ่งลักษณะความเชื่อที่ปรากฏในหมูํชาวจีน
ดังกลําวนั้น  ไชยยุทธ ปิ่นประดับ (2545) ได๎อธิบายไว๎วํา ชาวจีนสํวนใหญํรับเอาศาสนาพุทธลัทธิ
มหายานเป็นศาสนาประจําชาติ มีการเคารพนับถือหลักปรัชญาของลัทธิ เต๐า ลัทธิขงจื้อ และการนับ
ถือเทพเจ๎า และถ๎าหากแยกคําสอนของทํานขงจื๊อ และปรัชญาของลัทธิเต๐าออกไปแล๎วจะเห็นได๎ชัดวํา 
ความเชื่อทางศาสนาของคนจีน คือ  

1 เกี่ยวข๎องกับความมานะพยายามที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต 
2 แสดงความเคารพนับถือตํอผู๎ที่วายชนม๑หรือดวงวิญญาณท่ีเกี่ยวกับตน    
3 พยายามท่ีจะแสวงหาความรู๎ที่เร๎นลับเกี่ยวกับอนาคตตน  
ดังนั้น ชีวิตจะประสบความสําเร็จได๎ต๎องแสดงความเคารพนับถือคนตาย เพ่ือให๎ดวงวิญญาณ

เกิดความพอใจ การเซํนไหว๎บรรพบุรุษจึงเป็นสัญลักษณ๑ที่แสดงวําชาวจีนเป็นผู๎ยึดถือในขนบประเพณี 
การสืบทอดประเพณีและพิธีกรรมจึงมีการปฏิบัติอยํางเครํงครัดและตํอเนื่อง ซึ่งประเพณีพิธีกรรมของ
ชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ตที่ปรากฏ มี 2 ประเภทใหญํ คือ ประเภทแรก คือ ประเพณีที่ปฏิบัติประจํา
ตลอดทั้งปี ได๎แกํ เจียโง๎ยซินเจีย (วันตรุษจีน) ขึ้น 1 ค่ํา เดือน 1 ตามปฏิทินจีนเป็นวันขึ้นปีใหมํ 
ประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ๑ เชงเบ๐ง (เดือน 3ของจีน ประมาณเมษายน) ชิดโงํยป๓่ว หรือชิดโงํย
พ๎อตํอ (วันสารทจีน) เดือน 7 ขึ้น 15 ค่ํา  เก๎าโง๎ยแฉํอิดหรือเจียะฉําย (เทศกาลกินผัก) ขึ้น 1 ค่ําเดือน 
9 และกํายหนีโง๎ย (วันครบปี) เดือน 12 เชํน ไหว๎เจ๎าที่ บรรพบุรุษ และผีไมํมีญาติ เป็นต๎น ประเภทที่
สอง คือ ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต เชํน การเกิด การตาย การแตํงงาน เป็นต๎น (ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน๑ , 
2542, หน๎า 20-23) นอกจากนี้ยังคงให๎ความสําคัญของการจัดเตรียมอาหารเพ่ือการกราบไหว๎เทพเจ๎า
และบรรพบุรุษรวมถึงความสําคัญของสีแดงที่ถือวําเป็นสิริมงคล ซึ่งความเชื่อตําง ๆ ชนชาวจีนใน
ภูเก็ตยังคงปฏิบัติสืบตํอกันมา เพียงแตํกระบวนการนําเสนออัตลักษณ๑ผํานประเพณีพิธีกรรมบางอยําง
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อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย        
 ในป๓จจุบันการจัดกิจกรรมประเพณีและพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองภูเก็ต มีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมภายใต๎การพัฒนาให๎มีความทันสมัย  ดังที่  วิโรจน๑ ทอง
อํอน (2556) ได๎กลําวถึงการเปลี่ยนแปลงของประเพณีเจียะฉําย (เทศกาลกินผัก) ไว๎วํา “ประเพณีถือ
ศีลกินผักก็เช่นเดียวกันมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงเพ่ือตอบรับกับความเจริญทางด้านต่างๆ ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวผู้เฒ่าผู้แก่หลายท่าน อาจจะต้องนั่งกุมขมับกับรูปแบบประเพณีที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทั้งการแต่งกาย รูปแบบอาหาร รวมถึงการจุดประทัด บางครั้งท าให้ผู้ที่มา
พบเห็นอาจจะไม่เข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประเพณีที่ดีงาม แต่นั่นก็อาจเป็นการปรับตัวเพ่ือ
ความอยู่รอดของประเพณีวัฒนธรรมก็เป็นได้” 

 
 ประเพณีพิธีกรรมของคนไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ต  มีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสของยุค
ความทันสมัย ซึ่งลักษณะดังกลําวเป็นกระบวนการผลิตซ้ํา เพ่ือตอบรับกับสถานการณ๑ใหมํ การปรับ
ประยุกต๑สํงผลให๎วัฒนธรรมสามารถดํารงอยูํใด๎ไมํสูญหาย ซึ่งสอดคล๎องกับหลักทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษา
เชิงวิพากษ๑ (Critical Cultural Study) ซึ่ง ลัดดา  จิตตคุตตานนท๑ (2556)   ได๎อธิบายไว๎วํา 
วัฒนธรรมใดจะสามารถด ารงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อสามารถสืบทอดกระบวนการผลิตซ้ าได้อย่างต่อเนื่อง
เท่านัน้(Cultural Reproduction) กล่าวคือเมื่อวัฒนธรรมได้รับการผลิตขึ้นมาแล้ว ก็จ าเป็นที่จะต้อง
มีการผลิตซ้ าเพ่ือสืบทอดอยู่เสมอ  ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความอยู่รอดและการด ารงอยู่ของวัฒนธรรม
เหล่านั้น  หากเรามองวัฒนธรรมว่าเป็นกระบวนการผลิตแบบหนึ่ง เป้าหมายของการปรับตัวจึงเป็น
คุณสมบัติประการหนึ่งของวัฒนธรรมทุกชนิด เพ่ือตอบรับสถานการณ์ใหม่ๆ วัฒนธรรมที่ปรับตัวไม่ได้ 
หรือปรับประยุกต์ไม่ไหวก็จะต้องสูญสลายไปในที่สุด 

ด๎วยเหตุที่อัตลักษณ๑มีการเลื่อนไหล และเป็นสิ่งที่ไมํหยุดนิ่งตายตัวการนําเสนออัตลักษณ๑ผําน
ประเพณีพิธีกรรมของคนไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ต จึงมีการปรับกระบวนทัศน๑การสํงเสริมและสืบ
ทอดอัตลักษณ๑ในลักษณะการยอมรับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลกป๓จจุบันและอนาคตด๎วยการนําอัตลักษณ๑ท๎องถิ่น (local identity) มาเป็นต๎นทุนทางวัฒนธรรม
เพ่ือการสํงเสริมการทํองเที่ยว ดังที่ ประสาน ตันตินิติธรรม (การสื่อสารสํวนบุคคล ,14 สิงหาคม 
2556) (อ๎างถึงใน วันจรัตน๑ เดชวิลัย และทวนธง ครุฑจ๎อน , 2556) ได๎กลําววํา “โครงการประเพณี
ถือศิลกินผักถือว่า เป็นยุทธศาสตร์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ต้องการเชิดชู
เอกลักษณ์ความเป็นภูเก็ต โดยแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศได้เล็งเห็นคุณค่า”   

ประเพณีและพิธีกรรม ชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองภูเก็ตนั้น ยังคงมีการประกอบประเพณี  
และพิธีกรรมตํางๆ ตามแบบฉบับดั้งเดิมที่ยึดถือกันมา ปลูกฝ๓งวัฒนธรรม ( Enculturation) โดยการ
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ถํอยทอดวัฒนธรรมจากคนรุํนเกําให๎กับคนรุํนใหมํ เพ่ือสืบสารประเพณี และพิธีกรรมดังเดิมให๎สืบไป 
ดั่งเชํนการนับถือเทพเจ๎าและการแสดงความกตัญ๒ูตํอบรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายจีน   แตํอาจมี
การปรับเปลี่ยนรายละเอียดตํางๆ บางประการในบางประเพณีเพ่ือให๎เป็นไปตามบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป อาจเป็นไปในรูปแบบการแพรํกระจาย ( Diffusion ) ประเพณีและ
พิธีกรรมนั้นสามารถแพรํกระจายไปยังสังคมอ่ืนๆ ได๎ เพราะวัฒนธรรมจะไมํมีการหยุดแพรํกระจายถ๎า
บุคคลยังมีการติดตํอสื่อสารกัน ปฏิสัมพันธ๑กัน อยํางประเพณีถือศีลกินผักเป็นต๎น เพ่ืออนุรักษ๑
ประเพณีดั้งเดิม เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจและการทํองเที่ยวในป๓จจุบัน เพื่อให๎ตํางชาติได๎รับรู๎ สัมผัส
วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน 

กลุํมชาติพันธุ๑ของชาวไทยเชื้อสายจีนนั้นสามารถแสดงอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ได๎อยํางชัดเจน โดย
ผํานประเพณีและพิธีกรรมเป็นในลักษณะการตํอรองเชิงอํานาจ ซึ่ง “อํานาจ” ดังกลําวไปสัมพันธ๑
ระหวํางผู๎คนในสังคม จนกลายเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการคนในสังคม ให๎เป็นไปตามทิศทางที่
ต๎องการ ได๎แกํ การอนุรักษ๑สืบสาน การธํารงรักษาประเพณี เป็นต๎น  

คุณลักษณะสําคัญประการหนึ่งของวัฒนธรรม คือ “การเปลี่ยนแปลง”(change) หรือ “การ
ปรับตัว” (adaption) ซึ่งคุณลักษณะนี้สามารถแสดงถึงความยืนยาวของวัฒนธรรมหนึ่งๆจึงเป็นการ
ตอกย้ําในการแสดงออกถึงความสํานึกในชาติพันธุ๑ของคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองภูเก็ตให๎ดํารงคงอยูํ
อยํางเข๎มแข็งและม่ันคงตํอไป  

 
สรุป  
 ความสัมพันธ๑คนไทยและคนจีนมีมาตั้งแตํกํอนสมัยสุโขทัยแตํได๎พบหลักฐานเส๎นทางการ
อพยพมายังประเทศไทยเมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งสํวนใหญํเป็นชาว
จีนโพ๎นทะเล สาเหตุการอพยพมาจากการติดตํอค๎าขาย การเมืองการปกครองและการหาแหลํงทํากิน
ใหมํเพราะประสบป๓ญหาภัยธรรมชาติ กอปรกับในค.ศ. 1855 (พ.ศ.2398)  เศรษฐกิจประเทศไทศมี
การขยายตัวเป็นอันมาก โดยเฉพาะกิจการเหมืองแรํดีบุกทางภาคใต๎กําลังเฟ่ืองฟูจึงเป็นแรงจูงใจให๎
ชาวจีนโพ๎นทะเลได๎อพยพเข๎ามา โดยเส๎นทางการอพยพที่ปรากฏมี 2 เส๎นทางเส๎นทางแรกเดินเข๎า
มายังประเทศไทยโดยตรงเข๎ามาทางฝ๓่งอําวไทย เส๎นทางที่สองอพยพไปประเทศที่สองกํอนเข๎าสูํ
ประเทศไทย เชํน สิงคโปร๑ มาเลเซีย (เกาะปีนัง) เป็นต๎น แล๎วกระจายตัวไปจังหวัดทางภาคใต๎ของไทย 
โดยภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชาวจีนฮกเกี้ยนเป็นชาติพันธุ๑จีนโพ๎นทะเลอพยพเข๎ามาจํานวนมาก จึงทํา
ให๎เป็นจุดเริ่มต๎นให๎กลุํมชาติพันธุ๑ 2 กลุํม ได๎แกํ ชาวพ้ืนเมืองภูเก็ตและชาวจีนฮกเกี้ยน (จีนโพ๎นทะเล) 
มีปฏิสัมพันธ๑ทางวัฒนธรรม โดยระยะแรกมีการยืมวัฒนธรรม (cultural borrowing) ได๎แกํ การใช๎
ภาษา การดําเนินชีวิตตําง ๆ แตํเมื่อการแพรํกระจายทางวัฒนธรรมของชาวจีนฮกเกี้ยนในภูเก็ตมีมาก
ขึ้น กระบวนการและปฏิสัมพันธ๑ทางวัฒนธรรมจึงหลากหลายรูปแบบ ทั้งการปรับตัว การผสมผสาน
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ทางวัฒนธรรม การบูรณาการทางวัฒนธรรม เป็นต๎น ซึ่งอิทธิพลการปฏิสัมพันธ๑ทางวัฒนธรรมทําให๎
เกิดการผสมผสานชาติพันธุ๑เดิมกับวัฒนธรรมชาติพันธุ๑อ่ืน ได๎กลายเป็นอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ที่เรียก
ตนเองวํา “บาบ๐า”ซึ่งหมายถึง ชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ต” ที่สะท๎อนความเป็นอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ 
และเพ่ือให๎อัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ต ยังธํารงคงอยูํ อิทธิพล“ความสัมพันธ๑เชิง
อํานาจ” ที่แฝงมาบนฐานความรู๎ ความคิด ความเชื่อทางวัฒนธรรม และขนบธรรมประเพณี ที่มี
ปฏิสัมพันธ๑ทางสังคมตําง ๆ ได๎กลายเป็นป๓จจัยสําคัญในการสร๎างอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ที่เข๎มแข็ง อันเป็น
นัยยะการสื่อสํานึกชาติพันธุ๑ความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนใน ภูเก็ตให๎มีคุณคําและความหมายตํอสังคม
ภูเก็ตอยํางยั่งยืน  
 
ข้อเสนอแนะ 

ปฏิสัมพันธ๑มีความซับซ๎อนและมีพลวัตในสังคมที่หลากหลายเนื่องจากการอพยบของชนชาติ
พันธุ๑ตํางกลุํมที่เข๎ามาทําให๎เกิดการสร๎างอัตลักษณ๑ที่ไมํหยุดนิ่ง สามารถสังเกตได๎จากการดํารง
ชีวิตประจําวัน มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามกาลเวลา มีงานวิจัยและการศึกษามากมายเกี่ยวกับอัต
ลักษณ๑และชาติพันธุ๑ การศึกษาครั้งนี้เพียงสํวนหนึ่งของการศึกษาการมีปฏิสัมพันธ๑กับการสร๎างอัต
ลักษณ๑ของคนไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ต ยังมีอีกหลายด๎านที่สามารถศึกษาในสํวนอ่ืนๆ เชํน ความเชื่อ
และศาสนา อาหารคาวและอาหารหวานในท๎องถิ่น เป็นต๎น 
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โรคติดเช้ือโคโรนา 2019 กรณีศึกษา ตําบลไผ่ขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
A study of policies and government management approaches towards 
the 2019 Coronavirus Infectious Disease Situation, a case study, Phai 

Kho Don Subdistrict, Mueang District, Phitsanulok Province 
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Tanakarn Aumjinda  Khemmanit Bunsen  Thitaphon Chaimeangchen  
Rittinan Phubphachai  and Ronnachai Muenwong 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) ศึกษาความรู๎ความเข๎าใจและการยอมรับของประชาชน           
ตํอนโยบายของรัฐ 2) ศึกษาผลกระทบและการปรับตัวการดําเนินวิถีชีวิตใหมํ (New Normal 
Behavior) ตํอการดํารงชีวิตของประชาชน และ 3) ศึกษาความต๎องการของประชาชนที่มีตํอการ
เยียวยาและความชํวยเหลือของภาครัฐจากผลกระทบของสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนํา 2019 (COVID-19) ในตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นงานวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุํมตัวอยํางจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือแบบสอบถาม 
วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการใช๎สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ หาคําร๎อยละ คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบน
มาตฐาน ผลการวิจัยพบวํา 
 นโยบายและแนวทางการจัดการของภาครัฐตํอสถานการณ๑โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 
กรณีศึกษาตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจและการ
ยอมรับตํอนโยบายของรัฐในการบริหารสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในด๎านข๎อมูลขําวสาร ด๎านมาตรการ ด๎านการรักษา และด๎านการเยียวยา ในภาพรวมอยูํในระดับมาก และ
ได๎รับผลกระทบจากสถานการณ๑ดังกลําวในระดับมากที่สุด ในขณะที่การปรับตัวในการดําเนินวิถีชีวิต
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ใหมํของประชาชนอยูํในระดับมากที่สุดเชํนกัน รวมถึงความต๎องการของประชาชนที่มีตํอการเยียวยา
และความชํวยเหลือของภาครัฐจากผลกระทบ ประชาชนในพ้ืนที่ มีความต๎องการเยียวยาชํวยเหลือใน
ด๎านลดภาระคําใช๎จําย การกู๎ยืม ลดภาระหนี้สิน และด๎านการรักษาที่สามารถเยียวยาประชาชนได๎
อยํางทั่วถึง 
 

คําสําคัญ : นโยบาย, แนวทางการจัดการภาครัฐ, โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนํา 2019 
 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the knowledge, 
understanding and acceptance of the people. 2) to study the impact and adaptation 
of the new normal way of life (New Normal Behavior) on people's livelihood; and 3) 
to study the people's needs towards the government's remedies and assistance from 
the results. Impact of the epidemic situation of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
in Phai Kho Don Subdistrict, Mueang District, Phitsanulok Province It is a quantitative 
research. The sample consisted of 400 people. The instrument used for data 
collection was a questionnaire. Data were analyzed by using descriptive statistics. 
Divide the frequency, find the percentage, mean and standard deviation. The results 
showed that 
 Policies and management approaches of the government on the situation of 
corona infectious disease 2019: a case study of Phai Kho Don sub-district, Muang 
district, Phitsanulok province. People have knowledge, understanding and 
acceptance of the government's policies in managing the epidemic situation of the 
Coronavirus Disease 2019 in terms of information, measures, treatment and remedies. 
Overall, it is at a high level. and was affected by the situation at the highest level 
while the people's adaptation in new way of life was also at the highest level. 
including people's needs for government remedies and assistance from impacts 
People in the area need help in reducing the burden of borrowing costs, reducing 
the burden of debt. and in terms of treatment that can heal people thoroughly 
 

Keyword : Policy, Government Management Guidelines, Coronavirus Disease 2019 
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บทนํา 

 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได๎เริ่มต๎นขึ้นในเดือนธันวาคม                  
พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอํูฮ่ัน สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562    
สํานักงานสาธารณสุขเมืองอํูฮ่ัน ได๎ออกประกาศเป็นทางการพบโรคปอดอักเสบไมํทราบสาเหตุ                     
ซึ่งมีความเก่ียวข๎องกับตลาด อาหารทะเลที่เมืองอํูฮ่ัน โดยสาเหตุที่เป็นไปได๎มากที่สุดในการติดตํอสูํคน      
คือการสัมผัสกับเนื้อสัตว๑ประเภทตํางๆ ที่วางขายในตลาด และเนื่องจากเมืองอํูฮ่ันเป็นเมืองใหญํ                   
ที่มีประชาชนอยูํหนาแนํน จึงทําให๎การระบาดแพรํกระจายไปอยํางรวดเร็ว มีผู๎ปุวยหนักและผู๎เสียชีวิต
จํานวนมาก หลังจากพบการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ๑ใหมํในเมืองอํูฮ่ัน ประเทศจีน องค๑การ
อนามัยโลกได๎ระบุวํา ไวรัสชนิดดังกลําว คือ SARS-CoV-2 เรียกวํา COVID-19 ตามการประกาศชื่อ
ออยํางเป็นทางการที่ใช๎เรียกโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ๑ใหมํ 2019 ของ
องค๑การอนามัยโลกและพบการแพรํเชื้อจากคนสูํคน ผํานละอองฝอยขนาดเล็ก และองค๑การอนามัย
โลกได๎ประกาศให๎การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวํางประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 
2563 ตํอมาได๎พบผู๎ปุวยยืนยันในหลายประเทศทั่วโลก (กรมควบคุมโรค, 2564) 
 กรมควบคุมโรค (2563 อ๎างถึงใน ศศภัสส๑ โกมล, 2563, น.2) ระบุวํา จากรายงาน
สถานการณ๑โรคโควิด-19 ในประเทศไทยที่มีการระบาดเป็นวงกว๎าง กรมควบคุมโรค จึงได๎ดําเนินการ
ยกระดับศูนย๑ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตั้งแตํวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงป๓จจุบัน 
โดยประเทศไทย พบผู๎ปุวยติดเชื้อ COVID-19 รายแรกในวันที่ 8 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นผู๎ที่เดินทางมา
จากประเทศจีน และเกิดการแพรํระบาดเป็นวงกว๎างจากประชากรภายในประเทศด๎วยกันรัฐบาลจึง
กําหนดมาตรการเรํงดํวนในการควบคุมและปูองกันโรคโควิด-19 และเมื่อสถานการณ๑แพรํระบาดมี
ความร๎ายแรงมากขึ้น รัฐบาลจึงประกาศใช๎พระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ๑ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 และออกข๎อกําหนดตามความในมาตรา 9 แหํงพระราชกําหนดในสถานการณ๑ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
และมาตรา 11 แหํงพระราชกําหนดบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2534 เพ่ือควบคุมสถานการณ๑ และ
จํากัดพ้ืนที่การแพรํระบาดของโรค  
 สําหรับพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก ได๎มีมาตรการในการเฝูาระวังติดตามผู๎ที่เดินทางกลับมา                   
จากประเทศกลุํมเสี่ยง โดยให๎ความรํวมมือทั้งจากฝุายปกครอง สาธารณสุข กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน                      
และอาสาสมัครสาธารณสุข เฝูาระวังในพ้ืนที่อยํางใกล๎ชิดและตํอเนื่อง จึงประกาศมาตรการในการ
ปูองกันควบคุมการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นไปตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดให๎พ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกเป็น
พ้ืนที่เสี่ยงที่จําเป็นจะต๎องยกระดับมาตรการในการปูองกันและควบคุมการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด-19 ที่เข๎มข๎นขึ้น และขอความรํวมมืองดเว๎นการเดินทางออกนอกพ้ืนที่โดยไมํจําเป็น ซึ่งการ
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ประกาศมาตรการในการปูองกัน และควบคุมการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพ้ืนที่
จังหวัดพิษณุโลกยํอมสํงผลกระทบตํอ ประชาชนที่อาศัยอยูํในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลกทั้งสิ้น 
 จากที่กลําวมาข๎างต๎นจึงทําให๎เกิดการศึกษาและวิจัยในหัวข๎อ การศึกษานโยบายและแนวทาง 
การจัดการของภาครัฐตํอสถานการณ๑โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 กรณีศึกษา ตําบลไผํขอดอน อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลกขึ้นเพ่ือศึกษาความรู๎ความเข๎าใจ และการยอมรับของประชาชนตํอนโยบายของ
รัฐ ในการบริหารสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคอุบัติใหมํไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตลอดจนศึกษาผลกระทบและการปรับตัวการดําเนินวิถีชีวิตใหมํ (New Normal Behavior) ใน
สถานการณ๑แพรํระบาดของโรคอุบัติใหมํไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ตํอการดํารงชีวิตของ
ประชาชน  และเพ่ือศึกษาความต๎องการของประชาชนที่มีตํอการเยียวยาและความชํวยเหลือของ
ภาครัฐ จาก ผลกระทบของสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคอุบัติใหมํไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ซึ่งผู๎วิจัยได๎เลือกพ้ืนที่ ตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นพ้ืนที่กรณีศึกษาในครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความรู๎ความเข๎าใจและการยอมรับของประชาชนตํอนโยบายของรัฐในการ
บริหารสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 2. เพ่ือศึกษาผลกระทบและการปรับตัวการดําเนินวิถีชีวิตใหมํ (New Normal Behavior)                       
ในสถานการณ๑แพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ตํอการดํารงชีวิตของ
ประชาชน ในพ้ืนที่ตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 3. เพ่ือศึกษาความต๎องการของประชาชนที่มีตํอการเยียวยาและความชํวยเหลือของภาครัฐ              
จากผลกระทบของสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (COVID-19) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

  
            

   
 
 
 
 

 
 
 
 

              
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ทําการศึกษากับผู๎เกี่ยวข๎องในการจัดทํานโยบายหรือมาตรการตํางๆ คือ ประชาชนในตําบล

ไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 4 ,134 คน (องค๑การบริหารสํวนตําบลไผํ
ขอดอน, 2564) ซึ่งมีรายละเอียดของการดําเนินการสุํมตัวอยําง จําแนกตามลักษณะของการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับวิจัยดังนี้ 

1.1 ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีจํานวน 
4,134 คน (องค๑การบริหารสํวนตําบลไผํขอดอน, 2564) ดังนั้นผู๎วิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุํมตัวอยําง
ตามสูตรการคํานวนขนาดกลุํมตัวอยํางของ ทาโร ยามาเนํ ( Taro Yamane) ที่มีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ดังนี้  

     = 
 

    2 
เมื่อ    = จํานวนตัวอยํางที่จะต๎องทําการสุํม 

N = จํานวนประชากรทั้งหมด 
  = คําความคลาดเคลื่อนของการสุํมตัวอยําง (กําหนด 0.05) 

แทนคํา    = 
     

               
 

การบริหารจัดการของรัฐภายใต๎สถานการณ๑
การแพรํระบาดของโรค COVID-19 

ความรู๎ความเข๎าใจของประชาชนตอํ
นโยบายในการบริหารสถานการณ๑
การแพรํระบาดของโรค COVID-19 

 

การปรับตัวของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลไผํขอ
ดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลกตํอการ

แพรํระบาดของโรค COVID-19 
 

ผลกระทบจากสถานการณ๑การแพรํ
ระบาดของโรคCOVID-19 

 

ความต๎องการของประชาชนท่ีมีตอํการเยียวยาและความชํวยเหลือของหนํวยงานรัฐ 
จากผลกระทบจากสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรค COVID-19 

 

การยอมรับของประชาชน 
ตํอนโยบายในการบริหาร

สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรค 
COVID-19 
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     =     
กลุํมตัวอยํางจากการคํานวณตามสูตรการคํานวนขนาดกลุํมตัวอยํางของ ทาโร ยามาเนํ                             

( Taro Yamane) ได๎กลุํม ตัวอยําง 376 คนและในการศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยจะขอเก็บข๎อมูลจากกลุํม
ตัวอยํางจํานวน 400 คน เพื่อกันความคลาดเคลื่อนในระดับนัยสําคัญที่ 0.05  

1.2 จากประชากรทั้งหมด 4,134 คน ผู๎วิจัยใช๎ตารางการแบํงชั้นภูมิแบบเป็นสัดสํวน (Stratified 

Random Sampling) ดังนี้ 
การแบํงชั้นภูมิแบบเป็นสัดสํวน  

   = 
  

   
 

 ในขณะที่    = ขนาดกลุํมตัวอยํางในชั้นภูมิที่   
    = ขนาดกลุํมตัวอยําง 
     = ขนาดของประชากรในชั้นภูมิที่   
  N = ขนาดของประชากร 

แทนคํา     = 
   

         
  

   = 74 
 
ตารางที่ 1 จํานวนกลุํมตัวอยํางในแตํละหมูํบ๎านในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลไผํขอดอน          

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

หมูํบ๎าน ประชากร กลุํมตัวอยําง 

หมูํที่ 1 765 74 
หมูํที่ 2 893 87 
หมูํที่ 3 990 96 
หมูํที่ 4 727 70 
หมูํที่ 5 499 48 
หมูํที่ 6 260 25 

รวม 4,134 400 

 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ผู๎วิจัยใช๎ในการศึกษาคือการศึกษาเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามแบบ ลิเคิร๑ท 

สเกล (Likert Scal) ใช๎วัดเกี่ยวกับความรู๎ ความเข๎าใจของประชาชนที่มีตํอนโยบายและแนวทางการ
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จัดการของภาครัฐในการบริหารสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคอุบัติใหมํไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) กรณีศึกษาตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

3. การสร้างเครื่องมือวิจัย 
3.1 การเก็บข๎อมูลด๎วยแบบสอบถาม 
 1) ศึกษาหลักการสร๎างแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยรวมไปถึงเพ่ือกําหนดแนวทาง                   

และขอบเขตในการออกแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 2) ศึกษาข๎อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี ตลอดถึงเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

โดยเฉพาะข๎อมูลเกี่ยวกับการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ผลกระทบ                 
ที่เกิดขึ้นทั้งในภาพรวมระดับโลก ระดับประเทศตลอดจนระดับท๎องถิ่น รวมถึงศึกษานโยบาย                          
และแนวทางการจัดการของภาครัฐในการบริหารสถานการณ๑โรคอุบัติใหมํไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19)  เพ่ือเป็นแนวทางนํามาสร๎างข๎อคําถาม 

 3) กําหนดประเด็นสร๎างแนวคําถามที่เชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องและข๎อมูลอ่ืนๆที่ เกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กันและสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของการวิจัย รวมทั้ง
ประเด็นที่ต๎องการคําตอบในการเก็บข๎อมูลเชิงปริมาณ 

 4) ดําเนินการสร๎างแบบสอบถามฉบับรําง 
 5) นําแบบสอบถามฉบับรํางไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญจํานวน 3 ทําน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ

ทางด๎านการวัดผลด๎านมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
โดยเฉพาะในสํวนของคําถามเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจัดการของภาครัฐในการบริหาร
สถานการณ๑โรคอุบัติใหมํไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการหาคํา IOC: The Index of Item-
Objective Congruence เพ่ือตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยตรวจสอบความ
ครอบคลุมของข๎อความ ความถูกต๎องและความชัดเจนของข๎อคําถาม โดยให๎ผู๎เชี่ยวชาญลงความเห็น
และให๎คําคะแนนความแมํนตรงสอดคล๎องวําคําถามนั้นตรงตามข๎อบํงชี้ที่กําหนดไว๎ แล๎วนําคะแนนแตํ
ละข๎อคําถามมาวิเคราะห๑หาคํา IOC โดยมีเกณฑ๑ตัดสินที่ยอมรับได๎ที่ 0.5 – 1.00 ขึ้นไป  

 6) นําแบบสอบถามไปปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญรวมถึงพิจารณา
ตรวจเพื่อแก๎ไขอีกครั้งหนึ่ง  

 7) ผู๎วิจัยปรับปรุงข๎อคําถามของแบบสอบถามและนําไปเก็บข๎อมูลจํานวน 30 ชุด                      
จากประชาชนที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางเพ่ือนํามาหาคําความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

 8) ผู๎วิจัยปรับปรุงแบบสอบถามและจัดพิมพ๑แบบสอบถามฉบับสมบูรณ๑เพ่ือใช๎
สําหรับเก็บข๎อมูลกับกลุํมตัวอยํางตํอไป 

 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  88 
 

การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ แบบสอบถาม โดยผู๎วิจัยได๎แบํงออกเป็น  6 ตอน 

ดังตํอไปนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ใช๎วิธีแปลผลโดยการใช๎คําร๎อยละ 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู๎ ความเข๎าใจและพฤติกรรมของประชาชนที่

ตอบสนองตํอนโยบายของภาครัฐ เป็นข๎อคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แตํละข๎อมี 2 
ตัวเลือก คือ ตอบใชํ และตอบไมํใชํ ใช๎วิธีการแปลผลโดยการใช๎คําความถี่ และคําร๎อยละ แล๎วนําคํา
ร๎อยละมาแสดงผลระดับความรู๎ความเข๎าใจ 3 ระดับ  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัวของประชาชนจากสถานการณ๑การแพรํ
ระบาดของโรคอุบัติใหมํไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชีวิตปกติรูปแบบใหมํ (New Normal) 
และผลกระทบตํอสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อใหมํไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                 
ซึ่งเป็นแบบประเมินคําระดับผลแบบ RatingScale โดยเป็นมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ  

การแปลผลคะแนน ผู๎วิจัยได๎กําหนด ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับตัวของประชาชน                  
จากสถานการณ๑ การแพรํระบาดของโรคอุบัติใหมํไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชีวิตปกติ
รูปแบบใหมํ (New Normal) และผลกระทบตํอสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อใหมํไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ออกเป็น 5 ระดับ  

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจัดการของรัฐในการ
บริหารจัดการ สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็น
แบบประเมินคําระดับผลแบบ RatingScale โดยเป็นมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ ได๎แกํระดับมาก
ที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน๎อยและระดับน๎อยที่สุด  
 การแปลผลคะแนน ผู๎วิจัยได๎กําหนด ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับนโยบาย                            
และแนวทางการจัดการของรัฐในการบริหารจัดการ สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                    
โคโรนา 2019 (COVID-19) ออกเป็น 5 ระดับ  

ตอนที่ 5 ข๎อคําถามเกี่ยวกับความต๎องการของประชาชนทีมีตํอการเยียวยาและความ
ชํวยเหลือของภาครัฐจากผลกระทบของสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 
(COVID-19) ของตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นข๎อคําถามที่ให๎ผู๎ตอบแสดงความ
คิดเห็นอยํางอิสระ 

ตอนที่ 6 ข๎อเสนอแนะแนวทางการแก๎ไขผลกระทบและความต๎องการของประชาชน                         
ตํอสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของตําบลไผํขอดอน                    
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นข๎อคําถามท่ีให๎ผู๎ตอบแสดงความคิดเห็นอยํางอิสระ 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 ขอหนังสือแนะนําตัวผู๎วิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมข๎อมูลเพ่ือการวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเพ่ือขอความอนุเคราะห๑ในการตอบแบบสอบถามสําหรับการวิจัย 
4.2 ผู๎วิจัยดําเนินการจัดเก็บข๎อมูลด๎วยแบบสอบถามกลุํมตัวอยํางประชาชนในเขตพ้ืนที่                      

ตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยจะต๎องปฏิบัติตามระเบียบการปูองกันโรคตาม
ระเบียบของกรมควบคุมโรคอยํางเครํงครัด โดยสวมหน๎ากากอนามัย เตรียมสเปรย๑แอลกอฮอล๑เพ่ือทํา
ความสะอาด 

4.3 นําแบบสอบถามที่ได๎รับคืนมาใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลตํอไปโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎ดําเนินการวิเคราะห๑ตามรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู๎วิจัย                           

นําแบบสอบถามที่ได๎เก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางมาทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป               
ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการดังนี้ 

5.1 การวิเคราะห๑เชิงปริมาณ มีดังนี้ 
1) คําร๎อยละ(Percentage)  
2) การหาคําเฉลี่ย (Mean) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division : S.D.)  

 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํพบเป็นเพศหญิง จํานวน 213 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.3 มีชํวง
อายุ 41 – 50 ปี จํานวน 90 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.5 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น/
เทียบเทําจํานวน 124 คน คิดเป็นร๎อยละ 31 มีอาชีพรับจ๎างทั่วไป จํานวน 137 คน คิดร๎อยละ 34.25 
นับถือศาสนาพุทธมีจํานวน 360 คน คิดเป็นร๎อยละ 90 สํวนใหญํพักอาศัยอยูํหมูํที่ 3 ตําบลไผํขอดอน 
มีจํานวน 96 คน คิดเป็นร๎อยละ 24 และรับข๎อมูลขําวสารผํานชํองทางสื่อ Social Media จํานวน 
258 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.52 
 ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนที่ตอบสนองต่อนโยบายของ
ภาครัฐ 
  ด้านที่ 1 ด้านข้อมูลข่าวสาร 
  ประชาชนะมีความรู๎ความเข๎าใจและพฤติกรรมด๎านข๎อมูลขําวสารภาพรวมอยูํใน
ระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 72 เมื่อพิจารณารายข๎อคําถาม พบวํา ข๎อคําถามที่ประชาชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจมากที่สุด คือโรคที่เกิดจากโคโรนา 2019 (COVID-19) มักจะมีอาการ ไอ เจ็บคอ หายใจหอบ
เหนื่อยจมูกไมํได๎กลิ่น มีไข๎สูงกวํา 37.5 องศา และมีผืนขึ้นตามตัว คิดเป็นร๎อยละ 88.75 
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  ด้านที่ 2 ด้านมาตรการ 
  ประชาชนะมีความรู๎ความเข๎าใจและพฤติกรรมด๎านมาตรการรวมอยูํในระดับมาก 
คิดเป็นร๎อยละ 79.56 เมื่อพิจารณารายข๎อคําถาม ผลการศึกษาพบวํา ข๎อคําถามที่ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจมากท่ีสุด คือมาตรการปิดสถานที่บางแหํงชั่วคราวหรือการจํากัดเวลาเปิด-ปิดสถานที่ตํางๆ 
ไมํสามารถชํวยให๎การแพรํระบาดลดลง คิดเป็นร๎อยละ 85 
  ด้านที่ 3 ด้านการรักษา 
  ประชาชนะมีความรู๎ความเข๎าใจและพฤติกรรมด๎านการรักษาอยูํในระดับมาก       
คิดเป็นร๎อยละ 83.25 เมื่อพิจารณารายข๎อคําถาม ผลการศึกษาพบวํา ข๎อคําถามที่ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจมากที่สุด คือผู๎ปุวยที่ไมํแสดงอาการหรือแสดงอาการเพียงเล็กน๎อยจะถูกสํงตัวไปรักษายัง
โรงพยาบาลสนาม และรักษาตัวที่บ๎าน  คิดเป็นร๎อยละ 83.25 
  ด้านที่ 4 ด้านการเยียวยา 
  ประชาชนะมีความรู๎ความเข๎าใจและพฤติกรรมด๎านการเยียวยาอยูํในระดับมาก                 
คิดเป็นร๎อยละ 80.66 เมื่อพิจารณารายข๎อคําถาม ผลการศึกษาพบวํา ข๎อคําถามที่ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจมากที่สุด คือการที่รัฐดําเนินโครงการบัตรสวัสดิการแหํงรัฐ ,โครงการคนละครึ่ง,เราชนะ               
ม.33 - ม.39 เรารักกัน ยิ่งใช๎ยิ่งได๎เพ่ือเป็นการลดคําใช๎จํายให๎กับประชาชน คิดเป็นร๎อยละ 84 
 ตอนที่ 3 ความสามารถในการปรับตัวของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด               
ของโรคอุบัติใหม่ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (New Normal)                  
และผลกระทบต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อใหม่ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ด้านที่ 1 ด้านการปรับตัวในชีวิตปกติรูปแบบใหม่ 
  ความสามารถในการปรับตัวของประชาชนจากสถานการณ๑การแพรํระบาด                       
ของโรคอุบัติใหมํไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชีวิตปกติรูปแบบใหมํ (New Normal) พบวํา          
โดยภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือ หากทํานมี
อาการไข๎และมีอาการหวัด เชํน ไอ จาม มีน้ํามูก ทํานจะสวมหน๎ากากอนามัยทุกครั้ง  
  ด้านที่ 2 ด้านผลกระทบ 
  ผลกระทบตํอสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อใหมํไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) พบวํา โดยภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมาก
ที่สุด     คือทํานเห็นวําการระบาดของโรคอุบัติใหมํไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให๎ทํานไมํ
สามารถประกอบอาชีพตามปกติได๎  
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 ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อนโยบายและแนวทางการจัดการของรัฐในการบริหารจัดการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ด้านที่ 1 ด้านข้อมูลข่าวสาร 
  ความพึงพอใจตํอนโยบายและแนวทางการจัดการของรัฐในการบริหารจัดการ
สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด๎านข๎อมูลขําวสาร                       
พบวําโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือหนํวยงาน
ภาครัฐให๎ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับสถานการณ๑โรคโคโรนา 2019 (COVID-19) อยํางถูกต๎องครบถ๎วน 
  ด้านที่ 2 ด้านมาตรการ 
  ความพึงพอใจตํอนโยบายและแนวทางการจัดการของรัฐในการบริหารจัดการ
สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด๎านมาตรการ                           
พบวํา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือ มาตรการ              
การลงทะเบียนในโปรแกรม Save Phitsanulok หรือแจ๎งตํอเจ๎าพนักงานควบคุมโรคติดตํอในพ้ืนที่             
ของบุคคลที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ตํางจังหวัด 
  ด้านที่ 3 ด้านการรักษา 
  ความพึงพอใจตํอนโยบายและแนวทางการจัดการของรัฐในการบริหารจัดการ
สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด๎านการรักษา พบวํา     
โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือ การที่รัฐดําเนินการ
จัดหาวัคซีนโคโรนา2019 (COVID-19) ทั้งวัคซีนหลักและวัคซีนทางเลือกเหมาะสมกับประสิทธิภาพ  
  ด้านที่ 4 ด้านการเยียวยา 
  ความพึงพอใจตํอนโยบายและแนวทางการจัดการของรัฐในการบริหารจัดการ
สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด๎านการเยียวยา                          
พบวํา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือ การที่รัฐ                
ดําเนินโครงการบัตรสวัสดิการแหํงรัฐ ,โครงการคนละคร่ึง ,เราชนะ ม.33 ม.39  เรารักกัน ,ยิ่งใช๎ยิ่งได๎ 
 ตอนที่ 5 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการเยียวยาและความช่วยเหลือของภาครัฐ            
จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ด้านที่ 1 ด้านการเยียวยาช่วยเหลือ 

 ประชาชนต๎องการการเยียวยาชํวยเหลือที่สามารถเยียวยาประชาชนได๎ทุกเพศทุกวัย 
ทุกอาชีพและทุกชนชั้น ไมํควรมีการแบํงแยกในการดูแลหรือเลือกปฏิบัติกับทุกคน และควรได๎รับการ
ดูแลจากหนํวยงานของรัฐอยํางเทําเทียมและเสมอภาคกัน หนํวยงานของรัฐควรมีการติดตามในการ
เข๎าถึงการเยียวยาตํางๆ ที่หนํวยงานของรัฐได๎ออกมาด๎วย เชํน โครงการคนละครึ่ง , เราชนะ และเรา
เที่ยวด๎วยกัน เพื่อให๎ประชาชนได๎รับการเยียวยาและการชํวยเหลือจากทางภาครัฐได๎อยํางเต็มที่  
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 ด้านที่ 2 ด้านการลดภาระค่าใช้จ่าย 
 ประชาชนมีความต๎องการให๎รัฐบาลออกมาตรการชํวยเหลือในด๎านการลดภาระ          

คําครองชีพ ลดราคาแก๏สหุงต๎ม ลดราคาน้ํามันพืชและของใช๎ในครัวเรือน ลดราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
ตลอดจนลดราคาคําน้ํา คําไฟ และต๎องการให๎รัฐบาลดําเนินนโยบายโครงการเราชนะ ,คนละครึ่ง ,                  
เราเที่ยวด๎วยกัน และบัตรสวัสดิการแหํงรัฐอยํางตํอเนื่อง โดยต๎องการให๎รัฐบาลเพ่ิมวงเงินให๎กับ
ประชาชนในแตํละโครงการ และในสํวนของผู๎สูงอายุ คนพิการต๎องการให๎รัฐบาลเพ่ิมวงเงินเบี้ยยังชีพ
ของผู๎สูงอายุและคนพิการ ตลอดจนชํวยลดภาระคําใช๎จํายของกลุํมเปราะบาง 

 ด้านที่ 3 ด้านการกู้ยืม ลดภาระหนี้สิน 
 ประชาชนมีความต๎องการให๎ภาครัฐดําเนินนโนบายในเรื่องการพักหนี้ระยะยาว               

ให๎กับประชาชน กลุํมภาคเกษตรกร เจ๎าของกิจการ และประชาชนชนที่ได๎รับผลกระทบจากการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีแหลํงเงินกู๎ดอกเบี้ยต่ําให๎กับประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให๎กับ
ประชาชน ในเรื่องของแหลํงเงินทุนในการประกอบอาชีพ และประชาชนมีความต๎องการให๎ภาครัฐมี
มาตรการชํวยเหลือประชาชนกลุํมที่ก๎ูเงินนอกระบบอีกด๎วย 

 ด้านที่ 4 ด้านการรักษา  
 ประชาชนต๎องการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรเพ่ิมทางเลือกในการจัดหา

วัคซีนทางเลือกมากกวํานี้ และควรมีการเพ่ิมหรือปรับปรุงศูนย๑พักคอยให๎สามารถรองรับการแพรํ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กําลังเกิดข้ึน นอกจากนี้ประชาชนยังต๎องการที่จะได๎รับชุด
ตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) รํวมถึงการเข๎ารับการรักษาแบบไมํเสียคําใช๎จําย 
 ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะที่จะนําไปสู่แนวทางการกําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการ
ของรัฐในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 รัฐบาลควรมอบหมายให๎หนํวยงานในพ้ืนที่สํารวจความเดือดร๎อน และความต๎องการ                      
ของประชาชนเพ่ือนําไปกําหนดมาตรการการเยียวยาชํวยเหลือให๎ตรงกับความต๎องการ และสามารถ
แก๎ไขป๓ญหาความเดือดร๎อนของประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนหนํวยงานของรัฐควรคิด 
ตัดสินใจ วางแผนให๎รอบคอบในการออกมาตรการตํางๆ และมีมาตรการที่เข๎มงวด รัดกุมมากขึ้น 
ไมํเชํนนั้น อาจจะไมํสามารถปูองกันการแพรํระบาดได๎ แตํอาจจะทําให๎มีผู๎ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น และ
หนํวยงานของรัฐควรมีบทลงโทษกับประชาชนที่ฝุาฝืนมาตรการตํางๆ อยํางจริงจัง เนื่องจากมี
ประชาชนบางกลุํมที่ยังฝุาฝืนมาตรการของรัฐอยูํเป็นจํานวนมาก 

หนํวยงานของรัฐควรมีการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลที่เป็นจริง ถูกต๎องชัดเจน ไมํมีการบิดเบือน                   
มีหลักฐานที่สามารถให๎ประชาชนตรวจสอบได๎ และควรมีการประชาสัมพันธ๑ให๎หลากหลายทางมากกวํา
นี้ เพราะมีประชาชนบางกลุํมไมํสามารถทราบข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ได๎ เพื่อให๎ประชาชน                    
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มีความรู๎ความเข๎าใจถึงโรคนี้และการปูองกันตัวเองมากขึ้น ตลอดจนหนํวยงานของรัฐควรมีมาตรการใน
การแก๎ไขป๓ญหาการบิดเบือนข๎อมูลขําวสารในเรื่องของการแพรํระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อยํางเป็นรูปธรรม และควรมีมาตรการในการคุ๎มครองข๎อมูลสํวนตัวของผู๎ติดเชื้อ 
 
อภิปรายผล 
   1) ชํองทางการรับข๎อมูลขําวสาร ในป๓จจุบันได๎เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทําให๎ประชาชน               
ในพ้ืนที่สามารถเข๎าถึงข๎อมูลหรือการรับข๎อมูลได๎สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยูํใน
พ้ืนที่นี้จะมีการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารได๎มากกวําและหลายชํองทางมากกวํา โดยจากการศึกษาจากกลุํม
ตัวอยํางพบวํา ชํองทางการรับข๎อมูลขําวสารของประชาชนในเขตพ้ืนที่มีความหลากหลายมากมาย 
เชํน สื่อ Social Media สื่อสิ่งพิมพ๑โทรทัศน๑ วิทยุ เสียงประกาศตามสาย และเพ่ือนหรือคนที่รู๎จัก เป็น
ต๎น ทั้งนี้การที่จะให๎ประชาชนจะเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารหรือรับขําวมูลขําวสารนั้น ทางหนํวยงานของรัฐ
อาจจะต๎อง ให๎ความสําคัญกับชํองทางที่ประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎มากที่สุดและก็ลดหลั่นลงมา
ตามลําดับจากการศึกษาพบวําประชาชนในพ้ืนที่มีชํองทางการรับข๎อมูลขําวสารผํานชํองทางสื่อ 
Social Media มากที่สุด จํานวน 258 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.52 เนื่องจากชํองทางการรับข๎อมูล
ขําวสารดังกลําว เข๎าถึงได๎งําย มีความสะดวก รวดเร็ว และทันตํอเหตุการณ๑ป๓จจุบันมากที่สุด 
 2) ความรู๎ความเข๎าใจและพฤติกรรมของประชาชนมีผลตํอการนําเอาความรู๎ความเข๎าใจ                    
ที่แตํละบุคคลได๎รับมานั้นมาปฏิบัติ โดยผํานกระบวนการคิด วิเคราะห๑และแยกแยะของแตํละบุคคล             
ซึ่งสอดคล๎องกับสุนันท๑ ประเสริฐจิต (2529 อ๎างถึงใน วีรชัย เฮงษฎีกุล, 2550, น.10) ได๎อธิบาย
ความหมายของความรู๎ความเขาใจไว๎วํา ความรู๎ หมายถึงพฤติกรรมและสถานการณ๑ตํางๆ ซึ่งเน๎นการ
จําไมํวําจะเป็นการระลึกถึงหรือระลึกได๎ก็ตาม เป็นสถานการณ๑ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเรียนรู๎             
โดยความรู๎นี้  อาจแยกออกเป็น ความรู๎เฉพาะสิ่ง ความรู๎ในเรื่องระเบียบการและความรู๎เรื่องสากลเป็น
ต๎น สํวนความเข๎าใจหมายถึงความสามารถทางป๓ญญาและทักษะ อันได๎แกํ 1) ความสามารถที่จะให๎
ความหมายของคํา (การแปล) 2) ความสามารถในการเข๎าใจความหมายของการคิด (การตีความ)                    
3) ความสามารถในการคาดคะเนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได๎จากการกระทํา (การประเมินคํา)จากผลการศึกษา
พบวํา ประชาชนในเขตพ้ืนที่มีความรู๎ความเข๎าใจด๎านการรักษามากที่สุด โดยแปลผลออกมาอยูํในระดับที่
มาก เนื่องจากประชาชนให๎ความสนใจเรื่องกับด๎านการรักษา และในป๓จจุบันการรักษานั้นยังไมํสามารถ
รักษาหรือเข๎าถึงการรักษาได๎อยํางครอบคลุม ประชาชนจริงต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการรักษาเป็น
พิเศษ และในทางกลับกัน ด๎านข๎อมูลขําวสารประชาชนยังมีความรู๎ความเข๎าใจที่ผิดอยูํ โดยในรายข๎อ
คําถามที่วํา ความเข๎มข๎นของเจลแอลกอฮอล๑ล๎างมือ ต๎องไมํต่ํากวํา 50-65 % ถึงจะมีประสิทธิภาพการ
ฆําเชื้อได๎ ซึ่งการแปลผลออกมากอยูํในระดับปานกลางและประชาชนยังมีความรู๎ความเข๎าใจที่ผิดอยูํ จาก
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การอ๎างอิงของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วําเจล แอลกอฮอล๑ล๎างมือ ต๎องมีความเข๎มข๎นอยําง
นั้น 70 % ถึงจะสามารถฆําเชื้อได๎ และหากมีไข๎ ไอ หายใจลําบาก ให๎ไปพบแพทย๑ทันที 
 3) ความสามารถในการปรับตัวของประชาชนในพ้ืนที่มีการปรับตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงการแพรํ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสวมหน๎ากากอนามัย เพ่ือไมํให๎รับเชื้อไวรัสดังกลําว                               
ไมํวําจะมีหรือไมํมีอาการไข๎ก็ตาม ประชาชนจะพกเจลแอลกอฮอล๑ทุกครั้งและความเข๎าใจเกี่ยวกับ                
การลดระยะเวลาในการอยูํในพ้ืนที่สาธารณะ และเห็นวําการลดระยะเวลาจะชํวยให๎ลดโอกาส                      
การแพรํระบาดของโรคโควิด19 ได๎มากที่สุด และยังเชื่อมั่นในการปฏิบัติตัวเพ่ือปูองกันการแพรํ
ระบาดของโรคโควิด19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการปรับตัวดังกลําวเป็นไปตาม
แนวทางของการปูองกันโรคของกรมควบคุมโรค (2564) ซึ่งสะท๎อนผํานความคิดเห็นตํอผลกระทบ 
โดยประชาชนในพื้นท่ีเห็นวําการออกไปในพ้ืนที่สาธารณะต๎องใช๎ความระมัดระวัง ซึ่งจะชํวยลดโอกาส
การแพรํระบาดของโรคโควิด 19 ได๎มากที่สุด ทําให๎ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น สะท๎อน
ผํานความคิดเห็นตํอผลกระทบทางสังคม ดังนั้นการสร๎างความเชื่อมั่นในมาตรการของภาครัฐในการ
ปฏิบัติตัวเพ่ือลดการแพรํระบาดของโรค จําเป็นต๎องทําอยํางตํอเนื่อง เพ่ือลดผลกระทบตําง ๆ                     
ที่เกิดขึ้นทั้งเศรษฐกิจและสังคม 

4) ความพึงพอใจตํอนโยบายและแนวทางการจัดการของรัฐในการบริหารจัดการสถานการณ๑          
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยภาพรวมประชาชนในเขตพ้ืนที่มี
ความพึงพอใจตํอนโยบายและแนวทางการจัดการของรัฐ ในด๎านข๎อมูลขําวสารอยูํในระดับมาก                   
ซึ่งข๎อมูล ที่เผยแพรํนั้นมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอยํางดีภาครัฐ
สามารถกระจายข๎อมูลขําวสารดังกลําวเป็นที่พ่ึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ ในด๎านมาตรการ
ประชาชนมีความพ่ึงพอใจอยูํในระดับมาก เนื่องจากมาตรการตํางๆของภาครัฐสามารถเข๎าถึง
ประชาชนได๎อยํางทั่วถึง ประชาชนสามารถนําไปปฏิบัติได๎จริงและชํวยลดทอนผลกระทบที่เกิดจาก
การแพรํระบาดของโรคได๎ เชํน มาตรการWork from home เป็นต๎น ในด๎านการรักษาประชาชนมี
ความพึงพอใจอยูํในระดับมากซึ่งรัฐดําเนินการเตรียมความพร๎อมด๎านตํางๆเกี่ยวกับการรักษา เชํนการ
จัดหาวัคซีน ตลอดจนการเตรียมความพร๎อมของโรงพยาบาลสนาม ภาครัฐสามารถบริหารจัดการได๎
เป็นอยํางดี ด๎านการเยียวยาประชาชนมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก ภาครัฐสามารถชํวยเหลือ
เยียวยาประชาชนได๎อยํางทั่วถึง เทําเทียมและเสมอภาคกัน สํงผลให๎ประชาชนมีความพ่ึงพอใจตํอ
นโยบายและแนวทางการจัดการของรัฐในการบริหารจัดการสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ 
 5) ประชาชนต๎องการการเยียวยาชํวยเหลือจากภาครัฐ และต๎องการให๎ภาครัฐตอบสนองตํอ
ความต๎องการของประชาชนในด๎านตํางๆ ได๎อยํางเต็มที่ เมื่อความต๎องการเกิดขึ้นและได๎รับการ
ตอบสนองในด๎านนั้นแล๎ว ความต๎องการด๎านนั้นจะถูกลดความสําคัญลงจนหมดแตํจะเกิดความ
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ต๎องการในสิ่งใหมํแทน ซึ่งสอดคล๎องกับ ทฤษฎีความต๎องการของ Maslow (Maslow’s Need 
Hierachy) Maslow (อ๎างถึงใน พรอนันต๑ กิตติมั่นคง, น.14) ได๎ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับความต๎องการ
ของมนุษย๑ไว๎ดังนี้ (1) บุคคลยํอมมีความต๎องการอยูํเสมอและไมํสิ้นสุด ขณะที่ความต๎องการใดได๎รับ
การตอบสนองแล๎ว ความต๎องการอยํางอ่ืนก็จะเกิดขึ้นอีกไมํมีวันจบสิ้น (2) ความต๎องการที่ได๎รับการ
ตอบสนองแล๎วจะไมํเป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอ่ืนๆ ตํอไป ความต๎องการที่ยังไมํได๎รับการตอบสนอง
จึงเป็นสิ่งจูงใจในพฤติกรรมของคนนั้น (3) ความต๎องการของบุคคลจะเรียงเป็นลําดับขั้นตอน
ความสําคัญ เมื่อความต๎องการระดับต่ําได๎รับการตอบสนองแล๎ว บุคคลก็จะให๎ความสนใจกับความ
ต๎องการระดับสูงตํอไป จากการศึกษาพบวําประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก มีความต๎องการการเยียวยาชํวยเหลือจากภาครัฐด๎านการลดภาระคําใชํจําย ด๎านการ
กู๎ยืม ลดภาระหนี้สินและด๎านการรักษา ในประเด็นตํางๆ เชํน ด๎านการลดภาระคําใชํจําย ประชาชนมี
ความต๎องการให๎รัฐบาลออกมาตราการลดภาระคําครองชีพ และคําใชํจํายในครัวเรือน และต๎องการให๎
รัฐบาลดําเนินนโยบายเพิ่มวงเงินให๎กับผู๎มีสิทธิในโครงการ เราชนะ ,คนละครึ่ง ,เราเที่ยวด๎วยกัน และ
บัตรสวัสดิการแหํงรัฐ ด๎านการกู๎ยืม ลดภาระหนี้สิน ประชาชนมีความต๎องการให๎ภาครัฐดําเนิน
นโยบายในเรื่องการพักหนี้ระยะยาวให๎กับประชาชน กลุํมภาคเกษตรกร เจ๎าของกิจการ แล ะ
ประชาชนชนที่ได๎รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตลอดจน มีแหลํงเงินกู๎
ดอกเบี้ยต่ําให๎กับประชาชน และประชาชนมีความต๎องการให๎ภาครัฐออกมาตราการชํวยเหลือ
ประชาชนกลุํมที่กู๎ เงินนอกระบบอีกด๎วย ด๎านการรักษาพบวําประชาชนต๎องการวัคซีนที่มี
ประสิทธิภาพมากทีสุ่ด และควรมีการเพ่ิมหรือปรับปรุงศูนย๑พักคอยให๎สามารถรองรับการแพรํระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ที่กําลังเกิดขึ้น นอกจากนี้ประชาชนยังต๎องการที่จะได๎รับชุดตรวจ
โควิด Antigen Test Kit (ATK) อยํางทั่วถึงและเพียงพอตํอความต๎องการ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. หนํวยงานรัฐควรมีการกระจายข๎อมูลในด๎านตํางๆ เชํน ด๎านข๎อมูลขําวสาร ด๎านมาตรการ              
ด๎านการรักษา หรือด๎านการเยียวยา เป็นต๎น การประชาสัมพันธ๑ควรมีข๎อมูลที่ต๎องชัดเจน ไมํมีการ
บิดเบือนข๎อมูล และควรมีการประชาสัมพันธ๑ให๎หลากหลายชํองทาง เพ่ือให๎ประชาชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจมากขึ้น ตลอดจนหนํวยงานรัฐต๎องมีมาตรการในการแก๎ไขป๓ญหาการบิดเบือนข๎อมูลขําวสาร
อยํางเป็นรูปธรรม เพราะการกระจายข๎อมูลนั้นก็ต๎องเป็นข๎อมูลที่ถูกต๎อง ซึ่งประชาชนบางกลุํมยังมี
ความรู๎ความเข๎าใจที่ผิดจากความเป็นจริงอยูํ 

2. การที่หนํวยงานภาครัฐจะจัดทําหรือดําเนินการออกนโยบายหรือมาตรการ ไมํวําจะเป็น             
ด๎านข๎อมูลขําวสาร ด๎านมาตรการ ด๎านการรักษา และด๎านการเยียวยานั้น ต๎องคํานึงถึงความต๎องการ              
ของประชาชนและประสิทธิภาพในการจัดการ กับสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
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โรนา 2019 (COVID-19)  และผลกระทบที่ประชาชนพ่ึงจะได๎รับด๎วย บางมาตรการถ๎าไมํสามารถ
ปูองกัน หรือยับยั้งการแพรํระบาดได๎ หนํวยงานภาครัฐควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงมาตรการ
ดังกลําว ไมํเชํนนั้นอาจกํอให๎เกิด ผลกระทบแบบในป๓จจุบัน และหากหนํวยงานภาครัฐยังไมํมีการบังคับ
ใช๎มาตรการที่รัดกุมมากกวํานี้ อาจกํอให๎เกิดผลกระทบที่มากเกินกวําที่หนํวยงานของรัฐจะรับไหว 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาผลกระทบที่ประชาชนได๎รับจากนโยบายและมาตรการของภาครัฐ            

เพ่ือนําไปประเมินหรือการประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลในการออกมาตรการอ่ืนๆตํอไป 
2. ควรมีการศึกษาถึงการฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจในระดับภาพรวมของประเทศ ที่ได๎รับ

ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือเป็นแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาตํอไป 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือ1) ศึกษาระดับความโปรํงใสในการบริหารขององค๑กรปกครอง                  
สํวนท๎องถิ่น กรณีศึกษา องค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 2) เสนอ
แนวทางการเสริมสร๎างความโปรํงใสในการบริหารขององค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ เป็นงานวิจัย                  
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุํมตัวอยํางจํานวน 378 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล ได๎แกํ 
แบบสอบถาม วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการใช๎สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่  หาคําร๎อยละ หาคําเฉลี่ย                   
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวํา 
          1) ศึกษาระดับความโปรํงใสในการบริหารขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กรณีศึกษา 
องค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย พบวําความโปรํงใสในการดําเนินงาน
ขององค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย  โดยรวมอยูํในระดับมาก                 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ด๎านที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ ด๎านการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร  รองลงมาคือ 
ด๎านความไว๎วางใจ ด๎านกระบวนการตรวจสอบความถูกต๎อง และข๎อที่มีความคิดเห็นน๎อยที่สุด ซึ่งอยูํ
ในระดับมาก คือด๎านการเปิดเผยข๎อมูลขําวสาร ตามลําดับ 
         2) เสนอแนวทางการเสริมสร๎างความโปรํงใสในการบริหารขององค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎าน
ไรํ การศึกษาการวิจัยเรื่อง ความโปรํงใสในการบริหารงานขององค๑กรปกครองท๎องถิ่น ขององค๑การ
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บริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ทั้งหมด 4 ด๎าน ซึ่งผลโดยภาพรวม อยูํระดับ
มาก องค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ 1. ควรมีการจัดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ
การตํอต๎านการทุจริตคอร๑รัปชั่น เพ่ือให๎อบต.มีประสิทธิภาพด๎านความโปรํงใสได๎มากขึ้น 2. อบต.ควร
มีการเปิดเผยข๎อมูลในด๎านตํางๆให๎ประชาชนได๎มีสิทธิและต๎องการเข๎าถึงข๎อมูล เพ่ือแสดงความ
โปรํงใสในการบริหารงาน 3. เปิดเผยข๎อมูลอยํางตรงไปตรงมาไมํวําจะเป็นการอบรมหรือโครงการ
ตํางๆหรือทางเว็บไซต๑ออนไลน๑ ผํานทางโซเซียลมิเดีย เฟสบุ๏ก ไลท๑ อยํางใกล๎ชิด เพ่ือแสดงให๎เห็นถึง
การทํางานและความโปรํงใสของท๎องถิ่นตํอไป 
 
คําสําคัญ : ความโปรํงใส, การบริหาร,องค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the level of transparency in 
administration of local administrative organizations, a case study of Ban Rai 
Subdistrict Administrative Organization. Si Samrong District Sukhothai Province 2) 
Compare the opinions of the people with the level of transparency in the 
administration of the Ban Rai Subdistrict Administrative Organization 3) Propose the 
guidelines for enhancing the transparency in the administration of the Ban Rai 
Subdistrict Administrative Organization It is a quantitative and qualitative research. 
The sample consisted of 378 people. The tools used for data collection were 
questionnaires and interview forms. Data were analyzed using descriptive statistics. 
frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and content analysis It 
is a quantitative and qualitative research. The results showed that 
 1) To study the level of transparency in administration of local government 
organizations, a case study of Ban Rai Subdistrict Administrative Organization Si 
Samrong District Sukhothai It was found that the transparency in the operation of the 
Ban Rai Subdistrict Administrative Organization Si Samrong District Sukhothai Province 
as a whole is at a high level when considering each aspect. The aspect with the 
highest opinion is access to information, followed by trust The validation process and 
the one with the least comment which is at a high level is the disclosure of 
information, respectively. 
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          2) Propose guidelines for enhancing transparency in administration of Ban Rai 
Subdistrict Administrative Organization research study on Transparency in the 
administration of local administrative organizations of the Ban Rai Subdistrict 
Administrative Organization Si Samrong District Sukhothai Province in all 4 aspects, 
which overall results are at a high level. Ban Rai Subdistrict Administrative 
Organization 1. There should be activities to exchange ideas about anti-corruption. To 
make the SAO more efficient in transparency 2. The Sub-district Administrative 
Organization should disclose information in various fields so that people have rights 
and want to access information. to show transparency in management 3. Disclosure 
of information honestly whether it is training or projects or through online websites. 
Through social media, Facebook Lite closely to further demonstrate the work and 
transparency of the local area. 
 
Keywords : Transparency, Administration, Ban Rai Subdistrict Administrative Organization 
 
บทนํา 
       ป๓ญหาของการทุจริตคอร๑รัปชั่นในป๓จจุบันถือเป็นป๓ญหาใหญํที่สําคัญที่มีผลกระทบตํอคนทั่วโลก 
โดยเฉพาะในประเทศไทยนั้นยังคงเป็นป๓ญหาสังคมที่ทวีความรุนแรงอยํางตํอเนื่องทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เป็นป๓ญหาที่บั่นทอนการพัฒนาประเทศเป็นระยะ เวลายาวนาน สํงผลให๎การทุจริต
คอร๑รัปชั่นเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จากป๓ญหาดังกลําวได๎มีองค๑กรเพ่ือความ
โปรํงใสนานาชาติ ได๎จัดลําดับความโปรํงใสทั้งหมด180 ประเทศ ผํานดัชนีชี้วัดภาพลักษณ๑ การทุจริต
คอร๑รัปชั่นประจําปี  2563 ผลปรากฏวําประเทศไทยได๎คะแนน  36 คะแนน จากคะแนนเต็ม
100 คะแนน อยูํอันดับที่ 104 จาก 180ประเทศ(กมล ชวาลวิทย๑,2563)จากการสํารวจของสํานักงาน
คณะกรรมการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ป.ป.ช.) พบวํา หนํวยงานตํางๆ ใน
ภาครัฐเป็นองค๑กรที่มีการทุจริตคอร๑รัปชั่นมากที่สุด ป๓ญหาสํวนใหญํเกิดจากการทําหน๎าที่บริหารงาน
ขัดตํอหลักคุณธรรม จริยธรรม ขาดความโปรํงใส ในการทํางานและขาดการใสํใจดูแลคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สํงผลให๎เกิดการทุจริตคอร๑รัปชั่น อยํางกว๎างขวางในภาครัฐ 
 แนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาล จึงมีบทบาทอยํางมากตํอหนํวยงานภายในประเทศทั้งภาครัฐ
และเอกชน ประเทศไทยจึงมีความพยายามในการสร๎างระบบการบริหาร กิจการบ๎านเมืองที่ดีโดยเน๎น
การเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวม ในการตัดสินใจของภาครัฐมากขึ้น ภาครัฐมีการ
บริหารการปกครองที่โปรํงใสสามารถถูกตรวจสอบ โดยประชาชนมากขึ้น หลักธรรมาภิบาล จึง ได๎
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กลายเป็นแนวคิดที่ได๎รับการยอมรับวําเป็นหลักการ ที่เกื้อหนุนสังคมประชาธิปไตย และเมื่อมีการนํา
แนวคิดหลักธรรมาภิบาลไปสูํการปฏิบัติอยํางจริงจัง ซึ่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการสร๎าง
ระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี มุํงเน๎นให๎หนํวยงานของรัฐดําเนินงานตามภาระหน๎าที่โดย
ยึดหลักการพ้ืนฐาน 6 ประการ ได๎แกํ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรํงใส หลักการมีสํวน
รํวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความค๎ุมคํา (สํานักงานคณะกรรการข๎าราชการพลเรือน,2553) 
 จากสถานการณ๑ภาพรวมการทุจริตคอร๑รัปชั่นของประเทศไทยที่กลําวมาข๎างต๎น การที่จะให๎
ป๓ญหาดังกลําวคลี่คลายเกิดผลสัมฤทธิ์ได๎ดีและมีประสิทธิภาพได๎นั้น รัฐบาลจะต๎อง สร๎างระบบการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี โดยเน๎นการกระจายอํานาจ ในทุกระดับอยํางเทําเทียมซึ่งหนํวยที่ต๎องให๎ความสําคัญ
ที่สุดคือ หนํวยการปกครองท๎องถิ่น เพราะป๓ญหาการทุจริคอร๑รัปชั่นสํวนใหญํเกิดจากองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่ได๎ใช๎อํานาจของตน ที่มีอยูํนําไปใช๎ในทางที่ไมํชอบด๎วยกฎหมาย ดังนั้น การกระจายอํานาจจาก
สํวนกลางไปสูํ  องค๑กรปกครองท๎องถิ่น จะต๎องเป็นอยํางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพราะ
เจตนารมณ๑ของ การกระจายอํานาจแท๎จริงนั้นเพ่ือให๎การบริหารงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็น
รากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีสํวนรํวมของประชาชนในท๎องถิ่น ถือเป็น 
กลไกที่จะบําบัดทุกข๑ บํารุงสุขให๎แกํประชาชนในท๎องถิ่นของตนอยํางแท๎จริง เพราะองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นต๎องมาจากประชาชน ดําเนินกิจการเพ่ือประชาชน และการกํากับดูแลโดยประชาชน 
            การแก๎ป๓ญหาการทุจริตคอร๑รัปชั่นให๎ได๎ผลดีและมีประสิทธิภาพ ต๎องเกิดจากองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไปสูํการปฏิบัติอยํางจริงจังโดยเน๎น
เรื่อง หลักความโปรํงใส ซึ่งถือเป็นหัวใจของการบริหารงานในทุกระดับและถือเป็นหลักที่สําคัญหลัก
หนึ่งในหลักธรรมาภิบาลมาใช๎ในการดําเนินงานเพราะความหมายความโปรํงใส คือ การสร๎างความ
ไว๎วางใจของคนในท๎องถิ่นที่มีตํอการบริหารงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยการปรับปรุง
กลไกการทํางานขององค๑กรให๎มีความโปรํงใส มีการเปิดเผยข๎อมูลขําวสารที่ เป็นประโยชน๑                  
อยํางตรงไปตรงมาด๎วยภาษาที่เข๎าใจงําย ประชาชนเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารได๎สะดวกและมีกระบวนการ     
ให๎ประชาชนตรวจสอบความถูกต๎องชัดเจนได๎ ดังนั้น หากองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ดําเนินการตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยการให๎ประชาชนมีสํวนรํวมคอยตรวจสอบ และแสดงให๎เห็นวําท๎องถิ่นของตนเอง
นั้นสามารถบริหารงานได๎อยํางโปรํงใสและมีความรับผิดชอบประชาชนมีความคิดเห็นสํวนรวมคอยกํากับ
ดูแลรํวมกัน และรู๎สึกวําท๎องถิ่นของตนเองเป็นที่รัก เป็นที่หวงแหน และเป็นสํวนหนึ่งที่รู๎สึกถึงความเป็น
เจ๎าของ การบริหารงานท๎องถิ่นก็ยํอมปราศจากซึ่งการทุจริตคอร๑รัปชั่นจากท๎องถิ่นจนไปถึงระดับชาติ 
ประเทศไทยก็จะกลับมาเข๎มแข็งได๎อีกครั้งเพ่ือให๎ประชาชนได๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขให๎
สอดคล๎องการดํารงอยูํในสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงของโลกได๎ตลอดเวลา (สหักดิ์ ฤทธิ์รักษา, 2558) 
             ดังนั้นคณะวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความโปรํงใสในการบริหารงานขององค๑การบริหารสํวน
ตําบลบ๎านไรํ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค๑  เพ่ือศึกษาระดับความโปรํงใสในการ
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บริหารขององค๑กรปกครองสวนท๎องถิ่น กรณีศึกษา องค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ อําเภอศรีสําโรง 
จังหวัดสุโขทัย เพ่ือเสนอแนวทางการเสริมสร๎างความโปรํงใสความโปรํงใสในการบริหารขององค๑กร
ปกครองสวนท๎องถิ่น กรณีศึกษา องค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความโปรํงใสในการบริหารขององค๑กรปกครองสวนท๎องถิ่น กรณีศึกษา 
องค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางการเสริมสร๎างความโปรํงใสในการบริหารขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น กรณีศึกษา องค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได๎แกํ ประชาชนในองค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ  
อําเภอศรีสําโรง  จังหวัดสุโขทัย จํานวน ทั้งหมด 5,290 คน สํวนกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ได๎
กําหนดจากขนาดกลุํมตัวอยํางด๎วยตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
และระดับความคลาดเคลื่อน + 5 % ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู๎วิจัยจะใช๎ขนาดของกลุํมตัวอยํางที่
เหมาะสมคือ จํานวน 378 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได๎มีการดําเนินการ

สร๎างแบบสอบถามจากการศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับความโปรํงใสใน
การกริหารขององค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ  อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 

ป๓ญหาอุปสรรคและข๎อเสนอแนะเก่ียวกับ
ความโปรํงใสํในการบริหารขององค๑การ
บริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ อําเภอศรีสําโรง 

จังหวัดสุโขทัย  
 

ความโปรํงใสํในการบริหารขององค๑การ
บริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ อําเภอศรีสําโรง 
จังหวัดสุโขทัย 

 

ระดับความคิดเห็นของประชาชนตํอความโปรํงใสํ
การในการบริหารขององค๑การบริหารสํวนตําบล
บ๎านไรํ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย  
           1) ความไว๎วางใจ 
           2) การเปิดเผยข๎อมูลขําวสาร 
           3) การเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร 
           4) กระบวนการตรวจสอบความถูกต๎อง 
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แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 
      1. ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ประกอบด๎วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
สถานภาพสมรส เป็นแบบสอบถามลักษณะให๎เลือกตอบ (Checklists) 
      2. ระดับความโปรํงใสในการบริหารขององค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ อําเภอศรีสําโรง 
จังหวัดสุโขทัย   
       ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale)โดยผู๎วิจัยได๎ใช๎สถิติ            
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาคําเฉลี่ย (Mean) และหาคําสํวนเบียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ 
                                           5 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
                                           4 หมายถึง ระดับมาก 
                                           3 หมายถึง ระดับปานกลาง 
                                           2 หมายถึง ระดับน๎อย 
                                           1 หมายถึง ระดับน๎อยที่สุด          

โดยเกณฑ๑การให๎คะแนนที่ได๎จากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้กําหนดเกณฑ๑ในการแปล
ความหมายตามแนวทางของเบสท๑ (Best: 1970) ซึ่งมีเกณฑ๑ดังตํอไปนี้ 
                                     คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 อยูํในระดับมากที่สุด 
                                     คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 อยูํในระดับมาก 
                                     คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 อยูํในระดับปานกลาง 
                                     คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 อยูํในระดับน๎อย 
                                     คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 อยูํในระดับน๎อยที่สุด 
        3. เป็นคําถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นป๓ญหา อุปสรรด ข๎อเสนอแนะ ที่จะนําไปสูํแนว
ทางการแก๎ไขป๓ญหาความโปรํงใสในการบริหารขององค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ  อําเภอศรีสําโรง 
จังหวัดสุโขทัย (Mean) และหาคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ 
                                             5 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
                                             4 หมายถึง ระดับมาก 
                                             3 หมายถึง ระดับปานกลาง 
                                             2 หมายถึง ระดับน๎อย 
                                             1 หมายถึง ระดับน๎อยที่สุด 
        โดยเกณฑ๑การให๎คะแนนที่ได๎จากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้กําหนดเกณฑ๑ในการแปล
ความหมายตามแนวทางของเบสท๑ (Best: 1970) ซึ่งมีเกณฑ๑ดังตํอไปนี้ 
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                                     คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 อยูํในระดับมากที่สุด 
                                     คะแนนเฉลี่ย 3.5 - 4.49 อยูํในระดับมาก 
                                     คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 อยูํในระดับปานกลาง 
                                     คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 อยูํในระดับน๎อย 
                                    คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 อยูํในระดับน๎อยที่สุด 

การสร้างเครื่องมือ 
การสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยดังนี้ คือ 
1. ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี จากการสํารวจตําราเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับความ

โปรํงใสในการบริหารขององค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร๎างแบบสอบถาม
เพ่ือกําหนดขอบเขตในการสร๎างเครื่องมือ 

2. วิเคราะห๑เนื้อหาและกําหนดกรอบแนวคิดในการสร๎างแบบสอบถามให๎ครอบคลุมความ
คิดเห็นประชาชนตํอการดําเนินงานขององค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ  อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย  

3. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา(Content Validity Test) และการทดสอบความ
นําเชื่อถือ (Reliability Test) แบบสอบถาม (Questionnaire) 

3.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) คณะผู๎วิจัยได๎นํา
แบบสอบถามที่สร๎างเสร็จแล๎วมอบให๎กับผู๎ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทําน ตรวจสอบความถูกต๎องของ
เนื้อหาและทําการแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน๑ตํองานวิจัย ได๎คํา IOC = 1 

3.2 ทดสอบหาคําความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคําส๎มประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) แล๎วนํามาทคลองใช๎ (Try Out) กับประชาชนใน
เขตองค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ  อําเภอศรีสําโรง  จังหวัดสุโขทัย  ซึ่งไมํใชํกลุํมตัวอยําง ใน
จํานวน 30 คนขึ้นไป หลักจากนั้นนําแบบสอบถามที่ได๎มาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด๎วย
คอมพิวเตอร๑ ได๎คําความเชื่อมั่นเทํากับ0.894ซึ่งแสดงวําเป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อถือได๎ สําหรับ
สูตรการหาดําสัมประสิทธิ์แอลฟา (AIpha Coefficient) มีดังนี ้

          สําหรับสูตรการหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) มีดังนี้  
  

    =                          1 -  

 

เมื่อ        แทน  คําสัมประสิทธิ์แอลฟา 
   N        แทน  จํานวนข๎อความของเครื่องมือวัด 
                                     แทน  ผลรวมคําความแปรปรวนของคะแนนแตํละข๎อ 

          แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแตํละคน              
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎ทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถามตามกระบวนการ

ตํางๆ ดังนี้ 
1. ขอหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามถึงผู๎นําชุมชนขององค๑การบริหาร

สํวนตําบลบ๎านไรํ  อําเภอศรีสําโรง  จังหวัดสุโขทัย  เพ่ือขอความอนุเคราะห๑ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
2. จัดเตรียมแบบสอบถามให๎เพียงพอกับจํานวนกลุํมตัวอยําง 
3. ทําการจัดสํงแบบสอบถามและจัดเก็บรวบรวมข๎อมูลกับกลุํมตัวอยํางด๎วยตนเองทั้งหมด 

จํานวน 378 ชุด 
4. นําแบบสอบถามที่ได๎รับคืนมาตรวจสอบความถูกต๎องและความสมบูรณ๑ของการตอบ

คําถาม 
5. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล๎วไปวิเคราะห๑ข๎อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ประกอบด๎วย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา 

อาชีพ และสถานภาพสมรส และระดับป๓ญหาความโปรํงใสในการบริหารขององค๑การบริหารสํวน
ตําบลบ๎านไรํ  อําเภอศรีสําโรง  จังหวัดสุโขทัย  ซึ่งเป็นแบบสอบถาม แบํงออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้                 
ให๎เลือกตอบ (Checklists)โดย คณะผู๎วิจัยใช๎สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาแจก
แจงความถี่ หาจํานวนและหาคําร๎อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห๑ข๎อมูลระดับความโปรํงใสในการบริหารขององค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ  
อําเภอศรีสําโรง  จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale)                 
โดยคณะผู๎วิจัยได๎ใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)หาคําเฉลี่ย (Mean) และหาคําสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย  

การประเมินความโปรํงใสในการดําเนินงานขององค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ ทั้งหมด 4 ด๎าน 
ผลวิจัยพบวําโดยรวม อยูํในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ด๎านที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ ด๎านการ
เข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร รองลงมาคือ ด๎านความไว๎วางใจ ด๎านกระบวนการตรวจสอบความถูกต๎อง และข๎อที่
มีความคิดเห็นน๎อยที่สุด ซึ่งอยูํในระดับมาก คือด๎านการเปิดเผยข๎อมูลขําวสาร ตามลําดับ 

ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ในภาพรวมผู๎ตอบแบบสอบถามความโปรํงใสในการดําเนินงานขององค๑การบริหารสํวนตําบล

บ๎านไรํ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ด๎านการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร อยูํในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย
เทํากับ 4.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ ข๎อที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ ประชาชนสามารถเข๎าถึงการจัด
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กิจกรรมขององค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํอยูํในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.54 รองลงมา
คือ ประชาชนสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารจากองค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํที่ทันตํอสถานการณ๑
ป๓จจุบันได๎อยูํในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเทํากับ4.51 ประชาชนจะต๎องทราบและเข๎าถึงข๎อมูลใน
การบริหารงานขององค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ อยูํในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.44 
ประชาชนสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารแผนการใช๎งบประมาณขององค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํอยูํ
ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.41และข๎อที่มีความคิดเห็นน๎อยที่สุด ซึ่งอยูํในระดับมาก คือ 
ประชาชนสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร องค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํที่ทันตํอสถานการณ๑ป๓จจุบันได๎
อยูํในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.03       

ด้านความไว้วางใจ 
พบวํา ด๎านความไว๎วางใจ อยูํในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.36 เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข๎อ ข๎อที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ องค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํมีการดําเนินงานที่มุํงมั่นเพ่ือพัฒนา
องค๑กรและพัฒนาท๎องถิ่นอยูํในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.47 รองลงมาคือ องค๑การบริหารสํวน
ตําบลบ๎านไรํมีการสร๎างความเชื่อมั่นและความไว๎วางใจในการบริหารงานโดยความโปรํงใสในภาพรวม
ขององค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํอยูํในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.36 องค๑การบริหารสํวน
ตําบลบ๎านไรํมีการดําเนินงานกิจกรรมโครงการตํางๆด๎วยความเป็นธรรมและความเป็นกลางอยูํใน
ระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.35 องค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํมีการเสริมสร๎างหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารด๎านความโปรํงใสเพ่ือความไว๎วางใจและความเชื่อมั่นในการดําเนินงานอยูํในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.34 และข๎อที่มีความคิดเห็นน๎อยที่สุด ซึ่งอยูํในระดับมาก คือ องค๑การบริหารสํวน
ตําบลบ๎านไรํมีการจัดซื้อจัดจ๎างเป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุหรือแผนการใช๎จํายงบประมาณประจํา
โครงการประจําปีเพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นในการใช๎จํายเงินอยูํในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.29  

ด้านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง 
พบวํา ด๎านกระบวนการตรวจสอบความถูกต๎องอยูํในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.32 

อยูํในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ ข๎อที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ ประชาชนสามารถเข๎ารับฟ๓ง
การประชุมขององค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํและได๎ทราบข๎อมูลขององค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎าน
ไรํอยูํในระดับมากทีสุ่ด คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.51 รองลงมาคือ ประชาชนมีสํวนรํวมในการตรวจสอบ
และการบริหารงานขององค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ อยูํในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.48 
ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช๎งบประมาณขององค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํอยูํในระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.47 มีการตรวจสอบองค๑กรและรณรงค๑สร๎างจิตรสํานึกภายในองค๑กรและเป็น
การทํางานที่โปรํงใส อยูํในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.46 ประชาชนมีสิทธิ์ในการตรวจสอบ
กิจกรรมตํางๆขององค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํอยูํในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.40 มีการ
ตรวจสอบที่ชัดเจนโดยเน๎นเกี่ยวกับความโปรํงใส เชํนยุทธศาสตร๑และระเบียบประกาศ 4.07 และข๎อที่
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มีความคิดเห็นน๎อยที่สุด ซึ่งอยูํในระดับมาก คือ มีการสํงเสริมให๎ประชาชนรํวมกันสอดสํองดูแลการ
ทํางานแม๎ไมํมีตําแหนํงก็สามารถตรวจสอบได๎ อยูํในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.85  

ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
พบวํา ด๎านการเปิดเผยข๎อมูลขําวสารอยูํในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.28 เมื่อพิจารณา

เป็นรายข๎อ ข๎อที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ เปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามารับรู๎ข๎อมูลขําวสารรํวมชํวยกัน
ตัดสินใจอยูํในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.54 รองลงมาคือ มีการเปิดเผยข๎อมูลขําวสารคูํมือ
หรือคําสั่งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยูํในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.52 มีการเปิดเผยข๎อมูล
ขําวสารในนโยบายและแผนงานโครงการและงบประมาณอยูํในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.40 
องค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ มีการจัดสถานที่หรือตั้งข๎อมูลขําวสารได๎อยํางสะดวกรวดเร็วอยูํใน
ระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.35 มีการเปิดเผยข๎อมูลขําวสารและประชาสัมพันธ๑ให๎กับประชาชน อยูํ
ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.33 องค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ มีการเปิดเผยข๎อมูลหรือแจ๎ง
ข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ให๎แกํประชาชนมากน๎อย อยูํในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.03 และข๎อที่มี
ความคิดเห็นน๎อยที่สุด ซึ่งอยูํในระดับมาก คือ องค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ มีการเปิดเผยข๎อมูลที่
เป็นประโยชน๑ตํอประชาชนอยําสม่ําเสมอและถูกต๎องอยูํในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.76 

 
อภิปรายผล 
    จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ความโปรํงใสในการบริหารงานขององค๑กรปกครองท๎องถิ่น ขององค๑การ
บริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ ผู๎วิจัยพบประเด็นที่นําสนใจซึ่งจะได๎นํามาอภิปรายผลของการวิจัยดังนี้ 
        1.การศึกษาระดับความโปร่งใสในการบริหารขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น กรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งประกอบด๎วยความโปรํงในการ
บริหารงานขององค๑กรปกครองท๎องถิ่น แบํงเป็น 4 ด๎าน คือ 1) ความไว๎วางใจ 2) การเปิดเผยข๎อมูล
ขําวสาร  3) การเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร 4) กระบวนการตรวจสอบความถูกต๎อง พบวํา โดยภาพรวมการ
ประเมินความโปรํงใสในการบริหารงานขององค๑กรปกครองท๎องถิ่นอยูํในระดับมาก สะท๎อนให๎เห็นวํา
องค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ มีการทํางานและปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความโปรํงใส ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด ไพโรจน๑ ภัทรนรากุล (2548, น. 208-215) ได๎ให๎ความเห็นวํา หลักความโปรํงใส คือ การมี
ความโปรํงใสกับการบริหารงานทุก ๆ ด๎านอาทิ เชํน การมีระบบงานที่ชัดเจนมีระบบคุณธรรม ในการ
เลือกบุคคลฯลฯ เปิดโอกาสให๎ประชาชนและสังคมภายนอกเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารและผลการดําเนินงาน
ที่ผํานมาได๎อยํางเสรีตามความเหมาะสม มีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารและผลการดําเนินงานตํอ
สาธารณะอยํางสม่ําเสมอ 
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        2. การศึกษา ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ความโปร่งใสในการบริหารงานของ
องค์การปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ พบวํา ป๓ญหาและอุปสรรคที่ประชาชน
แสดงความคิดเห็นคือด๎านการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารภายในหมูํบ๎านมีความคลาดเคลื่อนของผู๎สูงวัยหรือ
ผู๎ที่เข๎าไมํถึงข๎อมูลขําวสารเพ่ือให๎เกิดความสะดวกรวดเร็วในการรับข๎อมูลขําวสารแกํประชาชนคือ
ประชาสัมพันธ๑ขําวสารข๎อมูลให๎ทั่วถึงทั้งในโซเซียลหรือหอกระจายเสียง ควรสามรถรับรู๎ขําวสารได๎
อยํางทันทํวงทีและไมํคลาดเคลื่อนตรงไปตรงมากับประชาชนในหมูํบ๎านมากที่สุดการจัดกิจกรรมการ
เผยแพรํโครงการและควรมีโอกาสรับรู๎นโยบายและข๎อมูลขําวสารในด๎านตํางๆ 
 จากข๎อมูลข๎างต๎นสรุปได๎วําการเปิดเผยและการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารมีความสําคัญเพราะแสดง
ถึงความโปรํงใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งจําเป็นต๎องมีกระบวนการที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ การตรากฎหมายการ
กําหนดการเปิดเผย และการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารในสํวนของแผนงาน นโยบายและกิจกรรมตํางๆการ
เปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวม การเอ้ืออํานวยการเข๎ารับรู๎และการเข๎าถึงอยํางสะดวกและ
ปลอดภัยและการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับทัศนะของ โกวิทย๑ พวงงาม 
(2554)ได๎เสนอมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด๎วย มาตรการเปิดเผย
ข๎อมูลขําวสารและการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารของราชการและ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) เชํน 
ข๎อมูลเกี่ยวกับการใช๎จํายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการสัมปทาน เปิดเผยบัญชีทรัพย๑สินและ
หนี้สินการแถลงผลงาน โดยประชาชนทุกคนสามารถ เข๎าถึงข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎อง การเปิดเผยข๎อมูล
ที่ถูกต๎องโดยฝุายการเมืองไมํสามารถเข๎าแทรกแซงได๎ เป็นต๎น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1.ควรมีการจัดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการตํอต๎านการทุจริตคอร๑รัปชั่น 

เพ่ือให๎อบต.มีประสิทธิภาพด๎านความโปรํงใสได๎มากขึ้น 
2.อบต.ควรมีการเปิดเผยข๎อมูลในด๎านตํางๆให๎ประชาชนได๎มีสิทธิและต๎องการเข๎าถึงข๎อมูล 

เพ่ือแสดงความโปรํงใสในการบริหารงาน    
  3.เปิดเผยข๎อมูลอยํางตรงไปตรงมาไมํวําจะเป็นการอบรมหรือโครงการตํางๆหรือทาง

เว็บไซต๑ออนไลน๑ ผํานทางโซเซียลมิเดีย เฟสบุ๏ก ไลท๑  อยํางใกล๎ชิด เพื่อแสดงให๎เห็นถึงการทํางานและ
ความโปรํงใสของท๎องถิ่นตํอไป 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1.ควรมีการสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการวิจัยเกี่ยวกับความโปรํงใสในการบริหารงานของ

องค๑กรปกครองท๎องถิ่น ขององค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ทั้งใน
เชิงปริมาณ และคุณภาพ              
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2.เพื่อทําให๎ทราบถึงความโปรํงใสในการบริหารงานขององค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านไรํ วํา
เป็นไปในทิศทางใด  

3.เพื่อที่จะสามารถนําข๎อมูลตํางๆ ที่ได๎รับจากการศึกษามาพัฒนาในด๎านความโปรํงใสในการ
บริหารงาน เพ่ือกํอให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํประชาชนตํอไป 
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การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยัง่ยืน 
กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านห้วยต้ม อําเภอลี้ จังหวัดลาํพูน 

A study on the potential of sustainable community-based tourism: 
a case study of Ban Huai Tom Community, Li District, Lamphun 

Province 
 

ธัญพิชชา มีจี๋1 อิสรีย์ ติยะพิพัฒน์2 และ รุ่งรดิศ เมืองลือ3 
Thanpitcha Mijee  Itsaree Tiyapiphat and Rungradith Muanglue 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาศักยภาพการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางยั่งยืน กรณีศึกษา: 
ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลักทั้งหมด 5 กลุํม จํานวนทั้งหมด 15 คน 
ได๎แกํ ตัวแทนกลุํมทํองเที่ยวชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม จํานวน 1 คน ตัวแทนกลุํมเครื่องเงิน จํานวน 4 คน 
ตัวแทนกลุํมผ๎าฝูายลายปกาเกอะญอ จํานวน 4 คน ตัวแทนวัดพระพุทธบาทห๎วยต๎ม จํานวน 3 คน 
ตัวแทนหนํวยงานภาครัฐ จํานวน 3 คน โดยเครื่องมือที่ใช๎วิจัยคือ แบบสํารวจแหลํงทํองเที่ยวของ
ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน แบบประเมินศักยภาพการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางยั่งยืน 
ของบ๎านห๎วยต๎ม และแบบสัมภาษณ๑แบบกึ่งมีโครงสร๎าง มีการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา
รํวมกับคําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลวิจัยพบวําชุมชนบ๎านห๎วยต๎มมีแหลํงทํองเที่ยว ได๎แกํ อํางเก็บน้ําปู อํางเก็บน้ําแมํลอง และ
โครงการหลวงพระบาทห๎วยต๎ม วัฒนธรรมในการทําบุญตักบาตร สังฆทานผัก ประเพณีเปลี่ยนผ๎า
ครองสรีระสังขารครูบาชัยยะวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห๎วยต๎ม และเจดีย๑ศรีเวียงชัย ซึ่งมีศักยภาพ
ของการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางยั่งยืนอยูํในระดับมาก โดยศักยภาพด๎านทรัพยากรมีมากที่สุด 
รองลงมา คือ ศักยภาพด๎านกิจกรรมการเรียนรู๎ และการปลูกจิตสํานึก และน๎อยที่สุด คือ ศักยภาพ
ด๎านการจัดการทรัพยากรอยํางยั่งยืน  
 
คําสําคัญ : ศักยภาพ การทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางยั่งยืน บ๎านห๎วยต๎ม 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาสาขาการจัดการการทํองเท่ียว มหาวิทยาลยัฟาร๑อีสเทอร๑น Email : 6202051009@feu.edu 
2 อาจารย๑ประจําสาขาการจัดการการทํองเท่ียว มหาวิทยาลัยฟาร๑อีสเทอร๑น Email : itsaree@feu.edu 
3 อาจารย๑ ดร. ประจําสาขาการจัดการการทํองเท่ียว มหาวิทยาลยัฟาร๑อีสเทอร๑น Email : Rungradith@feu.edu 
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Abstract 
 This study aimed to study the potential of Ban Huai Tom Sustainable 
Community-based tourism in Lamphun province. There were 15 key informants 
represented from 5 groups; the Huai Tom community-based tourism, silversmiths, 
Paganyaw cotton fabrics, Huai Tom Temple representatives, and government sector. 
The research method used in this research were the Huai Tom’ s community tourism 
attractions survey, the sustainable community-based tourism potential assessment, 
and semi-structured interviews. Also, the data were analyzed with descriptive 
statistics with percentage, mean, and standard deviation.  
 The result showed that Huai Tom Community’s tourism attractions are Pu 
(crab) reservoir, Long reservoir, Luang Pra Bat Huai Tom Project, give alms to monks 
culture, offering dedicated vegetables to monks, Khru Ba Chai Ya Wongsa Pattana’s 
robe changing tradition, and Sri Vieng Chai Cetiya. The Huai Tom Community has high 
potential in community-based tourism. It was found out that the tourism attractions 
had highest potential, tourism activities, learning, and creating awareness 
respectively. The least potential was sustainable resources management ability.  
 
Keywords: Potential, Sustainable Community-based Tourism, Huai Tom Community 
 
บทนํา  

ประเทศไทยถือเป็นสถานที่เที่ยวในฝ๓นของนักทํองเที่ยวทั่วโลก จากเหตุผลสําคัญหลาย
ประการ ไมํวําจะเป็น อาหารที่มีเอกลักษณ๑ คําครองชีพไมํสูง และผู๎คนมีอัธยาศัยที่ดี ทั้งนี้ การ
ทํองเที่ยวถือเป็นป๓จจัยทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย เนื่องมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ อ่ืนๆ 
อีกมากมาย ไมํวําจะเป็น ธุรกิจการบิน โรงแรม ร๎านอาหาร ห๎างสรรพสินค๎าในชํวงปี 2551-2560 
จํานวนนักทํองเที่ยวตํางชาติของไทยขยายตัวสูงถึงร๎อยละ 10.3 ซึ่งมากกวําอัตราการขยายตัวของ
นักทํองเที่ยวตํางชาติทั่วโลกที่ขยายตัวเพียงร๎อยละ 4.1 ในชํวงเวลาเดียวกัน แตํการที่มีนักทํองเที่ยว
เข๎ามาอยํางล๎นหลามนั้นไมํใชํสิ่งที่ดีเสมอไป ป๓ญหาที่ตามมาคือความเหลื่อมล้ําที่เข๎ามาแทรกซึมอยูํ
ทุกพ้ืนที่ การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวที่ให๎ความสําคัญกับเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว กลับกลายเป็นการ
สร๎างป๓ญหา มากเสียกวําสร๎างประโยชน๑ (Workpoint today, 2564) ดังนั้น การทํองเที่ยวโดยชุมชน
จึงเป็นเครื่องมือพัฒนาสูํการพัฒนาสูํความยั่งยืน โดยเป็นการทํองเที่ยวทางเลือกที่บริหารจัดการโดย
ชุมชนเพ่ือให๎ประโยชน๑จากการทํองเที่ยวตกอยูํกับคนในชุมชน ด๎วยการบริหารจัดการทรัพยากรของ
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ชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือชุมชนโดยแท๎ ทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมระหวํางชุมชนกับนักทํองเที่ยวในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิถีชีวิตเข๎าใจความแตกตํางทางวัฒนธรรม สร๎างความภาคภูมิใจของคนในท๎องถิ่น 
และกํอให๎เกิดความสุขอยํางยั่งยืนในที่สุด (องค๑การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน (องค๑การมหาชน), 2561) 

จังหวัดลําพูนเป็นจังหวัดในกลุํมอารยธรรมล๎านนาที่มีขนาดเล็กที่สุดในภาคเหนือ มีสถานที่
ทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร๑มายาวนานกวํา 1,400 ปี มีชุมชนประวัติศาสตร๑ที่มีชื่อเสียงเป็นต๎นทุน
ทางวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญา ปราชญ๑ชุมชน และผ๎าทอฝีมือดี ที่สามารถนํามาสํงเสริมด๎านการทํองเที่ยว 
นอกจากนี้ วิถีกลุํมชาติพันธุ๑ชาวกะเหรี่ยงหรือปกาเกอญอ สามารถพบได๎มากที่สุดคืออําเภอลี้ ซึ่งมี
กลุํมปกาเกอญออาศัยอยูํ 24 หมูํบ๎าน (สํานักงานจังหวัดลําพูน, 2565) ซึ่งชุมชนพระบาทห๎วยต๎ม     
เป็นชุมชนชาวเผําปกาเกอะญอขนาดเล็กที่มีความเคารพและศรัทธาตํอหลวงปูุครูบาชัยยะวงศาพัฒนา 
ในคราวที่ทํานเป็นเจ๎าอาวาสอยูํนั้นได๎สนับสนุนให๎ชาวปกาเกอะญอมีความรู๎ในการทําเครื่องเงินและ
ทําเป็นอาชีพเพ่ือหารายได๎ ยึดเอาหลักธรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งได๎สะท๎อนผํานการกิน การอยูํและการมีความสัมพันธ๑ตํอสิ่งตํางๆ รอบตัวอยําง
ชัดเจน ไมํวําจะเป็นการที่ชาวบ๎านทุกวัยของที่นี่ถือศีล 5 อยํางเครํงครัด ทั้งหมูํบ๎านรับประทานแตํ
อาหารมังสวิรัติ ไมํเลี้ยงสัตว๑ไว๎เป็นอาหาร และยังคงไปตักบาตรที่วัดอยูํทุกเช๎าเป็นกิจวัตรสําคัญใน
ชีวิตประจําวัน ชาวปกาเกอะญอยังสวมใสํชุดปกาเกอะญอที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ๑ที่ทอใช๎กันเอง
ในครอบครัว  

ชุมชนพระบาทห๎วยต๎ม หรือชาวบ๎านนิยมเรียกวําบ๎านห๎วยต๎มนั้นเริ่มเป็นที่รู๎จักของคนตํางถิ่น
มากขึ้น สํงผลให๎มีการพัฒนาพ้ืนที่ในชุมชนเพ่ือตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ย วเพ่ือการ
ทํองเที่ยวโดยชุมชน จากการเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วจึงกํอให๎เกิดผลดีตํอเศรษฐกิจของชุมชน เกิด
การพัฒนาอาชีพ ดังนั้น ผู๎วิจัยมุํงเน๎นศึกษาศักยภาพการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางยั่งยืน กรณีศึกษา : 
ชุมชนบ๎านห๎วยต๎มด๎านศักยภาพด๎านทรัพยากรการทํองเที่ยว ศักยภาพด๎านการจัดการทรัพยากรอยําง
ยั่งยืน ศักยภาพด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชน นักทํองเที่ยวและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง  และศักยภาพด๎าน
กิจกรรม การเรียนรู๎ และการปลูกจิตสํานึก โดยการศึกษาวิจัยดังกลําวอาจเป็นประโยชน๑ในการ
กําหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการทํองเที่ยวของชุมชนในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือศึกษาเพื่อศึกษาศักยภาพการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางยั่งยืน กรณีศึกษา: ชุมชนบ๎าน 
ห๎วยต๎ม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
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วิธีการดําเนินการวิจัย  
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน โดยผู๎วิจัยทําการศึกษาข๎อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับ

แนวคิดเก่ียวกับการทํองเที่ยว แนวคิดเก่ียวกับการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน แนวคิดเกี่ยวกับการทํองเที่ยว
โดยชุมชนจากเอกสาร ตําราวิชาการ วิทยานิพนธ๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง และข๎อมูลระบบออนไลน๑ตํางๆ 
เพ่ือใช๎ออกแบบสํารวจแหลํงทํองเที่ยวของชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และแบบ
ประเมินศักยภาพของการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางยั่งยืนของบ๎านห๎วยต๎ม หมูํที่ 12 อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน นอกจากนี้ ผู๎วิจัยได๎สัมภาษณ๑ตัวแทนกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในชุมชนเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลมาอธิบาย
ปรากฏการณ๑ที่เกิดขึ้นโดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก 5 กลุํม เป็นผู๎เชี่ยวชาญจํานวนทั้งหมด 15 คน ทําการ
ประเมินเพ่ือศึกษาศักยภาพการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางยั่งยืนของชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน 
 ผู๎วิจัยจะทําการสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก ซึ่งผู๎ให๎ข๎อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้คือ 

1. ตัวแทนจากกลุํมทํองเที่ยวชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม จํานวน 1 คน 
2. ตัวแทนจากกลุํมเครื่องเงิน   จํานวน 4 คน 
3. ตัวแทนจากกลุํมผ๎าฝูายลายปกาเกอะญอ  จํานวน 4 คน 
4. ตัวแทนจากวัดพระพุทธบาทห๎วยต๎ม   จํานวน 3 คน 
5. ตัวแทนจากหนํวยงานภาครัฐ   จํานวน 3 คน  
เครื่องมือในการวิจัย 
1. แบบสํารวจแหลํงทํองเที่ยวของชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ผู๎วิจัยได๎ใช๎การ

กําหนดประเภทของแหลํงทํองเที่ยวจากการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย แบํงออกเป็น 3 ประเภท 
ได๎แกํ แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรม แหลํง
ทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร๑โบราณสถาน 
 2. แบบประเมินศักยภาพการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางยั่งยืนของบ๎านห๎วยต๎ม อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน ผู๎วิจัยได๎รวบรวม วารสาร บทความวิจัย หนังสือวิทยานิพนธ๑ รูปแบบการทํองเที่ยว 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส๑เพ่ือทําการออกแบบประเมินศักยภาพของการพัฒนาการทํองเที่ยวโดยชุมชน
อยํางยั่งยืนของชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม ได๎แกํ ศักยภาพด๎านทรัพยากรการทํองเที่ยว ศักยภาพด๎านการ
จัดการทรัพยากรอยํางยั่งยืน ศักยภาพด๎านการมีสํวนรํ วมของชุมชน นักทํองเที่ยวและผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎อง และศักยภาพด๎านกิจกรรม การเรียนรู๎ และการปลูกจิตสํานึก โดยแบํงคะแนนเป็น 5 ระดับ 
คือ 5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น๎อย 1 น๎อยที่สดุ 
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 3. แบบสัมภาษณ๑กึ่งมีโครงสร๎าง เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลทั่วไปของชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม บริบท 
วิสาหกิจชุมชน ศักยภาพการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางยั่งยืน การมีสํวนรํวมของคนในชุมชน และ
ข๎อเสนอแนะอ่ืนๆ จากประธานกลุํมทํองเที่ยวชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม ผู๎นํากลุํมทอผ๎า ผู๎นํากลุํมเครื่องเงิน 
และเจ๎าหน๎าที่หนํวยงานภาครัฐในพื้นที่ 

 การรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ รวบรวมข๎อมูลจากหลายวิธีด๎วยกัน เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่สมบูรณ๑และเพียงพอ
สําหรับการวิจัย จําเป็นต๎องใช๎ข๎อมูลจากหนังสือ เอกสาร และการสัมภาษณ๑ โดยการรวบรวมข๎อมูล
ดังกลําวนี้สามารถอธิบายได๎ถึงศักยภาพการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางยั่งยืนได๎เป็นอยํางดี ผู๎วิจัยจึงทํา
การเก็บข๎อมูลรวบรวมข๎อมูลใน 2 วิธี ดังนี้ 
 1. การเก็บข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการเก็บข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑ ผู๎นํา
ชุมชนหมูํบ๎าน ผู๎นํากลุํมทํองเที่ยวชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม ผู๎นํากลุํมวิสาหกิจ ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม 
 2. ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการศึกษาค๎นคว๎าจากเอกสารตํางๆ                      
ซึ่งประกอบด๎วย เอกสารทางด๎านวิชาการ รายงานการวิจัย บทความ วารสาร วิทยานิพนธ๑ที่เกี่ยวข๎อง
และแหลํงข๎อมูลจากอินเตอร๑เน็ต เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม ได๎แกํ สภาพทางกายภาพ 
วิสาหกิจโดยชุมชน แหลํงทํองเที่ยวภายในชุมชน และศักยภาพแหลํงทํองเที่ยว 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู๎วิจัยได๎นําเครื่องมือแตํละชนิด ที่ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากภาคสนาม นํามา
วิเคราะห๑และประมวลผล ดังนี้ 
 1. ข๎อมูลจากการสํารวจ เป็นข๎อมูลที่ได๎จากการสํารวจของผู๎วิจัยในการลงสํารวจพ้ืนที่เพ่ือ
สํารวจแหลํงทํองเที่ยวของชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
 2. ข๎อมูลจากการประเมินศักยภาพการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางยั่งยืนของบ๎านห๎วยต๎ม 
ผู๎วิจัยโดยได๎ออกแบบการประเมินศักยภาพของการพัฒนาการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางยั่งยืน ของ
ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม ได๎แกํ ศักยภาพด๎านทรัพยากรการทํองเที่ยว ศักยภาพด๎านการจัดการทรัพยากร
อยํางยั่งยืน ศักยภาพด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชน นักทํองเที่ยวและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง และศักยภาพ
ด๎านกิจกรรม การเรียนรู๎ และการปลูกจิตสํานึก โดยแบํงคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น๎อย และน๎อยที่สุด  

เกณฑ๑การแปลผลแบบประเมินศักยภาพการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางยั่งยืน มีวิธีการแปล
ความหมายข๎อคําถามเป็นการประเมินคํา (Rating Scale) มี 5 ตัวเลือก ผู๎วิจัยได๎คํานวณเกณฑ๑
ประเมินเป็นอันตรภาค 5 ชั้น มีคําเทํากับ 0.80 และได๎กําหนดระดับเกณฑ๑ประเมิน ดังนี้ 

คําเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง  ระดับศักยภาพมากท่ีสุด 
คําเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดับศักยภาพมาก 
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คําเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดับศักยภาพปานกลาง 
คําเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดับศักยภาพน๎อย 
คําเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง  ระดับศักยภาพน๎อยที่สุด 

 3. ข๎อมูลจากแบบสัมภาษณ๑ เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู๎วิจัยจึงนําข๎อมูลที่ได๎
ทั้งหมดนํามาสรุปประเด็นเนื้อหาในเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ศักยภาพการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางยั่งยืน กรณีศึกษา: ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม 
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้ 

จากการสํารวจซึ่งเป็นข๎อมูลที่ได๎จากการสํารวจของผู๎วิจัยในการลงสํารวจพ้ืนที่เพ่ือสํารวจ
แหลํงทํองเที่ยวของชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม ควบคูํกับการเก็บข๎อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาค๎นคว๎า เอกสาร 
ตําราวิชาการ วิทยานิพนธ๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง และข๎อมูลระบบออนไลน๑ตํางๆ เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่
ใกล๎เคียงกับข๎อเท็จจริงมากท่ีสุด พบวําชุมชนบ๎านห๎วยต๎มมีแหลํงทํองเที่ยวทั้ง 3 ประเภท ดังนี้ 

แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติของชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม ได๎แกํ อํางเก็บน้ําปู และอํางเก็บน้ําแมํ
ลอง ในโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลักษณะโครงการ
เป็นอํางเก็บน้ําทํานบดิน จุดเดํนของโครงการนี้มีการพัฒนาเป็นไปตามข้ันตอน ตามลําดับความจําเป็น 
ประหยัดและสํงเสริมความรู๎  เทคนิควิชาการสมัยใหมํที่ เหมาะสม โครงการอันเนื่องมา จาก
พระราชดําริที่สามารถดําเนินการได๎จริง มีการถํายทอดองค๑ความรู๎เป็นที่แพรํหลายและมีผู๎รับ
ผลประโยชน๑จากโครงการ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี โครงการหลวงพระบาทห๎วยต๎ม เป็นพ้ืนที่โครงการ
พระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รับหมูํบ๎านพระบาทห๎วยต๎ม ให๎อยูํ
ภายใต๎ในการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให๎เกิดการพ่ึงพา
ตนเอง สํงเสริมการปลูกพืชเขตหนาว ตลอดจนการพ้ืนฟูและอนุรักษ๑สภาพแวดล๎อมให๎มีความอุดม
สมบูรณ๑ ป๓จจุบันศูนย๑พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห๎วยต๎ม ได๎จัดทําแปลงทดสอบสาธิตและสํงเสริม
เกษตรกรปลูกพืชผักภายใต๎ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย สํงเสริมการปลูกปุาชาวบ๎านตามแนว
พระราชดําริปุา 3 อยําง ประโยชน๑ 4 อยําง การอนุรักษ๑ดินและน้ําด๎วยการปลูกหญ๎าแฝก รณรงค๑การ
ลดการใช๎สารเคมี และเฝูาระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล๎อม 

แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรม ได๎แกํ การทําบุญตักบาตร ชาวบ๎านห๎วย
ต๎มจะทําบุญตักบาตรเป็นประจําทุกวัน ตั้งแตํเช๎าชาวบ๎านจะทยอยมาที่วัดพระบาทห๎วยต๎ม แตํงกาย
ด๎วยชุดพ้ืนเมืองคือชุดปกาเกอะญอที่ทอเอง มีลวดลายและสีสันตํางกัน ถ๎าเป็นเด็กผู๎หญิง จะใสํชุดยาว
สีขาวตกแตํงด๎วยพํูสีแดง ถ๎าผู๎หญิงแตํงงานแล๎วจะใสํเสื้อทอกับผ๎าถุง สํวนผู๎ชายจะใสํเสื้อสีแดงครึ่ง
ทํอนกับกางเกง พร๎อมทั้ง การสังฆทานผัก ชาวบ๎านห๎วยต๎มจะทําสังฆทานผักเฉพาะวันพระ โดยการ
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นําผัก ผลไม๎สดมาถวายที่วัด ใสํขันดอกไม๎ธูปเทียนแล๎วจึงตามด๎วยผัก ผลไม๎ ทั้งนี้สามารถนําน้ําและ
ขนมมาถวายได๎ มีการใสํขันเงิน คือการนําเหรียญบาท ห๎าบาท สิบบาท หรือธนบัตร ใสํในบาตรหรือ
ขันพาน และเมื่อได๎เวลาอันสมควร ชาวบ๎านนําโดยผู๎ชายจะนําผัก ผลไม๎ที่ชาวบ๎านใสํไว๎ในภารชนะ
นํามาวางเรียงไว๎หน๎าพระสงฆ๑ จากนั้นพระสงฆ๑จะสวดมนต๑และเทศนาธรรม 

ประเพณีเปลี่ยนผ๎าครองสรีระสังขารครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี (ทุก
วันที่ 15-17 พฤษภาคม) ถือเป็นประเพณีสําคัญที่ยิ่งใหญํของชุมชน โดยวันที่ 15 จะเป็นการเตรียม
งาน พิธีตํางๆ วันที่ 16 พระภิกษุสงฆ๑ คณะศรัทธาจากวัดตํางๆ รํวมทําบุญตลอดทั้งวัน และวันที่ 17 
ประกอบพิธีเปลี่ยนผ๎าครองสรีระหลวงปูุครูบาวงศ๑ โดยคณะศิษยานุศิษย๑ พระสงฆ๑และชาวบ๎านจะ
อัญเชิญ สรีระหลวงปูุครูบาวงศ๑ ซึ่งไมํเนําไมํเปื่อย ลงสูํศาสนพิธี เพ่ือทําการเปลี่ยนผ๎าครองสรีระ 

แหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร๑โบราณสถาน ได๎แกํ วัดพระบาทห๎วยต๎ม เป็นวัดที่ใหญํที่สุด
ของอําเภอลี้ และยังเป็นวัดประจําหมูํบ๎านชาวเขาพระบาทห๎วยต๎ม วัดพระบาทห๎วยต๎มมีสิ่งกํอสร๎าง
จากศิลาแลงที่ขุดได๎จากบํอศิลาแลงด๎านหลังของวัดและมีองค๑พระธาตุที่ได๎รับการตกแตํงอยํางงดงาม
บูรณะกํอสร๎างจากศรัทธาของบรรดาชาวกะเหรี่ยงที่มีตํอครูบาชัยวงศา นอกจากนี้ยังมี เจดีย๑ศรีเวียง
ชัย จําลองมาจากพระมหาธาตุเจดีย๑ชเวดากอง ประเทศพมํา เป็นพระเจดีย๑ที่ออกแบบและริเริ่มโดย
ครูบาวงศ๑และคณะศิษยานุศิษย๑ได๎รํวมกันสร๎างขึ้น เพ่ือน๎อมเกล๎าน๎อมถวายเป็นพระราชกุศลแดํ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 
๖๐ ปี โดยมีพระเจดีย๑องค๑ใหญํเป็นองค๑ประธานอยูํตรงกลาง และมีเจดีย๑องค๑เล็กเป็นบริวารอยูํ
โดยรอบจํานวน 48 องค๑ 

จากการประเมินศักยภาพการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางยั่งยืนของบ๎านห๎วยต๎ม อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน ผู๎ทําการประเมินได๎สอบถามความคิดเห็นของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทั้ง 15 คน ผลการ
ประเมินศักยภาพ ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ศักยภาพการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยําง
ยั่งยืนของบ๎านห๎วยต๎ม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างย่ังยืนของ 
บ้านห้วยต้ม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

ระดับศักยภาพ 

 ̅ S.D. แปลผล 
ศักยภาพด๎านทรัพยากร 4.07 0.83 มาก 
ศักยภาพด๎านการจัดการทรัพยากรอยํางยั่งยืน 3.73 0.83 มาก 
ศักยภาพด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชน 3.96 0.72 มาก 
ศักยภาพด๎านกิจกรรม การเรียนรู๎ และการปลูกจิตสํานึก 3.97 0.68 มาก 

รวม 3.93 0.77 มาก 
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 จากตารางที่ 1 การประเมินศักยภาพการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางยั่งยืน บ๎านห๎วยต๎ม อําเภอ
ลี้ จังหวัดลําพูน โดยรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย 3.93 และเมื่อพิจารณารายด๎าน พบวําด๎านที่มี
ระดับศักยภาพสูงที่สุด คือ ศักยภาพด๎านทรัพยากรของชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มีคําเฉลี่ย 4.07 รองลงมา 
ได๎แกํ ศักยภาพด๎านกิจกรรม การเรียนรู๎ และการปลูกจิตสํานึก มีคําเฉลี่ย 3.97 ศักยภาพด๎านการมี
สํวนรํวมของชุมชน มีคําเฉลี่ย 3.96 และด๎านการจัดการทรัพยากรอยํางยั่งยืน มีคําเฉลี่ย 3.93 
ตามลําดับ เมื่อพิจาราณาแยกศักยภาพการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางยั่งยืนของบ๎านห๎วยต๎ม ใน
ศักยภาพแตํละด๎าน ปรากฎดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2  คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ศักยภาพการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยําง

ยั่งยืนของบ๎านห๎วยต๎มในศักยภาพแตํละด๎าน 

ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างย่ังยืนของ 
บ้านห้วยต้ม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

ระดับศักยภาพ 

 ̅ S.D. แปลผล 
ด้านทรัพยากร    
1. สภาพภูมิอากาศและที่ตั้งของแหลํงทํองเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนบ๎าน

ห๎วยต๎ม มีความเหมาะสมตํอการทํองเที่ยว 
4.07 0.88 มาก 

2. พ้ืนที่ในพ้ืนที่ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มีวิวทิวทัศน๑ สวยงาม เหมาะสมกับ
การพักผํอนและกิจกรรมทํองเที่ยว 

4.13 0.74 มาก 

3. พ้ื นที่ ชุ มชนบ๎ านห๎ ว ยต๎ มมี ท รั พยากรทา งด๎ านวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร๑ วิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ๑และดึงดูดใจ 

4.27 0.70 มากที่สุด 

4. พ้ืนที่ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเดํน มีความ
อุดมสมบูรณ๑ของพืชและสัตว๑ในพ้ืนที่ 

3.93 0.88 มาก 

5. พ้ืนที่ในพ้ืนที่ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม เอ้ือตํอการพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกในอนาคต 

3.93 0.96 มาก 

รวม 4.07 0.83 มาก 

ด้านการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน    
1. พ้ืนที่อําเภอลี้ มีแผนยุทธศาสตร๑มีแผนยุทธศาสตร๑สํงเสริมเพ่ือ

พัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
3.67 0.90 มาก 

2. พ้ืนที่ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มีการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือการทํองเที่ยว แบํง
เขตพ้ืนที่กลมกลืนกับสภาพแวดล๎อมและเหมาะสมกับสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

3.73 0.79 มาก 

3. พ้ืนที่ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มีการจัดการด๎านการให๎บริการที่มีคุณภาพ
แกํนักทํองเที่ยว 

3.93 0.70 มาก 
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4. พ้ืนที่ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มีการจัดการขยะ คุณภาพน้ําใช๎และน้ําทิ้ง
ที่มีประสิทธิภาพ 

3.87 0.83 มาก 

5. พ้ืนที่ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มีการจัดการด๎านความปลอดภัยตํอชีวิต
และทรัพย๑สิน การเตรียมความพร๎อมกับภัยพิบัติ 

3.47 0.91 มาก 

รวม 3.73 0.83 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน    
1. ชุมชนและผู๎ เกี่ยวข๎องได๎ประโยชน๑ด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากร

สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม 
3.73 0.59 มาก 

2. ประชาชนในท๎องถิ่นได๎รับประโยชน๑ด๎านเศรษฐกิจมีการกระจาย
รายได๎จากการทํองเที่ยว 

4.40 0.63 มากที่สุด 

3. ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มีสํวนรํวมในการตัดสินใจและวางแผน
พัฒนาการทํองเที่ยวและมีความเข๎มแข็ง 

4.20 0.56 มาก 

4. จังหวัดลําพูนมีโอกาสในการรับการสนับสนุนงบประมาณการ
พัฒนาทํองเที่ยวจากภาครัฐ ภาคเอกชนและองค๑กรตําง ๆ 

3.80 1.01 มาก 

5. การสร๎างเครือขํายด๎านการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 3.67 0.81 มาก 
รวม 3.96 0.72 มาก 

ด้านกิจกรรม  การเรียนรู้ และการปลูกจิตสํานึก    
1. พ้ืนที่ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มีกิจกรรมหลากหลายที่เหมาะสมกับพ้ืนที่

และเอ้ือตํอการสํงเสริมการปลูกจิตสํานึกที่ดีตํอแหลํงทํองเที่ยว 
4.40 0.50 มากที่สุด 

2. พ้ืนที่ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มีวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับความสนใจ
ของนักทํองเที่ยว 

3.73 0.79 มาก 

3. พ้ืนที่ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มีกิจกรรมสามารถให๎ประสบการณ๑ที่นําพึง
พอใจและมีความคุ๎มคําในการเรียนรู๎แกํนักทํองเที่ยว 

4.00 0.75 มาก 

4. พ้ืนที่ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มีกิจกรรมรณรงค๑สํงเสริมสร๎างความ
ตระหนักตํอผลกระทบด๎านทรัพยากรแกํชุมชน นักทํองเที่ยว และ
องค๑กรตําง ๆ 

3.87 0.64 มาก 

5. พ้ืนที่ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเดํน มีความ
อุดมสมบูรณ๑ของพืชและสัตว๑ในพ้ืนที่ 

3.87 0.74 มาก 

รวม 3.97 0.68 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.93 0.77 มาก 
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 จากตารางที่ 2 ศักยภาพการทํองเที่ยวโดยชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม ด๎านทรัพยากรในภาพรวมอยูํใน
ระดับมาก มีคําเฉลี่ย 4.07 เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา พ้ืนที่ชุมชนบ๎านห๎วยต๎มมีทรัพยากรทางด๎าน
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร๑ วิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ๑และดึงดูดใจ มีศักยภาพมากที่สุด มีคําเฉลี่ย 4.27 
รองลงมาคือ พ้ืนที่ในพ้ืนที่ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มีวิวทิวทัศน๑ สวยงาม เหมาะสมกับการพักผํอนและ
กิจกรรมทํองเที่ยว มีคําเฉลี่ย 4.13 และน๎อยที่สุดคือ พ้ืนที่ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มีทรัพยากรธรรมชาติที่
โดดเดํนมีความอุดมสมบูรณ๑ของพืชและสัตว๑ในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ในชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม เอ้ือตํอการพัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวกในอนาคต มีคําเฉลี่ย 3.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านแล๎ว พบวํา 
 ด๎านการจัดการทรัพยากรอยํางยั่ งยืน  ในภาพรวมอยูํ ในระดับมาก มีคําเฉลี่ย  3.73                  
เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา พ้ืนที่ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มีการจัดการด๎านการให๎บริการที่มีคุณภาพแกํ
นักทํองเที่ยวมีคําเฉลี่ย 3.93 รองลงมาคือ พ้ืนที่ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มีการจัดการขยะ คุณภาพน้ําใช๎
และน้ําทิ้งที่มีประสิทธิภาพ มีคําเฉลี่ย 3.87 และน๎อยที่สุดคือ พ้ืนที่ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มีการจัดการ
ด๎านความปลอดภัยตํอชีวิตและทรัพย๑สิน การเตรียมความพร๎อมกับภัยพิบัติ มีคําเฉลี่ย 3.47  
 ด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชน อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย 3.96 เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา 
ประชาชนในท๎องถิ่นได๎รับประโยชน๑ด๎านเศรษฐกิจมีการกระจายรายได๎จากการทํองเที่ยว  มีศักยภาพ
อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ย 4.40 รองลงมา คือ ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มีสํวนรํวมในการตัดสินใจและ
วางแผนพัฒนาการทํองเที่ยวและมีความเข๎มแข็ง อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย 4.20 และน๎อยที่สุดคือ 
การสร๎างเครือขํายด๎านการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย 3.67  
 ด๎านกิจกรรม การเรียนรู๎ และการปลูกจิตสํานึก ในภาพรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย 3.97               
เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา พื้นที่ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มีกิจกรรมหลากหลายที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และเอ้ือ
ตํอการสํงเสริมการปลูกจิตสํานึกที่ดีตํอแหลํงทํองเที่ยวมีศักยภาพในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ย 4.40 
รองลงมา คือ พ้ืนที่ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มีกิจกรรมสามารถให๎ประสบการณ๑ที่นําพึงพอใจและมีความ
คุ๎มคําในการเรียนรู๎แกํนักทํองเที่ยว มีคําเฉลี่ย 4.00 และน๎อยที่สุดคือ พ้ืนที่ชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม มี
วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับความสนใจของนักทํองเที่ยว มีคําเฉลี่ย 3.73  

ชาวปกาเกอะญอในชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม หลังจากฤดูกาลทําเกษตรหมดลง คนในชุมชนจะมี
อาชีพเสริมที่แตกตํางกัน เพศชายจะมีการรวมกลุํมทําอาชีพทําเครื่องเงิน มีลวดลายและเอกลักษณ๑
เฉพาะตัวและทํางานรับจ๎างทั่วไป สํวนเพศหญิงจะมีการรวมกลุํมทอผ๎าด๎วยวิธีการทอโบราณแบบกี่
เอว ลวดลายผ๎าได๎มาจากลายหนังงูใหญํ มีการนําเมล็ดเดือยซึ่งเป็นวัชพืชปุา ป๓กบนผืนผ๎า เป็น
ผลิตภัณฑ๑ท๎องถิ่นแสดงถึงเอกลัษณ๑ของชุมชน พร๎อมได๎รับการรับรองมาตรฐาน โดยคนในชุมชนใช๎การ
ทํองเที่ยวเป็นเครื่องมือสร๎างรายได๎รอง จึงไมํได๎ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองเพ่ือตอบสนองความ
ต๎องการของนักทํองเที่ยว แตํในขณะเดียวกัน ชุมชนได๎จัดเตรียมสถานที่และกิจกรรมการทํองเที่ยว ให๎
มีความพร๎อมสําหรับการต๎อนรับนักทํองเที่ยว (เทคโนโลยีชาวบ๎าน, 2560) 
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การสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักจํานวน 4 คน เพ่ือสอบถามศักยภาพการทํองเที่ยวโดยชุมชน
อยํางยั่งยืน ของบ๎านห๎วยต๎มนั้น หัวหน๎ากลุํมหํมฝูายลายปกาเกอะญอและหัวหน๎ากลุํมเครื่องเงิน                 
มีความคิดด๎านการจัดการทรัพยากรในการทํากลุํมวิสาหกิจชุมชนเหมือนกัน คือ กลุํมหํมฝูายลาย               
ปกาเกอะญอไมํทิ้งเศษผ๎าที่เหลือจากการทอผ๎าแม๎แตํชิ้นเดียว สํวนที่เป็นเศษชิ้นเล็กๆ 3x3 นิ้ว 
สามารถนําไปรีไซเคิลทําเป็นกลํองดินสอ พวงกุญแจ แม๎เศษผ๎าแตํละชิ้นสีจะไมํเหมือนกัน แตํนั้นยิ่งทํา
ให๎มีความสวยงาม เพราะมีความหลากหลายสี เชํนเดียวกับกลุํมเครื่องเงินที่ไมํทิ้งเศษเงิน สามารถนํา
เศษเงินที่เหลือนั้นมาหลอมทําเส๎นใหมํได๎ นักทํองเที่ยวสํวนใหญํชอบทํากิจกรรมทอผ๎า ป๓กชื่อทําพวง
กุญแจ การย๎อมสีธรรมชาติ เรียนรู๎การตีเครื่องเงินและได๎ลงมือปฏิบัติ มีหนํวยงานภาครัฐตํางๆชํวย
สนับสนุน เชํน หนํวยงานสํวนเอกชน โครงการหลวง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
(ธกส) หนํวยงาน องค๑การบริหารสํวนตําบลนาทราย ศูนย๑ฝึกอาชีพสตรีลําพูนเป็นหนํวยงานที่ให๎
งบประมาณอยํางตํอเนื่อง ฯลฯ ประชนชนในท๎องถิ่นได๎รับประโยชน๑ รายได๎กระจายเข๎าสูํคนในชุมชน
โดยตรง 
 วัดพระพุทธบาทห๎วยต๎ม เป็นโบราณสถานที่มีความโดดเดํนมีเอกลักษณ๑ ที่ตั้งมีความ
เหมาะสมตํอการทํองเที่ยว ภายในวัดมีการคัดแยกขยะและมีเจ๎าหน๎าที่นําขยะไปขายเพ่ือนําเงินที่ได๎
จากการขาย มาเป็นคําน้ําคําไฟของวัด แตํละวันจะมีการนําขยะไปทิ้งที่หลุมขยะ โดยคัดแยกขยะแล๎ว
จึงนําไปทิ้ง คุณภาพน้ําภายในวัดมีการแบํงแยกน้ําดื่มและน้ําที่ใช๎ วัดพระพุทธบาทห๎วยต๎มมีสํวน
รํวมกับชุมชนเป็นอยํางมาก เนื่องจากแหลํงทํองเที่ยวหลักของชุมชนบ๎านห๎วยต๎มคือวัด จึงมีกิจกรรม
มากมายเชํน การทําบุญตักบาตร สังฆทานผัก และเชิญพระมาเทศน๑สอนธรรมะ อีกทั้งยังมีหนํวยงาน
ภาครัฐเข๎ามาชํวยพัฒนาในเรื่องของระบบไฟฟูา และระบบประปาภายในวัด 
 ประธานกลุํมทํองเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห๎วยต๎ม จุดเดํนของแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ
ของชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม คือ อํางเก็บน้ําปูและอํางเก็บน้ําแมํลอง ซึ่งเป็น 1 ในโครงการพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลักษณะโครงการเป็นอํางเก็บน้ําทํานบดิน จุดเดํน
ของโครงการนี้มีการพัฒนาเป็นไปตามขึ้นตอน ตามลําดับความจําเป็น ประหยัดและสํงเสริมความรู๎ 
เทคนิควิชาการสมัยใหมํที่เหมาะสม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่สามารถดําเนินการได๎จริง 
มีการถํายทอดองค๑ความรู๎เป็นที่แพรํหลายและมีผู๎รับผลประโยชน๑จากโครงการ ฯลฯ มีวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ๑ของชุมชน คือ ประเพณีเปลี่ยนผ๎าครองสรีระสังขารครูบาชัยยะวงศาพัฒนา 
ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี (ทุกวันที่ 15-17 พฤษภาคม) ถือเป็นประเพณีสําคัญที่ยิ่งใหญํของชุมชน โดย
วันที่ 15 จะเป็นการเตรียมงาน พิธีตํางๆ วันที่ 16 พระภิกษุสงฆ๑ คณะศรัทธาจากวัดตํางๆ รํวมทําบุญ
ตลอดทั้งวัน และวันที่ 17 ประกอบพิธีเปลี่ยนผ๎าครองสรีระหลวงปูุครูบาวงศ๑ โดยคณะศิษยานุศิษย๑ 
พระสงฆ๑และชาวบ๎านจะอัญเชิญ สรีระหลวงปูุครูบาวงศ๑ ซึ่งไมํเนําไมํเปื่อย ลงสูํศาสนพิธี เพ่ือทําการ
เปลี่ยนผ๎าครองสรีระ หนํวยงานที่สนับสนุนภายในชุมชน 2 หนํวยงานหลัก ได๎แกํ มูลนิธิโครงการ
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หลวง และศูนย๑พัฒนาชาวเขา ทั้ง 2 หนํวยงาน ชํวยในการให๎ความรู๎ ประชาสัมพันธ๑ สํวนหนํวยงานที่
สนับสนุนสํวนท๎องถิ่น คือ องค๑การบริหารสํวนตําบลนาทรายและโรงเรียนห๎วยต๎ม เมื่อชุมชนมี
กิจกรรมเด็กๆ ในโรงเรียนจะเข๎ามาชํวยชุมชน อีกทั้งหนํวยงานดังกลําวนี้ยังมีสํวนรํวมในการประชุมใน
ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม เชํน การทําฝายชะลอน้ํา ปลูกปุา เป็นต๎น 
 
อภิปรายผล 

จากการสํารวจซึ่งเป็นข๎อมูลที่ได๎จากการสํารวจของผู๎วิจัยในการลงสํารวจพ้ืนที่เพ่ือสํารวจแหลํง
ทํองเที่ยวของชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม ผลการวิจัยพบวํา ชุมชนบ๎านห๎วยต๎มมีความพร๎อมในแหลํงทํองเที่ยวทั้ง 
3 ประเภท ได๎แกํ แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรม 
และแหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร๑โบราณสถาน สอดคล๎องกับ อัจฉราพรรณ ตั้งจาตุรโสภณ และ
คณะ (2563) ที่กลําววํา สถานที่ทํองเที่ยว สภาพภูมิอากาศ ผู๎คนในท๎องถิ่น การมีอัธยาศัยไมตรี การ
ต๎อนรับ สภาพแวดล๎อมทั่วไป ซึ่งเป็นเอกลักษณ๑ของสถานที่ทํองเที่ยวนั้น รวมทั้งเส๎นทางการเดินทาง 
ล๎วนสํงผลถึงความพึงพอใจในสถานที่ทํองเที่ยวทําให๎เกิดการแนะนําบอกตํอและสํงผลตํอความ
ต๎องการกลับมาทํองเที่ยวซ้ํา อีกทั้ง ชุมชนบ๎านห๎วยต๎มซึ่งมีชนเผําปกาเกอะญออาศัยอยูํมีวิถีชีวิตที่
ยังคงเอกลักษณ๑และภูมิป๓ญญาของท๎องถิ่น  

การประเมินศักยภาพการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางยั่งยืน ของชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน ผลการประเมินศักยภาพด๎านทรัพยากรของชุมชนบ๎านห๎วยต๎มมีทรัพยากรทางด๎าน
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร๑ วิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ๑และดึงดูดใจ อยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ย 4.27 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ภาสกร จวนสาง (2563)  ได๎ศึกษา การประเมินศักยภาพของชุมชนในการ
พัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม พ้ืนที่ชุมชนบ๎านทําล๎ง จังหวัดอุบลราชธานี และ
ชุมชนบ๎านทําวัด จังหวัดสกลนคร พบวํา กิจกรรมการทํองเที่ยวในหมูํบ๎านล๎ง ยังคงรักษาอัตลักษณ๑
ของท๎องถิ่นให๎เชื่อมโยงเป็นหมูํบ๎านทํองเที่ยวกับหมูํบ๎านใกล๎เคียง คือ บ๎านกุํมและบ๎านตามุย ที่มีกลุํม
ทอผ๎าฝูายย๎อมสีธรรมชาติบ๎านกุํม เยี่ยมชนสวนผลไม๎ปลอดสารพิษ และชมปรากฎการณ๑บั้งไฟ
พญานาคบ๎านตามุย รวมถึงเชื่อมโยงไปแหลํงทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติผาแต๎ม ซึ่งเป็นแหลํงทํองเที่ยว
ที่เป็นมรดกโลก ทําให๎บ๎านทําล๎งเป็นพ้ืนที่รองรับนักทํองเที่ยว สํวนบ๎านหนองหารมีวัดมหาพรหมโพธิ
ราช เป็นวัดเกําแกํประกอบด๎วยสถาป๓ตยกรรมโบราณที่แสดงถึงประวัติศาสตร๑มากมาย 

จากการสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักจํานวน 4 คน พบวํา ชุมชนบ๎านห๎วยต๎มมีเอกลักษณ๑ของ
ชาวปกาเกอะญอที่ไมํเหมือนใคร มีการแปรรูปผ๎าทอเหลือใช๎ เพ่ือเพ่ิมคุณคําให๎กับผลิตภัณฑ๑ 
ประชาชนในท๎องถิ่นได๎รับประโยชน๑ รายได๎กระจายเข๎าสูํคนในชุมชนโดยตรง เกิดความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมประเพณี อีกทั้งยังมีสถานที่ทํองเที่ยวมากมาย และหนํวยงานยังให๎การสนับสนุนตํางๆ  
เข๎ามาพัฒนาวิชาชีพชุมชน สอดคล๎องกับแนวคิดขององค๑การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  121 
 

ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน (องค๑การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน , 2561) ที่
กลําววํา ด๎านการเรียนรู๎ มีลักษณะของกิจกรรมการทํองเที่ยวสามารถสร๎างการรับรู๎ และความเข๎าใจ
ในวิถีชีวิต รวมถึงวัฒนธรรมที่แตกตําง มีระบบจัดการให๎เกิดกระบวนการ เรียนรู๎ระหวํางชาวบ๎านใน
ชุมชนกับนักทํองเที่ยว โดย พัชรินทร๑ จึงประวัติ (2560) กลําววํา ชุมชนทํองเที่ยวสํวนใหญํมีความ
ต๎องการมีสํวนรํวมในการติดตาม และมีสํวนรํวมในการปรับปรุงแก๎ไขป๓ญหาและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว
ให๎ยั่งยืน และสอดคล๎องกับ ณัฏฐพัชร มณีโรจน๑ (2560) กลําวถึงการจัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชนที่
จะสมบูรณ๑ได๎นั้น ต๎องมีการประสานงานกันระหวํางหนํวยงานภายในชุมชนและหนํวยงานภายนอก
ชุมชนที่ประสานงานกันอยํางสมบูรณ๑ ได๎แกํ นักทํองเที่ยว ตัวแทนกลาง ผู๎ให๎บริการการทํองเที่ยว ผู๎ให๎
การสนับสนุนการบริการนักทํองเที่ยว และโครงสร๎างพ้ืนฐาน และผู๎มีสํวนได๎เสียอ่ืน ๆ ประสานกัน
เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎แกํนักทํองเที่ยวเป็นไปตามความต๎องการของนักทํองเที่ยว และเป็น
กิจกรรมการทํองเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ๑เฉพาะถิ่น  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมที่สํงเสริมให๎คนในชุมชน และนักทํองเที่ยวเข๎ามามีสํวนรํวมในการ

อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพโดยชุมชน อีกทั้งควร
นําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑เพื่อความพร๎อมรองรับการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางมีศักยภาพ 

2. ชุมชนท๎องถิ่นหรือหนํวยงานในท๎องถิ่นที่อยูํใกล๎แหลํงทํองเที่ยว สามารถนําไปใช๎ในการ
สร๎างความรํวมมือกับแหลํงทํองเที่ยว เพ่ือให๎เกิดการมีสํวนรํวมในการจัดการทํองเที่ยว และชํวยสร๎าง
รายได๎ให๎กับคนในชุมชนตํอไป 

3. ควรมีการประชาสัมพันธ๑ผลิตภัณฑ๑ของชุมชนผํานชํองทางสื่อออนไลน๑หลากหลายรูปแบบ  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการทํองเที่ยวชุมชนคาร๑บอนต่ําของชุมชนบ๎านห๎วยต๎ม เพ่ือเป็น

แนวทางการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รวมถึงการทํองเที่ยวแบบลึกซึ้งกับชุมชนปกา
เกอะญอเพ่ือเห็นคุณคําวิถีชีวิตของชุมชนอยํางใกล๎ชิด  

2. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑ผลิตภัณฑ๑ชุมชนให๎มีความทันสมัย และเพ่ิม
มูลคําสินค๎า 
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บทคัดย่อ   
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาระดับความสามารถทางการพูดและเปรียบเทียบ
ความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 กํอนและหลังการใช๎กิจกรรมการเลํา
นิทาน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ของโรงเรียนบ๎านแมํอุสุ
วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 23 
คน ได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ  1) แผนการจัด
กิจกรรมการเลํานิทาน จํานวน 3 แผน และ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดของเด็กปฐมวัย กํอนและ
หลังการใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน จํานวน 2 ชุด ชุดละ 5 ข๎อ 
 ผลการวิจัยพบวํา การเปรียบเทียบการพัฒนาการพูดของเด็กปฐมวัย กํอนและหลังการใช๎
กิจกรรมการเลํานิทาน เรื่องที่ 1 หมูน๎อย มอมแมม กํอนการเลํานิทาน มีคะแนนเฉลี่ย 7.43 และหลัง
การเลํานิทาน มีคะแนนเฉลี่ย 8.22 มีผลตํางของคะแนน เทํากับ 0.79 เรื่องที่ 2 เมี้ยว เมี้ยว มา มา 
จะพาไปหาแมํ กํอนการเลํานิทาน มีคะแนนเฉลี่ย 8.43 และหลังการเลํานิทาน มีคะแนนเฉลี่ย 9.43 มี
ผลตํางของคะแนน เทํากับ 1 และเรื่องที่ 3 กระเป๋าสตางค๑สีแดง กํอนการเลํานิทาน มีคะแนนเฉลี่ย 
9.43 และหลังการเลํานิทาน มีคะแนนเฉลี่ย 11.47 มีผลตํางของคะแนน เทํากับ 2.04 จึงสรุปได๎วํา 
หลังจากเด็กปฐมวัยทุกคน ที่ได๎รับการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน มีทักษะการพูดสูงขึ้น 
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Abstract 
 The purposes of the research were to investigate the levels of speaking 
abilities and compare speaking abilities of young children in Kindergarten 2/1 both 
before and after using the storytelling activities. The samples of the research were 23 
young children in Kindergarten 2/1 of Ban Mae Ousu Wittaya School under Tak 
Primary Educational Service Area Office 2 in the second semester of academic year 
2021 using a purposive sampling technique. The research instruments used to collect 
data were 1) 3 action plans of the storytelling activities; and 2) observation check 
sheet of young children’ s speaking both before and after using the storytelling 
activities consisting of 2 sets. Each set had 5 items. 
 The findings of the research indicated that; 1) in terms of comparing the 
development of speaking skills of young children both before and after using the 
storytelling activities, it was found that; for Tale 1: Moonay Mommaem, a mean score 
before using the storytelling activities was 7.43, and a mean score after using the 
storytelling activities was 8.22 that a difference score was 0.79. For Tale 2: Meow 
Meow Ma Ma Japapaihamae, a mean score before using the storytelling activities was 
8.43, and a mean score after using the storytelling activities was 9.43 that a 
difference score was 1. Tale 3: Kapao Satang Sridaeng, a mean score before using the 
storytelling activities was 9.43, and a mean score after using the storytelling activities 
was 11.47 that a difference score was 2.04. In conclusion; after attending the 
storytelling activities of all young children, it can be said that their speaking skills 
were improved. 
 
Keywords :  Storytelling Activities, Development of Young Children, Speaking of Young  
              Children  
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บทนํา 
 จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปรับปรุงมาสูํหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ได๎กําหนดเปูาหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ๑ 
จิตใจ สังคม และสติป๓ญญา ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต โดยอาศัยการจัด
ประสบการณ๑ในการเรียนการสอนให๎เด็กได๎เรียนรู๎จากการใช๎ประสาทสัมผัสทั้งห๎า ได๎สํารวจ เลํน และ
ทดลอง ค๎นพบด๎วยตนเอง คิดแก๎ป๓ญหา ตัดสินใจ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ และสามารถอยูํรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข โดยคํานึงถึงความสนใจ ความต๎องการของเด็ก มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
บูรณาการผํานการเลํนและกิจกรรมที่เป็นประสบการณ๑ตรง เพ่ือให๎เด็กได๎พัฒนาตนเองเป็นไป
ตามลําดับขั้นของการพัฒนาการตามวัย สามารถดํารงชีวิตประจําวันได๎อยํางมีความสุข เป็นคนดีของ
ครอบครัวและสังคม อันมีลักษณะที่พึงประสงค๑ในการแสดงออกพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม              
มีจิตใจที่ดีงามเหมาะสมกับวัย ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให๎มีการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยอยํางจริงจังและตํอเนื่องโดยได๎แตํงตั้งคณะทํางานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือ
ปรับปรุงให๎สอดคล๎องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกลําว หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 เป็นหลักสูตรสถานศึกษา สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง นําไปใช๎เป็น
กรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพและได๎มาตรฐานตาม
จุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีพัฒนาการด๎าน
รํางกาย อารมณ๑ จิตใจ สังคม และสติป๓ญญา นําไปสูํอนาคตของการพัฒนาประเทศชาติ 
 ซึ่งภาษามีความสําคัญตํอการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัยเป็นอยํางมากเด็กปฐมวัยทุกคนจําเป็น
จะต๎องเรียนรู๎ภาษา เพ่ือใช๎ในการสื่อความหมายในการคิดจินตนาการ การแสดงออก และการปรับตัว
ซึ่งเด็กจะต๎องมีความรู๎และความพร๎อมทางภาษาในด๎านการพูด ฟ๓ง อําน และเขียน ไปพร๎อม ๆ กัน
อยํางมีความหมาย เพ่ือให๎เด็กมีการพัฒนาการครบทุกด๎านสําหรับในการสํงเสริมทักษะทางภาษา
สําหรับเด็กปฐมวัย สามารถทําได๎หลายวิธี เชํน การพูดกับเด็กด๎วยภาษางําย ๆ หรือการปฏิสัมพันธ๑ 
กัน โดยผํานการทํากิจกรรมหรือกิจวัตรประจําวันตําง ๆ ของเด็ก แตํวิธีที่งํายและสามารถเรียกความ
สนใจจากเด็กได๎ดีที่สุดคือการเลํานิทานให๎เด็กฟ๓ง และการเลํานิทานเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก
กํอนวัยเรียนหรือเด็กที่มีอายุ 3-5 ขวบ เป็นอยํางมาก เพราะนิทานเป็นเรื่องของความบันเทิง ฟ๓งแล๎ว
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได๎รู๎เรื่องราวตําง ๆ ที่แปลกใหมํ ให๎ข๎อคิด และคติเตือนใจ และนิทาน
ยังเป็นสื่อที่มีพลังมากมายในการเปลี่ยนแปลงเด็ก เด็กสามารถตอบสนองตํอการเลํานิทานได๎ อยํางดี
ตั้งแตํในวัยทารก (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2541 : 47-57) นิทานนอกจากจะให๎ความบันเทิง ฟ๓งแล๎วเกิด
ความสนุกสนาน เพลิดเพลินแล๎ว ในนิทานยังมีเนื้อเรื่องที่หลากหลาย และผู๎เลําควรเลือกใช๎เทคนิคที่
เหมาะสมที่จะทําให๎เด็กฟ๓งแล๎วสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องได๎ ซึ่งเทคนิคดังกลําวก็คือ การเลํา
นิทานแบบเลําเรื่องช๎า ๆ เพราะคุณคําตําง ๆ ที่ปรากฏอยูํในนิทานจะถูกประทับไว๎ในใจของเด็กอยําง
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ลึกซึ้ง การที่เด็กฟ๓งนิทานช๎า ๆ ไมํใชํเพื่อจดจําเทํานั้นแตํเพราะเด็กในวัยนี้มีพัฒนาการอยํางพิเศษของ
การจดจําที่แมํนยํามาก เด็กสํวนมากสามารถจํานิทานได๎หลังจากฟ๓งนิทานเพียงครั้งเดียว หากแตํการ
เลํานิทานซ้ํา ๆ กันเป็นเวลานานนั้นจะชํวยให๎เซลล๑สมองของเด็กสามารถเชื่อมตํอกันได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น นั่นหมายถึงความสามารถในการจับใจความและการเรียนรู๎ก็จะมากขึ้นด๎วย 
(มานิตา สีโทชวลิต, 2544 : 45-46) จึงสรุปได๎วํา การเลํานิทานเป็นการสร๎างการเรียนรู๎ให๎กับเด็กไปใน
ตัว การเลํานิทานให๎เด็กฟ๓งบํอย ๆ จึงเป็นการปลูกฝ๓งนิสัยรักการเรียนรู๎ของเด็กทุกมิติ เกิดพลังแหํง
จินตนาการและสร๎างสรรค๑ สํงเสริมการแสดงออก ซึ่งนําไปสูํการพัฒนาบุคลิกภาพในการสร๎างความ
เชื่อมั่นในตนเองของเด็ก วิธีการเลํานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยนั้นมีอยูํมากมายหลายวิธี เชํน การเลํา
นิทานปากเปลํา การเลํานิทานประกอบทําทาง การเลํานิทานประกอบภาพ การเลํานิทานประกอบ
เสียง การเลํานิทานประกอบอุปกรณ๑ การเลํานิทานประกอบการวาดภาพ การเลํานิทานไมํจบเรื่อง 
(กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2547 : 227)    
 จากความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหาดังกลําว ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะจัดประสบการณ๑
ให๎กับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา โดยการใช๎กิจกรรมการเลํานิทานพัฒนาทักษะการพูด
ให๎กับเด็กปฐมวัย เพ่ือชํวยกระตุ๎นให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎และเห็นคุณคําในการพูด ซึ่งจะทําให๎เด็ก
พัฒนาการพูดได๎อยํางเหมาะสมและมีความเชื่อมั่นในตนเองเพ่ิมขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 กํอนการใช๎
กิจกรรมการเลํานิทาน   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 กํอนและ
หลังการใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน 
  
สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎กิจกรรมการเลํานิทานมีพัฒนาการด๎านการพูด
สูงขึ้น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การใช๎กิจกรรมการเลํานิทานเพ่ือพัฒนาการพูดของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ๎านแมํ
อุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเนื้อหาที่ใช๎ในการ
พัฒนาการพูดของเด็กปฐมวัย ได๎แกํ แผนการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน และแบบสังเกตพฤติกรรม 
การพูด โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงดังภาพประกอบที่ 1 ดังนี้      
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ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 
 

  

ภาพประกอบที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การใช๎กิจกรรมการเลํานิทานเพ่ือพัฒนาการพูดของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ๎านแมํ
อุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู๎วิจัยไดด๎ําเนินการ ดังนี้ 
 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ของโรงเรียนบ๎าน                    
แมํอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564                 
รวมทั้งสิ้น จํานวน 23 คน ได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
ได๎แกํ  1) แผนการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน จํานวน 3 แผน ได๎แกํ 1.1) แผนการจัดกิจกรรมการเลํา
นิทาน ครั้งที่ 1  เรื่อง หมูน๎อย มอมแมม 1.2) แผนการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน ครั้งที่ 2 เรื่อง เมี้ยว 
เมี้ยว มา มา จะพาไปหาแมํ 1.3) แผนการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน ครั้งที่ 3 เรื่อง กระเป๋าสตางค๑สีแดง  
2) แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดของเด็กปฐมวัย กํอนและหลังการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน จํานวน 2 
ชุด ชุดละ 5 ด๎าน ได๎แกํ 2.1) สนทนากับครูและเพ่ือนถึงเรื่องที่ฟ๓งได๎ 2.2) ตอบคําถามได๎อยํางถูกต๎อง 
2.3) พูดในสิ่งที่ชอบด๎วยคําพูดของตนเองได๎ 2.4) เลําเรื่องราวที่ฟ๓งได๎ 2.5) แสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ที่ฟ๓งได๎  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง การใช๎กิจกรรมการเลํานิทานเพ่ือพัฒนาการพูดของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ๎าน
แมํอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สรุปได ๎ดังนี้ 
 การเปรียบเทียบการพัฒนาการพูดของเด็กปฐมวัย กํอนและหลังการใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน 
เรื่องท่ี 1 หมูน๎อย มอมแมม ให๎กับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ของโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยใช๎แบบสังเกตกลุํมตัวอยําง จํานวน 23 คน 
พบวํา เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการพูด โดยกํอนการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน มีคะแนนเฉลี่ยที่ 7.43 
และหลังการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน มีคะแนนเฉลี่ยที่ 8.22 ซึ่งมีผลตํางของคะแนนเฉลี่ย เทํากับ 
0.79 จึงสรุปได๎วํา เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 หลังจากได๎รับการจัดกิจกรรมการเลํานิทานเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 มีทักษะการพูดสูงขึ้น 

 

กิจกรรมการเล่านิทาน 

 

ทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย 
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 การเปรียบเทียบการพัฒนาการพูดของเด็กปฐมวัย กํอนและหลังการใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน 
เรื่องท่ี 2 เมี้ยว เมี้ยว มา มา จะพาไปหาแมํ ให๎กับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ของโรงเรียนบ๎านแมํ
อุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยใช๎แบบสังเกตกลุํมตัวอยําง
จํานวน 23 คน พบวํา เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการพูด โดยกํอนการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน มี
คะแนนเฉลี่ยที่ 8.43 และหลังการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน มีคะแนนเฉลี่ยที่ 9.43  ซึ่งมีผลตํางของ
คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 1 จึงสรุปได๎วํา เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 หลังจากได๎รับการจัดกิจกรรมการ
เลํานิทานเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 มีทักษะการพูดสูงขึ้น 
 การเปรียบเทียบการพัฒนาการพูดของเด็กปฐมวัย กํอนและหลังการใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน 
เรื่องที่ 3 กระเป๋าสตางค๑สีแดง ให๎กับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ของโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยใช๎แบบสังเกตกลุํมตัวอยําง จํานวน 
23 คน พบวํา เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการพูด โดยกํอนการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน มีคะแนนเฉลี่ยที่ 
9.43 และหลังการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน มีคะแนนเฉลี่ยที่ 11.47 ซึ่งมีผลตํางของคะแนนเฉลี่ย 
เทํากับ 2.04 จึงสรุปได๎วํา เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 หลังจากได๎รับการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 มีทักษะการพูดสูงขึ้น  
 สรุปผลการวิเคราะห๑การเปรียบเทียบการพัฒนาการพูดของเด็กปฐมวัย กํอนและหลังการใช๎
กิจกรรมการเลํานิทาน ทั้ง 3 เรื่อง จากตารางที่ 4.4 , 4.7 และ 4.10 โดยใช๎แบบสังเกตกลุํมตัวอยําง 
จํานวน 23 คน สรุปได๎วํา หลังจากเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ที่ได๎รับการจัดกิจกรรมการเลํา
นิทาน เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ทุกคน มีทักษะการพูดสูงขึ้น  
 
อภิปรายผล  
 การใช๎กิจกรรมการเลํานิทานเพ่ือพัฒนาการพูดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กับกลุํมตัวอยําง จํานวน 23 คน พบวํา
คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน ทั้ง 3 เรื่อง สูงกวําคะแนนเฉลี่ยกํอนการจัดกิจกรรม
การเลํานิทาน สรุปได๎วํา เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที ่2/1 ของโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่ได๎รับการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน มีทักษะการพูด
สูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ครูประจําชั้นเรียนได๎ใช๎แผนการจัดกิจกรรมการเลํานิทานประกอบการ
สอน จึงทําให๎เด็กปฐมวัยทุกคนในห๎องเรียนสนใจและตั้งใจเรียนเพิ่มมากขึ้น สอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
ณิรัชญา ยี่สุํนเรือง (2560 : 32-33) ได๎วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการใช๎
กิจกรรมการเลํานิทานประกอบภาพ มีวัตถุประสงค๑ของงานวิจัย เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดของเด็ก
ปฐมวัยโดยการใช๎กิจกรรมการเลํานิทานประกอบภาพ โดยมี เปูาหมายที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
เด็กชาย-หญิง อายุระหวําง 3-5 ปี จํานวน 5 คน ที่กําลังศึกษาอยูํในชั้นปฐมวัย ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัด
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หนองกลับ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค๑ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลการวิจัย พบวํา 
เด็กปฐมวัย มีทักษะการฟ๓งและการพูด อยูํในระดับสูง มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอยํางตํอเนื่องตลอด 3 
สัปดาห๑ จากระดับคะแนน 44.2 , 65.6 และ 82 ตามลําดับ และยังไปสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
ประภัสสร สารพันธ๑ (2560 : 43) ได๎วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 
ขวบ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอินทร๑บุรีโดยใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน มีวัตถุประสงค๑การวิจัย 
เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ขวบ โดยใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน โดยมี
ประชากร/กลุํมปูาหมาย ได๎แกํ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนอนุบาลอินทร๑บุรี อําเภออินทร๑
บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี จํานวน 20 คน ผลการวิจัย พบวํา เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ขวบ มีพัฒนาการ
ทักษะการพูด อยูํในระดับสูง มีพัฒนาการที่ดีตามข๎อตกลงเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่องตลอด 3 สัปดาห๑ จาก
ระดับร๎อยละ 85.73 , 93.20 และ 94.99 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. ครูทุกคนในโรงเรียนควรใช๎กิจกรรมการเลํานิทานให๎กับเด็กปฐมวัย เพ่ือสํงเสริมพัฒนา
ทักษะในด๎านการเรียนของเด็กให๎สูงขึ้น 
 2. สถานศึกษาควรดําเนินการเกี่ยวกับการใช๎กิจกรรมการเลํานิทานให๎กับเด็กปฐมวัย                   
เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมให๎กับเด็กปฐมวัยในด๎านอ่ืน ๆ     
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ครูทุกคนในโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ควรมีการวิจัย รูปแบบการใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยในวิชาอ่ืน ๆ 
 2. ครูของโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 ควรมีการวิจัย รูปแบบการใช๎กิจกรรมการเลํานิทานที่มุํงเน๎นการพัฒนาทักษะทางสังคมให๎กับ
เด็กปฐมวัยในด๎านอ่ืน ๆ  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1.) ศึกษาระดับการบริหารจัดการแหลํงข๎อมูลประวัติศาสตร๑ 
ตําบลไผํขอดอน 2. ) รวบรวมจัดทําเป็นข๎อมูลเส๎นทางความเชื่อมโยงระหวํางแหลํงข๎อมูล
ประวัติศาสตร๑ตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
กลุํมตัวอยําง จํานวน 400 คน เครื่องมีที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ๑ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการใช๎สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ หาคําร๎อยละ หาคําเฉลี่ย สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห๑เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบวํา  
 1.) การศึกษาระดับการบริหารจัดการแหลํงข๎อมูลประวัติศาสตร๑ ตําบลไผํขอดอน พบวํา                  
การบริหารจัดการแหลํงข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑แบบมีสํวนรํวมของตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกทั้งหมด 7 ด๎าน โดยภาพรวม พบวํา อยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน คําเฉลี่ย
สูงสุดคือ ด๎านงบประมาณ อยูํในระดับปานกลาง รองลงมาคือด๎านการรายงาน อยูํในระดับปานกลาง 
ด๎านการจัดการองค๑การ อยูํในระดับปานกลาง ด๎านการบริหาร อยูํในระดับปานกลาง ด๎านการวางแผน มี
อยูํในระดับน๎อย ด๎านการประสานงาน อยูํในระดับน๎อย และด๎านสุดท๎าย คือ ด๎านการอํานวยการ อยูํใน
ระดับน๎อย  
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 2.) รวบรวมจัดทําเป็นข๎อมูลเส๎นทางความเชื่อมโยงระหวํางแหลํงข๎อมูลประวัติศาสตร๑ตําบล                   
ไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คณะผู๎วิจัยได๎ทําแผนที่เปรียบเทียบเส๎นทางระหวํางอดีตกับ
ป๓จจุบัน 
  
คําสําคัญ : การบริหารจัดการ, แหลํงข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑, มีสํวนรํวม 
 
Abstract 
 The objectives of this research were: 1.) to study the management level of 
historical data sources in Phai Kho Don sub-district, 2.) to compile and compile 
information on the link between historical data sources in Phai Kho Don sub-district, 
and, Mueang District, Phitsanulok Province It is a quantitative and qualitative 
research. The sample group consisted of 400 people. The devices used for data 
collection were questionnaires and interview forms. Data were analyzed using 
descriptive statistics. frequency distribution, percentage, mean, standard deviation 
and content analysis The results showed that 
 1.) A study on the management of historical data sources in Phai Kho Don 
sub-district, found that the participative management of historical data sources of 
Phai Kho Don sub-district, Mueang district, Phitsanulok province were all 7 aspects. 
Overall, it was found that it was at a moderate level. when considering each aspect 
The highest average was on the budget side, at a moderate level. followed by 
reporting moderate organization management moderate Administration moderate 
planning exist at a low level coordination at a low level and the last aspect is the 
administration at a low level 
 2.) Collected and prepared information on the route linking between 
historical sources of Phai Kho Don Subdistrict, Mueang District, Phitsanulok Province. 
The researchers created a comparative map of the path between the past and the 
present. 
 
Keywords : Management, Historical Resources, Participation 
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บทนํา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม 
ประกอบไปด๎วยประชากรที่มาอาศัยอยูํรวมกัน ซึ่งทําให๎แตํละกลุํมมีการดํารงชีวิตแตกตํางกันมาตั้งแตํ
สมัยอดีต จนถึงป๓จจุบันยังแสดงให๎เห็นชัดเรื่องความแตกตํางทางวัฒนธรรมและศาสนา ถึงแม๎จะมี
เทคโนโลยีความทันสมัยเข๎ามา แตํในสํวนนี้ยังแตกตํางกันอยํางชัดเจนอยํางเห็นได๎ชัด คือภูมิป๓ญญา
ชาวบ๎านของแตํละที่ยังคงยึดถือปฏิบัติสืบทอดตํอกันมา และนํามาสูํเรื่องการมีสํวนรํวมของประชาชน
ในการบริหารจัดการแหลํงข๎อมูลในพ้ืนที่นั้นที่จะดํารงรักษาประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรมในอดีตให๎มี
การสืบทอดตํอกันมา และประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีแหลํงประวัติศาสตร๑มากมายให๎ศึกษามีความ
สวยงามและนําสนใจมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่สําคัญที่เป็นประวัติศาสตร๑อยูํมากมาย
และมีอยูํทุกจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งประวัติความเป็นมาของแตํละพ้ืนที่แตํละจังหวั ดจะมีความ
เป็นมาแตกตํางกันออกไป ทําให๎มีคนสนใจทั้งคนในประเทศและตํางประเทศมีความสนใจเรื่องราว
ประวัติศาสตร๑ ซึ่งมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ และเรื่องราวแตํละสมัย และการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน การเป็นอยูํของประชาชนในสถานที่ประวัติศาสตร๑นั้นๆ เพราะฉะนั้นคณะผู๎วิจัยจึงศึ กษา
การบริหารจัดการแหลํงข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑อยํางมีสํวนรํวม ที่มีความสําคัญตํอมนุษยชาติ เป็น
การเรียนรู๎ถึงสิ่งตํางๆที่เกิดขึ้นภายในอดีต ทําให๎ได๎รู๎ถึงความเป็นมาของพ้ืนที่เข๎าใจสภาพแวดล๎อม
ตํางๆที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้น และทําให๎ทราบถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือนํามาปรับตัว
แก๎ไขและอยูํรํวมกันได๎อยํางมีแบบแผน รวมไปถึงประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมตํางๆเพ่ือทราบถึง
ความสําคัญของประเพณีนั้นๆ การเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑จึงชํวยพัฒนากระบวนการคิดและทักษะที่
จําเป็นตํอการดําเนินชีวิต เพราะเป็นการศึกษาเรื่องราวของสังคมมนุษย๑ในอดีตตามมิติเวลาจาก
รํองรอยแหลํงข๎อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ 
 จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่มีแหลํงประวัติศาสตร๑ที่สําคัญมากมายให๎
ศึกษาค๎นคว๎าและมีโบราณสถานตํางๆที่สําคัญ ที่รวบรวมความเป็นวิถีชีวิตเมื่อครั้งอดีต และยังมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอยูํในจังหวัดพิษณุโลก และภายในพ้ืนที่ตําบลอ่ืนๆของจังหวัด
พิษณุโลกที่ยังมีความนําสนใจและมีประวัติความเป็นมาในอดีตกํอนจะกํอตั้งเป็นตําบลอยูํเชํนกัน คือ
ตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของตําบลที่นําสนใจมาก 
ถือเป็นแหลํงประวัติศาสตร๑ที่สําคัญอีกพ้ืนที่หนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกที่มีประวัติความเป็นมาและยังมี
อนุสรณ๑ที่ยังคงหลงเหลืออยูํอีกด๎วย แตํในป๓จจุบันเยาวชนคนรุํนใหมํละเลยและไมํทราบถึงประวัติ
ความเป็นมา ไมํรู๎วํามีพัฒนาการมาอยํางไร คนกลุํมแรกที่มาตั้งรกรากเป็นใคร มาจากไหน มาด๎ วย
เหตุผลใด คณะผู๎วิจัยจึงทําการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างการเรียนรู๎และรู๎จักวิถีชีวิตของคนในสมัยอดีต 
ความเชื่อ ความศรัทธา ความสัมพันธ๑ ประชาชนในตําบลไผํขอดอนจึงขาดการมีสํวนรํวมในการ
บริหารจัดการแหลํงข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑ที่เป็นการย๎อนระลึกเพ่ือย๎อนกลับไปซึ่งเป็นที่มาของความ
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เป็นอยูํในป๓จจุบันให๎ประชาชนในพ้ืนที่ อ่ืนรู๎จัก จึงกลําวได๎วําการบริหารจัดการแหลํงข๎อมูลเชิง
ประวัติศาสตร๑อยํางมีสํวนรํวมของตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือวํามีความสนใจ
และนําศึกษาเป็นอยํางยิ่งมีแหลํงข๎อมูลทางประวัติศาสตร๑ที่นําสนใจอยูํภายในพ้ืนที่ แตํในป๓จจุบันพื้นที่
ตําบลไผํขอดอนได๎มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา มีการสร๎างบ๎านเรือนมากขึ้น มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข๎ามา มีสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู๎คนก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล๎อมและยุคสมัย 
เพราะฉะนั้นเรื่องประเพณีวัฒนธรรมในสมัยกํอนและป๓จจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปด๎วย 
 จากบริบทข๎างต๎นคณะผู๎วิจัยจึงศึกษาและเผยแพรํข๎อมูลการบริหารจัดการแหลํงข๎อมูลเชิง
ประวัติศาสตร๑อยํางมีสํวนรํวมของตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเป็นแนวทาง
และรับอรรถรสและคุณคําทางประวัติศาสตร๑สถานที่ในอดีต รวมถึง ได๎ความรู๎และมีความเข๎าใจตํอ
ความเป็นมาของตําบลไผํขอดอน เส๎นทางแมํน้ําสายเกําในพ้ืนที่ตําบลไผํขอดอนและโบราณสถาน
ตํางๆในอดีตจนถึงป๓จจุบันและเผยแพรํข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑ของตําบลสูํสาธารณะ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการแหลํงข๎อมูลประวัติศาสตร๑ ตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 
 2. เพ่ือรวบรวมจัดทําเป็นข๎อมูลเส๎นทางความเชื่อมโยงระหวํางแหลํงข๎อมูลประวัติศาสตร๑
ตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          - เพศ 
          - อายุ 
          - ระดับการศึกษา 
          - สถานภาพสมรส 
          - อาชีพ 
          - รายได ๎

- ด๎านการวางแผน  
- ด๎านการจัดองค๑การ 
- ด๎านการจัดกําลังคน  
- ด๎านการอํานวยการ  
- ด๎านการประสานงาน 
 - ด๎านการรายงาน  
- ด๎านงบประมาณ 
 

การบริหารจัดการแหลํงข๎อมูลเชิง
ประวัติศาสตร๑อยํางมีสํวนรํวมของตําบล
ไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ประชาชนในตําบลไผํขอดอนทั้งหมด จํานวน 
4,134 คน   
 2. กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ผู๎ที่อาศัยอยูํในเขตองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตําบลไผํขอดอนอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ได๎จากการกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางด๎วยตาราง
สําเร็จรูป ของ Taro Yamane (Taro Yamane: 1990) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่ระดับความ
คาดเคลื่อน ± 5 % โดยขนาดของกลุํมตัวอยํางที่เหมาะสม คือ 365 คน (แตํทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ทําการเก็บ
กลุํมตัวอยํางท้ังหมด 400 คน ทั้งนี้เพ่ือสะดวกในการเก็บข๎อมูล สะดวกในการคํานวณ และสะดวกใน
การแทนคํา) 
 ขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 คณะผู๎วิจัยได๎กําหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย โดยใช๎วิธีการสุํมแบบแบํงชั้น
เพ่ือให๎ครอบคลุมพ้ืนที่ ที่จะศึกษาทั้งหมด 6 หมูํ และกําหนดจํานวนตัวอยํางด๎วยสูตรการคํานวณของ 
Taro Yamane   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถาม 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ที่ผู๎วิจัยได๎มีการ
ดําเนินการสร๎างแบบสอบถามจากการศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี จากตําราเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการแหลํงข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑อยํางมีสํวนรํวมของตําบลไผํขอดอน 
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยคณะผู๎วิจัยได๎แบํงแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามประกอบด๎วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ เป็นแบบสอบถามลักษณะให๎เลือกตอบ (Checklists) 
 ตอนที่ 2 การบริหารจัดการแหลํงข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑แบบมีสํวนรํวมของตําบลไผํขอดอน 
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยแบํงจํานวนคําถามออกเป็นทั้งหมด 7 ด๎าน ได๎แกํ    
   1. ด๎านการวางแผน  
   2. ด๎านการจัดองค๑การ 
   3. ด๎านการจัดกําลังคน 
   4. ด๎านการอํานวยการ 
   5. ด๎านการประสานงาน 
   6. ด๎านการรายงาน 
   7. ด๎านงบประมาณ 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  136 
 

 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบประมาณคํา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ  
   5 หมายถึง มีสํวนรํวมมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง มีสํวนรํวมมาก 
   3 หมายถึง มีสํวนรํวมปานกลาง 
   2 หมายถึง มีสํวนรํวมน๎อย 
   1 หมายถึง มีสํวนรํวมน๎อยที่สุด 
 โดยเกณฑ๑การให๎คะแนนที่ได๎จากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้กําหนดเกณฑ๑ในการแปล
ความหมายตามแนวทางของเบสท๑ (Best: 1970) ซึ่งมีเกณฑ๑การวัดระดับความต๎องการ การบริหาร
จัดการแหลํงข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑อยํางมีสํวนรํวมของตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 
  คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 อยูํในระดับมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 อยูํในระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 อยูํในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 อยูํในระดับน๎อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 อยูํในระดับน๎อยที่สุด  
 ตอนที่ 3 ข๎อเสนอแนะ 
 แบบสัมภาษณ์ 
 แบบสัมภาษณ๑ ในการศึกษาการบริหารจัดการแหลํงข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑อยํางมีสํวนรํวม
ของตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คณะผู๎วิจัยได๎ใช๎แบบสัมภาษณ๑แบบกึ่งโครงสร๎าง 
(Semi-structured interview) โดยสัมภาษณ๑ นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลไผํขอดอน 1 คน 
ผู๎ใหญํบ๎าน 6 คน โดยมีประเด็นการสัมภาษณ๑ เรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
แหลํงข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑อยํางมีสํวนรํวมของตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 การสร้างเครื่องมือ  
 การสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คณะผู๎วิจัยได๎ดําเนินการสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยดังนี้ คือ  
 1. หลักการ แนวคิด ทฤษฎี บทความ จากตําราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการ
บริหารจัดการแหลํงข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑อยํางมีสํวนรํวมของตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก เพ่ือเป็นแนวทางในการสร๎างแบบสอบถามเพ่ือกําหนดขอบเขตในการสร๎างเครื่องมือ  
 2. วิเคราะห๑เนื้อหาและกําหนดกรอบแนวคิดในการสร๎างแบบสอบถามปลายเปิด ให๎
ครอบคลุมในเรื่องการบริหารจัดการแหลํงข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑อยํางมีสํวนรํวมของตําบลไผํขอดอน 
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกทั้ง 7 ด๎าน  
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 3. ดําเนินการสร๎างแบบสอบถามให๎ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยและนํา
แบบสอบถามเสนอตํออาจารย๑ที่ปรึกษา และปรับปรุงแก๎ไขตามที่อาจารย๑ที่ปรึกษาเสนอแนะ  
 4. นําเครื่องมือที่สร๎างเสร็จแล๎วไปหาคุณภาพด๎วยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความ
ถูกต๎องและสมบูรณ๑ของเครื่องมือโดยนําเครื่องมือฉบับรํางให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ทําน 
รองศาสตราจารย๑ ดร.กัมปนาท วงษ๑วัฒนพงษ๑ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ วําที่ร๎อยตรีหญิงยุวดี พํวงรอด 
อาจารย๑ 
และอาจารย๑ระพีพงศ๑ อินต๏ะสืบ  
  5. นําแบบสอบถามไปหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ด๎วยวิธีการดังตํอไปนี้ 
   5.1 เครื่องมือที่ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบแล๎วมีการให๎เกณฑ๑การพิจารณาคะแนนแตํละ
ข๎อคําถาม  
  5.2 นําความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญมาหาคําดัชนีความสอดคล๎อง ( IOC: Index of 
Item Objective congruence)  
  5.3 ปรับปรุงเครื่องมือให๎สมบูรณ๑ตามข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญ 
 6. ทดสอบหาคําความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามสูตรของของครอนบาค (Cronbach, 1990:204) แล๎วนํามาทดลองใช๎ (Try Out) 
กับประชากรในตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไมํใชํกลุํมตัวอยํางในจํานวน 30 คน
ขึ้นไป หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่ได๎มาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด๎วยคอมพิวเตอร๑ ซึ่ง
แสดงวําเป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อถือได๎ ได๎คําเทํากับ 0.86 สําหรับสูตรการหาคําสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คณะผู๎วิจัยได๎ทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ๑ตามกระบวนการตํางๆดังนี้ 
 แบบสอบถาม 
 1. ขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวผู๎วิจัยจากสํานักงานประสานจัดการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือขอความอนุเคราะห๑ในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล 
 2. จัดเตรียมแบบสอบถามให๎เพียงพอกับจํานวนกลุํมตัวอยําง 
 3. ทําการจัดสํงแบบสอบถามและจัดเก็บรวบรวมข๎อมูลกับกลุํมตัวอยํางด๎วยตนเองทั้งหมด 
จํานวน 400 ชุด 
 4. นําแบบสอบถามที่ได๎รับคืนมาตรวจสอบความถูกต๎องและความสมบูรณ๑ของการตอบ
คําถาม 
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 5. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล๎วไปวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 แบบสัมภาษณ์ 
 1. คณะผู๎วิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสัมภาษณ๑โดยสัมภาษณ๑ นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลไผํขอ
ดอน 1 คน นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลไผํขอดอน 1 คน ผู๎ใหญํบ๎าน 6 คน 
 2. มีการสังเกตแบบมีสํวนรํวมและไมํมีสํวนรํวมโดยคณะผู๎วิจัยเป็นผู๎เข๎ารํวมด๎วยตนเองอยําง
ใกล๎ชิดในกิจกรรมและเรื่องราวตํางๆ จนกระท่ังเข๎าใจและสามารถอธิบายสรุปได๎ 
 3. การสัมภาษณ๑เชิงลึกประกอบด๎วยการซักถามพูดคุยถึงเรื่องราวตํางๆรวมทั้งด๎านบริบทด๎าน
การบริหารจัดการในเรื่องความรํวมมือ งบประมาณ และผู๎ดูแล ที่มีความจําเป็นเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่
ถูกต๎องและจําเป็นซึ่งต๎องใช๎เทคนิคการสัมภาษณ๑พูดคุยด๎วยความระมัดระวังและเป็นกันเอง  
 4. การจดบันทึกภาคสนาม (Field note) ผู๎วิจัยได๎ทําการจดรวบรวมข๎อมูลและมีการบันทึก
เทปถอดเทปจากการสังเกตการสัมภาษณ๑เพ่ือมิให๎ลืมข๎อมูลและทําการสรุปข๎อมูลที่ได๎ทุกวันที่ได๎สังเกต
และสัมภาษณ๑ภาคสนามและเพ่ือได๎ทบทวนให๎ทราบได๎วําได๎ข๎อมูลเพียงพอหรือไมํ 
 5. ได๎ทําการค๎นหาข๎อมูลจากเอกสารตํางๆ รวมถึงการสืบค๎นหาข๎อมูลจากระบบสารสนเทศ 
(IT) เชํนข๎อมูลด๎านบริบทของชุมชนประวัติความเป็นมาของหมูํบ๎าน วัฒนธรรมประเพณีตํางๆ ภูมิ
ป๓ญญาและการสืบทอด เป็นต๎น 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงคุณภาพ ได๎ทําการวิเคราะห๑ทางเนื้อหา (Content Analysis) จาก
แบบสัมภาษณ๑ ประกอบกับแนวคิด ทฤษฎี   
 2. การวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงปริมาณ ได๎ใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติ
อนุมานหรือสถิติเชิงอ๎างอิง (Inferential Statistics) รวมถึงใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑สําเร็จรูปสําหรับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร๑ดังนี้ วิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ตัวแปรอิสระ ด๎าน
ลักษณะสํวนบุคคลของผู๎ให๎ข๎อมูล ประกอบด๎วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ 
รายได๎ โดยคณะผู๎วิจัยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาแจกแจงความถี่ และหาคํา
ร๎อยละ (Percentage)  
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สรุปผลการวิจัย 

 ตารางท่ี 1 แสดงคําเฉลี่ย (𝑥̅ ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการมีสํวนรํวมในการ
บริหารจัดการแหลํงข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑แบบมีสํวนรํวมของตําบลไผํขอดอน  อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ทั้งหมด 7 ด๎าน 
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งข้อมูลเชิง
ประวัติศาสตร์แบบมีส่วนร่วม 

 

𝑥̅  

 
S.D. 

 
แปรผล 

ด๎านการวางแผน 2.90 1.01 น๎อย 
ด๎านการอํานวยการ 2.80 0.98 น๎อย 
ด๎านการจัดการองค๑การ 3.12 0.91 ปายกลาง 
ด๎านการบริหารบุคลากร 3.10 1.10 ปานกลาง 
ด๎านการประสานงาน 2.87 1.00 น๎อย 
ด๎านการรายงาน 3.24 0.90 ปานกลาง 
ด๎านงบประมาณ 3.26 0.90 ปานกลาง 
รวม 3.04 0.97 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 1 พบวํา ผลวิเคราะห๑ข๎อมูลหาคําเฉลี่ย (𝑥̅ ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การบริหารจัดการแหลํงข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑แบบมีสํวนรํวมของตําบลไผํขอดอน  อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด 7 ด๎าน โดยภาพรวม พบวํา อยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน 
คําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านงบประมาณ รองลงมาคือด๎านการรายงาน ด๎านการจัดการองค๑การ ด๎านการ
บริหารบุคลากร ด๎านการวางแผน ด๎านการประสานงาน และด๎านที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด คือ ด๎านการ
อํานวยการ สรุปผลจากการการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการแหลํงข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑แบบมี
สํวนรํวมของตําบลไผํขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีดังนี ้
 การวางแผน 
 อยูํในระดับน๎อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ คําเฉลี่ยสูงสุด คือ ทํานมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงาน
ให๎บรรลุตามเปูาหมายและวัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ รองลงมาทํานมีสํวนรวมใน
การบอกเลําเรื่องราวประวัติศาสตร๑ความเป็นมาในอดีตของตําบลให๎กับบุคคลภายนอกตําบลได๎
รับทราบ อยูํในระดับน๎อย ทํานมีสํวนรํวมในการให๎ข๎อมูลการเปลี่ยนแปลงของตําบลตั่งแตํอดีตจนถึง
ป๓จจุบันเพ่ือจัดการแหลํงข๎อมูลประวัติศาสตร๑ อยูํในระดับน๎อย ทํานมีสํวนรํวมในการวิเคราะห๑
สภาพแวดล๎อมของตําบลเพ่ือให๎ทราบถึงโอกาสและอุปสรรคในการจัดการแหลํงข๎อมูลประวัติศาสตร๑ 
อยูํในระดับน๎อยทํานมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น กับองค๑การบริหารสํวนตําบลในการกําหนด
แนวทางในการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ อยูํในระดับน๎อย   
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 ด้านการอํานวยการ 
 อยูํในระดับน๎อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ คําเฉลี่ยสูงสุด คือ ทํานมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ
หน๎าที่รํวมกับองค๑การอยํางเต็มความสามารถ รองลงมาทํานมีสํวนรํวมในการแก๎ไขป๓ญหาของ
แหลํงข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑ ทํานมีความเต็มใจที่จะรํวมมือกับองค๑การในการสํงเสริมประวัติศาสตร๑
ของตําบล ทํานมีสํวนรํวมกับองค๑การในการสร๎างแรงจูงใจให๎ประชาชนในพ้ืนที่เข๎ามามีบทบาทในการ
เผยแพรํประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับประวัติศาสตร๑ของตําบล ทํานมีสํวนรํวมในการจัดทําสื่ออุปกรณ๑ในการ
เผยแพรํประชาสัมพันธ๑เพ่ือให๎ข๎อมูล อยูํในระดับน๎อย 
 ด้านการจัดการองค์การ 
 อยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ เฉลี่ยสูงสุด คือ ทํานและบุคลากรในองค๑การ
เห็นถึงความสําคัญของแหลํงประวัติศาสตร๑ของตําบล รองลงมาคือ องค๑การบริหารสํวนตําบลเปิด
โอกาสให๎เข๎าไปมีสํวนรํวมในการจัดการแหลํงข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑ องค๑การบริหารสํวนตําบลมีการ
จัดการฝึกอบรมเพ่ือให๎ทราบถึงคุณคําทางประวัติศาสตร๑คําเฉลี่ยน๎อย คือ ทํานเข๎าไปมีสํวนรํวมกับ
องค๑การบริหารสํวนตําบล ให๎มีการจัดทําเส๎นทางศึกษาแหลํงข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑เพ่ือให๎ความรู๎แกํ
ประชาชนอยํางจริงจัง ทํานมีสํวนรํวมกับองค๑การบริหารสํวนตําบลในการจัดทําสื่อเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑ 
 ด้านการบริหารบุคลากร 
 อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ คําเฉลี่ยสูงสุด  คือ บุคลากรในตําบลมีสํวนรํวมในการ
เข๎ามาดูแลรักษา สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร๑ของตําบล รองลงมามีบุคลากรประจําสถานที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตร๑ของตําบลและประชาชนเข๎าไปมีสํวนรํวมในการแลกเปลี่ยนข๎อมูล บุคลากรในตําบลมี
การให๎ข๎อมูลทางประวัติศาสตร๑ของตําบลเพิ่มเติมให๎กับประชาชน อยูํในระดับปานกลางมีบุคลากรที่มี
ความรู๎ทางประวัติศาสตร๑ชํวยในการปฏิบัติงานอยํางมีความสะดวกและรวดเร็ว อยูํในระดับปานกลาง 
ทํานมีสํวนรํวมติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากรในองค๑การบริหารสํวนตําบลอยูํในระดับน๎อย  
  ด้านการประสานงาน 
 อยูํในระดับน๎อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ เฉลี่ยสูงสุด คือ ทํานประสานงานกับองค๑การ
บริหารสํวนตําบลเพ่ือมีสํวนรํวมในการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑ให๎กับประชาชน
ทั่วไปทราบ รองลงมาตามลําดับ ทํานมีสํวนรํวมในการดูแลรักษาสถานที่สําคัญภายในพ้ืนที่ของตําบล 
ทํานมีสํวนรํวมในการติดตํอให๎ข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑กับสํ วนราชการ ทํานมีสํวนรํวมในการ
ประสานงานและการสื่อสารวิธีการที่ใช๎ในการตัดสินใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร๑ของตําบล  และทํานมี
สํวนรํวมในการแนะนําสถานที่เชิงประวัติศาสตร๑ภายใน พ้ืนที่ของตําบลให๎กับประชาชนทั่วไป 
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 ด้านการรายงาน 
 อยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ คําเฉลี่ยสูงสุด คือ องค๑การบริหารสํวนตําบลมี
ชํองทางการประชาสัมพันธ๑ให๎ทํานทราบถึงแหลํงประวัติศาสตร๑เพ่ือให๎ทํานเข๎าไปมีสํวนรํวมในการรับรู๎ 
รองลงมา องค๑การบริหารสํวนตําบลมีการแบบประเมินการปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการตํางๆ โดย
ให๎ทํานได๎แสดงความคิดเห็นและรับทราบ องค๑การบริหารสํวนตําบลมีการรายงานความคืบหน๎าป๓ญหา 
อุปสรรค ตลอดจนขําวสารตํางๆของข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑ให๎ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ คําเฉลี่ยน๎อยสุด 
คือทํานมีสํวนรํวมในการประชุมเพ่ือนําเสนอเรื่องราวตํางๆที่มีความจําเป็นในการจัดการแหลํงข๎อมูลทาง
ประวัติศาสตร๑ของตําบล ทํานมีสํวนรํวมกําหนดแหลํงของทรัพยากรที่จะใช๎ในการเผยแพรํแหลํงข๎อมูล
ทางประวัติศาสตร๑ 
 ด้านงบประมาณ  
 อยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ คําเฉลี่ยสูงสุดคือ องค๑การบริหารสํวนตําบลมี
งบประมาณที่จะสํงเสริมทางด๎านอนุรักษ๑ประวัติศาสตร๑ รองลงมาตามลําดับ ทานมีสํวนรํวมในการ
สนับสนุนทรัพย๑สินเพ่ือสํงเสริมอนุรักษ๑แหลํงประวัติศาสตร๑ของตําบล ทํานมีสํวนรํวมในการบริจาค
ทรัพย๑สินเพ่ือทํานุบํารุงศาสนาของตําบล ทํานมีสํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจ
เกี่ยวกับ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑เพ่ือทํานุบํารุงสถานที่ประวัติศาสตร๑ของ ตําบลคําเฉลี่ยน๎อยสุดคือ 
ทํานมีสํวนรํวมในการรับรู๎ถึง รายรับ-รายจํายในด๎านการทํานุบํารุงศาสนาของตําบล 
ผลการสัมภาษณ์ 
 ด้านการวางแผน พบวํา ทางองค๑การบริหารสํวนตําบลมีการวางแผนดําเนินการสอบถาม
ผู๎สูงอายุในตําบลถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร๑ เส๎นทางการคมนาคมในสมัยอดีต ที่มาของชื่อตําบล 
สถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา เพ่ือจะวางแผนบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร๑ที่ผํานมา วํามีความ
เป็นมาอยํางไรและเกี่ยวข๎องกับอะไร ผู๎นําวางแผนด๎วยความละเอียด รอบคอบ เพ่ือจะทําการพัฒนา
หมูํบ๎านให๎ดียิ่งขึ้น และมีการประเมินผล 
 ด้านการอํานวยการ พบวํา องค๑การบริหารสํวนตําบลมีการจัดประชุมและประสานแจ๎ง
ข๎อมูลให๎ผู๎นําทุกหมูํบ๎านได๎ทราบวําประวัติศาสตร๑ของตําบลเริ่มมาอยํางไร ทางองค๑การบริหารสํวน
ตําบลก็จะมีประวัติบันทึกไว๎ให๎คนในประชาชนในชุมชนได๎รับทราบ และสั่งการให๎ทุกคนชํวยกัน
สอดสํองดูแลสถานที่ประวัติศาสตร๑ของตําบล ผู๎นําจะคอยควบคุมการปฏิบัติงานและการประเมินผล 
ซึ่งต๎องทํากันอยํางตํอเนื่อง 
 ด้านการจัดองค์การ พบวํา ในองค๑การบริหารสํวนตําบลไผํขอดอนจะมีสํานักปลัด จะแยกเป็น
ฝุาย ซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร๑ของตําบลหรือสถานที่สําคัญทางศาสนาของตําบล ผู๎นําต๎อง
ประสานให๎ทางกองการศึกษาต๎องเข๎ามามีบทบาทในการดูแลสํวนนี้ในเรื่องของงานสํงเสริมการศึกษา
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ศาสนาและวัฒนธรรม และมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติหน๎าที่ ซึ่งผู๎นํามีการติดตามคุมงานและ
ประเมินผลอยํางตํอเนื่อง 
 ด้านบริหารบุคลากร พบวํา องค๑การบริหารสํวนตําบลมีการจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคล ซึ่งใน
องค๑การองค๑การบริหารสํวนตําบลไผํขอดอนคิดที่จะมีการวางแผนทําพิพิธภัณฑ๑ประวัติศาสตร๑ของ
ตําบลแตํติดในเรื่องของโรคระบาดโควิด -19 เลยต๎องโดนระงับไปกํอน แตํในขณะเดียวกันองค๑การ
บริหารสํวนตําบลไมํมีการจัดให๎มีบุคลากรประจําสถานที่ประวัติศาสตร๑เพราะตําบลไผํขอดอนไมํคํอยมี
เรื่องราวทางประวัติศาสตร๑มากนัก  
 ด้านการประสานงาน พบวํา องค๑การบริหารสํวนตําบลมีการจัดประชุมกันในเรื่องตํางๆภายใน
ตําบล เป็นการ ประสานงาน ประสานกิจกรรมให๎สํวนตํางๆขององค๑กรของกระบวนการทํางานมีความ
ตํอเนื่อง เพ่ือให๎เกิดความรํวมมือเพ่ือการดําเนินงานนําไปสูํวัตถุประสงค๑ และรายละเอียดของงานจน 
สามารถปฏิบัติหน๎าที่ งานที่ได๎รับมอบหมาย และดําเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยเสร็จสิ้น 
 ด้านการรายงาน องค๑การบริหารสํวนตําบลมีการจัดให๎ประชาชนเข๎าไปมีสํวนรํวมในการเข๎า
รํวมประชุมหรือเรียกกันวํา ประชาคม ซึ่งการประชาคมนี้1ปีจะมีแคํ1ครั้ง ฝุายที่เกี่ยวข๎องนําไปปฏิบัติ 
และต๎องมีการรายงานความคืบหน๎า ป๓ญหา และอุปสรรคของโครงการให๎ผู๎นําตําบลได๎รับทราบอยําง
ตํอเนื่องสม่ําเสมอ 
 ด้านงบประมาณ พบวํา สําหรับด๎านประวัติศาสตร๑ของตําบล เชํน งานประเพณีวัฒนธรรม
ทางศาสนา ชาวบ๎านก็จะมีการชํวยกันพัฒนา จะมีการบริจาคทรัพย๑สินบ๎างถือวําเป็นการทําบุญเพ่ือ
ชํวยกันทํานุบํารุงศาสนาของตําบล ทางองค๑การบริหารสํวนตําบลจะเป็นในเรื่องของการจัด
งบประมาณชํวยสนับสนุนมากกวํา 
 
อภิปรายผล 
 ด้านการวางแผน อยูํในระดับน๎อย เมื่อพิจารณารายข๎อ คําเฉลี่ยสูงสุด คือ มีสํวนรํวมในการ
บอเลําเรื่องราวประวัติศาสตร๑ความเป็นมาในอดีตของตําบลให๎กับบุคลลภายนอกตําบลได๎รับทราบ อยูํ
ในระดับน๎อย ซึ่งสอดคล๎องกับผลจากการสัมภาษณ๑ พบวํา ทางองค๑การบริหารสํวนตําบลมีการ
วางแผนดําเนินการสอบถามผู๎สูงอายุในตําบลถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร๑ เพ่ือจะวางแผนบันทึก
เรื่องราวประวัติศาสตร๑ที่ผํานมาแตํบางสํวนสอบถามมาได๎แตํยังไมํสมบูรณ๑เทําไร และทางองค๑การ
บริหารสํวนตําบลพยายามหาแหลํงข๎อมูลให๎มากขึ้นเพ่ือนํามาเผยแพรํให๎ประชาชนได๎รับทราบซึ่ง
ผลการวิจัยมีความสอดคล๎องกับงานวิจัยของ นภสินธุ๑ เรือนนาค สุเทพ สุสาสนี (2559 : บทคัดยํอ) ได๎
ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาเชิงประวัติศาสตร๑เกี่ยวกับความสัมพันธ๑ของชุมชนกับศิลปกรรมในเขต
พ้ืนที่ชายแดนไทย –กัมพูชา พบวํา มีวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่มีมานานแล๎ว โดยการศึกษาจากการ
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บอกเลําความทรง จําของผู๎ที่อยูํในเหตุการณ๑หนึ่ง ๆ หรือจากผู๎ที่เคยได๎ยินได๎ฟ๓งมาจากผู๎อ่ืนอีกทอด
หนึ่ง และจึงนําข๎อมูลจากการ บอกเลํานั้นมาเป็นหลักฐาน 
 ด้านการอํานวยการ อยูํในระดับน๎อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ คําเฉลี่ยสูงสุด คือ ทํานมี
ความเต็มใจที่จะรํวมมือกับองค๑การในการสํงเสริมประวัติศาสตร๑ของตําบล อยูํในระดับปานกลาง                       
ซึ่งสอดคล๎องกับผลจากการสัมภาษณ๑ พบวํา องค๑การบริหารสํวนตําบลมีการจัดประชุมและประสาน
แจ๎งข๎อมูลให๎ผู๎นําทุกหมูํบ๎าน และผู๎นําจะมีการสร๎างมนุษยสัมพันธ๑ การจัดระบบสื่อสารและการสร๎าง
เครือขําย การสํงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมตํางๆของตําบลให๎ชาวบ๎านได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการทํา
กิจกรรม ซึ่งผลการวิจัยมีการสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ดาริกา โพธิ์รุกข๑ (2563 : บทคัดยํอ)                
ได๎ทําการศึกษาเรื่อง การมีสํวนรํวมของประชาชนในการอนุรักษ๑มรดกทางวัฒนธรรม: ศึกษากรณี 
ชุมชนบ๎านเขวา ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วิจัยเรื่องนี้ศึกษาการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการอนุรักษ๑มรดกทางวัฒนธรรม เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ๑เชิงลึก โดย
สัมภาษณ๑กลุํมตัวอยําง ประชาชนในพ้ืนที่ และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง พบวํา การมีสํวนรํวมของประชาชน
ในชุมชนบ๎านเขวา ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในการอนุรักษ๑มรดกทางวัฒนธรรม 
อยูํในระดับที่ต่ํา และการอนุรักษ๑มรดกทางวัฒนธรรมสํวนมากเป็นเรื่องของรัฐและผู๎นําชุมชนเทํานั้น 
ประชาชนในพื้นท่ีเป็นเพียงผู๎รํวมงานตามที่ทางหนํวยงานของรัฐหรือผู๎นําชุมชนเป็นผู๎จัดขึ้นเทํานั้น  
 ด้านการจัดการองค์การ อยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ เฉลี่ยสูงสุด คือ ทําน
มีสํวนรํวมกับองค๑การบริหารสํวนตําบลในการจัดทําสื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑                   
อยูํในระดับน๎อย ซึ่งสอดคล๎องกับผลจากการสัมภาษณ๑ พบวํา ในองค๑การบริหารสํวนตําบลไผํขอดอน
ผู๎นําต๎องประสานให๎ทางฝุายที่เกี่ยวข๎องเข๎ามามีบทบาทในการดูแลเรื่องประวัติศาสตร๑ สํวนในเรื่อง
ของการทําสื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ๑นั้นเมื่อกํอนทางตําบลเคยมีการจัดทําปูายสื่อแตํในป๓จจุบันยังไมํ
โครงการที่จะทําชาวบ๎านเลยยังไมํมีสํวนรํวมในเรื่องนี้ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วิษณุ 
หยกจินดา (2557 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาเรื่อง การมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 
หมูํบ๎านทุํงกรําง ตําบลทับไทร อําเภอโปุงน้ําร๎อน จังหวัดจันทบุรี โดยป๓จจุบันด๎านการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในหมูํบ๎านทุํงกรํางยังอยูํใน ระดับที่ต่ํา สังเกตได๎จากการจัดประชุมประชาคมประจําเดือนใน
แตํละเดือนซึ่งเป็นเปิดโอกาส ให๎ประชาชนในหมูํบ๎านได๎เสนอป๓ญหาหรือข๎อมูลในทุกๆด๎านของหมูํบ๎าน 
จํานวนผู๎ที่มีสํวนรํวมในการเข๎าประชุมประชาคมประจําเดือนมีเพียงแคํ 10 กวําเปอร๑เซ็นต๑ 
 ด้านการบริหารบุคลากร อยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ คําเฉลี่ยสูงสุด คือ 
บุคลากรในตําบลมีสํวนรํวมในการเข๎ามาดูแลรักษาสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร๑ของตําบล อยูํใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล๎องกับผลจากการสัมภาษณ๑ พบวํา องค๑การบริหารสํวนตําบลไมํมีการจัดให๎
มีบุคลากรประจําสถานที่ประวัติศาสตร๑เพราะตําบลไผํขอดอนไมํคํอยมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร๑มาก
นัก จะมีก็แตํสถานที่ศาสนาของตําบล ที่มีบุคลากรคอยดูแลในสํวนนี้อยูํบ๎าง แตํในเรื่องของวัฒนธรรม
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ประเพณีที่สืบทอดตํอกันมาทางผู๎นําจะมอบหมายให๎บุคลากรคอยดูแล สํงเสริม ในการทํากิจกรรม
ตํางๆของตําบล ซึ่งผลการวิจัยมีการสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ๑ ศุภกิจโกศล นางกาหลง 
กลิ่นจันทร๑ นาวันธณี สุดศิริ  นายสาระ มีผลกิจ ผศ.ดร.บุรพร กาบุญ (2554 : บทคัดยํอ)                 
ได๎ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหารจัดการแหลํงมรดกโลก โดยการ
สนทนากลุํมยํอย ประกอบด๎วย ประชาชนในชุมชน ผู๎แทนจาก หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือศึกษาการมี
สํวนรํวมของชุมชนในการบริหารจัดสนับสนุนให๎มีการพัฒนาภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น สํวนภาครัฐต๎องเปิด
โอกาสให๎ประชาชนในชุมชน ภาคเอกชน และ ทุกภาคสํวนเข๎า มาเป็นตัวแทนในรูปคณะกรรมการ 
เข๎ามามีสํวนรํวมอยํางจริงจัง  
 ด้านการประสานงาน อยูํ ในระดับน๎อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ เฉลี่ยสูงสุด คือ                           
ทํานประสานงานกับองค๑การบริหารสํวนตําบลเพ่ือมีสํวนรํวมในการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลเชิง
ประวัติศาสตร๑ให๎กับประชาชนทั่วไปทราบ ซึ่งสอดคล๎องกับผลจากการสัมภาษณ๑ พบวํา องค๑การ
บริหารสํวนตําบลมีการจัดประชุมกันในเรื่องตํางๆภายในตําบล ในการประสานงาน ประสานกิจกรรม
ให๎สํวนตํางๆขององค๑กรของกระบวนการทํางานมีความตํอเนื่อง เพ่ือให๎เกิดความรํวมมือเพ่ือการ
ดําเนินงานนําไปสูํวัตุประสงค๑ และผู๎นําตําบลประสานงานกิจกรรม ของตําบล ซึ่งสอดคล๎องกับ
ผลงานวิจัยของ ป๓ญญา เทพสิงห๑ และเก็ตถวา (2558:  บทคัดยํอ) การจัดการแหลํงวัฒนธรรม เพ่ือ
การทํองเทีย่วชายแดนไทย-มาเลเซีย พบวํา การประสานงาน มีมีป๓ญหามากนัก ใช๎วิธีการรับฟ๓งความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยจะประสานงานดึงคนให๎มาเข๎ารํวมกิจกรรม การประสานงานเป็นหน๎าที่ของ
แตํละกลุํมสร๎างเครือขํายกันเอง ผํานไลน๑หรือมือถือ 
 ด้านการรายงาน อยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ คําเฉลี่ยสูงสุด คือ องค๑การ
บริหารสํวนตําบลมีชํองทางการประชาสัมพันธ๑ให๎ทํานทราบถึงแหลํงประวัติศาสตร๑เพ่ือให๎ทํานเข๎าไปมี
สํวนรํวมในการรับรู๎ และองค๑การบริหารสํวนตําบลมีการรายงานความคืบหน๎าป๓ญหา  อุปสรรค 
ตลอดจนขําวสารตํางๆ ของข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑ให๎ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ ซึ่งสอดคล๎องกับผล
จากการสัมภาษณ๑ พบวํา องค๑การบริหารสํวนตําบลมีการจัดให๎ประชาชนเข๎าไปมีสํวนรํวมในการเข๎า
รํวมในการรับรู๎เรื่องราวทางประวัติศาสตร๑ได๎ โดยจะมีการรายงานจัดทําสื่อหรือเพจเฟสบุ๏ค ที่มี
เรื่องราวทางประวัติศาสตร๑ของตําบล และมีการจัดประชุมหรือเรียกกันวํา ประชาคม และจึงจะ
มอบหมายให๎แตํละฝุายที่เกี่ยวข๎องนําไปปฏิบัติ และต๎องมีการรายงานความคืบหน๎า ป๓ญหา และ
อุปสรรคของโครงการให๎ผู๎นําตําบลได๎รับทราบอยํางตํอเนื่องสม่ําเสมอ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล๎องกับ 
จริญญา จันทร๑ทรง (2555 : บทคัดยํอ) งานวิจัยเรื่อง การมีสํวนรํวมของประชาชนตํอการพัฒนา
ท๎องถิ่นในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลหนองแสงใหญํ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในด๎าน
การมีสํวนรํามในการจดัการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนได๎รับทราบข๎อมูลขําวสารอยํางตํอเนื่อง และมี
ความสม่ําเสมอ ประกาศขําวทางวิทยุกระจายเสียง  
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 ด้านงบประมาณ อยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ คําเฉลี่ยสูงสุด คือ ทํานมีสํวน
รํวมในการสนับสนุนทรัพย๑สินเพ่ือสํงเสริมอนุรักษ๑แหลํงประวัติศาสตร๑ของตําบล ซึ่งสอดคล๎องกับผลจาก
การสัมภาษณ๑ พบวํา พบวํา สําหรับด๎านประวัติศาสตร๑ของตําบล เชํน งานประเพณีวัฒนธรรมทาง
ศาสนา ชาวบ๎านก็จะมีการรชํวยกันพัฒนา จะมีการบริจาคทรัพย๑สินบ๎างถือวําเป็นการทําบุญเพ่ือชํวยกัน
ทํานุบํารุงศาสนาของตําบล ทางองค๑การบริหารสํวนตําบลจะเป็นในเรื่องของการจัดงบประมาณชํวย
สนับสนุนมากกวํา ซึ่งผลวิจัยมีการสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ทองคํา ดวงขันเพชร (2562 : บทคัดยํอ) 
การบริหารจัดการแหลํงประวัติศาสตร๑: กรณีศึกษาเมืองเวียงคุก อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สรุปได๎วํา 
แหลํงโบราณสถานที่อยูํในวัด ผู๎ดูแลจะเป็นพระสงฆ๑และชุมชนใกล๎เคียง สํวน ราชการไมํวําจะเป็นระดับ
จังหวัด หรือองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จะให๎ความสําคัญน๎อย มากทั้งนี้ขึ้นอยูํกับนโยบายผู๎บริหาร
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํละแหํง วัดและชุมชน แตํละแหํงก็มีศักยภาพในการบริหารจัดการแตกตําง
กันไป สํวนแหลํงโบราณสถานที่อยูํนอกวัด หน๎าที่การดูแลจึงตกอยูํที่ชุมชนให๎ความศรัทธา  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ด๎านการวางแผน องค๑การบริหารสํวนตําบลควรวางแผนการดําเนินการสอบถามผู๎สูงอายุ
ในตําบลถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร๑ให๎เพ่ิมมากขึ้น และควรวางแผนทําการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑
ในรูปแบบตํางๆให๎เพ่ิมมากยิ่งขึ้นให๎หลากหลายแนวทาง เพ่ือที่ประชาชนในตําบลและนอกตําบลได๎รู๎
ถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร๑และสนใจที่จะเข๎ามารับรู๎ในเรื่องตํางๆของตําบล และผู๎นําควรวางแผน
ด๎วยความละเอียด รอบคอบ เพ่ือจะทําการพัฒนาหมูํบ๎านให๎ดียิ่งขึ้น 
 2. ด๎านการอํานวยการ องค๑การบริหารสํวนตําบลควรมีการจัดระบบสื่อสารและการสร๎าง
เครือขําย การสํงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมตํางๆของตําบล โดยการประสานงานให๎ผู๎นําแตํละ
หมูํบ๎านนําไปกระจายขําวสารให๎ประชาชนได๎รับทราบ และในการกระจายขําวสารนี้ควรมีเทคโนโลยีที่
มีประสิทธิภาพสูงและสม่ําเสมอ เพ่ือประชาชนจะได๎รับรู๎ขําวสารโดยทั่วกัน 
 3. ด๎านการจัดองค๑กร องค๑การบริหารสํวนตําบลควรมีการจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองค๑การ
ฝุายและการทํางานอยํางชัดเจน ปฏิบัติงาน การดําเนินงานเน๎นที่ผลสําเร็จของงานเป็นหลัก เพ่ือให๎
ภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค๑ของงาน  
 4. ด๎านบุคลากร องค๑การบริหารสํวนตําบลควรมีบุคลากรประจําสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร๑อยํางเพียงพอ เชํน วัด ควรมีบุคลากรชํวยเหลืองานของวัดและสอดสํองดูแลอยําง
เพียงพอ เพ่ือเป็นการชํวยกันรักษาทรัพย๑สินหรือของสําคัญตํางๆภายในวัดไว๎ 
 5. ด๎านการประสานงาน องค๑การบริหารสํวนตําบลควรมีการจัดประชุมและประสานงานกัน
ในเรื่องของเรื่องราวทางประวัติศาสตร๑ให๎จริงจัง เพ่ือเป็นการอนุรักษ๑รักษาและสืบสานประเพณีที่
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สําคัญไว๎และทําให๎ประชาชนได๎รับทราบเรื่องราวทางประวัติศาสตร๑ได๎เพ่ิมมากขึ้น  และทําให๎
ประชาชนเล็งเห็นถึงความสําคัญของประวัติศาสตร๑ของตําบลได๎มากขึ้น และทางสํวนขององค๑การ
บริหารสํวนตําบลต๎องทําตามนโยบายทางผู๎นําจะต๎องมีการจัดประชุม เพ่ือที่จะเตรียมการ วิเคราะห๑ 
วางแผน ให๎ดียิ่งขึ้น 
 6. ด๎านการรายงาน องค๑การบริหารสํวนตําบลควรมีการรายงานความคืบหน๎าของการหา
เรื่องราวประวัติศาสตร๑ของตําบลให๎ประชาชนได๎รับทราบ ไมํวําจะชํองทางไหนก็ตาม ควรมีรายงาน
ความคืบหน๎าอยํางสม่ําเสมอ วําความคืบหน๎า ป๓ญหา และอุปสรรคในการค๎นคว๎านั้นมีความคืบหน๎า
เป็นอยํางไรบ๎าง และมีป๓ญหาอยํางไรบ๎าง และควรนําเสนออยํางไรก็ได๎ให๎ประชาชนเข๎ามาสนใจใน
เรื่องประวัติศาสตร๑ของตําบลตนเองให๎เพ่ิมมากข้ึน 
 7. ด๎านงบประมาณ องค๑การบริหารสํวนตําบลควรจัดทํางบประมาณให๎เพียงพอของกิจกรรม
นั้นๆในตําบล และควรมีการจัดทําแผนงบประมาณให๎มีความชัดเจน ซื่อตรง และตรวจสอบได๎ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการจัดทําวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดการแหลํงข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑ของตําบลไผํ
ขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเป็นชํองทางในการที่จะอนุรักษ๑ สืบสานประเพณี และวิถี
ชีวิตความเป็นอยูํของชาวบ๎านไผํขอดอน  
 2. ควรมีการจัดทําวิจัยในเรื่องของการสํงเสริม การประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร๑ เพ่ือเป็นชํองทางในการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนทั่วไปได๎รับทราบอีกด๎วย 
 3. ควรจัดทําวิจัยในเรื่องของการพัฒนาตําบลจากอดีตจนถึงป๓จจุบัน เพ่ือเป็นการเรียนรู๎ถึง
แหลํงที่มาของของตําบลและสืบสานโบราณสถานไว๎เพื่อให๎มีความเป็นเอกลักษณ๑ของตําบล 
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การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

The Development of Lesson Plan of Problem-based Learning with 
Gamification concept to Enhancement of Problem-solving Skills  

for High Vocational Certificate 
 

รัชพล กลัดชื่น1 และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์2 
Ratchapol Kladchuen and Jiraphan Srisomphan 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) พัฒนาแผนจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐานรํวมกับ
แนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อเสริมสร๎างทักษะการแก๎ป๓ญหา สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 2) หาคุณภาพของแผนจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้น 3) หาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู๎ตามแผนที่
พัฒนาขึ้น และ 4) เปรียบเทียบทักษะการแก๎ป๓ญหาของผู๎เรียนกํอนและหลังเรียนรู๎ด๎วยแผนจัดการ
เรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้น กลุํมตัวอยํางแบํงเป็น 2 กลุํม คือ 1) ผู๎เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ๑ที่กําหนด 2) 
นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎ในการ
วิจัย คือ แผนจัดการเรียนรู๎ แบบประเมินคุณภาพ สถิติที่ใช๎ในการวิจัย คือ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การหาประสิทธิภาพตามทฤษฎีของเมกุยแกนส๑ และการทดสอบคําที (Dependent t-test) 
 ผลการวิจัยพบวํา 1. แผนจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้นทั้งหมด 13 แผน กิจกรรมการเรียนการสอนมี 
7 ขั้นตอน คือ 1) การระบุป๓ญหา 2) การวิเคราะห๑ป๓ญหา 3) การศึกษาค๎นคว๎า 4) การดําเนินการ 5) การ
นําเสนอและประเมินผลงาน 6) การทําภารกิจ และ 7) การแขํงขัน 2. ผลการประเมินคุณภาพของแผน

จัดการเรียนรู๎ในภาพรวมอยูํในระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( ̅=4.59) 3. แผนจัดการเรียนรู๎มี
ประสิทธิภาพเทํากับ 1.12 ซึ่งสูงกวํา 1.00 ถือวําแผนจัดการเรียนรู๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑มาตรฐาน
ของเมกุยแกนส๑ 4. ผลการประเมินทักษะการแก๎ป๓ญหาของผู๎เรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

คําสําคัญ : การเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน, เกมมิฟิเคชัน, ทักษะการแก๎ป๓ญหา 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to develop of lesson plan of problem-
based learning with gamification concept to enhancement of problem-solving skills 
for high vocational certificate. 2) to evaluate the quality of lesson plan. 3) to 
evaluate if the lesson plan meets Meguigans efficiency criterion. 4) to compare 
problem-solving skills of learners before and after studying by the developed lesson 
plan. The samples in the research were divided into 2 groups: 1) Experts 2) Students 
of study were high vocational certificate who registered in the second semester of 
academic year 2020, major in digital business technology program. The research tools 
included the lesson plan computer network and security for digital business course 

and quality questionnaire. Applied statistic tools included mean ( ̅), standard 
deviation (S.D.), Meguigans efficiency value and t-test. 
 Research findings showed that 1) The lesson plan comprised 7 steps: 1) 
Problem 2) Analysis 3) Discovery 4) Experiment 5) Presentation & Evaluation 6) Quest 
and 7) Competition. Process of gamification consisted of 1) Experience point 2) 
Leaderboard 3) Badges and 4) Levels. 2) the evaluation of lesson plan is match at 

highest level ( ̅ =4.59). 3) the efficiency of developed lesson plan was 1.12 which 
higher than Meguigans’s standard value at 1.00. 4) post-test problem-solving skills 
achievement was statistically significantly higher than pre-test problem-solving skills 
at .05. Therefore, it is concluded the lesson plan is appropriate and applicable to 
real practice. 
 
Keyword: Problem-based Learning, Gamification, Problem-solving Skills 
 
บทนํา 
 โลกในศตวรรษที่ 21 เน๎นแรงงานที่มีความรู๎ ทักษะ วิเคราะห๑เป็น และเรียนรู๎สิ่งใหมํ ๆ ได๎ดี 
ปรับตัวได๎เกํง การจัดการศึกษาจึงจําเป็นต๎องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาพลเมืองให๎คิดวิเคราะห๑ 
สังเคราะห๑ ประยุกต๑ใช๎งานเป็น มีความสามารถในการทํางานและแก๎ป๓ญหาได๎ ดังนั้นการจัดการศึกษา
เพ่ือศตวรรษที่ 21 จําเป็นต๎องให๎ผู๎เรียนมีการพัฒนาทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารณญาณและการ
แก๎ป๓ญหา ซึ่งสอดคล๎องกับเครือขํายองค๑กรความรํวมมือเพ่ือทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
Battelle for Kids (2019, pp 1-2) ที่กลําววําควรมีการสํงเสริมให๎กับผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ต๎อง
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เผชิญกับป๓ญหาตําง ๆ ที่ซับซ๎อนเพ่ิมขึ้น สามารถวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ และสรุปข๎อมูลเหลํานั้นเพ่ือใช๎
ในการแก๎ป๓ญหาได๎  
 จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด๎านอาชีวศึกษา (Vocational National 
Educational Test : V-NET) ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความรู๎มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพของ
นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 เพ่ือให๎ทราบถึงมาตรฐานการเรียนการสอน
ของครูและนักศึกษา ตั้งแตํปีการศึกษา 2557-2561 พบวํามีคะแนนสอบวิชาความรู๎ด๎านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป ด๎านองค๑ประกอบทักษะการคิดและการแก๎ป๓ญหา ในระดับประเทศมี
คําเฉลี่ยคะแนนเทํากับ 35.57, 28.45, 32.92, 30.11 และ 30.56 ตามลําดับ ซึ่งมีระดับคุณภาพอยูํใน
เกณฑ๑ ต๎องปรับปรุง ซ่ึงมีคําเฉลี่ยคะแนนไมํถึง 50.00 คะแนน  
 แผนจัดการเรียนรู๎มีความสําคัญเป็นอยํางมากในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพ่ือเป็น
แนวทางให๎กับผู๎สอนสอนด๎วยความมั่นใจ แผนจัดการเรียนรู๎ยังชํวยให๎ผู๎สอนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได๎อยํางเป็นระบบ และสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน สร๎างแนวทางการสอนที่เป็น
ขั้นตอนและตอบสนองวัตถุประสงค๑ของหลักสูตรพร๎อมทั้งสํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนอีกด๎วย  
 การเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน (problem-based learning) เป็นวิธีการเรียนการสอนเพ่ือให๎
ผู๎เรียนมีความรู๎ที่เหมาะสมในการแก๎ป๓ญหา Schmidt HG. (1983, pp 11-16) เน๎นผู๎เรียนเป็น
ศูนย๑กลางและใช๎ป๓ญหาเป็นตัวกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎  ได๎ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห๑ป๓ญหา 
แก๎ป๓ญหารํวมกันเป็นกลุํม โดยมีครูทําหน๎าที่เป็นผู๎อํานวยความสะดวก (Facilitator) หรือผู๎ให๎
คําแนะนํา (Guide) Robson และคณะ (2015, pp 411-420) 
 แนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) เป็นการประยุกต๑ใช๎องค๑ประกอบของการออกแบบเกม
และหลักการเลํนเกมมาใช๎ในบริบทที่ไมํใชํการเลํนเกม Deterding (2011, pp9-15) โดยการ
ประยุกต๑ใช๎คุณลักษณะและองค๑ประกอบของเกมเพ่ือดึงดูดกลุํมเปูาหมายให๎มีสํวนรํวมในการเรียนรู๎
ด๎วยวิธีการที่สนุกสนาน เพ่ิมแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และความผูกพัน จุดประสงค๑เพ่ือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และเกิดการเรียนรู๎ทักษะ การ๑ตเนอร๑คาดการณ๑วําภายในปี 2020 เกมมิฟิเคชันจะถูกนําไป
ประยุกต๑ใช๎ในการสร๎างหลักสูตรของการศึกษาข้ันสูงทั่วโลก โดยสอดแทรกกลไกของเกม เชํน คะแนน
ประสบการณ๑ กระดานผู๎นํา เหรียญตราสัญลักษณ๑ เครือขํายสังคม ระดับขั้น การแขํงขัน เป็นต๎น 
Kapp (2012, pp 2-22)  
 จากป๓ญหาและความสําคัญข๎างต๎นผู๎วิจัยมีความสนใจในการพัฒนาแผนจัดการเรียนรู๎โดยใช๎
ป๓ญหาเป็นฐานรํวมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพ่ือพัฒนาทักษะการแก๎ป๓ญหาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยจําลองสภาพแวดล๎อมให๎เสมือนการเลํน ผู๎เรียนจะได๎รับแต๎มหรือ
รางวัลเมื่อปฏิบัติภารกิจที่กําหนดสําเร็จ มีการแขํงขัน ในกระบวนการเรียนการสอนเป็นการเรียนแบบ
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ใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เพ่ือเสริมสร๎างทักษะการแก๎ป๓ญหา การใช๎เหตุผลใน
การคิดวิเคราะห๑ และตัดสินใจ  อีกทั้งยังชํวยพัฒนาทักษะในการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ซึ่งเป็นทักษะการ
เรียนรู๎ได๎ตลอดชีวิต และเป็นทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นที่ต๎องการของผู๎ประกอบการใน
ตลาดแรงงาน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาแผนจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐานรํวมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพ่ือ
เสริมสร๎างทักษะการแก๎ป๓ญหา สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 2. เพ่ือหาคุณภาพของแผนจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้น  
 3. เพ่ือหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู๎ตามแผนที่พัฒนาขึ้น  
 4. เพ่ือประเมินทักษะการแก๎ป๓ญหาของผู๎เรียนกํอนและหลังเรียนรู๎ด๎วยแผนจัดการเรียนรู๎ที่
พัฒนาขึ้น 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 กลุํมผู๎เชี่ยวชาญ ประชากร คือ ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการสอนวิชาทางคอมพิวเตอร๑และ
การศึกษา ด๎านการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน และด๎านการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎แนวคิด
เกมมิฟิเคชัน ด๎านหลักสูตรและการสอน ที่มีประสบการณ๑แตํละด๎านไมํต่ํากวํา 3 ปี สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก กลุํมตัวอยําง คือ ผู๎เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ๑ที่กําหนด จํานวน 5 ทําน 
  1.2 กลุํมผู๎ เรียน ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล กลุํมตัวอยําง คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเครือขํายคอมพิวเตอร๑และความปลอดภัยสําหรับธุรกิจดิจิทัล คัดเลือกโดยใช๎วิธีเฉพาะเจาะจง 
จํานวน 18 คน  
 2. การดําเนินการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้แบงออกเป็น 2 ขั้นตอน ได๎แกํ  
 ขั้นที่ 1 การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู๎ มีข้ันตอนดังตํอไปนี้ 
  1. การวิเคราะห๑คําอธิบายรายวิชา ผู๎วิจัยได๎กําหนดรายวิชาที่ใช๎ในการจัดทําแผนการเรียนรู๎
ในครั้งนี้ คือ รายวิชาเครือขํายคอมพิวเตอร๑และความปลอดภัยสําหรับธุรกิจดิจิทัล รหัสวิชา 30204 -
2007 (2-2-3) ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พศ. 2563 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขา
งานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล สามารถสรุปหนํวยการเรียนรู๎ที่ใช๎ในการสอนได๎ 12 
หนํวยการเรียนรู๎  
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  2. การวิเคราะห๑จุดประสงค๑รายวิชา และสมรรถนะรายวิชา เพ่ือนํามาเขียนจุดประสงค๑การ
เรียนรู๎ โดยให๎ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด๎านพุทธพิสัย ด๎านทักษะพิสัย และ ด๎านเจตคติ ได๎จุดประสงค๑
การเรียนรู๎ทั้งหมด 74 จุดประสงค๑ 
  3. การจัดทําแผนจัดการเรียนรู๎ตามรูปแบบการเรียนรู๎แบบใช๎ป๓ญหาเป็นฐานรํวมกับแนวคิด
เกมมิฟิเคชัน เพ่ือเสริมสร๎างทักษะการแก๎ป๓ญหา มีทั้งหมด 13 แผนการเรียนรู๎ ทั้งนี้เนื่องจากแผน
จัดการเรียนรู๎ที่ 1 เป็นการชี้แจ๎งให๎ผู๎เรียนรู๎ถึงกฎ ระเบียบ ข๎อตกลงเบื้องต๎น จุดประสงค๑การเรียนรู๎
และขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ต๎องศึกษาทุกหนํวยการเรียน รูปแบบการเรียนการสอน และกําหนดบทบาท
ของผู๎เรียนในกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให๎แผนจัดการเรียนรู๎ เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด การ
จัดการกิจกรรมการเรียนรู๎ในแผนจัดการเรียนรู๎แสดงดังภาพที่ 1 ดังนี้  
 

 
 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  
 
  จากภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยผู๎สอนจะทําการปฐมนิเทศผู๎เรียน
เพ่ือแนะนําขั้นตอนและวิธีการเรียน โดยผู๎เรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนเรียนเพื่อ
นําคะแนนที่ได๎มาทําการแบํงกลุํมคละความสามารถ กลุํมละ 3 คน และเริ่มทําแบบทดสอบวัดทักษะ
การแก๎ป๓ญหากํอนเรียน จากนั้นผู๎เรียนเริ่มแก๎ป๓ญหาสถานการณ๑ที่ 1 ประกอบด๎วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การระบุป๓ญหา (Problem) ผู๎เรียนอํานสถานการณ๑ และสิ่งที่ผู๎เรียนต๎องดําเนินการ
คือ บันทึกคําศัพท๑ ข๎อความที่ไมํเข๎าใจวํามีอะไรบ๎าง และป๓ญหาที่สําคัญของสถานการณ๑ป๓ญหานี้คือ
อะไร (คะแนนประสบการณ๑ (Experience Point)) 
  ขั้นที่ 2 การวิเคราะห๑ป๓ญหา (Analysis) ผู๎เรียนรํวมกันแสดงความคิดเห็น ในบางครั้งผู๎สอน
อาจต๎องมีการทบทวนความรู๎ที่เรียนมา เพ่ือให๎ผู๎เรียนมองเห็นภาพการเชื่อมโยงความรู๎เดิมกับความรู๎
ใหมํที่ยังไมํรู๎และตอ๎งการศึกษาเพ่ิม โดยมีกรอบการศึกษา 4 กรอบ (IFLA)  
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  (คะแนนประสบการณ๑ (Experience Point))  
   1. แนวทางในการแก๎ป๓ญหา (Ideas) ผู๎เรียนต๎องระบุได๎วําในการแก๎ป๓ญหาจากโจทย๑
สถานการณ๑ท่ีกําหนดให๎ จําเป็นต๎องศึกษาความรู๎เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ๎าง 
   2. ข๎อเท็จจริง (Facts) ผู๎เรียนระบุข๎อเท็จจริงที่ปรากฏในสถานการณ๑ป๓ญหามี
อะไรบ๎าง โดยใช๎ความรู๎เดิมท่ีได๎เรียนรู๎มาแล๎วชํวยหาข๎อมูล ซึ่งอยูํในรูปแบบประโยคบอกเลํา  
   3. ประเด็นที่ต๎องศึกษาค๎นคว๎า (Learning Issues) ผู๎เรียนระบุข๎อสงสัยหรือไมํเข๎าใจ
ต๎องการคําอธิบายและอยากรู๎เก่ียวกับโจทย๑สถานการณ๑นี้ ซึ่งอยูํในรูปแบบประโยคคําถาม   
   4. แผนการดําเนินงาน (Action Plan) ผู๎เรียนระบุวําจะสามารถศึกษาข๎อมูลได๎
อยํางไร จากใคร ที่ไหนบ๎าง เพ่ือใช๎ในการตอบคําถาม และแบํงมอบหน๎าที่กันภายในกลุํมไปศึกษาใน
ประเด็นตําง ๆ กําหนดเปูาหมายการดําเนินงานและระยะเวลาให๎ชัดเจน   
  ขั้นที่ 3 การศึกษาค๎นคว๎า (Discovery) ผู๎เรียนดําเนินการศึกษาด๎วยตนเองในเรื่องที่ได๎รับ
มอบหมายจากแหลํงข๎อมูลที่เตรียมให๎ ตามความสนใจของผู๎เรียน และเขียนสรุปความรู๎ที่ตนเองได๎
ศึกษามาพร๎อมแหลํงอ๎างอิง  
  (คะแนนประสบการณ๑ (Experience Point)) 
  ขั้นที่ 4 การดําเนินการ (Experiment) ประกอบด๎วยขั้นตอนดังนี้  
   1. ผู๎เรียนรํวมกันสังเคราะห๑ความรู๎แตํละคนในกลุํมและกําหนดขั้นตอนการแก๎ป๓ญหา  
   2. ผู๎สอนสุํมตัวแทนกลุํม 1 กลุํม มานําเสนอผลการสังเคราะห๑ ในรูปแบบแผนผัง
ความคิด ผู๎เรียนรํวมกันอภิปรายและสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
   3. ผู๎เรียนดําเนินการแก๎สถานการณ๑ป๓ญหาตามข้ันตอน  
  (คะแนนประสบการณ๑ (Experience Point)) 
  ขั้นที่ 5 การนําเสนอและประเมินผลงาน (Presentation & Evaluation)  
   1. ผู๎สอนทําการสุํมเลือกผู๎เรียนทีละกลุํมเพ่ือมานําเสนอผลงานหน๎าชั้นเรียน 
   2. ผู๎สอนและผู๎เรียนรํวมกันประเมินผลงาน โดยใช๎แบบประเมินการเรียนรู๎ จากนั้น
ผู๎สอนสะท๎อนจุดเดํนและสิ่งที่ควรแก๎ไขให๎ผู๎เรียนได๎รับทราบ เพ่ือนําไปพัฒนา ปรับปรุงในครั้งตํอไป 
   3. ผู๎สอนและผู๎เรียนรํวมกันสรุปองค๑ความรู๎ที่ได๎จากสถานการณ๑ป๓ญหา โดยใช๎
แผนผังความคิดแบบกลุํม จากนั้นผู๎ เรียนบันทึกข๎อมูลในใบกิจกรรม  (คะแนนประสบการณ๑ 
(Experience Point)) 
  ขั้นที่ 6 การทําภารกิจ (Quest) ผู๎สอนให๎ผู๎เรียนประเมินทักษะการแก๎ป๓ญหาโดยการทํา
ภารกิจตามแผนที่ในเมืองตําง ๆ ภายในภารกิจประกอบด๎วยภารกิจยํอย 3 ภารกิจ (คะแนน
ประสบการณ๑ (Experience point)) 
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  ขั้นที่ 7 การแขํงขัน (Competition) ผู๎เรียนทําการแขํงขันตอบคําถามจํานวน 10 ข๎อ ใน
กรณีท่ีผู๎เรียนทําคะแนนได๎ 80% ขึ้นไป จะได๎เหรียญตราสัญลักษณ๑เพ่ือแสดงความสามารถ 
  (คะแนนประสบการณ๑ (Experience point) กระดานผู๎นํา (Leaderboard) เหรียญตรา
สัญลักษณ๑ (Badges) และระดับขั้น (Levels)) 
 หลังจากผู๎เรียนเรียนรู๎หนํวยการเรียนครบทั้งหมดแล๎ว ผู๎เรียนจะทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะการแก๎ป๓ญหาหลังเรียน 
ตารางที่ 1 สรุปการคิดคะแนนประสบการณ๑ในแตํละกิจกรรม 
 

กิจกรรม คะแนนเต็ม 
สัดส่วน 
คะแนน 

ค่า 
ประสบการณ์ 

1. ทดสอบกํอนเรียน 60 5 50 
2. ประเมินทักษะการแก๎ป๓ญหากํอนเรียน 40 5 50 
3. ประเมินทักษะการแก๎ป๓ญหาหลังเรียน 40 5 50 
4. กิจกรรมประจําดําน (Stage) 12 สถานการณ๑ 
สถานการณ๑ละ 5 ดําน 

15*12=180 15 150 

5. ทําภารกิจ (Quest) 12 ภารกิจหลัก  15*12=180 12 120 
6. แบบทดสอบ (Quiz) 12  
สถานการณ๑ สถานการณ๑ละ 10 ข๎อ  

10*12=120 10 100 

7. เหรียญตราสะสม 12 เหรียญ  1*12=12 6 60 
8. การเข๎าเรียนในชั้นเรียน 18 ครั้ง  18 10 100 
9. แบบฝึกหัด  10*12=120 10 100 
10. การมีสํวนรํวมในกลุํม 1*12=12 12 120 
11. ทดสอบหลังเรียน 60 10 100 

รวม 842 100 1000 

 
  จากตารางที่ 1 สรุปการคิดคะแนนประสบการณ๑ในแตํละกิจกรรม โดยคะแนนที่ได๎
ประกอบด๎วย 1) คะแนนเต็มของแตํละกิจกรรม 2) สัดสํวนคะแนน คือคะแนนที่เฉลี่ยในแตํละ
กิจกรรมจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ 3) คําประสบการณ๑ คือคําคะแนนที่เกิดจากการนํา
คะแนนที่ได๎แตํละกิจกรรมของผู๎เรียนหารด๎วยคะแนนเต็ม จากนั้นนํามาคูณด๎วยสัดสํวยนคะแนน โดย
กําหนดให๎ สัดสํวนคะแนน 1 คะแนน มีคําประสบการณ๑เทํากับ 10 XP ดังนั้นคําประสบการณ๑หลังทํา
กิจกรรมทั้งหมดเป็น 1000 XP  
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 การแปลงคะแนนประสบการณ๑ (Experience Point) ให๎เป็นและระดับขั้น (Levels) เพ่ือให๎
ผู๎เรียนเข๎าใจถึงเกณฑ๑การแปลงคะแนนประสบการณ๑มาเป็นเกรดและเป็นระดับขั้น ซึ่งระดับขั้นเป็นสิ่ง
ที่แสดงถึงความสามารถของผู๎เรียนที่เพ่ิมขึ้นเมื่อถึงระดับขั้นที่กําหนดไว๎ โดยความกว๎างของคะแนนที่
ใช๎จะสอดคล๎องกับการประเมินผลการเรียน 8 ระดับ ได๎แกํ ชํวงคะแนน 0 – 2 มีความกว๎างของ
คะแนน เทํากับ 3 คะแนน ชํวงคะแนน 3 – 4 มีความกว๎างของคะแนน เทํากับ 2 คะแนน และชํวง
คะแนน 5 – 9 มีความกว๎างของคะแนน เทํากับ 5 คะแนน ตัวอยํางการแปลงดังแสดงในตารางที่ 2 
กลไกการเพ่ิมระดับและการแปลงคําคะแนนเป็นเกรด โดยในการวิจัยนี้แบํงระดับขั้นไว๎ทั้งหมด 31 
ระดับ 
 
ตารางที่ 2  ตัวอยํางกลไกการเพิ่มระดับและการแปลงคําคะแนนเป็นเกรด 
 

คะแนน เกรด คะแนนประสบการณ์ ระดับ 
0-2 0 0-29 1 
3-4 0 30-49 2 
5-9 0 50-99 3 
... ... ... ... 

93-94 4 930-949 29 
95-99 4 950-999 30 
100 4 1000 31 

   
  4. สร๎างสถานการณ๑ป๓ญหา PBL พร๎อมเกณฑ๑การให๎คะแนนแตํละหนํวยการเรียน สําหรับ
การทํากิจกรรมกลุํมจํานวน 13 สถานการณ๑ โดยแผนการเรียนรู๎ที่ 1 เป็นการปฐมนิเทศและแนะนํา
วิธีการเรียน 
  5. สร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับประเมินผู๎เรียนกํอน -หลังเรียน 
(Pretest-Posttest) และสําหรับทําการแขํงขันแตํละหนํวยการเรียน (Quiz) จํานวน 222 ข๎อ ใน 74 
จุดประสงค๑ 
 6. สร๎างแบบทดสอบวัดทักษะการแก๎ป๓ญหา สําหรับใช๎ในการประเมินผู๎เรียนกํอนและหลัง
เรียน ลักษณะแบบทดสอบเป็นสถานการณ๑ โดยแตํละสถานการณ๑จะตอบคําถาม 4 ข๎อ เพ่ือวัดทักษะ
การแก๎ป๓ญหาทั้ง 4 ด๎านได๎แกํ 1) การระบุป๓ญหา 2) การพิจารณาสาเหตุของป๓ญหา 3) การเลือก
แนวทางแก๎ป๓ญหา และ 4) การแก๎ป๓ญหาอยํางมีประสิทธิภาพ จํานวน 12 สถานการณ๑ 48 คําถาม 
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  7. สร๎างแบบทดสอบวัดทักษะการแก๎ป๓ญหาสําหรับการทําภารกิจ (Quest) แตํละหนํวยการ
เรียน ลักษณะแบบทดสอบเป็นสถานการณ๑ และในแตํละหนํวยการเรียนรู๎จะมีสถานการณ๑ยํอย 3 
สถานการณ๑ โดย 1) สถานการณ๑ที่ 1 มี 1 ถาม เพ่ือระบุป๓ญหา 2) สถานการณ๑ที่ 2 มี 2 คําถาม เพ่ือ
ระบุป๓ญหาและพิจารณาสาเหตุของป๓ญหา และ 3) สถานการณ๑ที่ 3 มี 4 คําถาม เพ่ือระบุป๓ญหา 
พิจารณาสาเหตุของป๓ญหา เลือกแนวทางแก๎ป๓ญหา และการแก๎ป๓ญหาอยํางมีประสิทธิภาพ รวม 39 
สถานการณ๑ 91 คําถาม  
 ขั้นที่ 2 การประเมินความเหมาะสมและหาประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู๎  มีขั้นตอน
ดังตํอไปนี้ 
  1. ประเมินคุณภาพของแผนจัดการเรียนรู๎ โดยผู๎เชี่ยวชาญด๎านการสอนคอมพิวเตอร๑                     
ด๎านหลักสูตรและการสอน และด๎านทักษะการแก๎ป๓ญหา จํานวน 5 ทําน 
  2. การประเมินคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะ
การแก๎ป๓ญหาสําหรับใช๎ในการประเมินผู๎เรียนกํอนและหลังเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะการ
แก๎ป๓ญหาสําหรับการทําภารกิจ (Quest) แตํละหนํวยการเรียน โดยการตรวจสอบหาคําความ
สอดคล๎องระหวํางข๎อคําถามแตํละข๎อกับจุดประสงค๑ (Index of Item-Objective Congruence หรือ 
IOC) ผํานผู๎เชียวชาญด๎านการสอนคอมพิวเตอร๑ ด๎านทักษะการแก๎ป๓ญหา และด๎านการทดสอบและ
วัดผลทางการศึกษา จํานวน 5 ทําน  
  3. การหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช๎กลุํมนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาธุรกิจดิจิทัล จํานวน 48 คน ที่เคยลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเครือขํายคอมพิวเตอร๑และความปลอดภัยสําหรับธุรกิจดิจิทัล เพ่ือหาคําความยาก คําอํานาจ
จําแนก และคําความเชื่อมั่น ด๎วยเทคนิคร๎อยละ 27  
  4. หาประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู๎ โดยการทดลองใช๎แผนจัดการเรียนรู๎ ซึ่งผู๎วิจัยได๎
นําแผนจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้นไปใช๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเครือขํายคอมพิวเตอร๑และความปลอดภัยสําหรับธุรกิจดิจิทัล ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 คัดเลือกโดยใช๎วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 18 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผน
จัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐานรํวมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพ่ือเสริมสร๎างทักษะการแก๎ป๓ญหาที่
พัฒนาขึ้น แล๎วนําผลที่ได๎มาวิเคราะห๑ทางสถิติ แล๎วสรุปผล 
 
ผลการวิจัย 
 1. แผนจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้นประกอบด๎วย 13 แผนการเรียนรู๎ ดังแสดงในตารางที่ 3
ครอบคลุมจุดประสงค๑การเรียนรู๎ทั้งหมด 74 จุดประสงค๑ กิจกรรมการเรียนการสอนในแผนจัดการ
เรียนรู๎มี 7 ขั้นตอน คือ 1) การระบุป๓ญหา (Problem) 2) การวิเคราะห๑ป๓ญหา (Analysis) โดยมี
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กรอบการศึกษา 4 กรอบ (IFLA) ได๎แกํ 1. แนวทางในการแก๎ป๓ญหา (Ideas) 2. ข๎อเท็จจริง (Facts) 3. 
ประเด็นที่ต๎องศึกษาค๎นคว๎า (Learning Issues) และ 4. แผนการดําเนินงาน (Action Plan) 3) 
การศึกษาค๎นคว๎า (Discovery) 4) การดําเนินการ (Experiment) 5) การนําเสนอและประเมินผลงาน 
(Presentation & Evaluation) 6) การทําภารกิจ (Quest) และ 7) การแขํงขัน (Competition) 
กระบวนการเกมมิฟิเคชันจะถูกนํามาใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอนทุก  ๆ ขั้นตอน ประกอบด๎วย 1) 
คะแนนประสบการณ๑ (Experience Point) 2) ตารางอันดับ (Leaderboard) 3) เหรียญตรา
สัญลักษณ๑ (Badges) และ 4) ระดับขั้น (Levels) โดยเมื่อผู๎เรียนทํากิจกรมเสร็จคะแนนที่ได๎จะถูก
แปลงเป็นคําคะแนนประสบการณ๑ เชํน เมื่อผู๎เรียนทําการทดสอบกํอนเรียนซึ่งมีคะแนนเต็มเทํากับ 60 
คะแนน คะแนนสัดสํวน 5 คะแนน ผู๎เรียนทําได๎ 30 คะแนน ดังนั้นผู๎เรียนจะได๎คะแนนประสบการณ๑
จากกิจกรรมนี้ 25XP และอยูํระดับขัน้ที่ 1 เนื่องจากมีคะแนนประสบการณ๑ระหวําง 0-29 
 2. ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู๎ โดยแผนจัดการเรียนรู๎ในแตํละหนํวยมี
องค๑ประกอบดังนี้ สาระสําคัญ จุดประสงค๑การเรียนรู๎ สาระการเรียนรู๎ กิจกรรมการเรียนรู๎ สื่อและ
แหลํงการเรียนรู๎ การวัดผลและประเมินผล ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินแผนจัดการเรียนรู๎ตามรูปแบบการเรียนรู๎แบบใช๎ป๓ญหาเป็นฐานรํวมกับ
แนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพ่ือเสริมสร๎างทักษะการแก๎ป๓ญหา 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ( ̅) S.D. ความหมาย 

1. ปฐมนิเทศ 4.48 0.16 มาก 
2. ความรู๎เบื้องต๎นเก่ียวกับระบบเครือขําย 4.56 0.17 มากที่สุด 
3. ตัวกลางและอุปกรณ๑การสื่อสารข๎อมูล  4.63 0.15 มากที่สุด 
4. ความรู๎เบื้องต๎นไอพีแอดเดรส 4.50 0.21 มากที่สุด 
5. การรับสํงข๎อมูลบนเครือขําย 4.67 0.04 มากที่สุด 
6. การติดตั้งเครือขํายท๎องถิ่น 4.56 0.15 มากที่สุด 
7. การติดตั้งเครือขํายไร๎สาย 4.75 0.20 มากที่สุด 
8. ระบบปฏิบัติการเครือขําย 4.58 0.04 มากที่สุด 
9. ความปลอดภัยในระบบเครือขําย 4.52 0.16 มากที่สุด 
10. การแบํงป๓นทรัพยากรบนระบบเครือขําย 4.56 0.04 มากที่สุด 
11. การใช๎งานบริการบนเครือขํายอินเทอร๑เน็ต 4.60 0.04 มากที่สุด 
12. การออกแบบระบบเครือขํายในองค๑กร 4.65 0.05 มากที่สุด 
13. การดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือขําย 4.65 0.14 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.07 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 3 พบวําระดับคุณภาพของแผนจัดการเรียนรู๎ตามรูปแบบการเรียนรู๎แบบใช๎ป๓ญหา
เป็นฐานรํวมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพ่ือเสริมสร๎างทักษะการแก๎ป๓ญหา รายวิชาเครือขํายคอมพิวเตอร๑
และความปลอดภัยสําหรับธุรกิจดิจิทัล โดยภาพรวมอยูํในระดับความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย
เทํากับ 4.59 
 3. ผลการหาคําความสอดคล๎องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีคําความ
สอดคล๎องอยูํระหวําง 0.20 ถึง 1.00 มีจํานวนแบบทดสอบที่ผํานเกณฑ๑ทั้งสิ้น 218 ข๎อ โดยมีการ
ปรับปรุง 4 ข๎อ จากแบบทดสอบทั้งหมด 222 ข๎อ และผลการหาคําความยากโดยเลือกคําที่อยูํระหวําง 
0.20-0.80 และคําอํานาจจําแนก เลือกข๎อที่มีคําอยูํระหวําง 0.20 -1.00 ด๎วยเทคนิคร๎อยละ 27 
เชํนเดียวกัน ได๎แบบทดสอบที่ผํานเกณฑ๑จํานวน 197 ข๎อ และมีคําความเชื่อมั่น 0.97 โดยวิธี KR-20  
 4. ผลการหาคําความสอดคล๎องของแบบทดสอบวัดทักษะการแก๎ป๓ญหาสําหรับใช๎ในการ
ประเมินผู๎เรียนกํอนและหลังเรียน โดยมีคําความสอดคล๎องอยูํระหวําง 0.80 ถึง 1.00 ผํานเกณฑ๑
ทั้งหมด 48 ข๎อ จาก 12 สถานการณ๑ ไมํมีการหาคําความยากและคําอํานาจจําแนก  
 5. ผลการหาคําความสอดคล๎องของแบบทดสอบวัดทักษะการแก๎ป๓ญหาสําหรับการทําภารกิจ 
(Quest) แตํละหนํวยการเรียน โดยมีคําความสอดคล๎องอยูํระหวําง 0.80 ถึง 1.00 ผํานเกณฑ๑ทั้งหมด 
91 คําถาม จาก 39 สถานการณ๑ ไมมํีการหาคําความยากและคําอํานาจจําแนก  
 6. ผลการหาประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห๑ประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู๎ 

แบบทดสอบ จํานวนผู้เรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. 
ประสิทธิภาพ 
เมกุยแกนส์ 

กํอนเรียน 18 60 29.17 3.24 
1.12 

หลังเรียน 18 60 32.61 2.43 

 
 จากตารางที่ 4 จะเห็นวํากลุํมตัวอยํางได๎คะแนนจากการทําแบบทดสอบกํอนเรียนถูกต๎องเฉลี่ย 
29.17 คะแนน และหลังเรียนถูกต๎องเฉลี่ย 32.61 คะแนน โดยการคํานวณหาประสิทธิภาพของแผน
จัดการเรียนรู๎จากผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนจากสัดสํวนของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนกับแบบทดสอบ
กํอนเรียน โดยใช๎เกณฑ๑มาตรฐานของเมกุยแกนส๑มีคําเทํากับ 1.12 
 5. ผลการประเมินทักษะการแก๎ป๓ญหาของผู๎เรียนกํอนและหลังเรียน ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห๑ทักษะการแก๎ป๓ญหาของผู๎เรียน 

แบบทดสอบ จํานวนผู้เรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. t P 
กํอนเรียน 18 48 27.44 4.50 

5.10 0.00* 
หลังเรียน 18 48 32.22 1.99 

 Sig. < .05, df=17 
 
 จากตารางที่ 5 พบวําการประเมินทักษะการแก๎ป๓ญหาของผู๎เรียนกํอนเรียนและหลังเรียนมี
ความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการทดสอบวัดทักษะการแก๎ป๓ญหาหลัง
เรียนมากกวํากํอนเรียน 
 
อภิปรายผล 
 1. แผนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐานรํวมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพ่ือเสริมสร๎างทักษะ
การแก๎ป๓ญหาที่พัฒนาขึ้น ได๎ผํานการประเมินคุณภาพจากผู๎เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ๑ที่
กําหนด จํานวน 5 ทําน พบวําในภาพรวมอยูํในระดับความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ยเทํ ากับ 
4.59 โดยภายในแผนจัดการเรียรรู๎ประกอบด๎วยกิจกรรมการสอน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การระบุป๓ญหา 
2) การวิเคราะห๑ป๓ญหา 3) การศึกษาค๎นคว๎า 4) การดําเนินการ 5) การนําเสนอและประเมินผลงาน 6) 
การทําภารกิจ และ 7) การแขํงขัน มีการประเมินผลกํอนเรียนและหลังเรียน การฝึกทักษะการ
แก๎ป๓ญหาโดยการใช๎ป๓ญหาเป็นฐานผํานกลไกลพื้นฐานของเกมมาประยุกต๑ใช๎ในการเรียนการสอน โดย
จําลองสภาพแวดล๎อมให๎เสมือนการเลํนเกม เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดพฤติกรรม ตรวจสอบ ปรับปรุงและหา
วิธีการแก๎ป๓ญหา สร๎างแรงจูงใจและกระตุ๎นให๎เกิดปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎สอนและผู๎เรียน กลไกการเลํน
เกม ได๎แกํ ได๎แกํ กติกา  การแขํงขัน ความท๎าทาย เหรียญตราสัญลักษณ๑ เวลา คะแนนประสบการณ๑ 
ระดับ การสร๎างกลุํม และกระดานผู๎นํา สอดคล๎องกับงานวิจัยของวชิราพร ภักค๑คุณพันธ๑ ชาญชําง 
(2561, หน๎า 206-215) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎แนวคิดเกมมิฟิเคชันรํวมกับการเรียนรู๎
แบบรํวมมือ ซึ่งทําให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนหลังได๎รับการจัดการเรียนรู๎สูงกวํากํอนได๎รับ
การจัดการเรียนรู๎ เชํนเดียวกับ จิรชพรรณ (2561, หน๎า 52) ที่พบวําผู๎เรียนที่มีการเรียนรู๎ผํานแท็บเล็ต
รํวมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน มีคําเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน นอกจากนี้ Gabriel Barata 
และคณะ (2556, หน๎า 10) และ Juan M. Fema’andez-Luna (2013) ยังพบวําการนําแนวคิดเกม
มิฟิเคชันมาใช๎รํวมในกระบวนการเรียนการสอนสามารถปรับปรุงในเรื่องความมุํงมั่นและผูกพันในการ
เรียน ชํวยให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในชั้นเรียน  และทําให๎ผู๎เรียนแตํละคนมีระดับคะแนนที่ดีขึ้น  
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 2. ประสิทธิภาพแผนจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้นโดยการคํานวณหาประสิทธิภาพจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช๎หลักเกณฑ๑มาตรฐานของเมกุยแกนส๑มีคําเทํากับ 1.12 ซึ่งสูงกวํา 1.00 ตาม
หลักเกณฑ๑มาตรฐานของเมกุยแกนส๑ จึงสรุปได๎วําสามารถนําแผนจัดการรู๎ไปใช๎ในการจัดการเรียนการ
สอนได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับ จุฑามาศ มีสุข และคณะ (2558, หน๎า81 -90) ที่ศึกษาการ
เสริมสร๎างพฤติกรรมการมีสํวนรํวมของนักเรียนโดยใช๎เทคนิคเกมมิฟิเคชันสําหรับนักเรียนห๎องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี พบวําเกมมิฟิเคชันที่นํามาใช๎ในการ
จัดการเรียนรู๎ทําให๎ห๎องเรียนสนุก หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ นักศึกษามีความพึงพอใจตํอการจัด
กิจกรรมการเรียนมากที่สุด นอกจากนี้ ปิยะดา ขุนเพชรวรรณ (2554, หน๎า) ที่ใช๎การเรียนแบบ
ผสมผสานโดยใช๎ป๓ญหาเป็นหลักสํงผลให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการแก๎ป๓ญหาหลังเรียนสูงกวํากํ อน
เรียน นั่นแสดงให๎เห็นวําในแผนจัดการเรียนรู๎มีสํวนชํวยให๎ผู๎สอนดําเนินการสอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพตามขั้นตอนที่ได๎กําหนดไว๎ ทั้งนี้ภายในแผนจัดการเรียนรู๎ได๎มีการกําหนดวิธีสอน สื่อ 
อุปกรณ๑ การวัดผล ประเมินผล เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎บรรลุผลตามจุดมุํงหมายที่วางไว๎และมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค๑ตามที่หลักสูตรกําหนด 
 3. ผู๎เรียนมีผลการประเมินทักษะการแก๎ป๓ญหาของผู๎เรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากผู๎วิจัยได๎ปฏิบัติตามแผนจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้นโดยโดยใช๎
ป๓ญหาเป็นฐานซึ่งทําให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ที่เหมาะสมในการแก๎ป๓ญหา อีกท้ังได๎ใช๎ป๓ญหาในสถานการณ๑ใน
แตํละแผนจัดการเรียนรู๎รํวมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อเป็นตัวกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนอยากมีสํวนรํวมในการ
เรียนการสอนจนเกิดการเรียนรู๎หรือแก๎ป๓ญหา นอกจากนี้ผู๎เรียนยังได๎ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห๑
ป๓ญหา แก๎ป๓ญหารํวมกันเป็นกลุํมจนเกิดทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการแก๎ป๓ญหา โดยมีผู๎สอน
ทําหน๎าที่เป็นผู๎อํานวยความสะดวกหรือผู๎ให๎คําแนะนํา สอดคล๎องกับสุชัญญา เยื้องกลาง และคณะ 
(2562, หน๎า 66-75) ที่ศึกษาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช๎เกมมิฟิเคชันเป็นฐานซึ่งทํา
ให๎ผู๎เรียนมีทักษะการแก๎ป๓ญหาทางคณิตศาสตร๑หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน นอกจากนี้ วาสนา ภูมี 
(2555, หน๎า 109) ได๎ศึกษาผลการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน พบวําความสามารถในการ
แก๎ป๓ญหาทางคณิตศาสตร๑ของผู๎เรียนหลังได๎รับการเรียนรู๎แล๎วสูงกวํากํอนเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. กํอนนําแผนจัดการเรียนรู๎ไปสอน ผู๎สอนควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎เข๎าใจเพ่ือเป็น
แนวทางในการดําเนินกิจกรรม 
 2. เวลาที่ใช๎ในการทํากิจกรรม ผู๎สอนอาจยืดหยุํนได๎ตามความเหมาะสม ตามระดับ
ความสามารถของผู๎เรียน แตํไมํควรมากเกินไปเพราะจะทําให๎ผู๎เรียนเกิดความเบื่อหนําย 
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 3. ในการทํากิจกรรมกลุํมผู๎สอนต๎องคอยกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนในแตํละกลุํมระดมความคิดในการแก๎
สถานการณ๑ป๓ญหาที่ได๎รับมอบหมาย และคอยให๎คําแนะนําผู๎เรียนเมื่อมีข๎อสงสัย 
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ชุมชนกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมตําบลวาเล่ย์  
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

The Community with Cultural and Eco-tourism Management :  
Valey Sub-district, Phop Phra District, TAK. 

 
วัชรินทร์รัตน์ ศรีสมุทร1 และคณะ 

Watcharinrat srisamut and parties 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่อง “ชุมชนกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมตําบลวาเล่ย์ อําเภอพบ
พระ จังหวัดตาก” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือร่วมพัฒนาการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมชุมชนตําบลวาเล่ย์ 2) ศึกษาปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน 
ในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 3) ศึกษาศักยภาพที่เป็นอัตลักษณ์
ของพ้ืนที่ที่จะนํามาเป็นฐานในการพัฒนากิจกรรม/เส้นทางท่องเที่ยวและ 4) พัฒนาศักยภาพชุมชน
และหารูปแบบการดําเนินกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทชุมชน
จนสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาเยือน วิธีดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการงานวิจัยเพ่ือ
ท้องถิ่น (CBR) เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพชุมชน ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเสริม
พลังอํานาจ ด้วยกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรมตําบลวาเล่ย์ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้นํา
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการชุมชน ชาวบ้านในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวใน
ชุมชน วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพ
และมีความสนใจเข้าร่วมในการดําเนินการด้านการท่องเที่ยว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) และการพรรณนาโวหาร  

ผลการวิจัย พบว่า ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ “ชุมชนกับการจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและวัฒนธรรมตําบลวาเล่ย์ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก” ใช้เวทีประชุม, ความสัมพันธ์ส่วนตัว
และกระบวนการงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น (CBR) เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงบุคคล กลุ่มคน จนเกิดเป็น
เครือข่ายความร่วมมือ เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายภายใน (ผู้นํา, ปราชญ์, คนในชุมชน, ร้านค้า) และ
ภายนอกชุมชนทั้งภาครัฐ (อพท., พัฒนาชุมชนอําเภอพบพระ, วิทยาลัยชุมชนตาก, ททท.), 
ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการ) และภาคประชาสังคม (เครือข่ายนักวิจัยการ
                                                           
1 วิทยาลัยชุมชนตาก ตาํบลหนองบวัใต้ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เบอร์โทรศัพท์ 08 8280 2653 
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ท่องเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนที่ใกล้เคียง) เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพชุมชนจนสามารถค้นทุนที่
จะเป็นฐานในการสร้างกิจกรรม เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตําบลวาเล่ย์ ภายใต้คํา
ขวัญการท่องเที่ยวที่ว่า “เที่ยววาเล่ย์ ไม่ว้าเหว่แน่นอน” ในการศึกษาปัญหาและความต้องการของ
ชาวบ้านในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมตําบลวาเล่ย์ พบว่า ชุมชนมี
ทุนที่เป็นศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยว แต่ไม่ได้รับประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง  
ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เห็นนักท่องเที่ยวเป็นปัญหาก่อให้เกิด
ขยะและแย่งใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ ชุมชนจึงต้องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
แบบมีส่วนร่วม โดยนําทรัพยากรในชุมชนและวีถีวัฒนธรรมชุมชนมาใช้เป็นกิจกรรม เส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่ไม่ทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชนอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาให้กับคนในชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับคนในชุมชนและก่อให้ เกิดการเรียนรู้
ประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่ผู้มาเยือน ในด้านศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว ชุมชนต้องการเก็บบันทึก
เรื่องราว เรื่องเล่าในชุมชน ความรู้ ทักษะในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี นักสื่อความหมายชุมชน และ
เชื่อมโยงวิถีชีวิตภายในชุมชนและประเทศเพ่ือนมาเป็นกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวให้น่าสนใจ 
นอกจากนี้ชุมชนยังต้องการอบรมหลักสูตรด้านอาชีพ เพ่ือยกระดับสินค้าในชุมชนให้มีรูปแบบที่
หลากหลายมาเป็นสินค้าของที่ระลึกทางการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เพ่ือสร้างเสน่ห์ใน
การท่องเที่ยวของพ้ืนที่ตําบลวาเล่ย์ อีกทางหนึ่งด้วย ในด้านศักยภาพที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ที่จะ
นํามาเป็นฐานในการพัฒนากิจกรรม/เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม  พบว่า ชุมชนมี
ศักยภาพความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ (ปกาเกอะญอ ไทยล้านนา ไทยอีสาน และม้ง) มีวิถีชีวิต
คนเลี้ยงช้างของปกาเกอะญอ ที่สืบต่อกันมาอย่างช้านาน มีธรรมชาติที่สวยงามและเป็นแหล่งปุาต้น
น้ําแม่น้ําเมย อากาศที่เย็นสบายและมีพ้ืนที่ติดริมฝั่งแม่น้ําเมยที่มีจุดผ่อนปรนตามชุมชน ถึง 8 จุด                   
ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมข้ามไป เพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านชายแดนและแสวงบุญที่ม่อนมุลาอิ ประเทศเมียนมาร์ 
ซึ่งศักยภาพข้างต้นนํามาสู่อัตลักษณ์ของพ้ืนที่ที่ว่า “สัมผัสวิถีนานาชน เยือนถิ่นคนเลี้ยงช้าง” ที่จะ
นําไปสร้างกิจกรรม เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมตําบลวาเล่ย์ให้น่าสนใจ จากการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนและหารูปแบบการดําเนินกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทชุมชนจนสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาเยือนตําบลวาเล่ย์ พบว่า ชุมชนเกิ ด
การเปลี่ยนแปลง มีความรู้ มุมมอง ความมั่นใจในศักยภาพของตนและแนวคิดใหม่ ๆ รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์และช่องทางการตลาดที่หลากหลายที่จะนําไปพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ใน
การทดลองการจัดการท่องเที่ยว ทําให้ชุมชนตื่นตัวที่จะเปิดหมู่บ้านรับการท่องเที่ยวและรู้ทิศทางใน
การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว และค้นหาอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่แท้จริงของตนได้ โดยนําวิถี
ควาญช้างมาเป็นกิจกรรมหลัก เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ใช้วิถีการ
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ดํารงชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนรอบข้าง เชื่อมโยงเส้นทางการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนของประเทศเพ่ือน
บ้านเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยู่ในพ้ืนที่นานขึ้น  

 
คําสําคัญ : ชุมชน การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการท่องเที่ยววัฒนธรรม 
 
Abstract 
 D Phop Phra District, TAK  aims 1) to build network to develop cultural and 
eco tourism in Valey subdistrict 2) to study problem and demand of villagers to meet 
the development 3) to study uniqueness of area as base for tourism route 
development and 4) to  develop potential of community to find suitable tourism 
activities to meet local way of life. As a result, this would impress coming visitors. 
This research applied community-based research (CBR) to empower local villagers to 
the development. Method of research Apply the process of community based 
research as a tool for studying and developing community potential which 
concentrates people’s centers. Enhancing powerful attitudes with process of 
involvement in order to create ecotourism traveling routes and cultures at Valey sub-
district, Poppra district, Tak province. Population and samples include community 
leaders, local kuru, community committee, native people and visitors. Method of 
selecting samples: specifying people who involved in particular potential and were 
interested in the tourism process.Statistics using in the study consist of frequency, 
average, percentage, standard deviation, content analysis and logical descriptions.  
 The finding shown that "Eco and cultural tourism management with 
communities in Valey subdistrict, Pobpra district, Tak province" was driven by 
seminars and personal connections connecting network of people who share a same 
goal in community based tourism management. The network deployed Community 
based research (CBR) to participatary network which were 1) the internal ; head of 
community, scholars, community members, shops, 2) the externals; the government 
bodies (community development Pobpra district, Tak community college, Authority 
Tourism of Thailand), private sectors (tourism and hospitality business owners) and 
civil society( community-based researchers network). They cooperated effectively to 
find out tourism capital to be developed to attract tourists such as activities, eco and 
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cultural routes in Valey subdistrict under the slogan "untammed Valey". Studying 
problems and demand of villagers on developing the community to be natural and 
cultural tourist attraction of Valey subdistrict shown that there were abundant 
tourism capital, but the villagers were neglected to share profit. The community 
lacked of understanding how to manage tourism by community. They blamed visitors 
for rubbish problem as well as conflict of interest on local resources. To solve the 
problem, redesigning activities with community participation and natural -friendly 
tourist routes needed to be done. This can lead to balancing the use of natural, cultural 
and societal resources with the way of life responsively. Also, the visitors experienced 
local story, knowledge and skill through well trained personnel of the community. 
Moreover, the training  on product development to serve as unique souvenirs selling to 
visitors were required. Developing community potential as well as finding suitable 
tourism activities must be harmonized with the way of life to impress tourists. It found 
out that the community were changed in terms of working knowledge and gain 
confidence in promotion pattern and marketing channel. The experimental project 
proved the villagers to be alert to welcome visitors. Showing their elephant relationship 
to attract visitors was the core competency of the success. To extend visitors stay, there 
were many Thai- Mynmar border communities to show unique way of life. 
 
Keywords : community ecotourism management cultural tourism management 
 

บทนํา  
 ตําบลวาเล่ย์ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน มีครัวเรือน 2,089 ครัวเรือน ประชากรจํานวนทั้งสิ้น 
10,953 คน สภาพภูมิศาสตร์เป็นหุบเขากว้างใหญ่ โอบล้อมด้วยแนวเทือกเขาตะนาวศรี พ้ืนที่จึงเป็น 
ที่ดอนและพ้ืนที่สูงสลับซับซ้อน มีพ้ืนที่ราบระหว่างหุบเขาและที่ราบลุ่มน้ําเมย ทิศใต้ ทิศตะวันออก
และทิศตะวันตกติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์ ส่วนทิศเหนือติดต่อกับตําบลรวมไทยพัฒนา
อําเภอพบพระ มีลําน้ําเมยไหลผ่านเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างตําบลวาเล่ย์กับสาธารณรัฐสังคมนิยม
เมียนมาร์ยาวถึง 65 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีลําคลอง ลําห้วยที่สําคัญอีกหลายสาย พ้ืนที่ตําบลวาเล่ย์ 
เป็นแหล่งต้นน้ําเมยที่มีต้นน้ําจากเทือกเขาตะนาวศรีฝั่งพม่าที่ติดกับพรมแดนไทย เป็นแหล่ง
วัฒนธรรมเก่าแก่และเป็นถิ่นฐานที่สําคัญแห่งหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ กะเหรี่ยง ชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม มี
ร่องรอยประวัติศาสตร์ โบราณสถานทางพุทธศาสนาและหอผีหมู่บ้านซึ่งแสดงถึงความเชื่อในเรื่องผี
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อย่างเหนียวแน่น เคารพในธรรมชาติ ปุาเขา เนื่องจากเป็นแหล่งต้นธารแม่เมยที่ไหล ในแนวใต้ - ออก 
- ตกผ่านเทือกเขาทําให้ผืนปุายังคงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
มีพืชพันธุ์ไม้กึ่งเขตหนาว รวมทั้งสัตว์ปุาที่มีถิ่นกําเนิดของเทือกเขาสูง รวมทั้งมีสัตว์ปุาสงวนและสัตว์
ปุาที่ใกล้สูญพันธุ์อาศัยอยู่จํานวนมาก โดยเฉพาะบริเวณเขตปุาสงวนแห่งชาติ 
  ตลอดช่วงพัฒนาการอันยาวนานของตําบลวาเล่ย์  อําเภอพบพระ มีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงได้
อพยพครอบครัวมาอาศัยอยู่เป็นกลุ่มแรก ภายหลังช่วงเวลาพ.ศ. 2430 มีชาวล้านนาอพยพโยกย้าย
เข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างที่พักชั่วคราวเก็บค่าบริการจากพวกพ่อค้า ข้าราชการและผู้คนที่เดินทางไปมา
ระหว่างอําเภอแม่สอดกับอําเภออุ้มผาง ซึ่งจะต้องเดินทางมาพักแรมในพ้ืนที่เพ่ือรวมพล ลูกหาบ ม้า
ต่าง ล้อเกวียนและเดินทางไปพร้อมกับหมู่คณะเพ่ือปูองกันการดักปล้นจี้  ต่อมาในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่  2 ราวปีพ.ศ. 2480 มีชาวอังกฤษเข้ามาสัมปทานปุาไม้จากประเทศพม่าและ
เดินทางข้ามเขตเข้ามาในพ้ืนที่เห็นภูเขาล้อมรอบจึงเรียกว่า “วาเล่ย์” แปลมาจากภาษาฝรั่งเศสว่า 
“อ้อมกอดแห่งขุนเขา” ในการทําไม้ต้องใช้แรงงานคนและช่างจํานวนมาก อังกฤษจึงนําคนงานชาว
พม่า รวมถึงคนจากเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน แพร่ น่าน ไทลื้อจากสะเมิง ปกาเกอะญอ โดยใช้วิธีว่าจ้าง
แบบลูกช่วง มีขุนจันต๊ะพ่อเลี้ยงชาวปกาเกอะญอเป็นผู้รับช่วงดําเนินการ หลังจากอังกฤษให้เอกราช
พม่า บริษัทสัมปทานสิ้นสุดลง กลุ่มคนดั้งกล่าวเห็นความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่อีกท้ังเป็นร่องมลสุมฝน
ตกชุกจึงได้ชักชวนกันเข้ามาต้ังหลักปักฐาน ณ ที่แห่งนี้ ในช่วงฤดูฝนมักมีน้ําปุาไหลลงมาท่วมพ้ืนที่ราบ
ลุ่มสองฝั่งแม่น้ํา เกิดการทับถมโคลนตะกอนที่อุดมด้วยแร่ธาตุสารอาหาร จึงส่งผลให้แม่วาเล่ย์ เป็น
พ้ืนที่เหมาะแก่การทําเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าว  ทําสวนผลไม้ พืชไร่ เช่น หอม 
กระเทียมและพืชเมืองหนาว เช่น แมคคาเดเมีย เป็นต้น นอกจากนี้ในส่วนของพ้ืนที่ดอนและพ้ืนที่สูง
เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง ปกาเกอะญอ คนภาคอีสานและคนล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ 
เหล่านี้มีความแตกต่าง ทั้งทางกายภาพของพ้ืนที่ตั้ง ภูมินิเวศย่อย ภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
เทคโนโลยีการผลิตและการเพาะปลูก รวมถึงขนบจารีตประเพณีที่หลอมรวมการดํารงชีวิตของผู้คน
ที่มาจากหลากหลายชาติพันธุ์กลายเป็นวิถีของชุมชนแม่วาเล่ย์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน 

 หลังการพัฒนาทางหลวงแผ่นดินสายแม่สอด - พบพระ - อุ้มผางและการขยายทางหลวง
แผ่นดินสายตาก - แม่สอด เพ่ือรองรับการเปิดพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก เชื่อมต่อ
กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์ ผู้คนหลากหลายอาชีพหลั่งไหลสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่แสวงหาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่ ๆ ทําให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอพบพระ โดยเฉพาะหมู่บ้านยะพอเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างมากว่า 
100 ปี การเลี้ยงช้างจึงเป็นเสมือนวิถีชีวิตที่ผูกพันระหว่างคนกับช้างที่เปรียบเสมือนพ่ีกับน้อง  ที่ใช้
ชีวิตร่วมกัน สิ่งที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้ล้วนเป็นช้างและน้อง ๆ ควาญช้างชาวกะเหรี่ยงซึ่งครั้งหนึ่ง
เคยช้ําและไม่มีความสุขกับการที่ต้องถูกโยกย้ายไปตามจังหวัดต่าง  ๆ บ้าง ตามแหล่งท่องเที่ยว                
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บ้าง เมื่อช้างล้มปุวย และสภาพเป็นอยู่ของช้างไม่เหมาะสม จึงพากันกลับบ้านสร้างเป็นชุมชน 
“เพราะช้าง” เปิดรับนักท่องเที่ยวมาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวกระเกรี่ยงกับการเลี้ยงช้าง ทั้ง ๆ ที่คนในชุมชน
ยังไม่มีความรู้ทักษะในการบริหารจัดการท่องเที่ยวแต่ก็พอจะทําให้น้อง ๆ ในปางช้างมีรายได้ โดยช้าง
ไม่ต้องเร่ร่อนไปอยู่ต่างถิ่น คนในหมู่บ้านมีโอกาสขายผลิตผลทางการเกษตรแก่นักท่องเที่ยวบ้าง ซึ่ง
ช้างทั้งหมดเป็นช้างแสนรู้ เคยผ่านการฝึกมาแล้วสามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ของบ้านยะพอ และในขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถี การทําการเกษตรด้วยภูมิปัญญาของ
ชาวกะเหรี่ยงและวิถีการดํารงชีวิต นอกจากนี้พ้ืนที่ตําบลวาเล่ย์ ยังมีชื่อเสียงทางด้านการเกษตร 
การค้าขาย - ท่องเที่ยวชายแดน มีน้ําดั้นออกรูที่เกิดจากการที่แม่น้ําเมยไหลผ่านถ้ําใต้ดินแล้วผุด
ออกมาไหลผ่านหมู่บ้านกลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างสองประเทศ (ไทย - พม่า) ที่ผ่านมาได้มีบริษัททัวร์
จากภายนอกดําเนินการจัดการท่องเที่ยวแบบทัวร์ปุามาได้ระยะหนึ่ง แต่มิใช่เป็นการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศอย่างแท้จริง มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการจัดการทัวร์ที่ไม่คํานึงถึงความยั่งยืนของพ้ืนที่  
เกิดขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ แต่ประชาชนเจ้าของทรัพยากรกลับไม่ได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
เท่าท่ีควร ประกอบกับมีมัคคุเทศกจ์ากบริษัททัวร์บางรายพานักท่องเที่ยวเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ชุมชนกลัวว่าในอนาคต อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาการล่มสลายของวิถีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกในหมู่เยาวชนและปัญหาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม อันเนื่องจากการใช้ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ระมัดระวัง ไม่คํานึงถึงคนรุ่นอนาคต
และถ้าหากชุมชนปล่อยให้การขยายตัวของการท่องเที่ยวเติบโตแบบไร้ทิศทางจากการดําเนินการของ
คนภายนอก จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมตามมา เพราะขาดการวางแผน
จัดการที่ดีจากภาคีเครือข่ายคนในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชนไม่ก้าวไปสู่ความยั่งยืน 
 ปัญหาดังกล่าวนําไปสู่การตั้งคําถามและพยายามแสวงหาคําตอบของคนในตําบลวาเล่ย์ ว่าถ้า
คนในตําบลวาเล่ย์ร่วมกันดําเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยผ่านกระบวนการงานวิจัยเพ่ือ
ท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรับของธรรมชาติ ขณะเดียวกันมีการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในชุมชน อันจะเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือร่วมพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
ชุมชนตําบลวาเล่ย์ 
 2. ศึกษาปัญหาและความต้องการของชาวบ้านในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว      
เชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
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3. ศึกษาศักยภาพที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ที่จะนํามาเป็นฐานในการพัฒนากิจกรรม/เส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 

4. พัฒนาศักยภาพชุมชนและหารูปแบบการดําเนินกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม     
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทชุมชนจนสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาเยือน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น(CBR)  โดยมีวีการดําเนินการดังนี้  
 ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ชุมชนตําบลวาเล่ย์ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน 
ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านมอเกไทย หมู่ที่ 2 บ้านวาเล่ย์ใต้ หมู่ที่ 3 บ้านวาเล่ย์เหนือ หมู่ที่ 4 บ้านแม่ออกฮู 
หมู่ที่ 5 บ้านพะยอ หมู่ที่ 6 บ้านผ่านศึกพัฒนา และหมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์เจริญ จํานวนประชากรทั้งสิ้น 
10,953 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย บุคคล 4 
กลุ่ม ได้แก่ ผู้นําชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการชุมชน 
ชาวบ้านในชุมชน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพและมีความ
สนใจเข้าร่วมในการดําเนินการด้านการท่องเที่ยว 
  เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย  

1. เครื่องมือการศึกษาบริบทชุมชน ใช้เก็บ ประชุมกลุ่ม, Time line, ปฏิทินอาหาร, ปฏิทิน
ประเพณีวัฒนธรรม, ปฏิทินพืชผลทางการเกษตร 
 2. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้นําชุมชน
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการชุมชน ชาวบ้านในชุมชน 
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีการดํารงชีวิต  
 3. แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured Observation Form) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้านมาตรฐานด้านการบริการ ความพร้อมของสถานประกอบการแต่ละประเภท และการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน, โดยใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก เป็นต้น และใช้สําหรับ
บุคลากรภายในชุมชน ในด้านมาตรฐานด้านการบริการ การรองรับนักท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัย สภาพของสังคม ภูมิอากาศ เป็นต้น 
โดยใช้จากเอกสารของกรมการท่องเที่ยวเป็นหลักในการสังเกต 
 3.  แบบสอบถามที่มีคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ตําบลวาเล่ย์ ความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยว มาตรฐานด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ที่พัก ร้านจําหน่ายอาหาร และร้านจําหน่ายสินค้าที่ระลึก รวมทั้งจุดแวะพักต่าง ๆ มีจํานวน 25 ข้อ   
มีข้อคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อคิดเห็น โดยมีระดับการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 3 ระดับ 
 4. อุปกรณ์สําหรับงานสนาม ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ ใช้ในการบันทึกการสัมภาษณ์ 
ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ, กล้องถ่ายรูป และสมุดจดบันทึก 
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้นําความให้กับกลุ่มตัวอย่างที่กําหนด มีขั้นตอนการ
ดําเนินการ 2 วิธี ได้แก่ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Pimary Data) ผู้วิจัยได้นําเครื่องมือไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ชุมชน ทําการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพและมีความ
สนใจเข้าร่วมในการดําเนินการด้านการท่องเที่ยว โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 
ชุด เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ กลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในตําบลวาเล่ย์ โดยทําการเก็บตัวอย่างได้ทั้งหมด 50 คน 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ผลงานวิจัย
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และระบบสืบค้นจากวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นักวิจัยอิสระจากสํานักงาน วช. โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประชุม อภิปราย สัมมนา (Focus group) นั้น ผู้วิจัยได้นํา

ข้อมูลที่ได้มาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยดําเนินการร่วมกับกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (documentary research) โดยกระบวนการ
และวิธีกรวิเคราะห์อันจะได้ดําเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหาเป็นการบรรยายและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 การดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ 1) ผลสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือร่วมพัฒนาการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมชุมชนตําบลวาเล่ย์ พบว่า ชุมชนเกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอกทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพชุมชน เกิดการมีส่วนร่วมใน
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน 2) ผลการศึกษาปัญหา
และความต้องการของชาวบ้านในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
พบว่า เป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม 4 กลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง ปะกอญอ ล้านนา อีสาน) ความอุดมสมบูณ์ของ
ธรรมชาติ มีวัฒนธรรมคนกับช้างที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นทีจ่ํานวนมาก ทําให้เกิดขยะ เกิดการแย่งใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ แต่ชุมชนเจ้าของ
พ้ืนที่กลับไม่ได้ประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยว เป็นเพียงส่วนประกอบในการท่องเที่ยวเท่านั้น 
ชุมชนจึงต้องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม ทั้งร่วมรับ
ผลประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบและร่วมวางแผนออกแบบกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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วัฒนธรรม โดยนําทรัพยากรในชุมชนและวีถีวัฒนธรรมชุมชนมาใช้เป็นกิจกรรม เส้นทางการท่องเที่ยว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สังคม 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชนอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาให้กับคนใน
ชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนและก่อให้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่ผู้มา
เยือน 3) ผลการศึกษาศักยภาพที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ที่จะนํามาเป็นฐานในการพัฒนากิจกรรม/
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม พบว่า ในการค้นหาทุนที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองจากการมี
ส่วนร่วมเพ่ือใช้เป็นฐานในการสร้างกิจกรรม เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมตําบลวา
เล่ย์ให้น่าสนใจ ทําให้เกิดกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวจํานวน 2 เส้นทาง ภายใต้อัตลักษณ์ร่วมของ
ชุมชนที่ว่า “สัมผัสวิถีนานาชน เยือนถิ่นคนเลี้ยงช้าง” 4)ผลการพัฒนาศักยภาพชุมชนและหา
รูปแบบการดําเนินกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทชุมชนจน
สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาเยือน พบว่า ในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การสร้างกฎกติการ
ร่วมกันในการจัดการท่องเที่ยวและหารูปแบบการดําเนินกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมที่
เหมาะสมโดยเน้นวิธีวัฒนธรรมคนเลี้ยงช้างเป็นหลักในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ พร้อมเปิดหมู่บ้านรับการท่องเที่ยวสอดคล้องกับบริบทชุมชนจนสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้
มาเยือนจากสโลแกนการท่องเที่ยวที่ว่า “เที่ยววาเล่ย์ ไม่ว้าเหว่แน่นอน”  
  
อภิปรายผล  
 ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเชื่อมโยงบุคคล กลุ่มคนที่มีเปูาหมายเดียวกันมา
ร่วมกันพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมชุมชนตําบลวาเล่ย์ เริ่มจากการสร้างความ
เข้าใจรูปแบบการทํางาน วัตถุประสงค์ เปูาหมายของโครงการ โดยการจัดประชุมเพ่ือเปิดตัวโครงการ
ให้เป็นที่รู้จักตั้งแต่ระดับอําเภอ ระดับตําบลและระดับหมู่บ้าน แล้วจึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวพูดคุย
ทาบทามหัวหน้ากลุ่มควาญช้างที่ทําการท่องเที่ยวเข้าร่วมทีมวิจัย และลงพ้ืนที่พูดคุยกับ ผู้นําชุมชน 
กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อหากลุ่มและบุคคลที่มีเปูาหมายร่วมกันร่วมทํางาน เมื่อได้ทีมวิจัยชุมชนจึงได้
ประชุมปรับฐานคิดด้วยกระบวนการ CBR พัฒนา CBT เพ่ือให้ทีมวิจัยชุมชนเข้าใจการทํางานวิจัยมาก
ขึ้น หลังจากนั้นจึงได้พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้วยกระบวนการงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น เพ่ือให้ทีม
วิจัยชุมชนรู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานวิจัยและสามารถนําเครื่องมือไปใช้ได้อย่างถูกต้องส่งผลให้
การดําเนินงานวิจัยเกิดประสิทธิผล โดยการแบ่งทีมทําหน้าที่ในการเก็บประเด็นรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่
และดําเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ซึ่งในทุกขั้นตอนการทํางานจะเกิดบุคคลและภาคีเครือข่ายเข้า
ร่วมโครงการทุกระยะ สอดคล้องกับ นายทวี สุขโข (2559) ที่กล่าวว่า “การวิจัยดําเนินการไปตาม
แผนกิจกรรมที่วางไว้ ตั้งแต่การเก็บข้อมูลชุมชน การเรียนรู้จากหมู่บ้านอ่ืน การทดลองปฏิบัติการและ
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สรุปผลซึ่งทุกกระบวนการ ทีมวิจัยท้องถิ่นบ้านดอนข่าได้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็น
สําคัญ ได้นํากระบวนการวิจัยมาปรับใช้กับชุมชนก่อเกิดเป็นแนวคิด “ปรับกิจกรรมเดิม สร้างกิจกรรม
ใหม่ เพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วม” โดยในแต่ละกิจกรรมที่ได้ดําเนินการจะมีการสื่อสารให้กับชุมชนทราบ
โดยตลอด ทั้งการจัดประชาคมหมู่บ้าน การสืบข้อมูลชุมชนและการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบ
ก่อนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้าน หรือแม้แต่ หลังจากนักท่องเที่ยวกลับไปแล้วก็มีการแจกแจง
รายรับรายจ่ายและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างโปร่งใส” แต่บุคคล หรือกลุ่มคนเหล่านั้นก็ไม่ได้คงอยู่ 
หรือร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมเนื่องจากข้อจํากัดของสมาชิกทีมวิจัย แม้จะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ก็มี
การติดต่อสื่อสารกันอยู่บ้างเป็นระยะ นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ชายแดนที่ไม่สงบและสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้ทีมนักวิจัยชุมชนต้องปรับกระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับ
บริบทหรือสภาพสถานการณ์ที่เป็นจริงขณะปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนทั้งร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมหาทางออกของปัญหาต่าง ๆ ด้วยการพูดคุย ทําให้ทีมวิจัยเกิดการเรียนรู้
ไปพร้อม ๆ กับเครือข่าย จนสามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ จากกระบวนการข้างต้นทําให้
เกิดเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
ชุมชนตําบลวาเล่ย์ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน เช่น คนในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ร้านค้า กลุ่มต่าง 
ๆ ในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเรื่องราว เรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและร่วมพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมในตําบลวาเล่ย์ 
เพ่ือให้การจัดการท่องเที่ยวมีเสน่ห์ ดึงดูให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและอยู่ในชุมชนได้นานขึ้น 
ชุมชนเกิดรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตน เกิดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในช่วงของการพัฒนามีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน เช่น วิทยาลัยชุมชนตากเป็นหน่วยส่งเสริมองค์ความรู้ให้ชุมชนทั้งการอบรมการเป็น
นักสื่อความหมาย การทําสื่อประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อออนไลน์ เพ่ือสร้างตลาดออนไลน์, พัฒนาชุมชน
อําเภอพบพระ ซึ่งเป็นหน่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีรูปแบบที่น่าสนใจสามารถนํามา
จําหน่ายเป็นสินค้า ของที่ระลึกเพ่ือรองรับการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน และการทําตลาดออนไลน์
ให้กับชุมชน, อุทยานแห่งชาติ ส่วนภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่เคยนํานักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ เช่น แม่ละเมา อีโคทัว, เรโทรทัว แอนด์ เอลเฟุนแคมป์ ได้ให้คําแนะนํา รูปแบบการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ ได้มาตรฐานเบื้องต้นของการจัดการท่องเที่ยว  เช่น ความสะอาด 
ความปลอดภัย ให้เหมาะสมพร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทุกเพศทุกวัย เพ่ือจะได้
นําเสนอขายเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้ เป็นการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหว่าง
ชุมชนซึ่งเป็นผู้ผลิตกิจกรรม เส้นทางการท่องเที่ยวที่จะสร้างการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือนกับบริษัททัวร์ที่จะ
ได้แหล่งท่องเที่ยวใหม่นําเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยว  
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 จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของชาวบ้านในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมตําบลวาเล่ย์พบว่า ชุมชนมีศักยภาพหลายด้าน ทั้งสภาพพ้ืนที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ เป็นชุมชนต้นน้ํา ริมฝั่งแม่น้ําเมย เป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมที่มีคามหลายหลายทาง
วัฒนธรรมถึง 4 กลุ่มชาติพันธุ์ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอด มาอย่างช้านาน ไม่ว่าจะเป็น การจักสาน 
การทอผ้า (ผ้าทออีสาน, ผ้าใยกัญชง, ผ้าทอปกาเกอะญอ) การเลี้ยงไหมและวิถีชีวิตคนกับช้าง มี
สภาพอากาศที่เย็นสบาย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีกลุ่มที่ท ำธุรกิจกำร
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ซึ่งคนในชุมชนเป็นผู้ดําเนินธุรกิจ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามา
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ แต่ยังไม่มีการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างแท้จริง เป็นเพียงการพานักท่องเที่ยว
เข้าไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีเพียงกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ ในจัดการ
ท่องเที่ยว ชุมชนเป็นเพียงส่วนประกอบในการท่องเที่ยวเท่านั้น เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาทําให้เกิด
ขยะ เกิดการแย่งใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเช่นกัน ชุมชนจึงต้องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม ทั้งร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบและร่วมวางแผนออกแบบ
กิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม โดยนําทรัพยากรในชุมชนและวีถีวัฒนธรรมชุมชน
มาใช้เป็นกิจกรรม เส้นทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความสมดุลระหว่าง
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชนอย่างมีความ
รับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาให้กับคนในชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนและก่อให้เกิด
การเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่ผู้มาเยือน ในด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้องการเก็บบันทึก
เรื่องราว เรื่องเล่าในชุมชนเพื่อเป็นนักสื่อความหมายและผู้นําเที่ยวที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างเสน่ห์ใน
การท่องเที่ยวของพ้ืนที่ตําบลวาเล่ย์ ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยู่ในพ้ืนที่นานขึ้น ทั้งนี้คนใน
ชุมชนต้องการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิม และยังต้องการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองในด้านอาชีพ เพ่ือยกระดับสินค้าในชุมชนให้เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวและของที่ระลึก เช่น 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพ้ืนถิ่นให้ออกมาในรูปแบบของสินค้าทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
ทั้ง ผ้าทอปกาเกอะญอ ผ้าไหม ผ้าทออีสานและผ้าใยกัญชง ความต้องการข้างต้นเป็นการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม ทําให้เกิดเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยว
และเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตําบลวาเล่ย์อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ พัชรินทร์ จึง
ประวัติ (2560) ที่ระบุว่า “คนในชุมชนคลองสวนมีความต้องการพัฒนาศักยภาพชุมชนต่อการจัดการ
ท่องเที่ยว ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนพบว่า ในด้านการวางแผน คือ ได้เข้าร่วมประชุมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านการดําเนินการ คือ ได้ดําเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมและประเพณีของคนในท้องถิ่น ด้านการใช้
ประโยชน์ คือ มีรายได้ จากการท่องเที่ยว เช่น การขายอาหาร สินค้าพ้ืนเมือง การนําเที่ยว การแสดง
ศิลปะพ้ืนเมือง ของที่ระลึก ด้านประเมินผลและติดตามผล คือ มีส่วนร่วมในการติดตาม พร้อมหา
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แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ทั้งนี้ คนในชุมชนต้องการ
พัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม แต่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิม 
และยังต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยการอบรมหลักสูตรด้านอาชีพ ด้านอาสาสมัคร
มัคคุเทศก์ และด้านภาษา เพ่ือพัฒนาตลาดคลองสวนร้อยปีให้เกิดความยั่งยืน” 
  ในการศึกษาศักยภาพที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ที่จะนํามาเป็นฐานในการพัฒนากิจกรรม/
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมพบว่า ชุมชนมีศักยภาพความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ 
มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ชุมชนสุขสงบอยู่ร่วมกันแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย มีความรักสามัคคีกันบนความหลากหลายของประเพณีวัฒนธรรม ไม่มี
ความขัดแย้ง แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีวิถีการดํารงชีวิตทางการเกษตรที่คล้ายคลึงกัน โดยมีวัฒนธรรม
ความเชื่อที่ผูกพันอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ยังมีวิถีชีวิตคนเลี้ยงช้างของปกาเกอะญอที่สืบต่อกัน
มาตั้งแต่บรรพบุรุษที่น่าสนใจ นอกจากนี้  ยังมีธรรมชาติ แม่น้ํา ปุาต้นน้ํา จุดชมวิวบนยอดเขาสูง ซึ่ง
เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่น่าหลงใหล อากาศที่เย็นสบาย พ้ืนที่ยังติดแม่น้ําเมยซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดน
ระหว่างไทยเมียนมาร์ ทําให้มีจุดผ่อนปรนตามชุมชน ถึง 8 จุด ที่คนในชุมชนทั้งไทยและเมียรมาร์ใช้
สัญจรไปมาหาสู่กันแบบไม่เป็นทางการอย่างอะลุ่มอล่วย เพ่ือเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริ โภค ยารักษา
โรคที่จําเป็นและใช้ในการเดินทางเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาของกันและกัน ซึ่งจุดผ่อนปรนบ้านวา
เล่ย์ ยังเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวสนใจข้ามไปอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชายแดนและ
เข้าไปแสวงบุญที่ม่อนมุลาอิ ประเทศเมียนมาร์  นอกจากเป็นเมืองชายแดนแล้วตําบลวาเล่ย์ยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงที่ช่วยดึงดูดใจและเป็นเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่อีกด้วย 
ซึ่งสอดคล้องกับ Dickman (1996) กล่าวว่า “สิ่งที่ดึงดูดใจ จัดเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญอย่าง
ยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น ซึ่งสามารถแบ่งแยกเป็น
สถานที่สําคัญทางศาสนา หาดทราย ชายหาด ภูเขา อุทยานแห่งชาติ เทศกาลต่าง ๆ หรือสถานที่ที่มี
ความสวยงามเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่โด่งดังและโดยทั่วไป สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมักจะมีสิ่ง
ดึงดูดใจมากกว่าหนึ่งอย่าง” นอกจากนี้ทีมวิจัยชุมชนยังได้ร่วมกันสอบถามนักท่องเที่ยวด้วย
แบบสอบถามพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในตําบลวาเล่ย์พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุอยู่ระหว่าง 26 - 36 ปี นับถือศาสนาพุทธ มีสถานะภาพโสด อาชีพ
ข้าราชการ/ลูกจากหน่วยงานภาครัฐ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000 บาท มีภูมิลําเนาปัจจุบัน
อยู่ในภาคเหนือ การเดินทางท่องเที่ยว 5 ครั้งขึ้นไปต่อปี ชอบไปท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ไม่เคยเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ตําบลวาเล่ย์ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวจาก
อินเตอร์เน็ต ความสัมพันธ์ในการท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวด้วยกันเป็นกลุ่ม ยานพาหนะที่ใช้ในการ
เดินทางส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว ลักษณะการท่องเที่ยวแบบไม่พัก กลุ่มที่เข้าพักส่วนใหญ่เข้าพักที่
โฮมสเตย์ ระยะเวลา 1 คืน วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้  เพ่ือพักผ่อนหรือท่องเที่ยว 
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สาเหตุที่เลือกมาท่องเที่ยวเนื่องจากกิจกรรมมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ส่วนใหญ่ใช้บริการอาหาร
และเข้ามาท่องเที่ยวที่ ปางช้าง “บ้านเพราะช้าง” มีความพึงพอใจต่อการบริการการท่องเที่ยวตําบล
วาเล่ย์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
ด้านประชาชนในท้องถิ่นในเรื่องการมีมิตรไมตรีต่อนักท่องเที่ยว ความยิ้มแย้มแจ่มใส่และความ
หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และวิถีชีวิตชุมชน รองลงมาคือ ด้านบริการโดยมีความพึงพอใจในเรื่อง
กิจกรรมน่าสนใจและด้านราคาสินค้าและบริการมีความพึงพอใจในเรื่องราคาสินค้าและของที่ระลึก/
ของฝาก ตามลําดับ ข้อเสนอแนะในการบริการการท่องเที่ยว ด้านบริการอยากให้มีคนนําเที่ยวในแต่
ละจุด, ควรจัดสถานที่เพ่ือถ่ายรูปให้เหมาะกับแสงเวลาถ่าย จะสวยมาก ด้านการคมนาคม ควรมีปูาย
บอกทางสถานที่ท่องเที่ยวที่ชัดเจน สอดคล้องกับ ราณ ีอิสิชัยกุล และคณะกรรมการ (2558). กล่าวว่า 
“ลักษณะและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แยกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ดังนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีสถานะภาพโสด เป็นพนักงานบริษัทที่มีรายได้เฉลี่ย 25 ,587 บาท ใช้เวลา
ท่องเที่ยวในอุทยานฯ 1-2 วัน โดยทํากิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ เดินปุา ศึกษาธรรมชาติ ถ่ายรูป
บันทึกภาพ/เสียง และใช้จ่ายภายในอุทยานฯ เฉลี่ย 2 ,776 บาท เลือกพักรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง
อุทยานฯ และจัดการการท่องเที่ยวด้วยตนเอง  สําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี โสด เป็นพนักงานบริษัทที่มีรายได้
เฉลี่ย 46,003 บาท ใช้เวลาท่องเที่ยวในอุทยาน 1-2 วัน โดยทํากิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ ศึกษา
ธรรมชาติ ถ่ายรูปบันทึกภาพ/เสียง เดินปุา  และใช้จ่าย ภายในอุทยานฯ เฉลี่ย 3,394 บาท เลือกพักรี
สอร์ทที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงอุทยานฯ และจัดการการท่องเที่ยวด้วยตนเอง”  ทีมวิจัยฯ จึงได้นําข้อมูลที่ได้
จากการเก็บข้อมูลศักยภาพเชิงลึกและจากแบบสอบถามพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมาประชุมร่วมกัน 
สรุปอัตลักษณ์และนํามาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน ทําให้สามารถสรุปอัตลักษณ์พ้ืนที่ ไว้ว่า 
“บ้านเพราะช้างวิถีชุมชน คนลุ่มน้ําเมย” มีกิจกรรม เส้นทางการท่องเที่ยวที่ผ่านการสกัดคัดสรรค์
แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนตําบลวาเล่ย์ คือ เส้นทางที่ 1 “บ้านเพราะช้าง วิถีคน วิถีช้างถิ่น
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ”์และเส้นทางท่ี 2 “ท่องเที่ยววิถีชุมชน วิถีคนเลี้ยงช้าง ริมน้ําเมย” แต่ชุมชน
ยังขาดความรู้ ทักษะในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและนักสื่อความหมายชุมชน ขาดการเชื่อมโยงวิถีชีวิตทั้ง
ภายในชุมชน และประเทศเพ่ือนมาเป็นกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยว ดังนั้นชุมชนควรได้ไปศึกษาดู
งานชุมชนต้นแบบด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการเป็นนักสื่อ
ความหมายชุมชนเพ่ือให้ชุมชนได้นําประสบการณ์มาปรับใช้กับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบล
วาเล่ย์ให้มีเสน่ห์ น่าสนใจ และสามารถสร้างการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือนได้ นอกจากนี้ชุมชนตําบลวาเล่ย์
ยังต้องการรับการพัฒนาศักยภาพในการทําการตลาดออนไลน์เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว
เปูาหมายไดซ้ึ่งสอดคล้องกับ ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ และคณะ (2557) “การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว
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โดยชุมชนเพ่ือการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า ทักษะความสามารถในการจัดการ
ท่องเที่ยวที่ชุมชนจําเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพ่ือให้สามารถดําเนินการจัดการท่องเที่ยวได้อย่าง
ต่อเนื่องและประสบผลสําเร็จ ประกอบด้วย 3 ด้านคือ 1) ทักษะความสามารถในการประสานงาน
และจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) ทักษะความสามารถในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและปฏิบัติ
ตามแผนที่มีผลกระทบด้านลบน้อยที่สุด และ 3) ทักษะความสามารถในการบริการนักท่องเที่ยว”   
 ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนและหารูปแบบการดําเนินกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทชุมชนจนสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาเยือนตําบลวาเล่ย์  ได้ทํา
การพัฒนาด้าน CBR เป็นระดับต้น ๆ ที่จะช่วยให้เกิดการยกระดับศักยภาพชุมชน ทําให้ชุมชนเกิด
ความมั่นใจ ภาคภูมิใจในตนเองและชุมชน จากการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้มาเยือน เกิดการพัฒนา
เชื่อมโยงกันระหว่างคน ความรู้ ทรัพยากรในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้
จากการนําทรัพยากรที่มีมาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนเป็นการติดอาวุธ
ทางปัญญาให้กับคนในชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการและการพัฒนาชุมชน ชุมชนสามารถ
จัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการสอบถามนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมทดลองเส้นทางการ
ท่องเที่ยวและสอบถามพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่พบว่า จุดเด่นที่เป็นเสน่ห์
ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนตําบลวาเล่ย์ คือ วิถีควาญช้าง ซึ่งเป็นวิถีการ
ดํารงชีวิตดั้งเดิมของคนในตําบลวาเล่ย์และธรรมชาติที่มีในพ้ืนที่ โดยเฉพาะปางช้าง “บ้านเพราะช้าง” 
ที่เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก แต่ไม่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
อยู่ในพ้ืนที่ได้นาน ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนทั้งการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ การอบรมการเป็น
เจ้าบ้านที่ดีและการเป็นนักสื่อความหมายชุมชนนอกพ้ืนที่ทําให้ชุมชนมีองค์ความรู้ มุมมอง แนวคิด
ใหม่ๆ สามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมเส้นทางทางการท่องเที่ยวของชุมชนวาเล่ย์ และสามารถ
ที่จะค้นหาอัตลักษณ์ที่แท้จริงของตนได้ ภายหลังจากการพัฒนาศักยภาพ  ชุมชนตําบลวาเล่ย์จึงได้
กลับมาทบทวนอัตลักษณ์ กิจกรรม เส้นทางการท่องเที่ยวของตน ทําให้ได้อัตลักษณ์ใหม่ทางการ
ท่องเที่ยวตําบลวาเล่ย์ คือ “สัมผัสวิถีนานาชน เยือนถิ่นคนเลี้ยงช้าง” และได้สโลแกนที่เหมาะกับการ
ท่องเที่ยวตําบลวาเล่ย์ ว่า “เที่ยววาเล่ย์ ไม่หว้าเหว่แน่นอน” นอกจากนี้กิจกรรม เส้นทางการ
ท่องเที่ยวในตําบลวาเล่ย์ ชุมชนได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและเสนอว่าวิถีควาญช้างเป็นแรงดึงดูดที่
จะให้นักท่องเที่ยวเข้าท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ดังนั้นวิถีควาญช้างควรเป็นกิจกรรมหลักในการจัดการ
ท่องเที่ยวในตําบลวาเล่ย์ ส่วนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนรอบข้าง ให้เป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวที่
จะเลือกเรียนรู้ โดยให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการออกแบบเส้นทางที่จะเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้
ชุมชนยังเห็นว่าควรให้เยาวชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะการแสดงพ้ืนถิ่นที่กําลัง
จะหายไป เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นให้คงอยู่ในชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางการ
เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนของประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชนริมฝั่ งแม่น้ําเมย์ 
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จะเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้การท่องเที่ยวในพื้นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ให้แก่คน
ในชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรในพ้ืนที่ เกิดความรักและ
หวงแหน เพราะนั้นคือแหล่งที่มาของรายได้ เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และ
ร่วมรับผลประโยชน์ นอกจากชุมชนยังดึงเยาวชนชุมชนตําบลวาเล่ย์เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูศิลปะการแสดงในพ้ืนที่ เพ่ือใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพ้ืนที่ ควรนําผลงานวิจัยไปใช้ในการต่อยอดการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
 2) หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ควรจัดทําแผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนรวม
ชองชุมชน และสอดคล้องกับแผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด เพ่ือให้จังหวัดช่วยหนุนเสริม
การพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และ เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่เมื่อ
สถานการณ์ชายแดนสงบลงจะเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ท่ีน่าสนใจของนักท่องเที่ยว 
 3) ชุมชนควรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ถ้าจะให้ชุมชนสามารถทําการซื้ อขาย
การท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพได้จําเป็นจะต้องมีการศึกษาและพัฒนาโดยใช้งานวิจัยเป็นช่วยอีกทางหนึ่ง
เพ่ือช่วยขับเคลื่อนชุมชนไปสู่การจัดการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 
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การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการมสี่วนรว่มทางการเมือง: กรณีศึกษาจังหวดัปทมุธานี 
Social Networks and Political Participation: A case of Pathumthani Province 

 

ปภพพล เติมธีรกิจ1 
Papopepon Termtrirakij 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง: กรณีศึกษา
จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพ่ือศึกษาระดับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ สถานภาพ การศึกษา และ อายุ ใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้สําหรับงานวิจัย
เชิงปริมาณนี้เป็นแบบสอบถาม โดยการคํานวณจากตารางสําเร็จรูป Yamane, 1973 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequencies Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน T-test 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F–test (One – way ANOVA) 
 ผลการสํารวจพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (50.9 %) มีสถานภาพสมรส (52.7 %) มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (35.0 %) และมีอายุระหว่าง 31-40 ปี (31.4 %) การสํารวจ
ความคิดเห็นต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในภาพรวมปรากฎอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 
3.57 (SD. .55) และเมื่อจําแนกเป็นรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบด้านการแชทส่งทางไลน์ Line 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด = 3.64 (SD. .69) รองลงมาเป็นองค์ประกอบด้านการแชทส่งทางเฟชบุ๊กวิดีโออัพ
โหลด กลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 (SD. .49) และเม่ือจําแนกเป็นรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบด้านการรณรงค์
หาเสียง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.82 (SD. .72) รองลงมาเป็นองค์ประกอบด้านการเลือกตั้ง ค่าเฉลี่ย 3.74 
(SD. .64) การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตาม
ลักษณะประชากรโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน t-test และ One-Way ANOVA การทดสอบพบว่าไม่มีนัย
ความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

คําสําคัญ : เครือข่ายสังคมออนไลน์ การมีส่วนร่วม การเมือง 
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Abstract                
 The study of social networks and political participation for the case of 
Pathumthani province intended to study the levels of opinion regarding the social 
interaction on the political participation and the comparison of political involvement 
differentiated by personal characteristics, namely gender, marital status, education 
levels and age groups. A sample of 385 respondents were purposely selected. The 
tool of the study was questionnaire.  The findings presentation was descriptive and t-
test and F-test for statistical inference.  
 The survey results revealed that the majority of respondents (50.9%) were 
female, 52.7 % were married, 35% attained the bachelor degrees or equivalent, the 
ages were 31-40 years. When asked the levels of social media usage, the responses 
were high, averaging 3.57 (SD.0.55) in all platforms. Specifically, Line chatting was 
preferred most, mean value 3.64 (SD0.69), followed by Facebook VDO upload. 
Respondents were asked their involvement in political participation the feedbacks 
were high in all categories. The highest average score was political campaign, the 
mean score was 4.82 (SD. 0.72), followed by political election, the mean score 3.74 
(SD. 0.64). Usage of social networks and political participation of respondents based 
on their personal characteristics, the test results were not statistical different at the 
level of .05. 
 
Key words: social networks participation political 
 
บทนํา  
 ในสังคมยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์หรือ (Social Media) ได้เข้ามามีบทบาท
และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันของเราเป็นอย่างมากรวมถึงเป็นจุดเปลี่ยนของโลก
แห่งการสื่อสารไปสู่รูปแบบใหม่ๆ ที่รวดเร็วการใช้สื่อใหม่หรือที่เรียกกันว่า (New Media) ได้ดําเนิน
มาสู่ระบบยุคดิจิทัลซึ่งเป็นการแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถูกคิดค้นการใช้งานบน
เครือข่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีอุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์การสื่อสารในรูปแบบต่าง 
ๆ เช่น คอมพิวเตอร์โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท๊บเล็ต) เป็นต้น การ
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ใช้สื่อออนไลน์การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแบบหลั่งไหลยากจะปิด
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กั้นสร้างปรากฎการณ์สื่อใหม่ๆจนกลายมาเป็น“ข้อมูลเบื้องต้น” ให้กับสื่อกระแสหลักในการนําเสนอ
ประเด็นต่อสาธารณะ 
 กระบวนการสื่อสารทางการเมืองในปัจจุบันสามารถพิจารณาได้จากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมและที่สําคัญการสื่อสารทางการเมืองไทยนั้นได้มีการนําเอา
กระบวนการสมัยใหม่ มาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กันทางการเมือง นั่นคือการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพ่ือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของแต่ละฝุายไม่ว่าจะเป็นการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) 
ทวิตเตอร์ (Twitter) กระดานสนทนา (Web board) และการส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Forward Mail) หรือแม้กระทั่งการส่ง คลิปวิดีโอเพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ยูทูบ 
(www.Youtube.com) ที่ต่างฝุายต่างก็นําเสนอมุมมองและข้อมูลที่สนับสนุนฝุายของตนเองว่า
ถูกต้องรวมทั้งการใช้ VDO link, Phone-in ในการต่อสู้และโต้ตอบเพ่ือแย่งชิงพ้ืนที่ในการนําเสนอ
ข้อมูลที่สนับสนุนฝุายของตนเอง ตลอดจนการสร้างวาทกรรมทางการเมืองไม่ว่าจะเป็น“ไพร่กับ
อํามาตย”์หรือศัพท์ที่สื่อความหมายทางการเมือง 
 การใช้สื่อทางการเมืองในการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นต่อ
ประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งเป็นกิจกรรมของประชาชนแต่ละบุคคลที่มีความมุ่ง
หมายเพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลโดยเขาได้กําหนดขอบเขตไว้ว่าเป็นการทํากิจกรรม
ทางการเมืองของคนธรรมดาซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นช่วง ๆ ไม่ต่อเนื่องและอาจจะเป็นบทบาทรอง
จากบทบาทอ่ืนนอกจากนั้น ยังเป็นการกระทําที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
รัฐบาล ซึ่งเป็นผู้มีความชอบธรรมในการตัดสินใจแบ่งสรรสิ่งที่มีคุณค่า ซึ่งมีอยู่อย่างจํากัดในสังคมทั้งนี้
ไม่ว่าการกระทํานั้นจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่และการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้นอาจ
เป็นไปด้วยความสํานึกของตนเองหรือถูกชักจูงให้เข้าร่วมก็ได้ (Huntington & Nelson, 1982) การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดประเด็นหนึ่งในกลไกสําคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด คือ การเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเปลี่ยนแปลงไปมากประชาชนโดยทั่วไปมีการตื่นตัว
ทางการเมืองมากขึ้น ดังนั้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participations) จึง
เป็นกระบวนการที่สําคัญในการที่จะทําให้สาธารณชนที่มีความกังวลมีความต้องการและมีทัศนะที่จะ
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการตัดสินใจ ทั้งนี้กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
เป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเปูาหมายโดยรวมเพ่ือที่จะเกิดการตัดสินใจที่ ดีขึ้นและได้รับการ
สนับสนุนจากสาธารณชนเปูาหมายของกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนคือการ
ให้ข้อมูลต่อสาธารณชนและให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่นําเสนอหรือนโยบายของ
รัฐและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพ่ือทางออกที่ดีสําหรับประชาชนทุก ๆ คนที่เข้ามามี ส่วนร่วม
ทางการเมือง  
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 สําหรับการเรียกร้องการแสดงออกและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในปัจจุบันการสื่อสาร 
(Communication) ถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนประเด็นทางการเมืองเพราะการสื่อสาร
ทางออนไลน์นั้นเปรียบเสมือนกลไกที่ทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลใน
สังคม ทั้งนี้ กระบวนการสื่อสารทางออนไลน์ยังทําให้ผู้รับสารตอบสนองต่อความต้องการตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้ส่งสารที่คาดหวังไว้โดยการสื่อสารสังคมออนไลน์ซึ่งอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ การ
สื่อสารทางสังคมออนไลน์ที่มีจุดประสงค์ทางการเมืองหรือการสื่อสารทางการเมือง ศาสตร์แห่งการ
เป็นผสมผสานเนื้อหาทางการเมืองกับการสื่อสารทางสังคมออนไลน์ซึ่งใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือ
เชิงกลยุทธ์นําไปสู่เปูาหมายต่าง ๆ ทางการเมือง เช่น การหาเสียง การเรียกร้องผ่านการจัดกิจกรรม
ทางการเมือง การปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง เป็นต้น โดยการสื่อสารทางการเมืองนั้นสามารถ
กระทําได้หลากหลายวิธีตามแต่ระดับของการสื่อสารที่ผู้ส่งสารต้องการส่งข่าวสารให้แก่ผู้รับสาร โดย
ใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ทางการสื่อสารเพ่ือให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารได้ (สะถิระ เผือก
ประพันธุ์, 2554) การสื่อสารทางการเมืองก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของ
กลุ่มประชากรในช่วงเวลานั้น ๆ โดยในปัจจุบัน พฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน
ของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของ เทคโนโลยี การแพร่กระจายของข่าวสาร และ
การเข้าถึงข้อมูลอย่างไร้พรมแดนบนโลกอินเทอร์เน็ต การเปิดรับและแลกเปลี่ยนข่าวสารทางการเมือง
จึงถูกขับเคลื่อนบนสังคม ควบคู่กับสังคมออนไลน์ไปด้วยกันรวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือเป็น
การกระทําทางการเมืองที่กระทําโดยความสมัครใจรวมทั้งไม่ได้สมัครใจ การกระทํานั้นส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของรัฐบาลโดยมีรูปแบบคือการออกเสียงเลือกตั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  
 ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตยังได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกั บการเมืองและ
ประชาธิปไตยอย่างหลากหลาย อาทิการใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการเมืองใช้ในกิจกรรมในการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการบริหารงานและให้บริการของรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ การ
สื่อสารกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาสังคมและกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาธิปไตย ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมทางการเมืองส่วนใหญ่ล้วนมีองค์ประกอบของการส่งผ่านข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้น เช่นเดียวกันกับด้านการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองผ่านสื่อออนไลน์ของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ อย่างเช่น เว็บไซต์ข่าวของธุรกิจหนังสือพิมพ์ที่
นําเสนอข่าวสารด้านการเมือง อาทิ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์แนวหน้านั้น อาจเป็นไป
ในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นทั้งการให้ความสนับสนุนและการแสดงความคิดเห็นในมุมต่าง ซึ่ง
การแสดงความคิดเห็นทางสื่อออนไลน์ เหล่านี้สามารถที่จะโต้ตอบกันได้โดยที่บุคคลไม่จําเป็นที่จะต้อง
รู้จักกันเลยแต่บุคคลสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองทางการเมืองกันและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ข่าวทางการเมือง ผ่านสื่อออนไลน์อย่างเว็บไซต์นี้เองที่ทําให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
มากขึ้น เนื่องจากได้รับการกระตุ้นจากการโต้ตอบความคิดเห็นและการรู้ถึงมุมมองทางการเมืองที่
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แตกต่างจากตน ซึ่งการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์นั้นทําให้มีการยกระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนขึ้นมาโดยอาจเริ่มจากการแสดงความคิดเห็นการโต้แย้ง การสนับสนุนทาง
การเมือง รวมไปถึงการปลุกระดมประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิของตนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 ดังนั้นกิจกรรมทางการเมืองซึ่งรวมถึงการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการขับเคลื่อนมวลชน การระดม
ทรัพยากรและเพ่ือการสื่อสารสนับสนุนและโจมตีแนวคิดหรือกลุ่มทางการเมือง เริ่มจากการจับต้นชน
ปลายไม่ถูกกับปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ระหว่างการชุมนุมและการปราบปรามผู้
ชุมนุม ดังกล่าวมีทั้งการประกาศข้อความและสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการชุมนุมและมาตรการของรัฐการ
เลือกประกาศและไม่ประกาศบางสิ่งด้วยเหตุผลความสัมพันธ์กับคนในเครือข่ายการเอาเพ่ือนออกจาก
รายชื่อเพราะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันและการสร้างและเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มหรือเป็นแฟนในเพจ
ทางการเมืองต่างๆ การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นกระบวนการทางการเมืองที่มีความสําคัญใน
รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมืองในรูปแบบต่างๆ เช่น การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการลงสมัครรับเลือกตั้งการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งหรือแม้แต่ในฐานะประชาชนผู้คอยเอาใจใส่ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนของตนในองค์กร
การเมืองการปฏิบัติหน้าที่ของประชาชนในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอัน
เป็นพฤติกรรมพ้ืนฐานทางการเมืองที่สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ตลอดจนเกิดความสํานึกในความสําคัญของสิทธิและ
หน้าที่ทางการเมืองที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง (มงคล พวงกิจจา, 2553)    
 จากที่กล่าวมาทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาว่าในสังคมไทยนั้นมีการใช้เว็บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างไรในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน รวมทั้งเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์มีบทบาทอย่างไรในทางวงการเมืองในบริบทของการสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองหรือในการสื่อสารกับคนในสังคมยุคใหม่ ซึ่งจะเป็นการศึกษาถึงเนื้อหาทางการเมืองบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนว่ามีลักษณะรูปแบบและวิธีการ
อย่างไรรวมทั้งการสื่อสารในรูปแบบเช่นนี้สามารถสะท้อนภาพความเป็นไปทางการเมืองของ
สังคมไทยที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างรุนแรงนี้ได้อย่างไรบ้าง การสร้างความสัมพันธ์กับคนที่เป็น
ยุคเปลี่ยนผ่านในด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบใหม่เพ่ือจะเป็นแนวทางในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองให้เหมาะสมกับสังคมไทยและสอดคล้องกับโลกยุคใหม่  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย    
 1) เพ่ือศึกษาระดับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองส่วนบุคคล 
กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี  
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 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ สถานภาพ การศึกษา และอายุ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                ตัวแปรต้น                                               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
คําถามการวิจัย   
         การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งคําถามเพ่ือทําการค้นหาคําตอบดังนี้           
            1) ระดับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง กรณีศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี มีลักษณะอย่างไร        
            2) ระดับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง กรณีศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี มีความแตกต่างกันหรือไม่ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ สถานภาพ การศึกษา และอายุ 
 
ขอบเขตในการวิจัย    
       1) ประชากร (Population) ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา
ได้มาจากการกําหนดขนาดตัวอย่าง ในการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ยอมรับให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างได้ 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (Yamane, 1973) 3) กลุ่ม

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
1) การแชทส่งข้อความส่งอีเมล  
2)  ก า ร แ ช ท ส ่ง ท า ง เ ฟช บุ ๊ก ว ิด ีโ อ อ ัพ โ ห ล ด ร ูป 
Facebook 
3) การแชทส่งทาง ไลน์ Line  
4) การแชทส่งทางทวิตเตอร์ Twitter  
5) การแชททางอินสตาแกรม Instagram  

ข้อมูลทั่วไป 

-เพศ 
-สถานภาพการสมรส 
-การศึกษา 
-อายุ การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

1) การเลือกตั้ง 
2) การสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  
3) การกระทําโดยความสมัครใจ 
4) การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง  
5) การรณรงค์หาเสียง 
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ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้มีจํานวน 385 คน ผู้วิจัยได้กําหนดการเลือกตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 
 
ขั้นตอนการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยจึงได้กําหนดขั้นตอน
การวิจัยดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ประชากรและขนาดตัวอย่าง ในเขตจังหวัด ปทุมธานี  ประชากรในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2564 กลุ่มตัวอย่าง ใช้การคํานวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างและได้ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบ ทราบจํานวนประชากรโดยกําหนด
ความเชื่อมั่นที่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดังสูตรของ Taro Yamane (1973) 
 ขั้นตอนที่ 2 เครื่องมือในการวิจัย การสร้างเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมวิจัย
ครั้งนี้คือ แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยศึกษา จากเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้น
นําข้อมูลมาสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 ขั้นตอนที่ 3 ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ผู้วิจัยใช้การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity 
Assessment) และการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability Assessment) ของเครื่องมือที่ใช้ในการ
วัดโดยใช้แบบสอบถาม การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ในการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยการใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) ซึ่งเป็นเทคนิคการแบ่งกลุ่มตัวแปรหรือรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) และความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) 
ความสอดคล้องภายในของแต่ละชุดคําถาม ( Internal Consistency) ใช้เทคนิคการทดสอบความ
เชื่อมั่นตามแบบของ Cronbach's Alpha 
 ขั้นตอนที่  4 การเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชนในเขต จังหวัดปทุมธานี 
 ขั้นตอนที่  5 การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรนา (Descriptive Statistic)              
เป็นสถิติที่ ใช้ ในการสรุปบรรยายซึ่ งค่าสถิติที่ ใช้ ใน การศึกษา ได้แก่  การแจกแจงความถี่ 
(Frequencies Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมานโดยสถิติที่ใช้ทดสอบ T-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว F–test (One – way ANOVA)   
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1) เพ่ือให้ทราบถึงระดับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองส่วนบุคคล 
กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี และเข้าใจถึงอิทธิพลของเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้ามามีส่วนร่วม
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ทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี สามารถนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางการศึกษาการใช้
สื่อสังคมออนไลน์พัฒนาการเมืองของประเทศไทยต่อไป 
 2) เพ่ือให้ทราบถึงระดับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองส่วนบุคคล 
กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
           ผลการสํารวจผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (50.9 %) มีสถานภาพสมรส 
(52.7 %) มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (35.0 %) และมีอายุระหว่าง 31-40 ปี (31.4 %) 

ผู้วิจัยได้นําเสนอเป็นรายข้อคําถามและรายด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ดังต่อไปนี้ 
 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและองค์ประกอบระดับการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์   
          (n=385) 

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

X  S.D. แปลผล อันดับ 
ด้านการแชทส่งข้อความส่งอีเมล 3.51 .77 มาก 5 
ด้านการแชทส่งทางเฟชบุ๊กวิดีโออัพ
โหลดรูป Facebook 

3.63 .68 มาก 2 

ด้านการแชทส่งทางไลน์ Line 3.64 .69 มาก 1 
ด้านการแชทส่งทางทวิตเตอร์ Twitter 3.55 .73 มาก 3 
ด้านการแชททางอินสตาแกรม 
Instagram 

3.53 .83 มาก 4 

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 3.57 .55 มาก 
             
 พบว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.57 (SD. .55) และ
เมื่อจําแนกเป็นรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบด้านการแชทส่งทางไลน์ Line มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด = 3.64 (SD. .69)  รองลงมาเป็นองค์ประกอบด้านการแชทส่งทางเฟชบุ๊กวิดีโออัพโหลดรูป 
Facebook ค่าเฉลี่ย =3.63 (SD. .68) รองลงมาเป็นองค์ประกอบด้านการแชทส่งทางทวิตเตอร์ 
Twitter ค่าเฉลี่ย =3.55 (SD. .73) รองลงมาเป็นองค์ประกอบด้านการแชททางอินสตาแกรม 
Instagram มีค่าเฉลี่ย =3.53 (SD. .83) และรองลงมาอีกเป็น องค์ประกอบด้านการแชทส่งข้อความ
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ส่งอีเมล  ค่าเฉลี่ย =3.51 (SD. .77) อย่างไรก็ตาม เมื่อสังเกตคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลับ
พบว่ามีค่ามากกว่า .50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายตัวใกล้กับ 1 และไปในทิศทางเดียวกัน  
 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง                                                                                                            
         (n=385) 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง  

X  S.D. แปลผล อันดับ 
ด้านการเลือกตั้ง 3.74 .64 มาก 2 
ด้านการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง 

3.67 .97 มาก 4 

ด้านการกระทําโดยความสมัครใจ 3.69 .63 มาก 3 
ด้านการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง 3.61 .67 มาก 5 
ด้านการรณรงค์หาเสียง 4.82 .72 มากที่สุด 1 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง  4.31 .49 มากที่สุด 
 
 พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและองค์ประกอบกลุ่มตัวอย่าง การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 (SD. .49) และเมื่อจําแนกเป็นราย
องค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบด้านการรณรงค์หาเสียง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด = 4.82 (SD. .72) 
รองลงมาเป็นองค์ประกอบด้านการเลือกตั้ง ค่าเฉลี่ย =3.74 (SD. .64) รองลงมาเป็นองค์ประกอบ
ด้านการกระทําโดยความสมัครใจ มีค่าเฉลี่ย =3.69 (SD. .63) องค์ประกอบด้านการสมัครเข้าเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง มีค่าเฉลี่ย =3.67 (SD. .97) และองค์ประกอบด้านการเข้าร่วมชุมนุมทาง
การเมือง มีค่าเฉลี่ย =3.61 (SD. .67) แต่อย่างไรก็ตามเมื่อสังเกตคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลับ
พบว่ามีค่ามากกว่า .50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายตัวใกล้กับ 1 และไปในทิศทางเดียวกัน 
 ผลทดสอบ t-test ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จําแนกตามเพศ พบว่า การใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิงไม่มีความแตกต่างที่ระดับ .05 ด้านการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองจําแนกตามเพศไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นกัน 
 การทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานภาพ ระดับการศึกษา และ
อายุ ส่วนตัวแปรตามคือการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ผลการทดสอบ
ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05 
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อภิปรายผล 

 จากข้อค้นพบสําคัญของการวิจัยเรื่อง การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี ซึ่งค้นพบองค์ประกอบด้านการแชทส่งทางไลน์ Line มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็นองค์ประกอบด้านการแชทส่งทางเฟชบุ๊กวิดีโออัพโหลดรูป Facebook 
ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมทางการเมือง องค์ประกอบด้านการรณรงค์หาเสียงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมา
เป็นองค์ประกอบด้านการเลือกตั้งรองลงมาเป็นองค์ประกอบด้านการกระทําโดยความสมัครใจ ดังนั้น
เมื่อนําประเด็นการค้นพบนี้มาดําเนินการอภิปรายสามารถนําเสนอรายละเอียดของแต่ละประเด็นได้
ต่อไปนี้  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊ก (facebook) หรือ
เว็บไซต์ออนไลน์อ่ืนๆ ที่มีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งมีทั้งฝุายที่สนับสนุนและฝุายต่อต้าน
ได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนเสมือนจริงทางการเมืองตลอดจนการนําข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการ
สนับสนุนอุดมการณ์ความเชื่อและต่อต้านความน่าเชื่อถือข้อมูลของอีกฝุายหนึ่งเป็นเสมือนสงคราม
ในทางการเมืองข้อมูลข่าวสารทําให้เห็นถึงพัฒนาการของการสื่อสารทางการเมืองของประเทศไทยซึ่ง
เริ่มจากการสื่อสารแบบทางเดียวมาเป็นการสื่อสารแบบสองทางและมีการโต้ตอบทางการสื่อสารมาก
ขึ้นทําให้เกิดการสร้างการเมืองแบบเสมือนจริง (virtual politics) มากขึ้นตามลําดับและการสื่อสาร
ทางการเมืองจากที่รัฐเป็นผู้กุมอํานาจเพียงผู้เดียวมาสู่การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการสื่อสารมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นการที่ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารทางการเมืองจึงมีความจําเป็น
อย่างยิ่งจะต้องมีการพิจารณาอย่างพินิจพิเคราะห์ถึงข้อมูลด้วยความมีเหตุมีผลและรู้เท่าทันข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงทางการเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาล (วรทิพย์ มีมาก และ
ชีวินทร์ ฉายาชวลิต, 2547) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดม ไพรเกษตร และปิยากร หวังมหาพร 
(2560) การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการใช้เฟสบุ๊ก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับการใช้เฟสบุ๊ก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เฟสบุ๊ก ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เฟสบุ๊กและเสนอแนว
ทางการใช้เฟสบุ๊กของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่ากลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ คือ การ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเปูาหมาย ประกอบด้วยผู้บริหารหรือผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง และ
นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสังคม 3 คน ผลการวิจัยพบว่าหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ที่ใช้
เฟสบุ๊กเป็นหน่วยงานสนับสนุนการใช้เฟสบุ๊กมีลักษณะเป็น Page ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หน่วยงานภายในเป็นผู้ดูแล มีวัตถุประสงค์การใช้เพ่ือเป็นช่องทางสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์กับประชาชน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน คือการสนับสนุนของผู้นํา วัตถุประสงค์ของนโยบายและ
ความร่วมมือของประชาชนโดยมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมผ่านเฟสบุ๊กสูงสุดสําหรับ
หน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช้เฟสบุ๊ก เนื่องจากมีช่องทางสื่อสารกับประชาชนอ่ืนอยู่แล้ว ไม่มีบุคลากรดูแล
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เป็นต้น ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เฟสบุ๊กเพ่ือการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เช่น บุคลากร
ขาดความรู้สําหรับแนวทางใช้เฟสบุ๊กของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นการ
อบรมบุคลากรการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนก จินดา (2557) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 
วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาลักษณะประชากรของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ที่มีส่วนร่วม
การเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ที่มี
ส่วนร่วมการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์และศึกษาประเภทของสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 
จํานวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูลเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ( t-test) 
เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis 
of variance-ANOVA) และการเปรียบเทียบเชิงซ้อนรายคู่ (Multiple comparison) โดยวิธีการสถิติ 
LSD กรณีท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติผลการวิจัยพบว่า เพศ สถานภาพ ศาสนา อาชีพ การศึกษาและรายได้ 
แตกต่างกันไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรีต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และพบว่า อายุระหว่าง 42-45 ปี มีส่วนร่วม
ทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุดรองลงมา ได้แก่ อายุ 30-33 ปี มีส่วนร่วมทางการเมือง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในระดับมาก พฤติกรรมการเปิดรับสื่อการเริ่มเปิดใช้เครือข่ายสังคมมายาวนาน 
ช่วงเวลาที่เปิดรับ ระยะเวลาการใช้เครือข่ายสังคมต่อครั้งสถานที่ในการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์
รวมถึงผู้ที่ติดต่อสื่อสารด้วยในระหว่างการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ผู้ใช้คอมพิวเ ตอร์
สํานักงานมีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด รวมทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรสวรรค์ สุตะคาน 
(2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในอําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในอําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 2) วิเคราะห์พฤติกรรมทาง
การเมืองของประชาชนในอําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 3) เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองจากความคิดเห็นของประชาชนในอําเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยการวิจัยในครั้งนี้ ได้ทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน และใช้
เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.996  สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ 
F-test (ANOVA) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า 1) ประชาชนในอําเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี มีระดับของความคิดเห็นที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวมอยู่ในระดับ
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ปานกลาง โดยหากพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นที่มีค่ามากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ การ
ติดตามคําปราศรัยของผู้สมัครรับเลือกตั้ง รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพย์สินของทาง
ราชการและการมีส่วนร่วมในการออกเสียงในการทําประชาตามลําดับ 2) ประชาชนในอําเภอพิบูลมัง
สาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีระดับของความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมทางการเมืองโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยหากพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นที่มีมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ ท่านได้
แสดงออกทางการเมืองโดยการเขียน/การพูดคุย/การสื่อสารในสังคมออนไลน์ รองลงมาคือ ท่านเคย
ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและท่านเคยประท้วงโดยสงบและปราศจาก
อาวุธด้วยความสมัครใจตามลําดับ 3) ประชาชนในอําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ที่มี
อาชีพแตกต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ส่วนประชาชนที่มีเพศต่างกัน สถานภาพการสมรส อาชีพและรายได้
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน  
รวมทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูสิทธ์ ขันติกุล (2553) รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือค้นหาระดับการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 3) เพ่ือสร้างรูปแบบ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพโดยเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์โดยมีเทคนิคเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) คือ แบบแบ่งชั้น(Stratified random 
sampling) เพ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้อย่างครอบคลุมทุกแขวงทุกชุมชนและแบบ
ง่าย(Simple Random Sampling) สําหรับการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับประชาชน จํานวน 
385 คน และใช้เทคนิคเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น(Non-Probability Sampling) 
คือ แบบเจาะจง (Purposive Sampling) สําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นําชุมชน 44 คน และทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) สถิติเชิงอนุมาน( Inductive 
Statistics) และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา(Content analysis) ผลการศึกษาดังนี้ ประชาชนเขตดุสิต
กรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมทางการเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับต่ําส่วนรายด้าน พบว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมทางการเมืองเพียง 2 ระดับเท่านั้นได้แก่ ระดับปานกลางและต่ําซึ่งรายด้านที่อยู่ระดับปาน
กลาง ได้แก่ ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมืองและด้านการสนทนาเรื่อง
การเมือง ส่วนรายด้านที่อยู่ระดับต่ําได้แก่ ด้านการชุมนุมทางการเมือง ด้านการติดต่อกับนักการเมือง
และด้านการเข้าร่วมทํากิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมืองต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชัย นาคแสนพญา (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การสื่อสารทางการเมืองกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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มหาวิทยาลัยรามคําแหงในช่วงที่รัฐบาลมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรี เพ่ือศึกษาถึง
ระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเพ่ือศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ กลุ่มนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง กลุ่มประชากรของการวิจัยครั้งนี้ได้ แก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้ง 7 คณะในส่วนกลางของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้แก่คณะนิติศาสตร์คณะ
บริหารธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และคณะ
เศรษฐศาสตร์ รวม 597 คน การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง
ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยนัท 
สุขไชยะ และ ชาญชัย จิวจินดา (2557) การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองไทยผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ กรณีศึกษา เฟซบุ๊กเพจ SUTHEP THAUGSUBAN (สุเทพ เทือกสุบรรณ) ช่วงเวลา 31 
ตุลาคม 2556 ถึง 22 พฤษภาคม 2557 การวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยแบบผสมผสานด้วยวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถิติจากผู้ติดตาม เพจ เฟซบุ๊กและวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 
Interview) จากผู้ให้ข้อมูล 3 ท่าน ผลการวิจัย พบว่าการสื่อสารทางการเมืองผ่าน   เฟซบุ๊ก นํามาใช้
ในเมืองไทยเป็นครั้งแรก หลังจากการสื่อสารผ่านทีวี ดาวเทียม และการสื่อสารผ่านทางวิทยุชุมชนโดย
การศึกษานี้พยายามทําความเข้าใจการเคลื่อนไหวทางการเมืองออนไลน์และความเชื่อมโยงกับ
ออฟไลน์ผ่านเครือข่ายการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารไร้สายที่รวดเร็วขึ้นและครอบคลุมมากขึ้นทําให้ความ
รับรู้ต่อสภาพแวดล้อมของเราจะมีผัสสะเชิงข้อมูลด้านต่างๆ ที่รับรู้ผ่านทางออนไลน์เข้ามาเสริมด้วย
พ้ืนที่ออนไลน์/ออฟไลน์เองก็กําลังค่อยๆ เปลี่ยนหน้าตาไปมีผลทําให้พื้นที่ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นและกําลังจะเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารทางการเมืองและเพ่ือเป็น
แนวทางในรูปแบบการพัฒนาการสื่อสารของผู้นําทางการเมืองไทยในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง กรณีศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี 
 1) ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยพบว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนของจังหวัดปทุมธานี ควรมีการนําเสนอข่าวทางการเมืองที่เป็นความจริง 
รวมทั้งต้องปราศจากอคติทางการเมือง เพ่ือเป็นการส่งผลทําให้ประชาชนผู้ติดตามข่าวทางการเมือง
ทางสื่อออนไลน์ได้รับรู้ข่าวสารทางการเมืองที่เป็นจริงและส่งผลทําให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองและได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่จะนําไปสู่การพัฒนาการเมืองไปสู่
หลักประชาธิปไตยบนพ้ืนฐานเหตุและผลได้อย่างแท้จริงต่อไป 
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 2) ประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานีที่มีพฤติกรรมในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนยังมีทัศนคติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน
แสดงให้เห็นว่าการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อความรู้สึกทัศนคติเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการสื่อสารเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ จะต้องศึกษาทัศนคติของประชาชนแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองแนวใหม่ 
 3) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ในการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองให้เป็นประโยชน์ต่อการการเรียนรู้  ค่านิยม หรือวัฒนธรรมของประบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่ถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่อออนไลน์ให้มากขึ้นโดย
จําเป็นต้องแสดงบทบาททางการเมืองแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยในระยะยาว
ต่อไป 
 4) ควรมีการกลั่นกรองข่าวที่รับรู้ว่าจริงเท็จเพียงใดด้วยเหตุและผลที่เป็นไปตามความจริง 
รวมทั้งในการแสดงความคิดเห็นการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในโพสต์ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ไม่ควรมี
ความรุนแรง ไม่ควรแบ่งพรรคแบ่งฝุายในการร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพ่ือเป็นการฝึก
ตนเองรู้จักวิเคราะห์ข่าวทางการเมืองตามหลักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง  
กนก จินดา.  (2557).  การมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในจังหวัด

นนทบุรี.  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  5 (2), 16-26 
กัลยา วานิชย์บัญชา.  (2549).  สถิติสําหรับงานวิจัย พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์. 

มหาวิทยาลัย.  
เฉลิมชัย นาคแสนพญา.  (2553).  การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
ชัยนัท สุขไชยะ และ ชาญชัย จิวจินดา.  (2557).  การสื่อสารทางการเมืองไทยผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ กรณีศึกษา เฟซบุ๊กเพจ SUTHEP THAUGSUBAN (สุเทพ เทือกสุบรรณ) 
ช่วงเวลา 31 ตุลาคม 2556 ถึง 22 พฤษภาคม 2557. วารสาร มมร วิชาการล้านนา ปีที่ 
8 (1) (มกราคม-มิถุนายน). 

ภูสิทธ์  ขันติกุล .  (2553) .   รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร.  รายงานการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีงบประมาณ 2553. 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  193 
 

มงคล พวงกิจจา.  (2553).  พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพ่ือการพัฒนา,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

พรสวรรค์ สุตะคาน.  (2559).  การมีส่วนร่วมทางการเมืองกับพฤติกรรมการเมืองของประชาชนใน
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น.  13 (2) กรกฎาคม-ธันวาคม 2559. 

สะถิระ เผือกประพันธุ์.  (2554).  การสื่อสารทางการเมืองของนายอุทัย พิมพ์ใจชน: ศึกษาในห้วง 
ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2549. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกริก. 

อุดม ไพรเกษตร และปิยากร หวังมหาพร.  (2560).  การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทางสื่อสังคม
เฟสบุ๊คของหน่วยงานภาครัฐ. วารสารการเมืองการปกครอง.  7 (1) ประจําเดือน 
มกราคม – เมษายน 2560.  

Bisballe, L.  (2006).  The intercultural city - making the most of diversity (Thematic 
study). Social entrepreneurship as a space for interculturalcommunication 
and innovation. Retrieved February 3, 2011, from: http://www.coe.int/t/ 
dg4/cultureheritage/culture/cities/Publication/SocialEntrepreneurship.pdf 

Coleman,J.  (2005).  Introducing Speech and Language Processing. Cambridge 
University. Press. ISBN 0-521-53069-5. Reviewed by Danie. 

Huntington, Samuel P. and Joan M. Nelson.  (1976).  No Easy Choice: Political 
Participation in Developing Countries. Cambridge.  Mass: Harvard University 
Press. 

William B. G., & Mody.B. (2002). Handbook of international and intercultural 
communication.  Sage Publications, 2002 - 606. 

Samovar, A. L, Porter E.R., & Mcdaniel,R.E. (2009). Enhance your intercultural 
communication learning experience! Intercultural Communication: A 
Reader, Thirteenth Edition Library of Congress Control data is on 
record at the Library of Congress. ISBN-13: 978-0-495-89831-3. 

Yamane, T.  (1973).  Statistics: An Introductory Analysis (Third edition).  New York: 
Harper and Row Publication.  

 
  

https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+B.+Gudykunst%22
https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bella+Mody%22


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  194 
 

การปรับตัวของการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ 
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านผารังหมี ตําบลไทรย้อย อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพษิณุโลก 

The Adaptation of Community Tourism toward the New-Normal 
Tourism:The Case Study of Ban Pha Rang Mee Community, Sai Yoi Sub-

district, Noen Maprang District, Phitsanulok Province 
 

นริสสรา ปุ่นจ้อย1 ณัฎฐณิชา ใจชื่น2 สุนันทา มาวัน3 ปารีรัฐ ทิระเนตร4  และ รสสุคนธ์ ประดิษฐ์5 

Narissara Poonjoy  Natthanicha Jaichuen  Sunantha Mawan   Pareerat Thiranet and Rotsukhon Pradit 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการปรับตัวของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านผารังหมี  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ไปสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ และ2) เพ่ือศึกษา
ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับตัวของการท่องเที่ยวชุมชนไปสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ เป็น
งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากรจํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้สําหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แจกแจง
ความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
การปรับตัวด้านการสร้างความสมดุลเป็นการปรับตัวที่ดีที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.85 อยู่ในระดับมากที่สุด
เนื่องจากชุมชนมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างความสมดุลในเรื่องของการดูแล
สภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน รองลงมาคือ การปรับตัวด้านธุรกิจการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย 4.78 อยู่
ในระดับมากที่สุด เนื่องจากชุมชนมีการปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการธุรกิจการ
ท่องเที่ยว เช่น โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนนั้นเปลี่ยนมาเป็นการจองผ่านช่องทางออนไลน์ การจัด
จําหน่ายสินค้าที่ระลึกผ่านระบบออนไลน์ และการปรับตัว   ด้านทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.68 อยู่ในระดับมากที่สุดบุคลากรของชุมชนจึงมีการปรับตัวพัฒนาศักยภาพโดยการเข้า
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ฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาให้การสนับสนุน แต่ทั้งนี้พบว่ายังขาดการปรับตัวด้านการเรียนรู้
ในทักษะภาษาต่างประเทศ การปรับตัวของชุมชนภายใต้สถานการณ์โควิดไปสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ 
พบว่า ชุมชนมีมาตรการในการปูองกันดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพ่ือปูองกัน
การแพร่ระบาดของโควิด-19 
 ข้อเสนอแนะ ชุมชนควรปรับตัวในด้านการขยายฐานสมาชิกให้เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมระดับการ
มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของคนในชุมชน และการปรับตัวด้านทักษะต่างประเทศเพ่ือความ
พร้อมใน การรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
  
คําสําคัญ : การปรับตัว, การท่องเที่ยวชุมชน, การท่องเที่ยววิถีใหม่ 
 
Abstract 
 This research aims to 1) Study the adaptation of Ban Pha Rang Mee 
Community Tourism under the COVID-19 pandemic situation toward the New-Normal 
Tourism and to 2) Study suggestions and adaptation guidelines of community tourism 
toward the New-Normal Tourism. This research is a mix method between quantitative 
research and qualitative research. The research population is 30 and the research 
instruments for data collection are survey and interview. The data analysis is done by 
Statistic description, Frequency distribution, finding Percentage, finding Mean and 
Standard deviation, as well as Content analysis. The research result found that the 
adaptation in creating balance is the best way which has its Mean of 4.85 and it is in 
the good level due to the community offers cultural tourism support and 
environmental balance. Next is the adaptation in tourism business which has its 
Mean of 4.78 and is in the good level due to the community has its adaptation by 
bringing technology to assist tourism business. For example, the technology 
assistance includes the change in having online platform for making reservation 
instead of regular travel program, and the selling of souvenirs online. Also, the 
adaptation in skill development is in the most level and has its Mean of 4.68 
Therefore, community staff members have their self-efficiency adjustment by 
participating in the related trainings offered by different organizations willing to 
support. In addition, the lack of foreign language skill development, and the lack of 
community adaptation under the COVID-19 pandemic situation toward the New-
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Normal Tourism were also found. However, fortunately the community has its 
protection practice concerning health and safety for tourists to follow during this 
COVID-19 pandemic situation. 
 Suggestions for the community are that community should adapt themselves      
for gaining more members and having more community participation in providing 
tourism, and they should have their foreign language skill development for more 
readiness to welcome foreign tourists.  
 
Key Words: Adaptation, Community Tourism, New-Normal Tourism 
 
บทนํา 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของโลก เพราะมีบทบาทสําคัญอย่าง
มากต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จึงกลายเป็นที่ยอมรับกันในทุก
ประเทศบนโลกนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ มากมาย สามารถสร้างงาน
สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นลําดับต้นๆ ในอดีตการท่องเที่ยวจะเป็นกิจกรรมของเจ้าขุนมูลนาย อาจ
เป็นเพียงกิจกรรมเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น แต่หากในปัจจุบันรูปแบบของการท่องเที่ยวได้มี
ความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่ามีการแบ่งรูปแบบของการท่องเที่ยวออกเป็นหลาย
ประเภท อาทิเช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
การท่องเที่ยวแบบผจญภัย และการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท เป็นต้น  
 การท่องเที่ยวชุมชนเป็นการท่องเที่ยวใหม่โดยที่ชุมชนมีบทบาทในฐานะเจ้าของ มีส่วนร่วมใน
การจัดการและใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและชุมชน (กชธมน วงศ์คํา, 2562)             
การท่องเที่ยวชุมชนถึงแม้จะไม่สามารถทดแทนการท่องเที่ยวกระแสหลักได้ แต่นับว่าเป็นรูปแบบ        
การท่องเที่ยวทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน นับเป็นแนวทางสําคัญในการพัฒนา
ชมุชน และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนได้อีกรูปแบบหนึ่ง โครงการท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนให้เป็นต้นแบบชุมชนนําร่อง
ในการ วางแผนการจัดการ และสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ
ยั่งยืนอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นชุมชน การอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมในการดําเนินการของชุมชน เพ่ือให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการ การท่องเที่ยวของชุมชนได้ด้วยตนเอง (สํานักท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2561 : 13) 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนับตั้งเเต่ปลายปี 2562 ได้
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผล
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กระทบ ต่อการท่องเที่ยวไทยและการท่องเที่ยวโลกอย่างมาก ทําให้การเดินทางท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศหยุดชะงัก รวมถึงส่งผลกระทบต่อจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย  
 พ้ืนที่ศึกษาชุมชนบ้านผารังหมีตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตําบลไทรย้อย อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลกหนึ่งในชุมชนที่ได้จัดตั้งการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งการท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านผารังหมีมี
กิจกรรมที่หลากหลายทั้งในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มอาชีพสินค้าและบริการต่างๆ ชุมชนบ้าน
ผารังหมียังเป็นชุมชนเดียวในจังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนอาเซียน
ปี 2563 (NBTพิษณุโลก, 2564) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาได้ส่ง
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านผารังหมีทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจและด้านสังคม ซึ่งชุมชนเอง
จะต้องปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดเพ่ือให้เกิดการปรับตัวเข้ าสู่การท่องเที่ยววิถี
ใหม่ที่จะต้องมีมาตรการปูองกันการแพร่ระบาด การปรับตัวด้านธุรกิจ ด้านทักษะต่าง ๆ ดังนั้นจึงเป็น
ที่มาและความสําคัญของการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับตัวของการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ 
กรณีศึกษา ชุมชน  บ้านผารังหมี ตําบลไทรย้อย อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการปรับตัวของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านผารังหมีภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ไปสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ 
 2. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับตัวของการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้ศึกษา การปรับตัวของการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ กรณีศึกษา  
ชุมชนบ้านผารังหมี ตําบลไทรย้อย อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัยไว้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับตัวของการท่องเที่ยวชุมชน 
1. ปรับตัวด้านธุรกจิ Re Business Model 
2. การปรับตัวดา้นทักษะ Re Skill           
3. การปรับตัวดา้นการสร้างความสมดลุ Re Balance  
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการ
ปรับตัว 

ของชุมชน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การปรับตัวของการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ กรณีศึกษา ชุมชน 
บ้านผารังหมี ตําบลไทรย้อย อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณหรือแบบผสมผสาน (Mixed Method) เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นในรายละเอียดที่สําคัญและมี
ความครอบคลุมในเนื้อหาสาระสําคัญท่ีทําการศึกษาอย่างครบถ้วน ซึ่งผู้วิจัยจะได้นําเสนอขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัยมีกระบวนการวิจัยและข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
          1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
               ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือสมาชิกในชุมชนที่ทําการท่องเที่ยวจํานวน 30 คน  
          1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
               ผู้ให้ข้อมูลสําคัญท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  
               1. เจ้าหน้าที่รัฐ คือ นายกเทศมนตรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการ     
พัฒนาชุมชน 
               2. ผู้นําชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชนท่องเที่ยว  
               3. แกนนํากลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน คือ ประธานกลุ่มผ้าขาวม้าแปลงร่าง ประธานกลุ่ม
เสื่อกก ประชาสัมพันธ์กลุ่มทอผ้า และประธานบ้านพักโฮมสเตย์ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ซึ่งใช้แบบสอบถาม      
เป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ           
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือทั้งสองประเภทดังนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
           1. การวิจัยเชิงปริมาณ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห์ด้วยการหาค่าคะแนน
การปรับตัวโดยเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content Analysis) โดยการนําข้อมูลมาเรียบเรียงและจําแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นนํามา
ตีความหมายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆที่รวบรวมได้  
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ผลการวิจัย 
 1. การปรับตัวของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านผารังหมีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด -19 ไปสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ จํานวนปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 
และเป็นสมาชิกในกลุ่มการท่องเที่ยว ในเขตพ้ืนที่ชุมชนบ้านผารังหมี ตําบลไทรย้อย อําเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 13 43.3 
หญิง 17 36.7 
รวม 30 100.0 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
21 – 30 ปี  1 3.3 
อายุ 31 – 40 ปี 1 3.3 
อายุ 41 – 50 ปี 5 16.7 
อายุ 51 – 60 ปี 10 33.3 
อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 13 43.3 
รวม 30 100.0 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 
โสด 1 3.3 
สมรส 27 90.0 
หย่าร้าง 2 6.7 
รวม 30 100.0 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 21 70.0 
มัธยมศึกา 6 20.0 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 1 3.3 
ปริญญาตรี 2 6.7 
รวม 30 100.0 
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อาชีพหลัก จํานวน ร้อยละ 
เกษตรกร 28 93.3 
รับราชการ 1 3.3 
อ่ืนๆ 1 3.3 
รวม 30 100.0 

รายได้ จํานวน ร้อยละ 
รายได้ต่ํากว่า 5,000 บาท 15 50.0 
รายได้ 5,000 – 10,000 บาท 12 40.0 
รายได ้10,001 – 15,000 บาท 1 3.3 
มากกว่า 20,000 ขึ้นไป 2 6.7 
รวม 30 100.0 
จํานวนปีท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกดําเนินกิจกรรม

การท่องเที่ยวชุมชน 
จํานวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ปี  8 26.7 
4 – 5 ป ี 2 6.7 
6 – 10 ปี 14 46.7 
มากกว่า 10 ปี 6 20.0 
รวม 30 100.0 

เป็นสมาชิกในกลุ่มการท่องเที่ยว จํานวน ร้อยละ 
บ้านพักโฮมสเตย์ 8 26.7 
นําเที่ยว 18 60.0 
ร้านอารหาร 2 6.7 
ร้านจําหน่ายสินค้าท่ีระลึก 2 6.7 
รวม 30 100.0 
  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คนพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่
ในช่วงมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพเป็นเกษตรกร 
มีรายได้ต่ํากว่า 5,000 บาท มีจํานวนปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 6–10 
ปี เป็นสมาชิกในกลุ่มนําท่องเที่ยว 
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โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน ซึ่งเรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ การปรับตัวด้าน
การสร้างความสมดุล รองลงมาคือ การปรับตัวด้านธุรกิจการท่องเที่ยว  และการปรับตัวด้านทักษะ 
 
ระดับการปรับตัวของการท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ ชุมชนบ้าน
ผารังหมี ตําบลไทรย้อย อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพาณุโลก 
ด้านการปรับตัวด้านธุรกิจการท่องเที่ยว 

 

( ̅) 

 
(S.D) 

 
แปลผล 
 

1. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนของท่านมีการปรับตัวในการพัฒนา
โปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากข้ึน 

4.80 0.40 มากที่สุด 

2. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนของท่านมีการปรับตัวในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน  

4.80 0.40 มากที่สุด 

3. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนของท่านมีการปรับตัวในการส่งเสริม
ตลาดการท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ 

4.77 0.50 มากที่สุด 

4. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนของท่านมีการปรับตัวในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวด้านการจําหน่าย 

4.80 0.40 มากที่สุด 

5. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวและที่พักคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวเป็นสําคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ 

 
4.77 

 
0.43 

 
มากที่สุด 

ผลรวม 4.78 0.35 มากที่สุด 
 
 ระดับการปรับตัวของการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ ชุมชนบ้านผารังหมี ตําบล
ไทรย้อย อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้านการปรับตัวด้านธุรกิจการท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ย 4.78 
อยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องจากชุมชนมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวชุมชนนั้นเปลี่ยนมาเป็นการจองผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านเพจการท่องเที่ยวชุมชน ชื่ อว่า 
บ้านผารังหมีน่าอยู่ ในส่วนของสินค้าของทางชุมชนจากเดิมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาซื้อกับทาง

การปรับตัวของการท่องเท่ียวชุมชนสู่การท่องเท่ียววิถีใหม่ 
ทั้งหมด 3 ด้าน 

( ̅) (S.D) แปลผล 

1. การปรับตัวด้านธุรกิจการท่องเท่ียว 4.78 0.35 มากที่สุด 
2. การปรับตัวด้านทักษะ 4.68 0.37 มากที่สุด 
3. การปรับตัวด้านการสร้างความสมดุล 4.85 0.33 มากที่สุด 
ผลรวม 4.77 0.34 มากที่สุด 
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ชุมชนได้โดยตรงก็ต้องปรับตัวโดยการขายผ่านช่องทางออนไลน์ การค้าขายสินค้าออนไลน์ก็จะทําโดย
การนําสินค้าของแต่ละกลุ่ม มารวมกันแล้วค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว 
ผ้าขาวม้าแปลงร่าง เสื่อกกกอก ผลิตภัณ์จากมะม่วง แคร็กเกอร์มะม่วง ข้าวหอมสุดใจ ของชําร่วยใน
งานบุญต่างๆ เป็นต้น ซึ่งได้มีการ Live ผ่านทาง Facebook ค้าขายผ่านแอพลิเคชั่น Shopee 
ระดับการปรับตัวของการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ 
ชุมชนบ้านผารังหมี ตําบลไทรย้อย อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก ด้านการปรับตัวด้านทักษะ 

 

( ̅) 

 
(S.D) 

 
แปลผล 

 
1. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนของท่านมีการปรับการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในการสร้างฐานข้อมูลในการท่องเที่ยวเว็บไซต์สําหรับการจองหรือ
สืบค้นข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเ พ่ือประกอบการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยว 

4.80 0.40 มากที่สุด 

2. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนของท่านมีการปรับตัวต่อการสร้างระบบ
บริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนและกําหนดกฎกติกาที่ใช้ในการบริหาร
ท่องเที่ยว 

4.77 0.43 มากที่สุด 

3. กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวของท่านมีการส่งเสริมศักยภาพของคนโดย
ส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวดดยชุมชน 
และทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว มีความภาคภูมิใจพร้อมที่จะต้อนรับ
นักท่องเที่ยว 

4.83 0.37 มากที่สุด 

4. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนของท่านมีการสร้างระบบในการบริหารจัดการ
และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวภายในชุมชนโดยชุมชนเองมีการพัฒนา
ทักษะและการเพิ่มเติมความรู้ใหม่ให้กับสมาชิกในชุมชนในการบริหาร
จัดการท่องเที่ยว 

4.77 0.43 มากที่สุด 

5. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนของท่านมีการกําหนดกฎกติกาที่ใช้ในการ
บริหารการท่องเที่ยว 

4.83 0.37 มากที่สุด 

6. การท่องเที่ยวชุมชนของท่านมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน ทักษะการทํางานเป็นทีม สร้างคามภาคภูมิใจในความเป็น
ท้องถิ่น และสร้างความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน 

4.77 0.43 มากที่สุด 

7. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนของท่านมีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

2.97 0.61 ปานกลาง 

ผลรวม 4.68 0.37 มากที่สุด 
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 ระดับการปรับตัวของการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ ชุมชนบ้านผารังหมี ตําบล
ไทรย้อย อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้านการปรับตัวด้านทักษะ โดยภาพรวมพบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.68 เนื่องจากชุมชนมีการปรับตัวทางด้านทักษะในเรื่องของตัวบุคลากร
เนื่องจากมีผลมากในการทําการท่องเที่ยว เพราะนอกจากจะดูแลพ้ืนที่ท่องเที่ยวแล้วยังต้องมองไปถึง
สภาพแวดล้อมและดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาด้วย เพราะฉะนั้นตัวบุคลากรของชุมชนจึงมีการปรับตัว
พัฒนาศักยภาพโดยการเข้าฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาให้การสนับสนุน เช่น การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (กทจ.) อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก (สอจ.) วัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก พัฒนาชุมชนทุกหน่วยงาน มหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือสร้างบุคลากรให้เป็น นักเล่าเรื่อง 
นักสื่อความหมาย นักพูด เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการกล้าแสดงออก การเรียงร้อยถ้อยคํา
และเรื่องราวของชุมชนเพ่ือที่จะสื่อออกไปให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และเข้าใจ ในเรื่องของเทคโนโลยี
ทางด้านชุมชนได้สร้างเพจต่างๆขึ้นมา   เพ่ือเป็นการติดต่อสื่อสารและค้าขายสินค้าต่างๆกับ
นักท่องเที่ยว และทางชุมชนจะยังคงพัฒนาศักยภาพต่อไปเรื่อยๆเพ่ือที่จะก้าวทันสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 
 
ระดับการปรับตัวของการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยว     
วิถีใหม่ ชุมชนบ้านผารังหมี ตําบลไทรย้อย อําเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้านการปรับตัวด้านการสร้าง
ความสมดุล 

 

( ̅) 

 
(S.D) 

 
แปลผล 

 

1. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนของท่านมีการปรับตัวโดยมีการออกแบบ
กิจกรรมท่องเที่ยวที่คํานึงถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

4.77 0.62 มากที่สุด 

2. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนของท่านมีการปูองกันจัดการและ
แก้ปัญหามลภาวะ 

4.80 0.48 มากที่สุด 

3. การท่องเที่ยวโดยชุมชนของท่านมีส่วนสนับสนุนการฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนมีการบริหารจัดการและร่วมกันกําหนด
ว่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอะไรบ้างที่ชุมชนพร้อมในการนําเสนอ
และสร้างการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน 

4.90 0.30 มากที่สุด 

4. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนของท่านมีกิจกรรมการท่องเที่ยว
สามารถสร้างการเรียนรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิต และวัฒนธรรม
ของชุมชนให้แก่ผู้มาเยือน 

4.90 0.30 มากที่สุด 
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5. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนของท่านมีการสร้างจิตสํานึกและองค์
ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งคน
ในชุมชน และนักท่องเที่ยว 

4.87 0.34 มากที่สุด 

6. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนของท่านมีการกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนมีการ
กระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมให้กับสมาชิกทุกกลุ่ม 

4.87 0.34 มากที่สุด 

7. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนของท่านมีการสร้างอาชีพเสริมที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สร้างงานให้กับคนในชุมชน มีการ
จัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยว สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนและสาธารณประโยชน์ 

4.87 0.34 มากที่สุด 

8. การท่องเที่ยวชุมชนของท่านมีแนวทางปฏิบัติตัวสําหรับ
นักท่องเที่ยว เช่น การปฏิบัติตนเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 การปฏิบัติตนในการเดินทางท่องเที่ยวที่ต้อง
เคารพกฎกติกาของชุมชน 

4.90 0.30  
มากที่สุด 

ผลรวม 4.85 0.33 มากที่สุด 
  

ระดับการปรับตัวของการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ ชุมชนบ้านผารังหมี ตําบล
ไทรย้อย อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้านการปรับตัวด้านการสร้างความสมดุล โดยภาพรวม
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.85 เนื่องจากชุมชนมีการสร้างความสมดุลในเรื่องของการ
ดูแลสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน คือ ชุมชนพยายามที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่สิ่งแวดล้อม ชุมชนเริ่มต้นทําการท่องเที่ยวโดยการศึกษาประวัติวัฒนธรรมประเพณี
ของชุมชนเพ่ือที่จะนํามาสร้างกระบวนการท่องเที่ยวของชุมชน นํามาเสนอให้นักท่องเที่ยวและสร้าง
จุดเด่นของชุมชนโดยการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ด้านการปรับตัวของชุมชนภายใต้สถานการณืโควิดไปสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ พบว่า ใน
ปัจจุบันที่ชุมชนได้ประสบกับปัญหาอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้น 
ชุมชนมีการปรับตัวในด้านต่างๆ ทั้งในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ต้องเปลี่ยนไปเพ่ือปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบันคือ นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในชุมชนนั้นต้องมีการตรวจโควิด (Antigen Test Kit : 
ATK) ก่อนทุกครั้ง เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงชุมชน ชุมชนจะมีจุดบริการเพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ลงทะเบียนหรือเช็คอิน ตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือ และให้นักท่องเที่ยวนั้นรักษาระยะห่าง 
(Social Distancing)  และเพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน ชุมชนมีการ
ควบคุมจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนให้เหมาะสมกับขนาดและศักยภาพของ
ชุมชนด้วยเพื่อลดความแออัดตามมาตรการที่รัฐบาลได้กําหนดไว้ 
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อภิปรายผล 
 การปรับตัวของการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านผารังหมีฯ พบว่า การปรับตัวด้านการสร้าง       
ความสมดุลเป็นการปรับตัวที่ดีที่สุด เนื่องจากชุมชนมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้าง
ความสมดุลในเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถพล ศิริเวชพันธุ์ (2564) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนสู่มาตรฐานความปกติใหม่ (New Normal) เพ่ือรองรับสถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัส  โคโรน่า 2019 กรณีศึกษาชุมชนหนองฮะ อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า 
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชน มีความสอดคล้องกับ “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ปรากฎอัต
ลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว ที่มุ่งเสนอการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 การปรับตัวด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านผารังหมีฯ มีการปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนนั้นเปลี่ยนมาเป็นการ
จองผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งจะมีช่องทางต่างๆ ดังนี้ ช่องทางแรกจะเป็นหน่วยงานราชการที่จะติดต่อ
เพ่ือศึกษา   ดูงาน ช่องทางที่สองคือนักท่องเที่ยวที่ติดต่อเข้ามาผ่านทางเพจของชุมชนการปรับตัวโดย
ชุมชนหันมาขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น การ Live ผ่านทาง 
Facebook การลงขายสินค้าผ่านแอพลิเคชั่น Shopee สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล อนุสนธิ์
พัฒน์ และคณะ (2565)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ทางรอดและแนวทางการปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนแนว
วิถีใหม่หลังวิกฤต COVID-19 ของไทย พบว่า ชุมชนมีทางรอดด้านการจัดการรวมกลุ่มกันในรูปแบบ
วิสาหกิจชุมชนมุ่งผลิตสินค้าที่แปลกใหม่ การขายออนไลน์ร่วมกันหรือการสร้างเพจในการขายสินค้า
ร่วมกัน 
 การปรับตัวของชุมชนภายใต้สถานการณ์โควิดไปสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ พบว่า ชุมชนมี
มาตรการในการปูองกันดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพ่ือปูองกันการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 โดยนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในชุมชนนั้นต้องมีการตรวจโควิด (Antigen Test Kit : 
ATK) ก่อนทุกครั้ง   ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึ ง
ชุมชน ชุมชนจะมีจุดบริการเพ่ือให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนหรือเช็คอิน ตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจ
ลล้างมือ และให้นักท่องเที่ยวนั้นรักษาระยะห่าง (Social Distancing) นอกจากนี้เพ่ือเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน ชุมชนมีการควบคุมจํานวนนักท่องเที่ ยวที่จะเข้ามา
ท่องเที่ยวในชุมชนให้เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถพล ศิริเวชพันธุ์ (2564) ได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนสู่มาตรฐาน  ความปกติใหม่ (New Normal) เพ่ือรองรับสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรณีศึกษาชุมชนหนองฮะ อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า 
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน คนในชุมชนเห็นว่ามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
(SHA) นั้นมีความเหมาะสม มีการจัดโครงสร้าง 3 ด้าน คือผู้ประกอบการผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ 
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ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 ระยะ ได้แก่ 1. การต้อนรับนักท่องเที่ยวกําหนดจุดคัดกรอง เช็คอิน โดยมี อส
ม.เข้ามามีส่วนร่วม 2. การให้บริการนักท่องเที่ยว เช่น บริการอาหารเครื่องดื่ม และ ที่พักเป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัย เช่น การแยกภาชนะ และการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การปรับตัวด้านทักษะภาษาต่างประเทศ ควรมีการจัดอบรมฝึกทักษะภาษาให้แก่สมาชิก
กลุม่การท่องเที่ยวชุมชน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ซึ่งจะทําให้คนในชุมชนได้มีทักษะในการสื่อสาร       
มากยิ่งขึ้น และจะทําให้ชุมชนนั้นสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม ทุกสัญชาติ 

2. จากการสํารวจข้อมูลการวิจัยพบว่า สมาชิกกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ 
และยังพบว่าประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การทอเสื่อกก การทอผ้ามัดหมี่นั้น ยังขาดเยาวชนรุ่นหลัง
หรือผู้ที่จะมาสืบทอด ดังนั้นชุมชนควรส่งเสริมให้มีการสืบทอดประเพณีต่างๆเหล่านี้เอาไว้ เพ่ือที่จะ
อนุรักษ์แหล่งทอ่งเที่ยวชุมชนให้ยังคงมีอยู่ตลอดไป 

3. การปรับตัวด้านการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการ และเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่การ
ท่องเที่ยวชุมชนจากการค้าขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนนั้น ชุมชนควรจะนําการท่องเที่ยว
ชุมชนเข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวที่ภาครัฐให้การสนับสนุน เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการ
คนละครึ่ง เพื่อเพ่ิมช่องทางการสร้างรายได้ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนที่จะไป
ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของภาครัฐได้อีกช่องทางหนึ่ง 

4. การปรับตัวด้านเทคโนโลยี พบว่าการทําสินค้ามาค้าขายทางออนไลน์ส่วนใหญ่จะมีผู้นํา
ชุมชนเป็นผู้ดําเนินการเนื่องจากสมาชิกกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนไม่ค่อยมีความรู้มากนัก จึงควรมีการ
จัดการอบรมให้แก่สมาชิกกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน ควรมีการศึกษาด้านตลาดของการท่องเที่ยวชุมชน      
เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ให้สอดคล้องกับการตลาดในยุคปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนบ้านผารังหมี ตําบลไทรย้อย         

อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
2. ควรศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวออนไลน์ ชุมชนบ้านผารังหมี       

ตําบลไทรย้อย อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนออนไลน์ 

และ 2) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะการเพ่ิมประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนออนไลน์ เป็นงานวิจัย
เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง เบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ด้านผู้เรียน เป็นปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือมีค่าเฉลี่ย 3.73 อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.59 อยู่ในระดับมาก                 
ด้านเนื้อหาและสื่อการเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.17 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการวัดและการประเมินผล               
มีค่าเฉลี่ย 2.95 อยู่ในระดับปานกลาง และด้านผู้สอน มีค่าเฉลี่ย 2.89 อยู่ในระดับปานกลาง 
ตามลําดับ 
 ข้อเสนอแนะ ระบบเครือข่ายโดยและเทคโนโลยีเฉพาะอินเตอร์เน็ตมีความสําคัญต่อการเรียน
ออนไลน์เป็นอย่างมากดังนั้นควรได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาเพ่ือให้ทุกคนได้เข้าถึงได้
อย่างเท่าเทียมกัน และปัจจัยด้านผู้สอนควรสร้างเทคนิคการสอนและผลิตสื่อที่มีความน่าสนใจเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลของการเรียนออนไลน์ 
 

คําสําคัญ : ปัจจัย, ผลสัมฤทธิ์, การเรียนออนไลน์ 
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Abstract 
 This research objectives were to 1) study the factors which affect the 
achievement of online learning and 2) study the recommendations for increasing the 
effectiveness of online learning achievement. It is a quantitative research. The 
sample were 400 people. The questionnaire was used for data collection and 
analyzed by using descriptive statistics which were frequency distribution, 
percentage, average, and standard deviation. As the results, the student aspect was 
the highest average factor with 3.73 score which is at a high level, followed by an 
information technology network system with the average of 3.59 at a high level; the 
content and learning materials, the average was 3.17 at a moderate level; 
measurement and evaluation, the mean was 2.95 at a moderate level; the instructor, 
the average was 2.89 at a moderate level, respectively. 
 As the recommendations, the networking and internet-specific technologies 
really affects the online learning. It should, therefore, be supported by educational 
institutions for ensuring everyone able to access equally. In addition, as the teacher 
factor, the teacher should create teaching techniques along with produce interesting 
media for the achievement and effectiveness of online learning. 
 
Keywords: factor, achievement, online learning  
 
บทนํา 

 จากการแพร่ระบาดของ COVID 19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ได้รับ
ผลกระทบทุกมิติ ผลกระทบด้านการศึกษา กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ระบุว่าปี
การศึกษา 2564 มีเด็กหลุดจากระบบการศึกษาแล้ว 6,568 คนพบหลากหลายครอบครัวยากจน
เฉียบพลัน และคาดว่าสิ้นปีการศึกษา 2564 จะมีเด็กหลุดจากระบบการศึกษากว่า 65,000 คน 
แบ่งเป็น ชั้นประถมศึกษา ประมาณ 4% ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประมาณ 19-20% ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประมาณ 48% ทั้งหมด นอกจากนั้น กสศ. ยังพบอีกด้วยว่า ครอบครัวยากจนต้องกู้เงินมา
ผ่อนมือถือ เพื่อให้ลูกเรียนออนไลน์ รวมไปถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ประชาชนจํานวนมากประสบ
กับภาวะ Income Shock หรือรายได้ลดลงอย่างกระทันหัน ส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้
ลดลงและมีหนี้สูงขึ้นช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนไทยมีหนี้เพ่ิมขึ้นประมาณ 500,000 ล้านบาท 
(79.8% ต่อ GDP) (อินทร์แก้ว โอภานุเคราะห์กุล, 2564) นอกจากนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
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ของโควิด 19 ยังพบว่าส่งผลกระทบต่อด้านการศึกษาจากการเรียนออนไลน์ โดยเฉพาะการพบปัญหา
ความเหลื่อมล้ําและไม่เท่าเทียมทางการศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้น เห็นได้จากนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ
และโรงเรียนรัฐที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพ ฯ สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์หรือ
อีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้องกักตัวอยู่ท่ีบ้าน ในขณะที่มีนักเรียนไทยอีกหลาย
ล้านคน โดยเฉพาะเด็กในโรงเรียนขยายโอกาสที่ผู้ปกครองยากจนกลับที่ไม่มีเงินที่จะซื้อคอมพิวเตอร์
หรือโน้ตบุ๊คเพ่ือเรียนหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ได้  
 การเรียนออนไลน์มีปัจจัยที่สําคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้เรียน คือ ตั้งใจเรียนและมีความพร้อมที่
จะเรียน มีความใฝุรู้ในการเรียน มีความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม มีทักษะในการทํางาน มีพ้ืนฐานในเรื่องที่จะเรียน ต้องการเรียนรู้
ตลอดเวลา/คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งที่เป็นเหตุซึ่งเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นประกอบด้วยปัจจัยด้าน
ผู้เรียนและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการที่จะทําให้การเรียน รู้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพครูควร
ต้องศึกษาและทําความเข้าใจในปัจจัยต่างๆเหล่านี้ให้ชัดเจน ความสําคัญของปัจจัยด้านสื่อและ
อุปกรณ์ คือ มีสื่อที่หลากหลายตามความสนใจเด็ก นําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ สื่อพร้อมที่จะใช้งานและ
ให้บริการ น่าสนใจเหมาะกับเนื้อหา สื่อต้องมีประสิทธิภาพแปลกใหม่ ปัจจัยด้านสื่อและอุปกรณ์ คือ 
สิ่งต่างๆที่เป็น บุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีการซึ่งเป็นตัวกลางทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอนที่กําหนดไว้ได้อย่างง่ายและรวดเร็วเป็นเครื่องมือและตัวกลางซึ่ง
มีความสําคัญในกระบวนการเรียนการสอนมีหน้าที่ตัวนําความต้องการของครูไปสู่ตัวนักเรียนอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็วเป็นผลให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม นักการศึกษาเรียกชื่อการสอนด้วยชื่อต่างๆ เช่น อุปกรณ์การสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอนสื่อการศึกษา เป็นต้น (maymatavee, 

2016) ปัจจัยด้านผู้สอน คือ เปิดกว้างให้นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รับรู้ใหม่ๆทันเหตุการณ์ 
มีการพัฒนาตนเองโดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหาที่สงสัย เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ครูพร้อมที่จะทําการสอน ใช้คําถามจูงใจเด็ก ให้นักเรียนศึกษา
ด้วยตนเอง ความสําคัญของปัจจัยด้านครูผู้สอน คือ ครุผู้สอนในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญจะไม่เป็นผู้ชี้นําหรือผู้ออกคําสั่งแต่จะเปลี่ยนเป็นผุ้กระตุ้น ผู้อํานวยความสะดวกและให้
คําแนะนําช่วยเหลือเมื่อจําเป็น ติดตามตรวจสอบ รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนรู้ เช่น 
แหล่งข้อมูล เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เว็บไซต์ อีเมล์ 
(Kanjana ninnun, 2016) 
 มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ได้เลือกรูปแบบการ
เรียนออนไลน์ทดแทนการเรียนในชั้นเรียน ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ในช่วงปี
การศึกษา 2563 - 2564  จากการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ปัญหาด้านการศึกษา คือ
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นักศึกษามีพฤติกรรมไม่เอาใจใส่ในการเรียน และไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อการเรียน ไม่มีส่วน
ร่วมกับการเรียน ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน นักเรียนนักศึกษาไม่ทํางานและไม่ส่งงานหรือส่ง
งานไม่ตรงเวลา บางส่วนก็เข้าห้องเรียนออนไลน์ทิ้งไว้แต่หันไปสนใจกิจกรรมอ่ืนๆ ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีที่นักศึกษาบางคนก็ไม่มีความพร้อมหรือขาดปัจจัยสนับสนุนในการเรียนออนไลน์ และ
ปัจจัยด้านผู้สอนและด้านสื่อการสอนเองที่บางครั้งยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนออนไลน์ ดังนั้นจึงเป็นที่มาและความสําคัญของการศึกษาวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ของการเรียนออนไลน์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนออนไลน์  
2. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะการเพ่ิมประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนออนไลน์ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

  ตัวแปรต้น 

 
  
 
 
 
       
           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนออนไลน์ 

1. ด้านผู้เรียน 

2. ด้านผู้สอน 

3. ด้านเนื้อหา 

4. ด้านสื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้ 

5. ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การวัดและการประเมินผล 

ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่

ส่งผลต่อการเรียนออนไลน์ 

1. เพศ 

2. ชั้นป ี

3. คณะ 

4. รายได้ครอบครัว 

5. สถานที่พักอาศัย 
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 การวิจัยนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ของการเรียนออนไลน์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นการดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัยตามลําดับต่อไปนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จํานวน 11,951 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่
ระดับความเชื่อมัน 95 % และที่ระดับความคลาดเคลื่อน ± 5 % โดยกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 
400 คน   
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อทําการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดทําแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  
 สถิติที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม ดังนี้ คือ  
 การสอบถามครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการโดยใช้วิธีการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 400 คน ซึ่งผลที่ได้จากแบบสอบถามสรุปได้ ดังนี้ คือ 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่ในชั้นปี
การศึกษาที่  3 จากคณะครุศาสตร์ มีจํานวนมากที่สุด มีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50 รายได้
ของครอบครัว 15,001 – 20,000 บาท สถานที่เรียนออนไลน์คือที่บ้าน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
ออนไลน์คือ โน๊ตบุ๊ค สัญญาณท่ีใช้คือ ระบบ WI-FI โดยโปรแกรมการเรียนออนไลน์ที่นักศึกษาคิดว่ามี
ประสิทธิภาพมากที่สุดคือ Google Meet 
 

           เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 161 40.3 
หญิง 239 59.8 
รวม 400 100.0 
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           ชั้นปี จํานวน ร้อยละ 
ชั้นปีการศึกษาท่ี 1 38 9.5 
ชั้นปีการศึกษาท่ี 2 120 30.0 
ชั้นปีการศึกษาท่ี 3 172 43.0 
ชั้นปีการศึกษาท่ี 4 70 17.5 
รวม 400 100.0 

           คณะ จํานวน ร้อยละ 
ครุศาสตร์ 89 22.3 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 11.8 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 51 12.8 
วิทยาการจัดการ 85 21.3 
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 13 3.3 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 38 9.5 
สังคมศาสตร์และพัฒนาท้องถิ่น 72 18.0 
วิทยาลัยการพยาบาล ป. ตรี 5 1.3 
รวม 400 100.0 

           เกรดเฉลี่ย จํานวน ร้อยละ 
เกรดต่ํากว่า 2.00 5 1.3 
เกรด 2.01 – 2.50 63 15.8 
เกรด 3.51 - 3.00 128 32.0 
เกรด 3.01 - 3.50 156 39.0 
เกรด 3.50 ขึ้นไป 48 12.0 
รวม 400 100.0 

          รายได้ครอบครัว จํานวน ร้อยละ 
รายได้ต่ํากว่า 5,000 บาท 29 7.2 
รายได้ 5,001 – 10,000 บาท 60 15.0 
รายได้ 10,001 – 15,000 บาท 90 22.5 
รายได้ 15,001 – 20,000 บาท 160 40.0 
รายได้ 20,001 – 25,000 บาท 8 2.0 
รายได้ 25,001 – 30,000 บาท 25 6.3 
รายได้มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป 28 7.0 
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           สถานที่เรียนออนไลน์ จํานวน ร้อยละ 
บ้าน 210 52.5 
ห้องสมุด 11 2.8 
หอพัก 176 44.0 
ร้านอินเตอร์เน็ต 3 0.8 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ จํานวน ร้อยละ 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 106 26.5 
แท็บเล็ต 36 9.0 
โน๊ตบุ๊ค 136 34.0 
โทรศัพท์มือถือ 118 29.5 
อ่ืนๆ เช่น Ipad 4 1.0 
รวม 400 100.0 

           การใช้สัญญาณที่เข้าถึงออนไลน์ จํานวน ร้อยละ 
ใช้ระบบ WI-FI 270 67.5 
ใช้ฮอตสปอตต์ 30 7.5 
ใช้สาย LAN (UTP) 25 6.3 
ใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือจากโปรเน็ต 75 18.8 

             จัดอันดับโปรแกรม จํานวน ร้อยละ 
Microsoft Teams  51 12.8 
Google Meet 209 52.3 
Zoom Meetings  72 18.0 
Line  38 9.5 
Facebook Live 
อ่ืนๆ เช่น Discord, YouTube 

13 
16 

3.3 
4.0 

รวม 400 100.0 

 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนออนไลน์ใน
ภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.67 อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.73 อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ ด้านระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.59 อยู่ในระดับ มาก ด้านเนื้อหาและสื่อการเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.17 
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อยู่ในระดับ ปานกลาง ด้านการวัดและการประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 2.95 อยู่ในระดับ ปานกลาง และ
ด้านผู้สอน มีค่าเฉลี่ย 2.89 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 

ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนออนไลน์ ( ̅) (S.D.)  แปลผล 

ด้านผู้เรียน 3.73 .53 มาก 
ด้านผู้สอน 2.89 .69 ปานกลาง 
ด้านเนื้อหาและสื่อการเรียน 3.17 .56 ปานกลาง 
ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.59 .63 มาก 
ด้านการวัดและการประเมินผล 2.95 .60 ปานกลาง 
รวม 3.67 .60 ปานกลาง 

 
 ด้านผู้เรียนในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.73 อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ท่านมีความกระตือรือร้น ตื่นตัว ใฝุรู้ รับผิดชอบและกล้าแสดงออกใน
การเรียนออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ ท่านเข้าเรียนตรงเวลาและครบทุก
รายวิชา และอยู่ในห้องเรียนออนไลน์จนครบเวลา มีค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับ มาก 
 

ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนออนไลน์ด้าน
ผู้เรียน ( ̅) (S.D.) 

แปลผล 

1. ท่านมีความกระตือรือร้น ตื่นตัว ใฝุรู้ รับผิดชอบและกล้าแสดงออก
ในการเรียนออนไลน์ 

4.29 .75 
มาก 

2. ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน เช่น การซักถาม 
อธิปราย ตอบคําถาม หรือเปิดกล้องในขณะเรียน 

3.09 1.16 
ปานกลาง 

3. ท่านมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีความเข้าใจใน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

4.12 .89 
มาก 

4. ท่านเข้าเรียนตรงเวลาและครบทุกรายวิชา และอยู่ในห้องเรียน
ออนไลน์จนครบเวลา 

4.22 .84 
มาก 

5. ในระหว่างเรียนออนไลน์ท่านตั้งใจฟัง จดบันทึกและปฏิบัติตาม
อาจารย์ผู้สอน รวมถึงมีการแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือและทบทวน
บทเรียน 

2.93 1.19 
ปานกลาง 

รวม 3.73 .53 มาก 
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 ด้านผู้สอนในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ย 2.89 อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผู้สอนของท่านมีความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่มีอยู่เดิมด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ย 3.55 อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ ผู้สอนควรรวบรวมเอกสารประกอบการ
สอนหรือการบรรยาย Video link บันทึกการบรรยายหัวข้อและผลการอภิปรายผลในชั้นเรียน เพ่ือ
เก็บบันทึกไว้ให้นักศึกษาได้ทําการทบทวนบทเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.20 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 

ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนออนไลน์ด้านผู้สอน ( ̅) (S.D.) แปลผล 

1. ผู้สอนของท่านมีความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่มีอยู่เดิมด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.55 .91 
มาก 

2. ผู้สอนได้สร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เป็นมิตรเหมือนในชั้นเรียน 
และจัดกิจกรรมการสอนที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ ได้รับความรู้มาก 

2.25 1.13 
น้อย 

3. ผู้สอนมีการส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

2.32 1.14 
น้อย 

4. ผู้สอนมีความเข้าใจเรื่องการเรียนออนไลน์และมีความรู้
ความสามารถในการจัดการความรู้ในระบบนี้ 

3.15 .86 
ปานกลาง 

5. ผู้สอนควรรวบรวมเอกสารประกอบการสอนหรือการบรรยาย 
Video link บันทึกการบรรยายหัวข้อและผลการอภิปรายผลในชั้น
เรียน เพื่อเก็บบันทึกไว้ให้นักศึกษาได้ทําการทบทวนบทเรียน 

3.20 .82 
ปานกลาง 

รวม 2.89 .69 ปานกลาง 

 
 ด้านเนื้อหาและสื่อการเรียนในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.17 อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ เนื้อหาการเรียนรู้แบบออนไลน์มีความเหมาะสม
กับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ ผู้สอนสามารถออกแบบเนื้อหาการเรียนการ
สอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.32 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 
 
 
 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  217 
 

ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนออนไลน์ด้าน
เนื้อหาและสื่อการเรียน ( ̅) (S.D.) 

แปลผล 

1. เนื้อหาการเรียนรู้แบบออนไลน์มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 4.06 .92 มาก 
2. ผู้สอนสามารถออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.32 .81 
ปานกลาง 

3. ผู้สอนของท่านใช้สื่อในการเรียนออนไลน์ที่มีความหลากหลาย มี
ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

3.16 .81 
ปานกลาง 

4. ผู้สอนใช้สื่อที่เหมาะสมและน่าสนใจ ทําให้เข้าใจเนื้อหามากข้ึน 3.11 1.25 ปานกลาง 
5. ผู้สอนใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี 3.00 .87 ปานกลาง 
รวม 3.17 .56 ปานกลาง 

 
 ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.59 อยู่ในระดับ มาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ท่านมีอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียน
ออนไลน์เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.11 อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น ที่ใช้ในการ
เรียนมีความสะดวก ทําให้เกิดความเข้าใจในการเรียน และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอน เพ่ือนร่วม 
ชั้นเรียนได้ทันที มีค่าเฉลี่ย 3.95 อยู่ในระดับ มาก 
 

ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนออนไลน์ด้านระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ̅) (S.D.) 

แปลผล 

1. ท่านมีอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการเรียนออนไลน์เพียงพอ 4.11 .94 มาก 
2. อุปกรณ์ของท่านมีความทันสมัย อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน 3.90 .99 มาก 
3. อุปกรณ์ของผู้สอนที่ใช้ประกอบการเรียนออนไลน์ และระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อม 

3.15 1.29 
ปานกลาง 

4. ระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทําให้
การเรียนของท่านมีความราบรื่น 

2.81 1.25 
ปานกลาง 

5. โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น ที่ใช้ในการเรียนมีความสะดวก ทําให้เกิด
ความเข้าใจในการเรียน และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอน เพ่ือน
ร่วม ชั้นเรียนได้ทันที 

3.95 .97 
มาก 

รวม 3.59 .63 มาก 
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 ด้านการวัดและการประเมินผลในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ย 2.95 อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การวัดผลมีการบ้านหรืองานที่มอบหมายซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการวัดและประเมิน มีค่าเฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ การเรียนออนไลน์
ของท่านมีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และผู้สอนมีการนําผลกลับมาพัฒนา มีค่าเฉลี่ย 3.12 
อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 

ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนออนไลน์ด้านการ
วัดและการประเมินผล ( ̅) (S.D.) 

แปลผล 

1. การวัดผลมีการบ้านหรืองานที่มอบหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
วัดและประเมิน 

4.02 .96 
มาก 

2. การเรียนออนไลน์ของท่านมีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
และผู้สอนมีการนําผลกลับมาพัฒนา 

3.12 .78 
ปานกลาง 

3. การเรียนออนไลน์ของท่านมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
เช่นการทดสอบ การปฏิบัติจริง 

3.00 .82 
ปานกลาง 

4. การเรียนออนไลน์ของท่าน ผู้สอนมีการวัดประเมินผลการเรียนได้
ถูกต้อง เหมาะสม และตรงกับสภาพความเป็นจริง 

2.27 1.02 
น้อย 

5. การวัดและการประเมินผลการเรียนแบบออนไลน์สามารถบอก
ระดับคุณภาพของนักศึกษาได้ 

2.34 1.06 
น้อย 

รวม 2.95 .60 ปานกลาง 

 
อภิปรายผล 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนออนไลน์มากที่สุด คือปัจจัยด้านผู้เรียน เนื่องจากเป็นการเรียนรู้
จะอยู่ที่ผู้เรียนเป็นสําคัญโดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบต่อตนเอง ในการฟัง 
การจดบันทึก การส่งงาน เพราะปราศจากการควบคุมจากผู้สอนอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับการเรียนใน
ห้องเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพรรณ ทรัพย์ธนาดล (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า ปัจจัยด้าน
ผู้เรียน มีผลจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในด้าน
เนื้อหาบทเรียน ด้านรูปแบบการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านคุณภาพของการใช้สื่อและอุปกรณ์ด้านการวัดผลและประเมินผลด้านจํานวนของรายวิชาที่เปิด
การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้โปรแกรมห้องสนทนา (chat room) ห้องเรียนมีความสามารถในการใช้โปรแกรม
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อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล (search engine) และผู้เรียนมีความสามารถในการใช้โปรแกรมไม่โคร
ซอฟต์ออฟฟิศ 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนมากเป็นอันดับรองลงมาคือ ปัจจัยด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากการเรียนออนไลน์ต้องอาศัยอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีในการเรียนไม่ว่าจะเป็น 
คอมพิวเตอร์ Ipad Tablet ต่างๆ เป็นต้น รวมถึงระบบเครือข่ายโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต WI-FI ที่ต้อง
มีประสิทธิภาพ และโปรแกรมออนไลน์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิตยา มณีวงศ์ (2564) ศึกษาเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยความสําเร็จการเรียน
ออนไลน์ แอปพลิเคชันไลน์ ในช่วงวิกฤต COVID 19 พบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีความจําเป็น
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ทําให้ลดเวลาและมุ่งเน้นทํากิจกรรมอ่ืนๆ ได้สะดวกมากขึ้น  แต่ทั้งนี้อาจ
ต้องพิจารณาเรื่องการใช้อุปกรณ์และเครือข่ายด้านเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ ทําให้ง่ายต่อการเรียนการ
สอนและติดต่อสื่อสาร 
 3. ปัจจัยด้านผู้สอน พบว่า ผู้สอนยังไม่สามารถสร้างบรรยากาศในห้องเรียนออนไลน์ได้
เหมือนกับในชั้นเรียนจริง รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนยังมีไม่มากเท่าที่ควรเนื่องจากยัง
ขาดการบังคับที่เคร่งครัดในระหว่างการเรียนที่จะต้องเปิดกล้องและไมโครโฟน รวมถึงขาดการบังคับ
ในการรวมอภิปรายในชั้นเรียน และนักศึกษาเองก็ยังไม่ให้ความรวมมือเท่าที่ควร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชนิดา ยอดสาลี, กาญจน บุญส่ง (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคิริขันธ์ เขต 2 พบว่า 
คุณภาพการสอนของครู และประสบการณ์ในการสอนของครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าพฤติกรรมการสอนของครูที่มีประสบการณ์ในการสอนมากย่อมรู้ถึงแนวทาง 
ขั้นตอน และการแก้ปัญหาในการสอนเป็นอย่างดี รู้ถึงธรรมชาติของผู้เรียนในแง่ต่างๆ สามารถนํา
ประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพ สามารถทําให้นักเรียนเข้าใจเนื้อวิชาที่
เรียนได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการจดจํา ซึ่งจะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 4. ปัจจัยด้านสื่อ พบว่า ยังขาดสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ที่มีความ
หลากหลาย และขาดความทันสมัย จึงควรพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้มีเนื้อหาที่เหมาะสม น่าสนใจ 
และทําให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาจรีย์ คุ้มสิงห์สันต์, แขก บุญมาทัน 
และน้ําทิพย์ องอาจวาณิชย์ (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของครูที่สอนวิทยาศาสตร์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลางที่ถ่ายทอดความรู้ ความคิด และทักษะ
ต่างๆ ไปยังผู้เรียน อาจประกอบไปด้วย วัตถุ สิ่งของ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ คําพูด ภาษาท่าทาง 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ ที่จะทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีข้ึนและจําได้นาน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านผู้สอน ควรสร้างแนวทางการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อให้มีความน่าสนใจ มี
การจัดจัดกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ และกิจกรรมให้นักศึกษาได้รู้สึกผ่อนคลาย 
 2. ด้านการวัดและการประเมินผล   ผู้สอนควรสะท้อนกลับผลการวัดและประเมินผลให้
นักศึกษาทราบ และนํามาหารือถึงแนวทางการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 3. ด้านเนื้อหาและสื่อการเรียน ควรพัฒนาสื่อการเรียนรู้หรือเนื้อหาควรมีประสิทธิภาพ
เหมาะสําหรับการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ และเนื้อหาที่เข้าถึงได้ในสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ 
 4. ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เป็นมิตรเหมือนกับบรรยากาศในชั้นเรียนจริง 
และควรจัดกิจกรรมการสอนที่น่าสนใจ  
 5. ผู้สอนควรส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนกับผู้เรียน 
และสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
 6. ระบบเครือข่ายสารสนเทศมีความสําคัญต่อการเรียนออนไลน์ และควรได้รับการสนับสนุน
จากสถาบันการศึกษา เช่น การแจกแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสําหรับการเรียนออนไลน์เพ่ือให้นักศึกษาทุก
คนได้เข้าถึงการเรียนออนไลน์อย่างเท่าเทียมกัน 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1. แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสําหรับการเรียนออนไลน์ 
 2. ควรมีการศึกษาแนวทางการประเมินผลการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการเรียนออนไลน์ 
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ศักยภาพการจัดการระบบขนส่งทางบกกรณีศึกษาการพัฒนาขนส่งสาธารณะ 
จังหวัดพิษณุโลก 

Potential to manage the land transportation system public transport 
development case study, Phitsanulok Province 
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 and Ronnachai MuenWong 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาศักยภาพของการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ 
และ 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ 3) เพ่ือจัดทํา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ เป็นงานวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงปริมาณ แจกแจงความถี่                 
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  
 1) เพ่ือศึกษาศักยภาพของการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวกและความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านมาตรการปูองกันโควิดอยู่ในระดับ
มาก  ด้านราคาอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมาก ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม
ของสถานีขนส่ง ด้านบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการให้บริการเดินรถอยู่ในระดับปานกลาง                                
และด้านช่องทางการจําหน่ายตั๋วโดยสาร  

2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะพบว่าโดยรวมอยู่                 
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านราคา ด้านกระบวนการ

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  
อีเมล piyaporn.ne@psru.ac.th  เบอร์โทร 093-0381683 
2 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  
อีเมล natthapa.n@psru.ac.th เบอร์โทร 062-2141963 
3  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  
อีเมล phornmaneewan.b@psru.ac.th เบอร์โทร 064-9168244 
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อีเมล tananya.sr@psru.ac.th เบอร์โทร 093-9165044 
5 อาจารย์หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  
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ให้บริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อมของสถานีขนส่ง และ
ด้านการมาตรการปูองกันโควิด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการ
ให้บริการเดินรถ ด้านช่องทางการจําหน่ายตั๋วโดยสาร และด้านบุคลากร ตามลําดับเนื่องจากสถานี
ขนส่งผู้โดยสา 
จังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 1 ได้มีการควบคุมดูแลเอาใจใส่ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดีสามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้ท้ังช่วงวันธรรมดาและช่วงเทศกาลจะทําให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ 

 3) เ พ่ือจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเ พ่ือพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะให้มี
ประสิทธิภาพจากการศึกษาพบว่าด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ยังต้องปรับปรุงแก้ไข จากผู้ที่มาใช้
บริการยังสะดวกสบายไม่เพียงพอจาการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง พูดจาไพเราะแต่บริการไม่
ค่อยดีเท่าไหร่ ดังนั้นผู้บริการดูแล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการจัดอบรมในการบริการความ
คาดหวังในการใช้บริการขนส่งสาธารณะผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น อยากให้เที่ยวรถแต่ละรอบมีความ
ตรงต่อเวลา ดังนั้นผู้บริหารคือฝุายที่เกี่ยวข้องควรจัดประชุมเรื่องในการเดินรถเพ่ือสนองต่อความ
ต้องการของผู้มา ใช้บริการ     

                                                                                                                                                 
คําสําคัญ : ศักยภาพการจัดการระบบขนส่งทางบก,การพัฒนาขนส่งสาธารณะ,จังหวัดพิษณุโลก    
                     
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the potential of public 
transportation services, and 2) to study problems and obstacles in public 
transportation services, 3) to make policy recommendations for the development of 
transportation systems. public to be effective It is a quantitative and qualitative 
research. The sample consisted of 150 people. The tools used for data collection 
were questionnaires and interview forms. Analyze the data by using quantitative 
statistics. frequency distribution, mean, standard deviation and content analysis The 
results showed that 
 1) To study the potential of public transport services, including facilities                     
and safety at a high level followed by measures to prevent covids at a high level                        
The price is at a high level. The service process is at a high level. environmental 
conditions of the bus station In terms of personnel, it was at a moderate level. In 
terms of service, the bus service is at a moderate level. and in terms of ticket sales 
channels 
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 2) To study the problems and obstacles in the public transport service, it was 
found that the overall level was at a high level. and when considering each aspect at                   
a high level, namely price, service process Facilities and safety The environment of 
the bus station and measures to prevent covid and when considering each aspect, it 
was at a moderate level, namely, the service of bus services. for ticket sales 
channels and personnel respectively because the passenger terminalPhitsanulok 
Province No. 1 has a good control and care in various aspects. It can accommodate 
passengers both during weekdays and during festivals to make service users and staff 
satisfied. 

3) To make policy recommendations to develop an efficient public transport 
system 1. From the study found that the facilities still need to improve From those                      
who use the service is not comfortable enough from the study found that the bus 
station staff Speak sweetly, but the service is not very good. Therefore, service 
providers and related staff must provide training in service expectations in using 
public transport. Users have opinions. I want each bus trip to be punctual. Therefore, 
the executives, who are related parties, should arrange a meeting about the 
operation to meet the needs of the service users. 

 
Keywords : Land transport management potential, public transport development, 
Phitsanulok Province 
 
บทนํา 
 ปัจจุบันการขนส่งทางบกมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก                             
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ตลาดแรงงาน ตลาดการท่องเที่ยว  รวมถึง
ตลาดการศึกษาของประเทศ การเดินทางที่เป็นไปได้สําหรับคนหมู่มากนั้น คือการเดินทางด้วยรถ
สาธารณะขนส่งทางบก ซึ่งสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ในอัตราค่าบริการที่ไม่
สูงมากนัก ทั้งยังช่วยลดความแออัดบนท้องถนน ช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการเดินทางอีกด้วย ปัจจุบัน
การขนส่งทางบกได้แพร่ขยายควบคุมออกไปทั่วทุกพ้ืนที่ส่งผลให้ทางการด้านคมนาคมขนส่งมีมาก
ตามลําดับด้วยสถานีขนส่งเป็นองค์ประกอบสําคัญสําหรับการขนส่งสาธารณะอย่างมาก เพราะถือว่า
เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ เป็นศูนย์รวมในการควบคุมตรวจสอบ
ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติการเงื่อนไขที่ราชการกําหนดในการเดินรถ ( ดวงสมร เนียมนัตน์, 2555 ) 
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 อย่างไรก็ตามการขนส่งทางบกเป็นองค์ประกอบสําคัญสําหรับการขนส่งสาธารณะ                  
เพราะเป็นสิ่งที่อํานวยความสะดวกที่ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการเป็นจุดขนส่งผู้โดยสารไปยังสถานที่
ต่าง ๆ ในการเป็นศูนย์รวมในการควบคุม ตรวจสอบ ให้เป็นผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ราชการกําหนด ในการเดินรถ ด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย เ พ่ืออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนทําให้พัฒนาด้านการขนส่งทางบก เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐาน  
 ในปัจจุบันเกิดโรคระบาดโควิด 19 ได้หยุดให้บริการรถเพ่ือให้ เกิดความปลอดภัย                    
แก่ประชาชน โควิด 19 ได้เริ่มเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 โดยประเทศไทย                  
เป็นประเทศแรกที่พบผู้ปุวยยืนยันโควิด 19 ต่อมารัฐบาลได้เริ่มคัดกรองและติดตามสถานการณ์                
โควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้เฝูาระวัง รักษาความสะอาดโดยเฉพาะการล้างมือและสวม
หน้ากากอนามัย และห้ามจับกลุ่มชุมนุมกัน หลีกเลี่ยงพบปะผู้คนในที่แออัด เว้นระยะห่าง 1 เมตร                           
ต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งให้กระทรวงสาธารณะสุขได้เข้ามาควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่มาใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างในการใช้บริการ  
ส่งผลให้การเดินทางของประชาชนลดลง ระบบขนส่งจึงมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถ และรอบรถ
มีจํานวนลดลง   
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทําให้ปริมาณผู้ติดเชื้อเพ่ิมสูงขึ้น                    
จนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจํากัดได้ ทําให้ประชาชนที่ใช้ยานพาหนะ
ในการเดินทาง ต้องงดเดินทาง ประชาชนส่วนใหญ่ Work From Home การขนส่งทางบกของจังหวัด
พิษณุโลกเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมทุกสาย ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง                                               
มีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น รถประจําทาง รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง สามล้อ ตุ๊ก ๆ                
(ฯลฯ) และการเดินทางค่อนข้างสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางอาจตรงเวลาหรือ
เกินเวลา ปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ส่งผลกระทบต่อการขนส่งทางบกจังหวัดพิษณุโลก                             
เช่น ด้านเกี่ยวกับเวลาและจํานวนเที่ยวการเดินรถ และด้านรายได้ของผู้ประกอบการด้านการให้
ข้อมูลข่าวสารที่ในบางกรณีผู้มาใช้บริการไม่สามารถติดต่อกับหน่วยงานได้ เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาศักยภาพของการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ  
2. เพ่ือศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ 
3. เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 
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 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การพัฒนาการให้บริการด้านสถานีขนส่ง กรณีศึกษาสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลก                               
แห่งที่ 1 คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีวิจัยเชิงผสมผสานคือ นําเสนอข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูล                    
ใช้สถิติ ในการหาคําร้อยละ คําเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐานในงานวิจัย เชิ งปริมาณ                          

ผู้โดยสาร 

- ผู้มาใช้บริการ 

เจ้าหน้าที ่

- ผู้ให้บริการ 

- คนขับรถผู้โดยสาร 

- เจ้าหน้าท่ีขายตั๋ว 

ประชากร 

-ผู้ใช้บริการ 

-ผู้กํากับดูแล 

-ผู้ประกอบการ 

              ศักยภาพ 

- ตารางการเดินรถ 

- ค่าตั๋วโดยสาร 

- การเดินรถแต่ละสาย 

- การเกิดโรคระบาดโควิด19 

- ส ถ า นี ข น ส่ ง ด้ า น ค ว า ม

สะอาด 

 
 

ความคาดหวัง 

- มีการปูองกันการเกิดโรค
ระบาดโดยเว้นระยะห่าง 

- มี ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
สะดวกสบายในการเดินทาง 

-มี ก าร รอ งรั บผู้ โ ด ยส ารที่
เพียงพอ 

-มี ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร ดู แ ล
สุขอนามัย 

-มีการแจกแจงตารางเวลาเดิน

รถที่ชัดเจน 

ศักยภาพที่ได้รับ 

- ทราบถึงระดับความคิดเห็นของ ผู้ใช้บริการขนส่งทางบกใน จังหวัดพิษณุโลก 

- ทราบถึง ปัญหา อุปสรรค ในการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ 

- ทราบถึงการจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพิจารณาขนส่งทางบก 

การจัดทํานโยบาย 

- นําศักยภาพมาพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม 

 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  227 
 

และได้เลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเข้ามาเพ่ิมในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือที่จะได้ข้อมูลวิจัยที่ครบถ้วน                                      
โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาคันคว้าตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร  
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดประชากรในการศึกษาไว้ทั้งหมด 3 กลุ่มคือ  

1. กลุ่มประชากรผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการกํากับดูแลการให้บริการรถสาธารณะคือ หัวหน้า
กิจการสถานีขนส่ง จํานวน 1 คน  

2. กลุ่มประชากรผู้ทําหน้าที่ในการให้บริการรถสาธารณะคือ ผู้ประกอบการกิจการขนส่ง                
ในสถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 1 ทั้งหมด 6 บริษัท จํานวน 6 คน  

3. กลุ่มประชาชนผู้ใช้บริการรถสาธารณะ จํานวน 1,319,760 คน โดยผู้วิจัยได้อ้างอิงจํานวน
ประชากรมาจากจํานวนผู้ใช้บริการรถสาธารณะของสถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 1     ในปี 
พ.ศ.2563 ( เทศบาลนครพิษณุโลก , 2563 ) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรชาวไทยที่มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 1 ซึ่งจากข้อมูลของสํานักงานสถานีขนส่งพบว่า มีจํานวนประชาชนทั่วไป                          
มาใช้บริการจํานวน 1,319,760 คน 

โดยทางคณะผู้วิจัยจะนําสถิติในปี พ.ศ.2563  ซึ่งเป็นปีล่าสุดมาใช้อ้างอิงในการหากลุ่ม
ตัวอย่างในครั้งนี้ โดยมีวิธีคิดดังนี้ดังนี้ 

โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นผู้ ใช้บริการสถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลก                 
แห่งที่ 1 จํานวน 1,319,760 คน โดยเลือกใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยคิดจากสูตร                  
ทาโร่ยามาเน่ สูตรการคํานวณของ Taro Yamane โดยมีค่าความคาดเคลื่อนจากการสุ่มร้อยละ 5 
ดังนี้ 

  n = 
 

      
  n =  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ควรสุ่ม 
  N =  ขนาดจํานวนประชากร 

             = ระดับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ม ร้อยละ 5 
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 โดยให้มีความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 คํานวณได้ดังนี้ 

  n = 
         

                   
 

 

n = 
         

                   
 

   

     = 
         

          
 

    

   = 
         

       
 

   = 306.89 
     N    = 307 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งแบบสอบถามในการพัฒนาการให้บริการด้านสถานีขนส่ง

กรณีศึกษาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 1 เป็นแบบสอบถามเพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการด้านสถานีขนส่ง กรณีศึกษาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
พิษณุโลกแห่งที่ 1 โดยกลุ่มตัวอย่างที่จะทําการตอบแบบสอบถาม เป็นประชาชนผู้มาใช้บริการ 
จํานวน 307 คน  ซึ่งสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะคําถามแบบปลายปิด เลือกตอบเพียง                             
1 คําตอบ 

ส่วนที่  2 ศักยภาพในการให้บริการด้ านสถานีขนส่ ง  จํ าแนกเป็น 4 ด้ าน  ได้แก่                           
ด้านการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณรอบสถานีขนส่ง ด้านการสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการและ
ค่าบริการ ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย และด้านการอํานวยความสะดวก 

ส่วนที่  3 ข้อเสนอแนะเซิงนโยบาย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ                    
ด้านสถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 1 

 2. เครื่องมือเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยมีการกําหนดแนวทางในการสัมภาษณ์  ดังนี้ 
คณะผู้วิจัยมีการกําหนดประเด็นคําถามที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขนส่งทางบกจังหวัด

พิษณุโลกด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ด้านการสนองตอบโต้ต่อความต้องการต่อผู้ให้บริการและ
ใช้บริการ และด้านการอํานวยความสะดวกเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยคณะผู้วิจัย
ใช้การสัมภาษณ์แบบมีการเตรียมแนวคําถามสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าแบบกว้าง ๆเพราะสามารถยืดหยุ่น
ได้ ใช้ลักษณะคําถามแบบปลายเปิด ดําเนินการสัมภาษณ์แบบธรรมชาติ  โดยผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
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ได้แก่ หัวหน้ากิจการสถานีขนส่ง และพนักงานทั่วไป ซึ่งมีความสําคัญต่อการนํานโยบายของเทศบาล
ที่มอบหมายภารกิจให้มีหน้าที่กํากับดูแล และคอยควบคุมอํานวยความสะดวกโดยรวมของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 1 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทําการลงพ้ืนที่จริง ซึ่งเป็นการรวมรวบข้อมูล
จากการใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรผู้มาใช้
บริการสถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 1 จํานวน 307 คน  และทําการเก็บข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์จากหัวหน้ากิจการสถานีขนส่ง และพนักงานทั่วไป ซึ่งมีความสําคัญต่อการนํานโยบายของ
เทศบาลที่มอบหมายภารกิจให้มีหน้าที่กํากับดูแล และคอยควบคุมอํานวยความสะดวกโดยรวมของ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 1 หลังจากผู้ตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ทางคณะผู้วิจัยจะทําการรับคืนด้วยตนเองและนําข้อมูลที่ได้ไปทําการรวบรวมในระดับ
ต่อไป 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้ทําการทบทวนวรรณกรรมรวมถึงศึกษาหาข้อมูลจาก
เอกสาร หนังสือ ตําราเรียน ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ต่อไป 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อคณะผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับจากกลุ่มประชากร
เปูาหมายในงานวิจัยแล้วนั้น ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
และใช้วิธีการทางสถิติ ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณสถิติท่ีใช้ได้แก่ 1. การแจกแจงความถี่ 2. ค่าร้อย
ละ 3. ค่าเฉลี่ย 4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. การวิเคราะห์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ทางคณะผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
2.2 จําแนกและจัดระบบข้อมูล เป็นการนําข้อมูลที่ได้มาจําแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็น

ระบบ 
2.3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย เป็นการนําข้อมูลที่ได้จาก

เหตุการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปร่วมกัน 
2.4 นําเสนข้อมูลเป็นข้อความเชิงบรรยาย 
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ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 19-25ปี มีอาชีพนักศึกษา มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ตามลําดับ 

2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการระบบขนส่งทางบก                   
ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่1 
 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการระบบขนส่งทางบกของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
พิษณุโลกแห่งที่1อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย 
ได้แก่ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านมาตรการ
ปูองกันโควิดอยู่ในระดับมาก ด้านราคาอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของสถานีขนส่ง   ด้านบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการให้บริการเดินรถ
อยู่ในระดับปานกลางและด้านช่องทางการจําหน่ายตั๋วโดยสาร ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
สามารถอธิบายได้ดังนี ้

ด้านการให้บริการเดินรถ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความปลอดภัยจากการเกิดอาชญากรรมอยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ การให้บริการเดินรถมีความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารอยู่ในระดับปานกลาง จํานวนเที่ยวรอรถโดยสาร
ที่ให้บริการมีความเพียงพอต่อผู้โดยสารอยู่ในระดับปานกลาง สภาพของรถโดยสารอยู่ในสภาพที่ดีอยู่
ในระดับปานกลาง) และความตรงต่อเวลาที่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทาง ตามเวลาที่กําหนดไว้ใน
ตั๋วอยู่ในระดับปานกลางตามลําดับ 

ด้านราคา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ความคุ้มค่าของตั๋วโยสารเมื่อเทียบกับการบริการและความสะดวกสบายอยู่ใน
ระดับมาก ความคุ้มค่าของตั๋วโดยสารเมื่อเทียบกบระยะทางอยู่ในระดับมาก ราคาเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในระดับมาก และราคามีความเหมาะสมและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
ระบบการขนส่งรูปแบบอื่นอยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

ด้านช่องทางการจําหน่ายตั๋วโดยสาร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย ช่องทางการจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์อยู่ในระดับ
ปานกลาง ช่องทางการจําหน่ายตั๋วมีความหลากหลายช่องทางอยู่ ในระดับปานกลาง ความ
สะดวกสบายในการซื้อตั๋วผ่านการซื้อตั๋วที่สถานีขนส่งอยู่ในระดับปานกลาง  ช่องทางการชําระเงิน
ผ่านคิวอาร์โค๊ดพร้อมเพย์อยู่ในระดับปานกลาง และช่องทางการชําระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิตอยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามลําดับ 
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ด้านบุคลากร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่พนักงานขับรถมีความสุภาพอยู่ในระดับปานกลางพนักงานจําหน่าย
ตั๋วให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อยอยู่ในระดับปานกลาง พนักงานจําหน่ายตั๋วให้คําแนะนําที่
เหมาะสมและถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง  พนักงานบริการบนรถโดยสารมีมารยาทในการให้บริการ
อยู่ในระดับปานกลาง  พนักงาน แต่งกายเรียบร้อยอยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง นายตั๋วโดยสารให้บริการด้วยความสุภาพ
อยู่ในระดับปานกลาง และพนักงานบริการในสถานีขนส่งมีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ผู้โดยสาร
อยู่ในระดับปานกลางตามลําดับ 

ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่  การจอดรับ-ส่งผู้โดยสารตามระหว่างทางมีความเหมาะสมและ
ปลอดภัยอยู่ในระดับมาก การเดินทางระยะต้นทางไปยังปลายทางขับรถด้วยความสุภาพและ
ปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ระยะเวลาที่ใช้ในการรอขึ้นรถโดยสารมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ระยะเวลาที่ใช้ในการซื้อตั๋วโดยสารมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง และการจัดที่นั่งบนรถ
ให้กับผู้โดยสารมีความเหมาะสม ตามลําดับ 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก   และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความสะอาดของห้องน้ําบนรถโดยสารถูก
สุขอนามัยอยู่ในระดับมาก  เก้าอ้ีโดยสารนั่งสะดวกสบายอยู่ในระดับมาก  เข็มเข็ดนิรภัยสามารถใช้
งานได้อยู่ในระดับมาก  ลักษณะภายนอกภายในของรถมีความใหม่สะอาดพร้อมให้บริการอยู่ในระดับ
มาก และอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศบนรถโดยสารเย็นสบายอยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

ด้านสภาพแวดล้อมของสถานีขนส่ง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อโดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ห้องน้ํามีความเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการอยู่ในระดับมาก 
ตู้เติมเงิน,  ตู้ธนาคาร,ตู้โทรศัพท์สาธารณะมีเพียงพออยู่ในระดับมาก การให้บริการ wi-fi สาธารณะ
แก่ผู้มาใช้บริการมีความไวอยู่ในระดับมาก ที่นั่งรอรถมีความเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการอยู่ในระดับปาน
กลาง และถังขยะมีตามจุดต่าง ๆเพียงพออยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

ด้านการมาตรการป้องกันโควิด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การจัดเว้นระยะห่างที่นั่งบนรถโดยสารอยู่ในระดับมาก จุด
บริการคัดกรองสถานการณ์โควิดอยู่ในระดับมาก การจัดเว้นระยะห่างในการนั่งรอรถโดยสารอยู่ใน
ระดับมาก  และปูายประชาสัมพันธ์มาตรการการแพร่ระบาดโควิดอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
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อภิปรายผล 
 ศักยภาพด้านต่าง ๆของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ  ด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก และความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อมของสถานีขนส่ง และด้านการมาตรการ
ปูองกันโควิด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการให้บริการเดินรถ 
ด้านช่องทางการจําหน่ายตั๋วโดยสาร และด้านบุคลากร ตามลําดับเนื่องจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 1 ได้มีการควบคุมดูแลเอาใจใส่ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดีสามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้ท้ังช่วงวันธรรมดาและช่วงเทศกาลจะทําให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ 
 ด้านราคาค่าโดยสารถูกกําหนดโดยกรมการขนส่งทางบก เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง
ประเทศ โดยคิดค่าโดยสารตามระยะทาง บวกกับค่าธรรมเนียมตามประเภทของรถ จึงทําให้ค่า
โดยสารของรถประจําทางมีมาตรฐานรถขนส่งผู้โดยสารด้านกระบวนการให้บริการ 
 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย มีความสะอาดของห้องน้ําบนรถโดยสารถูก
สุขอนามัย มีเก้าอ้ีโดยสารนั่งสะดวกสบาย มีเข็มเข็ดนิรภัยสามารถใช้งานได้ ลักษณะภายนอกภายใน
ของรถมีความใหม่สะอาดพร้อมให้บริการ และอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศบนรถโดยสารเย็นสบาย
อยู่ใน 
 ด้านสภาพแวดล้อมของสถานีขนส่ง ห้องน้ํามีความเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ ตู้เติมเงิน,              
ตู้ธนาคาร, ตู้โทรศัพท์สาธารณะมีเพียงพอ การให้บริการ wi-fi สาธารณะแก่ผู้มาใช้บริการมีความไว      
ที่นั่งรอรถมีความเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ และถังขยะมีตามจุดต่าง ๆเพียงพอ  
 ด้านการมาตรการปูองกันโควิด มีการจัดเว้นระยะห่างที่นั่งบนรถโดยสาร มีจุดบริการคัด
กรองสถานการณ์โควิด มีการจัดเว้นระยะห่างในการนั่งรอรถโดยสาร และมีปูายประชาสัมพันธ์
มาตรการการแพร่ระบาดโควิด  
 ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่าศักยภาพและความคาดหวังต่อระบบการขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าราคาค่าโดยสารคุ้มค่า
กับการบริการที่ได้รับ ค่าโดยสารมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามีศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยมี
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมมีศูนย์บริการสําหรับการจองตั๋วและบริการอ่ืน ๆได้ตลอดเวลาอีก
ครั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วอย่างเสมอภาคกันครั้งนี้ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
และเจ้าหน้าที่ที่คืออยากให้มีการเพ่ิมเที่ยวรถ นอกจากนั้นยังคาดหวังเกี่ยวกับการรองรับผู้โดยสารที่มี
ความสะดวกสบายเพิ่มมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. จากการศึกษาพบว่าด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ยังต้องปรับปรุงแก้ไข จากผู้ที่มาใช้บริการ

ยังสะดวกสบายไม่เพียงพอ 
2. จาการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง พูดจาไพเราะแต่บริการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ดังนั้นผู้

บริการดูแล เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการจัดอบรมในการบริการ 
3. จากการศึกษาความคาดหวังในการใช่บริการขนส่งสาธารณะผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น 

อยากให้เที่ยวรถแต่ละรอบมีความตรงต่อเวลา ดังนั้นผู้บริหารคือฝุายที่เกี่ยวข้องควรจัดประชุมเรื่องใน
การเดินรถเพ่ือสนองต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรทําการศึกษาแยกเฉพาะกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เจาะจงเกี่ยวกับปัญหามากขึ้น 
2. ควรเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวต่อตัวกับกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบไม่ 

เปิดเผยข้อมูลและไม่พบหน้า เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นความจริงและหลากหลายมากขึ้น 
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจและแรงจูงใจในการใช้บริการเพ่ิมเติม เพ่ือหาความ

แตกต่างของแต่ละตัวแปร และนําผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามหลกัสิทธมินษุยชน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามหลักสิทธิ
มนุษยชน : โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม และทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS สถิติที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงอนุมาณ ได้แก่สถิติ T-Test (T-test) 
และสถิติ F-Test (F-test) สรุปผล อภิปรายผลวิจัย และข้อเสนอแนะ  

ผลการศึกษางานวิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามกรอบแนวคิดสิทธิ

มนุษยชน 
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.4 ,                    

อยู่ในช่วงอายุ 19 -21 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.4 ,ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 
20.3,   ไม่มีโรคประจําตัว คิดเป็นร้อยละ 91.8, ไม่มีงานเสริมระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.6                          
มีระดับค่าเฉลี่ยทัศนคติของนักศึกษา อยู่ในระดับ มาก  

2. เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาต่อกิจกรรม การรับน้องใหม่ตามกรอบแนวคิด               
สิทธิมนุษยชน 

                                                           
1 รัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 65000 
2 รัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 65000 
E-mail  : butsayakorn26@gmail.com  เบอร์โทร : 099-0573035 
3 รัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 65000 
4 รัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 65000 
5 รัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 65000 
6 รัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 65000 
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การเปรียบเทียบระหว่างเพศ และโรคประจําตัว กับระดับทัศนคติของนักศึกษาไม่ได้                     
ทําให้ระดับทัศนคติแตกต่างกัน  

ซึ่งแตกต่างจากการเปรียบเทียบระหว่างช่วงอายุ นักศึกษาแต่ละคณะ และนักศึกษา                     
ที่มีงานเสริมและไม่มีงานเสริม จะมีระดับทัศนคติแตกต่างกัน  

3. ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามหลักสิทธิมนุษยชน 
ปัญหาของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ 

โดยมหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําแบบสอบถามให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามก่อนการเริ่มกิจกรรม     
การรับน้องใหม ่

 
คําสําคัญ : การศึกษาทัศนคติ ,กิจกรรมการรับน้องใหม่ ,หลักสิทธิมนุษยชน  
 
Abstract 

Research on A study of students' attitudes towards freshmen welcoming 
activities according to human rights principles: This research is quantitative research. 
Using questionnaires to collect data. The data were analyzed by using computer 
program SPSS. Statistics used in data analysis with descriptive statistics were 
percentage, mean and standard deviation and data analysis methods. Inferential 
statistics include T-Test and F-Test statistics and suggestions. 

The results of the research study were summarized according to the 
objectives as follows. 

1. To study the attitudes of students towards freshmen welcoming activities 
according to the human rights framework. 

The results of the study of general information of students mostly female 
accounted for 64.4 percent, in the age range of 19 -21 years, representing 62.4 
percent, studied in the Faculty of Management Science. accounted for 20.3%, no 
underlying disease accounted for 91.8%, no extra work during study accounted for 
83.6% with an average level of student attitudes at a high level. 

2. To compare students' attitudes towards freshmen welcoming activities 
according to the human rights framework. 

gender comparison and congenital disease with the attitude level of students 
It doesn't make a difference in attitude levels. 
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which is different from the comparison between the age’s students of each 
faculty and students with extra work and no extra work will have different attitude 
levels. 

3. Suggestions for organizing freshmen welcoming activities according to 
human rights principles. 

Problems of students at the university need to be corrected. in the case of 
economic rights. The university should prepare a questionnaire for students to 
answer the questionnaire before starting the freshmen welcoming activities. 

 
Keywords: A Study of Attitudes, freshmen welcoming activities, human rights 
 

บทนํา 
เนื่องจากปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนยังคงจัดการรับน้องใหม่อยู่ทุกปีนั้น 

สถาบันการศึกษา ยังคงเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะใช้กิจกรรมเป็นกลไกในการพัฒนานักศึกษา                   
เพ่ือดํารงเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมีการปลูกฝังขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยผู้วิจัยค้นหาแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสม และทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องต้องการจะปรับทิศทางการรับน้องใหม่ ให้อยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและเคารพใน
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แทนการใช้วิธีให้รุ่นน้องยอมรับ และเคารพรุ่นพ่ี จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจการ
จัดกิจกรรมการรับน้องใหม่โดยนําหลักสิทธิมนุษยชนมาเพ่ือเป็นแนวทาง ในการวิเคราะห์ ทําให้ได้
ข้อมูลที่เป็นทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่โดยตรง เพ่ือนําไปเป็นแนวทางในการ
จัดรูปแบบวิธีการบริหารจัดการกิจกรรมการรับน้องใหม่ที่พึงประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
เพ่ือเป็นกําลังพลในการขับเคลื่อนกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ให้ก้าวหน้าไปในทางท่ีดีต่อไป 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยแบ่งผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่         
ตามกรอบแนวคิดสิทธิมนุษยชน 
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ตารางท่ี 1 ทัศนคติของนักศึกษาต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามกรอบแนวคิดสิทธิมนุษยชน 

ด้าน กรอบแนวคิดสิทธิมนุษยชน  ̅ S.D แปลผล 

1. ด้านสิทธิพลเมือง 4.04 0.71 มาก 
2. ด้านสิทธิทางสังคม 4.00 0.74 มาก 
3. ด้านสิทธิทางการเมือง 4.00 0.74 มาก 
4. ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ 3.79 0.73 มาก 
5. ด้านสิทธิทางวัฒนธรรม 3.96 0.76 มาก 

รวม 3.89 0.63 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับทัศนคติของนักศึกษาตามหลักสิทธิมนุษยชน ภาพรวม

อยู่ในระดับ มาก ( ̅ =3.89, S.D.=0.63) ต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 

พบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีระดับทัศนคติ มาก คือ ด้านสิทธิพลเมือง ( ̅ =4.04) รองลงมาคือ 

ด้านสิทธิทางสังคม ( ̅ =4.00) ด้านสิทธิทางการเมือง ( ̅ =4.00) ด้านสิทธิทางวัฒนธรรม ( ̅ =3.96) 

และด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ ( ̅ =3.79) ตามลําดับ 
 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่  2 เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาต่อกิจกรรม                       
การรับน้องใหม่ตามกรอบแนวคิดสิทธิมนุษยชน 

เป็นการเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 345 คน เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติของ
นักศึกษาต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ ตามกรอบแนวคิดสิทธิมนุษยชน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติอนุมาน ได้แก่ F-Test และ T-Test ซึ่งแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

2.1.1 จําแนกตามตัวแปร เพศ 
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับทัศนคติของ

นักศึกษาต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

หลักสิทธิมนุษยชน Mean F Sig. แปลผล 

ระดับทัศนคติด้านสิทธิพลเมือง 3.68 .090 .914 ไม่แตกต่าง 
ระดับทัศนคติด้านสิทธิทางสังคม 4.04 .500 .607 ไม่แตกต่าง 
ระดับทัศนคติด้านสิทธิทางการเมือง 4.00 .046 .955 ไม่แตกต่าง 
ระดับทัศนคติด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ 3.79 .361 .697 ไม่แตกต่าง 
ระดับทัศนคติด้านสิทธิทางวัฒนธรรม 3.96 .371 .690 ไม่แตกต่าง 

หลักสิทธิมนุษยชน 3.89 .162 .850 ไม่แตกต่าง 
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จากตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับทัศนคติ
ของนักศึกษาต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามหลักสิทธิมนุษยชน เมื่อเปรียบเทียบกับเพศของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งพบว่า ค่า Sig.>0.05 ทําให้วิเคราะห์ได้ว่า ระดับทัศนคติกับเพศมีระดับทัศนคติ
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน (F=0.162, Sig.= 0.850) และในแต่ละด้านตาม หลักสิทธิมนุษยชนมีระดับ
ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่แตกต่างกัน ได้แก่ 

1. ด้านสิทธิพลเมือง (F=0.090, Sig.= 0.914) 2. ด้านสิทธิทางสังคม (F=0.500, Sig.= 
0.607) 3. ด้านสิทธิทางการเมือง (F=0.046, Sig.= 0.955) 4. ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ (F=0.361, 
Sig.= 0.697) 5. ด้านสิทธิทางวัฒนธรรม (F=0.371, Sig.= 0.690) 

 
2.1.2 จําแนกตามช่วงอายุ 
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับทัศนคติของ

นักศึกษาต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามหลักสิทธิมนุษยชน  

จากตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับทัศนคติ
ของนักศึกษาต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามหลักสิทธิมนุษยชน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงอายุ               
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งพบว่า ค่า Sig.<0.05 ทําให้วิเคราะห์ได้ว่า ระดับทัศนคติกับช่วงอายุ             
ของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับทัศนคติโดยรวม แตกต่างกัน (F=7.461, Sig.= 0.001)                     
โดยมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่ ระดับ  0 .05 และระดับทัศนคติของผู้ ตอบแบบสอบถามตาม                         
หลักสิทธิมนุษยชน มีระดับทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามหลักสิทธิมนุษยชน แตกต่างกัน            
โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ 

1. ด้านสิทธิพลเมือง (F=5.812, Sig.= 0.003) 2. ด้านสิทธิทางสังคม (F=7.997,                  
Sig.= 0.000) 3. ด้านสิทธิทางการเมือง (F=6.196, Sig.= 0.002) 4. ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ                 
(F=5.575, Sig.= 0.004) 

หลักสิทธิมนุษยชน Mean  F Sig. แปลผล 

 ระดับทัศนคติด้านสิทธิพลเมือง 3.68 5.812 .003 แตกต่าง 
ระดับทัศนคติด้านสิทธิทางสังคม 4.04 7.997 .000 แตกต่าง 
ระดับทัศนคติด้านสิทธิทางการเมือง 4.00 6.196 .002 แตกต่าง 
ระดับทัศนคติด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ 3.79 5.575 .004 แตกต่าง 
ระดับทัศนคติด้านสิทธิทางวัฒนธรรม 3.96 2.519 .082 ไม่แตกต่าง 

หลักสิทธิมนุษยชน 3.89 7.461 .001 แตกต่าง 
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และมีระดับทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามกับช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่แตกต่างกัน คือ ด้านสิทธิทาง
วัฒนธรรม (F=2.519, Sig.= 0.082) 

 
2.1.3 จําแนกตามคณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับทัศนคติของ
นักศึกษาต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามหลักสิทธิมนุษยชน  

 
จากตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับทัศนคติ

ของนักศึกษาต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามหลักสิทธิมนุษยชน เมื่อเปรียบเทียบระดับทัศนคติ            
กับคณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งพบว่า ค่า Sig.<0.05 ทําให้วิเคราะห์ได้ว่าระดับทัศนคติ               
กับคณะของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม มีระดับทัศนคติ แตกต่างกัน (F=2.397, Sig.= 0.021)            
โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน                       
หลักสิทธิมนุษยชนที่ แตกต่างกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ 

1. ด้านสิทธิพลเมือง (F=2.459, Sig.= 0.018) 2. ด้านสิทธิทางการเมือง (F=2.264Sig.               
= 0.029) 3. ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ (F=3.321, Sig.= 0.002) 
และมีระดับทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามกับคณะของผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับทัศนคติ             
ของผู้ตอบแบบสอบถามในหลักสิทธิมนุษยชน ไม่แตกต่างกันคือ 

1. ด้านสิทธิทางสังคม (F=1.925, Sig.= 0.065) 2. ด้านสิทธิทางวัฒนธรรม (F=1.566,     
Sig.= 0.144) 
  

หลักสิทธิมนุษยชน Mean  F Sig. แปลผล 

 ระดับทัศนคติด้านสิทธิพลเมือง 3.68 2.459 .018 แตกต่าง 
ระดับทัศนคติด้านสิทธิทางสังคม 4.04 1.925 .065 ไม่แตกต่าง 
ระดับทัศนคติด้านสิทธิทางการเมือง 4.00 2.264 .029 แตกต่าง 
ระดับทัศนคติด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ 3.79 3.321 .002 แตกต่าง 
ระดับทัศนคติด้านสิทธิทางวัฒนธรรม 3.96 1.566 .144 ไม่แตกต่าง 

หลักสิทธิมนุษยชน 3.89 2.397 .021 แตกต่าง 
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2.1.4 จําแนกตามโรคประจําตัว 
ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับทัศนคติของ

นักศึกษาต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามหลักสิทธิมนุษยชน  

จากตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับทัศนคติ
ของนักศึกษาต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยเปรียบเทียบกับโรคประจําตัว       
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งพบว่า ค่า Sig.>0.05 ทําให้วิเคราะห์ได้ว่า ระดับทัศนคติกับโรคประจําตัว
ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม มีระดับทัศนคติ ไม่แตกต่างกัน (F=0.058, Sig.= 0.810)               
และมีระดับทัศนคติของนักศึกษากับโรคประจําตัว มีระดับทัศนคติตามหลักสิทธิมนุษยชน                     
ไม่แตกต่างกัน คือ 1. ด้านสิทธิพลเมือง (F=0.293, Sig.= 0.589) 2. ด้านสิทธิทางสังคม (F=0.109,                
Sig.= 0.742) 3. ด้านสิทธิทางการเมือง (F=0.653, Sig.= 0.419) 4. ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ 
(F=1.002, Sig.= 0.318) 5. ด้านสิทธิทางวัฒนธรรม (F=0.225, Sig.= 0.636)  
 
2.1.5 จําแนกตามงานเสริมระหว่างเรียน 

ตารางที่ 6 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับทัศนคติ
ของนักศึกษาต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามหลักสิทธิมนุษยชน  

หลักสิทธิมนุษยชน Mean  F Sig. แปลผล 

 ระดับทัศนคติด้านสิทธิพลเมือง 3.68 .293 .589 ไม่แตกต่าง 
ระดับทัศนคติด้านสิทธิทางสังคม 4.04 .109 .742 ไม่แตกต่าง 
ระดับทัศนคติด้านสิทธิทางการเมือง 4.00 .653 .419 ไม่แตกต่าง 
ระดับทัศนคติด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ 3.79 1.002 .318 ไม่แตกต่าง 
ระดับทัศนคติด้านสิทธิทางวัฒนธรรม 3.96 .225 .636 ไม่แตกต่าง 

หลักสิทธิมนุษยชน 3.89 .058 .810 ไม่แตกต่าง 

หลักสิทธิมนุษยชน Mean  F Sig. แปลผล 

ระดับทัศนคติด้านสิทธิพลเมือง 3.68 .108 .743 ไม่แตกต่าง 
ระดับทัศนคติด้านสิทธิทางสังคม 4.04 .002 .962 ไม่แตกต่าง 
ระดับทัศนคติด้านสิทธิทางการเมือง 4.00 .051 .821 ไม่แตกต่าง 
ระดับทัศนคติด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ 3.79 4.926 .027 แตกต่าง 
ระดับทัศนคติด้านสิทธิทางวัฒนธรรม 3.96 .473 .492 ไม่แตกต่าง 

หลักสิทธิมนุษยชน 3.89 .632 .427 ไม่แตกต่าง 
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จากตารางที่ 6 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับทัศนคติ
ของนักศึกษาต่อกิจกรรมการรับน้อง ใหม่ตามหลักสิทธิมนุษยชน เมื่ อ เปรี ยบเทียบกับ                    
งานเสริมระหว่างเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งพบว่า ค่า  Sig.>0.05 ทําให้วิเคราะห์ได้ว่า               
ระดับทัศนคติตามหลักสิทธิมนุษยชนกับงานเสริมระหว่างเรียนของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม             
ไม่แตกต่างกัน (F=0.632, Sig.= 0.427) และมีระดับทัศนคติกับงานเสริมระหว่างเรียนของนักศึกษา มี
ระดับทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละด้านตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่แตกต่างกัน คือ 

1. ด้านสิทธิพลเมือง (F=0.108, Sig.= 0.743) 2. ด้านสิทธิทางสังคม (F=0.002,                 
Sig.= 0.962) 3. ด้านสิทธิทางการเมือง (F=0.051, Sig.= 0.821) 4. ด้านสิทธิทางวัฒนธรรม 
(F=0.473, Sig.= 0.492) มีระดับทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านตามหลักสิทธิมนุษยชน 
แตกต่างกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ 

1. ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ (F=4.926, Sig.= 0.027) 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทาง                 
การจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ปัญหาของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ  
ข้อที่ 2. การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้นักศึกษารู้สึกว่าเสียเวลาและเสียโอกาสในการหารายได้

ให้กับตนเอง โดยมหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําแบบสอบถามให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามก่อน           
การเริ่มกิจกรรมการรับน้องใหม่  
 
อภิปรายผล 

อภิปรายผลการศึกษางานวิจัย เรื่อง  การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อกิจกรรม                      
การรับน้องใหม่ ตามหลักสิทธิมนุษยชน สรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1 เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามกรอบแนวคิดสิทธิมนุษยชน 
ระดับทัศนคติของนักศึกษาต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยมี             

ระดับทัศนคติที่มากซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ของ อัญชลี วงษ์บุญงาม 
(2564), ธิดารัตน์ อัฐกิจ (2560) ซึ่งมีผลวิจัยไปในทางเดียวกันว่า ระดับทัศนคติของนักศึกษา               
ต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามกรอบแนวคิดสิทธิมนุษยชนมีระดับทัศนคติที่มาก เช่นกัน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามกรอบแนวคิด            
สิทธิมนุษยชนกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  คณะที่กําลังศึกษา โรคประจําตัว และ                  
งานเสริมระหว่างเรียน (part-time) 
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2.1 ระดับทัศนคติของนักศึกษา ไม่ว่าจะมีเพศสภาพใด เพศชาย เพศหญิง หรือเพศทางเลือก 
ความแตกต่างของเพศไม่ได้ทําให้ระดับทัศนคติแตกต่างกันต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามหลักสิทธิ
มนุษยชน ทั้งในทุกด้าน 

ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ของโชติมา แก้วกอง  (2561) นักศึกษา  
ที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งต่างจากงานวิจัยของ ศักดา ตั้งตระกูล วราพร บัวพรมและปรางทิพย์ เสยกระโทก (2560) ศึกษา
ทัศนคติของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พบว่า
นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีทัศนคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกัน  

2.2 ระดับทัศนคติของนักศึกษาในความแตกต่างของช่วงอายุ ส่งผลต่อระดับทัศนคติทําให้
ระดับทัศนคติไม่เหมือนกันต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามหลักสิทธิมนุษยชน ในด้านสิทธิพลเมือ ง 
ด้านสิทธิทางสังคม ด้านสิทธิทางการเมือง ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ  

แต่ด้านสิทธิทางวัฒนธรรม ความแตกต่างของช่วงอายุไม่ได้ส่งผลต่อระดับทัศนคติ  
ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ของ ปรมะ สตะเวทิน. (2540) กล่าวว่า 

อายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้บุคคลมีความแตกต่างกันในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และ
พฤติกรรม โดยทั่วไปแล้วคนที่มีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยมมากกว่า คนที่มีอายุน้อย มักจะยึด
อุดมการณ์มากกว่า ใจร้อนกว่า และมองโลกในแง่ดีกว่า คนที่มีอายุมากกว่า ในขณะที่คนที่มีอายุมาก
จะเป็นคนที่ยึดถือการปฏิบัติมากกว่า มีความระมัดระวังมองโลกในแง่ร้ายสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก
คนที่มีอายุมากจะมีประสบการณ์ชีวิตซึ่งเคยผ่านยุคที่ลําบากต่างๆ ตลอดจนมีความผูกพันที่ยาวนาน
และมีผลประโยชน์ในสังคมมากกว่าคนที่มีอายุน้อยคนที่มีอายุมากกว่าที่มีสมบัติมากกว่าคนที่มีอายุ
น้อยจึงมกัไม่ค่อยยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคม 

2.3 ระดับทัศนคติของนักศึกษาแต่ละคณะที่นักศึกษาเรียนส่งผลต่อระดับทัศนคติไม่
เหมือนกัน ต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามหลักสิทธิมนุษยชน ในด้านสิทธิพลเมืองด้านสิทธิทาง
การเมือง ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ  

แต่ด้านสิทธิทางสังคมและด้านสิทธิทางวัฒนธรรม มีระดับทัศนคติเหมือนกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ของธวัช เติมญวน (2561) นักศึกษาที่

เรียนคณะต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา โดยรวมปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่
ช่วยเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย สร้างความสนุกสนาน ช่วยผ่อนคลายความเครียด และช่วย
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่คณะต้องการให้ทุกคน มีส่วนร่วมกล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ นอกจากนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของกัลยา นรสิงห์  (2546, น. 126) ที่ศึกษาเรื่อง ความ
คิดเห็นของนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารต่อกิจกรรม รับน้องและประชุมเชียร์ของนิสิต
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มหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า นิสิตที่ศึกษาในคณะที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมรับน้องและประชุม
เชียร์ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

2.4 นักศึกษาที่มีโรคประจําตัวและไม่มีโรคประจําตัว ไม่ได้ส่งผลต่อระดับทัศนคติต่อกิจกรรม                 
การรับน้องใหม่ตามหลักสิทธิมนุษยชน                   

ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ของมยุรี อินทนาศักดิ์ (2541) ทั้งนี้
เนื่องจากนักเรียนมีโรคประจําตัวหรือไม่มีโรคประจําตัว พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองตามสุข
บัญญัติแห่งชาติของนักเรียนก็ไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากว่านักเรียนที่ไม่มีโรคประจําตัวจะมี
สุขภาพสมบูรณาแข็งแรงทั้งทางกายและจิตใจ ทําให้มีพัฒนาการที่ดี มีความพร้อมที่จะเรียนรู้         
สิ่งต่างๆ และพยายามปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ทําให้มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองดี 
ส่วนนักเรียนที่มีโรคประจําตัว ก็อาจจะทําให้บั่นทอนสุขภาพ แต่เพราะคนเราไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่   
เมื่อสุขภาพกายหรือจิตใจเป็นทุกข์ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงหรือหาทางให้หายจากทุกข์นั้น  

2.5 ระดับทัศนคติของนักศึกษาของนักศึกษาที่มีงานเสริมและไม่มีงานเสริม ไม่ได้ส่งผลต่อ
กิจกรรมการรับน้องใหม่ตามหลักสิทธิมนุษยชน ในด้านสิทธิพลเมือง ด้านสิทธิทางสังคมด้านสิทธิทาง
การเมือง ด้านสิทธิทางวัฒนธรรม  

แต่ด้านเศรษฐกิจ นักศึกษาที่มีงานเสริมและไม่มีงานเสริม มีระดับทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน                  
ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ของ สุภาพ ฉัตราภรณ์ และคณะ (2552)  ปัญหา
หนึ่งที่นักศึกษา มักประสบนอกจากปัญหาด้านการเรียนแล้ว คือปัญหาด้านลักษณะการใช้จ่าย ซึ่งบาง
ครอบครัว ผู้ปกครองของนักศึกษาอาจมีสถานภาพทางการเงินอยู่ในระดับปานกลาง ถึงระดับต่ํา จึง
ทําให้นักศึกษาประสบปัญหาด้านการเงินได้ นักศึกษาจึงมองเห็นช่องทาง  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการด้านต่างๆของตนเองได้คือ การหารายได้เสริมจากการทํางานระหว่างเรียน หรือการทํางานใน
ช่วงเวลาว่าง ตัวอย่างเช่น นักศึกษาบางคนที่หางานทําในช่วงปิดเทอม เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาแต่ละ
บุคคลย่อมมีการเลือกทํางานที่ต่างกันออกไป และการใช้เวลาส่วนใหญ่ ของนักศึกษานอกจากการ
เรียนแล้วก็ต้องหารายได้จากการทํางานนอกเวลาด้วย  
 
สรุปผลการศึกษา 

งานวิจัยสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามกรอบแนวคิดสิทธิ

มนุษยชน 
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จํานวน 354 คน พบว่า ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 ในด้านอายุ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 
19 -21 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.4 ในด้านคณะที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู่พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในคณะ
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วิทยาการจัดการ จํานวน 72 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.3 ในด้านโรคประจําตัว พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีโรค
ประจําตัว จํานวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 91.8 ในด้านงานเสริมระหว่างเรียน พบว่า ไม่มีงานเสริม
ระหว่างเรียน จํานวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 83.6 ระดับทัศนคติของนักศึกษาต่อกิจกรรมการรับ
น้องใหม่ ตามหลักสิทธิมนุษยชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก  

2. เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามกรอบแนวคิดสิทธิ
มนุษยชน 

การเปรียบเทียบระหว่างเพศ โรคประจําตัว กับระดับทัศนคติของนักศึกษาไม่ว่าจะมีเพศ
สภาพใด เพศชาย เพศหญิง หรือเพศทางเลือก ความแตกต่างของเพศ และโรคประจําตัว ไม่ได้ทําให้
ระดับทัศนคติแตกต่างกันต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งแตกต่างจากการเปรียบเทียบระหว่างช่วงอายุ นักศึกษาแต่ละคณะ และนักศึกษาที่มีงาน
เสริมและไม่มีงานเสริม จะมีความแตกต่างของระดับทัศนคติไม่เหมือนกัน 

3. ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ตามหลักสิทธิมนุษยชน 
ปัญหาของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ 

โดยมหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําแบบสอบถามให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามก่อนการเริ่มกิจกรรม  
การรับน้องใหม ่

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1. ควรนําผลการศึกษาในครั้งนี้ไปเผยแพร่ให้นักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

และสามาถนําไปพัฒนากิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายในการพัฒนาในด้านต่างๆ   
3. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่

ให้แก่นักศึกษาก่อนจัดกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาทัศนคติของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

รับน้องด้วย 
2. ควรมีการศึกษารูปแบบโครงการกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ตามแต่เอกลักษณ์ของสถาบันนั้นๆ 

โดยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน 
3. ควรศึกษาทัศนคติของรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการรับน้องด้วย 
4. ควรมีการวิจัยปัญหาในการจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานมา

ปรับปรุงในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
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5. ควรศึกษาตัวแปรเพ่ิม และศึกษารายละเอียดของตัวแปร เพ่ือวิเคราะห์เ พ่ิมเติม               
เชิงคุณภาพ 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กรณีศึกษาตําบลบ้านมุง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

Guidelines for developing the potential of community-based tourism 
Case study of Ban Mung Subdistrict Noen Maprang  

District Phitsanulok Province 
 

ชลิญญา สวนม่วง1 ณัฎฐธดิา ศรปีระเสริฐ2 วิลันธิตา โพธิ์ดง3 วันฉัตร รัตนโค้น4  และ โชต ิบดีรัฐ5 

Chalinya Suanmuang  Natthathida Siparroeth  Wilanthita Phodong   
Wanchat rattanakhon  and Chot Bodeerat 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ตําบลบ้านมุงที่มี
ต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 2) เพ่ือเป็นแนวทางเชิงนโยบายในการพัฒนาศักยภาพโดยชุมชนตําบล
บ้านมุง 3) เพ่ือศึกษากิจกรรมและความเข้มแข็งของชุมชนบางชุมชนเพ่ือนํามาพิจารณาในการทํางาน
ร่วมกับชุมชนในปีต่อๆไป เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 379 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา นํามาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  

1. ศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตําบลบ้านมุงซึ่งจําเป็นต้องมีกระบวนการที่
เกี่ยวข้องได้แก่ การประชาสัมพันธ์ นโยบายและกิจกรรมต่างๆการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วม การเอ้ืออํานวยการเข้ารับรู้และการเข้าถึงอย่างสะดวกและปลอดภัย 

2. การศึกษา ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ต่อ
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษา ตําบลบ้านมุง อําเภอเนินมะปราง จังหวัด

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
อีเมล chalinya3333@gmail.com เบอร์โทร 0644051778 
2 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
อีเมล Natthathida5725@gmail.com เบอร์โทร 0934541996 
3 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
อีเมล aabbcc0614494649@gmail.com เบอร์โทร 0953067384 
4 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
อีเมล wonchat05@gmail.com เบอรโ์ทร 0909469947 
5 อาจารย์รองศาสตร์ตราจารย์หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล
สงคราม อีเมล chotbodeerat@psru.ac.th เบอร์โทร 0873137256 
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พิษณุโลก พบว่าปัญหาและอุปสรรคที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่คือด้านการจัดการ  การ
ท่องเที่ยว การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ถนน ปูายบอกทาง ภายในหมู่บ้านมีความคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจน 
นักท่องเที่ยวบางคนที่เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร
คือการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับข่าวสารข้อมูลให้ทั่วถึง 

 
คําสําคัญ : ศักยภาพชุมชน,การมีส่วนร่วม,กระบวนการพัฒนา 
 
Abstract  

The objectives of this research were 1) to study the potential of people in 
the Ban Mung Sub-District area. and 2) to be a policy guideline for the development 
of capacity by the Ban Mung community; 3) to study the activities and strengths of 
some communities to be considered in working with the community in the coming 
years. It is a quantitative and qualitative research. The sample consisted of 379 
people. The tools used for data collection were questionnaires and interview forms. 
Data were analyzed using descriptive statistics. used to distribute the frequency, find 
the percentage, find the mean, standard deviation. and content analysis The results 
showed that 

1. The potential for tourism management in Ban Mung Subdistrict, which 
requires relevant processes, are: public relations Policies and activities providing 
opportunities for people to participate Facilitating easy and secure access 

2. A study of problems, obstacles and recommendations on the level of 
people's participation in the area towards the development of community-based 
tourism potential, a case study of Ban Mung Sub-district, Noen Maprang District. 
Phitsanulok Province It was found that most of the problems and obstacles that 
people expressed their opinions were management. travel Access to information, 
roads, road signs within the village is unclear. Some tourists do not have access to 
information in order to facilitate and quickly receive information is to publicize 
tourists to receive information and information thoroughly. 

 
Keywords : community potential, participation, development process 
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บทนํา  
 แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและท้องถิ่น” ในศตวรรษที่ 21” ควรมีการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในภูมิภาคและชนบทในกระบวนการพัฒนาและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตลอดจน
สามารถสนองตอบต่อการกระจายการพัฒนาได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง ดังนั้นการพัฒนาในอนาคตจะ
เน้นที่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในภูมิภาคและชนบท ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยมีเศรษฐกิจ
ชุมชนที่มั่นคงเป็นตัวนํา และเป็นฐานในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในอนาคต ทั้งนี้ภาคธุรกิจ
เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชนจําเป็นจะต้องเข้ามาเสริมบทบาทของภาครัฐซึ่งเป็น
ผู้สนับสนุนการพัฒนาเดิม ซึ่งเป็นการผนึกกําลังในการพัฒนาและนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community – Based Tourism – 
CBT) เป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวการที่จะให้ชุมชนดําเนินการท่องเที่ยวตาม
หลักการดังกล่าวข้างต้นมีความจําเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ในการ จัดการการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์กับคนในสังคมให้เห็นความแตกต่าง ของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยวทั่วไป กระตุ้นให้คนในสังคมเห็นความสําคัญและเป็น
นักท่องเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน นอกจากนี้ยังเป็นการ
เพ่ิมการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็น
กําลังใจหรือสนับสนุนให้เกิดความต่อ เนื่องในการทํางานอนุรักษ์ท้ังด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม  

 เมืองพิษณุโลกมีมาแต่พุทธศตวรรษที่ 15 สมัยขอมมีอํานาจปกครองแถบนี้ แต่เดิมมีชื่อ
เรียกว่า “ เมืองสองแคว ” เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ําน่าน และแม่น้ําแควน้อย หรือบริเวณ
ที่ตั้งของวัดจุฬามณีในปัจจุบัน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1900 สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยแห่งกรุง
สุโขทัย ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ ณ ตัวเมืองปัจจุบัน โดยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง สมัย
อยุธยา เมืองพิษณุโลกทวีความสําคัญมากขึ้น เพราะเป็นเมืองกึ่งกลางระหว่างกรุงศรีอยุธยาและ
อาณาจักรฝุายเหนือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงปฏิรูปการปกครองและได้เสด็จมาประทับที่
เมืองนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2006 จนสิ้นรัชกาลในปี พ.ศ. 2031 ช่วงนั้นพิษณุโลกเป็นราชธานีแทนกรุงศรี
อยุธยาถึง 25 ปี หลังรัชสมัยของพระองค์  พิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงเป็นหน้าด่านสําคัญ              
ที่จะสกัดกั้นกองทัพพม่า เมื่อครั้งพระนเรศวรมหาราชดํารงฐานะพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก 
ระยะนั้นไทยตกเป็นเมืองขึ้นพม่า สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงรวบรวมชายฉกรรจ์ชาวพิษณุโลกกอบกู้
อิสรภาพชาติไทยได้ ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก ได้ทรงดํารงให้รื้อ
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กําแพงเมืองพิษณุโลกเพ่ือไม่ให้ข้าศึกใช้เป็นที่มั่น ครั้นถึงปี พ.ศ. 2437 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเมืองพิษณุโลกขึ้นเป็นมณฑล เรียกว่า มณฑลพิษณุโลก 
ต่อมาเม่ือยกเลิกการปกครองแบบมณฑลแล้ว พิษณุโลกจึงมีฐานะเป็นจังหวัดเรื่อยมาจนปัจจุบัน 
       พันธกิจ(Mission) ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยอาศัยทุนทางธรรมชาติเศรษฐกิจฐานชีวภาพและ
มรดกทางวัฒนธรรม  สร้างเสริมการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันด้วยการส่งเสริมความ
หลากหลายภาคบริการ ยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างสภาพแวดล้อมสังคมเมืองและชุมชนที่เอ้ือต่อวิถี
ความเป็นอยู่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       วิสัยทัศน์(Vision)พิษณุโลกเมืองบริการสี่แยกอินโดจีน บนฐานการบูรณาการเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และสังคมมั่นคง 
       ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues) พัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ นวัตกรรมอาหารยกระดับ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เพ่ิมขีดความสามารถการบริการสุขภาพและการ
ดูแลผู้สูงอาย ุพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงพัฒนาเศรษฐกิจสร้างธุรกิจดิจิทัลศูนย์กลางการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งเสริมการลงทุนและการบริการโดยพัฒนาSMEs สร้างการประกอบการใหม่
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่เป็นต้นทุนสําหรับการพัฒนาพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่าง
ชาญฉลาดและเป็นเมืองอารยะบนฐานสังคมมั่นคงและยั่งยืน(แผนพัฒนาจังหวัด๔ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔)                       

อําเภอเนินมะปราง เป็นอีกหนึ่งอําเภอของจังหวัดพิษณุโลกที่น่าเที่ยวพอตัว แม้ว่าจะเป็น
เพียงอําเภอเล็กๆ แต่ธรรมชาติของที่นี่ไม่เล็กไปด้วย มีทั้งภูเขาหินปูน ทะเลหมอก ปุาเขาที่อุดม
สมบูรณ์ และอากาศดี และเป็นโอกาสดีมากๆ ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้พาเราไปทําความ
รู้จักกับหนึ่งชุมชนในอําเภอเนินมะปราง นั่นก็คือ "บ้านมุง" ชุมชนขนาดเล็กที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
สวยตระการตา ชาวบ้านที่นี่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาบ้านมุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน                  
ที่ผ่านมาต้องต่อสู้และผ่านอุปสรรคมาเยอะกว่าจะเป็นเนินมะปรางในวันนี้บ้านมุง เนินมะปราง ทําให้
เราได้เห็นเรื่องราวและสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งการใช้ชีวิตสโลไลฟ์ท่ามกลางธรรมชาติและ
ขุนเขา พร้อมบรรยากาศที่เป็นกันเองของชาวบ้านด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพค่อนข้างสูง อาชีพหลักของคนในชุมชนที่ยึดถือกันมาชุมชนจึงได้มีการจัดการท่องเที่ยวนํามาสู่
การพัฒนาชุมชนและการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนไปพร้อมกับการอนุรักษ์ซึ่งการสร้างรายได้สู่
ชุมชนและท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมนั้นได้นําทรัพยากรหรือทุนมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบใหม่ ซึ่งชาวบ้านได้เห็นคุณค่าของธรรมชาตินํามาส่งเสริม
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน บ้านมุงเป็นชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท ตั้งอยู่ ตําบลบ้านมุง ที่อําเภอเนิน
มะปราง  จังหวัดพิษณุโลก  อําเภอเนินมะปรางเป็นอําเภอเล็ก ๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ 
มีทั้งภูเขาหินปูน ทะเลหมอก ท้องทุ่งนา ปุาเขาเขียวขจี หนึ่งในชุมชนของอําเภอเนินมะปรางที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว นั่นคือ "บ้านมุง" โดยชุมชนบ้านมุงเหนือได้จัดตั้งเป็นชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี 
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เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ วิถีชีวิตของคนในชุมชนและการมีการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนบ้านมุง  

ดังนั้นคณะผู้วิจัยเห็นควรว่าเพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กรณีศึกษาตําบลบ้านมุง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นพ้ืนที่ในการ
ดําเนินการวิจัยเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับความโดดเด่นทางทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้งนี้การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมุงยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก เพราะเนื่องจาก
ธรรมชาติของที่นั่นมีความอุดมสมบูรณ์ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19ตอนนี้ทําให้ชุมชนบ้านมุง
ขาดรายได้เป็นอย่างมาก เพราะขาดรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ไม่สามารถมาชื่นชม
ธรรมชาติของสถานที่ท่องเที่ยวนี้ได้ ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญด้านการศึกษาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือสร้างความพร้อมด้านการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยว
ได้ อีกทั้งทําให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ้น 

สถิติการท่องเที่ยวชุมชนโดยบ้านมุง 
ล่าสุดมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่ติดต่อต้องการมาท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างต่ อเนื่อง 

โดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ มีนักท่องเที่ยวได้มากันจํานวนมาก ซึ่งในการรับนักท่องเที่ยวในแต่ละ
ครั้งรับได้ไม่มากเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถค้างคืนข้างบนยอดภูเขาได้ ซึ่ง
ทางกลุ่มผู้บริการ ได้ทําแคร่ไม้ไผ่ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้นอน และพักผ่อน อีกทั้งหากจะนอนแปร ก็จะมี
โซนยอดเขาหนอแรดไว้ได้อินกับบรรยากาศ อีกทั้งยังจัดห้องน้ําชั่วคราว ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย 
ซึ่งในปีนี้ทางกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้ปรากฏว่ามี
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันไม่ขาดสาย ไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาก็ตาม ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศ
ธรรมชาติ อาหารหลักร้อย วิวหลักล้าน ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกอีกแห่งหนึ่งที่กําลัง
ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดเป็นอย่างมาก 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ตําบลบ้านมุงที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน    
2) เพ่ือเป็นแนวทางเชิงนโยบายในการพัฒนาศักยภาพโดยชุมชนตําบลบ้านมุง 
3) เพ่ือศึกษากิจกรรมและความเข้มแข็งของชุมชนบางชุมชนเพ่ือนํามาพิจารณาในการทํางาน

ร่วมกับชุมชนในปีต่อๆไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
          จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาตําบลบ้านมุง 
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  โดยได้กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
          ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตตําบลบ้านมุง อําเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้จากการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางสําเร็จรูปของ Taro 
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และระดับความคลาดเคลื่อน+ 5    % ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัย

ปัจจัยด้านการจัดการของชุมชน 
-การวางแผน 
-การมีส่วนร่วมของชุมชน 
-การปูองกันและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
-การฝึกอบรม 
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จะใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมคือ จํานวน 379 คน (แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการเก็บกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด400คนเพื่อสะดวกในการเก็บข้อมูลสะดวกในการคํานวณและสะดวกในการแทนค่า) 

ขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
คณะผู้วิจัยได้กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้ วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น

เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่จะศึกษาทั้งหมด 
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เทศบาลตําบลบ้านมุง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

ชุมชน จํานวน /คน  กลุ่มตัวอย่าง 
หมู่ที่ 1 บ้านมุงเหนือ  1,086 58 
หมู่ที่ 2 บ้านมุงใต้  1,464 80 
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่สามัคคี  995 53 
หมู่ที่ 4 บ้านลําภาศ  807 44 
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยบ่อทอง  791 42 
หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา  894 48 
หมู่ที่ 7 บ้านเนินสว่าง  563 30 
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งพระ  455 24 
รวม 7,055 379 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้มีการดําเนินการ
สร้างแบบสอบถามจากการศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเทศบาลตําบลบ้านมุง 
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 
         1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
สถานภาพสมรส เป็นแบบสอบถามลักษณะให้เลือกตอบ (Checklists) 
         2. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
  ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)โดยผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 
ระดับ คือ 
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   5 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง ระดับมาก 
   3 หมายถึง ระดับปานกลาง 
                               2 หมายถึง ระดับน้อย 
   1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
             โดยเกณฑ์การให้คะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้กําหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายตามแนวทางของเบสท์ (Best: 1970) ซึ่งมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 อยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 อยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 อยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

        3. เป็นแบบสอบถามคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ที่จะนําไปสู่การ
สร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตําบลบ้านมุง อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก         

การสร้างเครื่องมือ 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ คือ 

              1.ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี จากการสํารวจตําราเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถามเพ่ือกําหนดขอบเขตในการสร้างเครื่องมือ 
               2.วิเคราะห์เนื้อหาและกําหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลตําบล
บ้านมุง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
               3.การทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา(Content Validity Test) และการทดสอบความ 
น่าเชื่อถือ (Reliability Test) แบบสอบถาม (Questionnaire) 
               3.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) คณะผู้วิจัยได้นํา
แบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วมอบให้กับผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาและทําการแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ได้ค่า IOC = +1 
               3.2 ทดสอบหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา(Alpha 
Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) แล้วนํามาทคลองใช้ (Try Out) กับประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านมุง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นนํา
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แบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ด้วยคอมพิวเตอร์ว่าเป็นแบบสอบถามที่มี
ความเชื่อถือได้สําหรับสูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (AIpha Coefficient)  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตามกระบวนการ
ต่างๆ ดังนี้ 
              1.ขอหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามถึงนายกเทศบาลตําบลบ้านมุง 
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
              2.จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
              3.ทําการจัดส่งแบบสอบถามและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองทั้งหมด 
จํานวน 400 ชุด 
              4.นําแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบ
คําถาม 
              5.นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
             1.วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และสถานภาพสมรส และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนของเทศบาลตําบลบ้านมุง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเป็น
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ ให้เลือกตอบ (Checklists)โดย คณะผู้วิจัยใช้สถิติ เชิง
พรรณนา (DescriptiveStatistics) นํามาแจกแจงความถี่ หาจํานวนและหาค่าร้อยละ (Percentage) 
              2.วิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยคณะผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)หา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สถิติที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics in Human Research) เป็นหลักจริยธรรมทั่วไป 
(Ethical Principles) ที่ถูกกําหนดขึ้นเพ่ือปกปูองศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี ของ
มนุษย์ที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยหลักการสําคัญสามประการ คือ 
หลักการเคารพในความเป็นมนุษย์ (Respect for Person) หลักคุณประโยชน์ไม่เป็นโทษ 
(Beneficence and Non-Maleficence) และหลักความยุติธรรม (Justice) โดยหลักการ ดังกล่าวมี
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ผลให้การวิจัยในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยทางการแพทย์และทางชีวเวชศาสตร์  (Biomedical 
Research) การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Research) การวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Scientific Research) และการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ (Social Science 
Research) ที่ดําเนินการศึกษาวิจัยในมนุษย์จะต้องได้รับการรับรองจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์จาก
สถาบันที่ให้การรับรอง 

 
ผลการวิจัย 
 ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตําบลบ้านมุง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 4 ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตําบลบ้านมุง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการจัดการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านลักษณะของ
แหล่งท่องเที่ยว สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการ
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตําบลบ้านมุง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้ 

1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ต่อการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ้านมุง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้านลักษณะ
ของแหล่งท่องเที่ยว 
 ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตําบลบ้านมุง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้านลักษณะ
ของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือความ
สมบูรณ์ ความเป็นธรรมชาติของทรัพยากรของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือสภาพ

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพ้ืนที ่

 ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 3.91 0.81 มาก 

ด้านการจัดการ 3.86 0.85 มาก 

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว   3.91 0.89 มาก 

ด้านการมีส่วนร่วม 3.84 0.87 มาก 
รวม 3.88 0.85 มาก 
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พ้ืนที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการพักผ่อนและตั้งแคมป์ปิ้งอยู่ในระดับมาก ความเป็นเอกลักษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยวเช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตอยู่ในระดับมาก  

ด้านการจัดการ 
 ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตําบลบ้านมุง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้านการจัดการ 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีความคิดเห็นสูงสุดคืออัธยาศัย ความเป็นมิตร รวมถึง
การบริการที่ดีของคนในชุมชนอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เช่น ทางเว็บไซด์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ เป็นต้น  

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
             ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตําบลบ้านมุง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้านการจัดการ 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
ช่วยสร้างจิตสํานึกให้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติพร้อมทั้ งให้การ
เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนอยู่ในระดับมาก  

ด้านการมีส่วนร่วม 
           ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตําบลบ้านมุง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้านการจัดการ 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือเกิดประโยชน์แก่ชุมชนใน
ท้องถิ่นในการกระจายรายได้อยู่ในระดับมาก รองลงมาประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการบริหาร
จัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ประชาชนในพ้ืนที่มีความตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก  
 
อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาตําบลบ้านมุง 
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีการอภิปรายผลดังนี้ 
        1.การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
โดยชุมชนกรณีศึกษา ตําบลบ้านมุง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบด้วย ทั้งหมด 4 
ด้านได้แก่ ด้านลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการมี
ส่วนร่วม พบว่า โดยภาพรวมการประเมินระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่อยู่ในระดับมาก
สะท้อนให้เห็นว่าเทศบาลตําบลบ้านมุงประชาชนในพ้ืนที่มีการให้ความร่วมมือในทํางานและปฏิบัติ
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หน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ชุติกาญจน์ 
กันทะอู (2560)  
        2. การศึกษา ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ต่อ
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษา ตําบลบ้านมุง อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก พบว่าปัญหาและอุปสรรคที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่คือด้านการจัดการ  การ
ท่องเที่ยว การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ถนน ปูายบอกทาง ภายในหมู่บ้านมีความคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจน 
นักท่องเที่ยวบางคนที่เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร 
  
ข้อเสนอแนะ 
   ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 สามารถนําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตําบลบ้านมุงและชุมชนอ่ืนที่มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการ หน่วยงาน 
องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการท่องเที่ยวในด้านต่างๆดังนี้ 
 ด้านแหล่งท่องเที่ยว การรวมกลุ่มของผู้นําเครือข่ายผู้นําชุมชนรวมถึงชาวบ้านและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการจัดการท่องเที่ยวมาระดมความคิดเห็น รับฟัง และตัดสินใจร่วมกันเพ่ือให้เกิด
แผนปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวชุมชนของตนเอง ทํางานเชิงรุก ทํางานร่วมกับเครือข่าย ที่มีส่วนช่วย
ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือมาพัฒนาศักยภาพภายในแหล่งท่องเที่ยว หรือเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่องเที่ยวเพื่อให้ได้มาตรฐานของการจัดการท่องเที่ยว 
 ด้านสถานที่ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน สะอาดถูกสุขลักษณะ มีการจัดการ
ความปลอดภัยในทุกขั้นตอน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่ทําลายธรรมชาติ สร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น 
สวยงามดึงดูดใจในการท่องเที่ยว มีการจัดการโดยคํานึงถึงนักท่องเที่ยวทุกลุ่มเปูาหมายเช่น เด็กหรือ
ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลและความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว 
 ด้านการส่งเสริม มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของแหล่งท่องเที่ยว โดยเผยแพร่ข้อมูลทาง
ช่องทางสื่อให้หลากหลายช่องทาง ตรงตามความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จัดทํา ปูาย
บอกทางที่มีมาตรฐาน การใช้เครือข่ายเทคโนโลยีในการสื่อสารเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ทําให้
นักท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
   ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการการจัดการ
ท่องเที่ยวของชุมชนในประเด็นต่างๆ เพ่ือทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวและได้มาซึ่งข้อมูล
เชิงลึก สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนตามแนวทาง (SDGs) และ 2) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางท่ีจะนําไปสู่การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนตามแนวทาง (SDGs) 
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดิน ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผลการวิจัยพบว่า 
 1) การบริหารจัดการการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดิน การมีโครงสร้าง
การบริหารงานที่ชัดเจน มีการแบ่งงานกันทํา มีการประชุมลงมติต่างๆ ดําเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ 
จึงเป็นวิธีการบริหารงานที่ทําให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของตัวเอง นําความรู้ใน
เรื่องของการจักสานหวดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไปถ่ายทอดให้กับเยาวรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานหวดให้คงอยู่และยังยื่นสืบต่อไป 
แต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดินยังไม่มีการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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เข้ามาเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังคงไว้ในอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัก
สานหวดด้วยฝีมือของวิสาหกิจชุมชนเป็นหลัก 
 2) ปัญหา อุปสรรคที่จะนําไปสู่การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
(SDGs)  ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดิน พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องได้รับการ
แก้ไขท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนนั้น คือ หน่วยงานภาครัฐควรมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ทั้งด้านการให้ความรู้ ด้านเงินทุน ด้านการตลาด ด้านสถานที่
สําหรับให้การเรียนรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาและนําไป
ประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวในการพ่ึงพาตนเอง อีกทั้งยังนําความรู้ใน
เรื่องการจักสานหวดไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
จักสานหวดของชุมชนไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา  
 
คําสําคัญ : การพัฒนา, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, วิสาหกิจชุมชน, SDGs 
 
Abstract  

 The objectives of the research were 1) to study the management condition of 
community enterprise development with local wisdom for sustainability in 
accordance with the guidelines (SDGs) and 2) to study the problems. Obstacles and 
guidelines leading to sustainable development of community enterprise groups with 
local wisdom according to the guidelines (SDGs) of the basketweaving community 
enterprise group Ban Noen Din, Noen Maprang Subdistrict, Noen Maprang District, 
Phitsanulok Province, was a qualitative research. The sample consisted of 25 people. 
The tool used for data collection was the In-Depth Interview form. 
 1) The management of community enterprise development with sustainable 
local wisdom (SDGs) in the Ban Nern Din basketry community enterprise group found 
that the management of the Baan Nern Din basketry community enterprise 
development management having a clear management structure There is a division 
of labor There were meetings to vote. It is a management method that makes it 
clear to develop your own community enterprise. Bring knowledge in the matter of 
basketry swatting of community enterprises to pass on to the new generation of 
young people to learn and inherit local wisdom and to preserve the local wisdom of 
basketry to persist and continue to pass But Ban Noen Din Weaving Community 
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Enterprise has not upgraded the development of technology and innovation to be 
related to the products in the community enterprise group, still in the identity of the 
local wisdom in the handwork of community enterprises. 
 2) Problems and obstacles leading to the development of community 
enterprises with sustainable local wisdom (SDGs) of the Bannen Din basketry 
community enterprises found that problems and obstacles that need to be solved 
will lead to the development of community enterprises Weaving Ban Noen Din with 
local wisdom for sustainability is that government agencies should be involved in 
helping and promoting community enterprises. both in terms of knowledge, finance, 
marketing, and places for learning To the community enterprise group so that the 
community enterprise group can develop and apply for a career to generate income 
for themselves and their families in self-reliance. It also brings knowledge about 
basketweaving to pass on knowledge to the new generation to study and learn the 
local wisdom of the community's basketry not to be lost with time. 
 
Keywords : development, local wisdom, community enterprise, SDGs 
 
บทนํา 
 ภูมิปัญญาเป็นความคิดทางสังคมท่ีสําคัญอย่างหนึ่งซึ่งสามารถดําารงอยู่ได้อย่างยาวนาน และ
สังคมไทยเป็นสังคมเก่าแก่สังคมหนึ่งที่ปรากฏภูมิปัญญาอยู่จํานวนมากโดยภูมิปัญญาเหล่านี้นอกจาก
แสดงความเป็นไทย ความเป็นเอกลักษณ์ไทยอยางหนึ่งแล้วยังเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญและ
พัฒนาการของคนในชาติไทย เพราะภูมิปัญญานั้นถือว่าเป็นสิ่งละเอียดอ่อนซึ่งชาติที่เจริญแล้วมักมี
สังคมท่ีสงบสุขร่มเย็นไม่ระส่ําระส่าย มีความเป็นอสระจึงจะสามารถสร้างสรรค์สั่งสมภูมิปัญญาเฉพาะ
ตนขึ้นมาได้ (จักรพันธ์  โสมะเกษตริน, 2551: 1) ทั้งนี้การสั่งสมภูมิปัญญาเฉพาะของตนที่มีอยู่เป็น
จํานวนมากนั้นบางพ้ืนที่มีการสร้างภูมิปัญญาที่ใช้ในพ้ืนที่ของตนจงได้เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) เป็นเรื่องของการใช้ความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skills) ความเชื่อ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งเป็นการแสดงถึง
ความสัมพันธ์ที่เป็นองค์รวมระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อม และคนกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติรวมไปถึง
กิจกรรมทุกอย่างในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการปรับตัวการเรียนรู้เพ่ือการอยู่รอดของบุคคล
ชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงถือเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการพัฒนาชีวิตความอยู่รอดของบุคคล
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ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจากภูมิปัญญาชาวบ้านเกิดข้ึนจากความรู้ประสบการณ์และความคิดที่
ชุมชนได้มีการถ่ายทอดสืบสานต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ชุมชนได้สั่งสมประสบการณ์ ใช้สติปัญญาในการปรับตัว เพ่ือการ
ดํารงชีพท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสังคมและวัฒนธรรม จึงมีการ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ อันเป็นรูปธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้สอยดํารงชีพ (นวลลออ ทินา
นนท์ . 2544 : 1) งานจักสานเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่มีความสําคัญ ต่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของคนไทย ทั้งในด้านของการอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิต และด้านคุณค่า
ทางจิตใจจากความงาม ความประณีตและความเป็นท้องถิ่น อันจะนําไปสู่ความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยและพัฒนาสร้างสรรค์งานในวงกว้างขึ้น สามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2540 : 129)  
 ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วอันเป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการบริการเป็นหลัก ส่วนภาคเกษตรกรรมกลับถูก
ทอดทิ้ง การพัฒนาขาดความสมดุล สังคมมิอาจปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ประชาชนภาค
เกษตรที่มีรายได้ไม่แน่นอนจึงได้รับผลกระทบโดยตรง (กรวิทย์ ตันศรี , 2564) เป็นผลให้รัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์ของประเทศให้มีความเข้มแข็ง เพ่ิม
ขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีความเชื่อมั่นว่า
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยมีศักยภาพและสามารถพัฒนาขึ้นมาสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศได้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564: ออนไลน์)   
 ภาครัฐจึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระดับท้องถิ่นหรือชุมชนให้เกิดการพ่ึงพา
ตนเองได้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์การชุมชนในการพัฒนา
อาชีพ ให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนทําให้หลาย
ชุมชนต้องมีการรวมกลุ่มในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยกระบวนการของ
ชุมชน ให้เกิดการพึ่งตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีความสอดคล้อง
กับรูปแบบการผลิตของคนไทยในชนบทตั้งแต่เดิมที่มีการผลิตเพ่ือยังชีพ หรือเพ่ือกิน เพ่ือใช้เอง และ
เพ่ือแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกในสังคม และเมื่อมีผลผลิตเหลือจากการบริโภคของคนในชุมชนก็จะ
ขายเพ่ือให้ได้เงินเข้าสู่ครอบครัวและชุมชน อนึ่ง รูปแบบการผลิตแบบนี้ทําให้ครอบครัวและชุมชน
สามารถพ่ึงตนเองได้โดยไม่ต้องพ่ึงภายนอกนักและมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจรวมทั้ง
หวังผลทางด้าน 
 วิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดิน เป็นหนึ่งในธุรกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มีการดําเนินธุรกิจทาง
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เศรษฐกิจ คือ ผลิตภัณฑ์จักสานหวด โดยใช้วิสาหกิจชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนและกระตุ้น เศรษฐกิจ
ชุมชนในระดับรากหญ้า กระจายโอกาสในการประกอบอาชีพ ทําให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ 
และลดภาระค่าใช้จ่าย  ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น ถึงแม้สภาวะทาง
เศรษฐกิจจะผันผวนเพียงใด วิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดิน ถือเป็นที่รู้จักตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
หากเปรียบเทียบกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติที่มีสาระ 17 ประการ ล้วน
มีความเชื่อมโยงและส่งเสริมซึ่งกันและกัน อาทิการขจัดความยากจน การขจัดความหิวโหย การศึกษา
ที่มีคุณภาพและเท่าเทียม การยกระดับคุณภาพชีวิต การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ หรือการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนครอบคลุมคนทุกกลุ่ม  เป็นต้น ประเด็นเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปิดโอกาสให้คนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกเพ่ือนําความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนาไปใช้สร้างสรรค์ผลงานและประกอบอาชีพจึงเป็นเรื่อง
สําคัญที่ส่งผลต่อสถานะทางเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคน ในการบรรลุเปูาหมาย 
SDGs(Sustainable Development Goals) ในเปูาที่ 8 ว่าด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ครอบคลุมคนทุกกลุ่มนั้นมีความเชื่อมโยงกับการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างแยกกันไม่ออก 
โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกถดถอยอย่างต่อเนื่อง (ดอน นาครทรรพ , 2562: ออนไลน์) เพราะมี
จุดเน้นที่ความยั่งยืนในการหารายได้อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและคนใน
ชุมชนได้นําเอาเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในด้านเทคโนโลยี โมเดลทางธุรกิจ 
และการบริหารจัดการมาใช้เพ่ิมคุณค่าของผลิตภัณฑ์ทางภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมทั้งในงานที่
ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นหรือแรงงานเข้มข้น รวมถึงภาคการบริการ จึงเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นกว่าเดิมเพ่ือให้สามารถบรรลุเปูาหมายของชาติ
เป็นลําดับต่อไป 
 ในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อ
ทรัพยากรโลกเป็นอย่างมากเมื่อปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวม 189 
ประเทศ  จึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และ
เห็นพ้องต้องกันในการตั้งเปูาหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศจะ
ดําเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 2558 โดยเปูาหมายดังกล่าวเรียกว่า เปูาหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) อันประกอบด้วย 8 เปูาหมายหลัก คือ 
1) ขจัดความ ยากจนและความหิวโหย 2) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3) ส่งเสริม
ความเท่าเทียมกันทาง เพศและบทบาทสตรี 4) ลดอัตราการตายของเด็ก 5) พัฒนาสุขภาพของสตรีมี
ครรภ์ 6) ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสําคัญอ่ืนๆ 7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
และ 8) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก 
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 ระยะเวลานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง ปี พ.ศ. 2558 รวม 15 ปีที่ผ่านมาเปูาหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษทั้ง 8 ข้อ ได้สิ้นสุดลงแล้วโดยประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศเพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่องของการพัฒนาองค์การสหประชาชาติจึงได้กําหนดเปูาหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัย
กรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มี
ความเชื่อมโยงกันเรียกว่า “เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals 
(SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนามาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2558 ถึงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 
2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี เช่นกัน  สาระสําคัญ 17 เปูาหมายประกอบด้วย ( United 
Nations, 2015 : online) 

เปูาหมายที่ 1 : ขจัดความยากจน เปูาหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย เปูาหมายที่ 3: กํารมี
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เปูาหมายที่ 4: กํารศึกษาที่เท่ําเทียม เปูาหมายที่ 5: ความเท่ําเทียมทาง
เพศ เปูาหมายที่ 6: กํารจัดการน้ําและสุขาภิบาล เปูาหมายที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
เปูาหมายที่ 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เปูาหมายที่ 9: อุตสาหกรรม 
นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐานเปูาหมายที่ 10: ลดความเหลื่อมล้ํา  เปูาหมายที่ 11: เมืองและถิ่นฐาน
มนุษย์อย่างยั่งยืน เปูาหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เปูาหมายที่ 13: การรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปูาหมายที่ 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทาง
ทะเล เปูาหมายที่ 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก เปูาหมายที่ 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม 
ไม่แบ่งแยก เปูาหมายที่ 17: ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (เดลินิวส์. 2561) 
  ในการวิจัยครั้ งนี้จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะ
ทําการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยนําแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ใน
เปูาหมายที่ 8 มาใช้ในการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ซึ่งในเปูาหมายที่ 8 กล่าวถึงการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนผ่านการยกระดับผลิตภาพแรงงานและการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือการผลิตโดยการบรรลุเปูาหมายดังกล่าวให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความเป็น
ผู้ประกอบการ การสร้างงาน รวมถึงการดําเนินนโยบายเพ่ือขจัดปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย แรงงาน
ทาส และการค้ามนุษย์ โดยพิจารณาเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์เป็นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน ทั้งนี้ เพ่ือนําผล
ที่ได้จากการศึกษามาพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจน เป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง
ที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนเพ่ือช่วยขจัดปัญหาความยากจนโดยชุมชนเพ่ือ
ชุมชน ทําให้ชุมชนเกิดความเข็มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนอันจะเป็นพ้ืนฐานสําคัญที่นําไปสู่การกําหนดแนวทางส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนได้
อย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  265 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น                 

ให้ยั่งยืนตามแนวทาง (SDGs)   
 2.เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางที่จะนําไปสู่การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนตามแนวทาง (SDGs)  ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดิน                      
ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการศึกษา 
 การดําเนินการศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน (SDGs) เป็น
แนวทางในการแสวงหาคําตอบของคําถามงานวิจัยที่ได้ตั้งไว้ โดยเลือกแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพจะ
ทําให้ได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก มุ่งศึกษาวิเคราะห์การดําเนินงานการพัฒนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัก
สานหวดบ้านเนินดินตามแนวทาง SDGs (เปูาหมายที่ 8) ประกอบกับส่วนที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานการพัฒนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดิน จากนั้นนําไป
สังเคราะห์ร่วมกับผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Intcrvicw) จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key 
Informants) เพ่ือให้เกิดรูปแบบหรือแนวทางการแสวงหาการดําเนินงานการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดินตามแนวทาง SDGs(เปูาหมายที่ 8) เพ่ือหาข้อมูลสรุป
รวถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ 
  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้การศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือมาตอบ
คําถามงานวิจัยในครั้งนี้ทั้งนั้นผู้วิจัยได้วางแผนการดําเนินงานตามขั้นตอน ดั้งนี้ 

ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

- การสัมภาษณ์เชิงลึก 

- แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านการจักสานหวด 

- สภาพปัญหาและอุปสรรคใน

การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

การจักสานหวด 

 

 

 

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยังยืน  

บริบทวิสาหกิจชุมชนจัก

สานหวดบ้านเนินดิน 
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  1) ศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนตาม
แนวทาง SDGs(เปูาหมายที่ 8) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเดินดิน ตําบลเนินมะปราง 
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  
  2) สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถาม 
  3) เก็บรวบรวมขอ้มูล 
  4) สัมภาษณ์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างตามที่กําหนดไว้พร้อมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
  5) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  6) จัดทํารูปเล่มและเสนอรายงาน 
 ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยประชากร 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรก ผู้นําชุมชน กลุ่มที่
สองคือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดิน และการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้กลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงนี้ได้พิจารณาจาก
กลุ่มที่มีความเกี่ยวข้อง และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือการได้มาซึ่งข้อมูลที่ชัดเจน
และสามารถนําคําตอบมาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีแนวคิดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยมี
กลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้    
 1) ผู้นําชุมชน ในฐานะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดิน 
ซึ่งตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาของกลุ่มผู้นําชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสาน
หวดบ้านเนินดิน ประกอบด้วย 
  1.1 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเดินดิน ตําบลเนินมะปราง อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก 
 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดิน ในฐานะกลุ่มตัวอย่างที่มีความชัดเจนในการ
นําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 
  2.1 ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดิน 
  2.2 สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย 
 แบบสัมภาษณ์ (Intcrvicw form) เป็นแบบสัมภาษณ์ชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้างชนิดปลายเปิด
(Stucture In-depth Intcrvicw) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาข้อมูลที่จะทําให้ทราบหรือแสดงนัยให้
ทราบถึงสภาพทั่วไปของการดําเนินงานการพัฒนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดินตาม
แนวทาง SDGs (เปูาหมายที่ 8)  โดยดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอนต่อไปนี้ 
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  1. กําหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดในการวิจัยระบุรายการ
ข้อมูลที่ต้องการของแต่ละประเด็น 
  2. จัดทําร่างแบบสัมภาษณ์และรายการคําถามแต่ละประเด็น 
  3. ตรวจสอบหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญ 
3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี พ่วงรอด 
และอาจารย์นันทพนัธ์ คดคง จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
  4. ทดลองใช้ (Try out) เพ่ือหาคุณภาพรายข้อ 
  5. แก้ไขและปรับปรุงให้เป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์แล้วจึงนําไปเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยได้ทําการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ 
เอกสารวิชาการ บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อมูลที่เคยมีผู้ศึกษาแล้วมาใช้สนับสนุน
ข้อมูลที่ได้รับเพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างแบบเชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1  การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากหนังสือ เอกสารวิชาการ
บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องท่ีผู้วิจัยศึกษา 
  2 การเก็บข้อมูลภาคสนามเชิงคุณภาพ เป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นวิธีการสัมภาษณ์ที่ต้องการรายละเอียดมากที่สุดในเรื่องที่ผู้ศึกษา
ต้องการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วนตามประเด็นที่ศึกษา ทั้งนี้ได้ใช้
วิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบกึ่งมีโครงสร้าง ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่
ไม่มีขอบเขตของคําถามที่แน่นอน เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีอิสระในการตอบคําถาม นอกจากนั้นในขณะ
ที่มีการเก็บข้อมูลก็จะมีการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมเข้ามาช่วยเพื่อความถูกต้อง 
 การตรวจสอบข้อมูล 
 ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลผู้ วิจั ยได้ ใช้วิ ธีการตรวจสอบสามเส้ า
(Triangulations) ด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Triangulation) ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งที่มาต่างๆ เช่น จากวิธีการสังเกต (Observation) วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
DepthInterview) วิธีการสืบค้นจากเอกสาร (Documentary) จากกรณีศึกษาโดยจะนําข้อมูลมา
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทําให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือและครอบคลุมต่อบริบทใน
การศึกษาครั้งนี ้
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การนําเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยมาจัดกระทําให้เป็น
ระบบ รวมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลเพ่ือให้สามารถนําไปสู่ความเข้าใจการดํารงอยู่และการ
เปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่ทําการศึกษา (จุมพล หนิมพานิช, 2547: 392) สามารถสรุปวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่นํามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ดังนี้ 
  1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิจัยในครั้งนี้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนํา
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์เนื้อหา ( interpretive analysis ) และมีการ
ประมวลผลข้อมูลโดยการจัดหมวดหมู่ตามประเด็นของการศึกษาที่กําหนดและเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ 
ในเชิงเหตุผมและนําเสนอในรูปแบบของการพรรณนา 
  2) การวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) เป็นการสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
เอกสารเชิงพรรณนาโดยใช้วิธีการอย่างเป็นระบบเน้นที่เนื้อหาตามที่ปรากฏในข้อความพิจารณาจาก
เนื้อหาโดยไม่มีอคติหรือความรู้สึกของผู้วิจัยไปพัวพัน ไม่เน้นการตีความหรือหาความหมายที่ซ่อนอยู่
เบื้องหลังหรือความหมายระหว่างบรรทัด (สุภางค์ จันทวานิช 2552: 145)  
 ในการศึกษาครั้งนี้จะมีวิธีการนําเสนอข้อมูลของการศึกษา คือ การนําเสนอข้อมูลเชิง
ข้อความ พรรณนาโดยใช้ข้อความบรรยายคําอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นพบ พรรณนาเล่าเรื่องเพ่ือให้เห็น
ลักษณะ และสภาพของปรากฏการณ์รวมทั้งความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการในสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีประเด็นสําคัญที่รวบรวมไว้ 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 100) มีอายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 44) จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา  (คิดเป็นร้อยละ 64) ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (คิดเป็นร้อยละ 52) และรายได้
มากกว่า 20,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 32) 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน (SDGs) กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดิน                 
ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ประกอบด้วย  3 ด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ยั่งยืน 
 พบว่า การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดิน เริ่มต้นจากการร่วมกลุ่มของคนใน
ชุมชน เป็นกลุ่มแม่บ้านชุมชน และเมื่อปี พ.ศ. 2558 ได้รับทุนส่งเสริมจากเกษตร จากกลุ่มแม่บ้าน
ชุมชน จึงได้จดทะเบียนตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดิน มาจนถึงปัจจุบัน จากที่ไม่มี
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ผู้คนรู้จัก จนกลายเป็นที่รู้จักของผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียง ส่วนการการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจักสาน
หวดบ้านเนินดินนั้น ได้มีการพัฒนาการนําความรู้ในเรื่องของการจักสานหวดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ไปถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับเยาวรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจในการจักสานได้เรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานหวดให้คงอยู่และยังยื่นสืบต่อไป แต่ในการ
พัฒนานั้นก็ยอมมีปัญหาเช่นกัน ปัญหาที่พบในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดินพบ
ปัญหาในเรื่องการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ต่อเนื่องของงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น สํานักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมพัฒนาชุมชน ควรเข้ามาสนับสนุนใน
เรื่องนี้ และอีกทั้งในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวด รวมถึง
วัตถุดิบไม้ไผ่ในการผลิตมีจํานวนไม่เพียงพอจึงต้องมีการซื้อไม้ไผ่จากแหล่งอ่ืนในราคาที่สูงใน 1 ลํา
ต้นไม้ไผ่จะได้ความยาวที่ต้องการ 70 เซนติเมตร ประมาณ 6-7 ท่อน คิดเป็นท่อนละ 15 บาท เท่ากับ 
105 บาท ต่อหนึ่งลําไม้ไผ่ อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องของเครื่องจักตอกไม้ไผ่สําหรับนําไว้ใช้ในการจัก
สานหวดที่ยังไม่ทันสมัย ปัจจุบันมีการจักตอกด้วยมือจึงทําให้มีการล่าช้าในการจักสานหวด เพราะ
การจักตอกไมใ้ห้เพียงพอต่อการจักสานหวด 1 ชิ้น ค่อนข้างใช้เวลานานพอสม ฉะนั้นเครื่องจักตอกไม้
ไผ่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการช่วยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน  
 2) ด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน   
 พบว่า วิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดินมีการพัฒนาและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรของชุมชนให้มีความต่อเนื่องในการผลิต และใช้หลักการการบริหารจัดการวิสาหกิจ 
ชุมชนในรูปแบบการแบ่งงานกันทํา มีการประชุมปีละ 1 ครั้ง เพ่ือเป็นการทําให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี
โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ดําเนินการตามแผนที่ได้วางไว้  และการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในการนําเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น 
ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ เพ่ือเป็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่วิสาหกิจชุมชนเองยังไม่เปิดโอกาสที่จะ
นําเทคโนโลยีเข้ามาต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นอกเหนือจากสิ่งเดิมที่วิสาหกิจชุมชน
ดําเนินการอยู่ ในการกระจ่ายแหล่งข่าวใช้ Internet ในการสื่อสารหรือช่องทางการขาย ให้กับบุคคล
ที่มีความสนใจในการจักสานหวดและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เข้าถึงในการติดต่อที่
สะดวกสบายมากขึ้น 
 3) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิต 
 พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดิน มีการใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
จัดการสื่อสาร เช่น การใช้โทรศัพท์และเครือข่ายโซเชียลเป็นสื่อหรือช่องทางการขายในเพจเฟชบุ๊คแต่
ยังไม่มีการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน เพราะการจักสานผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ค่อนข้างใช้เวลานานและซับซ้อน ส่วนใหญ่จึงเป็นการจักสาน
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หวดเพียงสิ่งเดียวและสมาชิกส่วนใหญ่ใช้มือเป็นหลักในการจักสานหวด การนําเทคโนโลยีมาเข้าช่วย
ในนการจักสานหวดคงไม่เป็นผลดีจะทําให้อัตลักษณ์ชุมชนหายไปและด้อยคุณค่าลง 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน (SDGs) 
กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดิน ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก มี
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน (SDGs) ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดิน ต.เนินมะปราง                
อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
 “พบว่าการบริหารจัดการการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดินด้ วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนนั้นมีการบริหารจัดการ โดยเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของบุคคลในชุมชนที่มี
ความสัมพันธ์ ผูกพันกัน ในระบบครอบครัวของสังคมไทย เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการสร้างรายได้ โดยมีทุน
ทางสังคมด้านความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีโครงสร้างในการบริหารงานที่ชัดเจน มีการแบ่งงานกัน
ทํา มีการประชุม ลงมติต่างๆ ดําเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ มีการจัดทําเอกสารอย่างเป็นระบบ มีการ
บันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จึงเป็นวิธีการบริหารงานที่ทําให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน นําความรู้ในเรื่องของการจักสานหวดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไปเผยแพร่และถ่ายทอด
ให้กับเยาวรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจในการจักสานได้เรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานหวดให้คงอยู่และยังยื่นสืบต่อไป แต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวด
บ้านเนินดินยังไม่มีการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกส่วนใหญ่ใช้มือเป็นหลักในการจักสานหวด การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การจักสานหวดคงไม่เป็นผลดีมากนัก อาจจะทําให้อัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานหวด
ด้วยฝีมือชุมชนหายไปและด้อยคุณค่าลง ผลการศึกษาที่ได้ยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ , 2540) ได้ให้ความสําคัญของการอนุรักษ์ไว้ว่า 
การอนุรักษ์ การรักษาซึ่งความรู้และความสามารถเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดย
การปลูกจิตสํานึกให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสําคัญ ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์
ภูมปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  และมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พรเพ็ญ แก้วหาญ 
และคณะ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนากระบวนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ชนบทจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า มีกระบวนการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยเริ่มจากการริเริ่มของกลุ่มจากการค้นหา
ปัญหาของชุมชน ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เพ่ือการรวมกลุ่มสร้างอาชีพและ
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รายได้ มีการดําเนินการของกลุ่มโดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่มีวัตถุประสงค์และเปูาหมายร่วมกัน กําหนด
โครงสร้างของกลุ่ม วางแผนการดําเนินการร่วมกันและกําหนดข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติ มีการ
บริหารจัดการกลุ่มโดยการรวมสมาชิกกลุ่ม ระดมทุนทรัพย์ในการผลิต จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้และ
การจัดการการผลิต การจัดจําหน่าย การประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย 
มีการจัดสรรผลประโยชน์ ตามข้อตกลงของสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน และมีการติดตามประเมินผล
เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”  
 2. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคท่ีจะนําไปสู่การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้ยั่งยืน (SDGs)  กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดิน ต.เนินมะปราง อ.เนิน
มะปราง จ.พิษณุโลก 
 “พบว่าปัญหาและอุปสรรคที่ต้องได้รับการแก้ไขท่ีจะนําไปสู่การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัก
สานหวดบ้านเนินดินด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนนั้น คือ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมพัฒนาชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องร่วมมือกันทํางานเชิงบูรณาการ เพราะ
หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานสําคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ส่งเสริมด้านวิสาหกิจชุมชน ทั้งด้านการให้ความรู้ ด้านเงินทุน ด้านการตลาด ด้านสถานที่สําหรับให้
การเรียนรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาและนําไปประกอบอาชีพ
เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวในการพึ่งพาตนเอง รวมถึงการนําความรู้ในเรื่องการจักสาน
หวดไปสืบทอดและเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัก
สานหวดของชุมชนไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา ซึ่งการดํารงรักษาไว้ด้านการจักสานหวดที่ใช้มือเป็น
หลักของชุมชนอาจสูญหายไปและด้อยคุณค่าลง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เทคโนโลยี และสิ่งต่างๆ อย่างกลมกลืนแม้บางครั้งมิอาจหลีกเลี่ยงได้ต้องเชื่อมโยง บูรณาการ 
สร้างสรรค์แต่ยังคงวิถีชีวิตดั่งเดิมไว้ให้ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาสาระตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 
พ.ศ. 2548 ได้ให้คํานิยามคําว่า วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro Community Enterprise; 
SMCE ) หมายถึง “การประกอบการขนาดเล็กและขนาดจิ๋วเพ่ือจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์
เพ่ือการพ่ึงพาตนเองและความเพียงพอของครอบครัวและชุมชนทุนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงเงินแต่
รวมถึงทรัพยากรผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมให้เกิดประสิทธิภาพ 
ยั่งยืน และยังประโยชน์ให้ชุมชนผู้เป็นเจ้าของวิสาหกิจนั้นเป็นหลัก  วิสาหกิจชุมชนเป็นกิจการของ
ชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอ่ืนๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน
มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นรูปนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่
เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชน และ
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปัทมา สารสุข (2561) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) จังหวัดนนทบุรี ผลงานวิจัยพบว่า หน่วยงานภาครัฐ
ควรให้การส่งเสริมด้านการตลาดสนับสนุนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จัดหาช่อง
ทางการจัดจําหน่วยสินค้าที่เพ่ิมมากขึ้น ด้านเงินทุนควรสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา เพ่ือการ
จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตสมัยใหม่ ด้านการจัดการความรู้และข้อมูลที่ทันสมัย และ
สร้างความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันทั่วประเทศให้มากขึ้น” 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา   
 1.ควรมีการอนุรักษ์ และส่งเสริมสนับสนุนการจักสานหวดให้คงอยู่ในชุมชนต่อไป รวมถึงการ
ถ่ายทอดให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ สืบทอด ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปกับ
กาลเวลาได้ อีกท้ังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้เกิดข้ึน 
 2. ควรจะมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดิน เพ่ือเป็น
การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้  สืบทอด ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจักสานหวดไม่ใหสู้ญหายตามกาลเวลา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานการพัฒนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สําเร็จและ
กลุ่มท่ีไม่สําเร็จเพ่ือชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการพัฒนาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 2. วิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดินสามารถนําผลการดําเนินการที่มีความสอดคล้องต่อ
แผนแม่บทโลกดังกล่าวจัดทําแผนพัฒนาในระยะยาวเพ่ือขอรับการสนับสนุนเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นและ
เป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนตามแนวทาง SDGs ต่อไป 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กรณีศึกษา ตําบล แก่งโสภา  อําเภอ วังทอง จังหวดัพิษณุโลก 

Community’s Participation in Ecotourism Management:  A Case Study 
of Kaeng Sopha Sub-district, Wang Thong  District,Phitsanulok Province 

 

เมทินี ทองอยู่1, มัณฑนา ทองอยู่2,ศุภกร อยู่จู3, อาทิตยา ทองศรี4, ธนัสถา โรจนตระกูล5, 

Matinee  Thogoiu1, Manthana Thogoiu2, Suppakorn Yuchu3, Arthittaya Thongsri4, Tanastha Rojanatrakul5 

 
บทคัดย่อ  
                งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว                   
2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตําบลแก่งโสภาอําเภอวัง
ทองจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างจํานวน 288 คน เครื่องมือที่ใช้ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การใช้สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  

1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตําบลแก่งโสภา 
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กรณีศึกษา ตําบลแก่งโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน รองลงมา คือ ด้านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และค่าเฉลี่ยที่
น้อยคือ ด้านมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตําบลแก่งโสภา 
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ 
ระดับการศึกษาและอาชีพ ส่วนเพศแสะสถานภาพไม่แตกต่างกัน 

 

คําสําคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน,การท่องเที่ยว,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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Abstract 
The objectives of this study were 1) to investigate the level of community’s 

participation in ecotourism management, 2) to investigate the collaborative approach 
in ecotourism management, and 3) to investigate the level of participation and apply 
the results of this study as a guideline for tourism policy in Kaeng Sopha Sub-district, 
Wang Thong District, Phitsanulok Province. The sample consisted of 288 people. The 
tool used for data collection was a questionnaire. Data were analyzed using 
descriptive statistics, frequency distribution, mean, and standard deviation. The 
results indicated that: 
  1) The overall level of community’s participation in ecotourism management 
level, and when classified by individual aspect, the aspect with the highest mean was 
the participation in operation, followed by the participation in decision making and 
the participation in evaluation, respectively; and  

2) The overall level of people’s participation in ecotourism management 
classified by personal factors was at a low level. According to the hypothesis, 
different personal factors were age, education, and occupation, while gender and 
status were not different.   
 
Keywords: community’s participation, tourism, ecotourism 
 
บทนํา 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหลากหลายประเภทกระจายกัน
อยู่ทั่วภูมิภาคทั่วประเทศ มีบทบาทมากขึ้นในสังคมโลกและยิ่งมากขึ้นในชุมชนท้องถิ่นเมื่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ขยายอาณาเขตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าใกล้วิถีชีวิตของชุมชนมากขึ้น 
ในขณะที่แนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเติบโตในทิศทางบวกนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งให้
ความสนใจกับการเดินทางไปสัมผัสความจริงแท้ดั้งเดิมของพ้ืนที่ต่างๆ ในไทยเพ่ิมมากขึ้น การ
ท่องเที่ยวไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ หากมีการกระจายตัวสู่ชุมชน ส่งผลให้ท้องถิ่นหลายแห่งตั้ง
รับการมาถึงของนักท่องเที่ยวนําการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตขณะเดียวกันภาครัฐก็ให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ิมมากขึ้นจากการประกาศให้
ท่องเที่ยววิถีไทยเป็นวาระแห่งชาติ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือให้การ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปในทิศทางที่ยั่งยืนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงถือเป็นอุตสาหกรรมแห่ง
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ความหวัง ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมากเป็นอันดับต้นๆ และมีความ สําคัญโดยตรงต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อันส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศดีขึ้น การเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแม้ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น มีการ
ลงทุนและสร้างรายได้เข้าประเทศ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ของสถานที่นั้นๆ หาก
ไม่มีการจัดการที่ดีพอ(TAT REVIEW, 2018)  

จังหวัดพิษณุโลกได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยได้ดําเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สําคัญๆ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ตลอดทั้งปี เป็นการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณอุทยานแห่งชาติภู หินร่องกล้า บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ําตกชาติ
ตระการ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ให้มีสิ่งบริการและ อํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว งาน
ประเพณีต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งการ
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการ การพัฒนาเส้นทาง คมนาคมเข้าแหล่งท่องเที่ยว 
เช่น ทางเข้าน้ําตกไผ่สีทอง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติทุ่ง  แสลงหลวง บริเวณ
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านรักไทย อําเภอเนินมะปราง และปรับปรุงเส้นทางเข้า น้ําตกต่างๆ 
เช่น น้ําตกสกุโณทยาน น้ําตกแก่งซอง เป็นต้น ซึ่งผลการดําเนินงานจะทําให้มีผู้มาเยี่ยมเยือน  
(แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกระยะเวลา 20 ปี,2563)  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2562 
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยและการท่องเที่ยวโลกอย่างมาก ทําให้การเดินทางท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศหยุดชะงัก รวมถึงส่งผลกระทบต่อจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทย โดยจากข้อมูลล่าสุดของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยสะสมระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม            
ปี พ.ศ. 2563 มีจํานวน 6.7 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 39.9 ล้าน
คน หรือหดตัวประมาณร้อยละ 83.2 ตั้งแต่โควิด 19 ระบาดขึ้นอย่างรุนแรงในประเทศไทย ทําให้มี
การประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน
พ่ือควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ Covid-19 ซึ่งให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป รวมทั้งมีการปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศและ
งดการเดินทางเข้าออกทั่วประเทศ  (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), 2564) 

การจัดการในสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ที่เป็นช่วงที่
วิกฤตของสถานการณ์ ท่องเที่ยวในประเทศอย่างมาก เพราะ มีการล็อคดาวน์ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
มาตรการเคอร์ฟิวถูกนํามาใช้ และยกเลิกกิจกรรมต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจทุกภาค
ส่วนของประเทศหยุดลง และเริ่มทยอยปิดกิจการเป็นจํานวนมากส่วนการเดินทางของนักท่องเที่ยวยัง
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2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น 

1.เพศ 

2.อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4.สถานภาพ 

5.รายได้ 

6.อาชีพ 

7. ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน 

 

ตัวแปรตาม 

 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการ

จัดการแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา ตําบล

แก่งโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

2.การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 

3.การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

4.การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 

เดินทางเข้าประเทศได้น้อยลงไม่ค่อยเข้ามาเที่ยวในประเทศนักท่องเที่ยว เพราะยังไม่สามารถจัดการ
โควิดได้ดี ยังไม่มีมาตรการการรองรับนักท่องเที่ยว(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2564)  
 สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน ตําบลแก่งโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็น
อําเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย แต่มีอยู่หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นหนึ่งในที่รู้จักในหมู่
นักท่องเที่ยว คือน้ําตกแก่งโสภา ซึ่งทําให้เป็นแหล่งรายได้ของอําเภอวังทอง แต่ในปัจจุบันเกิด
เหตุการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงทําให้ปริมาณนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมากเนื่องจากไม่สะดวก
เดินทางไปท่องเที่ยว ทําให้อําเภอวังทองไม่มีรายได้ทางด้านการท่องเที่ยว และ ประชาชนยังขาด
รายได้ในการดํารงชีพ เนื่องจากสถานการณ์ปกติ ประชาชนส่วนใหญ่จะนําสินค้าไปขายในสถาน
ท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ือหารายได้ให้ในการดํารงชีพ  (องค์การบริหารส่วนตําบลโสภา อําเภอ วังทอง , 
2563) 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตําบลแก่งโสภา 
อําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก 
 2.เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตําบลแก่งโสภา 
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยนี้ได้แก่ประชาชนที่อาศัย
อยู่ในหมู่ 2 บ้านแก่งกุลา และ หมู่ 8 บ้านปากยาง ตําบลแก่งโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
จํานวน 1027 คนกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแก่งกุลาและหมู่บ้านปากยาง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้จากการกําหนด
กลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่ม Taro Yamane (Taro Yamane: 1990) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่
ระดับความคลาดเคลื่อน ± 5% โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมคือ 288 คน  
 ขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

คณะผู้วิจัยได้กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น
เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ที่จะศึกษา และกําหนดจํานวนตัวอย่างจากสูตรการคํานวณของ Taro 
Yamana (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 2548) 

  
 

     
 

N = ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ควรสุ่ม 

    ระดับความคาดเคลื่อนจากการสุ่ม ร้อยละ  
N = ขนาดจํานวนประชากร 

N =
    

              
 

= 288 
 แบบแผนการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) คือใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูล
โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลครั้งเดียว เพ่ือดําเนินการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการจัด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ตําบลแก่งโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 1.แบบของเครื่องมือ 
         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้มีการดําเนินการ
สร้างแบบสอบถามจากการศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฏี จากตําราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการจัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ตําบลแก่งโสภา อําเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้วิจัยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้คือ  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของข้อมูล ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ  สถานภาพ ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนแก่งโสภา และ รายได้ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ตําบลแก่งโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยคําถามหรับการ
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วิเคราะห์ข้อมูล กําหนดการให้คะแนนระดับการปฏิบัติ ดังนี้ แบบสอบถามมี ลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิร์ท ดังนี้  
  5 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 
                    4 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก 

3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 

โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้กําหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายตามแนวทางของเบสท์ (Best;1970) : ซึ้งมีเกณฑ์การวัดระดับความคิดเห็นของการศึกษา
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการจัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กรณีศึกษา ตําบลแก่งโสภา อําเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดังต่อไปนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
                            คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
                            คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนต่อการจัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กรณีศึกษา ตําบลแก่งโสภา อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําแบบสอบถามผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
 1) โดยทําเรื่องขอหนังสือรับรองและแนะนําตัว คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
จามหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2) ผู้วิจัยดําเนินการแจกจ่ายแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากร โดยขอความร่วมมือ จาก
ประชากรใน ตําบลแก่งโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 3) ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดที่ได้นํามาดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
   การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทําการ
สอบถาม ดําเนินการตามข้ันตอนโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง คอมพิวเตอร์ (SPSS) ดังต่อไปนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามทุกฉบับ 
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 2. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ  อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ อาชีพ สถานภาพ ระยะเวลาที่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนตําบลแก่งโสภา อําเภอวังทอง จังวัด
พิษณุโลก  แบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ เพ่ือนํามาประกอบการอภิปรายผลใน
การศึกษา ค้นคว้า  
 3.วิเคราะห์แบบถามตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการจัดแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ กรณีศึกษา ตําบลแก่งโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีทั้งหมด 4 ด้าน 
                    1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

2. การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

        โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คํานวณหาค่าเฉลี่ย(Mean)และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation : S.D.) ของข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการจัด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กรณีศึกษา ตําบลแก่งโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งช่วง
ของค่าตัวกลางเลขคณิต 5 กลุ่ม ในการแปลความหมาย ดังนี้ คือ  
                          1.00 - 1.49  หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด 
                           1.50 – 2.49 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับน้อย 
                           2.50 – 3.49 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง 
                           3.50 – 4.49 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับมาก 
                           4.50 – 5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับมากท่ีสุด 
              4. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลโดย
จําแนกเพศ ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่าง ( independent samples t-test ) และ สําหรับ อายุ 
รายได้ อาชีพ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษา ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Anovay  F-test ) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชh ( Lest Singficant 
Difference  LDS ) 
             5. แบบสอบถาม ตอนที่  3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการจัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กรณีศึกษา ตําบล
แก่งโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก    
            วิเคราะห์โดยวิธีการสังเคราะห์ความคิดเห็นที่มีความหมายคล้ายคลึงกันแล้วหาค่าความถี่
เพ่ือนํามาประกอบการอภิปรายผล  
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 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา 
              ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ซึ่งใช้ค่าสถิติ ดังนี้  
              1. ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ (Percentage)  
              1.1 นําข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 มาแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์ข้อมูล เป็นค่า
ร้อยละแล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง  
              1.2 นําข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 ซึ่งเป็นปลายเปิด เสนอในรูปของความเรียงโดย
เรียงตามลําดับความถ่ี 
 

ผลการวิจัย  
 จากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กรณีศึกษาตําบลแก่งโสภา  อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน และ เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ
การมีส่วนร่วมขอประชาชนในการจัดการแหล่ง ท่องเที่ยวของชุมชน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ 2. ด้านมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 3. ด้านมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4. ด้านมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลกับปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ชุมชนแก่งโสภา ผู้ค้นคว้าอิสระได้ทําการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนที่อยู่ใน ตําบลแก่งโสภา  อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 288 คน 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้สรุปว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 288 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง               
มีอายุต่ํากว่า 20-30 ปี สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาที่ประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 5,000-10,000 บาท  
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
 จากการศึกษาความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว พบว่า การมีส่วนร่วม
ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.43 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่าด้านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยมีค่าเฉลี่ย 2.48 ด้านมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.51 ด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ อยู่ในระดับน้อย 
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.44 และด้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลโดยมีค่าเฉลี่ย 2.29 
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 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานของการวิจัย ปัจจัยส่วนบุคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกันปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ สถานภาพ การมีส่วนร่วมในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบ พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน 
 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน มีการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการค้นคว้าอิสระการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กรณีศึกษาตําบลแก่งโสภา  อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ศึกษาเลือกตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะ เป็นในกลุ่มตัวอย่าง
(Probability  Sampling) และทําการเก็บข้อมูลแบบง่าย (Sample Random Sampling) ซึ่งให้ผล
การวิเคราะห์ ดังนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.6) อายุต่ํากว่า 20-30ปี (ร้อยละ 
29.2) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 44.4) มีระดับการศึกษาท่ีประถมศึกษา(ร้อยละ 36.5) ประกอบอาชีพ
เกษตรกร (ร้อยละ 37.5)nมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ระหว่าง 5,000-10,000บาท ร้อยละ (46.2) 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนด้านการมีส่วน
ร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับน้อเนื่องจากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของการมีส่วนร่วมในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว แต่ยังขาดการร่วมมือในการ ดําเนินงาน เมื่อพิจารณาเป็นร้ายด้านพบว่า 

1. ด้านการตัดสินใจ ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย 
เนื่องจากประชาชนมีการเข้าร่วมประชุมในการจัดการสถานที่ท่องเที่ยว ในการเข้าร่วมกันวางแผน
และตัดสินใจว่าควรจะได้เลือกโครงการหรือจัดสรรเงินอุดหนุนผ่านโครงการพัฒนาชุมชนไปดําเนิน
แก้ไขปัญหาด้านใดด้านหนึ่งภายในชุมชนของตนเองแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนน้อย ไม่ค่อยมี
ประชาชนให้เค้าร่วมมือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธัญรดา ดวงแก้วและนัทนิชา หาสุนทรี  (2562) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้าน
ไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ 
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ด้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการดําเนินงาน ด้านการตัดสินใจและด้านการประเมินผล 2) 
เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ประชาชนที่มีเพศอายุและอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมตามหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนในการมีส่วน
ร่วมตามหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า ประชาชนในหมู่บ้านเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการทําการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน 
เนื่องจากภายในหมู่บ้านมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่าแก่ มีพ้ืนที่ที่สวยงาม มีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจะผลักดัน
ออกสู่สังคม จึงอยากให้มีการส่งเสริมและผลักดันการทําการท่องเที่ยวในหมู่บ้านให้เพ่ิมมากข้ึน 

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากประชาชนการเสียสละ
เวลา เพ่ือมาดูแลรักษาความสะอาดของสถานะที่ บํารุงรักษาสถานที่หรือซ่อมแซมส่วนที่ใช้งานไม่ได้ 
และมีส่วนร่วมในการร่วมมือกันปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของผลการวิจัยพบว่า กิตติศักดิ์ 
กลิ่นหมื่นไวย (2564) การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา หมู่บ้านสามขา 
ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ประชาชนส่วนใหญ่มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน ระดับมาก ในด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการท่องเที่ยว 
ด้านการมีส่วนร่วมในการ ดําเนินการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยว ด้านการมี ส่วนร่วมในการประสานงานในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในขณะที่ด้าน
การมีส่วนร่วมในการร่วม รับผลประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีระดับปานกลาง 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาระยะ ถัดไป ควรที่จะศึกษาในรูปแบบการระดมความคิดเห็นร่วมกันของทุก
ฝุายที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่า จะเป็นหน่วยงานราชการในท้องถิ่น นักวิจัย รวมไปถึงเอกชนที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการส่งเสริม การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันศึกษาการกําหนดกิจกรรมการท่องเที่ยว
และการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ในพ้ืนที่ชุมชน และแนวทางการกําหนดรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยว
ของชุมชนใกล้เคยีง เพ่ือเชื่อมโยงให้ครอบคลุม 

3. การมีส่วนร่วมในการผลประโยชน์ที่อยู่ในระดับน้อยเนื่องจากการบูรณการแผนพัฒนา
ชุมชนได้มีการสะท้อนเห็นปัญหาความต้องการของประชาชนในการพัฒนาศักยภาพของผู้นําภายใน
ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประจวบ ทอง
ศรี และ มีสกิน ปุนยัง (2564) การมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน:กรณีศึกษาตําบลปู 
อําเภอเมือง จังหวัดสตูล พบว่า1) สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว ตําบลปูยู 
อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ประกอบไปด้วย 1.1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 1.2) การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติ 1.3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 1.4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และ2) แนว
ทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวตําบลปูยู อําเภอเมือง จังหวัดสตูล คือ 2.1) 
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การประชุมร่วมกันเพ่ือหารือในการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน 2.2) การหาแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชน โดยทุกคนจะมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและการตัดสินใจร่วมกัน 2.3) การให้
ความสําคัญต่อองค์ประกอบธรรมชาติของพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 2.4) การสร้างกติการ่วมของคนในชุมชนและมีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม2.5)การ
สร้างจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือน 

4. ด้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากในชุมชนแก่งโสภา    
ยังไม่มีการประเมินโครงการที่ชัดเจน เนื่องจากประชาชนยังไม่มีบทบาทในการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานของภาครัฐ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เนื่องจากไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ             
มีเพียงการได้ยอมรับจากภายในชุมชนเมื่อเข้ามาเป็นคณะกรรมการเท่านั้นจึงทําให้ประชาชนไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการทํางานหรือติดตามความก้าวหน้าภายในชุมชนมากนัก แต่ยังคงมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยศราวุฒิ ดาวกรงแก้ว (2563) การมีส่วนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน:กรณีศึกษาเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พบว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดแผนชุมชนของเขตประเวศกรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง              
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และด้านการมีส่วนร่มในการ
ประเมินผล ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนของเขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ พบว่าไม่แตกต่างกัน และจําแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ส่วนที่ 3 ศึกษาข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานของการวิจัย คือ ปัจยส่วนบุคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

แหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษาและ
อาชีพ อายุที่ต่างกันการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุต่ํากว่า20- 30 ปี การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าอายุ 31 - 
40 ปี อายุ 41 - 50 ปี มีการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป 
และอายุ 41 - 50 ปี มีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าอายุ 31 - 40 ปี เนื่องจากอยู่ใน
วัยกลางคน มีประสบการณ์ การรับรู้ และแรงจูงใจในการมีส่วนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชนให้ดีกว่าเดิมมากกว่าช่วงอายุอ่ืน ๆ ระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวแตกต่างกัน โดยพบว่า ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวมากกว่า ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่ามีการมีส่วนร่วมมากกว่าระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ระดับการศึกษาอนุปริญ/ปวส.            
มีการมีส่วนร่วมมากกว่าระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาจเพราะยังต้องทําการศึกษาเกี่ยวกับการ
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จัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มากขึ้นถึงจะสามารถออกความคิดเห็นต่างๆได้มากขึ้น อาชีพที่ต่างกัน มีการ
มีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเกษตรกร 
รับจ้างทั่วไป ไม่ได้ประกอบอาชีพ ค้าขาย รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวมากกว่าพนักงานบริษัท เนื่องจากสามารถรับหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง 

 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรศึกษาในด้านความคาดหวังและศึกษาในด้านของการท่องเที่ยวเพ่ือจะได้ทราบว่า
ปัจจุบันคนในชุมชนหรือนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด
เพ่ือนําไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
   2. ควรศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพ่ือให้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
   3. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระหว่างชุมชนเพ่ือให้ทราบถึงชุมชนหรือพ้ืนที่ใดที่มีส่วน
ร่วมต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากกว่ากันเพ่ือที่จะได้ส่งเสริมได้อย่างถูกต้อง 
    4. ควรศึกษาแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับท้องถิ่นรวมทั้งแนวทางการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการให้ความรู้ความเข้าใจต่อคนในชุมชนมากข้ึน 
    5. ควรมีการศึกษาพ้ืนที่หรือแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาสมกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือ
เตรียมการรองรับกระแสนิยมต่างๆภายในและนอกประเทศ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา.(2564).แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ. 
  เข้าถึงได้จาก : http://nscr.nesdc.go.th/w05_070365.pdf (วันที่ค้นข้อมูล 14 กันยายน

2564). 
กฤษณ์ โคตรสมบัติ. (2553). การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาแหล่ง

ท่องเที่ยวในขดแก่งสามพันใบก อําภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลับราชภัฏอุบลราชธานี. 

กลมุงานยุทธศาสตรและขอมูลการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก .แผนแม่บท (05) การ
ท่องเที่ยว.เข้าถึงได้จาก : http://www.phitsanulok.go.th/gphitsanulok (วันที่ค้นข้อมูล 
14 กันยายน2564). 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ). ( 2564 ).วิเคราะห์ผลกระทบของของโควิด-19 
ต่อธุรกิจท่องเที่ยว.เข้าถึงได้จาก:https://tdri.or.th (วันที่ค้นข้อมูล 14 กันยายน2564). 

http://nscr.nesdc.go.th/w05_070365.pdf
http://www.phitsanulok.go.th/gphitsanulok


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  286 
 

สํานักงานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ .(2564) .แนวความคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ.  เข้าถึงได้จาก: https://phitsanulok.mots.go.th (วันที่ค้นข้อมูล 15 กันยายน
2564). 

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก.(2564).ลงพ้ืนที่สํารวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อก่อสร้าง 
Sky Walk บริเวณน้ําตกปอยในเขตพื้นที่สวนป่าเขากระยาง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลวังนก
แอ่นและตําบลแก่งโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก.เข้าถึงได้จาก: 
https://phitsanulok.mots.go.th (วันที่ค้นข้อมูล 11  ตุลาคม2564).องค์การบริหารส่วน
ตําบล 

TAT REVIEW. ( 2018 ).การท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด. 
   เข้าถึงได้จาก:https://www.tatreviewmagazine.com(วนัที่ค้นข้อมูล 14 กันยายน2564). 
 
 

 

 

https://phitsanulok.mots.go.th/
https://phitsanulok.mots.go.th/


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  287 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

Public participation in the preservation of local wisdom Ban Koh Noi 
Pottery Case Study Tumbol Nong-Ao Amphoe Si Satchanalai Sukhothai 

 
ขัตตยิา เดชบญุ1 จันธิดา สูนแก้ว2 จุฑารัตน์ อันพิมพ์3 รัตน์ติพร ค าทราย4 และ ธนัสถา โรจนตระกูล5 

Khattiya Dechboon  Janthida Sonkaew  Cutharat Anpim  Rattiporn Khamsai and Tanasta Rojanatrakul 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการร่วมมืออนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผา จ าแนกตามเพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ รายได้และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัช
นาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 278 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ หาค่า
ร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลงานวิจัยพบว่า 

1) การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า                     
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

2) การศึกษาแนวทางการร่วมมืออนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผา จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา      
อาชีพ รายได้และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย พบว่า 1) ปัญหา ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ผู้น ายังขาดการตัดสินใจที่ชัดเจน                  
ขาดความร่วมมือกับกลุ่มที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ปัจจุบันผู้น าได้น างบประมาณที่เคยสนับสนุนการ
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ประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผามาใช้ในการขุดลอกคลอง แทนการส่งเสริมและสนับสนุนการประดิษฐ์
เครื่องปั้นดินเผาออกจ าหน่ายและเยาวชนในท้องถิ่นยังขาดความสนใจ ขาดความร่วมมือในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 2) อุปสรรค ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ตั้งแต่เมื่อประสบปัญญา
โรคระบาดโควิด 19 ประชาชนในชุมชนขาดการรวมกลุ่มกันเพ่ือผลิตเครื่องปั้นดินเผา จึงท าให้กลุ่มที่
ผลิตเครื่องปั้นดินเผามีรายได้ลดน้อยลง การส่งออกต่างประเทศก็หยุดชะงักลง 3) ข้อเสนอแนะ 
ประชาชนมีความคิดเห็นว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ส านักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน, การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น, เครื่องปั้นดินเผา  
 
Abstract 

The objectives of this study were 1) to investigate the level of people's 
participation in local wisdom conservation and 2) to investigate the collaborative 
approach in pottery conservation classified by gender, age, education, occupation, 
income, and length of living in Ban Ko Noi, Nong O Sub-district, Si Satchanalai District, 
Sukhothai Province. It was a quantitative study. The sample consisted of 278 people. 
The tool used for data collection was a questionnaire. Data were analyzed using 
descriptive statistics, frequency distribution, percentage, mean, and standard 
deviation. The results indicated that :  

1) The overall level of people's participation in local wisdom conservation 
was at a moderate level, and when classified by individual aspect, the aspect with 
the highest mean was the participation in receiving benefits, followed by the 
participation in operation, the participation in decision making, and the participation 
in evaluation; and  

2) As for the collaborative approach in pottery conservation classified by 
gender, age, education, occupation, income, and length of living in Ban Ko Noi, Nong 
O Sub-district, Si Satchanalai District, Sukhothai Province, it was found that (1) 
Problems: People believed that leaders still lacked clear decisions and cooperation 
with pottery production groups, budget was currently used for canal dredging instead 
of promoting and supporting the invention of pottery for sale, and local youth still 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  289 
 

lacked interest and cooperation in conserving their own local wisdom; (2) Obstacles: 
People believed that, since the epidemic of COVID-19, people in the community had 
not gathered to produce pottery, resulting in less income of pottery production 
groups and interruption of foreign exports; and (3) Suggestions: People believed that 
relevant agencies should take part in promoting local wisdom conservation activities, 
such as the Bureau of Local Wisdom and Community Enterprise Promotion, the 
Office for the Promotion of Local Government, and the Community Development 
Department.   

 
Keywords : people's participation, local wisdom conservation, pottery  
 
บทน า 
 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทยเป็นพ้ืนฐานความรู้ความสามารถของภูมิปัญญา 
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นแต่ละแห่ง เพราะในแต่ละท้องถิ่นมี
สภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคนหรือเป็นลักษณะสากลที่
หลายถิ่นมีคล้ายๆกัน ภูมิปัญญาชาวบ้านในแต่ละถิ่นเกิดจากการแสวงหาความรู้เพ่ือเอาชนะอุปสรรค
ทางธรรมชาติทางสังคมที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต ภูมิปัญญาจึงเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ
ชาวบ้าน การประกอบพิธีกรรมของชุมชนหรือประเพณีต่างๆในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแบบ
แผนการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคลและสังคม ซึ่ งได้สั่งสมและปฏิบัติ
สืบต่อกันมา ภูมิปัญญาจึงเป็นทรัพยากรของบุคคลหรือทรัพยากรความรู้ ทรัพยากรความรู้ที่ถือว่าเป็น
ภูมิปัญญา ความรู้ในสาขาอาชีพหรือวิชาการด้านต่างๆ ในการคัดเลือกพันธุ์ข้าว การถนอมอาหาร 
วัฒนธรรม ศิลปะ จารีตประเพณี ส่วนทรัพยากรนั้นถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ( local wisdom) 
หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (popular wisdom) เป็นค าที่รู้จักกันมานานพอสมควร เป็นค าที่มีความหมาย
ลึกซึ้งในหลายแง่มุมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภาคของประเทศไทย ประกอบไปด้วย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านงานหัตถกรรม  เช่น ผ้าทอศรีสัชนา
ลัย เครื่องสังคโลกบ้านเกาะน้อย จังหวัดสุโขทัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอัน
เกิดจากการพัฒนา การปรับตัว ปรับวิถีชีวิตของคนในภาคใต้ ซึ่งมีอยู่ในหลายลักษณะ ภูมิปัญญาใน
ด้านการด ารงชีพ ด้านความสัมพันธ์และการพ่ึงพา ด้านหัตถกรรมพ้ืนบ้าน  ด้านการปลูกฝังคุณธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการอนุรักษ์ผ้าพ้ืนเมือง โดยเฉพาะผ้าไหมที่มี
ชื่อเสียงในด้านลวดลายสวยงามและมีคุณภาพ เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ จังหวัดขอนแก่น ผ้าไหมแพรวา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ และหมอนขวานผ้าขิด จังหวัดยโสธร เป็นต้น และภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคกลาง 
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เป็นการท าขนมมีมากมายหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นขนมที่ใช้ในงานมงคลหรือประเพณีทางศาสนา เช่น 
ขนมชั้น ขนมถ้วยฟู ทองหยิบ ทองหยอด และเม็ดขนุน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542) 

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย ได้มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละ
พ้ืนที่ๆแตกต่างกันไปตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและหัตถกรรม จังหวัดสุโขทัยยังคงมี
การอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นตู้ไม้สักลายโบราณ 
ของต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย ไม้กวาดดอกหญ้า ต าบลราวต้นจันทร์ อ าเภอศรีส าโรง ผ้าทอ
พ้ืนเมืองส าเร็จรูป ต าบลวังน้ าขาว อ าเภอบ้านด่านลานหอย เครื่องเคลือบดินเผา ต าบลเกาะตาเลี้ยง 
อ าเภอศรีส าโรง เครื่องปั้นดินเผา ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศและเครื่องปั้นดินเผา ต าบลหนองอ้อ 
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ยังคงมีการผลิตเครื่องสังคโลกทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่
ที่อาศัยวิธีการปั้นการเคลือบ การเขียนสีและลวดลายตามอย่างในอดีต  

จังหวัดสุโขทัยเป็นเมืองศูนย์การค้าและการผลิตเครื่องถ้วยชามหรือเครื่องสังคโลกจากเตา
เมืองศรีสัชนาลัยมีระยะเวลาในการผลิตในราว 200 – 250 ปี (ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 22) และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม
ของสุโขทัยนั้น ซึ่งไม่เพียงแต่ขายภายในประเทศ ดังที่ได้พบสังคโลกเป็นจ านวนมากตามแหล่ง
โบราณคดีต่าง ๆ ทั่วประเทศนั้น แต่การพบสังคโลกตามแหล่งเรืออับปางต่าง ๆ ในอ่าวไทย เช่น เรือ
คราม เรือพัทยา เรือประแสร์ และในแหล่งโบราณคดีในต่างประเทศ เช่น Santa Ann Calatagan 
ประเทศฟิลิปปินส์ และ Indragiri Djambi ประเทศอินโดนีเซีย ก็เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าเครื่องสังค
โลกเป็นสินค้าส าคัญที่ส่งออกไปขายยังต่างแดน ตลาดการค้าที่ส าคัญ คือ หมู่เกาะแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวญี่ปุุนนั้นให้ความนิยมเครื่องสังคโลกเป็นอย่างมาก 
น าไปใช้ในพิธีกรรมส าคัญ เช่น พิธีชงชา และมีชื่อเรียกเฉพาะเป็นภาษาญี่ปุุนว่า  “ซังโกโรกุ” 
(ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย,2564) 

การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน การสนับสนุนฟ้ืนฟู ดูแล
บ ารุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ
การละเล่นดนตรี ชีวิตความเป็นอยู่ และวิทยาการที่มีอยู่แล้วในชุมชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมว่าดี
งาม  ให้คงสภาพหรือปรับปรุงในส่วนที่ดีงามของสิ่งเหล่านั้นจากสติปัญญาชาวบ้าน เพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาการด าเนินวิถีชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างทันสมัย จากการศึกษาของนักวิชาการหลายแขนง
พบว่า การเสื่อมสลายของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านมีสาเหตุคือ  ประการแรก เกิดจาก
ความสูญเสียความเข้าใจและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่น
ชนบทไทยทั่วประเทศ ประการที่สอง เกิดจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ และ
ทางสังคมในหลายช่วงทศวรรษต่อเนื่องกัน ดุลยภาพระหว่างคน สังคม สิ่งแวดล้อมในเมืองได้สูญเสีย
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ไป ประการที่สาม เกิดจากความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจและสังคมที่หลั่งไหลเข้า
มาอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ประการที่สี่ เกิดจากวิกฤตการณ์ของระบบราชการที่ปรับเปลี่ยนได้
ช้า ไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ ประการที่ห้า เกิดจากคุณธรรม  จริยธรรม                  
บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมพุทธเกษตรที่เป็นลักษณะ เฉพาะของคนไทยสั่นคลอนจากอิทธิพลของ
วัฒนธรรมตะวันตก ประการสุดท้ายเกิดจากวิกฤตการณ์ของระบบการศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะและ
ความรู้ เป็นสากลแต่ขาดพ้ืนฐานดั้ ง เดิมมารองรับอย่างมั่นคง คือไม่ ได้ ให้ความส าคัญกับ                         
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกลมกลืน ท าให้การศึกษาเป็นไปเพ่ือการ
แสวงอ านาจและผลประโยชน์ส่วนตนยิ่งนานวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น (เติมศักดิ์ ทองอินทร์, 2562) 

ปัจจุบันเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
เป็นเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพดี มีทั้งชนิดเคลือบผิวและไม่เคลือบผิว โดยแบ่งตามการเคลือบเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เขียนลาย และผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบเซราดอน ที่นิยมเรียกว่า เคลือบเขียวไข่กา 
ภาชนะประเภทต่างๆ รวมไปถึงรูปปั้น ตุ๊กตา อิฐ กระเบื้องและลวดลายประดับสถาปัตยกรรมเผาด้วย
ความร้อนสูงมากประมาณ 1,150-1,280 องศาเซลเซียส เตาเผาและเทคนิคการเผาได้รับการพัฒนา
มาเป็นเวลานานนับร้อยปี ตั้งแต่สมัยต้นกรุงสุโขทัยจนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยามีเตาเผาปรากฏอยู่ที่
อ าเภอเมือง และอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะน้อยถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีการรวมกลุ่มกัน “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (ประเภทสโดน
แวร์) ท าให้ประชาชนเกิดการสร้างงานและมีรายได้เกิดขึ้นและเป็นชุมชนเข้มแข็ง สามารถส่งออกขาย
ทั้งในและนอกประเทศ ผู้มาเยือนสามารถเรียนรู้การปั้นด้วยฝีมือตนเองเรียนรู้ตั้งแต่วิธีการน าดินมาท า
การปั้นจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนในชุมชนถ่ายทอดให้ความรู้และจะได้ชิ้นงานที่ตนเองเป็นผู้ท ากลับไป
เป็นของที่ระลึก (โบราณคดีแหล่งเตาเผาเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย,ออนไลน์) 

ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงความเป็นมาของเครื่ องปั้นดินเผาและการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเครื่องปั้นดินเผาในพ้ืนที่
ชุมชนบ้านเกาะน้อย อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รู้ถึงความส าคัญของเครื่องปั้นดินเผาที่เป็น   
การสืบทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพ่ือน าไปสู่การมีส่วนร่วมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจาก                 
ในปัจจุบันคนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่อายุ 40 – 60 ปีขึ้นไป หรือเรียกว่าผู้สูงอายุ 
จึงอยากให้ประชาชนในชุมชนบ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ จังหวัดสุโขทัย เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน เพ่ือช่วยให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องปั้นดินเผารวมทั้งให้บุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการด ารงรักษาไว้ซึ่งการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
เครื่องปั้นดินเผา ชุมชนบ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยต่อไป 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา

เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการร่วมมืออนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผา จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ รายได้และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้เป็นประชากรในเขตพ้ืนที่ ๆ อยู่ในชุมชนบ้านเกาะน้อย 

ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จ านวน 912 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ประชาชนในเขตชุมชนบ้านเกาะน้อย อ าเภอ                 

ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย ที่ได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ “Taro Yamane” ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % และที่ระดับความคาดเคลื่อน ± 5 %  ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะใช้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม คือ จ านวน 278 คน  

 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 

2. อายุ 
3. การศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได้ 
6. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น(Cohen&Uphoff 1981) 
1.การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
3.การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
4.การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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ขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น

เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่จะศึกษาทั้งหมด ในพ้ืนที่ชุมชนบ้านเกาะน้อย อ าเภอศรีสัชนาลัยจังหวัด
สุโขทัย และก าหนดจ านวนตัวอย่างด้วยสูตรการค านวณของ Taro Yamane (ทาโร่ ยามาเน่) 

n =    N 
   1 + Ne² 
n = ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ควรสุ่ม 
N  =  ขนาดจ านวนประชากร 
e² =  ระดับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ม ร้อยละ 5 
n =      912 
   1 + 912 (0.05)²  
N = 278 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้มีการด าเนินการ

สร้างแบบสอบถามจากการศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะน้อย ต าบลหนอง
อ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยผู้วิจัยได้แบ่ง แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามแบบ                 
ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเกาะน้อย 
ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นแบบสอบถามลักษณะให้เลือกตอบ (checkist) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  

ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้แบ่งระดับการวัดเป็น             
5 ระดับ คือ  

5 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  
4 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมาก  
3 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง  
2 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อย  
1 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

โดยเกณฑ์การให้คะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายตามแนวทางของเบสท์ (Best: 1970) ซึ่งมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
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คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 อยู่ในระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 อยู่ในระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 อยู่ในระดับน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ที่จะน าไป                    
สู่แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผา                
บ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  

การสร้างเครื่องมือ 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ คือ 
1. คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ        

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญากรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะน้อย  
ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม        
เพ่ือก าหนดขอบเขตในการสร้างเครื่องมือ 

2. วิเคราะห์เนื้อหาและก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับ     
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญากรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะน้อย          
ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  

 3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย  และน า
แบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะ 

 4. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) โดยน าเครื่องมือฉบับ
ร่างให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ยุวดี พ่วงรอด อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  2. อาจารย์ จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  3. อาจารย์ รณชัย หมื่นวงศ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 4.1 พิจารณาความเที่ยวตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของค าถามในแต่ละข้อว่าตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้หรือไม่ โดยหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of item 
objective congruence) ของแบบสอบถาม ซึ่งจะเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป 
(บุญชม ศรีสะอาด,2545)  
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โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ 
  + 1 หมายความว่า  แน่ใจข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหา    

   0 หมายความว่า  ไม่แน่ใจข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหา    
 - 1 หมายความว่า  แน่ใจข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหา 

ส าหรับเกณฑ์ในการพิจารณาการวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง พิจารณาจากค่าดัชนี          
ความสอดคล้อง (IOC) ดังต่อไปนี้ 

 ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.05 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใช้ได้ 
 ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.05 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 
 โดยค่าเฉลี่ยจากความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญของข้อค าถามทั้งหมดมีค่า IOC อยู่ที ่      

ระดับ 0.81 
4.2 ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามสูตรของครอนบัค (Cronbach) แล้วน ามาทดลองใช้ (Try Out) กับประชาชน            
ในชุมชนบ้านเกาะน้อย อ าเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม
จ านวน 30 คน หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วย
คอมพิวเตอร์ ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.861 ซึ่งแสดงว่าเป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อถือได้  

5. จัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตามกระบวน  

การต่างๆ ดังนี้  
1. ขอหนังสือรับรองจากคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

พิบูลสงครามถึงผู้น าชุมชนบ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

2. จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
3. ท าการจัดส่งแบบสอบถามและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง  ทั้งหมด

จ านวน 278 ชุด  
4. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบ

ค าถาม  
5. น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่าง ได้ท า

การตอบแล้วมาวิเคราะห์ประมวลผล ด าเนินการตามขั้นตอนโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง คอมพิวเตอร์ 
(SPSS) ดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ 
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยคณะผู้วิจัยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
น ามาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ (Percentage)  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  

 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) โดยคณะผู้วิจัยใช้สถิติ 
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.) 

สถิติที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การค านวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  โดยใช้สถิติ

ต่าง ๆ ดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  

1.2 ค่าเฉลี่ย ( ̅)  
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  ผู้วิจัย
สรุปผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได้และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเกาะน้อย 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเกาะน้อย โดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น   
เพศหญิง จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7 มีอายุมากที่สุดระหว่าง คือ อายุ 41 - 50 ปี มีจ านวน 
105 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 มีระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนต้น จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 
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58.3 มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 120 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 และมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 266 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.7 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ ( ̅ = 3.02,      =0.70) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มีค่าเท่ากับ ( ̅ = 3.10,      =0.80) 

รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ มีค่าเท่ากับ ( ̅ = 3.02,      =0.77)  

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีค่าเท่ากับ ( ̅ = 3.00,      =0.75) และด้านการมีส่วนร่วมใน

การประเมินผล มีค่าเท่ากับ ( ̅ = 3.00,      =0.75) 
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ที่จะน าไปสู่แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ อ าเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ที่จะน าไปสู่แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน         
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ          
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พบว่า 1.) ปัญหา ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ผู้น ายังขาดการ
ตัดสินใจที่ชัดเจน ขาดความร่วมมือกับกลุ่มที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ปัจจุบันผู้น าได้น างบประมาณที่เคย
สนับสนุนการประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผามาใช้ในการขุดลอกคลอง แทนการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผาออกจ าหน่ายและเยาวชนในท้องถิ่นยังขาดความสนใจ ขาดความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 2.) อุปสรรค ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ตั้งแต่เมื่อ         
ประสบปัญญาโรคระบาดโควิด 19 ประชาชนในชุมชนขาดการรวมกลุ่มกันเพ่ือผลิตเครื่องปั้นดินเผา 
จึงท าให้กลุ่มที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผามีรายได้ลดน้อยลง การส่งออกต่างประเทศก็หยุดชะงักลง        
3.) ข้อเสนอแนะ ประชาชนมีความคิดเห็นว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่ วนร่วมในการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ส านักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทั ย 
คณะผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจซึ่งจะได้น ามาอภิปรายผลของการวิจัย ดังนี้ 

1.  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้น าน าความคิดเห็นของคนในชุมชนมาใช้ในการตัดสินใจใน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือ
เสนอปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรจนา จันทราสา (2561)  ศึกษาเรื่อง การศึกษามรดก
วัฒนธรรมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์: กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาเตา
แม่น้าน้อย สิงห์บุรี การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์มรดกวัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญา
เครื่องปั้นดินเผาของเตาเผาแม่น้าน้อย 2) เพ่ือวิเคราะห์การสืบทอดภูมิปัญญาและกระบวนการสร้าง
ช่างปั้นรุ่นใหม่ของชุมชนเตาเผาแม่น้าน้อย 3) เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
และกระบวนการสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตท้องถิ่นและชุมชนเมือง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ปราชญ์
ชุมชน ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย จ านวน 7 ราย ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 128 คน 
และผู้จ้าหน่ายสินค้าเครื่องปั้นดินเผา จ านวน 5 ราย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จ านวน 3 ท่าน 
เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบในการประยุกต์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จากนั้นสร้างต้นแบบแล้ว
ประเมินผลวัดระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ ผลวิจัยพบว่า 1) มรดกวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาของเตาเผาแม่น้ าน้อยที่พบได้แก่ บริบทสังคม/สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ
การค้าการคมนาคม ประโยชน์ใช้สอย/ความสวยงาม วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต รูปแบบ รูปทรง 
ลวดลาย สี ทักษะ เอกลักษณ์วัสดุ 2) การสืบทอดภูมิปัญญาและกระบวนการสร้างช่างปั้นรุ่นใหม่ของ
ชุมชนเตาเผาแม่น้ าน้อย มีความพร้อมที่จะเรียนรู้บนฐานบริบทของสภาพแวดล้อมมีประสบการณ์ 
การเรียนรู้ สั่งสมเป็นความรู้เป็นภูมิปัญญาเฉพาะตน ผู้สืบทอดหรือผู้เรียนรู้จะต้องมีความรักในสิ่งที่
เรียนรู้ กล้าและอดทน แสวงหา สร้างสรรค์ มีจิตส านึกและมีทักษะ รู้คิดอย่างเหมาะสมพร้อมที่จะ
เรียนรู้ภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมสังคมวัฒนธรรม สร้างเสริมประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน สั่งสม
เป็นความรู้จนตกผลึกเป็นภูมิปัญญาพร้อมที่จะเป็นผู้ถ่ายทอด 3) แนวทางการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตท้องถิ่นและชุมชนเมือง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ภาชนะเครื่องดื่ม แก้วกาแฟ ถ้วยชา ภาชนะใส่เครื่องดื่ม 

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
เกี่ยวกับการท าเครื่องปั้นดินเผา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาออกแบบเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของตวงรัก รัตนพันธุ (2563) ศึกษา



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  299 
 

เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิงโดยใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม 
การวิจัยในครั้งนี้เกิดข้ึนจากการบริการวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิงโดยใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้จ าแนก เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มส าหรับศึกษาข้อมูล คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้าน
บ้านมะยิง 2) กลุ่มส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผู้จ าหน่ายและ
ผู้บริโภค ผลการด าเนินงานสรุปได้ 4 ส่วน ดังนี้ 1) พบว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านมะยิงอยู่
พ้ืนที่ชุมชนโบราณโมคลานโดยส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพท าเครื่องปั้นดินเผาในหลายครัวเรือน 
รูปแบบการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่นิยมในปัจจุบัน คือ สิ่งของ เครื่องใช้ 2) พบว่า ผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาโทนสีเดียว คือ สีดินแดง ท าจากดินเหนียวมาจากบริเวณที่ ราบลุ่มต่ าซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของบ้านมะยิง ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไม่มีการเคลือบหรือเพ่ิมสีบนลวดลาย  ลวดลายที่
ได้บนผลิตภัณฑ์จะมาจากฉลุ 3) พบว่า รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาที่ต้องการให้พัฒนา คือ ประเภทโคม
ไฟสนามแบบร่วมสมัย 4) ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการด าเนินงานในครั้งนี้ ได้แรงบันดาลใจจาก
ศิลปะการ ฉลุหนังตะลุง จ านวน 2 รูปแบบ ประกอบด้วย โคมไฟสนาม ขนาด 40 x 25 เซนติเมตร 
โคมไฟสนาม ขนาด 35 x 25 เซนติเมตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในครั้งนี้ เกิดขึ้นโดยใช้
กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งนักวิจัย นักออกแบบ และผู้ผลิต ร่วมคิดหาแนวทางการ
ออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมทดลอง ท าต้นแบบผลิตภัณฑ์จนเป็นผลส าเร็จ ผู้ผลิตสามารถผลิต
ซ้ าและจัดจ าหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ ถือเป็นการได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝุาย อีกทั้งยังต่อยอด
แนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เองอย่างต่อเนื่อง  

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง              
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประชาชนสามารถน าความรู้ทางด้านการท า
เครื่องปั้นดินเผาไปประกอบอาชีพได้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านร่วมรับผลประโยชน์                 
จากการตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชระ วชิรภัทรกุล (2564) ศึกษาเรื่อง โครงการ
กลยุทธ์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการ “กลยุทธ์การจัดการความรู้
ภู มิ ปัญญาท้องถิ่ นด้ าน เครื่ อ งปั้ นดิ น เผา  สู่ ก ารท่ อง เที่ ย ว เชิ ง วัฒนธรรม  กรณี ศึ กษา  :                   
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบกลยุทธ์
การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผา กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา 
อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากงานวิจัยที่สัมฤทธิ์ผลแล้ว เพ่ือ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผา พัฒนาศักยภาพการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชนด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากงาน “เครื่องเคลือบพันปีประเพณี
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บ้านกรวด” อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ และเพ่ือบูรณาการงานวิจัยที่สัมฤทธิ์ผลแล้ว มาต่อยอดเชื่อมโยง
โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างนักวิจัย กลุ่มผู้ผลิต ชุมชนเปูาหมาย ภาคีเครือข่าย 
แหล่งภาคีเครือข่ายท่องเที่ยว และนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ 
จากการดาเนินงานโครงการ “กลยุทธ์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผา สู่การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา : กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ” คณะ
ด าเนินงานได้สรุปผลการด าเนินงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ ได้รูปแบบกลยุทธ์การเชื่อมโยงสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยจัดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านเครื่องเคลือบดินเผา เริ่ม
จากองค์ความรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์จากแหล่งเตาเผาโบราณ จัดท าเป็นเล่มคู่มือ
เครื่องปั้นดินเผา สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา 
อ าเภอบ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ขึ้น เป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผา 
ส าหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านกระบวนการผลิตทั้งกระบวนการจัดฝึกอบรมพัฒนาการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากงาน “เครื่องเคลือบพันปี
ประเพณีบ้านกรวด” อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ให้สามารถผลิตได้จริง เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะโดยพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัย มีอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ได้ทดลองสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการจ าหน่ายในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือจ าหน่ายเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป  

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้น าเปิดรับข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมรับทราบผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการท า
เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรภัทร อินทะวงศ์ (2563) ศึกษาเรื่อง การศึกษาและ
พัฒนาอัตลักษณ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน การวิจัยใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของกลุ่มอาชีพ
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ชุมชน 2) การสร้างสื่อข้อมูลองค์ความรู้และสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน การด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณควบคู่กันไป โดยตั้งประเด็นปัญหาเพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากภาคเอกสารโดย
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบ้านมะยิงในด้านต่าง ๆ และการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการและชาวบ้านในพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจะได้ข้อมูลทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต องค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาของชุมชน มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบออกแบบและพัฒนา อัตลักษณ์
กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนน าไปสู่กระบวนการออกแบบ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด คือ 1) การพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชน 2) การออกแบบศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนบ้านมะยิง 3) การออกแบบสื่อข้อมูลองค์ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว                
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4) การออกแบบกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชุมชน 5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
ประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มเปูาหมาย ชาวบ้าน ผู้ประกอบการในชุมชนและกลุ่มนักท่องเที่ยวมี
ต่อการออกแบบและพัฒนาอัตลักษณ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง จ านวน 70 คนวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้วิธีการสุ่มโดยบังเอิญ (Accidental 
Sampling) โดยการออกแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Ratting Scale) น ามาวิเคราะห์ด้วย

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ย (X  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจ
ภาพรวมด้านการรับรู้และการสื่อความหมาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.58) ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมด้านการออกแบบและการน าไปใช้ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70) แนวทางการออกแบบสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน
กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิงได้ 

ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ที่จะน าไปสู่แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ           
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ที่จะน าไปสู่แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนา
ลัย จังหวัดสุโขทัย พบว่า 1.) ปัญหา ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ผู้น ายังขาดการตัดสินใจที่ชัดเจน 
ขาดความร่วมมือกับกลุ่มที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ปัจจุบันผู้น าได้น างบประมาณที่เคยสนับสนุนการ
ประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผามาใช้ในการขุดลอกคลอง แทนการส่งเสริมและสนับสนุนการประดิษฐ์
เครื่องปั้นดินเผาออกจ าหน่ายและเยาวชนในท้องถิ่นยังขาดความสนใจ ขาดความร่วมมือในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 2.) อุปสรรค ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ตั้งแต่เมื่อประสบ
ปัญญาโรคระบาดโควิด 19 ประชาชนในชุมชนขาดการรวมกลุ่มกันเพ่ือผลิตเครื่องปั้นดินเผา จึงท าให้
กลุ่มท่ีผลิตเครื่องปั้นดินเผามีรายได้ลดน้อยลง การส่งออกต่างประเทศก็หยุดชะงักลง 3.) ข้อเสนอแนะ 
ประชาชนมีความคิดเห็นว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ส านักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของขันแก้ว 
สมบูรณ์ (2560) ศึกษาเรื่อง การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย ด้วยการ  
จัดกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้ วิจัยเรื่อง การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผา      
วัดตาปะขาวหาย ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 
ประการที่ 1 เพ่ือศึกษาปัญหาในการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย 
ประการที่ 2 เพ่ือพัฒนากระบวนการสร้างรายได้ ประการที่ 3 ศึกษาผลการจัดกิจกรรมสร้าง
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาให้เกิดรายได้สรุปผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์
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เครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหายพบว่า กลุ่มยังขาดทักษะกระบวนการผลิตและการสร้างต้นแบบ
ใหม่ๆ เนื่องจากส่วนใหญ่สมาชิกเป็น ผู้สูงวัยขาดการกระตือรือร้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุน
ให้เยาวชนที่ใกล้เคียงเข้ามาศึกษาหรือเป็นวิชาศิลปหัตถกรรมให้กับโรงเรียนในหลักสูตรเสริมระยะสั้น 
เพ่ือให้เยาวชนในท้องถิ่นรู้จักหวงแหนท้องถิ่นของตนเองต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
การศึกษาการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผา บ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่มี
ทั้งหมด 4 ด้าน  ซึ่งผลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งทางบ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ        
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ควรมีการประชุมหมู่บ้านเพ่ือเปิดโอกาสให้คนในชุมชนหมู่บ้าน 
เกาะน้อย ได้เสนอปัญหาคนในชุมชนและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขภายในชุมชนเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ให้คนในชุมชนให้มีรายได้หมุนเวียนภายในชุมชน รวมถึงความส าคัญในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านการมี   
ส่ วนร่ วม ในการตั ดสิ น ใจ  ด้ านการมี ส่ วนร่ วม ในการปฏิบั ติ การ  ด้ านการมีส่ วนร่ วมใน                   
การรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวที่ข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน        

ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผา บ้านเกาะน้อย ต าบลหนองอ้อ  อ าเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ศึกษารูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ส่งเสริมรูปแบบการ
พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนให้ดีขึ้น และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือที่จะสามารถน าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการศึกษามาพัฒนา เพ่ือก่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนบ้านเกาะน้อยต่อไป 

 
เอกสารอ้างอิง 
ขันแก้ว สมบูรณ์. (2560). การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย ด้วยการ

จัดกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้.  
จิราภรณ์ ศรีค า. (2547). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนวชิรวิทย์ ระดับประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  303 
 

ตวงรัก รัตนพันธุ. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิงโดยใช้กระบวนการ
ออกแบบอย่างมีส่วนร่วม. 

เติมศักดิ์ ทองอินทร์. (2562). การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน. ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.  

ธีรภัทร อินทะวงศ์. (2563). การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน. 

บุญชุม ศรีสะอาด. (2545). การสร้างเครื่องมือวิจัยเบื้อต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
ประยูร ศรีประสาธน์. (2542). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม. การด าเนินงานของคณะกรรมการ

การศึกษา ประจ าโรงเรียนประถมศึกษา. 
รจนา จันทราสา. (2561). การศึกษามรดกวัฒนธรรมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์: กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย สิงห์บุรี. 
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 4). 

กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
วัชระ วชิรภัทรกุล. (2564). โครงการกลยุทธ์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

เครื่องปั้นดินเผาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา      
อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์. 

วัฒกานต์ ลาภสาร. (2542). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน. อุบลราชธานี : วิทยาการ
สาธารณะภัย 

สุธี วรประดิษฐ. (2553). การมีส่วนร่วมของชุมชนงานสารสนเทศส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด : ส านักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตราด. 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย. (2564). เครื่องถ้วยชามหรือเครื่องสังคโลกจาก

เตาเมืองศรีสัชนาลัย. อ าเภอเมืองสุโขทัย : จังหวัดสุโขทัย 
เอกสารอ้างอิงราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานกรมฉบับราชบัณฑติยสถานิ พ.ศ. 2542. 

กรุงเทพฯ : นานมี บุคส์พับลิเคชั่นส์. 
Best, J.W. (1970). Research In Education. (2nd ed). Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice Hall. 
Yamane, Taro. (1967). Statistics, An Introductory Analysis,2nd Ed. , New York : 

Harper and Row. 
 
  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  304 
 

การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ในเขตต าบลท่าช้าง 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลท่าช้าง 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 3) เพ่ือศึกษาความต้องการด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ และสมาชิกในครอบครัว  
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง 332 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และหา
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  

1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านร่างกาย ด้านสภาพแวดล้อม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ                 
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
อีเมล Surasit.t@psru.ac.th เบอร์โทร 095-6379435 
2 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
อีเมล Thanaporn.ti@psru.ac.th เบอร์โทร 080-2366857 
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อีเมล Nakamon.a@psru.ac.th เบอร์โทร 094-7582638 
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อีเมล Phakawan.t@psru.ac.th เบอร์โทร 062-9200758 
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2) ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลท่าช้าง 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ด้านร่างกาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง                
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสามารถในการท างาน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การเจ็บปวดทางร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดตามตัว ท าให้ไม่สามารถท าในสิ่งที่
ต้องการ 

3) การศึกษาความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลท่าช้าง 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้  
และสมาชิกในครอบครัว พบว่า ปัญหาด้านการติดตามและประเมินผล ที่ยังขาดประสิทธิภาพใน
บางส่วน เพราะในบางครั้งการประชาสัมพันธ์หรือการกระจายข่าวสารต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลอยู่เสมอ 

 
ค าส าคัญ : การศีกษา, คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ 
 
Abstract  

This research aims to 1) Study the level of elderly’s quality of life in Tha 
Chang Sub-district, Phrom Phiram District, Phitsanulok Province and to 2) Study and 
compare factors affecting the level of elderly’s quality of life in Tha Chang Sub-
district, Phrom Phiram District, Phitsanulok Province as well as to 3) Study the needs 
for elderly’s quality of life development in Tha Chang Sub-district, Phrom Phiram 
District, Phitsanulok Province categorized by gender, age, education level, status, 
career, income, and family members. This research is quantitative research with 332 
samplings. The research instrument for data collection is distributing survey. The data 
analysis is done by Statistic description, Frequency distribution, finding Percentage, 
finding Mean and Standard deviation. The research result found that: 

1). The study of level of elderly’s quality of life in Tha Chang Sub-district, 
Phrom Phiram District, Phitsanulok Province demonstrates that this case study of 4 
aspects has its overall picture in the medium level. If considering each aspect, the 
body aspect, and the environment aspect contain the most Mean while the social 
relationship aspect contains the least Mean. 

2). The study and comparison of factors affecting the level of elderly’s quality 
of life in Tha Chang Sub-district, Phrom Phiram District, Phitsanulok Province 
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demonstrates that the body aspect is in the medium level. If considering each 
aspect, the work capability aspect contains the most Mean while the physical sore 
aspect i.e. having headache, body hurt contains the least Mean because the elderly 
cannot work under this condition. 

3). The study of needs for elderly’s quality of life development in Tha Chang 
Sub-district, Phrom Phiram District, Phitsanulok Province categorized by gender, age, 
education level, status, career, income, and family members demonstrates the 
problems of following-up and evaluation process which are still lack of effectiveness 
in some parts since public relations and spreading of news sometimes need to be 
followed-up and evaluated.  
 
Keywords : Education, Quality of Life, Elderly 
 
บทน า 

สถานการณ์ประชากรโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การเปลี่ยนแปลง               
ในทศวรรษที่ผ่านมาพบว่าประชากรผู้สูงอายุซึ่งมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจ านวนเพ่ิมขึ้นทั้งขนาดและ
สัดส่วนต่อประชากรทั้งหมด กล่าวคือ ใน  ประชากรโลกมีจ านวน 7,300 ล้านคน ประชากรผู้สูงอายุมี
จ านวน 901 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรทั้งหมดร้อยละ 84.5 จากการที่อัตราการเกิดของ
ประชากรทั่วโลกที่มีแนวโน้มลดลง บวกกับการที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นเนื่องจากการ
รักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประชากรที่เกิดในยุค Baby Boomers ได้เข้าสู่วัยสูงอายุ 
เป็นปัจจัยที่ท าให้หลายประเทศในโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมที่ส าคัญ นั่นคือ การ
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว ข้อมูลขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) มีการคาดการณ์ว่าจ านวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 3 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2573 คาดว่าจะมีจ านวนประชากรสูงอายุมากถึงประมาณ 1.4 
พันล้านคนและจะเพ่ิมข้ึนถึง 2 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2593 (กรมสุขภาพจิต, 2563) 

ทวีปเอเชียมีผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก คือ 586 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากร
ทั้งทวีปในจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมดในเอเชีย มีผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) มากถึง 70 ล้านคน 
ประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก ได้แก่ จีน ซึ่งมีจ านวนผู้สูงอายุมากถึง 241 ล้านคน และมี
ผู้สูงอายุวัยปลายมากที่สุดเช่นเดียวกัน คือ มีมากถึง 26 ล้านคน ญี่ปุุน เป็นประเทศที่มีอัตราผู้สูงอายุ
สูงที่สุดในโลก คือ มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปร้อยละ 34 จากประชากรทั้งหมด 127 ล้านคน ญี่ปุุน     
มีผู้สูงอายุวัยปลาย มากถึง 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของประชากรทั้งหมดรองลงมาเป็น
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ผู้สูงอายุที่อยู่ในทวีปยุโรป 189 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของผู้สูงอายุทั้งโลกแอฟริกาเพียงทวีป
เดียวที่ยังไม่เป็นสังคมสูงอายุ ในปี 2019 นี้ ทั่วทั้งโลกมีแอฟริกาเพียงทวีปเดียวที่ยังไม่เป็นสังคม
สูงอายุ คือยังมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่ถึงร้อยละ 10 แอฟริกามีประชากรสูงอายุ 71 ล้าน
คน หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมดในทวีปนี้ แอฟริกายังเป็นสังคมเยาว์วัยที่มี
สัดส่วนประชากรเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) สูงถึงร้อยละ 41 (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562) 

ประชากรสูงอายุในประเทศไทย ในปี 2563 ประเทศไทยมีประชากรรวม 66.5 ล้านคน 
ประชากรสูงอายุของประเทศไทยได้เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างเร็วมาก กล่าวคือ เมื่อ 50 ปีก่อน ผู้สูงอายุ(60 
ปีขึ้นไป) มีจ านวนไม่ถึง 2 ล้านคน แต่ในปี 2563 ผู้สูงอายุได้เพ่ิมจ านวนเป็น12 ล้านคน คิดเป็นร้อย
ละ 18 ของประชากรทั้งหมดประเทศไทยก าลังจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” ภายในปี 
2565 นี้ “ประชากรรุ่นเกิดล้าน” ที่เกิดระหว่างปี 2506-2526 ซึ่งเป็นสึนามิประชากรของประเทศ
ไทยก าลังจะกลายเป็น กลุ่มประชากรสูงอายุกลุ่มใหญ่มากในอีก 20 ปีข้างหน้า ประชากรรวมของ
ประเทศไทยจะเพ่ิมช้ามาก อัตราเพ่ิมจะลดต่ าลงจนถึงขั้นติดลบ แต่ประชากรสูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ผู้สูงอายุ(60 ปีขึ้นไป) จะเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี ผู้สูงอายุวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป) จะเพ่ิมด้วย
อัตราเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2563) 

ส านักงานสถิติ จังหวัดพิษณุโลก (2562) ด้านการจัดระบบบริการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ จังหวัดพิษณุโลกมีศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพผู้สูงอายุ จ านวน 13 แห่ง โรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการ ผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว 
จ านวน 9 แห่ง จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าจังหวัดพิษณุโลกเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
เนื่องจาก มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ส่วนหนึ่งเป็นผล
มาจากความ เจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ การให้ความส าคัญมากขึ้นของการมีสุขอนามัยที่ดีมีผลท า
ให้ประชากรมีอายุยืนขึ้น และผู้สูงอายุเกินครึ่งยังคงเป็นก าลังแรงงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
จังหวัด ประกอบกับ จังหวัดพิษณุโลกได้ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดใน
ประเด็นที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถการบริการสุขภาพ (Wellness) และการดูแลผู้สูงอายุ (Ageing) 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้รับ สวัสดิการและความคุ้มครองที่ดีข้ึนอันจะส่งผลที่ดีต่อคุณภาพชีวิต  

แต่บางพ้ืนที่ในจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มผู้สูงอายุอีกหลายพ้ืนที่อาจจะยังไม่ได้รับสวัสดิการต่างๆ
จากรัฐหรือบางพ้ืนที่ได้รับแล้วไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตจึงท าให้ผู้สูงอายุยังมีปัญหาต่างๆ อาทิเช่น 
ความยากจน ปัญหาด้านสุขภาพ ขาดคนดูแลจังหวัดพิษณุโลกมีจ านวนผู้สูงอายุเป็นอันดับ 6 ของ
ภาคเหนือ มีจ านวนผู้สูงอายุ 166,941 (กรมกิจการผู้สูงอายุ , 2563) และในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอ
พรหมพิราม มีจ านวนผู้สูงอายุอยู่ในอันดับต้น ๆ ของอ าเภอพรหมพิรามเช่นกัน มีจ านวน 1,965 คน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก, 2564) 
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ว่าหลังจากที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วมีคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย                       
ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรโดยผู้วิจัยคาดหวังว่า ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และสามารถ
พัฒนามาเป็นแนวทางการส่งเสริมการด าเนินชีวิต และเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพใน
การด าเนินชีวิตที่ดีและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลท่าช้าง 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

3. เพ่ือศึกษาความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลท่าช้าง 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ 
และสมาชิกในครอบครัว 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ และสมาชิกใน
ครอบครัวในชุมชนต่างกันมีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตต าบลท่าช่าง อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 

2. ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตต าบลท่าช่าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1,965 คน (องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก, 2564) 

2.กลุ่มตัวอย่าง  
2.1การก าหนดขนาดตัวอย่าง ใช้สูตรส าเร็จรูปของ Taro Yamane ซึ่งก าหนดระดับความ

เชื่อมั่นเป็น 95% ( สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2528 ) การใช้สูตรค านวณของ Taro Yamane  

n = 
 

     
 

N  =  จ านวนตัวแทนครัวเรือนที่มีความรู้ความสามารถ  
d   =   ความคลาดเคลื่อนของตัวอย่างไม่เกินร้อยละ 5 
n  =   จ านวนขนาดตัวอย่างที่ค านวณได้ 

แทนค่าโดยสูตร  n =    
     

  (     )(    ) 
                          

n =
     

  (     )(      )
 

                    n =
     

        
 

                    n =
     

      
 

                    n = 332 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกใน  
ตามเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตองค์การอนามัยโลกชุด
ย่อฉบับภาษาไทย WHOQOL–BREF–THAI (กรม
สุขภาพจิต, 2545) 
ระดับคุณภาพชีวิต 4 ด้าน 
1. ด้านร่างกาย 
2. ด้านจิตใจ 
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
4. ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได ้
5. อาชีพ 
6. สถานภาพ 
7. สมาชิกในครอบครัว 
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ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 332 คน เมื่อได้ก าหนดจากกลุ่มตัวอย่างตามที่
ได้กล่าวมาข้างต้นและผู้ศึกษาได้ด าเนินการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Stratified 
Random Sampling) โดยใช้สูตรดังนี้ 

จ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม = 
 จ านวนขนาดตัวอย่างทั้งหมด   จ านวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน

   จ านวนประชากรท้ังหมด
 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1.ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ และสมาชิกใน

ครอบครัว 
2.ตัวแปรตาม ได้แก่ 1.ด้านร่างกาย 2.ด้านจิตใจ 3.ด้านความสัมพันธภาพทางสังคม 4.ด้าน

สภาพสิ่งแวดล้อม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถาม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้มีการ

ดาเนินการสร้างแบบสอบถามจากการศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี จากต าราเอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่วข้องการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
โดยผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ  อาชีพ รายได้ และสมาชิกในครอบครัว เป็นแบบสอบถามลักษณะให้เลือกตอบ 
(Checklists) 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลท่า
ช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ด้าน 

   1. ด้านร่างกาย 
   2. ด้านจิตใจ 
   3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
   4. ด้านสภาพแวดล้อม 
ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ 
   5 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมาก 
   3 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 
   2 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อย 
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   1 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
โดยเกณฑ์การให้คะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ในการแปล

ความหมายตามแนวทางของเบสท์ (Best: 1970) ซึ่งมีเกณฑ์การวัดระดับความคิดเห็นของการศึกษา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ดังต่อไปนี้ 

   คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
   คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของประชาชนที่น าไปสู่แนวทาง

การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตาม

กระบวนการต่างๆ ดังนี้ 
 1. ขอหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถึงอ าเภอเมืองพิษณุโลก เพ่ือขอ

ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 3. ท าการจัดส่งแบบสอบถามและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง

ทั้งหมด จ านวน 330 ชุด 
 4. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการ

ตอบค าถาม 
 5. น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าแบบสอบถามที่กลุ่ม

ตัวอย่างได้ท าการตอบแล้วมาวิเคราะห์ประมวลผล ด าเนินการตามขั้นตอนโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ (SPSS) ดังต่อไปนี้ 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
รวมถึงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ดังนี้ 

  1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแปรอิสระ ด้านลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ และสมาชิก
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ในครอบครัว โดยผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น ามาแจกแจงความถี่และหาค่า
ร้อยละ (Percentage) 

  1.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก ทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ด้านร่างกาย 

  2. ด้านจิตใจ 
  3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
  4. ด้านสภาพแวดล้อม 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (Standard Deviation) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การค านวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดย

ใช้สถิติต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
  1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 

  1.2 ค่าเฉลี่ย   ̅   ค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ , 
2538 :73) 

     ̅  
  

 
 

   เมื่อ    ̅  แทน  คะแนนเฉลี่ย 

             แทน  ผลรวมระดับความคิดเห็นทั้งหมดในกลุ่ม 
           N แทนจ านวนประชากรในกลุ่มตัวอย่าง 
 
  1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และ

อังคณา สายยศ,2538 : 73) 

   S.D. = √
     (  )

 

 (   )
 

     เมื่อ    S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนความคิดเห็นประสิทธิภาพในกลุ่ม 

           แทน ผลรวมของระดับความคิดเห็นแต่ละตัวยกก าลังสอง 
           N          แทนจ านวนประชากรในกลุ่มตัวอย่าง 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม ดังนี้ คือ แบบสอบถาม

ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยใช้วิธีการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามและมีการแสดงความคิดเห็น ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะให้กับประชาชนจ านวน 332 คน ซึ่งผลสรุปที่ได้จากแบบสอบถาม สามารถ
สรุปได้ดังนี้ คือ 

1. ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ รายได้ และสมาชิกในครอบครัว ในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  

 1.1 กลุ่มตัวอย่างที่แบ่งตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีจ านวนมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเพศชาย เพศหญิง และรองลงมาคือเพศชาย  

 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่แบ่งตามอายุ พบว่า ช่วงอายุที่มีจ านวนมากที่สุด คือ อายุ 60-69 
ปี และรองลงมาตามลาดับ คือ อายุ 70-79 ปี อายุ 80-89 ปี และอายุมากกว่า 90 ปีขึ้นไป  

 1.3 กลุ่มตัวอย่างท่ีแบ่งตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีจ านวนมากที่สุด คือ ประถมศึกษา และรองลงมาตามล าดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ได้ศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ปริญญาตรี  อนุปริญญาตรี/ปวส.  

 1.4 กลุ่มตัวอย่างที่แบ่งตามสถานภาพ พบว่า สถานภาพที่มีจ านวนมากที่สุด คือ 
สมรส และรองลงมาตามล าดับ คือ หม้าย 3 โสด หย่าร้าง และแยกกันอยู่  

 1.5 กลุ่มตัวอย่างที่แบ่งตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่มีจ านวนมากที่สุด คือ เกษตรกร 
และรองลงมาตามลาดับ คือ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย คิดเป็น ไม่ได้ประกอบอาชีพ รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และอ่ืนๆ   

 1.6 กลุ่มตัวอย่างที่แบ่งตามรายได้ พบว่า รายได้ที่มีจ านวนมากที่สุ ด คือ รายได้ 
5,001-10,000 และรองลงมาตามล าดับ คือ รายด่ ากว่า 5,000 บาท รายได้ 10,001 -15,000 บาท 
รายได้ 15,000-20,000 บาท และรายได้ 20,000 บาทข้ึนไป  

 1.7 กลุ่มตัวอย่างที่แบ่งตามสมาชิกในครอบครัว พบว่า สมาชิกที่มีจ านวนมากที่สุด 
คือ สมาชิก 2 คน และรองลงมาตามล าดับ คือ สมาชิก 3 คน สมาชิก 1 คน สมาชิก 4 คน คิดเป็น 
และสมาชิก 4 คนขึ้นไป  

2. ระดับการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก ระดับการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาในเขตต าบลท่าช้าง 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
และเพ่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านร่างกาย มีค่าเฉลี่ย และรองลงมา
ตามล าดับ คือ ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย ด้านจิตใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน พบว่า 
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 2.1 ระดับการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้านร่างกาย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสามารถในการท างาน เช่น 
เกษตรกร รับจ้างทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ และรองลงมาตามล าดับ คือ ความเป็นอิสระที่ไม่พ่ึงพาผู้อ่ืน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ท่านตรวจสุขภาพประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ท่านไม่ต้องพ่ึงพายาต่างๆ 
หรือการรักษาทางการแพทย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการเจ็บปวดทาง
ร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ปวดตามตัว ท าให้ไม่สามารถท าในสิ่งที่ต้องการได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

 2.2 ระดับการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้านจิตใจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านรู้สึกพึงพอใจกับชีวิต เช่น มีความสุข ความ
สงบ มีความหวัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ และรองลงมาตามล าดับ คือ ความคิด ความจ า สมาธิ การตัดสินใจ
ในการท างานของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ เมื่อท่านรู้สึกมีความทุกข์ สมาชิกในครอบครัวของท่าน หรือ
บุคคลใกล้ชิดคอยให้ก าลังใจท่านเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ท่านมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ท่านมีความสามารถในการจัดการกับความเศร้าหรือความกังวล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความเชื่อต่างๆ ของตนมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้
ถึงความเชื่อด้านวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเชื่ออ่ืนๆ ที่มีผลในทางที่ดีของ
การด าเนินชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

 2.3 ระดับการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้านสัมพันธภาพทางสังคม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ท่านได้เป็นผู้ให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ และรองลงมาตามล าดับ คือ ท่านพอใจกับการผูก
มิตรหรือเข้ากับบุคคลอ่ืนในสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ความสัมพันธ์ของท่านกับบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
การได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม เช่น การรับฟัง การช่วยเหลือ การเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ เมื่อท่านมีปัญหา ท่านปรึกษาสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนบ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมทางศาสนา              
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

 2.4 ระดับการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง            
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านได้มีกิจกรรมสันทนาการ
และมีกิจกรรมในเวลาว่าง เช่น ออกก าลังกาย มีการพบปะพูดคุยกับบุคคลอ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ และ
รองลงมาตามล าดับ คือ สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ 
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ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมีความมั่นคงในชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยและ
มีความม่ันคงในชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดีปราศจากมลพิษต่างๆ การ
คมนาคมสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพของตนจากสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ตต่างๆ อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
และท่านพอใจกับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ    

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค ที่จะน าไปสู่แนวทางการสร้างการศึกษา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคที่ประชาชนพบเจอและได้แสดงความคิดเห็นผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ ลักษณะที่อยู่อาศัย และอาชีพ ต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ ในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปัญหาด้าน
การติดตามและประเมินผล ที่ยังขาดประสิทธิภาพในบางส่วน เพราะในบางครั้งการประชาสัมพันธ์
หรือการกระจายข่าวสารต้องมีการติดตามและประเมินผลอยู่เสมอ 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาในเขตต าบลท่าช้าง 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก คณะผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์ระดับการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาในเขตต าบลท่าช้าง 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

 1. ด้านร่างกาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแล้วผู้ตอบ
แบบสอบถามบางส่วนมีอาการ ปวดหัว ปวดท้อง ปวดตามตัว ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต ท าให้ไม่
สามารถท าในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนัสมล  บุตรวิเศษ และอุปริฏฐา อินทรสาด
(2563) จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ความแข็งแรงของร่างกายส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย
มากที่สุด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคนในครอบครัว ควรเรียนรู้ถึงปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้
ในผู้สูงอายุรวมถึงวีปูองกันและดูแล จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตต่อไปได้อีกยาวนานด้วย
สุขภาพที่ด ี  

2. ด้านจิตใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาผู้ตอบแบบสอบถาม
รู้สึกพึงพอใจกับชีวิต เช่น มีความสุข ความสงบ มีความหวัง แต่ผู้สูงอายุยังต้องการความรัก การเอาใจ
ใส่ ที่มีผลในทางที่ดีต่อการด าเนินชีวิต  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษกร สมานทรัพย  (2562)               
ที่พบว่าด้านจิตใจ ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดี ไม่รู้สึกเหงา ว้าเหว่ คุยเก่ง ยิ้มแย้มแจ่มใสเนื่องจากผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ มีลูกหลานมาเยี่ยมเยียนปรนนิบัติและดูแลเอาใจใส่ทั้งในยามปกติ
หรือยามเจ็บปุวย ส่วนลูกหลานที่ต้องไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัด ก็จะกลับมาเยี่ยมผู้สูงอายุอยู่



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  316 
 

เป็นประจ าทุกเดือน และมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา ลูกหลานคอยส่งเสียเลี้ยงดูผู้สูงอายุอยู่เป็น
ประจ า จึงท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีในขณะเดียวกันผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านจิตใจจะเกิดกับผู้ปุวย
บางรายที่ปุวยติดเตียง เนื่องจากไม่สามารถออกไปพบปะพูดคุยหรือร่วมกิจกรรมที่ชมรมและชุมชนจัด
ขึ้นกับคนอ่ืนๆ ได้บางรายลูกหลานก็ยังไม่ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุเท่าท่ีควร 

 3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วน ที่ไม่ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 
กิจกรรมทางศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทราภรณ์  ด้วงเรือง (2562) ด้านการมีส่วนร่วม                   
มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลนครนนทบุรีในระดับปานกลาง เนื่องจากเทศบาล
ได้ให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมที่ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยและสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและแสดงความต้องการต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
การที่ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เป็นแรงกระตุ้นต่อผู้สูงอายุในการด ารงชีวิตได้มากขึ้น 

4. ด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเพียร เป็นพร้อม (2562) ที่พบว่าระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดสุรินทร์โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เป็นผลมาจากปัจจัยเชิงลบจากการที่ระบบคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดไม่
เอ้ือต่อสภาพร่างกายในการเดินทางของผู้สูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหน
ด้วยตนเองได้ดีเท่าที่ควร ท าให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมต่ า ขาดการจัดกิจกรรมพบกลุ่ม
เพ่ือบ าบัดความเครียด นอกจากนี้ผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์ยังคงขาดการส่งเสริมภาวะสุขภาพทาง
เพศท่ีเหมาะสม ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางลบมีสมาธิในการท างานต่าง ๆ ไม่ค่อยดี และมีความรู้สึกว่า
ชีวิตตนเองมีความม่ันคงปลอดภัยน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้  
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาในเขตต าบลท่าช้าง 

อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ประชาชนพบเจอและได้แสดงความ
คิดเห็น ผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ ลักษณะที่อยู่อาศัย 
และอาชีพ ต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ ในเขตต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปัญหาด้านการติดตามและประเมินผล ที่ยังขาดประสิทธิภาพใน
บางส่วน เพราะในบางครั้งการประชาสัมพันธ์หรือการกระจายข่าวสารต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลอยู่เสมอ ข้อเสนอแนะ คือ อยากให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการความรู้เกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนซึ่งรวมถึงตัวผู้สูงอายุเองด้วย 
อันจะท าให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป การติดตามและ
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ประเมินผลเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการที่ด าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ เปูาหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาผลการน าแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปทดลองใช้เพ่ือจะได้

น ามาปรับปรุง หรือเสริมแนวทางการพัฒนาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
2. ควรมีการส่งเสริมและการสนับสนุนในการวิจัยที่มีความเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
3. ควรมีการศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจ าแนกตามลักษณะส่วน

บุคคล หรือตามลักษณะการอาศัยอยู่ เช่น หาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกรณี
ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับคู่ชีวิตและบุตรหลาน ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับคู่ชีวิตเท่านั้นหรือผู้สูงอายุไม่มีคู่ชีวิต
อาศัยคนเดียว ผู้สูงอายุไม่มีคู่ชีวิตแต่อาศัยอยู่กับบุตรหลาน  
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ศึกษาศักยภาพในเร่ืองการจัดการสาธารณภัยของต าบลชัยนาม 
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

To study the potential of disaster management in Chai Nam  
Sub-district Wang Thong District, Phitsanulok Province 

 
วรรัตน์ หลวงนา1 รัตนาวรี เจมิศร2 สุนิสา  ค าวงัจันทร์3  

 เสาวลักษณ์ โทนทอง4 และรณชัย หมืน่วงศ์5 
Worarat  Luangna  Rattanawaree  Jermsorn  Sunisa  Khamwanjgun   

Sauwaluck  Thonthong  and Ronnachai  Muenwong 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาศักยภาพในเรื่องการจัดการสาธารณภัย 2) ศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงานสาธารณภัยของต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และ              
3) เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการสาธารณภัย เป็นวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 377 คน เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบร วมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ 
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  

1) ศักยภาพในเรื่องการจัดการสาธารณภัยในต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายได้ด้านที่มีค่าสูงสุด คือ ด้านการปูองกันและ
ลดผลกระทบ และรองลงมา คือ ด้านการฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย และด้านที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้านการ
เตรียมความพร้อมและด้านการรับมือการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

2) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานสาธารณภัยของต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ด้านที่มีค่าสูงสุด คือ ด้านการเตรียมความพร้อม มีค่า
เท่ากับ และรองลงมา คือ ด้านการรับมือการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉินและด้านที่มีค่าน้อยที่สุด 
คือ ด้านการฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย  
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3) จัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการสาธารณภัยของต าบลชัยนาม 
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรับมือในสภาวะฉุกเฉินได้อย่าง
ทันท่วงที ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอย่าง รวดเร็วเพ่ือให้ประชาชนได้แก้ไขสถานการณ์บางส่วนได้
ทัน ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว  มีการฟ้ืนฟูสถานที่เกิดภัย สถานที่ที่ได้รับ
ความเสียหายให้กลับมาสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 

 
ค าส าคัญ : ศักยภาพ, การจัดการ,สาธารณภัย,ต าบลชัยนาม 
 
Abstract 

The research aims to 1) to study the potential of disaster management; 2) to 
study the problems and obstacles in disaster management of Chai Nam Sub-district, 
Wang Thong District, Phitsanulok Province; and 3) to prepare recommendations for 
developing the potential of disaster management. It is a quantitative and qualitative 
research. The sample consisted of 377 people. The tools used for data collection 
were questionnaires and interview forms. Data were analyzed using descriptive 
methods. frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and content 
analysis The results showed that 

1) The potential of disaster management in Chai Nam Sub-district, Wang 
Thong District, Phitsanulok Province found that Overall, it's at a high level. When 
considered as income, the aspect with the highest value was prevention and impact 
reduction, followed by disaster recovery. and the aspect that had the least value 
was preparedness and response to disaster management in emergencies. 

2) Problems and obstacles in disaster operation in Chai Nam Sub-district, 
Wang Thong District, Phitsanulok Province found that the overall level was at a low 
level. The aspect with the highest value was preparedness, which was equal, 
followed by the aspect of emergency disaster management, and the aspect with the 
least value was the aspect of post-disaster recovery. 

3) The recommendations were made to develop the potential of disaster 
management in Chai Nam Sub-district, Wang Thong District, Phitsanulok Province. It 
was found that local administrative organizations should respond in a timely manner 
to emergencies. publicize to the public quickly so that people can rectify some of 
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the situation in time Helping people affected by disasters thoroughly and quickly, 
rehabilitating the disaster site Damaged locations quickly returned to normal. 

 
Keywords: potential, management, disaster, Chai Nam Sub-district 
 
บทน า 

ปัจจุบันทั่วโลกเผชิญกับปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิด
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนเป็นอย่างมากโดยสาธารณภัย ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่
ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และใ ห้
หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย 

ประเทศไทยเป็นเช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลกที่มีความเสี่ยงจากสาธารณภัย จากข้อมูล
โดยกรอุตุนิยมวิทยาพบว่ามีภัยธรรมชาติมากมายหลายประเภทเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งท าให้การคาดการณ์เป็นไปได้ยาก มีความไม่แน่นอนสูงและยังคงมีภัยบางประเภท 
ประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศจึงควรมีการเตรียมความพร้อมรับมือ กับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ของตน และช่วยกันลดปัจจัยที่ท าให้ตนเองชุมชน  

จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นท่ีเสี่ยงภัย เคยได้รับผลกระทบจาก พายุช้างสาร กันยายน 2549 พายุ
ลิเกมา ตุลาคม 2550 ท าให้ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน เกิดดินไหลและน้ าปุาไหลหลาก น้ าท่วม 
สร้างความสูญเสียต่อทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก จึงมีการได้ด าเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาธารณ
ภัย โดยการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้จัดท าแผนการเฝูาระวังแจ้งเตือนภัย จัดตั้งเครือข่ายเฝูาระวังแจ้ง
เตือนพิบัติภัย เพ่ือจะได้ท าการเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าระหว่างเครือข่ายในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
อันจะท าให้สามารถลดผลกระทบจากสาธารณภัย อ าเภอวังทองมีสภาพพ้ืนที่ เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ ายม
ไหลผ่านไปยังพ้ืนที่ต่างๆมีคลอง ห้วย หนอง บึง จ านวนมาก แต่มีสภาพตื้นเขิน เนื่องจากการชะล้าง
พังทลายของดิน  และการบุกรุกพ้ืนที่ของราษฎรบางส่วน ผลผลิตในไร่นาเสียหาย และเส้นทาง
คมนาคมช ารุด ในช่วงฤดูฝน อ าเภอวังทองจึงมีการจัดการสาธารณภัย ซึ่งประกอบไปด้วยการปูองกัน 
การเตรียมพร้อม การรับมือ การฟื้นฟู แต่ในปัจจุบันอ าเภอวังทองยังประสบปัญหาในด้านสาธารณภัย
อยู่อย่างต่อเนื่อง ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีนั้นได้รับผลกระทบทั้งทางด้านการเป็นอยู่ ทรัพย์สินเสียหาย 
หรืออาจจะถึงแก่การเสียชีวิต 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้เกิดการศึกษาวิจัยนี้ขึ้น โดยจะเป็นการศึกษาถึงศักยภาพใน
การจัดการสาธารณภัย เหตุที่ศึกษาเนื่องจากในพ้ืนอ าเภอวังทองนั้นยังมีการเกิดสาธารณภัยอยู่อย่าง
ต่อเนื่องในทุกๆปี สร้างความเสียหายให้ทั้งประชาชนในพ้ืนที่และภาครัฐ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่เป็น 
กรณีศึกษาคือ ต าบลชัยนาม 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. ศึกษาศักยภาพในเรื่องการจัดการสาธารณภัยของต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก 
2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานสาธารณภัยของต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก 
3. เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการสาธารณภัยของต าบลชัยนาม 

อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

วิธีการศึกษา         
 เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมมีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Data) เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆจากประชากรในพ้ืนที่ที่ก าหนด โดยใช้เครื่องมือ 
1. ใช้แบบสอบถาม 2. ใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัย  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       
 1. ประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้จัดท านโยบายและมาตรการต่างๆ คือ นายกองค์การบริการ               
ส่วนต าบล กลุ่มผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ หัวหน้าฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ประชาชนผู้รับบริการสาธารณะ 6,276 คน         

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้จัดท านโยบายและมาตรการต่างๆ คือ นายกองค์การบริการ
ส่วนต าบล กลุ่มผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ หัวหน้าฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ประชาชนผู้รับบริการสาธารณะ 6,276 คน ซึ่งมีรายละเอียดของการด าเนินการสุ่มตัวอย่าง มีลักษณะ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยววิจัย ดังนี้    

2.1 ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ต าบลท่าหมื่นราม ซึ่งมีจ านวน 6,276 คน (อ้างอิงจ านวน
ประชากรจากข้อมูล) ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ               
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ0.05 ดังนี้     
   

n =   
 

     
        

   
n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา   
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ก าหนดให้เท่ากับ 0.05) 

n =      
     

        (    ) 
 

n =   376 คน 
กลุ่มตัวอย่างจากการค านวณตามสูตร การค านวณตามสูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 

ได้กลุ่มตัวอย่าง 376 คน และในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยขอเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน 
เพ่ือกันความคลาดเคลื่อนในระดับนัยส าคัญที่ 0.05       
 2.2 กลุ่มผู้ก าหนดนโยบายหรือมาตรการ ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง คือ ผู้จัดท า
นโยบายและมาตรการต่างๆ คือ ผู้ก าหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ผู้รับนโยบายหรือมาตรการ
ต่างๆไปปฏิบัติ คือ หัวหน้าฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้แบบการสัมภาษณ์  
 2.3 จากประชากร 6,276 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Rando 
Sampling) ได้ดังนี้ 
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ตารางที1่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างแยกตามหมู่บ้าน 
ชื่อหมู่ จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1.ชัยนาม 823 49 
2.วังบอน 916 55 
3.บึงพร้าว 926 55 
4.ท่าโปร่ง 911 55 
5.เตาอิฐ 500 30 
6.ช าบอน 177 11 
7.เนินคลี 624 37 
8.ร้องส้มมวง 771 46 
9.คลองนาเมี่ยง 628 38 

รวม 6,276 376 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย         

เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ศึกษามี 2 แบบ คือ การศึกษาเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามในการศึกษา 
และในเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ในการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

1. เครื่องมือเชิงปริมาณ คือแบบสอบถาม ลิเคิร์ท สเกล (Likert Scal) ใช้วัดเกี่ยวกับคติใน
การจัดการสาธารณภัยของประชาชนที่มีต่อภาครัฐ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม 

2. เครื่องมือเชิงคุณภาพ คือแบบสัมภาษณ์ โดยมีโครงสร้างเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย
ตามแบบหลัก 2p2r กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังต่อไปนี้ 
1. วิเคราะห์ปัญหาของการวิจัยเกี่ยวกับสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม

เกี่ยวกับศักยภาพ การจัดการ แผนการปฏิบัติงานตามหลัก 2p2r    
 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลชัยนามศักยภาพ การจัดการ แผนการปฏิบัติงานตามหลัก 2p2r จากนั้นน ามาก าหนดกรอบ
แนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย ก าหนดนิยาม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
 3. ก าหนดรูปแบบของแบบสอบถามและจ านวนข้อการศึกษาสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลชัยนามเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการ แผนการปฏิบัติงานตามหลัก 2p2r   

4. น าร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อย เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาของแบบสอบถาม      
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5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือ
พิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ดังนี้ 
  แน่ใจว่ามีความสอดคล้องหรือวัดได้ มีระดับคะแนนเท่ากับ +1  
  ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องหรือวัดได ้ มีระดับคะแนนเท่ากับ =0  
  แน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้องหรือวัดได้ มีระดับคะแนนเท่ากับ -1  
 6. น าแบบสอบถามที่ได้จากการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบปรับปรุงและแก้ไข        

7. น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุง ลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะศึกษา จ านวน 30 คน เพื่อทดสอบหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม   

การแปลคะแนนแบบสอบถาม              
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น  4 ตอน 
ดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีแปรผลโดยใช้ค่าร้อยละ 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของ

องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากสุด มาก  
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ใช้วิธีแปรผลโดยใช้ค่าความถี่  

การแปลผลคะแนนผู้วิจัยได้ก าหนดความคิดเห็นเกี่ยวกับสาธารณภัยและแนวทางการจัดการ
สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยนามออกเป็น 5 ระดับ โดยการก าหนดความกว้างของชั้น
โดยน าค่าคะแนนที่สูงสุด (5) ลบด้วย ค่าคะแนนที่ต่ าที่สุด (1) หารด้วยจ านวนระดับชั้น (5) สามารถ
ก าหนดความกว้างของชั้นได้เท่ากับ 0.80 และสามารถสร้างระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพใน
การจัดการสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม ได้ดังตอนไปนี้ 

ระดับค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80 เท่ากับ ระดับศักยภาพระดับน้อยที่สุด  
ระดับค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60 เท่ากับ ระดับศักยภาพระดับน้อย 
ระดับค่าเฉลี่ย   2.61 – 3.40 เท่ากับ ระดับศักยภาพระดับปานกลาง  
ระดับค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20 เท่ากับ ระดับศักยภาพระดับมาก  
ระดับค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00 เท่ากับ ระดับระดับมากที่สุด  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดการสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากสุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ใช้วิธีแปรผลโดยใช้ค่าความถี่  

การแปลผลคะแนนผู้วิจัยได้ก าหนดความคิดเห็นเกี่ยวกับสาธารณภัยและแนวทางการจัดการ
สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยนามออกเป็น 5 ระดับ โดยการก าหนดความกว้างของชั้น
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โดยน าค่าคะแนนที่สูงสุด (5) ลบด้วย ค่าคะแนนที่ต่ าที่สุด (1) หารด้วยจ านวนระดับชั้น (5) สามารถ
ก าหนดความกว้างของชั้นได้เท่ากับ 0.80 และสามารถสร้างระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม ได้ดังต่อไปนี้ 

ระดับค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80 เท่ากับ ระดับความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด 
ระดับค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60 เท่ากับ ระดับความคิดเห็นระดับน้อย  
ระดับค่าเฉลี่ย   2.61 – 3.40 เท่ากับ ระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง 
ระดับค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20 เท่ากับ ระดับความคิดเห็นระดับมาก  
ระดับค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00 เท่ากับ ระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด 

ตอนที ่4 เป็นข้อเสนอแนะ                        
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในต าบลชัยนาม ซึ่งประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน โดยขอ

ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง                       
2. น าแบบสอบถามที่ได้ มาตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป                                         
การวิเคราะห์ข้อมูล        

 เมื่อรวบรวมแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ครบตามที่ต้องการหรือจ านวนที่ก าหนดไว้แล้ว 
ได้ด าเนินการดังนี้ 

1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ                                 
2. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ   
                                   

สรุปผลการศึกษา 
1. วิจัยเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม(        
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเป็นเพศหญิง มีจ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5  มีอายุ 

51-60 ปี มีจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0  มีอาชีพเกษตรกร มีจ านวน  141  คน คิดเป็นร้อยละ 
37.4 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีจ านวน  217  คน คิดเป็นร้อยละ  57.6  มีรายได้  5,000-10,000 

บาท มีจ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2  
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ตอนที่ 2 2  เปานการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อศักยภาพในการจัดการสาธารณ
ภัย กรณีศึกษาเขตพื้นที่ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  

ด้านที่ 1 ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ 
ประชาชนในเขตเขตพ้ืนที่ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีปัญหาและอุปสรรค

การจัดการสาธารณภัยในด้านการปูองกันและลดผลกระทบในการจัดการสาธารณภัย ในภาพรวมอยู่
ในระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า ข้อความที่ประชาชนคิดว่าไม่มีปัญหามากที่สุด 
คือ การให้ข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

ด้านที่ 2 ด้านการเตรียมความพร้อม 
ประชาชนในเขตเขตพ้ืนที่ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีปัญหาและอุปสรรค

การจัดการสาธารณภัยในด้านการปูองกันและลดผลกระทบในการจัดการสาธารณภัย ในภาพรวมอยู่
ในระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า ข้อความที่ประชาชนคิดว่าไม่มีปัญหามากที่สุด 
คือ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดสาธารณภัย  

ด้านที่ 3 ด้านการรับมือการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน    
 ประชาชนในเขตเขตพ้ืนที่ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประเมินศักยภาพ
ด้านการรับมือการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉินในการจัดการสาธารณภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อเกิดสาธารณ
ภัยได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ 

ด้านที่ 4 ด้านการฟื้นฟูหลังเกิดภัย    
 ประชาชนในเขตเขตพ้ืนที่ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประเมินศักยภาพ
ด้านการฟ้ืนฟูหลังเกิดภัยต่อศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่า
เท่ากับเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการฟ้ืนฟูสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยมี  

 ตอนที่ 3 เปานการศึกษาระดับปัญหาและอุปสรรคการจัดการสาธารณภัย กรณีศึกษาเขต
พื้นที่ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  

ด้านที่ 1 ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ      
 ประชาชนในเขตเขตพ้ืนที่ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีปัญหาและอุปสรรค
การจัดการสาธารณภัยในด้านการปูองกันและลดผลกระทบในการจัดการสาธารณภัย ในภาพรวมอยู่
ในระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า ข้อความที่ประชาชนคิดว่าไม่มีปัญหามากที่สุด 
คือ การให้ข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้านที่ 2 ด้านการเตรียมความพร้อม      
 ประชาชนในเขตเขตพ้ืนที่ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีปัญหาและอุปสรรค
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การจัดการสาธารณภัยในด้านการปูองกันและลดผลกระทบในการจัดการสาธารณภัย ในภาพรวมอยู่
ในระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า ข้อความที่ประชาชนคิดว่าไม่มีปัญหามากที่สุด 
คือ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดสาธารณภัย  

ด้านที่ 3 ด้านการรับมือการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน    
 ประชาชนในเขตเขตพ้ืนที่ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีปัญหาและอุปสรรค
การจัดการสาธารณภัยในด้านการปูองกันและลดผลกระทบในการจัดการสาธารณภัย ในภาพรวมอยู่
ในระดับน้อยที่สุดคือ เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า ข้อความที่ประชาชนคิดว่าไม่มีปัญหามาก
ที่สุด คือ ด้านการจัดตั้งศูนย์พักพิงเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ด้านที่ 4 ด้านการฟื้นฟูหลังเกิดภัย      
ประชาชนในเขตเขตพ้ืนที่ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีปัญหาและอุปสรรค

การจัดการสาธารณภัยในด้านการปูองกันและลดผลกระทบในการจัดการสาธารณภัย ในภาพรวมอยู่
ในระดับน้อยที่สุดคือ  เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า ข้อความที่ประชาชนคิดว่าไม่มีปัญหามาก
ที่สุด คือ ด้านการเยียวยาจิตใจร่างกายของผู้ได้รับผลกระทบให้กลับสู่ภาวะปกติ 

ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่จะน าไปสู่แนวทางการก าหนดนโยบายและแนว
ทางการจัดการสาธารณภัย กรณีศึกษาเขตพื้นที่ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

ด้านที่ 1 การป้องกันและลดผลกระทบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนามควรมีแนวทางในการปูองกันสาธารณภัยที่ครอบคลุม มีการ

วางแผนที่ดี มีการจัดอบรมให้กับประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความรู้ในด้านของการปูองกันสาธารณภัย เพ่ือ
ปูองกันและลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด มีการณ์พยากรณ์ภัยต่างๆล่วงหน้าด้วยการติดตามพยากรณ์
อากาศเพ่ือปูองกันภัยที่จะเกิดขึ้นภายหลังสม่ าเสมอ ติดตามเฝูาระวังภัยต่างๆสม่ าเสมอ และครอบคลุม  

ด้านที่ 2 การเตรียมความพร้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนามควรการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาประชาชนสามารถ

แจ้งเหตุได้ตลอดเวลามีการจัดเตรียม ตรวจสอบสมรรถภาพ จุดที่ช ารุด ความพร้อมในการใช้งานของ
อุปกรณ์อยู่สม่ าเสมอและมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการับมือจัดการกับสาธารณภัย 

ด้านที่ 3 การรับมือจัดการสาธารณภัยในสภาวะฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนามควรรับมือในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที เข้าจัดการกับ

สาธารณภัยตามแผนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอย่าง รวดเร็ว
เพ่ือให้ประชาชนได้แก้ไขสถานการณ์บางส่วนได้ทัน  มีการประสานงานทั้งภายในภายนอกเพ่ือให้
ได้รับการช่วยเหลือและจัดการสาธารณภัยอย่างตรงจุด เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่าง
ทันท่วงทีและสามารถช่วยเหลือประชาชนให้ได้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบ 
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ด้านที่ 4 การฟื้นฟูหลังเกิดภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนามควรมีการวางแผนในการฟ้ืนฟูหลังเกิดภัยให้ครอบคลุมทุก

ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หรือ ด้านของสถานที่ที่ได้ รับผลกระทบ 
วางแผนจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการฟ้ืนฟู มีการเยียวยา ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้
อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเหมาะสม เพ่ือเยียวยาจิตใจให้แก่ประชาชน มีการฟ้ืนฟูสถานที่เกิดภัย 
สถานที่ที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 

2. วิจัยเชิงคุณภาพ (แบบสัมภาษณ์(  
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยจากแบบสัมภาษณ ์ดังนี้ 
ผลวิเคราะห์ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนามนั้นมีผู้รับผิดชอบคือเจ้าหน้าที่ปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยมีการด าเนินการวางแผนการด าเนินการจัดการสาธารณภัยทั้งหมด 4 ด้านดังนี้  
ด้านที่ 1  การป้องกันและลดผลกระทบ 
ผลวิเคราะห์ พบว่า ทางองค์การบริหารส่วนต าบลชัยนามมีการด าเนินการจัดการวา งแผน

เกี่ยวกับสาธารณภัย 3 แผน ดังนี้แผนการจัดเตรียมอุปกรณ์ แผนการจัดเตรียมบุคลากรและ
แผนปฏิบัติการเฝูาระวังสถานการณ์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนามได้มีการเฝูาระวัง
สถานการณ์ฉุกเฉินอยู่เสมออีกทั้งยังมีการติดตามพยากรณ์อากาศทั้งทางน้ า ทางบก ทางอากาศอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือจะสามารถปูองกันและลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาเกิดความเสียหายต่อ
ต าบลชัยน้ าน้อยที่สุด ในด้านของการประชาสัมพันธ์นั้นมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหอกระจายข่าว
ตามหมู่บ้านโดยองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้ประชาสัมพันธ์
แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณภัยให้กับประชาชนในหมู่บ้าน 

ด้านที่ 2  การเตรียมความพร้อม 
ผลวิเคราะห์ พบว่า ทางองค์การบริหารส่วนต าบลชัยนามมีการด าเนินการจัดการวางแผน

เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย3 รูปแบบ  โดยจะประกอบไปด้วยการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
การจัดอบรมมอบความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการจัดอบรมสาธิตการเกิดภัย ในเรื่องของการ
ร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายนั้นมีการร่วมมือกับค่ายทหารสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและมูลนิธิไซทีฮุกตึ้ง
เป็นการร่วมมือในด้านของการน าผู้ปุวยหรือผู้ประสบภัยเข้ารักษาการช่วยล าเลียงอาหารเข้าส่วนเหลือ
สมทบอุปกรณ์ และก าลังคน ส่วนในเรื่องของปัญหา อุปสรรคด้านการเตรียมความพร้อมนั้นพบว่า
ประสบปัญหาด้านอุปกรณ์ไม่เพียงพอและงบประมาณน้อยจึงส่งผลท าให้การจัดสรรจ้างบุคลากรมา
ท าหน้าที่ได้น้อยลง มีข้อจ ากัดในเรื่องของการจัดวิทยากรเข้ามาอบรมเนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลชัยนามขาดความรู้หรือความเชี่ยวชาญในบางเรื่อง 

 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  329 
 

ด้านที่ 3 การรับมือจัดการสาธารณภัยในสภาวะฉุกเฉิน 
ผลวิเคราะห์ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนามมีการวางแผนในการรับมือสาธารณภัย

ในสภาวะฉุกเฉิน 4 ขั้นตอนได้แก่ 1. การตรวจสอบเหตุที่เกิดขึ้นพ้ืนที่ที่เกิดเหตุความเสียหายเบื้องต้น 
2. ประสานเจ้าหน้าที่บุคลากรให้เข้าช่วยเหลือ 3. จัดเตรียมอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือ 4. ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย การแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์การเกิดเหตุนั้นเป็นการประสานงานในรูปแบบหอกระจาย
ข่าวของหมู่บ้านรวมไปถึงการเข้าเป็นส่วนร่วมท าหน้าที่เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการ
รับมือกับสาธารณภัย ในการประสานของเจ้าหน้าที่นั้นมี 2 รูปแบบด้วยกันคือการสื่อสารด้วยวิทยุ
สื่อสารเป็นการสื่อสารระยะใกล้ และการสื่อสารด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นการสื่อสารระยะไกล ส่วน
ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในด้านการรับมือสาธารณภัยนั้นคือไม่เพียงพอในการรับมือและ
งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการรับมือจัดการสาธารณภัย 

ด้านที่ 4 การฟื้นฟูหลังเกิดภัย 
ผลวิเคราะห์ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนามมีการวางแผนในการฟ้ืนฟูหลังเกิดภัยไว้ 

2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนแรกเป็นการส ารวจความเสียหายความเดือดร้อนและการเยียวยาจิตใจของ
ประชาชน ส่วนที่สองเป็นการส ารวจความเสียหายการช ารุดและการฟ้ืนฟูของสถานที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยในการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม เข้าช่วยเหลือประชาชน
อย่างรวดเร็วโดยประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม
มีการช่วยเหลือแจกถุงยังชีพ การแจกเบี้ยยังชีพเยียวยาช่วยเหลือในการรักษา การฟ้ืนฟูสิ่งปลูกสร้าง 
เป็นต้น โดยส่วนใหญ่นั้นองค์การบริหารส่วนต าบลชัยนามใช้งบประมาณของตนเองในการ 

 
อภิปรายผล 

จากแนวคิดการจัดการสาธารณภัยผู้เขียนได้อภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 
ด้านที่ 1 การป้องกันและลดผลกระทบ 
พบว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม  นั้นมีการติดตามพยากรณ์อากาศทั้งทางน้ า                  

ทางอากาศและทางบก  อยู่ตลอดเวลาเพ่ือเป็นการปูองกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ซึ่งสอดคล้อง
กับกรมอุตุนิยมวิทยา  กล่าวไว้ว่า  งานเฝูาติดตามลักษณะอากาศโลกจึงเป็นงานส าคัญยิ่งที่ต้องมีการ
ร่วมมือกันระดับโลกให้มีการด าเนินการผสมผสานรวมกันของระบบสังเกตการณ์การสื่อสาร 
โทรคมนาคม การประมวลผลข้อมูลส าหรับพยากรณ์เพ่ือช่วยการสังเคราะห์สารสนเทศทาง
อุตุนิยมวิทยาส าหรับแลกเปลี่ยนให้ทันกับเวลาที่ก าหนดปัจจุบัน (กรมอุตุนิยมวิทยา,2556) 

ด้านที่ 2 การเตรียมความพร้อม 
พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนามนั้นมีข้อจ ากัดในเรื่องของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ด้าน

การปูองกันและลดผลกระทบสาธารณภัยยังขาดความรู้   ความเชี่ยวชาญ  ส่งผลให้ต้องจัดจ้าง
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บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการสาธารณภัยเพ่ือมาให้ความรู้และวิธีปฏิบัติ
ในการรับมือสาธารณภัยกับประชาชนแทน  ดังนั้นจึงควรที่จะมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กรให้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีผู้เชี่ยวชาญ
ขององค์กรที่สามารถให้ความรู้และวิธีปฏิบัติในการรับมือกับสาธารณภัยเพ่ือประหยัดงบประมาณใน
การจัดจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาให้ความรู้  และน างบประมาณในส่วนนี้ ไปพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในด้านอ่ืนๆแทน 

ด้านที่ 3 การรับมือการจัดการสาธารณภัยในสภาวะฉุกเฉิน 
พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลชัยนามนั้น คือการที่ประชาชนในพ้ืนที่ให้ความ

ร่วมมือปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ประกาศ ท าให้การจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นสะดวกขึ้นและการให้ความ
ร่วมมือโดยการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการจัดการสาธารณภัยท าให้เพ่ิมก าลังในการจัดการสาธารณ
ภัยได้มากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับสมพร คุณวิชิต(2561อ้างถึงใน ถาวร ทองประทีปและสมพร คุณวิชิต , 
2563, น. 3) กล่าวว่าการรับมือกับภัยพิบัติ มีภารกิจส าคัญในการปกปูองดูแลชุมชนด้วยการประสาน
และบูรณการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในการสร้างบ ารุงรักษา และพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนให้สามารถลดผลกระทบของภัย 

ด้านที่ 4  การฟื้นฟูหลังเกิดภัย 
พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนามมีการช่วยเหลือฟ้ืนฟูเยียวยาประชาชนที่ประสบภัย 

เช่นแจกถุงยังชีพ แจกเบี้ยยังชีพ การเยียวยาช่วยเหลือในการรักษา การฟ้ืนฟูสถานที่สิ่งปลูกสร้าง       
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อที่ 3 ของกลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างแนวทางการฟ้ืนฟูที่ดีกว่าและปลอดภัย
กว่าเดิม (แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, 2558 ดังนี้ (3) แนวทางปฏิบัติในการ
วางแผนและสนับสนุนการฟ้ืนฟูท่ีอยู่อาศัย ให้มีการบูรณะ และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท าลายและ
ได้รับความเสียหายใหม่ หรือพัฒนาที่อยู่อาศัย 

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
1. การจัดการวางแผนด าเนินหรือการออกมาตรการองค์การบริหารส่วนต าบลชัยนามนั้นควร

ค านึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและผลกระทบที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในทางที่ดีและ
ในทางท่ีเป็นปัญหา มีการแก้ไขปรับปรุงแผนการด าเนินการการจัดการสาธารณภัยอยู่เสมอ เพราะว่า
ถ้าหากวางแผนการด าเนินการการจัดการสาธารณภัยมีความล้าสมัย จะท าให้ส่งผลต่อการรับมือการ
แก้ไขสถานการณ์ที่มีประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากสถานการณ์สภาพอากาศในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
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2. การจัดอบรมให้ความรู้ต่อประชาชน ในเรื่องของสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลชัย
นามควรมีการจัดอบรมให้กับประชาชนอยู่สม่ าเสมอและครอบคลุมประชาชนทุกคนเนื่องจากยังมี
ประชาชนไม่ได้รับการเข้าอบรมรับความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการสาธารณ
ภัยจ านวนมาก อาจจะมีการกระจายข่าวสารความรู้ต่างๆ ให้หลากหลายช่องทางเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นและครอบคลุมทุกคน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาถึงการจัดการอุทกภัยในพื้นที่ต าบลชัยนาม เนื่องจากในพ้ืนที่ต าบลชัยนาม

มีการประสบภัยอุทกภัยบ่อยครั้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาต่อไป  
2 . ควรศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสาธารณภัย  เพ่ือเป็นแนวทางใน

การด าเนินงานออกมาตรการอ่ืนๆ ต่อไป 
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การศึกษาผลกระทบทางด้านการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาด 
จังหวัดพิษณุโลก 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาผลกระทบทางด้านการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราชกาชาดจังหวัดพิษณุโลก 2) เพ่ือศึกษาความต้องการของคนในชุมชนในการแก้ไข
ผลกระทบที่ เกิดจากการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดจังหวัดพิษณุโลก  
และ 3) เพ่ือหาแนวทางในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดจังหวัดพิษณุโลก  
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน จากการค านวณสูตรทาโรยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา แจกแจง
ความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลกระทบทางด้านการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดจังหวัดพิษณุโลก 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเดินทางมาที่งานด้วย 
รถจักรยานยนต์/จักรยาน เนื่องจากเพศหญิงมักชอบมาเดินซื้อของกินของใช้ภายในงาน และกราบสัก           
การระพระ 
 2. ความต้องการของคนในชุมชนในการแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชกาชาดจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 5 ด้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายมิติ มิติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความปลอดภัย และรองลงมาตามล าดับ คือ 
ด้านจราจร ด้านสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม 

                                                           
1 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิน่ มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 
2 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิน่ มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 
3 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิน่ มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 
4 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิน่ มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 
5 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิน่ มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 
6 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิน่ มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 
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 3. แนวทางในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดจังหวัดพิษณุโลก พบว่า 
สถานที่จอดรถมีไม่เพียงพอ ค่าเช่ามีราคาสูง สินค้าราคาแพง เนื่องจากค่าเช่าพ้ืนที่มีราคาสูง ควรจัด
ให้อยู่ในโซนเดียวกัน เช่น ร้านขายอาหาร ก็ควรอยู่ในส่วนเดียวกัน จัดแบ่งโซนเป็นลักษณะ  
 

ค าส าคัญ: ผลกระทบ, การจัดงาน, กาชาด 
 

Abstract 
The objective of this research is 1) To study the impact on the event of King 

Naresuan the Great Red Cross event, Phitsanulok province. 2) To study the needs of 
people in the community in resolving the impact caused by the Royal Red Cross 
event of King Naresuan the Great, Phitsanulok Province. and 3) to find a way to 
organize the land event of King Naresuan the Great, the Red Cross, Phitsanulok 
Province. This is quantitative research with a sample of 400 people. From the 
calculation of the Taro Yamane recipe. The tools used for data collection were 
questionnaires, and data analysis using descriptive statistics. frequency distribution, 
percentage, mean, standard deviation, and content analysis. The results showed that 
         1. The impact of the event on the land event of King Naresuan the Great, the 
Red Cross, Phitsanulok Province, found that most of the respondents were female, 
aged 60 years and over, and traveling to the event as well. motorcycle/bicycle 
Because women often like to come to buy food and supplies at the event. and pay 
homage to the Buddha image. 
         2. The needs of people in the community in resolving the impact resulting 
from the Royal Red Cross Fair of King Naresuan the Great, Phitsanulok Province in all 
5 aspects found that the overall level was at a moderate level. and when 
considering the dimensions, the highest mean dimension is safety. and followed by 
traffic, environment, economy, and society 
         3. Guidelines for organizing the reign of King Naresuan the Great Red Cross, 
Phitsanulok Province, found that the parking spaces were insufficient. The rent is high 
expensive product due to the high cost of renting space Should be arranged in the 
same zone, such as food stores, should be in the same section. Divide the zones into 
characteristics. 
 

Keywords: Effect, Organizing an Event, Red Cross 
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บทน า 
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ พระองค์ด า เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรม
ราชาธิราชและพระวิสุทธิกษัตรีย์ พระราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระสุริโยทัย  
เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก พระองค์มีพระเชษฐภคินีคือ
พระสุพรรณกัลยา และพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรถ (พระองค์ขาว) ในสมัยของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ครั้งด ารงต าแหน่งพระมหาอุปราช ณ เมืองพิษณุโลก ระหว่าง พ.ศ. 2112-2133  
ได้ทรงปลุกส านึกให้ชาวพิษณุโลก เป็นนักกอบกู้ เอกราชเพ่ือชาติไทยทรงสถาปนาพิษณุโลก 
เป็นเมืองเอก เป็นการประสานต่อความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ 
เนื่องจากพิษณุโลกตั้งอยู่บนเส้นทางระหว่างรัฐทางเหนือ คือ ล้านนาและกรุงศรีอยุธยาทางใต้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐทั้งสองบางครั้ง เป็นไมตรีกันบางครั้งขัดแย้งกันท าสงครามต่อกัน มีผลให้เมือง
พิษณุโลกได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมประเพณีทั้ง 2 รัฐ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ พิษณุโลกเป็น
เส้นทาง สิ้นค้า ของปุา และผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งเครื่องถ้วย โดยอาศัยการคมนาคม ผ่านล า
น้ าน่านสู่กรุงศรีอยุธยา ซึ่งขณะนั้นเป็นศูนย์กลางของการค้านานาชาติแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ในปัจจุบันที่พิษณุโลก มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องถ้วยคุณภาพดี ซึ่งมีอยู่
ทั่วไปบริเวณฝั่งแม่น้ าน่านและแม่น้ าแควน้อย โดยเฉพาะที่วัดชีประขาวหายพบเตาเผาเครื่องถ้วยเป็น
จ านวนมากพร้อมเครื่องถ้วยจ าพวกโอ่ง อ่าง ไห ฯลฯ เครื่องถ้วยเหล่านี้ นอกจากจะใช้ในท้องถิ่นแล้ว
ยังเป็นสินค้าส่งออกไปขายต่างประเทศด้วย วินิจฉัยว่าน่าจะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในสมัย
พระบรมไตรโลกนาถ นับว่าเมืองพิษณุโลกมีความส าคัญยิ่ง ทางเศรษฐกิจ คือเป็นแหล่งทรัพยากรของ
กรุงศรีอยุธยา และในปัจจุบันประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
และการละเล่นพ้ืนเมืองที่ส าคัญที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ กรณีตัวอย่างเทศบาลนคร
พิษณุโลกและประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกันจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ
กาชาดในจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยสู่อนุชนรุ่น
หลังและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก, 2564) 
 ช่วงการจัดงานจะเห็นได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจ านวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง 
เพราะเป็นงานใหญ่ระดับจังหวัด ท าให้การจราจรติดขัด และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
มากกว่าช่วงปกติ ท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการ
เยียวยาและแก้ปัญหาในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุการจราจรอันเนื่องมาจาก
การขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชนอัน
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในการพัฒนาประเทศ แต่ต้องมาเกิดอุบัติเหตุก่อนที่จะท าประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติ และจากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยและจังหวัด
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พิษณุโลก พบว่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน คือ ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย มีการ
เสพสารเสพติด มึนเมา ประมาท คึกคะนอง และไม่เคารพกฎจราจร ประกอบกับสภาพของรถไม่
ปลอดภัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุและ จากข้อมูลของศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนระหว่างปี 2562 - 2563 พบว่า ในช่วงปกติจังหวัดพิษณุโลกจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
เฉลี่ยวันละ 258 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ (Admit) เฉลี่ยวันละ 198 คน และมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 39 
คนในขณะที่ช่วงเทศกาลมีอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้นมากกว่า 1 เท่าจากช่วงปกติ เฉลี่ยวันละ 586 ครั้ง  
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ (Admit) เฉลี่ยวันละ 674 คน และมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 65 คน และในส่วนของ
จังหวัดพิษณุโลก พบว่าช่วงเทศกาล 2563 มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมขึ้นมากกว่า 1 เท่าจากช่วง
ปกติเช่นกัน (กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก, 2563)  
 สมัชชาสหประชาชาติได้มอบให้สหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงเรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ณ กรุงมอสโก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 19-20 
พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2552 โดยเชิญผู้แทนระดับสูงของประเทศต่างๆ เข้าประชุมและได้ประกาศ 
รับรองเจตนารมณ์ปฏิญญามอสโก ก าหนดให้ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนนและ เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งให้ก าหนดเปูาหมายลด
การสูญเสียชีวิตในระดับท่ีท้าทายให้เหมาะสมกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของแต่ละประเทศเมื่อสิ้นสุด
ทศวรรษ เพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ปฏิญญามอสโก, 2552) ผู้เชี่ยวชาญของประเทศอังกฤษได้ประเมินว่าการ
สูญเสียเนื่องจากอุบัติภัยบนถนนในประเทศก าลังพัฒนามี ประมาณร้อยละ 1-2 ของผลิตภัณฑ์
ประชาชาติ (Jennie Waidoo & Janewills, 2000) อัตราการเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุทางถนนต่อแสน
ประชากรของโลก ประเทศไทยติดอันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศลิเบีย โดยมี ผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน เฉลี่ย 44 คนต่อประชากรแสนคน และอันดับที่ 1 ในประเทศอาเซียน คิดเป็น 
ร้อยละ 36.2 ดังนั้นการสูญเสียโดยตรงเนื่องจากอุบัติภัยในประเทศไทยจึงตกประมาณปีละ 40,000 
ล้านบาท (ส านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ, 2558) 
 นอกจากนี้ในช่วงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดจังหวัดพิษณุโลก  
ขยะมูลฝอยหรือของเสีย เป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อ
สุขภาพอนามัย เนื่องจากการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดจังหวัดพิษณุโลก  
ท าให้มีจ านวนประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ขยะมูลฝอยหรือของเสียก็จะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย 
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสารพิษท่ีปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ า ดิน และอากาศ ตลอดจนบางส่วนตกค้าง
อยู่ในอาหาร ท าให้ประชาชนทั่วไปเสี่ยงต่ออันตรายจากการเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคผิดปกติ
ทางพันธุกรรม เป็นต้น นอกจากนั้นกองขยะยังเป็นแหล่งชุมนุมของสัตว์น าโรคสารพัดชนิด  
เช่น ยุง แมลงวัน หนู แมลงสาบ ฯลฯ ก่อให้เกิดความร าคาญ เมื่อฝนตกลงมาน้ าฝนก็ชะเอาสิ่งสกปรก
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เน่าเหม็นในกองขยะไหลไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง และอาจจะไหลลงท่อระบายน้ าและแม่น้ าล าคลอง 
รวมทั้งการทิ้งขยะลงท่อระบายน้ าท าให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงคือ ท าให้ท่อระบายน้ าอุดตัน  
เมื่อฝนตกท าให้ไม่สามารถระบายน้ าฝนได้ จึงเกิดสภาพน้ าท่วมขังตามถนน ตามตรอกซอกซอย  
ผลที่ตามมา คือ การเดินทางล าบากขึ้น การจราจรติดขัดและถนนหนทางอาจจะได้รับความเสียหาย 
เมื่อน้ าลดลงสู่สภาพปกติต้องมีซ่อมแซมใหม่ท าให้ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ (ดิษฐพล ใจซื่อ, 2560) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดจังหวัดพิษณุโลก 
ส่งผลกระทบด้านการจราจร ด้านความปลอดภัย ด้านความสะอาด ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมต่อ
ประชาชนในชุมชน ดังนั้นจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาผลกระทบทางด้านการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดจังหวัดพิษณุโลก โดยมุ่งเน้นศึกษาในส่วนความต้องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ในจังหวัดพิษณุโลก ในประเด็นด้านการจราจร ด้านความปลอดภัย ด้านความ
สะอาด ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม จากการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาด
จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ  
พระนเรศวรมหาราชกาชาดจังหวัดพิษณุโลกต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลกระทบทางด้านการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดจังหวัด
พิษณุโลก 
 2. เพ่ือศึกษาความต้องการของคนในชุมชนในการแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดจังหวัดพิษณุโลก 
 3. เพื่อหาแนวทางในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดจังหวัดพิษณุโลก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านลักษณะส่วนบุคคล 
ของผู้ให้ข้อมูล 

1. เพศ  
2. อายุ  
3. วิธีการเดินทาง 

ความต้องการที่ส่งผลกระทบต่อการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

กาชาดจังหวัดพิษณุโลกกรณีศึกษาเทศบาล
นครพิษณุโลก 

1. ด้านการจราจร 
2. ด้านความปลอดภัย 
3. ด้านสภาพแวดล้อม 
4. ด้านเศรษฐกิจ 
5. ด้านสังคม 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ ประชาชนที่อยู่ ใน พ้ืนที่ เขตเทศบาลนคร  
จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสิ้น จ านวน 14,432 คน (ข้อมูล 16 มกราคม 2564) 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในพ้ืนที่เทศบาลนคร  
บริเวณสถานที่จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดจังหวัดพิษณุโลกที่ได้จากการก าหนด
ขนาด กลุ่มตัวอย่างด้วยตารางส าเร็จรูปของ “Taro Yamane” ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่
ระดับ ความคลาดเคลื่อน ± 5% ในการวิจัย ครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม  
คือ 400 คน  
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ดังนี้ คือ 
 1. ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี จากต าราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ผลกระทบต่อการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก เพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถามเพ่ือก าหนดขอบเขตในการสร้างเครื่องมือ 
 2. วิเคราะห์เนื้อหาและก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุม
การศึกษาผลกระทบต่อการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ทั้ง 5 ด้าน  
คือ ผลกระทบด้านจราจร ผลกระทบด้านความปลอดภัย ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้าน
สภาพแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม 
 3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยและน า
แบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะ 
 4. น าเครื่องมือที่สร้างเสร็จแล้วไปหาคุณภาพด้วยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความ
ถูกต้องและสมบูรณ์ของเครื่องมือ โดยน าเครื่องมือฉบับร่างให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน  
 5. น าแบบสอบถามไปหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ด้วยวิธีการเครื่องมือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
แล้วมีการให้เกณฑ์การพิจารณาคะแนน แต่ละข้อค าถาม น าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective congruence) และปรับปรุงเครื่องมือให้สมบูรณ์
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 6. ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามสูตรของของครอนบาค (Cronbach, 1990) แล้วน ามาทดลองใช้ (Try Out)  
กับประชาชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในจ านวน 30 คนขึ้นไป 
หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยคอมพิวเตอร์ ได้ค่า
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ความเชื่อมั่นเท่ากับซึ่งแสดงว่าเป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อถือได้ ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนี้มีความ
เชื่อได้สามารถน าเก็บข้อมูลจริงต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตาม
กระบวนการต่างๆ ดังนี้  
 1. ขอหนังสือรับรองและแนะน าตัวผู้วิจัยมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามถึง 
เทศบาลนคร จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง และท าการจัดส่งแบบสอบถาม
และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองท้ังหมด จ านวน 400 ชุด 
 3. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบ
ค าถาม 
 4. น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลงในเล่มวิจัยต่อ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างได้ท า
การตอบแล้วมาวิ เคราะห์ประมวลผล โดยด าเนินการตามขั้ นตอน ได้ใช้สถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) รวมถึงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแปรอิสระ ด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย เพศ อายุ วิธีการเดินทาง โดยผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
น ามาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับจัดการผลกระทบต่อการ
จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโ ลก 
ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านจราจร ด้านความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อม  
โดยผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการศึกษาผลกระทบต่อการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชกาชาดพิษณุโลก วิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้อนุมานในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร คือ การทดสอบค่าทีเทส (T-test) ส าหรับตัวแปรต้นที่มีการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
และทดสอบค่าเอฟเทส (F-test) 
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ผลการวิจัย 
 การสอบถามครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยใช้วิธีการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามให้กับ
ประชาชนจ านวน 400 คน ซึ่งผลที่ได้จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ 
 1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การเดินทาง พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเดินทางมาที่งานด้วย รถจักรยานยนต์/
จักรยาน  
 2. ระดับความต้องการในการแก้ไขผลกระทบที่เกี่ยวกับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ทั้ง 5 ด้าน ผลวิจัยพบว่า ระดับความต้องการในการแก้ไข
ผลกระทบที่เกี่ยวกับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก คือ ด้านจราจร 
ด้านความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และสังคม 5 ด้าน 

เทศบาลนคร จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (   ̅= 2.94, S.D. 

= .47) และเม่ือ พิจารณาเป็นรายมิติ มิติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (   ̅

= 3.07, S.D. = .71) และรองลงมาตามล าดับ คือ ด้านจราจร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (   ̅= 3.03, S.D. = 

.65) ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (   ̅= 2.89, S.D. = .65) ด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ               

(   ̅= 2.87, S.D. = .63) ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (   ̅= 2.86, S.D. = .63) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อของแต่ละด้าน พบว่า 

 ด้านจราจร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (   ̅ = 3.03, S.D. = .65) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดระเบียบเกี่ยวกับสถานที่ในการจอดรถ

เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย (   ̅= 3.11, S.D. = .91) และรองลงมาตามล าดับ เจ้าหน้าที่ต ารวจอ านวยความ

สะดวกตามท้องถนน มีค่าเฉลี่ย (   ̅= 3.04, S.D. = .89) และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้ขับขี่

เคารพและปฏิบัติตามกฎจราจร มีค่าเฉลี่ย (   ̅= 2.95, S.D. = .89) 

 ด้านความปลอดภัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (   ̅= 3.07, S.D. = 
.71) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินในขณะเที่ยวงาน มีค่าเฉลี่ย (   ̅= 3.15, S.D. = .92) และรองลงมาตามล าดับ มีเจ้าหน้าที่

คอยเฝูาระวังการเกิดเหตุทะเลาะวิวาทตลอดทั้งงาน มีค่าเฉลี่ย (   ̅= 3.04, S.D. = .94) และรายข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ จัดตั้งจุดตรวจสอบอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายส าหรับประชาชนที่มาร่วมงาน            

มีค่าเฉลี่ย (   ̅= 3.01, S.D. = .90) 

 ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (   ̅= 2.89, S.D. = 
.65) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ไฟส่องสว่างริมถนน ริมน้ า  

ใต้สะพาน และบริเวณงานอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ย (   ̅ = 3.08, S.D. = .97) และรองลงมาตามล าดับ 
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บริเวณพ้ืนที่จัดงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ย (   ̅ = 2.85, S.D. = .91) และรายข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การจัดตั้งร้านขายของมีระยะห่างอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย (   ̅ = 2.74, S.D. = 
.89) 

 ด้านเศรษฐกิจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (   ̅= 2.87, S.D. = .63) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขยายระยะเวลาในการจัดงานจากเดิม 12 วัน

เป็น 14 วัน เพ่ือให้ทันต่อเศรษฐกิจของประเทศ มีค่าเฉลี่ย (   ̅ = 2.90, S.D. = .93) และรองลงมา

ตามล าดับ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายภายในสถานที่จัดงาน  มีค่าเฉลี่ย (   ̅ = 2.89, 
S.D. = .95) และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ชุมชนบริเวณงานพัฒนาและการว่างงานของคนใน

ชุมชน มีค่าเฉลี่ย (   ̅= 2.81, S.D. = .89) 

 ด้านสังคม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (   ̅ = 2.86, S.D. = .63) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความชัดเจนของสัญลักษณ์และปูายบอกจุด

บริเวณชุมชน มีค่าเฉลี่ย (   ̅= 2.90, S.D. = .95) และรองลงมาตามล าดับ เบาเสียงดังยามวิกาลเพ่ือ

ไม่ให้รบกวนประชาชนที่อยู่บริเวณงานหรือชุมชน ค่าเฉลี่ย (   ̅= 2.90, S.D. = .90) และรายข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ต ารวจและเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในชุมชนหรือบริเวณที่จัดงาน มีค่าเฉลี่ย 

(   ̅= 2.79, S.D. = .90)  
 3. เปานค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของประชาชนที่น าไปสู่แนวทางการจัดการ
ผลกระทบต่อการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก กรณีศึกษาเทศบาล
นครพิษณุโลก พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ประชาชนส่วนใหญ่พบ คือ สถานที่จอดรถมีไม่เพียงพอ 
ค่าเช่าสถานที่ร้านค้าจะมาเช่าซึ่งมีราคาสูง สินค้าที่มีจ าหน่าย ราคาแพง เนื่องจากค่าเช่าพ้ืนที่มีราคา
สูง ทั้งท่ีบริเวณจัดงานเป็นพื้นที่ของส่วนราชการ และพ้ืนที่สาธารณะ สถานที่ค้าขายหรือร้านค้าต่างๆ 
ควรจัดให้อยู่ในโซนเดียวกัน เช่น ร้านขายอาหาร ก็ควรอยู่ในส่วนเดียวกัน จัดแบ่งโซนเป็นลักษณะ 
ข้อเสนอแนะ การจัดงานควรเอาเอกลักษณ์ของแต่ละอ าเภอมาแสดงให้มากๆ ควรมีลิเก ล าตัด  
การแสดงแบบเก่าๆ อนุรักษ์ของเก่าที่คนรุ่นใหม่ไม่เคยเห็น ควรจัดทุกปีกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเป็น
งานกาชาดจังหวัด ดูความเหมาะสมตามสถานะการณ์ระบาดของโควิด ดูสภาวะเศรษฐกิจ  
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง การศึกษาผลกระทบการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาด
จังหวัดพิษณุโลก มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการแก้ไข มีประเด็นที่สามารถน ามา
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 
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 1. ผลกระทบทางด้านการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดจังหวัด
พิษณุโลก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเดินทางมาที่งาน
ด้วย รถจักรยานยนต์/จักรยาน เนื่องจากเพศหญิงมักชอบมาเดินซื้อของกินของใช้ภายในงาน และ
กราบสักการระพระ ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (2562) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การประเมินผลการจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่าและกาแฟ
ดอยแม่สลอง ครั้งที่ 23 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 - 39 ปี  
มีภูมิล าเนาในภาคเหนือ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท นับถือศาสนาพุทธ มีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวเทศกาลชิมชาฯ
มาแล้ว 1 ครั้ง โดยนิยมเดินทางท่องเที่ยวกับกลุ่มครอบครัว/ญาติ มากที่สุด รับรู้ข้อมูลเทศกาลชิมชา 
ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่าและกาแฟดอยแม่สลองจากคนใกล้ชิดมากที่สุด โดยมีเหตุผลในการเลือก
เดนิทางมาเที่ยวคือปัจจัยด้านคนแนะน า  
 2. ความต้องการของคนในชุมชนในการแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการจัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดจังหวัดพิษณุโลก พบว่า  ระดับความต้องการในการแก้ไข
ผลกระทบที่เกี่ยวกับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก คือ ด้านจราจร 
ด้านความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และสังคม 5 ด้าน 
เทศบาลนคร จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ มิติมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความปลอดภัย และรองลงมาตามล าดับ คือ ด้านจราจร ด้านสภาพแวดล้อม 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม เนื่องจากประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในขณะเที่ยว
งาน จากการจัดระเบียบเกี่ยวกับสถานที่ในการจอดรถเพียงพอ ไฟส่องสว่างริมถนน ริมน้ า ใต้สะพาน 
และบริเวณงานอย่างทั่วถึง อีกทั้งขยายระยะเวลาในการจัดงานจากเดิม 12 วัน เป็น 14 วัน เพ่ือให้
ทันต่อเศรษฐกิจของประเทศ และมีความชัดเจนของสัญลักษณ์และปูายบอกจุดบริเวณชุมชน  
ซึ่งสอดคล้องกับนุชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลกระทบทางการท่องเที่ยวต่อ
ชุมชนรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า  ระดับของผลกระทบทางการ
ท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยแบ่งเป็นรายด้านดังนี้ 1) ด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก 2) ด้านสังคมที่มีผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก  
3) ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก และ 4) ด้านวัฒนธรรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบด้านวัฒนธรรมมากที่สุด  
 3. แนวทางในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดจังหวัดพิษณุโลก  
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ประชาชนส่วนใหญ่พบ คือ สถานที่จอดรถมีไม่เพียงพอ ค่าเช่าสถานที่
ร้านค้าจะมาเช่าซึ่งมีราคาสูง สินค้าท่ีมีจ าหน่าย ราคาแพง เนื่องจากค่าเช่าพ้ืนที่มีราคาสูง ทั้งที่บริเวณ
จัดงานเป็นพ้ืนที่ของส่วนราชการ และพ้ืนที่สาธารณะ สถานที่ค้าขายหรือร้านค้าต่างๆ ควรจัดให้อยู่ใน
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โซนเดียวกัน เช่น ร้านขายอาหาร ก็ควรอยู่ในส่วนเดียวกัน จัดแบ่งโซนเป็นลักษณะ ซึ่งสอดคล้องกับ 
นุกูล ชิ้นฟัก (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดงานเทศกาลกินเจ
หาดใหญ่ ประจ าปี 2560 พบว่า ผู้เข้าร่วมงานเห็นว่าควรมีความหลากหลายของอาหารเจมากกว่านี้ 
มากที่สุด (5 คน) รองลงมา ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้นและควรเพ่ิมสถานที่จอดรถ  
(3 คน) จึงควรมีการจัดสถานที่จอดรถให้มีความพียงพอ และลดปริมาณการเก็บค่าเช่าพ้ืนที่ในการขาย
สินค้า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 การจัดงานควรเอาเอกลักษณ์ของแต่ละอ าเภอมาแสดงให้มากๆ ควรมีลิเก ล าตัด การแสดง
แบบเก่าๆ อนุรักษ์ของเก่าที่คนรุ่นใหม่ไม่เคยเห็น ควรจัดทุกปีกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเป็นงานกาชาด
จังหวัด ดูความเหมาะสมตามสถานะการณ์ระบาดของโควิด ดูสภาวะเศรษฐกิจ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
 อยากให้แบ่งแยะโซนอาหารก็อยู่โซนอาหาร ให้เป็นกิจลักษณะ การจัดงานควรเอาเอกลักษณ์
ของแต่ละอ าเภอมาแสดงให้มากๆ ควรมีลิเก ล าตัด การแสดงแบบเก่าๆ อนุรักษ์ของเก่าที่คนรุ่นใหม่
ไม่เคยเห็น ควรจัดทุกปีกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเป็นงานกาชาดจังหวัด ดูความเหมาะสมตาม
สถานะการณ์ระบาดของโควิด ดูสภาวะเศรษฐกิจ 
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Niracha Raktalat and Chuthatip Pradiphatnaruemol 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านผารัง
หมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 2 ) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก               
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อธิบายเชิงพรรณนา และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 

1) ผลการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ด้านดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ด้านความสะดวกสบายในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว ด้านความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว ด้านองค์ประกอบของการบริการ ด้านคุณค่าของ
แหล่งท่องเที่ยว ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านสภาพแวดล้อม และด้าน
ข้อจ ากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้ง 9 ด้าน ส่งผลต่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของบ้าน
ผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เพราะคณะกรรมการและชาวบ้านมี
การร่วมมือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน ให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว 
ที่ต้องการเข้าถึงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและวัฒนธรรมของชุมชน ชุมชนบ้านผารังหมีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

                                                           
1 นักศึกษา สังกัดหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อีเมล Suchanya.ch@psru.ac.th เบอร์โทร 0640696658 
2 นักศึกษา สังกัดหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อีเมล lalita.khon@psru.ac.th เบอร์โทร 0943828196 
3 นักศึกษา สังกัดหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อีเมล Panida.se@psru.ac.th เบอร์โทร 0657579375 
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อีเมล niracha.ra@psru.ac.th เบอร์โทร 0619144359 
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ได้รับความสนใจในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นแหล่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ มีความ
สะดวกสบายในการเดินทาง มีปูายบอกทางที่สามารถเข้าถึงชุมชนได้ ท าให้การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเป็น
เรื่องง่าย  

2) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย 
อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ด้านกิจกรรมรูปแบบสาธิตแหล่งท่องเที่ยว ด้านกิจกรรม
รูปแบบการให้ความรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านรูปแบบจ าหน่ายสินค้าชุมชนและด้านรูปแบบ
แนะน าธุรกิจเกษตร ทั้ง 4 ด้าน ส่งผลต่อพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านผารังหมี 
ทั้งนี้ เพราะชุมชนมีกิจกรรมรูปแบบสาธิตแหล่งท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ 5 แหล่ง 
ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ที่ 1 กลุ่มทอเสื่อกก แหล่งเรียนรู้ที่ 2 กลุ่มทอผ้า แหล่งเรียนรู้ที่ 3 กลุ่มแปลงนา
สาธิต แหล่งเรียนรู้ที่ 4 กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ที่ 5 กลุ่มโฮมสเตย์ รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นกิจกรรมสาธิตแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีที่สื่อ
ให้เห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม โดยรูปแบบกิจกรรมที่สาธิตนั้น คือ สาธิตวิธีการทอผ้าอย่างละเอียดที่
นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การทอผ้าอย่างมืออาชีพจากชาวบ้าน นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และน าการ
ทอผ้าไปปรับใช้ในการสร้างอาชีพของตนเองได้ หรือการสาธิตการทอเสื่อกกจากต้นกกเป็นต้นไม้ที่ขึ้น
ตามธรรมชาติสามารถน ามาท าเป็นเสื่อกก ที่ไว้ใช้ในการปูนั่ง และมีรูปแบบการให้ความรู้แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่
นักท่องเที่ยวจะสามารถน าไปต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเรียนรู้จากการสาธิตของชาวบ้านชุมชน
บ้านผารังหมี ซึ่งเกษตรอินทรีย์ที่น ามาสาธิตเป็นของง่ายๆ ที่หาได้ตามทั่วไป เช่น เศษอาหารจากการ
กินเหลือ เป็นต้น  

 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, การท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the potential of agro-tourism 
in Ban Pha Rang Mi Community, Sai Yoi Sub-district, Noen Maprang District. 
Phitsanulok Province 2) To develop a model of agro-tourism management in Ban Pha 
Rang Mi Community, Sai Yoi Sub-district, Noen Maprang District. Phitsanulok Province 
is a qualitative research The sample consisted of 30 people. The tools used for data 
collection were interview form, data analysis using descriptive explanation. and 
content analysis The results showed that 
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 1) Results of a study on the potential of agro-tourism in Ban Pha Rang Mi 
Community, Sai Yoi Sub-district, Noen Maprang District Phitsanulok Province found 
that the attraction of tourist attractions Convenience in accessing tourist attractions 
The impression of a tourist attraction The components of the service value of tourist 
attractions Ease of access Facilities environment and in terms of limitations in 
supporting tourists in all 9 areas, affecting the development of agricultural tourism 
potential of Ban Pha Rang Mi, Sai Yoi Sub-district, Noen Maprang District Phitsanulok 
Province, because the committee and villagers work together to develop the natural 
resources that exist in the community. to benefit people in the community and 
tourists who want to access the traditional way of life and culture of 
 2) The results of the development of agro-tourism management model at 
Ban Pha Rang Mi, Sai Yoi Sub-district, Noen Maprang District Phitsanulok province 
found that in the field of tourism demonstration activities in terms of activities in the 
form of educating agricultural tourist attractions The model for selling community 
products and the model for introducing agribusiness in all 4 areas affected the 
development of the Ban Pha Rang Mee agritourism management model. It is divided 
into 5 learning sources in the area, namely the first learning resource, the reed mat 
weaving group. Learning Center 2, Weaving Group Learning Center 3, Demonstration 
Field Group Learning Resource 4 Product Processing Group and learning resources at 5 
homestay groups Agro-tourism model is a demonstration activity of tourist attractions 
that reflects the way of life and culture that conveys the traditional way of life. The 
form of the demonstration activity is a demonstration of how to weave in detail where 
tourists will learn how to weave professionally from the villagers. Tourists can learn 
and apply weaving to create their own career. or a demonstration of weaving reed 
mats from reeds into naturally growing trees that can be made into reed mats used for 
laying And there is a model of knowledge of agricultural tourism as a lecture on 
organic agriculture. in agricultural tourism activities that tourists will be able to extend 
their knowledge by themselves by learning from the demonstration of the villagers of 
Ban Pha Rang Mee community The organic farming that is demonstrated is simple. that 
can be found in general such as food scraps from eating leftovers, etc. 
 

Keywords : development, tourism, agritourism 
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บทน า 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ อันเป็นการช่วยสร้าง
งานและกระจายรายได้ไปสู่ทุกระดับอาชีพ อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวเพ่ือน ารายได้เข้าสู่ประเทศ และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่งในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง เกิดการลงทุนด้านสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว แต่ไม่มีการคิดวางแผนการจัดการและ
การอนุรักษ์ไว้จึงก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และประเพณี การท่องเที่ยวท าให้เกิดความสุขและช่วยให้มนุษย์ได้รับการพักผ่อนอัน
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติ ตามมติเอกฉันท์ในของสหประชาชาติในการประชุมครั้งที่ 21 พ.ศ. 
2510 อันเป็นปีท่องเที่ยวสากลว่าการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่มนุษยชาติต้องการที่สุด 
ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นสิ่งจ าเป็นที่รัฐบาลของทุกประเทศควรจะส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งนี้
การท่องเที่ยวเป็นการเปิดโลกทัศน์ช่วยให้มนุษย์มีทัศนคติที่กว้างไกล สามารถรั บรู้และเข้าใจ
สถานการณ์ที่เป็นจริง การท่องเที่ยวจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่คนทุกระดับสามารถมี
ประสบการณ์ร่วมกันได้ การท่องเที่ยวเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างมนุษยชาติก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งระหว่างคนในชาติ และนานาชาติส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
(หฤทัย พันธ์จุล, 2559) 

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของการท่องเที่ยวโลก
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ด้วยจ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลงร้อยละ 22.7               
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่งระดับลดลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว
โลกตั้งแต่เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลในปี 2493 และถือเป็นช่วงตกต่ าที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาหลังจาก
วิกฤติการเงินของโลกในปี 2552 และแน่นอนว่าปัจจัยส าคัญที่สุดคือ ผลกระทบที่เกิดจากการระบาด
ของไวรัสโควิด-19 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
ทั่วโลกเป็นอย่างมาก ท าให้การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศหยุดชะงัก รวมถึงส่งผลกระทบต่อ
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยจากข้อมูลล่าสุดของกองเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยสะสมระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2563 มีจ านวน 6.7 ล้านคน ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 39.9 ล้านคน หรือหดตัวประมาณร้อยละ 83.2 (TDRI, 
2564) นอกจากนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเป็นอย่างมาก ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ต่อธุรกิจ
ท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
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เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้เป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 รวมถึงผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเช่น มาตรการปิดเมือง (TDRI, 2564)  

จังหวัดพิษณุโลกมีทรัพยากรทางธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมเงียบสงบ เป็น
จังหวัดที่มีความโดดเด่นในการปลูกข้าวนาปี-นาปัง จังหวัดพิษณุโลกจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
และที่ส าคัญคือเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวของชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ของ
ชาวบ้าน สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ชาวบ้านแต่ยังคงใช้วิถีชีวิตตามวิถีท้องถิ่นดั้งเดิม มีการจัดตั้งกลุ่มผ้า
ทอพ้ืนเมืองโดยมีวิธีการสาธิตการทอผ้าพ้ืนที่ ให้ดูตลอดจนมีการเรียนรู้วิธีการทอผ้า ย้อมสีผ้า รวมไป
ถึงจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนที่เชื่อมโยงกับศูนย์
ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวของชุมชน รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ต่างๆอีกมากมาย 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอ
เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  

2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทร
ย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรณีศึกษาที่หมู่ที่  3 หมู่บ้านผารังหมี ต าบล 
ไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจะประกอบไปด้วย 
รายละเอียดขอบเขตการศึกษา วิธีที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และน าเสนอผลการศึกษา โดยมี
หัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. การก าหนดพื้นที่ที่ศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ในการศึกษาคือหมู่ที่ 3 บ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อยอ าเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก โดยท าการศึกษาเจาะจงในพ้ืนที่เนื่องจากพ้ืนที่หมู่ที่ 3 นั้นมีชื่อเสียงในเรื่องการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาที่มีความสวยงาม เป็น
ชุมชนที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาท าให้มีบรรยากาศที่ดีตลอดปี รวมถึงมีการต้อนรับที่อบอุ่นจากชาวบ้าน
ชุมชนบ้านผารังหมี มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีเป็นเสน่ห์แก่นักท่องเที่ยวให้อยากมาเที่ยวอีกครั้ง 
 2. ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ที่ท าเกษตรในชุมชนและ
ผู้จัดท าแผนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตพ้ืนที่ หมู่บ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือคณะกรรมการและ
ชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมีหมู่ที่ 3 ภายในชุมชน ได้แก่ กลุ่มโฮมสเตย์บ้านผารังหมี กลุ่มกิจกรรมการ
ทางการเกษตร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) คณะกรรมการและชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมี ต าบล
ไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 15 คน 2) นักท่องเที่ยวทั่วไป จ านวน 15 คน 
รวมทั้งหมดจ านวน 30 คน 
 3. กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนทั้งหมด 30 คน ได้แก่ 1) คณะกรรมการท่องเที่ยว
และชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมี โดยเลือกมาจากกลุ่มคณะกรรมการและชาวบ้านที่มาจากชุมชนบ้าน
ผารังหมี ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน จ านวน 15 คน และ                   
2) นักท่องเที่ยวทั่วไป ที่เคยมาท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านผารังหมี เช่น นักท่องเที่ยวที่มาจากบ้านวังแสง 
ต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และนักท่องเที่ยวที่มาจากบ้านปุาคาย ต าบลไทร
ย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาในครั้ งนี้ เป็นการศึกษาเชิ งคุณภาพ ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล                          
จากแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารข้อมูลจากบุคคลและข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายบันทึกเพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์
ศึกษา ต่อไป โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้ศึกษาในฐานะผู้รวบรวมข้อมูล จากเอกสาร
และ การสัมภาษณ์เชิงลึกแนวค าถาม (Interviewfrom) เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ระดับลึก (In-depth 
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Interview) ที่มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-EndedDiscussion) เพ่ือให้ผู้ตอบและผู้
สัมภาษณ์ ได้พูดคุยและตอบคาถามพร้อมทั้งการแสดงเหตุผลและความคิดเห็นของผู้ตอบไปด้วย
พร้อมกับคณะผู้วิจัยจะใช้อุปกรณ์บันทึกความรู้ เช่น สมุดจดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง และกล้อง
ถ่ายภาพ เป็นต้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อ มูลและปูองกันการลืมข้อมูลจนอาจให้เกิด
ความผิดพลาด หรือความบกพร่องขึ้นมาได้ แนวค าถามมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่การให้ท าแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  ใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีผู้ศึกษาก าหนดขึ้นจากกรอบมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โดยศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลหลักของหน่วยงานนั้นๆ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงสภาพทั่วไปและปัญหาการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในฐานะผู้ที่เกี่ ยวข้อง
โดยตรง 
 ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษามี
วิธีการด าเนินการเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาจากเอกสารที่เป็นการเก็บศึกษาข้อมูลจากเอกสารบทความวิชาการ วิทยานิพนธ์
และวารสารงานวิจัยและสื่อต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ ซึ่งมีส่วนที่เป็นทางภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยเอกสารที่น ามาจะมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่ 3 บ้าน
ผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  
 2. การส ารวจพ้ืนที่บริบทจริงของชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือศึกษาบริบทสภาพแวดล้อมในปัจจุบันส าหรับเป็นข้อมูลประกอบ
แนวทางในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร การส ารวจพ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้
ก าหนดคือเดือนมีนาคม 2565 
 3. การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของชาวบ้านในชุมชน
บ้านผารังหมี ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีชุดค าถาม 2 ชุด ได้แก่ 1) 
คณะกรรมการและชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
2) นักท่องเที่ยวทั่วไป นักท่องเที่ยวทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ชุมชนบ้านผารังหมี ที่เคยไปท่องเที่ยวที่
ชุมชนบ้านผารังหมี เช่น นักท่องเที่ยวจากบ้านวังแสง ต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัด
พิษณุโลก และนักท่องเที่ยวจากชุมชนบ้านปุาคาย ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก 
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ผลการวิจัย 
 การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยจะศึกษามุ่งเน้น
การศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนที่เชื่อมโยงกับเปูาหมาย เพ่ือน าผลการศึกษามาเสนอแนะ
และพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมต่อการรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมี
ความพร้อมด้านกิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่แล้ว โดยมีการจัดการน าเที่ยวเชิงเกษตรให้
เหมาะสมภายในชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 

1) เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก  

2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย 
อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

โดยมีการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่คือชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งหมู่บ้านในต าบลไทรย้อยมี 14 หมู่บ้านโดยมีพ้ืนที่ศึกษาวิจัยดังนี้คือ หมู่ที่ 3 บ้าน
ผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในการวิจัย
ครั้งนี้ ดังนี้  

1) คณะกรรมการท่องเที่ยวและชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 15 คน   

2) นักท่องเที่ยวทั่วไป ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 15 คน 
รวมทั้งหมดเป็นจ านวน 30 คน  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 1.1 คณะกรรมการท่องเที่ยวและชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 
 จ าแนกตามเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ เป็นเพศชาย จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 และเป็นเพศหญิง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 
 จ าแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ อายุต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 
0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 อายุ 20 – 30 ปี จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และอายุ 51 60 ปี 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 อายุ มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.0 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  352 
 

 จ าแนกตามสถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีสถานภาพโสด 
จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 สมรส จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 หย่าร้าง 0 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0 และอ่ืนๆ ระบุ เป็น 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีระดับ
การศึกษา ประถมศึกษา จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 มัธยมศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.0 อนุปริญญา จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ปริญญาตรี จ านวน 0 คน คิดเป็นร้ อยละ 0 
ปริญญาโท 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 และอ่ืนๆระบุ จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 จ าแนกตามอาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีอาชีพ นักเรียน/
นักศึกษา จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 พนักงาน/ลูกจ้าง จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ค้าขาย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 
เกษตรกร จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.0 และอ่ืนๆระบุ จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 จ าแนกตามรายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 
บาท จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 รายได้ 10,001 - 15,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.0 รายได้ 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.0 และมากกว่า 20 ,000 บาท 
จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 1.2 นักท่องเที่ยวทั่วไป ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 
 จ าแนกตามเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ เป็นเพศหญิง จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และเป็นเพศชาย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
 จ าแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ อายุต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 
0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 อายุ 20 – 30 ปี จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 อายุ 31 – 40 ปีจ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 อายุ 51 – 60 ปี จ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 และอายุ มากกว่า 60 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 
 จ าแนกตามสถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ สถานภาพโสด 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 สมรส จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 หย่าร้าง จ านวน 0 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0 และอ่ืนๆระบุ จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ระดับ
การศึกษา ประถมศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 มัธยมศึกษา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.0อนุปริญญา จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ปริญญาตรี จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
ปริญญาโท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และอ่ืนๆระบุ จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 จ าแนกตามอาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 พนักงาน/ลูกจ้าง จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 รับ
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ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 ค้าขาย จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
เกษตรกร จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0 และอ่ืนๆ ระบุ จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 จ าแนกตามรายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 
บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 รายได้ 10,000 – 15,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.0 รายได้ 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และมากกว่า 20,000 บาท 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 
 ตอนที่ 2 เปานแบบสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพในการเปานแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร 
 2.1 คณะกรรมการการท่องเที่ยวและชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 
 1) ด้านดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว สรุปได้ว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ มีกลุ่ม
การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนและชาวบ้าน ที่ชุมชนบ้านผารังหมี มี
ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแบบอย่างในการสร้างอาชีพให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน 
 2) ด้านความสะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สรุปได้ว่า เว็บไซต์ของชุมชนบ้าน
ผารังหมี มีการเข้าถึงสะดวกรวดเร็วและมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ในการเดินทางสามารถ
เข้าเว็บไซต์เปิด Google Maps ที่สามารถพานักท่องเที่ยวมาถึงยังจุดหมาย นอกจากนี้ ทางชุมชน
บ้านผารังหมียังมีบริการรถราง ที่สามารถพานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
ของชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมี 
 3) ด้านความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว สรุปได้ว่า การให้บริการของสถานที่ มีผลต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทางชุมชนมีการพัฒนาการท่องเที่ยวตลอดและเน้นความสะดวก
สะบายให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นหลัก มีการได้รับการดูแลจากทางชุมชนที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
ประทับใจ  
 4) ด้านองค์ประกอบของการบริการ สรุปได้ว่า ชุมชนบ้านผารังหมีมีการรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน เพ่ือดูแลนักท่องเที่ยวและชุมชนบ้านผารังหมียังมีโฮมสเตย์ที่พักที่จัดไว้ส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่มาค้างคืน การเข้าพักที่โฮมสเตย์ต้องมีการโทรจองล่วงหน้า เพ่ือให้ทางชุมชนรองรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้อย่างเต็มที่ และทางชุมชนยังคอยประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
 2.2 นักท่องเที่ยวทั่วไป ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 
 1) ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว สรุปได้ว่า ในชุมชนบ้านผารังหมีมีวัฒนธรรมที่ไม่
เหมือนกับชุมชนอื่น มีจุดเด่นเป็นของตัวเอง เช่น ประเพณีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเข้ามา
ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านผารังหมี ประเพณีนี้เป็นประเพณีที่หาชมได้ยากในยุคปัจจุบัน และชาวบ้านใน
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ชุมชนมีความเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ความมีน้ าใจ
ของคนในชุมชนท าให้นักท่องเที่ยวอยากจะกลับมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านผารังหมีอีกครั้ง 
 2) ด้านความสะดวกในการเข้าถึง สรุปได้ว่า เว็บไซต์ของชุมชนบ้านผารังหมีมีการอัปเดตทุก
สัปดาห์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวรับรู้ข่าวสารของชุมชนบ้านผารังหมีอยู่ตลอด ระยะเวลาในการเดินทาง
จากตัวเมืองพิษณุโลกเข้าไปยังชุมชนบ้านผารังหมีนั้นเพียง 85 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง
โดยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ถ้าเดินทางโดยใช้รถส่วนตัวจะสะดวกกว่า เพราะถนนทุกสายมีการ
เชื่อมต่อเข้าด้วยกันท าให้การเข้าถึงจากตัวเมืองพิษณุโลกไปยังชุมชนบ้านผารังหมีนั้นมีความสะดวก
รวดเร็ว 

3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สรุปได้ว่า สิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่ชุมชนบ้านผารังหมี
มีปัจจัยพ้ืนฐานหลายอย่าง ดังนี้ การรักษาความปลอดภัยมีการเฝูาเวรยาม ผลัดเปลี่ยนเวรกันมาท า
หน้าที่ ท าให้มีความรู้สึกปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สิน การบริการที่พักโฮมสเตย์มีบริการที่พักที่
รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงพอ ในการบริการที่พักโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์ที่พักเชิงธรรมชาติ ได้กลิ่น
อายการพักอาศัยแบบดั้งเดิม การเดินทางภายในชุมชนจะมีการท าปูายบอกทางให้กับนักท่องเที่ยว
สามารถรับชมธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ 
 4) ด้านสภาพแวดล้อม สรุปได้ว่า ชุมชนบ้านผารังหมีเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ลักษณะภูมิประเทศของไทย ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสูง ที่ราบลุ่มตอนกลาง และที่ราบสูง ซึ่งจะ
มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส ท าให้ชุมชนบ้านผารังหมีเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เพราะว่าชุมชนเป็นรูปวงกลมล้อมรอบด้วยภูเขา ท าให้บรรยากาศร่มรื่นเย็นสดชื่นตลอดเวลา 
ซึ่งบรรยากาศท่ีดีในการท่องเที่ยว เกิดจากการมีระบบนิเวศของชุมชนที่สมบูรณ์ ส่งผลให้เกิดปัจจัยที่ดี
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้นักท่องชื่นชอบมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านผารังหมี 

5) ด้านข้อจ ากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว สรุปได้ว่า ต้องมีการแก้ไขเพ่ือที่จะพัฒนาชุมชน
ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ความปลอดภัยถือว่าเป็นสิ่งส าคัญต่อนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะการรักษา
ความปลอดภัยของชาวบ้านที่จัดขึ้นมาเองนั้นอาจยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ และในบางครั้งมี
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวและต้องการพักค้างคืนที่โฮมสเตย์บ้านผารังหมี แต่ไม่มีโฮมสเตย์เพียงพอต่อ
การรองรับนักท่องเที่ยวจึงท าให้ต้องไปหาที่พักจากที่ อ่ืนอาจท าให้เกิดความยากล าบ ากในการ
ท่องเที่ยวครั้งนี้ ทางชุมชนบ้านผารังหมีต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพ่ือความสะดวกสบายในการ
เข้ามาท่องเที่ยว 
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  ตอนที่ 3 เปานแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านผารัง ต าบล
ไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
 3.1 คณะกรรมการการท่องเที่ยวและชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 
 1) ด้านกิจกรรมรูปแบบสาธิตแหล่งท่องเที่ยว  สรุปได้ว่า กิจกรรมสาธิตการทอผ้าให้
นักท่องเที่ยวชมถือว่ามีประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวอย่างมาก เพราะนักท่องเที่ยวสามารถน าไปปรับใช้
ในการสร้างอาชีพของตนเองได้ และทางชุมชนยังมีการจัดรูปแบบการสาธิตกิจกรรมทางการเกษตร ที่
สร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เช่น การสาธิตทอเสื่อจากต้นกกที่เป็นต้นไม้ที่ขึ้น
ตามธรรมชาติในชุมชนบ้านผารังหมี การสาธิตจักสานเข่งจากไม้ไผ่ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ภายในชุมชนบ้านผารังหมี และการสาธิตการทอผ้าที่เป็นวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านทอใช้เอง 
น ามาสาธิตให้กับนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ เป็นต้น 
 2) ด้านกิจกรรมรูปแบบการให้ความรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สรุปได้ว่า การบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบ้านผารังหมี มีการบรรยายหลายรูปแบบ 
เช่น การบรรยายเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการท าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ 
 3) ด้านรูปแบบจ าหน่ายสินค้าชุมชน สรุปได้ว่า การน าทรัพยากรธรรมชาติมาแปรรูป เพ่ือ
จ าหน่ายสินค้าของชุมชนบ้านผารังหมีนั้น เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน โดยการแปรรูปสิ่ง
ต่างๆ ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น การจักสานสุ่มไก่หรือเข่งใส่ของที่ท ามาจากไม้ไผ่ การทอผ้าจาก
ดั้งเดิมที่ทอใช้อยู่แล้วมาแปรรูปเพ่ือจ าหน่าย ซึ่งรูปแบบในการวางแผนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ    
จะมีการวางแผนโดยผู้น าชุมชนและกลุ่มสมาคมแม่บ้าน โดยมีการจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 
Facebook : ผลิตภัณฑ์ตามวิถีชาวบ้านผารังหมี พิษณุโลก และช่องทาง Shopee : Sasithornbar    
มีการจัดส่งผ่านทางขนส่ง Kerry Express และ Flash Express เป็นต้น 

4) ด้านรูปแบบแนะน าธุรกิจเกษตร สรุปได้ว่า ในอนาคตชุมชนบ้านผารังหมีคิดว่าจะ
สามารถขายแพ็คเกจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้มากกว่าเดิม เพราะการเปิดประเทศเริ่ม 1 
พฤศจิกายน 2564 จึงท าให้เป็นการเปิดบ้านผารังหมีที่จะพัฒนาต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดการ
ปรับตัวกับยคุสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา ชุมชนบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย 
อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีประเด็นที่สามารถมาอภิปรายผลได้ 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ด้านดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ด้านความ
สะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว ด้านองค์ประกอบ



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  356 
 

ของการบริการ ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ด้านสภาพแวดล้อม และด้านข้อจ ากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้ง 9 ด้าน ส่งผลต่อพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก ทั้งนี้ เพราะคณะกรรมการและชาวบ้านมีการช่วยให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ภายในชุมชนบ้านผารังหมี ให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว 
ที่ต้องการเข้าถึงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งชุมชนบ้านผารังหมีเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความสนใจ ชุมชนบ้านผารังหมีมีความสะดวกสบายในการเดินทาง มีปูายบอกทางที่สามารถเข้าถึง
ชุมชนได้ ท าให้การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่าย ส าหรับคนที่ต้องการจะมาท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
ผารังหมี มีบ้านพักโฮมสเตย์ที่คอยรองรับเพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542) ได้กล่าวถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
นั้นเป็นการสร้างความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้มีเยี่ยมเยือน 
ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งที่เ ป็นสิ่ง
ดึงดูดใจให้แก่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านผารังหมี คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ มี
กลุ่มการสร้างอาชีพต่างๆ ที่ยั่งยืน เป็นแบบอย่างในการสร้างอาชีพและเป็นที่ศึกษาดูงานของ
หน่วยงานต่างๆ ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของชุมชนบ้านผา
รังหมี มีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่สะดวกรวดเร็วและมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของชุมชนอย่างรวดเร็วใน
ทุกๆ สัปดาห์ และมีการปรับเปลี่ยนการท าเว็บไซต์ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ ด้านความประทับใจในแหล่ง
ท่องเที่ยว คุณภาพในการให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
เพราะชุมชนบ้านผารังหมี มีการพัฒนาและเน้นความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก เพ่ือ
สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่ชุมชนบ้านผารังหมี ที่สนใจในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมีที่มีความดั้งเดิม ในขณะที่ยุคสมัยเปลี่ยนไป และด้าน
องค์ประกอบของการบริการ การให้บริการท่องเที่ยวสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวได้ โดยมี
การรักษาความปลอดภัยในชุมชน การสร้างระบบเวรยามในชุมชนบ้านผารังหมี ที่มีชาวบ้านหมุนเวร
กันมาท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชุมชน 

ขณะที่การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบ้านผารังหมี สอดคล้องกับ
แนวคิดหลักเกณฑ์การพิจารณาและการก าหนดศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวของปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์
ตระกูล และพัชรินทร์ เสริมการดี (2556) กล่าวถึง ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความ
สวยงาม ลักษณะเด่นในตัวเอง ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ความส าคัญของลัทธิและศาสนา 
บรรยากาศสภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิต เพราะคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านผา
รังหมี มีเอกลักษณ์และมีจุดเด่นเป็นของตนเอง เช่น ประเพณีบายศรีสู่ขวัญให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
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ประเพณีที่หาชมได้ในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติของสถานที่ที่งดงาม ท าให้เกิด
ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาชุมชนบ้านผารังหมี, ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ สภาพ
ของเส้นทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทางระยะเวลาจากตัวเมืองไปยังแต่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ได้แก่ ที่พักแรม ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สถานบริการต่างๆ ระบบไฟฟูา ประปา โทรศัพท์
และการรักษาความปลอดภัย เพราะการอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่ชุมชนบ้านผารังหมี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานและการอ านวยความสะดวกของ
แหล่งท่องเที่ยว การมีบริการที่พักโฮมสเตย์ที่รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงพอต่อการต้องการของ
นักท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวกในการเดินทาง ภายในชุมชนบ้านผารังหมีที่มีการท าปูายบอก
ทางให้แก่นักท่องเที่ยว สามารถรับชมธรรมชาติภายในชุมชนได้อย่างเต็มที่ ด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่  
สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศและสภาพอ่ืนๆของแหล่งท่องเที่ยวและด้านข้อจ ากัดใน
การรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ข้อจ ากัดทางด้านบริการสาธารณูปโภค ปัญหาความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพราะ ลักษณะภูมิประเทศของอ าเภอเนินมะปราง สภาพทั่วไปเป็นพ้ืนที่
ราบชายเขา ไม่มีแหล่งต้นน้ าล าธาร มีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะสมส าหรับเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนบ้านผารังหมี มีลักษณะเป็นรูปวงกลมที่สามารถขี่รถจักรยานวนเที่ยวได้ มี
ธรรมชาติล้อมรอบ ท าให้บรรยากาศในชุมชนมีความร่มรื่นสดชื่นตลอดเวลา 

2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า ด้านกิจกรรมรูปแบบสาธิตแหล่งท่องเที่ยว 
ด้านกิจกรรมรูปแบบการให้ความรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านรูปแบบจ าหน่ายสินค้าชุมชนและ
ด้านรูปแบบแนะน าธุรกิจเกษตร ทั้ง 4 ด้าน ส่งผลต่อพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรบ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ชุมชน
บ้านผารังหมี มีกิจกรรมรูปแบบสาธิตแหล่งท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ 5 แหล่ง ได้แก่ 
แหล่งเรียนรู้ที่ 1 กลุ่มทอเสื่อกก แหล่งเรียนรู้ที่ 2 กลุ่มทอผ้า แหล่งเรียนรู้ที่ 3 กลุ่มแปลงนาสาธิต 
แหล่งเรียนรู้ที่ 4 กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ที่ 5 กลุ่มโฮมสเตย์ รูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรเป็นกิจกรรมสาธิตแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีที่สื่อให้เห็นวิถี
ชีวิตแบบดั้งเดิม โดยรูปแบบกิจกรรมที่สาธิตนั้น คือ สาธิตวิธีการทอผ้าอย่างละเอียด ที่นักท่องเที่ยว
จะได้เรียนรู้การทอผ้าอย่างมืออาชีพจากชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมี นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และ
น าการทอผ้าไปปรับใช้ในการสร้างอาชีพของตนเองได้ หรือการสาธิตการทอเสื่อกกจากต้นกกเป็น
ต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติสามารถน ามาท าเป็นเสื่อกก ที่ไว้ใช้ในการปูนั่ง และมีรูปแบบการให้ความรู้
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถน าไปต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเรียนรู้จากการสาธิตของชาวบ้าน
ชุมชนบ้านผารังหมี ซึ่งเกษตรอินทรีย์ที่น ามาสาธิตเป็นของง่ายๆ ที่หาได้ตามทั่วไป เช่น เศษอาหาร
จากการกินเหลือ เป็นต้น และยังมีการจ าหน่ายสินค้าชุมชนเป็นสินค้าที่ท ามาจากทรัพยากรธรรมชาติ
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ของชุมชนบ้านผารังหมี เช่น การน าข้าวมาขายเป็นพันธ์ข้าวปลูกมาใส่แพ็คเกจและน าไปขายใน
รูปแบบของฝากชุมชนบ้านผารังหมี ซึ่งของฝากจากบ้านผารังหมียังมีอีกมาก เช่น สุ่มไก่ เข่งใส่ของ
และผ้าทอ เป็นต้น ซึ่งภายในอนาคตชุมชนบ้านผารังหมี คาดการณ์ว่า จะมีการขายแพ็คเกจการ
ท่องเที่ยวได้มากกว่าเดิม เพราะทางชุมชนจะพัฒนาและต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ให้ดีกว่าเดิมและอาจน า
เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยพัฒนาชุมชนบ้านผารังหมี ให้เกิดการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เทพกร ณ สงขลา (2554)                 
ได้น าเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรว่าแต่ละแหล่งท่องเที่ยวจะเน้นกิจกรรมการท่ องเที่ยว
รูปแบบใด ขึ้นอยู่กับประเภทของนักท่องเที่ยวและลักษณะกิจกรรมการเกษตรของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ 
ดังนี้ 1) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบการสาธิตแหล่งท่องเที่ยวที่ เน้นกิจกรรมการสาธิต 
ได้แก่ ฟาร์มเพาะเห็ด ฟาร์มเลี้ยงผึ้ง และแปรรูปอาหาร แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้จะเตรียมขั้นตอนต่างๆ 
ของการผลิตทั้งวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือสาธิตต่อนักท่องเที่ยวที่เยี่ยมชมกิจกรรมท่องเที่ยว
ประเภทนี้ ได้แก่ กลุ่ม นักศึกษาที่มาศึกษาดูงาน หรือนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
และต้องการประสบการณ์ไป พัฒนาอาชีพเกษตรของตนเอง เพราะกิจกรรมที่สาธิตวิธีการทอผ้าอย่าง
ละเอียดของชุมชนบ้านผารังหมี ที่ชาวบ้านมาสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้ชมนั้น นักท่องเที่ยวสามารถ
น ามาปรับใช้ในการสร้างอาชีพของตนเองได้ มีการสาธิตรูปแบบกิจกรรมทางการเกษตร เช่น การ
สาธิตทอเสื่อกก, การสาธิตสานเข่ง เป็นต้น  2) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบการให้ความรู้
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้งหมดมีกิจกรรมการให้ความรู้ แต่มิใช่กิจกรรมหลักของแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งหมด มีแหล่งท่องเที่ยวบางประเภทเท่านั้นที่เน้นกิจกรรมการใช้ความรู้ทางการเกษตร ได้แก่ ฟาร์ม
เกษตรอินทรีย์ มีการเตรียมสถานที่ การบรรยายและวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
กิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทแบบนี้เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร เพราะ รูปแบบการให้ความรู้เป็นแบบการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย ์โดยการสาธิตของชาวบ้านเป็นการเปิดการเรียนรู้การท าปุ๋ยแบบเกษตรอินทรีย์ 
ที่น าวัสดุธรรมชาติมาท าเป็นปุ๋ย เช่น เศษอาหารจากการกินเหลือหรือพวกเปลือกสับปะรด เป็นต้น       
3) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบจ าหน่ายสินค้าชุมชน แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการ
จ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร แต่โดยภาพรวมแล้วการจ าหน่ายสินค้าให้นักท่องเที่ยว มิใช่
กิจกรรมหลักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรช้างกลาง มีเพียงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร              
ที่รวบรวมสินค้าชุมชนเพ่ือการจ าหน่าย โดยมีการสาธิตการแปรรูปขนมชนิดต่างๆ ร่วมด้วย เพราะการ
จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรนั้น เป็นสินค้าที่ท ามาจากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบ้านผารังหมี 
เช่น การน าข้าวมาขายเป็นพันธ์ข้าวปลูกหรือการน าข้าวมาสีในโรงสีข้าวของชุมชน เพ่ือน ามาใส่
แพ็คเกจและน าไปขายใน รังหมีได้ท าการแปรรูป เพ่ือส่งจ าหน่ายในช่องทางต่างๆ 4) การท่องเที่ยว
เชิงเกษตรรูปแบบแนะน าธุรกิจเกษตร กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ เป็นจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว
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ฟาร์มเลี้ยงผึ้ง และฟาร์มเพาะเห็ดเกษตรกรจากพ้ืนที่ต่างๆ เดินทางมาท่องเที่ยวในรูปแบบการศึกษาดู
งาน แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้นอกจากจะให้ข้อมูลด้านการผลิตและการลงทุน แล้วยังผลิตวัสดุอุปกรณ์
การเลี้ยงผึ้งและการเพาะเห็ดเพื่อจ าหน่ายให้ผู้สนใจลงทุนธุรกิจดังกล่าว  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 
 1. ควรพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ควรมีจุดบริการนักท่องเที่ยวทันสมัยและสามารถ
ติดต่อได้ในช่วงเวลาปกติควรมีห้องน้ าสะอาดและถูกสุขลักษณะ จากการสอบถาม พบว่าเป็นเพศหญิง
มากกว่า ดังนั้น ควรพัฒนาห้องน้ าที่เหมาะส าหรับเพศหญิง เช่น ห้องน้ าที่สะอาดและปลอดภัย เป็นต้น 
 2. ควรพัฒนาที่พักโฮมสเตย์ ควรพัฒนาด้านความเหมาะสมของราคา เนื่องจากราคาของที่
พักโฮมสเตย์ค่อนข้างสูง หากเทียบกับบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้รับ จึงควรมีการก าหนด
ราคาที่พักอย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3. ควรพัฒนาความน่าสนใจความสวยงามและความสะอาดภายในของแหล่งท่องเที่ยว ควรมี
การปรับภูมิทัศน์ของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมสร้างความโดดเด่น 
เอกลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวให้มีความแตกต่างกัน 
 4. ควรพัฒนาการให้บริการจากธนาคารที่มีตู้กดเอทีเอ็มตามแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
นิยมเดินทางท่องเที่ยวเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว หรือการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาผลกระทบในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบ้านผารัง
หมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและปูองกันความ
เสียหายที่เกิดจากผลกระทบด้านลบ 
 2. ควรมีการศึกษาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนเพ่ือให้ชุมชนได้เข้ามา มีบทบาท
ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 3. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาชุมชนบ้านผา
รังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือค้นหารูปแบบการท่องเที่ยวที่แปลก
ใหม่ น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.(  
ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19(  

กรณีศึกษาในต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
Motivation for performing duties of village health volunteers  (VHV) 
in surveillance and prevention of novel coronavirus disease 2019  
(COVID-19) case study in Ban Khlong Sub-district, Mueang District, 
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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) กรณีศึกษาในต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 87 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลวิจัยพบว่า  
 1) ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ในการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีทั้งหมด 7 ด้าน 
ได้แก่ แรงจูงใจด้านความมั่นคง แรงจูงใจด้านสังคม แรงจูงใจด้านชื่อเสียง แรงจูงใจด้านอ านาจ 
แรงจูงใจด้านความสามารถ แรงจูงใจด้านความส าเร็จ และแรงจูงใจด้านการเงิน ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
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การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝูาระวังและปูองกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เพราะการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ไม่มีความมั่นคงในค่าตอบแทน แต่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม .) นั้น
ร่วมใจกันท างาน เนื่องจากเป็นอาชีพที่ตนมีใจรักและเป็นการเสียสละเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ใน
ชุมชน ซึ่งในการท างานจะต้องมีการท างานร่วมกันเป็นทีม และได้รับอบรมจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้แก่คนในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันก่อนลงพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน และในอนาคตการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม .) อาจจะมีการได้รับ
ความก้าวหน้าในการเปลี่ยนแปลงอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ าน (อสม.) ให้เป็นยุค 4.0 โดย
การใช้เทคโนโลยีเข้ามาสื่อสารในการท างาน เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น 

2) ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มี
ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยทางด้านสถานการณ์ ปัจจัยการรับรู้บทบาท ปัจจัยความสามารถและ
ทักษะ และปัจจัยจูงใจ ส่งผลต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-
19) ทั้งนี้ เพราะในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดโควิด-19 มากขึ้น โดยกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จะได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพ่ือให้สามารถ
ดูแลและเข้าถึงสุขอนามัยของคนในชุมชน ในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้ง ทางกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จะใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในการดูแลประชาชนใน
หมู่บ้าน โดยปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
ก าหนดไว้  

 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ, การปฏิบัติหน้าที่, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 
Abstract  
 The objectives of this research were 1) to study the motivation for performing 
duties of village health volunteers (VHV) and 2) to study the factors influencing the 
performance of village health volunteers (VHV) in Surveillance and prevention of novel 
coronavirus disease 2019 (COVID-19) case studies in Ban Khlong Subdistrict, Mueang 
District, Phitsanulok Province is a qualitative research The sample consisted of 87 
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people. The tools used for data collection were interview form, data analysis by 
content analysis. 
 1) The results of the study on the motivation for performing duties of village 
health volunteers (VHV) in surveillance and prevention of the novel coronavirus disease 
2019 (COVID-19) consisted of 7 aspects: stability social motivation reputation motivation 
power motivation competence motivation success motivation and financial incentives 
Affects the motivation to perform the duties of village health volunteers (Vol.) in 
surveillance and prevention of the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) There is 
no stability in compensation. But village health volunteers (VHVs) are working together. 
Because it is a career that they love and sacrifice to help their fellow human beings in 
the community. In which work must be done together as a team. and received training 
from the hospital staff in order to disseminate the knowledge gained to the people in 
the community There was an exchange of knowledge with each other before going to 
the operation site. And in the future, being a village health volunteer (VHV) may receive 
progress in changing village health volunteers. (VHV) to be in the 4.0 era by using 
technology to communicate in work Increase operational efficiency to achieve faster 
success. 
 2) The results of the study of factors influencing the duties of village health 
volunteers (VHVs) in surveillance and prevention of novel coronavirus disease 2019 
(COVID-19) consisted of 4 aspects: the situation role recognition factor Abilities and 
Skills Factors and motivating factors Affects the factors influencing the duties of 
village health volunteers (VHVs) in surveillance and prevention of the novel 
coronavirus disease 2019 (COVID-19). The epidemic of COVID-19 is increasing, with a 
group of village health volunteers (VHVs) will receive training from public health 
officials. To be able to take care and access to the health of people in the 
community in performing each duty The Village Health Volunteer Group (VHV) will 
use their abilities to the fullest in taking care of the people in the village. By 
following the measures that the staff of the Tambon Health Promoting Hospital 
(Hospital Sor.) 
 
Keywords : motivation, performance of duties, village health volunteers (VHV) 
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บทน า 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
ในกว่า 200 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลกถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่จัดเป็นภัยความมั่นคงรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งปรากฏจ านวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐฯ ทั้งนี้
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อมิติทางด้านภูมิ
รัฐศาสตร์และระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมีแนวโน้มว่าหลายประเทศจะให้ความส าคัญ
กับกิจการภายในประเทศมากขึ้นจากแนวคิดชาตินิยมท่ามกลางความล้มเหลวในการแก้ปัญหาของ
องคก์ารระหว่างประเทศและความร่วมมือระดับภูมิภาค 
 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)            
ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้คัดเลือกชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านและได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่
กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ ในฐานผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพ
อนามัยและด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ ซึ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีบทบาทอย่างมากใน
การดูแลและยับยั้งการแพร่ระบาดในแต่ละพ้ืนที่ของหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) จะต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลและบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนทุกครัวเรือนใน
แต่ละพ้ืนที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ไปตรวจสอบและปูองกันเพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) แพร่กระจายไปแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
จะต้องติดตามรายชื่อที่มีรายงานการระบาดในชุมชนจากเว็บไซต์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จะต้องมีความรู้และเข้าใจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID- 19) โดยเฉพาะการรู้จักวิธีการปูองกันโรคด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง            
ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ออกก าลังกาย รู้กลไกการดูแลเฝูาระวังเพ่ือปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ 2019  (COVID-19) ในพ้ืนที่ประสานเตรียมความพร้อมของชุมชนร่วมกับผู้น า แกน
น า เครือข่ายและเจ้าหน้าที่รู้จักการส ารวจสุขภาพของตนเอง เนื่องจากหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) คือการเยี่ยมบ้านในพ้ืนที่ของตนเองท าให้การดูแลสุขภาพตนเอง
เป็นเรื่องส าคัญ ดังนั้นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จึงมีบทบาทส าคัญในการหยุด
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  (COVID-19) ได้โดยเฉพาะในระดับ
ชุมชน ซึ่งเป็นการปูองกันในระดับแรกก่อนที่จะมีมาตรการปูองกันในระดับที่ใหญ่ขึ้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นอย่างดีและพร้อมที่จะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุขที่
ส าคัญของชุมชนต่อไป (ส าเริง แหยงกระโทก และคณะ, 2563) 
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 หากไม่มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อาจท าให้สังคมไม่สามารถเป็นไปด้วย
ความผาสุกได้ ทั้งนี้ เพราะปัจจุบันสถานการณ์ในชุมชนมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จ านวนมาก ท าให้การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ชุมชน จ าเป็นต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ Social Distancing ด้วยการออกเคาะประตูบ้านให้ความรู้และ
เผยแพร่สื่อความรู้แก่ประชาชนรวมถึงการให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆตามวิถีชุมชน ร่วมสร้าง
มาตรการ Social Distancing ในชุมชนด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในชุมชน ร่วมเป็นทีมตั้งด่านชุมชน
ให้ความรู้และคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ร่วมเป็นทีมเฝูาระวัง ติดตาม ตักเตือน แนะน าในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการฯ รวมถึงในกรณีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักกันตัวอยู่ที่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมเป็น
ทีมเฝูาระวังติดตามให้ผู้ถูกกักกันและเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตัวด้าน Social Distancing ให้กับ
ประชาชนด้วยการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) แห่งชาติก าหนดรูปแบบ
การจัดงานศพและรูปแบบการจัดงานบุญ   
 จากบทบาทและความส าคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ดังกล่าว       
คณะกลุ่มผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน   (อสม.) ในการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  
กรณีศึกษาในต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพราะจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นท าให้
เห็นความส าคัญของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)อย่างมาก หากไม่มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
ประชาชนจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงอนามัยโลกและประชาชนจะขาดความรู้ความเข้าใจ ทั้งนี้จะไม่มีแนวทาง
ในการปฏิบัติต่อชุมชน ไม่มีการเฝูาระวังที่จะเกิดในชุมชน ไม่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและจะไม่มี
แนวทางในการแก้ปัญหาในด้านสาธารณสุขในชุมชน ด้วยเหตุผลนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ตั้ง
อาสาสมัครสาธารณสุขขึ้นมาเพ่ือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะในชุมชนและการดูแลสุขภาพในชุมชนที่
จะเกิดขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)     
ในการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  กรณีศึกษาใน
ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.) ในการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
กรณีศึกษาในต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในพ้ืนที่ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก มีจ านวนทั้งสิ้น 87 คน แบ่งเป็นชายจ านวน 12 คน และเป็นเพศหญิงจ านวน                  
75 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ในพ้ืนที่ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวนทั้งหมด 87 คน               
มีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. อาชีพหลัก  
4. ระดับการศึกษา 
5. สถานภาพสมรส 
6. รายได้/เดือน 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝูา
ระวังและปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)   
- แรงจูงใจด้านความมั่นคง 
- แรงจูงใจด้านสังคม 
- แรงจูงใจด้านชื่อเสียง 
- แรงจูงใจด้านอ านาจ 
- แรงจูงใจด้านความสามารถ 
- แรงจูงใจด้านความส าเร็จ 
- แรงจูงใจด้านการเงิน 
 

ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้ าที่ ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ในการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)   
- ปัจจัยทางด้านสถานการณ ์
- ปัจจัยการรับรู้บทบาท 
- ปัจจัยความสามารถและทักษะ 
- ปัจจัยจูงใจ 
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แบบสัมภาษณ์ 
 การใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เพ่ือด าเนินการสัมภาษณ์  
เชิงลึกโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีมาประกอบการสร้างข้อถาม สร้างจากแนวคิดทฤษฎีและข้อคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ แบ่งออกตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อส
ม.)  ในการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แบ่งออกเป็น 
7 ด้านแรงจูงใจด้านความมั่นคง แรงจูงใจด้านสังคม แรงจูงใจด้านชื่อเสียง แรงจูงใจด้านอ านาจ 
แรงจูงใจด้านความสามารถ แรงจูงใจด้านความส าเร็จ แรงจูงใจด้านการเงิน 
 วัตถุประสงค์ที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ ปัจจัยทางด้านสถานการณ์ ปัจจัยการรับรู้บทบาท ปัจจัยความสามารถและ
ทักษะ และปัจจัยจูงใจ 

วิธีการตรวจสอบข้อมูล 
 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบข้อมูล เพ่ือพิจารณาว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นั้นมีคุณภาพ
น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดและมีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ดังนี้  
  1. ดัดแปลงหรือใส่ความคิดเห็นของนักวิจัยลงไป ดังนั้น นักวิจัยเชิงคุณภาพจึงจ าเป็นต้องท า
การบันทึกพัฒนาโดยละเอียดทุกครั้งภายหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลและควรท าทันที 
 2. บุคคลที่อยู่ในสนามวิจัยหรือปรากฏการณ์ที่ศึกษาอ่านข้อมูลเพ่ือตรวจสอบรองรับความ
ถูกต้อง การให้บุคคลที่อยู่ในสนามวิจัยซึ่งรับรู้ปรากฏการณ์ที่ศึกษาช่วยบันทึกข้อมูลในส่วนที่เป็นการ
บันทึกทบทวนหรือการวิเคราะห์ตีความเบื้องต้นหรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ ายว่าตามที่
นักวิจัยได้บันทึกและวิเคราะห์ไว้นั้นตรงกับสภาพการณ์ที่เป็นจริงมากน้อยเพียงใด และหากได้รับการ
ยอมรับและยั่งยืนยันว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้เป็น
อย่างมาก 
 3. การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) คือ การเปรียบเทียบข้อค้นพบของปรากฏการณ์ที่
ศึกษาจากแหล่งข้อมูลมองที่ต่างกันนักวิจัยจ านวนมากคาดว่าวิธีการตรวจสอบสามเส้าเป็นแนวทาง
ส าหรับการยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลสิ่งที่ค้นพบ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
 1. ผู้วิจัยขอให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามออกหนังสืออนุญาตในการลงพ้ืนที่
สัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในพ้ืนที่
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ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 5 หมู่บ้าน เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) มีจ านวน 87 คน  
 2. ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) พร้อมการบันทึกภาพและเสียงขณะ
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 
ผลการวิจัย 

 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)               
ในการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (covid-19) กรณีศึกษาใน
ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้  
 1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ในการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  กรณีศึกษาใน                 
ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ในการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
กรณีศึกษาในต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 โดยมีการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่คือพ้ืนที่ในต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวนทั้งหมด 5 หมู่บ้าน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

1. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม .) หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง      
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 12 คน 

2. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม .) หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง     
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 22 คน 
 3. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง     
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 21 คน 
 4. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม .) หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง     
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 15 คน 
 5. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม .) หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง     
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 17 คน มีจ านวนทั้งสิ้น 87 คน  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้ 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 1 ต าบลบ้าน
คลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ เป็นเพศชาย 
จ านวน 1 คน และเป็นเพศหญิง จ านวน 11 คน มีอายุ 41-45 ปี จ านวน 4 คน อายุ 46-50 ปี 
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จ านวน 4 คน อายุ 51-55 ปี จ านวน 2 คน และอายุ 56-60 ปี จ านวน 2 คน มีอาชีพ ค้าขาย จ านวน 
3 คน เจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 4 คน สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 2 คน รับจ้างทั่วไป จ านวน 2 คน 
และว่างงาน จ านวน 2 คน ระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 4 คน และระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 8 คน มีสถานภาพ สมรส จ านวน 6 คน และหม้าย จ านวน 6 คน รายได้ 600 -700 บาท/
เดือน จ านวน 1 คน รายได้ 4,000– 6,500 บาท/เดือน จ านวน 7 คน และรายได้ 10,000 –10,800 
บาท/เดือน จ านวน 4 คน    
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 2 ต าบลบ้าน
คลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ เป็นเพศชาย 
จ านวน 2 คน และเพศหญิง จ านวน 20 คน มีอายุ 45-50 ปี จ านวน 6 คน อายุ 51-55 ปี จ านวน 6 
คน อายุ 56-60 ปี จ านวน 7 คน และอายุ 61-65 ปี จ านวน 3 คน มีอาชีพ ค้าขาย จ านวน 5 คน  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 4 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน  8 คน รับจ้างทั่วไป 
จ านวน 3 คน และแม่บ้าน จ านวน 2 คน ระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 8 คน ระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 12 คน และระดับปวส. จ านวน 2 คน มีสถานภาพ สมรส จ านวน 14 คน หม้าย 
จ านวน 6 คน และโสด จ านวน 2 คน รายได้ 600–900 บาท/เดือน จ านวน 5 คน รายได้ 3,000–
4,000 บาท/เดือน จ านวน 4 คน รายได้ 5,000-6,000 บาท/เดือน จ านวน 4 คน รายได้ 8,000-
9,500 บาท/เดือน จ านวน 4 คน และรายได้ 10,000–10,500 บาท/เดือน จ านวน 5 คน 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 3 ต าบลบ้าน
คลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ เป็นเพศชาย 2 
คน และเพศหญิง 19 คน มีอายุ 45-50 ปี จ านวน 11 คน อายุ 51-55 ปี จ านวน 4 คน อายุ 56-60 
ปี จ านวน 4 คน และอายุ 61-65 ปี จ านวน 2 คน มีอาชีพ ค้าขาย จ านวน 6 คน เจ้าหน้าที่ของรัฐ   
จ านวน 3 คน สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 8 คน รับจ้างทั่วไป จ านวน 3 คน และว่างงาน จ านวน 1 
คน มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 7 คน ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 12 คน และระดับปวส. 
จ านวน 2 คน มีสถานภาพ สมรส จ านวน 14 คน หม้าย จ านวน 5 คน และโสด จ านวน 2 คน รายได้ 
600-1,000 บาท/เดือน จ านวน 2 คน รายได้ 4,000–6,500 บาท/เดือน จ านวน 8 คน รายได้ 
8,000-9,000 บาท/เดือน จ านวน 8 คน และรายได้ 10,000–10,800 บาท/เดือน จ านวน 4 คน 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 4 ต าบลบ้าน
คลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ เป็นเพศชาย 2 
คน และเพศหญิง จ านวน 13 คน มีอายุ 45-50 ปี จ านวน 5 คน อายุ 51-55 ปี จ านวน 5 คน อายุ 
56-60 ปี จ านวน 3 คน และอายุ 61-65 ปี จ านวน 2 คน มีอาชีพ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 1 คน 
รับจ้างทั่วไป จ านวน 1 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 13 คน มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 7 คน ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 5 คน ระดับปวส. จ านวน 1 คน 
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และระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน มีสถานภาพ สมรส จ านวน 12 คน หม้าย จ านวน 2 คน และโสด 
จ านวน 1 คน รายได้ 1,000–2,000 บาท/เดือน จ านวน 7 คน รายได้ 3,000–4,000 บาท/เดือน 
จ านวน 5 คน รายได้ 5,000–6,000 บาท/เดือน จ านวน 2 คน และรายได้ 9,000–9,500 บาท/เดือน 
จ านวน 1 คน 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 5 ต าบลบ้าน
คลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ เป็นเพศชาย 5 
คน และเพศหญิง จ านวน 12 คน มีอายุ 45-50 ปี จ านวน 5 คน อายุ 51-55 ปี จ านวน 4 คน อายุ 
56-60 ปี จ านวน 4 คน และอายุ 61-65 ปี จ านวน 4 คน มีอาชีพ ค้าขาย จ านวน 5 คน เจ้าหน้าที่
ของรัฐ จ านวน  2 คน รับจ้างทั่วไป จ านวน 6 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 
4 คน มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 6 คน ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 8 คน และระดับปวส. 
จ านวน 3 คน มีสถานภาพสมรส จ านวน 9 คน หม้าย จ านวน 6 คน และโสด จ านวน 2 คน รายได้ 
1,000-1,500 บาท/เดือน จ านวน 4 คน รายได้ 7,000–8,000 บาท/เดือน จ านวน 5 คน รายได้ 
9,000–10,000 จ านวน 4 คน และรายได้ 10,500–10,800 บาท/เดือน จ านวน 4 คน 
 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19(   
 1. ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจด้านความมั่นคง สรุปได้ว่า การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ไม่ได้มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน แต่ก็ยังคงได้สิทธิต่างๆระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ไม่มีผลกระทบต่อ
ครอบครัวเนื่องจากปฏิบัติงานในเวลาที่ว่าง ส่วนทางครอบครัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ก็ยังสนุนสนับในการท าจิตอาสาครั้งนี้ด้วย และทางด้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ยังได้รับความรู้จากการอบรมให้ความรู้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล                 
(รพ.สต.) มาดูแลครอบครัวอีกด้วย 
 2. ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจด้านสังคม สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกันกับการปฏิบัติงานค่อนข้างสูง 
เพราะการมีแรงจูงใจในการประสานงานและการอยู่ร่วมกันจะท าให้งานก้าวหน้าต่อไปได้ เพราะการ
ท างานของอาสาสมัครสาธารณสุขนั้นจะต้องท าเป็นทีมและลงพ้ืนที่พร้อมๆกัน เวลามีปัญหาก็ต้อง
ช่วยกันและแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนั้นแรงจูงใจทางด้านสังคมจึงเกี่ยวเนื่องกับการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ ส่วนมากจะเน้นไปที่การให้
ค าปรึกษาและการช่วยเหลือกันเวลามีปัญหา เน้นไปที่การท างานร่วมกันโดยไม่มีข้อกังขาต่อกัน 
แรงจูงใจด้านสังคมมีความเกี่ยวข้องอย่างมาก เขาอย่างที่สรุปไปข้างต้นนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  371 
 

สาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปก็ต้องท างานร่วมกันในการติดต่อประสานงานและเตรียมบุคลากรทาง
แพทย์ให้พร้อม ท าการจัดอบรมต่างๆและสร้างความรู้ให้กับคนในหมู่บ้านมากขึ้น 
 3. ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจด้านชื่อเสียง สรุปได้ว่าแรงจูงใจด้านชื่อเสียงเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ค่อนข้างมาก จากการสรุปผลสัมภาษณ์
นั้นแรงจูงใจด้านชื่อเสียงจะท าให้เป็นที่ยอมรับในสังคม และนั่นส่งผลต่อการท างานที่ง่ายขึ้น โดยสิ่งที่
เป็นแรงจูงใจทางด้านชื่อเสียงที่ชัดเจนในการที่ท าให้ทุกคนต้องการคือ คนที่มีใบประกอบวิชาชีพ 
เพราะคนที่มีใบประกอบวิชาชีพจะท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือในการร่วมลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน   
การเป็นผู้น าชุมชนก็จะท าให้เวลาเราลงพ้ืนที่จะสามารถท างานได้ง่ายขึ้น เพราะมีผู้ที่เป็นผู้น าอยู่ใน
บริเวณหน้างาน ประชาชนสามารถสามัคคีกันง่ายและมีความเชื่อถือมั่นอกมั่นใจและปฏิบัติงานได้
อย่างลื่นไหล แต่ว่าในบทสัมภาษณ์จะบอกว่าการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขนั้นไม่จ าเป็นต้องมีใบ
ประกอบวิชาชีพ เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราลงไปพ้ืนที่ในชุมชนประชาชนก็พร้อมฟังความคิดเห็นและ
ปฏิบัติตามเพราะเป็นกลุ่มประชาสัมพันธ์งานด้านสุขภาพต่างๆในชุมชน แต่อย่างไรก็ตามส าหรับผู้ที่
มาร่วมจิตอาสาใหม่ก็ควรต้องมีใบประกอบวิชาชีพเพ่ือความน่าเชื่อถืออยู่ดี 
 4. ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจด้านอ านาจ สรุปได้ว่า เป็นผู้ดูแลและประสานงานเพ่ือให้มี
มาตราการปูองกันและเฝูาระวังโรคโควิด-19 และมีการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนให้รู้ถึง
มาตราการปูองกันโรคได้และเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาชุมชนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีการตรวจสอบดูแลพื้นที่ในชุมชนและมีกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริมแนวทางใน
การปูองกันจากโรคโควิด -19 ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) จะมี
การลงพ้ืนที่แต่ละหมู่บ้านเพ่ือสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนและมีการอธิบายถึงมาตรการปูองกัน
โรคอีกครั้ง 
 5. ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจด้านความสามารถ สรุปได้ว่า การเข้ามาเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ต้องมีความรู้รอบตัวในการท างานและต้องมีแนวคิดในการท า งาน
เพ่ือท าการช่วยเหลือในชุมชนและคนในชุมชนก็ต้องการคนที่เข้ามาดูแลและมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์จากโรคระบาดโควิด -19 เนื่องจากตอนนี้โรคระบาดได้กระจายไปทั่วโลกและ
ตอนนี้ต้องมีมาตราการปูองกันจากโรคระบาดและในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ต้องขยันในการท างานเพ่ือจะช่วยเหลือชุมชนได้และต้องคิดหาวิธีที่จะช่วยลดการกระจายเชื้อ
แต่ละชุมชนและต้องมีวิธีการช่วยปูองกันโรคโควิด-19 ได ้
 6. ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจด้านความส าเร็จ  สรุปได้ว่า มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มากที่สุ ด ดังนั้นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการปฏิบัติงานนั้น จะต้องให้ความส าคัญและการ
กระตุ้นเพ่ือเกิดแรงจูงใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
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สร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และให้สิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เพียงพอและ
เหมาะสม  
 7. ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจด้านการเงิน สรุปได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ส่วนมากไม่ได้มีความประสงค์ที่จะรับค่าตอบแทน เพราะเป็นการปฏิบัติงานด้วยใจจิตอาสา 
แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้ค่าครองชีพสูงมากท าให้เกิดมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น จึงควรมีสวัสดิการให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มากกว่านี้ เช่น สวัสดิการต่างๆเพ่ิมมากข้ึน 
 ตอนที่ 3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.( ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19(  
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสถานการณ์ สรุปได้ว่า ในสถานการณ์ตอนนี้มีการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่รุนแรง จนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ไม่สามารถรับมือได้ จึงต้องอาศัยให้ประชาชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการปูองกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้บทบาท สรุปได้ว่า การที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
(รพ.สต.) จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือน าไปปฏิบัติและ
บอกให้กับประชาชน สามารถเป็นส่วนช่วยให้สถานการณ์ในปัจจุบันนั้นดีขึ้นได้  
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความสามารถและทักษะ สรุปได้ว่า หากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างไม่ต้องกั งกล 
เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือให้แก่ประชาชน ทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ก็จะได้
รับค าชื่นชมและสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จและมีประสิทธิผล 
 4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจ สรุปได้ว่า การที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน เนื่องมาจากการสมัครใจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองเป็นอย่างมาก และมีความประสงค์ที่อยากจะมี
ความสัมพันธ์ที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ต้องการเป็นที่ยอมรับในชุมชน   
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ในการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (covid-19) กรณีศึกษาใน
ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีประเด็นที่สามารถอภิปรายผลได้ 2 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า แรงจูงใจด้านความมั่นคง แรงจูงใจด้านสังคม 
แรงจูงใจด้านชื่อเสียง แรงจูงใจด้านอ านาจ แรงจูงใจด้านความสามารถ แรงจูงใจด้านความส าเร็จ และ
แรงจูงใจด้านการเงิน ทั้ง 7 ด้าน เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
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หมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
กรณีศึกษาในต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) คือ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละ
กลุ่มบ้านและได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ซึ่งจะมีบทบาทหน้าที่ส าคัญ
ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย และด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ ในช่วง
สถานการณ์ระบาด COVID- 19 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ก็มีบทบาทอย่างมาก
ในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคตามพ้ืนที่ต่างๆ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม .) 
จะต้องเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านสาธารณสุขตามบ้านแต่ละหลังในพ้ืนที่ที่ตนเองได้รับ
มอบหมาย แต่ด้วยการแพร่ระบาด COVID- 19 นี้ ท าให้เกิดโรคติดต่อซึ่งเป็นการติดต่อจากคนสู่คน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จะต้องมีกลไกลปูองกันตนเองเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดงานวิจัยของกมลรัตน์ หล่าสุวงษ์ (2528 : 227) ได้กล่าวว่า ประเภทแรงจูงใจได้แบ่งออกเป็น 
4 ประเภท ได้แก่ 1) แรงจูงใจทางร่างกาย (Physiological motive) มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจที่มี
ติดตัวมาแต่ก าเนิดมีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต ซึ่งเกิดจากความต้องการทางร่างกาย ได้แก่           
ความหิว และความกระหาย เป็นต้น แรงจูงใจดังกล่าวสอดคล้องกับแรงจูงใจทางด้านความสามารถ
และแรงใจจูงใจทางด้านความส าเร็จ ในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) นั้น
เวลาที่จะลงพ้ืนที่หรือปฏิบัติงานต้องมีการได้รับอบรมจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนทุกครั้ง ซึ่งใน
ชุมชนจะมีการจัดกิจกรรม เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับรู้ถึงมาตราการปูองกันโรคโควิด -19 และมี
การลงพ้ืนที่เพ่ือท าการแจกหน้ากากอนามัย หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และในอนาคตการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อาจจะได้รับความก้าวหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข
หรือเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มี
ความรอบรู้และเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
ยุค 4.0 2) แรงจูงใจทางสังคม (Social motive) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นทีหลังจากการเรียนรู้ในสังคม 
ได้แก่ ความต้องการความรัก ความอบอุ่น และการเป็นที่ยอมรับในสังคม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แรงจูงใจทางด้านสังคมและแรงจูงใจทางด้านชื่อเสียง เพราะในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จะต้องมีการประสานงานร่วมกันและมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในสังคมในการท าจิตอาสา ในการท าหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) นั้น การได้รับความยกย่องจากประชาชนถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ 
ที่ประชาชนได้ให้ความเคารพและร่วมมือให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ได้ท างานส าเร็จไปได้ด้วยดี 3) การจงูใจภายใน (Intrinsic motivation) ได้แก่ บุคคลมองเห็นคุณค่าที่
จะกระท าด้วยความเต็มใจเชื่อกันว่าถ้าผู้เรียนเกิดแรงจูงใจประเภทนี้จะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด  
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ซึ่งสอดคล้องกับแรงจูงใจทางด้านความมั่นคงและแรงจูงใจทางด้านอ านาจ เพราะการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) การท างานนั้นไม่ได้รับความมั่นคงทางอาชีพนี้ แต่ก็มีใจที่รักในการ
ท างานจิตอาสาและช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ ในการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID-19) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับความร่วมมือจาก
ชาวบ้านเป็นอย่างดี ผู้น าในชุมชนแต่ละพ้ืนที่ก็มีการประชาสัมพันธ์หรือประกาศเสียงตามสายของ
หมู่บ้าน ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงมาตราการและวิธีการปูองกัน  4) การจูงใจภายนอก (Extrinsic 
motivation) ได้แก่ การที่บุคคลแสดงพฤติกรรม เพราะต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่น าเร้าภายนอก เช่น 
รางวัลเกรดเป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ อารี พันธ์มณี (2546 : 270) ภาวะที่บุคคลได้รับการกระตุ้นจาก
ภายนอก เช่น สิ่งของหรือเกียรติยศเงินเดือน ปริญญาบัตรความก้าวหน้า รางวัลค าชมเชย  การ
แข่งขัน การติเตียน ท าให้บุคคลมองเห็นเปูาหมาย จึงเร้าให้บุคคลเกิดความต้องการและแสดง
พฤติกรรมมุ่งสู่เปูาหมายนั้น ซึ่งสอดคล้องกับแรงจูงใจทางด้านการเงิน เพราะสถานการณ์ในปัจจุบันนี้
เกิดโรคระบาด ท าให้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีการท างานที่เสี่ยงขึ้น เพราะ
โรคโควิด-19 นั้น เป็นโรคที่ติดต่อจากคนสู่คน จึงอยากให้เจ้าหน้าที่รัฐมีการจัดสวัสดิการหรือค่าตอบ
เพ่ิมข้ึนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ตอนนี้ค่าครองชีพก็เริ่มเพ่ิมสูงขึ้นจึงอาจท า
ให้ไม่พอกับรายจ่ายที่ใช้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จึงอยากให้เพ่ิมสวัสดิการขึ้น 
เช่น การรักษาค่าพยาบาล เงินเดือน การท าประกัน เป็นต้น 
 2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า ปัจจัยทางด้านสถานการณ์ ปัจจัยการรับรู้
บทบาท ปัจจัยความสามารถและทักษะ และปัจจัยจูงใจ ทั้ง 4 ด้าน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กรณีศึกษาในต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในสถานการณ์ตอนนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 ที่รุนแรง ท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีบทบาทหน้าที่ในการ
ดูแลและปูองกันในชุมชนมากยิ่งขึ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จัดอบรมให้ความรู้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) เพ่ือน าไปปฏิบัติและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้าน มีการลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเสี่ยง แจกเครื่องมือในการ
ปูองกันโรค ทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จึงมีความประสงค์ที่อยากจะมี
ความสัมพันธ์ที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ต้องการเป็นที่ยอมรับในชุมชน เพราะสามารถเป็นส่วนช่วย
ให้สถานการณ์ในปัจจุบันดีขึ้นได้ เพ่ือประสบความส าเร็จและมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน เนื่องมาจากการ
สมัครใจ จึงมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองเป็นอย่างมากท่ีเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิด ค ารพ พงศ์อาทิตย์ และจิรพงษ์ แสงทอง (2549) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล
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ต่อการปฏิบัติงานของบุคคล มี 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยทางสถานการณ์ (situation factors) 
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมในการท างาน การบริหารงาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน ซึ่ง
สอดคล้องเพราะอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
โดยสนับสนุนอุปกรณ์การดูแลรักษาให้แก่ประชาชน และต้องการให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อสามารถท าให้สถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 น้อยลง 2) ปัจจัยด้านการรับรู้บทบาท (role perception) เป็นแนวคิดที่บุคคลให้
ความหมายงานของเขา ประเภทของก าลังความพยายามที่เขาเชื่อว่ามีความส าคัญต่อผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องเพราะอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ต้อง
ได้รับการอบรมให้ความรู้จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ก่อนลงปฏิบัติงาน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่ประชาชนได้รับทราบถึง
ข้อมูลต่างๆเก่ียวกับโรคโควิด-19 และทราบถึงวิธีปูองกันโรคโควิด-19 เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มี
สุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคโควิด-19 3) ปัจจัยความสามารถและทักษะ (ability and skills) 
ความสามารถเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเป็นระดับความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะอย่าง              
ซึ่งสอดคล้องกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับทักษะความรู้ในการปูองกันโรค
ต่างๆจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) มาเป็นอย่างดี ท าให้สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นบุคคลในพ้ืนที่ 
สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง เป็นที่รู้จักกับประชาชนในหมู่บ้าน จึงท าให้ได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนจ านวนมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 4) ปัจจัยกระบวนการจูงใจ 
(motivation process) เป็นตัวก าหนดการปฏิบัติงานของบุคคล ซึ่งสอดคล้องเพราะอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เข้ามาปฏิบัติงานด้วยใจจิตอาสา มีใจรักในการช่วยเหลือผู้อ่ืนใน
ชุมชน มีความเสียสละที่จะปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลัง เพื่อให้คนในสังคมช่วยกัน
ดูแลชุมชนของตนเอง เมื่อปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ ท าให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองเป็น
อย่างมาก และมีความประสงค์ที่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านเพ่ิมขึ้น ต้องการ
เป็นที่ยอมรับในชุมชน และต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน  เช่น ให้ความรู้ด้านการ
เข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการ
เสนอความเห็นของชุมชนเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันเนื่องจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นบุคคลที่ส าคัญในการเป็นตัวช่วยเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลในการดูแลสุขภาพของประชาชน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุข 
 2. สนับสนุนการให้คุณค่าและยกย่องให้เกียรติแก่งานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   
(อสม.) อย่างต่อเนื่อง เพ่ืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) สามารถปฏิบัติงานตาม
เปูาหมายได้ ท าให้มีแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อสุขภาวะของประชาชน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรน าปัจจัยที่พบความสัมพันธ์ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านสถานการณ์ ปัจจัย
การรับรู้บทบาท ปัจจัยความสามารถและทักษะ และปัจจัยจูงใจ มาพัฒนาโปรแกรมการปฏิบัติงานตาม
บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝูาระวังและปูองกันโรคโควิด-19 เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน      
(อสม.) ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกใหม่ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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บทคัดย่อ  
            งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไท
ทรงด า และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวไททรงด า และ 2) เพ่ือศึกษาการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไททรงด า และ 3) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการสืบสานและส่งเสริมส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวบ้านไททรงด า ต าบลบ่อทองอ าเภอบางระก า 
จังหวัด พิษณุโลก ย่างยั่งยืน เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย่างจ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  
           1) เพ่ือศึกษา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไททรงด า และการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมของชาวไททรงด า พบว่า ด้านวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในชุมชน
เกิดการเปลี่ยนแปลงไป เศรษฐกิจท าให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไททรงด า ต้องปรับตัวให้ทัน
จากอดีตที่ท ามาหากินเพ่ือเลี้ยงดู ครอบครัว เกิดหนี้สินจากการขาดทุนในอาชีพ การส่งลูกเลี้ยง
หนังสือ ก็ต้องหารายได้ให้หลายทางเพ่ือ เลี้ยงครอบครัว สามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้
ดีกว่าอดีตแทบจะทุกด้าน 

                                                           
1นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
อีเมล Phuangphet011141@gmail.com เบอร์ 0992937770 
2นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   
อีเมลmyaomsin1809@gmail เบอร์ 0945162594 
3นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  
อีเมล fam73150@gmail.com เบอร์ 0828816021  
4นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  
อีเมล Akadech.t@psru.ac.th เบอร ์0956234440 
5อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม โทร 
0979422228 

mailto:fam73150@gmail.com
mailto:fam73150@gmail.com
mailto:Akadech.t@psru.ac.th


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  378 
 

            2) เพ่ือศึกษาการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของ
ชาวไททรงด า พบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสิ่งที่ท าให้  เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมขึ้นนั้นเริ่มมาจากการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ และภาษา ท าให้คนในชุมชนเริ่มอยากมีการ 
เปลี่ยนแปลง เพราะถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่แปลกและล้าสมัย เพราะการพูดและการแต่งตัวแตกต่าง 
จากวัฒนธรรมภายนอก 
            3) เพ่ือเสนอแนวทางในการปรับตัวของชาวไททรงด าที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไททรงด า  ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า วัฒนธรรมเปลี่ยนไปจากใน อดีตคือเรื่องการแต่งกาย ภาษา ที่แก้ไขได้ยากในปัจจุบัน
นี้ ลักษณะของที่อยู่อาศัยของเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ี เป็นบ้านไม้ยกสูงกลายเป็นบ้านอิฐบ้านปูนเป็น
ส่วนใหญ่ มีความเปลี่ยนแปลงมาจากการปรับตัวทางวัฒนธรรม ปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจและสิทธิบุคคล ท าให้เกิดการ ปรับตัวทางวัฒนธรรมที่มากขึ้นจากอดีต 
เศรษฐกิจท าให้ชาวบ้านมีเงินกินเงินใช้มากขึ้น ต่างคนต่างมีสิทธิ มองในภาพรวมในสังคมก็จะคล้ายกัน
หมดในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากที่หลายปัจจัยที่เกิดขึ้นภายหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมใน ชุมชนคนรุ่นหลัง ก็มีทั้งข้อดีสามารถเข้าทันสังคมที่ทันสมัยมากขึ้น เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวคน
รุ่นใหม่ เป็นการ ชีวิตในสังคมที่กว้างขึ้น ข้อเสียที่ส าคัญที่สูญเสียไปคือ อัตลักษณ์ของชุมชนเลือน
หายไปจากการเข้ามาของเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้บางครั้งที่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาถ่ายทอดเกิดความ
ติดขัดความไม่เข้าใจกับเรื่องเดิม ๆ ที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป 
 
ค าส าคัญ : วิถีชีวิต,วัฒนธรรม,เผยแพร่และอนุรักษ์ 
 
Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the way of life, culture and 
way of life of the Tai Song Dam people. and cultural changes of the Tai Song Dam 
people; and 2) to study the adaptation to changes in the way of life, culture and 
living of the Tai Song Dam people; and 3) To study the ways of inheriting and 
promoting the culture of Tai Song Dam villagers Bo Thong Sub-district, Bang Rakam 
District, Phitsanulok Province The sample consisted of 15 people. The tools used for 
data collection were interview form, data analysis by content analysis. The results 
showed that 
            1) To study the way of life, culture and lifestyle of Tai Song Dam people and 
cultural changes of the Tai Song Dam people thatThere was a cultural change that 
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made There was a cultural change that In terms of way of life and living conditions, 
the way of life of the people in the community has changed. The economy has 
made the way of life and living of the Tai Song Dam people. have to adjust to keep 
up with the past that made a living to support the family, incurred in debt from the 
loss of career sending children to books have to find income in many ways raise a 
family able to adapt to changes better than the past in almost every aspect 
            2) To study the adaptation to changes in way of life, culture and way of life of 
the Tai Song Dam people that started with the unique dress and language, causing 
people in the community to start wanting to change because they were seen as a 
strange and outdated group.because speaking and dressing are different from outside 
culture 
            3) To propose guidelines for adaptation of the Tai Song Dam people in 
accordance with the change in lifestyle Culture and lifestyle of Tai Song Dam people, 
Bo Thong Sub-district, Bang Rakam District, Phitsanulok Province found that The 
culture has changed from the past, it is the dress and the language that is difficult to 
correct today. The nature of the residence has changed from the original. It is a 
raised wooden house, mostly brick and cement houses. There has been a change 
from cultural adaptation. The main factor causing the shift from economic and 
human rights has resulted in greater cultural adaptation from the past. The economy 
gave the villagers more money to spend. different people have different rights The 
overall view in society is similar in the era when it has changed a lot in which many 
factors occur after the cultural change in the next generation community It has both 
advantages and being able to keep up with a more modern society. It is good for the 
new generation. It is a life in a wider society. The major disadvantage is the loss. 
Community identities have faded with the advent of modern technology. Sometimes 
there are new things to convey, resulting in a misunderstanding of the old story that 
has been changed.  
 
Keywords: way of life, culture, dissemination and conservation 
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บทน า 
           ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการเปิดกว้างในการรวมกลุ่มทาง
สังคม เศรษฐกิจ การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการอยู่ร่วมกันที่มีมากขึ้นท าให้ประเทศต่างๆ รวมถึง
ประเทศไทยที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติศาสนา ทัศนคติ ความเชื่อ มาอยู่ร่วมกัน สังคมไทยได้เปิดกว้าง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ วัฒนธรรมจากทั่วโลก แม้ว่าโลกาภิวัตน์ท าให้การใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม
มีการปรับตัวในการรับวัฒนธรรมที่มี ความทันสมัยมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มยังคงมี
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่คงไว้ในสังคม ซึ่งการอยู่ร่วมกันต้องเปิดกว้างและท าความเข้าใจซึ่งกันและ
กัน ดังนั้น หากขาดการยอมรับ การเปิดกว้างทางความคิด การเคารพสิทธิในการเลือกรับวัฒนธรรมที่
แตกต่างจากตน ก็อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวาย แตกแยกขึ้นได้ในสังคม  ที่มีความหลากหลายได้
นอกจากนี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ได้กล่าวถึงสิทธิ
ของมนุษยชนที่ท าให้พัฒนาการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นสากลมากขึ้น ประเทศ ไทย
มีกฎหมายคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มีสิทธิด ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณีและวิถี
ชีวิตโดย ได้รับความคุ้มครอง ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม แนวคิด
พหุวัฒนธรรมมุ่ง ความคิดไปที่การถูกรวมเข้าไปในสังคมของทุกคน การเข้าใจ เคารพ และการปรับตัว
ในสภาพความแตกต่าง การยอมกันของคนในสังคมได้ตระหนักรู้ในความได้เปรียบและเสียเปรียบของ
การเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ ผูกติดอยู่กับลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เชื้อชาติ เพศ รสนิยม
ทางเพศ ศาสนาที่อยู่ (ส านักงานคณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: 5) 
           ภูมิภาคเหนือตอนล่างมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์
ควรค่าต่อการศึกษาและอนุรักษ์สืบทอดต่อไป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วใน
ทศวรรษที่ผ่านมาและในอนาคตอันใกล้ที่ทุกประเทศมุ่งสู่การเป็นโลกาภิวัฒน์โดยการรวมกลุ่ มทาง
เศรษฐกิจและการเมือง เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมภายในชาติทั้งในด้านบวกและ
ลบ ซึ่งรวมถึงภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบในทางลบมากกว่าทางบวก ภาษากลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทต่างๆ ในประเทศไทยซึ่งถือเป็นชนกลุ่มน้อย ต้องเผชิญกับสภาวะที่เสี่ยงต่อการเป็นภาษา
ใกล้สูญ ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นลักษณะที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของ
ภูมิภาคเหนือตอนล่าง เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วย 9 จังหวัด อันได้แก่ 
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ พิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี  เป็นพ้ืนที่
รอยต่อทั้งระหว่างประเทศและภาคส่วนอื่นภายในประเทศ ระหว่างประเทศเป็นรอยต่อติดกับประเทศ
ลาวที่จังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลก และประเทศเมียนม่าที่จังหวัดตาก และในประเทศเป็นรอยต่อ
เชื่อมกับภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ภาคอีสานที่จังหวัดพิษณุโลกและ
เพชรบูรณ์ และภาคกลางที่จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ ซึ่งมีการอพยพของผู้คนไปมา
ระหว่างกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมไทย
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ท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ไทต่างๆ ซึ่งอย่างน้อยแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มดังนี้คือ 1) ภาษาไทยกลาง พูดใน
เขตอ าเภอเมืองของทั้ง 9 จังหวัด 2) ภาษาไทยท้องถิ่น ได้แก่ ภาษาสุโขทัย 3) ภาษาไทยถิ่นจากภาค
กลาง ได้แก่ ภาษาสุพรรณบุรี 4)  ภาษาล้านนา ได้แก่ ภาษาเหนือ ไทยวน ไทใหญ่ และไทลื้อ 5) 
ภาษาไทยอีสาน-ลาว ได้แก่ ภาษาหล่ม (หล่มสัก หล่มเก่า เพชรบูรณ์) นครไทย โคราชหลวงพระบาง 
เวียงจันทน์ ตี้ แง้ว พวน ครั่ง และโซ่งหรือไทด า (อัญชลี วงศ์วัฒนา, 2557) 
           วัฒนธรรม คือ มรดกแห่งสังคมซึ่งสังคมมรับและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม เป็นผลผลิตของ
ส่วนรวมที่มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนแต่ก่อนสืบต่อกันมา และเนื่องจากวัฒนธรรมในรูปแบบของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาเป็นร้อย ๆ ปีนี้ คือจุดแข็งของวัฒนธรรมไทย เพชรตะบอง ไพศูนย์. 
(2553) ได้กล่าวว่า ชาวไทยทรงด า หรือ ลาวโซ่ง ซึ่งมีบรรพบุรุษและถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ที่เดียนเบียนฟู  
ประเทศเวียดนาม เป็นกลุ่มชาติพันธุ์คนไทยสาขาหนึ่งในบรรดาหลายชนเผ่า ที่แต่งกายด้วยสีด า ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยด าลักษณะความเป็นอยู่ของลาวโซ่งนั้น มักมีชีวิตความเป็นอยู่
อย่างง่าย ๆ ชาวลาวโซ่งเข้ามาตั้งรกรากอยู่ท่ามกลางชาวไทยเป็นเวลานาน จนสนิทสนมคุ้นเคย ใน
ระหว่างกลุ่มชาวไทยและชาวลาวโซ่ง กระทั่งได้เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี กับ
หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ตามแบบชาวไทยบ้างก็ตาม ทว่า ลาวโซ่งส่วนใหญ่ก็ยังสามารถรักษา
วัฒนธรรมประเพณี ที่เป็นของตนไว้ได้เกือบครบถ้วน เช่น การแต่งกาย ภาษา และพิธีกรรมต่าง ๆ        
อันจัดเป็นวัฒนธรรมประเพณีท่ียังปฏิบัติกันมาอย่างเคร่งครัด 
           การด าเนินการโดยยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 
2559) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) นโยบายส าคัญ ของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นแนวทางส าหรับก าหนดจุดเน้นส าคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และความมั่นคง ควบคู่กับความต้องการของประชาชนมาเชื่อมโยงกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของกรม
ส่งเสริม วัฒนธรรม โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยพ้ืนที่ของต าบลบ่อทองอ าเภอบางระก า จังหวัด 
พิษณุโลก อยากให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมภายในพ้ืนที่เหมาะสมกับทางภาครัฐมีนโยบายส่งเสริม
วัฒนธรรมแต่ล่ะท้องถิ่น กระทรวงวัฒนธรรมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะให้เป็นกลไกในการพัฒนา 
สืบสาน เผยแพร่อนุรักษ์ จึงได้ท าการส่งเสริม ค้นหาแนวทางในการสืบสาน เผยแพร่ อนุรักษ์ที่
เหมาะสม และทุกฝุายที่เกี่ยวข้องต้องการจะปรับทิศทางในการปฏิบัติที่เหมาะสม การศึกษา
วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไทยทรงด าตามนโยบายสาธารณะของภาครัฐ ข้อมูลที่ได้รับเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้น าไปเป็นแนวทางในการสืบสาน เผยแพร่ อนุรักษ์ จะเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมให้ก้าวหน้าไปในทางท่ีดีต่อไป  
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วัตถุประสงค์งานวิจัย 
           1) เพ่ือศึกษา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไททรงด า และการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมของชาวไททรงด า และ  
           2) เพ่ือศึกษาการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของ
ชาวไททรงด า และ  
           3) เพ่ือเสนอแนวทางในการปรับตัวของชาวไททรงด าที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไททรงด า ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
            การศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่อง “วิถีชิวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไทยทรงด าเพ่ือสืบ
สาน เผยแพร่และอนุรักษ์ตามนโยบายสาธารณะของภาครัฐ กรณีศึกษา ต าบลบ่อทอง อ าเภอบาง
ระก า จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์การ วิจัย คือ เพ่ือศึกษา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความ
เป็นอยู่ของชาวไททรงด า ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวไททรงด าและ
ผลกระทบต่อการด าเนินวิถีชีวิตและเสนอแนวทางในการปรับตัวของชาติพันธุ์ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีข้ันตอนการ ด าเนินงานวิจัยดังนี้  
 

บริบทพื้นที ่ต.บ่อทอง อ.บางระกรรม จ.พิษณุโลก 

วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไททรงด า 

การเปลี่ยนแปลงทาง 

วัฒนธรรมของชาวไททรง

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

 ทางวัฒนธรรมของชาวไททรงด า 

แนวทางการปรับตัวของชาวไททรงด า ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
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ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (research methodology)  
            เป็นการด าเนินการศึกษาทั้งสามประเด็น ประเด็นแรกศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการ  
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวม้ง ประเด็นที่สองศึกษาการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง  
วัฒนธรรม และประเด็นที่สามแนวทางในการปรับตัวของชาติพันธุ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  
ทางวัฒนธรรม โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังนี้  
           1. การเลือกกลุ่มผู้สัมภาษณ์  
           2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
           3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
           4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
           1. การเลือกกลุ่มผู้สัมภาษณ์  
           1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  
           การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คณะผู้วิจัยท าการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูล 
หลัก ลักษณะของกลุ่มที่เลือกจากแบบสัมภาษณ์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิถีชีวิตความเป็นอยู่  
และวัฒนธรรมของชาวไททรงด า เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกต่อปรากฏการณ์ที่แตกต่างมุมมองกัน ตาม 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  
           1) กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่ 
ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระกรรม จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 3 คน  
           2) กลุ่มผู้น าทางศาสนาที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวไทยทรงด า ได้แก่ เจ้าอาวาส ในพ้ืนที่ ต าบล
บ่อทอง อ าเภอบางระกรรม จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 คน 
           3) คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ในพ้ืนที่ ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระกรรม 
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 7 คน 
           4) เยาว์ชนคนรุ่นหลัง ในพ้ืนที่ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระกรรม จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 5 คน 
            การที่เลือกกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้เพราะต้องการที่จะศึกษาทั้งข้อมูลตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันในส่วน 
ของผู้ใหญ่บ้านจะสอบถามด้านวัฒนธรรมเก่าๆ จนถึงปัจจุบัน ส่วนกลุ่มเจ้าหน้าที่และกลุ่มชาวบ้านจะ 
สอบถามถึงวัฒนธรรมใหม่ๆ โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่และชาวบ้านจะเลือกจากกลุ่มที่ให้ความร่วมมือ 
           1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
            เป็นการเลือกแบบเจาะจงว่าต้องการเลือกกลุ่มที่ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย 
จะเลือกกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระกรรม จังหวัดพิษณุโลก โดยจะ
คัดเลือกผู้ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ชุมชนบ้านบ่อทอง ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระกรรม จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือ
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไททรงด า การปรับตัวต่อการ
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เปลี่ยนแปลงทาง วัฒนธรรมของชาวไททรงด า แนวทางในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม และวิธิสืบสานวัฒนธรรมชาวไททรงด า 
           2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
            การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) โดยมีการก าหนดประเด็น 
ค าถามการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า ในลักษณะค าถามแบบปลายเปิด ข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) 
เป็นการเก็บข้อมูลจากเอกสาร จากการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องการน าข้อมูล
มาปฏิบัติการปรับเปลี่ยนต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ของชาวไทยทรงด า ต าบลบ่อทอง อ าเภอ
บางระกรรม จังหวัดพิษณุโลก โดยน าข้อมูลมาด าเนินการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) เพ่ือเป็นส่วนประกอบในการวิเคราะห์เนื้อหาและอธิบายร่วมกับข้อมูลที่ ได้จากการวิจัยใน
ภาคสนามเช่นแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางการด าเนินวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ สังคมและ
ปัญหาต่างๆ จากการเปลี่ยนแปลง และวิธิสืบสานวัฒนธรรมชาวไททรงด า 
           การศึกษาเอกสาร (Documentary study) เป็นการที่มุ่งที่จะรวบรวมข้อมูลในประเด็น วิถี
ชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไททรวด า และความเป็นอยู่ของชาวไททรงด าแบบดั้งเดิมของหมู่บ้าน
บ่อทอง ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระกรรม จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการจัดการ
รวบรวมข้อมูลและ ตรวจสอบผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยการรวบรวมเอกสารประกอบไปด้วย                
(1) เอกสารขั้นต้น ที่เป็น ข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้มีการผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยการ
รวบรวมเอกสารที่ส าคัญที่ เกี่ยวข้องที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาว
ไททรงด า (2) เอกสารขั้นรอง เป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว ระดับหนึ่งเพ่ือที่จะช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ที่ศึกษาจะได้ศึกษาได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วย ต ารา  วิชาการ บทความ วารสาร 
หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพที่จะได้น า  ข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่าง
ถูกต้องที่สุดเพ่ือการท าวิจัยต่อไป (สรรเกียรติ กุลเจริญ, 2558 : 53) 
           ข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
โดยผู้วิจัยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างในการด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการ  
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเพ่ือสังเกตการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมระหว่างการให้ข้อมูลเชิง  
ลึกเพ่ือที่จะเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งประกอบไปด้วย1) กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่ ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระกรรม จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 3 คน 2) กลุ่มผู้น าทางศาสนาที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวไทยทรงด า ได้แก่ เจ้า
อาวาส ในพ้ืนที่ จ านวน 1 คน 3) คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ในพ้ืนที่ จ านวน 7 
คน 4) เยาว์ชนคนรุ่นหลัง ในพ้ืนที่ ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระกรรม จังหวัดพิษณุ โลก จ านวน 5 คน 
เพ่ือเนื้อหาของการสัมภาษณ์และน ามาใช้ในการอธิบายเนื้อหาในเชิงลึก 
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            การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) เป็นการสนทนาที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนเพ่ือ
การ เรียนรู้และเข้าใจในระดับลึกในประเด็นวิจัย โดยการซักถามพูดคุยกันระหว่างการสัมภาษณ์แบบ 
บุคคล เป็นการคุยอย่างมีจุดมุ่งหมายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการกับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่ม 
ตัวอย่างที่เป็นชาวไททรงด า เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง วิถีชีวิต
วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไททรงด า ในหมูบ่่อทอง ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระกรรม จังหวัด
พิษณุโลก โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง  อิสระด้วย
ค าพูดของตนเอง 
           3. เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บข้อมูล  
            การใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) เพ่ือด าเนินการ 
สัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีมาประกอบการสร้างข้อค าถามจากข้อมูลทุติยภูมิในการ  
สัมภาษณ์ต่อประเด็นที่ศึกษาเพ่ือด าเนินการเก็บรวบรวมจาก กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้น าทางศาสนา 
คณะกรรมการหมู่บ้าน เยาว์ชนคนรุ่นหลัง ในพ้ืนที่ชุมชนบ้านบ่อทอง ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระ
กรรม จังหวัดพิษณุ โลก โดยสร้างจาก แนวคิดทฤษฎีและข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แบ่งออกเป็น
ประเด็น ดังนี้  
           1. วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไททรงด า  
           2. การเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไททรงและผลกระทบต่อ
การด าเนินวิถีชีวิต  
            3. แนวทางในการปรับตัวของชาติพันธุ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและความเป็นอยู่  
            การตรวจสอบเครื่องมือ การใช้ตรวจสอบแบบสามเศร้า (triangulation) ได้แก่ การ
ตรวจสอบสามเสร้าด้านข้อมูล โดยพิจารณา แหล่งสถานที่ แหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน การตรวจสอบ
สามเส้าด้านผู้วิจัย โดยการ เปลี่ยนตัวผู้สังเกตหรือผู้สัมภาษณ์ และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิ ธี
รวบรวมข้อมูล โดยใช้การสังเกต แบบไม่มีส่วนร่วมควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาข้อมูล
เชิงเอกสารในเรื่องเดียวกันใน การด าเนินการเพ่ือให้ข้อมูลมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และมีความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล นอกจากนี้ ยังให้ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบข้อค าถาม เพ่ือให้มีความเที่ยงตรง 
(Validity) เนื้อหา 
            4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) ซึ่งได้มาจาก การสัมภาษณ์และการศึกษาวิจัยเชิงเอกสารจากประเด็นแรกศึกษาวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ ของชาวไททรงด า ประเด็นที่สองศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ของชาวไททรงด าและผลกระทบ ต่อการด าเนินวิถีชีวิต และประเด็นที่สามแนวทางในการปรับตัวของ
ชาติพันธุ์ที่สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง เพ่ือ
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น ามาสะท้อนผลการศึกษาและ อธิปรายผลเชิงทฤษฎีในทั้งสามประเด็นของการวิจัย (สรรเกียรติ กุล
เจริญ, 2558 : 38) ดังต่อไปนี้  
            1. ผู้วิจัยถอดเทปข้อความเสียงที่สัมภาษณ์เชิงลึกแบบค าต่อค าของการสัมภาษณ์กลุ่ม 
ตัวอย่างจ านวน 15 คน  
            2. ผู้วิจัยสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปเสียงสัมภาษณ์ แล้วน าข้อมูลไปเรียบ 
เรียงให้เหลือแต่ประเด็นส าคัญ แล้วจึงน าไปตรวจสอบความถูกต้องโดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่จด 
บันทึกไว้ จัดข้อมูลให้เป็นระบบ เมื่อเรียบร้อยแล้วน ามาจัดประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัย  
            3. การสรุปและตีความ ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยใช้วิธีการสามเส้า ด้วย
การ พิจารณาความสอดคล้องกันของข้อมูลที่เก็บข้อมูลได้ และข้อมูลที่ศึกษาได้จากต ารา จากนั้น
จัดท า ข้อสรุป และพรรณนาตามกรอบแนวคิดของการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย 
           ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  
            การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 
มีนาคม 2565  
           5.1 สรุปผลการวิจัย วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไททรงด า และการ
เปลี่ยนแปลงทาง 
วัฒนธรรมของชาวไททรงด า  
           ด้านวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไป 
เศรษฐกิจท าให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไททรงด า ต้องปรับตัวให้ทันจากอดีตที่ท ามาหากิน
เพียงเพ่ือหาเลี้ยงเลี้ยงดู คนในครอบครัว เกิดหนี้สินจากการขาดทุนในอาชีพ การส่งลูกเลี้ยงหนังสือที่
ห่างไกลจากบ้านเกิดและมีกาแข่งขันในการใช้ชีวิตสูง เลยต้องหารายได้ให้หลายทางเพ่ือ เลี้ยง
ครอบครัว สามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าอดีตแทบจะทุกด้าน เมื่อมีการ  เปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมขึ้นนั้นส่งผลให้วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงทางประเพณี วัฒนธรรมหรือ  ความเชื่อ
บางอย่างเลือนรางหายไป แต่บางเรื่องยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เช่นประเพณีพิธีกรรมเสนเรือน 
น าผีขึ้นเรือน งานศพ งานแต่ง เป็นต้น สิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนั้นคือมีความเจริญเข้า
มา ทั้งเทคโนโลยี การสื่อสาร และเศรษฐกิจที่ส่งผลอย่างมากต่อความเปลี่ยนแปลง เช่น การประกอบ
พิธีกรรมการเสนเรือนในอดีตจะมีการจัดขึ้นในทุกๆปี ประเพณีการแต่งงานที่มีการไหว้ผี จากอดีตที่ 
เคยร่วมจัดขึ้นก็เลือนหายไป วิถีชีวิตความเป็นอยู่ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในด้าน เศรษฐกิจ การ
คมนาคม ท าให้มีการปรับตัวจึงท าให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่มีการ  เปลี่ยนแปลงมากกว่าเมื่อก่อน 
และยังไม่มีหน่วยงานไหนที่เข้ามาแล้วได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมโดยตรง แต่จะมีเข้ามาช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรม และฟ้ืนฟู เช่น การสร้างศูนย์การเรียนรู้วิถี
ชีวิตของชาวไททรงด า ดังนั้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวไททรง
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ด า ถูกเปลี่ยนแปลงไป ตามยุคสมัย แต่บางเรื่องก็ยังคงอนุรักษ์และสืบทอดต่อกันมาอย่างเช่น 
ประเพณี การแต่งกาย และ ความเชื่อ ส่วนการใช้ภาษาจากอดีตที่ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารพูดคุยกัน
เริ่มน้อยลง แปลงเปลี่ยนมา สื่อสารกันเป็นภาษากลางมากขึ้น ท าให้ภาษาถิ่นเลือนรางหายไป การเข้า
มาของสื่อและเทคโนโลยีที่ ทันสมัยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมากขึ้น ถือเป็นปัจจัย
หลักท่ีส าคัญของความ เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวไททรงด า 
            5.2 สรุปผลการวิจัย  
            การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม ชาวไททรงด ายังคงมีความเชื่อเรื่องของผี พิธีกรรม แต่ก็มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมของชาวไททรงด าเนื่องจากอดีตมีชาวไททรงด าจะเชื่อเรื่องของผีมากจนการเจ็บปุวย
ทางร่างกายบางอย่างที่อ่าจะเป็นเรื่องที่มีอาการ หนาว สั่น พูดจาไม่รู้เรื่อง จนเหมือนอาการผีเข้า ชาว
ไททรงด าก็จะมีหมอของชาวไททรงด ารักษา แต่ในปัจจุบันชาวไททรงด าได้มีการพบแพทย์เหมือน
บุคคลภายนอก ส่านในเรื่องของพิธีกรรมหรือ ประเพณีก็จางหายไปเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่มันแย่
ลงชาวไททรงด าก็หันไปท าอาชีพนอกหมู่บ้านมากขึ้น ท าให้เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมหรือ
พิธีกรรมของชุมชนน้อยลง ดังนั้น การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมสิ่ง ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมขึ้นนั้นเริ่มมาจากการแต่งกาย ภาษา ท า
ให้คนในชุมชนเริ่มอยากมีการ เปลี่ยนแปลง เพราะถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่แปลกและล้าสมัย เพราะ
การพูดและการแต่งตัวแตกต่าง จากวัฒนธรรมภายนอก  
            5.3 แนวทางในการปรับตัวของชาวไททรงด าที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
ด้านแนวทางในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของชาวไททรงด า วัฒนธรรมเปลี่ยนไปจากใน อดีต 
คือเรื่องการแต่งกาย ภาษา ที่แก้ไขได้ยากในปัจจุบันนี้ ลักษณะของที่อยู่อาศัยของเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมที ่เป็นบ้านไมย้กสูงกลายเป็นบ้านอิฐบ้านปูนเป็นส่วนใหญ่ มีความเปลี่ยนแปลงมาจากการปรับตัว
ทางวัฒนธรรม ปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจและสิทธิบุคคล ท าให้เกิดการ 
ปรับตัวทางวัฒนธรรมที่มากขึ้นจากอดีต เศรษฐกิจท าให้ชาวบ้านมีเงินกินเงินใช้มากขึ้น ต่างคนต่างมี
สิทธิ มองในภาพรวมในสังคมก็จะคล้ายกันหมดในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากที่หลายปัจจัยที่
เกิดขึ้นภายหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมใน ชุมชนคนรุ่นหลัง ก็มีทั้งข้อดีสามารถเข้าทัน
สังคมที่ทันสมัยมากขึ้น เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวคนรุ่นใหม่ เป็นการ ชีวิตในสังคมที่กว้างขึ้น ข้อเสียที่ส าคัญที่
สูญเสียไปคือ อัตลักษณ์ของชุมชนเลือนหายไปจากการเข้ามาของเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้บางครั้งที่
มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาถ่ายทอดเกิดความติดขัดความไม่เข้าใจกับเรื่องเดิม ๆ ที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป และการ  
เปลี่ยนแปลงที่สามารถปรับตัวได้ง่าย ในเรื่องของการศึกษาที่ต้องทันสมัยมากขึ้น จากอดีตที่ต้อง 
พยายามสอนภาษากลางผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นสื่อออนไลน์ในการศึกษามากขึ้น 
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           ดังนั้น แนวทางในการปรับตัวของชาวไททรงด าที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมขึ้นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ง่าย คือการแต่งกาย 
ภาษา ที่ใช้ในการสื่อสาร ก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัย มีความเปลี่ยนแปลงมาจากการปรับตัวทาง
วัฒนธรรม ปัจจัยหลักที่ท า ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจและสิทธิบุคคล ท าให้เกิดการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรมที่มากขึ้น จากอดีต                  
            อภิปรายผลการวิจัย 
            การศึกษาวิจัยเรื่อง วิถีชิวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไททรงด า ต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวไททรงด า กรณีศึกษาต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก คณะผู้วิจัยได้อภิปราย ผลการวิจัยได้ดังนี้  
            1. ชาวไททรงด าในต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก มีการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจาก ทั้งกระบวนการพัฒนาวิถีชิวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของ
ชาวไททรงด า เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของ  ชาวไท
ทรงด า วิถีชีวิตความเป็นอยู่และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวไททรงด า ถูกเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุค สมัย แต่บางเรื่องก็ยังคงอนุรักษ์และสืบทอดต่อกันมาอย่างเช่น ประเพณี การแต่งกาย และ
ความเชื่อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สม จะเปา (2560) ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลง 
คุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์คะฉี่น บ้านใหม่สามัคคี ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ชาวคะฉี่น มีด้านความเชื่อ ศาสนาแบบดั้งเดิม วัฒนธรรม และประเพณี 
ที่ได้เชื่อถือ กันมายุคต่อยุคจนถึงปัจจุบัน ภายหลังจากได้รับการยอมรับการเป็นชนเผ่าชีวิตความ
เป็นอยู่ค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาตามล าดับ วัฒนธรรม และประเพณีของชนชาติพันธุ์คะฉี่น ได้เปลี่ยนแปลง
ไปตามสังคมที่ เปิดกว้าง สามารถแสดงออกได้อย่างเปิดเผย เช่น ด้านวัฒนธรรม ประเพณีการแต่ง
กาย ภาษา และ ประเพณีการเต้นร าแต่อย่างไรก็ตามยังมีบางส่วนที่ยังไม่สามารถยอมรับตามกฎหมาย 
ดังการศึกษาที่ ทุกคนก็เข้าใจตรงกันว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ดี แต่ขึ้นอยู่กับการขวนขวายในการเรียนรู้
ศึกษาที่แตกต่าง กัน บางคนส่งเสริมลูกหลานให้การศึกษาอย่างดีก็มีอนาคตสดใส บางคนไม่มีโอกาส
ให้ลูกหลานให้ การศึกษาได้ จึงคล้อยตามกระเสค่านิยม จึงแตกต่างกันในความรู้ ความเข้าใจกันอย่าง
มากแต่ประชาชนชาวคะฉี่นก็มีความสุขในความเป็นอยู่ในชีวิตปัจจุบันเป็นอย่างมากแต่มีความ
แตกต่างจากงานวิจัยของรัชนี คุม้สวัสดิ์ (2554) เรื่องวิถีชีวิตของชาวไทยทรงด าใน เขตต าบลหนองชุม
พล อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พบว่า กระบวนการพัฒนาประเทศของรัฐเร่ง ให้มีการกระจาย
ความเจริญสู่ชนบท โดยเน้นความเจริญด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการสร้าง  สาธารณูปโภค
ต่างๆ ส่งผลให้ชุมชนต้องมีการปรับตัวปรับรูปแบบวิถีชีวิต โดยประยุกต์ความ  เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ให้เข้ากับวิถีชีวิตดั้งเดิมของตน 
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           2. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม มีการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมส่งผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไททรงด าในต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก สอดคล้องกับการศึกษาของ วิชุพันธ์ ไทยโพธิ์ศรี (2553) เรื่องการปรับตัวและด ารงอยู่ของ
ชุมชนลาวโซ่ กรณีศึกษาบ้านเกาะแรด อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบว่า สภาพเศรษฐกิจของ
ชุมชนมีการขยายตัวมากขึ้นเป็นล าดับ ประชากรส่วนใหญ่เปลี่ยนอาชีพจากการท าไร่มาเป็นการรับจ้าง
ในโรงงานอุตสาหกรรมยางผลิต รถยนต์ คนในชุมชนมีโอกาสทางการศึกษา มีอิสระในการเลือก
คู่ครอง และมีรูปแบบทางสังคมมี ทิศทางเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกับสังคมเมืองมากขึ้น ส่วนในด้านการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมพบว่า คนในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนรับวัฒนธรรมของกลุ่มชนอ่ืนเข้ามา
ผสมผสานร่วมกับวัฒนธรรมดั้งเดิม ของตน มีการเปลี่ยนขั้นตอนในการปฏิบัติพิธีกรรมให้สะดวกขึ้น 
และระบบเศรษฐกิจและสังคมมี ผลกระทบต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยของ สุรศักดิ์ บุญอาจ (2558) ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง กระบวนการ ปรับตัว
ทางวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวลาวและชาวกัมพูชา ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการปรับตัว ทาง
วัฒนธรรม ภาพรวมพบว่าส่วนใหญ่มีการรักษา อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเองไว้ และมีการ  ปรับ
รับเอาวัฒนธรรมไทยมาด้วย ส่วนระดับขั้นตอนในการปรับตัวของนักศึกษาชาวลาว พบว่าโดย  ส่วน
ใหญ่เมื่ออยู่เมืองไทย มาสักระยะหนึ่ง รู้สึกปรับตัวได้มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ ภาษาไทย 
ท าให้นักศึกษาสื่อสารได้อย่างมั่นใจ และรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นเสมือนบ้าน ของตนเอง  ส่วนระดับ
ขั้นตอนในการปรับตัวของนักศึกษาชาวกัมพูชา พบว่าโดย ส่วนใหญ่เพิ่งเข้ามาอยู่ในประเทศ ไทยได้ไม่
นาน จึงรู้สึกตื่นเต้นถึงความแปลก ใหม่ของสภาพแวดล้อม สถานการณ์ใหม่ๆ ทั้งวัฒนธรรม ผู้คน และ
การบริโภค เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยเร่งท าให้เกิดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม
และวัฒนธรรมของชาวม้งในหมู่บ้านห้วยน้ าไซ สอดคล้องกับงานศึกษาของ มนู สิงห์เรือง (2550) 
เรื่องความเปลี่ยนแปลงประเพณีไทยทรงด า กรณีศึกษาประเพณีเสนเรือนของชาวไทยทรงด า บ้าน
หนองเต๋าด า หมู่ที่ 4 ต าบลวังอิทก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ในชุมชนของชาว  ไทย
ทรงด ามีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  
            3. แนวทางในการปรับตัวของชาวไททรงด าที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
ชาวไททรงด า ในต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก คงมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมที่
เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาวไททรงด าของตนเองเอาไว้ สอดคล้องกับงานศึกษาของ วีระ อินพันทัง 
(2549) สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพรูปแบบการ
จัดระบบและทิศทางในการตั้งถิ่นฐานของไทยทรงด าเป็นอย่างมากด้วยเหตุผลที่มี ครูมีลักษณะถิ่นฐาน
ที่เป็นทุ่งราบสลับทิวเขาซึ่งมักมีพ้ืนที่แคบและขนาดไม่ใหญ่นะชาวไทยร าจึงเลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่
ราบแอ่งกระทะใกล้ชายฝั่งและแหล่งน้ าโดยสงวนพ้ืนที่ราบที่สุดบริเวณริมฝั่งแม่น้ าไว้เป็นที่ ดินท ากิน
คือผืนนะส่วนบ้านเรือนกับพ้ืนที่ปลูกพืช ไร่จะตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขาถัดจากพ้ืนน่ะขึ้นไปแล้ววางตัวสูง
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ต่ าเรียงไปตามความยาวของชิ้นเขาการตั้ง บ้านเรือนดังกล่าวนอกจากจะช่วยหลีกเลี่ยงภัยน้ าท่วม
ลักษณะภูมิประเทศยังเป็นเครื่องช่วยก าหนดอาณาเขตของแต่ละครัวเรือนได้อีกด้วยเนื่องจากพ้ืนที่ซึ่ง
เหมาะแก่การตั้งหมู่บ้า มีอยู่จ ากัดหมู่บ้านไทยทรงด าจึงตั้งกระจายตัวกันไปเป็นหมู่เล็กๆและผื่นนมี
ลักษณะเป็นหินเล็กๆยาวแคปทั้งนี้ความใหญ่ของพ้ืนที่ราบระหว่างหกเขาเป็นที่ก าหนดขนาดของ  ซึ่ง
แตกต่างจากงานวิจัยของ เสาวภา อาศน์ศิลารัตน์ (2550) วิจัยเรื่อง วัฒนธรรมการเร่ร่อน ในทะเลการ
เปลี่ยนแปลงอาณาเขต และการปรับตัว : การใช้ทรัพยากร และรูปแบบการบริโภคในหมู่ เกาะตอนใต้
ของประเทศไทย พบว่า วิถีชีวิตของชาวมอแกนซึ่งตั้งถิ่นฐานในบริเวณหมู่ เกาะสุรินทร์  จังหวัดพังงา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมการเร่ร่อนในทะเลถูกเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างมากอัน เนื่องมาจากการ
ก่อตั้งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ตั้งแต่ พ.ศ.2524 เป็นต้นมา โดยขาดการ ค านึงถึงกลุ่มผู้เสีย
ผลประโยชน์เป็นหลักซึ่งเป็นคนท้องถิ่น แม้ว่าใน ภายหลังจะมีการประนีประนอม การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันแล้วก็ตาม  
 
ข้อเสนอแนะ  
           ข้อเสนอแนะการท าผลวิจัยไปใช้ ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง
ต่อไปนี้  
           1. รัฐควรมีการส่งเสริมการการเรียนรู้เรื่องของการเรียนภาษาของชาวไททรงด า อนุรักษณ์
การแต่งกาย ภาษา  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
            ควรมีการศึกษาการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาวไททรง
ด า ที่ อ่ืนๆ เพื่อท าให้ทราบถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันจะเป็นประโยชน์ส าหรับต่อยอดและ 
น าไปสู่การพัฒนาโดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานได้ในอนาคต 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จบริษัททรัพย์อนันต์คอนกรีตจ ากัด  
Factors Affecting Satisfaction in Buying Ready-Mixed  

Concrete Sub-Anan Concrete Company Limited 
 

อมรรัตน์  วีรานนท์1  และ เอมพิกา  สงัฆพรร2 
Amornrat  Weeranon and Aempika  Sankkhaphan 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีต
ผสมเสร็จของบริษัท ทรัพย์อนันต์คอนกรีต จ ากัด ในด้านต่าง ๆ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์                    
ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ              
ด้านกระบวนการ โดยศึกษาถึงความพึงพอใจ จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป  
 ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ที่เคยซื้อและใช้คอนครีตผสมเสร็จ จ านวน 180 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาค่าความถี่                  
ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย 
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31 - 40 ปี มีรายได้
ต่อเดือน 15,001 บาท - 30,000 บาท มีอาชีพเจ้าของบ้าน  
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท ทรัพย์อนันต์
คอนกรีต จ ากัด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านกระบวนการ     
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านราคา  
 ความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท ทรัพย์อนันต์คอนกรีต จ ากัด โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด  
 
ค าส าคัญ :  ปัจจัย,ความพึงพอใจในการซื้อ 
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Abstract 
 This research aims to To study the factors influencing satisfaction in 
purchasing ready-mixed concrete of the Company. Sap Anan Concrete Co., Ltd. in 7 
areas, namely product, price, distribution in terms of marketing promotion, personnel 
aspect, physical aspect Process by studying satisfaction Classified by general 
information.   
 The population in this research was 180 people who had bought and used 
ready-mix concrete. The research instrument was a questionnaire, data collection 
and data analysis. frequency determination Percentage and Mean Values. 
 The results of the study found that most of the respondents were male, aged 
31-40 years, monthly income 15,001 baht - 30,000 baht, were homeowners. 
 Factors Influencing the Company's Satisfaction in Buying Ready-Mixed 
Concrete Sap Anan Concrete Co., Ltd. When considering each aspect, it was found 
that all aspects were at the highest level. by the process Promotion of marketing, 
personnel, products distribution channel physical characteristics and price. 
 Satisfaction in purchasing the Company's ready-mixed concrete Sap Anan 
Concrete Co., Ltd. overall is at the highest level. 
 
Keywords: Factors, purchase satisfaction 
 

1. บทน า 
 อุตสาหกรรมก่อสร้างภายในประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่าน
มา เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 ลดลงร้อยละ 4.2 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้อย
ละ 6.4 ในไตรมาสที่สาม ด้านการใช้จ่ายการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัว การลงทุน
ภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าลดลงในอัตราที่ชะลอลง ขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุน ภาครัฐ
ขยายตัว และการส่งออกบริการลดลงต่อเนื่องด้านการผลิตสาขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัว                 
การผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บ
สินค้า และสาขาการขายส่งการขายปลีกและการซ่อมแซมฯ ลดลงในอัตราที่ชะลอลง ขณะที่สาขา
ไฟฟูาและก๊าซฯ ลดลงต่อเนื่อง เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 
2564 ขยายตัวจากไตรมาสที่สาม ของปี 2564 ร้อยละ 1.3 
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 งานก่อสร้างภาครัฐ : ส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน คิดเป็นสัดส่วน 82% 
ของมูลค่าก่อสร้างภาครัฐทั้งหมด ที่เหลือเป็นโครงการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานรัฐ และที่พักของ
ข้าราชการ ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่มักได้เปรียบในการรับงานภาครัฐ โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่ เนื่องจากมีประสบการณ์ มีความช านาญเฉพาะด้าน มีศักยภาพทางการเงิน และมีการ
พัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีในงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้รับเหมา SME จะมีโอกาสรับงาน
ภาครัฐในลักษณะของผู้รับเหมาช่วง  

งานก่อสร้างภาคเอกชน : กระจุกตัวในงานก่อสร้างที่อยู่อาศัย มีสัดส่วนคิดเป็น 54% ของ
มูลค่าก่อสร้างภาคเอกชนทั้งหมด ที่เหลือเป็นงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม (สัดส่วน 9%) พาณิช
ยกรรม (8%) และอ่ืนๆ (29%) เช่น โรงแรม และโรงพยาบาล  

ช่วงที่เหลือของปี 2564 คาดว่าการลงทุนก่อสร้างภาครัฐจะขยายตัวต่อเนื่อง ตามการเร่ง
เบิกจ่ายงบประมาณส าหรับโครงการรถไฟฟูาและรถไฟทางคู่ รวมถึงโครงการในระดับพื้นที่ได้แก่ การ
ขยาย ซ่อมแซม และปรับปรุงถนนกว่า 2,000 โครงการทั่วประเทศ ส่วนการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชน
คาดว่าจะยังซบเซา เนื่องจากผู้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งเพ่ือขายและให้เช่ามีแนวโน้มจะยังชะลอ
โครงการใหม่เพ่ือเร่งระบายสต๊อกที่ยังสูง สะท้อนจากจ านวนพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้าง ปี2564การลงทุน
ก่อสร้างโดยรวมคาดว่าจะเติบโตเพียง 1.5% (มีมูลค่าประมาณ 1.321 ล้านล้านบาท) โดยงานก่อสร้าง
ภาครัฐเติบโต 5.0% และภาคเอกชนหดตัว 3.0% จากที่เติบโต 3.1% และ 2.1% ในปี 2563 ตามล าดับ  

โอกาสการท าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในตลาดต่างประเทศ ผู้รับเหมาของไทยมีโอกาสรับงาน
เพ่ิมข้ึน ซึ่งมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่องรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัว
ของความเป็นเมือง ซึ่งรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม อาคารส านักงาน และที่อยู่อาศัย ภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน ประเทศสมาชิกไม่มีข้อจ ากัดในการให้ผู้รับเหมาต่างชาติเข้า
สู่ธุรกิจ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขในรูปแบบการเข้าไปร่วมทุนหรือรับเหมาช่วงการให้บริการก่อสร้าง
กับผู้ประกับการท้องถิ่นอย่างไรก็ตาม โอกาสส่วนใหญ่จะจ ากัดอยู่แค่เพียงผู้รับเหมารายใหญ่ 
เนื่องจากมีความพร้อมด้านเงินทุน เทคโนโลยี และช่องทางการลงทุนที่มาจากสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
กับนักลงทุนท้องถิ่นในระยะยาว รัฐบาลไทยมีแผนความร่วมมือกับรัฐบาลกัมพูชาและเวียดนาม ใน
การเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจระหว่างกัน ตามแผนพัฒนาโครงการ ซึ่งด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2561  ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและประเทศภาคี ในการ
ก าหนดแผนพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงพ้ืนที่ระเบียงชายฝั่งทะเล 3 ประเทศ กับเส้นทางที่เริ่มจากเมือง
ชายฝั่งของจีน ซึ่งจะน าไปสู่การลงทุนก่อสร้างโครงข่ายคมนาคมระหว่างไทย กัมพูชา และเวียดนาม
อีกหลายโครงการในอนาคต 
 อย่างไรก็ตาม การเข้าไปรับงานก่อสร้างในประเทศ  ผู้รับเหมาไทยอาจเผชิญปัจจัยเสี่ยงด้าน         
กฎระเบียบในการว่าจ้างที่อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เงื่อนไขสัญญารับเหมาที่มีความไม่
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แน่นอน ความไม่มั่นคงด้านเสถียรภาพทางการเมือง รวมถึงการแข่งขันกับผู้รับเหมาต่างชาติรายอ่ืนๆ 
ซึ่งแนวทางในการลดความเสี่ยงข้างต้นผู้รับเหมาไทยควรหาพันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน อาทิ 
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์/ผู้รับเหมาท้องถิ่น รวมถึงบริษัทจัดหาแรงงานท้องถิ่น เพ่ือให้มีช่องทางในการ
รับงานได้ต่อเนื่อง  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ผู้วิจัยได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีต
ผสมเสร็จของบริษัททรัพย์อนันต์คอนกรีต จ ากัด 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps) ครอบคลุมปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ปัจจัยด้านราคา (Product) ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) ปัจจัยด้านบุคคล (People) ที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัททรัพย์อนันต์คอนกรีต 
 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของผู้ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัททรัพย์
อนันต์คอนกรีต จ ากัด 
 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลจากตารางบทความ เอกสาร หรืองานวิจัยอ่ืนในเนื้อหาที่ 
เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ทฤษฎีหรือ  
แนวคิดท่ีเกีย่วข้อง ผู้วิจัยได้เลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระบุไว้ ดังมีหัวข้อต่อไปนี้  
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-mixed concrete plant) 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 บริเวณโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จบริษัททรัพย์อนันต์คอนกรีต จ ากัด 
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เพ่ือให้ได้คอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ ผู้ผลิตควรให้ 
ความส าคัญตั้งแต่การเริ่มตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบส่วนผสมคอนกรีตตั้งแต่มวลรวม หิน ทราย  
จากแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีส่วนคละเป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนดมาแยกจัดเก็บ น้ าสะอาด  
ปูนซีเมนต์ผงที่ได้มาตรฐานจะถูกจัดเก็บไว้ในไซโล (ภาพที่ 2.1) และสารผสมเพ่ิมอ่ืนหรือน้ ายาผสม 
คอนกรีตจะถูกเก็บแยกไว้ในภาชนะบรรจุอย่างมิดชิด 
 3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 3.2.1 พฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้า กระบวนการตัดสินใจ และความพึงพอใจ 
 การเข้าใจถึงกระบวนการซื้อของลูกค้าเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับการ
ตัดสินใจทางการตลาดล้วนมีอยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค การเข้าใจถึงขั้นตอน
หรือกระบวนการที่ลูกค้าด าเนินการก่อนซื้อผลิตภัณฑ์นั้น จึงท าให้สามารถก าหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
เพ่ือด าเนินไปยังเปูาหมายที่วางไว้ต่างจ าแนกพฤติกรรมผู้ซื้อสินค้าอยู่บนสมมติฐานที่ส าคัญคือ 
พฤติกรรมผู้บริโภคมีอิทธิผลและเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยพ้ืนฐาน  ทั้งจาก 1.ปัจจัยแวดล้อม 2.จาก
ปัจจัยเฉพาะบุคคลที่แตกต่าง ความรู้ ทัศนคติและลักษณะนิสัย คุณค่า หรือวิถีชีวิตของบุคคลแต่ยัง
พบว่า 5 ขั้นตอน คือ 
  1. ขั้นตอนการรับรู้ปัญหาและความจ าเป็น 
  2. ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 
  3. ขั้นตอนการประเมินทางเลือก 
  4. ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ 
  5. ขั้นตอนหลังการซื้อ 
 3.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
 ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญใน ปัจจัยส่วน
บุคคล เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ ระดับรายได้ การศึกษา อาชีพ ศาสนา หรือ ระดับสถานะทางสังคม 
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ และเป็นประโยชน์ในการแบ่งกลุ่มตลาดลูกค้า มักวัดจากสิ่งที่ลูกค้า
ปรารถนาและพึงพอใจ อัตราการใช้งาน จึงนิยมใช้เนื่องจากสามารถวัดได้ง่าย และยังพบว่ามี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์สูง   ผู้วิจัยได้เลือกปัจจัยด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
  1. อาย ุ(Age) ลูกค้ามักมีความต้องการและความสามารถในการซื้อเปลี่ยนแปลงไป
ตาม อายุ เช่น อาหารส าหรับเด็กทารกแรกเกิดอายุต่ ากว่า 1 ปี แม้ว่าสินค้าบางชนิดจะผลิตขึ้นมาสา
หรับกลุ่มลูกค้าเปูาหมายวัยรุ่น แต่ก็เป็นที่นิยมสาหรับลูกค้าทุกช่วงอายุดังเช่น รถยนต์ Ford 
Mustang ซึ่งอาจเรียกได้ว่ากลุ่มลูกค้ามีอายุทางจิตใจเป็นวัยรุ่น 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  397 
 

  2. เพศ (Gender) การแบ่งกลุ่มตลาดโดยใช้เพศนั้นมันใช้ในธุรกิจโดยเฉพาะเสื้อผ้า
เครื่องส าอาง และนิตยสาร โดยเพศหญิงมักเป็นกลุ่มเปูาหมาย เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอ านาจในการซื้อสูง 
แม้ว่าจะเป็นสินค้าสาหรับเพศชายหรือส าหรับเด็กก็ตาม  
  3. รายได้ (Income) รายได้เป็นสิ่งที่ก าหนดความสามารถในการซื้อของแต่ละ
บุคคล ผู้ซื้อท่ีมีรายได้สูง สามารถซื้อสินค้าที่มีราคาสูงได้ มักนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูง ซึ่งแตกต่าง
จากผู้ซื้อท่ีมีรายได้ต่ าจะพิจารณาสินค้าที่มีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป  
  4. อาชีพ (Occupation) ผู้ซื้อสินค้าที่มาจากอาชีพที่ต่างกัน อาจมีความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่ แตกต่างกันออกไปตามความต้องการและเหมาะสม เช่น สินค้าหรูที่มีชื่อเสียง นักธุรกิจใช้
เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ เป็นต้น  
 3.2.3 ทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
 ได้ให้ค านิยามถึงส่วนประสมการตลาดว่าเป็นเครื่องมือกลยุทธ์การตลาดที่สามารถควบคุมได้ 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ใช้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มตลาด เปูาหมาย เพ่ือสร้างระดับความพึงพอใจ
สูงสุด นามาซึ่งการบรรลุเปูาประสงค์ขององค์กร สอดคล้อง กับการศึกษาการรับรู้ถึงส่วนประสม
การตลาดของกลุ่มลูกค้า บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจ ากัด ได้กล่าวไว้ว่าหากพัฒนาส่วน
ประสมการตลาดให้ตอบสนองการรับรู้ของแต่ละกลุ่มลูกค้าได้  จะท าให้เกิดความพึงพอใจและ
ประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนประสมการตลาดจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรตระหนักถึงความส าคัญ 
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเปูาหมาย ซึ่งอาจกระทาได้แตกต่างกันไป
ตามทรัพยากรที่มีอยู่หรือเปูาประสงค์ของการทาการตลาด 
 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) อาจหมายถึงสินค้าหรือบริการที่กิจการน ามาเพ่ือจ าหน่าย 
และผู้ขายได้ส่งมอบให้กับลูกค้า ในอีกนัยหนึ่งหมายถึงประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อผู้ซื้อได้ชาระเงินตาม
ราคาที่ได้รับการเสนอ สินค้าอาจแบ่งออกเป็นอยู่ในรูปสิ่งของมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ แม้ว่าจะเป็น
สินค้าที่สามารถจับต้องได้ แต่ผู้ซื้อก็ค านึงประโยชน์ ความสะดวกสบาย หรือความสวยงามด้วยอย่างไร
ก็ตาม Product ยังรวมถึงการให้บริการ เช่น การบริการขนส่ง การให้บริการติดต่อสื่อสารเป็นต้น  
 2. ปัจจัยด้านราคา (Price) เป็นจานวนเงินที่ช าระเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ราคา
สินค้ามักจะไม่แน่นอนตายตัวเสมอไป เนื่องจากปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง เช่น ความต้องการ ซื้อผลิตภัณฑ์ 
ต้นทุนสินค้า ความสามารถในการจ่ายของลูกค้า ราคาสินค้าใกล้เคียงกันของคู่แข่ง หรือข้อจ ากัดทาง
กฎหมาย ดังนั้น การก าหนดราคาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งและกระทบต่อระดับความ ต้องการสินค้า  
ส่งผลลัพธ์ให้กระทบต่อกาไรของกิจการในที่สุด  
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 3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง สถานที่จ าหน่ายสินค้าไปยังผู้ซื้อ 
ซึ่งมักเป็นสถานที่ท่ีผู้ซื้อเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกในเวลาซื้อสินค้าและอาจเกี่ยวข้องกับการขายโดยตรง
ต่อลูกค้าหรือขายผ่านตัวแทนจัดจ าหน่าย  การตัดสินใจจึงจาเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืน
ประกอบด้วย เช่นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายแต่ละประเภท  โดยยึดถือความ
สะดวก รวดเร็ว เป็นส าคัญ  
  4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกระบวนการให้ข้อมูล ชัก
จูงและมักมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ มักกระท าผ่านวิธีการที่หลากหลาย ทั้งผ่านพนักงานขาย การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ และผ่านรายการส่งเสริมการชาย โดยมุ่งหมายหลักเพ่ือสื่อสารข้อมูลไปยัง
กลุ่มลูกค้าเปูาหมายถึงตัวสินค้า ลักษณะ สถานที่จ าหน่าย ราคา การใช้งานผลิตภัณฑ์ และให้
ตระหนักถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับคู่แข่งอ่ืนเมื่อพิจารณาส าหรับธุรกิจบริการแล้วยังได้
กล่าวถึงแนวคิดของส่วนประสมการตลาด ส าหรับธุรกิจบริการไว้เพ่ิมเติม คือบุคคลลักษณะทาง
กายภาพและกระบวนการ  
  5. ปัจจัยด้านบุคคล (People) หมายถึง พนักงานผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบติดต่อลูกค้า
เพ่ือแสวงหา โน้มน้าวใจ สร้างแรงกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและตั้งใจที่จะซื้อสินค้า โดยมุ่งหมาย
ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้านั้น หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดกับการบริการ 
  6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) ครอบคลุมคุณภาพของ
การ บริการผ่านการมองเห็นได้ของลูกค้า เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า เช่น ด้านความสะอาด ด้านการ 
บริการที่รวดเร็ว รวมทั้งประโยชน์อ่ืนที่สามารถดึงดูดลูกค้า เช่น อุปกรณ์เครื่องมือที่มีไว้ให้บริการ เป็นต้น 
  7. ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) เกี่ยวข้องกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ เพ่ือส่ง
มอบสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม การบริการที่รวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยา และ
สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า  
 3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีต
ผสมเสร็จ ผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และมีประเด็นการศึกษาท่ีใกล้เคียงกับงานวิจัยครั้งนี้
มาก าหนดเป็นตัวแปรอิสระท่ีศึกษา ดังนี้ 
 3.3.1 ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic) 
  1. อายุ (Age) การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซื้อคอนกรีต
ผสมเสร็จ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการแตกต่างกัน 
ส่วนการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผู้ซื้อในการเลือกปูนซีเมนต์ผสม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุในช่วง 30-
50 ปี นิยมซื้อปูนซีเมนต์ผสมเสร็จตราปูนช้างมากกว่ากลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุอ่ืน 
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  2. เพศ (Gender)ส าหรับในธุรกิจก่อสร้างนั้น การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างในช่องทางการจ าหน่ายแนวใหม่ในจังหวัดชุมพร พบว่าเพศมี
ความสัมพันธ์กับผู้ที่ร่วมตัดสินใจซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างและสื่อที่ท าให้รู้จักร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
อย่างไรก็ตาม ได้ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจ 
  3. รายได้ (Income) ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยทางการตลาดบริการ
ของผู้ใช้บริการ พบว่าผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัย
ทางการตลาดที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย   พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลกับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ โดยรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่สูงขึ้น ส่งผลต่อแนวโน้มการเลือกใช้บริการที่สูงขึ้นเช่นกัน 
เนื่องจากผู้มีรายได้ที่สูงขึ้นย่อมมีความสามารถในการจ่ายค่าบริการได้มากกว่าผู้มีรายได้ต่ ากว่า 
  4. อาชีพ (Occupation) การศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้าต่อบริษัทรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอท่าแซะพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์
ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการที่แตกต่างกัน ขณะที่การศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันมีระดับ ความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ซึ่ง
อาชีพธุรกิจส่วนตัวและพนักงานบริษัทเอกชนพึงพอใจ มากกว่านักเรียน/นักศึกษาอย่างไรก็ตาม 
การศึกษาความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวัสดุก่อสร้าง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผู้ซื้อในการเลือก
ปูนซีเมนต์ พบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ด้านอาชีพที่แตกต่างกัน ต่างพึงพอใจในการซื้อ
ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จตราปูนช้างไม่แตกต่างกัน 
 3.3.2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
  1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คุณภาพสินค้าหรือคุณภาพบริการ แสดงถึง
ประสิทธิภาพการท างานของผลิตภัณฑ์ หากความคาดหวังของลูกค้าและประสิทธิภาพการทางานของ
ผลิตภัณฑ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลูกค้าจะเกิดความพอใจในสินค้าหรือบริการนั้น และเกิดการยินดี 
เชื่อมั่น และภักดีในสินค้า คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของลูกค้า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ในการซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างภายใต้แบรนด์  SCG ของผู้บริโภคใน
เขตอ าเภอ พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และชื่อเสียงของตราสินค้า โดยความเชื่อมั่นในตราสินค้าและ
คุณภาพของสินค้า มีอิทธิพลมากที่สุด เช่นเดียวกับการศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจในการซื้อ
ทรายของลูกค้าบริษัท พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับคุณภาพของสินค้าทรายที่มีขนาดคละ
ตรงตามต้องการ ความสะอาดและคุณภาพท่ีสม่ าเสมอ  
  2. ปัจจัยด้านราคา (Price) การศึกษาภาคอุตสาหกรรมธนาคาร พบว่าการรับรู้
ปัจจัยด้านราคานั้นมีอิทธิพลโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้า  ยิ่งไปกว่านั้นราคายัง อาจเป็น
เครื่องบ่งชี้ถึงคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าคาดหวังไว้ และได้ตัดสินไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วพบว่า ปัจจัยด้าน
ราคาเป็นปัจจัยที่ลูกค้าให้ความส าคัญที่สุดราคายังเป็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้ค้า
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ส่งปูนซีเมนต์ถุงมากที่สุด ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ราคาสินค้าปูนซีเมนต์ถุงมีอิทธิพล ต่อความพึงพอ
ในการซื้อของผู้ค้าส่งมากที่สุด เช่นเดียวกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผู้ซื้อในการเลือกปูนซีเมนต์
ผสมเสร็จ พบว่า ปัจจัยด้านราคาและเงื่อนไขการจ าหน่าย เป็นปัจจัยที่มีผลต่อผู้ซื้อในการตัดสินใจ
มากที่สุด โดยปูนซีเมนต์ผสมที่มีราคาถูกกว่า ผู้ซื้อจะมีความพึงพอใจมากกว่า 
  3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ได้ศึกษาทัศนคติและความพึง
พอใจใน การซื้อทรายของลูกค้าบริษัททรัพย์อนันต์คอนกรีต  พบว่าช่องทางการจัดจ าหน่ายที่
เหมาะสม ผู้แทนจ าหน่ายที่มี จ านวนเพียงพอ และความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า เป็นปัจจัยที่ทาให้
ทัศนคติที่มีต่อสินค้าทรายของบริษัททรัพย์อนันต์คอนกรีต อยู่ในระดับดี  
  4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การศึกษาอิทธิพลของส่วน
ประสมการตลาดและความพึงพอใจของลูกค้า ต่อความภักดีของลูกค้าผู้ซื้อ  พบว่า ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า เช่นเดียวกับการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการของ ทรัพย์อนันต์คอนกรีตพบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
มีอิทธิพลและมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการในระดับมาก  โดยเฉพาะการแจกบัตร
ก านัลพิเศษให้แก่ลูกค้า 
  5. ปัจจัยด้านบุคคล (People) พนักงานผู้ให้บริการควรเป็นผู้ที่สามารถให้บริการ
ได้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะในการจูงใจลูกค้า มีทัศนคติที่ดี มีความคิดริเริ่ม สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ อีกทั้งยังต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
พบว่า พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ เป็นมืออาชีพ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ ส่งผลต่อระดับ
ความพึงพอใช้ของผู้ใช้บริการชาวไทยในระดับมาก 
  6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกค้าในบริบทของลักษณะทางกายภาพและปฏิสัมพันธ์ของพนักงาน พบว่า ทุกธนาคารที่มีระดับ
ความพึงพอใจสูงนั้น ลูกค้ามักพึงพอใจในการบริการของธนาคาร เนื่องจากลักษณะทางกายภาพและ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและลูกค้า นอกจากนี ้ยังพบว่า การปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางผังของ
ธนาคาร ปรับปรุงลักษณะทางการภาพให้ดียิ่งขึ้นและเทียบกับรูปแบบเดิม  
  7. ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) การศึกษาส่วนประสมการตลาด (7Ps) และ
ความพึงพอใจของลูกค้ารายย่อยในการใช้บริการ พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการ 
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอย่างมีนัยส าคัญสูงสุดสอดคล้องกับ การศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการในธุรกิจบริการจัดงานในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยด้านกระบวนการ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการนาเสนอกิจกรรมที่มีความแตกต่าง และการบริการจัดงานมีมาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว 
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจัดงาน 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 เครื่องมือหลักท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือหลักที่ใช้ในการวิจัยส าหรับงานวิจัยนี้ คือ แบบสอบถามเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและให้ได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยสามารถแบ่งเนื้อหาที่สอดคล้องและเกี่ยวข้อง
กันออกได้เป็น 3 ส่วน ซึ่งปรากฏตามภาคผนวก ก ดังนี้ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน  
และอาชีพ 

ส่วนที่  2  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ได้แก่  
  1. ท่านเคยซื้อและใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จด้วยตนเองหรือไม่   
  2. ท่านซื้อคอนกรีตผสมเสร็จล่าสุดยี่ห้อใด 
  3. ปริมาณการสั่งซื้อครั้งล่าสุด 
  4. วัตถุประสงค์ของการใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จครั้งล่าสุด 
  5. ท่านท าการสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จผ่านช่องทางใดมากที่สุด 
  6. ท่านท าการช าระเงินค่าคอนกรีตผสมเสร็จผ่านช่องทางใดมากที่สุด 

 ส่วนที่  3  ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านต่าง ๆ และความพึงพอใจในการใช้ซื้อ
คอนกรีตผสมเสร็จ 
 โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าชนิด 5 ระดับ ซึ่งมนี้ าหนักของคะแนน  ดังนี้ 
    5   หมายถึง   มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด 
    4   หมายถึง   มีผลต่อการตัดสินใจมาก 
    3   หมายถึง    มีผลต่อการตัดสินใจปานกลาง 
    2   หมายถึง    มีผลต่อการตัดสินใจน้อย 
    1  หมายถึง    มีผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด 

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
 4.2.1 ผู้ที่เคยซื้อและใช้คอนครีตผสมเสร็จ ได้แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 180 ฉบับ                  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 4.2.2 น าแบบสอบถามที่ได้มา ตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วมาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 4.2.3 ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
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4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีต โดยในการนาข้อมูลขั้นปฐม
ภูมิที่ได้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามไปประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปสาหรับวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ (SPSS) เพ่ือท าการจัดเรียงข้อมูล แปลความหมายน ามาวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติ เพ่ือ
การน าเสนอผลการวิจัยในบทนี้ โดยแยกออกเป็นขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและระเบียบ
วิธีวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 4.3.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.3.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 
 4.3.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ
ของบริษัท ทรัพย์อนันต์คอนกรีต จ ากัด 
 
5.สรุปผลการวิจัย 
 5.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      5.1.1 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีชาย จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 61.10 และ
เพศหญิงจ านวน  70 คน คิดเป็นร้อยละ 38.90 
      5.1.2 จ าแนกตามช่วงอายุ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี 
จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 57.80 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไป จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.10 อายุ 21-30 ปี  จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.10 
      5.1.3 จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 
15,001 บาท - 30,000 บาท จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 รองลงมา 30,001 บาท - 45,000 
บาท จ านวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.70  45,001 บาท - 60,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.30  15,000 บาท หรือต่ ากว่า จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20  75,001 บาท - 
90,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40    60,001 บาท - 75,000 บาท จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.90 และ 90,001 บาท หรือสูงกว่า จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.20 
       5.1.4 จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพเจ้าของบ้าน 
จ านวน 104 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.80 รองลงมา ผู้รับเหมาก่อสร้าง จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.00 ช่างก่อสร้าง จ านวน 20  คน คิดเป็นร้อยละ 11.10 เจ้าของโครงการ จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.80 และวิศวกร/สถาปนิก จ านวน 6  คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 
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 5.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 
 5.2.1 ท่านเคยซื้อและใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จด้วยตนเองหรือไม่ ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ 
พบว่า เคยซื้อ  จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 90.60 และไม่เคยซื้อ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อย 9.40 
 5.2.2 ท่านซื้อคอนกรีตผสมเสร็จล่าสุดยี่ห้อใด ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ พบว่า                
ซื้อยี่ห้อซีแพค (CPAC)/เอสซีจี (SCG) จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 61.70 รองลงมา อินทรี 
(Insee) จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อย 16.70  ดอกบัว/บัวคอนกรีต (Bua Concrete) จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.10 และทีพีไอ (TPI) จ านวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.60 
 5.2.3 ปริมาณการสั่งซื้อครั้งล่าสุด ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ พบว่า สั่งซื้อมากกว่า 6 ลบ.ม. 
แต่ไม่เกิน 10 ลบ.ม. จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40 รองลงมา ระหว่าง 3-6 ลบ.ม. จ านวน 47 
คน คิดเป็นร้อย 26.10  ระหว่าง 10-20 ลบ.ม. จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 มากกว่า 20 
ลบ.ม. จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ  7.20 และต่ ากว่า 3 ลบ.ม. จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 
 5.2.4 วัตถุประสงค์ของการใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จครั้งล่าสุด ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ 
พบว่า งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น งานเทพ้ืน/งานหล่อเสา/คาน จ านวน 126 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.00 และทางเดิน/ถนนคอนกรีต จ านวน 54 คิดเป็นร้อยละ 30.00 
 5.2.5 ท่านท าการสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จผ่านช่องทางใดมากที่สุด ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ 
พบว่า ติดต่อที่โรงงานผลิตโดยตรง จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมา ติดต่อผ่านพนักงาน
ขาย จ านวน 34 คิดเป็นร้อยละ 18.90 และสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10 
  5.2.6 ท่านท าการช าระเงินค่าคอนกรีตผสมเสร็จผ่านช่องทางใดมากที่สุด ผลการ
วิเคราะห์ส่วนใหญ่ พบว่า โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10 รองลงมา 
ช าระเงินที่โรงงานผลิต จ านวน 53 คิดเป็นร้อยละ 29.40 และช าระเงินหน้างานเมื่อส่งสินค้า จ านวน 35 
คน คดิเป็นร้อยละ 19.40 
 5.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีต
ผสมเสร็จของบริษัท ทรัพย์อนันต์คอนกรีต จ ากัด 
 5.3.1 ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท ทรัพย์
อนันต์คอนกรีต จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.75) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุก
ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านกระบวนการ (Process) ( X = 4.79) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สูง รองลงมา 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ( X = 4.78) ด้านบุคคล (People) ( X = 4.77) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ( X = 4.75)  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ( X = 4.74) ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) ( X = 4.74) และด้านราคา (Price) ( X = 4.72) 

5.3.2 ความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท ทรัพย์อนันต์คอนกรีต จ ากัด 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.74) 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของ
บริษัท ทรัพย์อนันต์คอนกรีต จ ากัด” สามารถน ามาอภิปลายผลได้ พบว่า ด้านกระบวนการ 
(Process) ส่งผลเชิงบวกต่อ ความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จอย่างซึ่งประกอบด้วย                
ผู้จ าหน่ายสามารถจัดส่งสินค้าได้ตาม ความต้องการและมีปริมาณถูกต้องการติดต่อและการสั่งซื้อ
คอนกรีตเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ผ่านช่องทางการสั่งซื้อและช าระเงินที่หลากหลายประกอบ
กับโรงงานผลิตมีเครื่องมือที่ทันสมัยและได้ มาตรฐาน ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และ
ด้านบุคคล (People) เนื่องจากอาจไม่ต้องการค าแนะน าจากผู้ขายเนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ใน
การใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จเป็นอย่างดีทราบข้อมูลสินค้า ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานก าหนดไว้ ผู้ซื้อมัก
พิจารณาจากคุณภาพของสินค้าเป็นส าคัญท าให้การส่งเสริมการตลาด เช่น ส่วนลดการค้ารวมถึงตรา
สินค้าไม่อาจส่งผลท าให้ผู้ซื้อมีความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จอย่างมีนัยส าคัญ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product)  และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เนื่องจากคอนกรีตผสมเสร็จเป็นสินค้า
อุปโภคทั่วไป ผู้ซื้อพิจารณาจากคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามการใช้งาน ไม่ได้ให้ความส าคัญ
กับความทันสมัยและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์มากนัก โดยค านึงถึงความคุ้มค่าเป็นหลัก ไม่ได้
เปรียบเทียบเฉพาะราคาสินค้า การสั่งซื้อส่วนใหญ่กระท าโดยผ่านโทรศัพท์และผ่านผู้แทนจ าหน่าย
ไม่ได้ติดต่อ ณ สถานที่จ าหน่ายด้วยตนเอง จึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมสถานที่จ าหน่าย
มากนัก ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เนื่องจากโรงานมีความสะอาด เรียบร้อย 
เป็นระเบียบ และมีบริเวณนั่งพัก พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มาติดต่อ ด้านราคา 
(Price) ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เนื่องจากสภาวะการแข่งขันทาง
ธุรกิจ ผู้ซื้อมีทางเลือกหลากหลาย ท าให้ผู้ซื้อสามารถต่อรองราคาหรือระยะเวลาเครดิตได้มากขึ้น และ
ยังต้องการ ให้สินค้าท่ีมีความหลากหลายให้เลือกซื้อ 
 
7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 7.1 เพ่ือให้ได้ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จที่รอบด้าน
และครอบคลุมควรเพ่ิมการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลละเอียดและมีความเฉพาะเจาะจง เช่น 
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง เปูาหมาย ควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ความ
คิดเห็น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์ จะสามารถน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น 
 7.2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีต
ผสมเสร็จ เช่น ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเป็นต้น เพ่ือให้
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ทราบถึงเหตุผลที่แท้จริงในการตัดสินใจซื้อและการตัดสินใจซื้อซ้ า ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการก าหนดกล 
ยุทธ์และแผนการตลาด เพ่ือรักษาลูกค้าเดิมและสร้างลูกค้ารายใหม่ข้ึน  

7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลควรกระท าผ่านช่องทางที่หลากหลายเพ่ือเพ่ิมการกระจายตัวของ
แบบสอบถามอันได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลาย ประกอบกับการเพ่ิมจ านวนตัวอย่าง                 
ให้มากยิ่งขึ้น จะช่วยท าให้ได้ผลการศึกษาที่มีสามารถอธิบายประชากรได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
Educational Resource Management that Promote  Learning & Teaching 
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Chiang Mai Province 

 

ค านึง วงศ์ใหญ่1 , สายฝน แสนใจพรม2 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาสภาพป๓จจุบันและป๓ญหาของการบริหารทรัพยากรทาง

การศึกษาที่สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหมํ จ านวนประชากร 16 คน เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง เก็บรวบรวม
ข๎อมูลโดยใช๎วิธีการสัมภาษณ๑เชิงลึก น าข๎อมูลมาท าการวิเคราะห๑เนื้อหา โดยแยกเป็นรายด๎าน ผลการวิจัย
พบวํา 

1.การบริหารทรัพยากรบุคคล มีการวางแผนการบริหาร สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการสร๎าง 
การจัดหา การใช๎ และการประเมินผลการใช๎สื่อ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันตํางๆ มีการก ากับ 
ติดตามผํานกระบวนการนิเทศภายในน าข๎อมูลที่ได๎มาใช๎ในการพัฒนา แตํยังพบวําครูบางสํวนขาด
ความช านาญในการสร๎าง และใช๎สื่อ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันบางอยํางเชํน Microsoft teams , 
Zoom, Google meet  

2. การบริหารงบประมาณ มีการท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยครูและบุคลากรมีสํวนรํวมมี
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการสร๎าง และจัดหาสื่อ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันตํางๆ มี
การก ากับติดตามการใช๎งบประมาณอยํางตํอเนื่องเพ่ือพัฒนาทั้งนี้พบวํายังมีบางกิจกรรม/โครงการที่
ไมํสอดคล๎องกับสถานการณ๑ในการระบาดของโรคโควิด-19  

3. การบริหารวัสดุ อุปกรณ๑ มีการวางแผนและจัดหา มีการติดตามการใช๎เพ่ือพัฒนา               
แตํการน าวัสดุ อุปกรณ๑ เทคโนโลยีและแอปพลิ เคชันไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนยังไมํมี
ประสิทธิภาพ วัสดุอุปกรณ๑ไมํเพียงพอ  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหมํ Email sangpech2516@hotmail.com                        
โทรศัพท๑ 085-7085780 
2 ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑  ภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ Email saiphon_san@cmru.ac.th 
โทรศัพท๑ 084-6115329 

mailto:saiphon_san@cmru.ac.th


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  407 
 

4. การบริหารจัดการ มีการวางแผนและจัดการด๎านสื่อ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชัน โดย
ก าหนดกลยุทธ๑ การบริหารจัดการสื่อ เทคโนโลยี และแอพลิเคชัน มีการนิเทศ ติดตาม และน าผลมา
ใช๎ในการพัฒนา 

 
ค าส าคัญ : กระบวนการบริหารจัดการ, ทรัพยากรทางการศึกษา, ศตวรรษท่ี 21   
 
Abstract 
 The objective of this research  is to study the current condition and problems 
of Educational Resource Management that Promote  Learning & Teaching in the 21st  
Century at Sansailuang School, San Sai District, Chiang Mai Province .There are 16 
populations in this research, the tool is structured interviewing form and data 
collected by in-depth interviewing. Analyze data content partly and found that ; 
 1. Human resource management, there are administrative planning, promoting 
and supporting in creating, providing, using and evaluating the use of media, 
technology and variety of  application through internal supervision and get result to do 
development. From this, it’s found that some teachers are not so keen on creating 
and using media and technology and some applications like Microsoft teams, Zoom 
and Google meet. 

 2. Budget management, there are annual action planning. Teachers and 
personnel took part in budget allocation to support and provide media, technology 
and applications, monitoring budget using continually for development. From this, 
it’s found that some activities and some projects are not in accordance with the 
pandemic of Covid 19 situation. 
 3. Material management, there are procurement planning and following the 
usage for development. From this, it’s found that material are not used affectively 
and material are not enough also. 
 4. Management, there are media, technology and application management 
planning by setting strategy, managing, monitoring for development. 
 
Keywords : Management , Education resources , 21st  Century 
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บทน า  
 ในสังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 เป็นชํวงเวลาแหํงการเปลี่ยนแปลง และผันแปรอยํางรวดเร็ว
ของโลก การเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ของโลกยุค VUCA (VUCA World) ซึ่งเป็นค ายํอของ V (volatility) 
,U (Uncertainty) , C (Complexity) , A (Ambiguity) คือยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วของ 
เทคโนโลยี การแขํงขัน สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอก ท าให๎ทุกภาคสํวน
ได๎รับผลกระทบ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสหลักของโลก 3 กระแส ได๎แกํ 1) กระแส
โลกาภิวัตน๑ (Globalization) คือ กระแสของการหลอมรวมสังคมขึ้นเป็นสังคมเดียว เชื่อมโยงโลกท้ังใบ
เข๎าด๎วยกัน ทุกคนสามารถติดตํอสื่อสารหรือเดินทางถึงกันได๎ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว 2) กระแสการ
พัฒนาเทคโนโลยี (Big Bang of Technology) คือ กระแสของการที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นอยําง
รวดเร็วและก๎าวกระโดด ท าให๎เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นบนโลกอยํางมากมาย และท าให๎โลก
มีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 3)กระแสความเป็นใหญํของเงินทุน (Financialization)
 คือ กระแสแหํงทุนนิยม การเติบโตของทุนนิยมแบบธุรกรรมการเงินที่ธุรกิจภาคการเงินมีบทบาทและ
สัดสํวนสูงขึ้นในระบบเศรษฐกิจโดยรวม ท าให๎เกิดจากนวัตกรรมทางการเงินที่แปลงทรัพย๑สินตําง ๆ 
เป็นเงินทุน (นรรัชต๑  ฝ๓นเชียร, 2562) กระแสโลกที่ผันผวนนี้ การศึกษาจึงต๎องปรับเปลี่ยนจากการให๎
ความส าคัญที่ความรู๎ มาเป็นการให๎ความส าคัญที่กระบวนการคิดของผู๎เรียน ซึ่งก็คือทักษะที่จ าเป็น
ตามแนวทางการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงประกอบด๎วย 1) ทักษะด๎านการเรียนรู๎และนวัตกรรม คือ
มีความคิดสร๎างสรรค๑ แก๎ป๓ญหาเป็น ใสํใจนวัตกรรม มีการสื่อสารที่ดี รู๎จักคิดอยํางมีวิจารณญาณ และ
มีความรํวมมือรํวมใจ 2) ทักษะด๎านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี คือรู๎จักติดตามข๎อมูลขําวสาร รอบ
รู๎ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ รู๎เทําทันสื่อ และฉลาดในการสื่อสาร 3) ด๎านชีวิตและอาชีพ คือมีความ
ยืดหยุํน รู๎จักปรับตัว มีภาวะผู๎น า มีความคิดริเริ่ม ใสํใจตัวเอง เรียนรู๎วัฒนธรรม รู๎จักเข๎าสังคม มีความ
ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบและรู๎จักพัฒนาตัว เอง สอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได๎ก าหนดเปูาหมายหลัก คือ 1) คุณภาพ
การศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ประเทศในอนาคต 2) ก าลังคนได๎รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพการแขํงขันของ
ประเทศ 3) มีองค๑ความรู๎เทคโนโลยีนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน 4) คนไทย
ได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีพ 5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน  (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ, หน๎า 50)          
                ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎ให๎ความส าคัญในการพัฒนาประชากร   
ของชาติ โดยคนไทยในอนาคตจะต๎องมีความพร๎อมทั้งกาย ใจ สติป๓ญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎าน 
และ มีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น มัธยัสถ๑อดออม โอบอ๎อม
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อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต๎อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ๑ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และ
การพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตสูํการเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร เป็นผู๎ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหมํและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,หน๎า 1) ดังนั้นเปูาหมายของการจัดการศึกษาต๎องจัดให๎มีการเรียนรู๎และทักษะ
ตําง ๆ ให๎กับนักเรียนให๎สามารถอยูํรํวมกับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงได๎ไมํวําจะเป็นทักษะด๎าน
การเรียนรู๎และนวัตกรรม ซึ่งก็คือทักษะในศตวรรษที่ 21ซึ่ง ป๓ญญา แก๎วกียูร (2545) ได๎กลําวไว๎วํา  
การจัดการศึกษาจะไปสูํเปูาหมายที่วางไว๎ และการจัดการศึกษา ให๎ได๎คุณภาพนั้นต๎องอาศัยทรัพยากร
ทางการศึกษาท่ีส าคัญ คือ 4  M’s ได๎แกํ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ๑ (Material) และการ
จัดการ (Management) ทรัพยากรทางการศึกษาจึงเป็นป๓จจัย ทั้งทางตรงและทางอ๎อมที่เกี่ยวข๎องกับ
การจัดการศึกษา ซึ่งจะเป็นป๓จจัยสนับสนุนให๎การจัดการศึกษาประสบความส าเร็จตามเปูาหมายของ
การจัดการศึกษาที่ก าหนดไว๎ ดังที่ เอกกมล เยาวนา (2552) กลําววํา ทรัพยากรมีความส าคัญ เป็น
ป๓จจัยพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ เป็นองค๑ประกอบส าคัญในการพัฒนาชํวยให๎องค๑กรมีการ
ด าเนินงานที่มีคุณภาพ ชํวยให๎ระบบการบริหารจัดการทันสมัย ชํวยให๎การวิเคราะห๑และตัดสินใจใน
การบริหารจัดการเกิดประโยชน๑สูงสุด ท าให๎เกิดการระดมทรัพยากรทุกด๎าน และท าให๎เกิดการมีสํวน
รํวมจากทุกสํวนของสังคม ซึ่ง ป๓ญญา แก๎วกียูร  (2545) เสนอแนวทางการบริหารโดยการมีสํวนรํวม
ในการบริหารจัดการ โดยใช๎แนวคิดการบริหารโดยใช๎ โรงเรียนเป็นฐาน ( School-Based 
Management หรือ SBM.) ซึ่งเป็นแนวคิดเก่ียวกับการกระจายอ านาจการบริหาร โดยให๎ทุกภาคสํวน
มีสํวนรํวมในการบริหารทรัพยากร มีสํวนรํวมในการคิดตัดสินใจ รํวมด าเนินงาน และมีสํวนรํวม
รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นกลไกหรือเครื่องมือส าคัญที่กระตุ๎น ให๎สถานศึกษาด าเนินการ เพ่ือตอบสนอง
วัตถุประสงค๑ และเปูาหมายในการจัดการศึกษา              
             โรงเรียนสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สถานศึกษาตั้งอยูํบริเวณชายขอบของอ าเภอเมือง ผู๎ปกครองสํวนใหญํมีฐานะยากจน มีการ
จัดการศึกษาอยูํ 3 ระดับ คือ ระดับกํอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น จากเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของ ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค๑การมหาชน) มีข๎อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูํนวัตกรรม หรือ
แบบอยํางที่ดี โรงเรียนควรมีการพัฒนาตํอยอดความส าเร็จจากการใช๎กระบวนการ Coding ในการ
สอนและฝึกทักษะการวางแผนการท างานของผู๎เรียนอยํางเป็นล าดับขั้นตอน ซึ่งโรงเรียน มีความ
คาดหวังวํานักเรียนทุกคนที่เรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ควรมี
ความรู๎ มีทักษะที่จ าเป็น และด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข (โรงเรียนสันทรายหลวง, 2563) 
ซึ่งที่ผํานมาโรงเรียนสันทรายหลวง ได๎ด าเนินการจัดการศึกษาที่สอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษา
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แหํงชาติ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แตํการด าเนินงานยังพบป๓ญหาและ
อุปสรรคตําง ๆจากการสัมภาษณ๑ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในโรงเรียนพบวํา ด๎านบุคลากรมีจ านวนไมํเพียงพอ
ตํอความต๎องการ ครูมีภาระมากนอกจากการสอน สอนไมํตรงกับความรู๎ที่เรียนมา พบป๓ญหาการขาด
แคลนบุคลากรทางการศึกษาตามวิชาเอก แม๎วําบุคลากรจะได๎รับการอบรมพัฒนาแล๎วก็ตาม ท าให๎
การจัดการเรียนการสอนยังใช๎วิธีการสอนแบบเดิมคือครูเป็นผู๎ปูอนความรู๎ นักเรียนเป็นผู๎รับความรู๎ 
ครูยังมีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎สื่อเทคโนโลยีที่ใช๎ในการเรียนการสอนไมํเพียงพอ ในด๎าน
งบประมาณ ป๓ญหาที่พบคือ บุคลากร เจ๎าหน๎าที่ และผู๎เกี่ยวข๎องยังมีความรู๎ด๎านการเงิน และพัสดุไมํ
ชัดเจน การจัดท าแผนงานโครงการยังไมํตอบสนองตํอการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21     
การใช๎งบประมาณอาจไมํสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน การระดมทรัพยากรด๎านการเงิน จาก
ชุมชน หนํวยงานตํางๆ ยังมีน๎อย สํวนในด๎านวัสดุอุปกรณ๑ ยังมีความล๎าสมัย ไมํตอบสนองตํอการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน ไมํสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ในป๓จจุบัน วัสดุที่จัดซื้อมาแล๎วขาดการบ ารุงรักษา ซึ่ง
ท าให๎เกิดการสูญเสียโดยเปลําประโยชน๑ ขาดแคลนวัสดุประเภทสื่อเทคโนโลยี เชํนคอมพิวเตอร๑ และ
อุปกรณ๑ตํอพํวงตํางๆ ซึ่งป๓ญหาในด๎านตํางๆ เหลํานี้ ทางคณะผู๎บริหารได๎มีความพยายามแก๎ไขป๓ญหา
ในด๎านการบริหารจัดการ แตํก็ยังไมํตอบสนองตํอสภาพป๓จจุบัน                                                                                                      
                จากที่กลําวมาข๎างต๎น เห็นวําการบริหารทรัพยากรทางการศึกษามีความจ าเป็นและมี
สํวนส าคัญอยํางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และจากสภาพป๓ญหาดังกลําว  
ท าให๎ผู๎วิจัยสนใจที่จะศึกษาสภาพป๓จจุบันและป๓ญหาการบริหารทรัพยากรที่สนับสนุนการจัด
การศึกษาที่สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสันทรายหลวง อ าเภอ    
สันทราย จังหวัดเชียงใหมํ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 2 เพ่ือให๎
โรงเรียนน าไปใช๎ในการก าหนดนโยบายและการวางแผนให๎แกํโรงเรียนอันจะสํงผลตํอการพัฒนา
คุณภาพของการศึกษาตํอไป     
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.เพ่ือศึกษาสภาพป๓จจุบัน และป๓ญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่สํงเสริม
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมํ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ประชากร 
ประชากรที่ใช๎ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้   

             ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาสภาพป๓จจุบันและป๓ญหาของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่
สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมํ โดยใช๎แบบสัมภาษณ๑ ท าการเลือกแบบเจาะจง ดังนี้  
  1.1 แบบสัมภาษณ๑ ด๎านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด๎วยผู๎อ านวยการโรงเรียน จ านวน 
1 คน รองผู๎อ านวยการงานบริหารบุคคล จ านวน 1 คน หัวหน๎างานบริหารงานบุคคล จ านวน 1 คน                
ครูปฏิบัติงานฝุายบุคคล จ านวน 2 คน 
 1.2 แบบสัมภาษณ๑ ด๎านการบริหารการเงิน ประกอบด๎วยผู๎อ านวยการโรงเรียน จ านวน  1 คน 
รองผู๎อ านวยการงานบริหารงานการเงิน จ านวน 1 คน หัวหน๎างานบริหารงานการเงิน จ านวน 1 คน     
ครูปฏิบัติงานด๎านการเงิน จ านวน 2 คน 

 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา             

 วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA)  

- P (Plan) การวางแผน 

- D (Do) การปฏิบัติตามแผน 

- C (Check) การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 

- A (Act) การปรับปรุงพัฒนา 

สภาพป๓จจุบันและป๓ญหา ในการ

บริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

- คน (Man)  

- เงิน (Money) 

- วัสดุ (Materials)  

- การจัดการ (Management)  
 

      การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

- ด๎านสื่อและเทคโนโลยี ประกอบด๎วย  

1. การสร๎างและจัดหาสื่อเทคโนโลยีและแอพลิเคชันตํางๆ 

2. การใช๎สื่อเทคโนโลยีและแอพลิเคชันตํางๆ 

3. การประเมินผลการใช๎สื่อเทคโนโลยีและแอพลิเคชัน

ตํางๆ  
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 1.3 แบบสัมภาษณ๑ ด๎านการบริหารวัสดุ อุปกรณ๑ ประกอบด๎วยผู๎อ านวยการโรงเรียนจ านวน              
1 คน รองผู๎อ านวยการงานบริหารงานพัสดุ จ านวน 1 คน หัวหน๎างานพัสดุ จ านวน 1 คน ครูปฏิบัติงาน
ฝุายพัสดุ จ านวน 2 คน 
 1.4 แบบสัมภาษณ๑ ด๎านการบริหารจัดการ ประกอบด๎วยผู๎อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน 
รองผู๎อ านวยการฝุายบริหารทั่วไป จ านวน 1  คน หัวหน๎างานบริหารทั่วไป จ านวน 1 คน ครูปฏิบัติงาน
ฝุายบริหารทั่วไป จ านวน 2 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาสภาพป๓จจุบันและป๓ญหาของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่
สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมํ โดยใช๎แบบสัมภาษณ๑  เป็นแบบสัมภาษณ๑ที่เป็นทางการ โดยมีการก าหนดค าถามไว๎
ลํวงหน๎ามีลักษณะเป็นแบบมีโครงสร๎าง (Structured Interview) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาสภาพป๓จจุบันและป๓ญหาของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่สํงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ   
มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง โดยผู๎ศึกษาน าแบบสัมภาษณ๑ไป ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลด๎วยวิธีการสัมภาษณ๑โดยใช๎แบบสัมภาษณ๑ และเก็บบันทึกข๎อมูลโดยละเอียด   

การวิเคราะห็ข้อมูล 
การศึกษาสภาพป๓จจุบันและป๓ญหาของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่สํงเสริมการจัดการ

เรียนรู๎ ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ ผู๎ศึกษา
ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลเรียบร๎อยแล๎ว ผู๎ศึกษาท าการวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) เพ่ือจัดหมวดหมูํของเนื้อหาและน าเสนอโดยความเรียง   
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาสภาพป๓จจุบันของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่สํงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ สรุปเป็น
รายด๎าน ดังนี้  
 1. ด๎านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Man) พบวํา มีการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยผู๎บริหารสํงเสริม สนับสนุนให๎มีการสร๎าง การจัดหา การใช๎ และการประเมินผลการใช๎สื่อ 
เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันตํางๆ ที่สอดคล๎องกับการบริหารงานวิชาการ ภายใต๎นโยบาย 1 นวัตกร 
1นวัตกรรม สํงเสริมให๎ครูเข๎ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการใช๎สื่อ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชัน  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการ PLC เพ่ือรํวมกันหาแนวทางแก๎ป๓ญหา มีการประเมินผล



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  413 
 

การน าสื่อ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชัน ไปใช๎โดยครูประเมินตนเอง และประเมินความพึงพอใจของ
ผู๎เรียน เพ่ือน าข๎อมูลไปปรับปรุง และพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้น มีการก าหนดปฏิทินในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ครูและบุคลากรในรูปแบบออนไลน๑ และออนไซต๑ ผํานกระบวนการนิเทศภายใน ทั้งนี้พบวําครูบางสํวน
ขาดความช านาญในการสร๎าง และใช๎สื่อในการจัดการเรียนการสอนเนื่องด๎วย สื่อ เทคโนโลยี และแอป
พลิเคชันบางอยํางเชํน Microsoft teams , Zoom, Google meet ถือเป็นสิ่งใหมํส าหรับครู และ
นักเรียน ประกอบกับสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคท่ีสํงผลกระทบตํอการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งมีนักเรียนบางกลุํมที่ไมํสามารถเข๎าถึงสื่อ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชัน
ที่ครูน ามาใช๎ ซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ๎อน ท าให๎ไมํสามารถดึงดูดความสนใจของผู๎เรียนได๎ ซึ่งผู๎บริหารได๎น า
ข๎อมูลที่ได๎จากการนิเทศ ติดตาม มาใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงนโยบาย และขั้นตอนการ
ด าเนินงานด๎านการสร๎าง การจัดหา และการใช๎สื่อ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันให๎ชัดเจน สํงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และสอดคล๎องกับสถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลง   
 2. ด๎านการบริหารงบประมาณ (Money) พบวํา มีการวางแผนด๎านการบริหารงบประมาณ 
โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ครูและบุคลากรมีสํวนรํวมในการก าหนดกิจกรรม/โครงการที่
สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยค านึงถึงผลที่เกิดกับผู๎เรียนเป็นส าคัญ ได๎แกํ 
โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสูํสากล ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการสร๎าง 
และจัดหาสื่อ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันตํางๆ อยํางเพียงพอ และเหมาะสม ผู๎บริหารมีการติดตาม
การด าเนินงานตามโครงการ และการใช๎งบประมาณอยํางตํอเนื่อง มีการประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการ สะท๎อนป๓ญหา ข๎อควรพัฒนา และปรับปรุงในปีการศึกษา
ตํอไป ในประเด็นความเหมาะสม และสอดคล๎องกับสถานการณ๑ป๓จจุบัน ทั้งนี้พบวํายังมีบางกิจกรรม/
โครงการที่ไมํสอดคล๎องกับสถานการณ๑ป๓จจุบันที่มีการระบาดของโรค จึงไมํสามารถด าเนินกิจกรรม
ตามท่ีได๎วางแผนไว๎ และขาดความตํอเนื่อง   
 3. ด๎านการบริหารวัสดุ อุปกรณ๑ (Material) พบวํา มีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
เกี่ยวกับการสร๎าง การจัดหา สื่อ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชั่นตํางๆ ที่สํงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 ตามงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร มีการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ๑ เทคโนโลยี และ
แอปพลิเคชั่นตํางๆ เพื่อใช๎ใน การจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตามการตรวจรับ
วัสดุ อุปกรณ๑ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันที่จัดซื้อ จัดหามาใช๎ในการสํงเสริมการจัดการเรียนการ
สอน โดยประชุม หารือผู๎รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการเพ่ือตรวจสอบ ปรับปรุง แก๎ไขป๓ญหาในการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ๑ที่น ามาใช๎ น าไปประกอบการวางแผนในปีการศึกษาตํอไป ทั้งนี้พบวําการน าวัสดุ 
อุปกรณ๑ เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนยังไมํเต็มประสิทธิภาพเนื่องจาก
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบกับข๎อจ ากัดในการเข๎าถึงสื่อของ
นักเรียนที่เป็นผลจากความขาดแคลนอุปกรณ๑สื่อสารในการเรียนด๎วยระบบออนไลน๑ และบุคลากรขาด
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ความช านาญในการใช๎ นอกจากนี้ยังพบวําวัสดุ อุปกรณ๑ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันไมํเพียงพอ 
ขั้นตอนการขอใช๎วัสดุ อุปกรณ๑และการบริการห๎องสื่อเทคโนโลยีขาดความชัดเจน  
 4. ด๎านการบริหารจัดการ (Management) พบวํา มีกระบวนการบริหารจัดการด๎านสื่อ 
เทคโนโลยี และแอปพลิเคชัน โดยก าหนดกลยุทธ๑ แผนด าเนินการ และผู๎รับผิดชอบที่ชัดเจน สํงเสริม 
สนับสนุนครู และบุคลากรให๎สามารถใช๎สื่อ เทคโนโลยี และแอพลิเคชันเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค๑ที่ก าหนด มีการประสานงานระหวํางผู๎รับผิดชอบ ครูและ
บุคลากรอยํางตํอเนื่อง ผู๎บริหารมีการนิเทศ ติดตาม ด๎วยรูปแบบออนไลน๑และออนไซต๑ตาม
สถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลง น าผลการนิเทศ ติดตามข๎อเสนอแนะตํางๆ ที่ได๎จากการสอบถามความ
คิดเห็นมาใช๎พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชัน ให๎มีความสมบูรณ๑ยิ่งขึ้น 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาสภาพป๓จจุบันของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่สํงเสริมการจัด       
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ 
ผู๎วิจัยได๎น าไปสูํการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ด๎านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Man) มีกระบวนการด าเนินงานด๎านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เป็นระบบ โดยผู๎บริหารสํงเสริม สนับสนุนให๎มีการสร๎าง การจัดหา การใช๎ และการ
ประเมินผลการใช๎สื่อ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันตํางๆ ที่สอดคล๎องกับการบริหารงานวิชาการ และ
สํงเสริมให๎ครูมีการพัฒนาทักษะการใช๎สื่อ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชัน โดยใช๎กระบวนการ PLC 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู๎บริหารโรงเรียนมีการบริหารด๎านทรัพยากรบุคคลอยํางมีระบบ มีการวางแผน
และโครงสร๎างที่ชัดเจน และสํงเสริมนโยบายการพัฒนาศักยภาพของครูผู๎สอนให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิม
ทักษะในการท างานตลอดจนเพ่ิมองค๑ความรู๎ด๎านสื่อเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่น รวมถึงวางแผนด๎าน
บุคคลอยํางเป็นกระบวนการมอบหมายงานให๎เหมาะสมกับความรู๎ความสามารถในการท างานท าให๎
งานเกิดความราบรื่นมีการบวนการตรวจสอบติดตามที่เป็นรูปธรรมและการให๎ขวัญก าลังใจในการ
ท างาน สํงเสริมให๎ครูเข๎ารํวมแขํงขันด๎านสื่อเทคโนโลยีแอปพลิเคชั่น ให๎ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ  
ซึ่งสอดคล๎องกับ เกตุมณี  แซงบุญเรือง (2557)และ พัชณียา หานะพันธ๑ (2557) พบวําด๎านการ
บริหารบุคคล เป็นป๓จจัยน าเข๎าที่ส าคัญในการขับเคลื่อนให๎การจัดการศึกษาไปสูํความส าเร็จ หาก
สถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ การจัดการศึกษาก็จะมีคุณภาพ และการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และกลุํมบุคคลเป็นไปตามหลักการบริหารโดยการน ากระบวนการท างานรํวมกับบุคคลและกลุํมบุคคล 
เพ่ือให๎งานบรรลุตามวัตถุประสงค๑ คือมีการวางแผนการจัดหนํวยงาน การอ านวยการ การวินิจฉัยสั่ง
การ การควบคุม และการติดตามที่เกี่ยวข๎องกับงานของสถานศึกษา ด๎วยความรํวมมือของคณะ
บุคลากรเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายขององค๑การ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ  
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ส าหรับสภาพป๓ญหาของโรงเรียนสันทรายหลวงพบวํา ครูบางสํวนขาดความเชี่ยวชาญในการสร๎าง 
และใช๎สื่อในการจัดการเรียนการสอนเนื่องด๎วย สื่อ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันบางอยํางเชํน 
Microsoft teams , Zoom , Google meet ถือเป็นสิ่งใหมํส าหรับครู และนักเรียน ประกอบกับ
สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคที่สํงผลกระทบตํอการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนซึ่งมีนักเรียนบางกลุํมที่ไมํสามารถเข๎าถึงสื่อ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันที่ครูน ามาใช๎ ซึ่งมี
ขั้นตอนที่ซับซ๎อน ท าให๎ไมํสามารถดึงดูดความสนใจของผู๎เรียนได๎ ดังนั้นจึงควรสํงเสริมสนับสนุน
ตลอดจนกระตุ๎นให๎ครูเห็นความส าคัญโดยเริ่มต๎นและพัฒนารูปแบบการใช๎สื่อเทคโนโลยี และ
แอปพลิเคชั่นที่ใช๎งานงําย ไมํมีความซับซ๎อนโดยประสานกับหนํวยงานตํางๆที่สามารถถํายทอดความรู๎  
ด๎านสื่อ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชัน และให๎ความรู๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งสอดคล๎องกับ รัฐพงษ๑  มั่นตํอ (2564) พบวําแนวทาง
ในการการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคฐานวิถีชีวิตใหมํ (new normal) ควรมีการประสานงานกับ
หนํวยงานภายนอกเพ่ือประชุมและหาแนวทางในการจัดการการเรียนการสอนของสถานศึกษา ควรมี
การพัฒนาบุคลากรให๎เข๎ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในยุคฐานวิถีชีวิตใหมํ
และบริบทของสถานการณ๑ป๓จจุบัน 
 2. ด๎านการบริหารงบประมาณ (Money) มีกระบวนการบริหารด๎านงบประมาณ โดยครูมี
สํวนรํวมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการสร๎าง และ
จดัหาสื่อ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันตํางๆ อยํางเพียงพอ และเหมาะสม ผู๎บริหารมีการติดตามการ
ด าเนินงานตามโครงการ และการใช๎งบประมาณ อยํางตํอเนื่อง เพ่ือสะท๎อนป๓ญหาข๎อควรพัฒนาและ
ปรับปรุง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู๎บริหาร คณะครูและผู๎เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการก าหนดแผนงาน
งบประมาณโครงการ โปรํงใส ตรวจสอบได๎ ยึดหลักการบริหารแบบมุํงผลสัมฤทธิ์ ซึ่งสอดคล๎องกับ 
พิกุล  ถนอมขวัญ (2558) และ วิชญ๑ภาส  สวํางใจ (2558) พบวําในด๎านการบริหารงบประมาณ ได๎รับ
ความรํวมมือจากผู๎บริหาร ครูผู๎สอน เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด โดยบุคลกรมีสํวนรํวมในการก าหนด
นโยบาย เสนอของบประมาณ การใช๎จํายมีการก าหนดแผนการใช๎จําย มีการด าเนินการใช๎จํายตาม
แผนงบประมาณ ภายใต๎ระเบียบของหนํวยงาน โดยค านึงถึงความคุ๎มคํา ประหยัด โปรํงใสมี
ประสิทธิภาพ และตรวจสอบได๎ ส าหรับสภาพป๓ญหาของโรงเรียนสันทรายหลวงพบวํา ยังมี บาง
กิจกรรม/โครงการไมํสอดคล๎องกับสถานการณ๑ป๓จจุบันที่มีการระบาดของโรค จึงไมํสามารถด าเนิน
กิจกรรมตามที่ได๎วางแผนไว๎ และขาดความตํอเนื่อง ดังนั้นในการวางแผนจึงต๎องมีความยืดหยุํน 
สามารถปรับเปลี่ยนงบประมาณ ได๎ตามความเหมาะสม ดังที่ รัฐพงษ๑  มั่นตํอ (2564) ได๎เสนอวํา ใน
ด๎านการบริหารทรัพยากรด๎านงบประมาณ ควรมีการระดมทรัพยากรและจัดสรรหางบประมาณเพ่ือ
ชํวยสนับสนุน การจัดการศึกษาจากหนํวยงานภายนอก และควรมีการจัดท าแผนงบประมาณในยุค
ฐานวิถีชีวิตใหมํที่สามารถใช๎ในสถานศึกษาได๎จริง 
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 3. ด๎านการบริหารวัสดุ อุปกรณ๑ (Material) พบวํา มีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
เกี่ยวกับการสร๎าง การจัดหา สื่อ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชั่นตํางๆ ที่สํงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 ตามงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร มีการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ๑ เทคโนโลยี และ
แอปพลิเคชั่นตํางๆ เพื่อใช๎ใน การจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตามการตรวจรับ
วัสดุ อุปกรณ๑ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันที่จัดซื้อ จัดหามาใช๎ในการสํงเสริมการจัดการเรียนการ
สอน โดยประชุม หารือผู๎รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการเพ่ือตรวจสอบ ปรับปรุง แก๎ไขป๓ญหาในการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ๑ที่น ามาใช๎ น าไปประกอบการวางแผนในปีการศึกษาตํอไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
ผู๎บริหารให๎ความส าคัญกับการจัดหาจัดซื้อ ด๎านวัสดุอุปกรณ๑สื่อเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันเพ่ือใช๎
เป็นตัวกลางในกระบวนการถํายทอดความรู๎  โดยผํานการด าเนินงานด๎านพัสดุ สอดคล๎องกับ พัชณียา  
หานะพันธ๑ (2557) และ เบญจาภา เบญจธรรมธร (2560) พบวําทรัพยากรด๎านวัสดุ อุปกรณ๑และ
เทคโนโลยี ในการจัดการศึกษาตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได๎ด าเนินการจัดหา สํงเสริมและ
สนับสนุนการใช๎วัสดุ อุปกรณ๑และเทคโนโลยีทีทันสมัยให๎กับบุคลากรในสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง มี
การก ากับติดตามประเมินผลการใช๎วัสดุอุปกรณ๑และเทคโนโลยี อยํางเหมาะสมตํอเนื่องเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานซึ่งให๎ความส าคัญตามแนวปฏิรูปการศึกษาได๎เน๎นการระดมทรัพยากรด๎าน
วัสดุ อุปกรณ๑และเทคโนโลยีตํางๆ ส าหรับสภาพป๓ญหาของโรงเรียนสันทรายหลวงพบวํา การน าวัสดุ 
อุปกรณ๑ เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนยังไมํเตม็ประสิทธิภาพเนื่องจาก
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบกับข๎อจ ากัดในการเข๎าถึงสื่อของ
นักเรียนที่เป็นผลจากความขาดแคลนอุปกรณ๑สื่อสารในการเรียนด๎วยระบบออนไลน๑ และบุคลากรขาด
ความช านาญในการใช๎ นอกจากนี้ยังพบวําวัสดุ อุปกรณ๑ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันไมํเพียงพอ 
ขั้นตอนการขอใช๎วัสดุ อุปกรณ๑และการบริการห๎องสื่อเทคโนโลยีขาดความชัดเจน สอคล๎องกับ รัฐพงษ๑  
มั่นตํอ (2564) ได๎เสนอแนวทางการบริหารทรัพยากรด๎านวัสดุอุปกรณ๑วํา ควรมีการระดมความคิดเห็น
จากกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชนและผู๎ปกครอง เพ่ือให๎ได๎มาซึ่ง วัสดุอุปกรณ๑ในการจัดการ
เรียนการสอนในยุคฐานวิถีชีวิตใหมํ สํงเสริม สนับสนุน วัสดุอุปกรณ๑ ในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในยุคฐานวิถีชีวิตใหมํ และพัฒนาการใช๎วัสดุอุปกรณ๑การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาให๎เหมาะสมกับยุคฐานวิถีชีวิตใหมํตามบริบท  
 4. ด๎านการบริหารจัดการ (Management)  พบวํา มีกระบวนการบริหารจัดการด๎านสื่อ 
เทคโนโลยี และแอปพลิเคชัน โดยก าหนดกลยุทธ๑ แผนด าเนินการ และผู๎รับผิดชอบที่ชัดเจน สํงเสริม 
สนับสนุนครูและบุคลากรให๎สามารถใช๎สื่อ เทคโนโลยี และแอพลิเคชันเพื่อการจัดการเรียนการสอนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค๑ที่ก าหนด มีการประสานงานระหวํางผู๎รับผิดชอบ ครูและ
บุคลากรอยํางตํอเนื่อง ผู๎บริหารมีการนิเทศ ติดตาม ด๎วยรูปแบบออนไลน๑และออนไซต๑ ตามสถานการณ๑
ที่เปลี่ยนแปลง น าผลการนิเทศ ติดตามข๎อเสนอแนะตํางๆ ที่ได๎จากการสอบถามความคิดเห็นมาใช๎



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  417 
 

พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชัน ให๎มีความสมบูรณ๑ยิ่งขึ้นทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู๎บริหารได๎ตะ
หนักและเห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 มีการวางแผนโครงสร๎างก าหนด
ผู๎รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับด๎านสื่อเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันตํางๆอยํางชัดเจน เพ่ือให๎บริการด๎าน
เทคโนโลยีมีการนิเทศติดตาม ตลอดจนแก๎ป๓ญหาที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วทันตํอเหตุการณ๑โดยอาศัย
ความรํวมมือและการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องการประสานงานที่ชัดเจนจน
น าไปสูํการพัฒนา สอดคล๎องกับ พัชณียา  หานะพันธ๑ (2557) และพิกุล  ถนอมขวัญ (2558) พบวํ า
ด๎านการบริหารจัดการ ผู๎บริหารตระหนักวําการบริหารการศึกษาเพ่ือให๎ได๎คุณภาพนั้นต๎องอาศัย
ทรัพยากรทางการศึกษา โดยจะต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
และสามารถบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุํงหมาย ผู๎บริ หาร
และครู สร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติที่ได๎รับมอบหมาย มีการพัฒนาตนเองให๎สอดคล๎องกับ
กฎระเบียบ ข๎อบังคับตํางๆ เชํนเดียวกับ เบญจาภา เบญจธรรมธร (2560) พบวําการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษาครูและผู๎บริหารมีการปฏิบัติตามหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายทั้งงานประจ าและ
งานพิเศษอ่ืนๆโดยผู๎บริหารเป็นผู๎ก าหนดนโยบาย ครูเป็นผู๎ปฏิบัติให๎เป็นไปตามระเบียบ โดยเน๎นการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือน ามาใช๎ในการบริหารจัดการ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1.1 ข๎อมูลที่ได๎จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถน าไปใช๎พัฒนาเป็นแนวทางในการบริหาร

ทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือสํงเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  
1.2 ข๎อมูลที่ได๎จากาการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปจัดท าเป็นกลยุทธ๑ในการบริหาร

ทรัพยากรทางการศึกษากับโรงเรียนขยายโอกาสให๎เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสภาพป๓จจุบันและป๓ญหาของการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาท่ีสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตํางกัน  
 2.2 ควรมีการศึกษาประเด็นความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง
และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  
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องค์ประกอบทางศาสตร์และศิลป์ของท่าแม่ไม้มวยไทย 
The Scientific and Artistic Elements of Mae Mai Muay Thai 

 
แสวง ทวีคูณ1 

Sawaeng  Thaweekoon 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค๑เพ่ือศึกษา องค๑ประกอบและข๎อมูลรายละเอียดทางศาสตร๑และ
ศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทย โดยใช๎เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) มีผู๎ทรงคุณวุฒิมวยไทย 
จ านวน 21 คน เป็นผู๎ให๎ข๎อวิจัย ที่ผู๎วิจัยเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือการวิจัยประกอบด๎วย 1) แบบ
บันทึกการสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง 2) แบบประเมินความถูกต๎องสมบูรณ๑ของข๎อมูลรายละเอียดทาง
ศาสตร๑และศิลป์ในแตํละองค๑ประกอบของทํามวย เป็นแบบมาตรประเมินคํา 5 ระดับ 
การวิจัยมี 3 ขั้นตอนที่ส าคัญ คือ 1) การศึกษารวบรวมข๎อมูลจากเอกสารต าราและการสัมภาษณ๑               
2) ยกรํางองค๑ประกอบและข๎อมูลรายละเอียดทางศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทย และ 3) การ
ประเมินความถูกต๎องสมบูรณ๑ของข๎อมูลรายละเอียดทางศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทยในแตํละ
องค๑ประกอบ เพ่ือหาฉันทามติขององค๑ประกอบทางศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทย 
 ผลการวิจัยพบวําทําแมํไม๎มวยไทยที่ จ านวน 33 ทํามีองค๑ประกอบทางศาสตร๑และศิลป์  4 
ด๎าน ได๎แกํ ชื่อทํามวย นิยามของทํามวย การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง และศิลปะการใช๎ทํามวย ผลการ
ประเมินความสมบูรณ๑ถูกต๎องของข๎อมูลรายละเอียดในแตํละองค๑ประกอบของทําแมํไม๎มวยไทย
จ านวน 99 โดยผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 รอบ จึงสามารถสรุปเป็นฉันทามติได๎ทั้งหมด 99 รายการ 
 

ค าส าคัญ : แมํไม๎มวยไทย , องค๑ประกอบทางศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทย 
 
Abstract 

This research aims to study the composition and detailed Scientific and 
artistic information of Mae Mai Muay Thai using delphi techniques, the informant is 17 
Muay Thai Experts, that chose a specific informant. The research instrument consists of 
1) a structured interview log, 2) an assessment rating scale of the integrity of the 
scientific and artistic detailed information in each element of the Muay Thai pose. 

                                                           
1 มหาวิทยาลยัการกีฬาแหํงชาต ิวิทยาเขตกรุงเทพ E-mail: sawaengipebk@gmail.com 
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The research has three important stages: 1) the study gathers data from 
textbooks and interviews, 2) drafts the composition and detailed information of the 
science and art of Mae Mai Muay Thai, and 3) assessing the complete accuracy of the 
scientific and artistic detailed information in each element. To find the consensus of 
the scientific and artistic elements of Mae Mai Muay Thai  

The results showed that the Mae Mai Muay Thai pose that form the basis of 
33 other poses, the scientific and artistic elements of the Mae Mai Muay Thai pose, 
have four aspects: the name, the definition, movement and use of force, and the art 
of using. The results of the evaluation of the integrity of the detailed data in each of 
the 99 elements of 33 postures used assessments by the Muay Thai experts. 
Therefore, 99 consensus can be concluded. 

 
Keywords: Mae Mai Muay Thai, The Scientific and Artistic Elements of Mae Mai Muay Thai 
 
บทน า 
 มวยไทยเป็นศิลปะการตํอสู๎ปูองกันตัวของไทยมาตั้งแตํโบราณดังปรากฏในประวัติศาสตร๑ 
พงศาวดาร และโบราณคดีที่ส าคัญแหํงชนชาติไทย ซึ่งมีความส าคัญทั้งตํอบุคคล ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติมีสํวนส าคัญในการด ารงเอกราชของชาติไทยตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน 
 มวยไทยเป็นศิลปะการตํอสู๎ปูองกันตัว ที่เป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมของชนชาติไทย
สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเลํนแหํงประเทศไทย. (2553) แตํด๎วยความหลากหลายในการถํายทอด การ
ฝึกฝนมวยไทยของครูมวยแตํละคนแตํละส านักรวมถึงความรู๎ความเข๎าใจในศิลปะและวิทยาการมวย
ไทยที่แตกตํางกันรวมถึงความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี การหลั่งไหลของวัฒนธรรมตํางชาติ และเหตุ
ป๓จจัยหลายด๎าน เชํน การที่คนรุํนใหมํไมํเข๎าใจหรือไมํตระหนักในคุณคําของภูมิป๓ญญาอันล้ าคําของ
ไทย การที่มีกลุํมตําง ๆ น ามวยไทยอันเป็นมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมไปสร๎างมูลคําและน าไปใช๎
อยํางผิดวัตถุประสงค๑ ไมํเหมาะสม ถือภัยคุกคามที่เสี่ยงตอความสูญหายผิดเพ้ียนในศิลปะและ
วิทยาการแหํงมวยไทย จึงท าให๎ท าให๎ศิลปะและวิทยาการมวยไทยที่ส าคัญบางประการผิดเพ้ียนหรือ
สูญหายไป 

การศึกษารวบรวมข๎อมูลรายละเอียดทางศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทยแตํละทําเป็น
ข๎อมูลรายละเอียดที่ยังกระจัดกระจาย ฐานข๎อมูลเพ่ือการอธิบายหรือท าความเข๎าใจทํามวยทําใดทํา
หนึ่งให๎ครบถ๎วนทุกมิติยังมีอยูํน๎อยมาก ดังนั้นผู๎วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาเพ่ือรวบรวม วิเคราะห๑ 
สังเคราะห๑ ข๎อมูลรายละเอียดที่เป็นศิลปะและวิทยาการของทําแมํไม๎มวยไทยที่รอบด๎านมารวมไว๎เป็น 
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องค๑ประกอบทางศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทย ซึ่งจะเป็นฐานข๎อมูลที่ส าคัญในการศึกษาและ
พัฒนาศิลปะมวยไทยตํอไปในอนาคต 
 

ค าถามวิจัย 
 1.ทําแมํไม๎มวยไทย มีทําอะไรบ๎าง 
 2. องค๑ประกอบทางศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทยควรมีอะไรบ๎าง 
 3. ข๎อมูลรายละเอียดในแตํละองค๑ประกอบของทําแมํไม๎มวยไทยแตํละทํา เป็นอยํางไร 
 4. การประเมินความถูกต๎อง สมบูรณ๑ของข๎อมูลรายละเอียดในแตํละองค๑ประกอบของทําแมํ
ไม๎มวยไทยแตํละทํา ตามความคิดเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิมวยไทย เป็นอยํางไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษา รวบรวม วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ ข๎อมูลรายละเอียดในองค๑ประกอบทางศาสตร๑
และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทย 
 2. เพ่ือหาฉันทามติเกี่ยวกับความถูกต๎องสมบูรณ๑ของข๎อมูลรายละเอียดในแตํละองค๑ประกอบ
ของทําแมํไม๎มวยไทยแตํละทํา โดยผู๎ทรงคุณวุฒิทางด๎านศิลปะมวยไทย 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
  

 
 
 
 
 

แผนภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด โครงสร๎าง ไม๎มวยไทย 
 แมํไม๎มวยไทยในงานวิจัยนี้ เป็นทํามวยที่เป็นพ้ืนฐานของทํามวยอื่นๆ เชํนทํา ลูกไม๎ ไม๎ครู ไม๎
ตาย ไม๎เกร็ด เชิงมวย กลมวย ฯลฯ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช๎กระบวนการในการศึกษาวิจัยด๎วยเทคนิคเดลฟายมีผู๎ทรงคุณวุฒิทางด๎าน
ศิลปะมวยไทยจ านวน 21 คน เป็นผู๎ให๎ข๎อมูลวิจัย ผู๎วิจัยเลือกแบบเจาะจง เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ศิลปะและวิทยาการมวยไทยอยํางลึกซึ้ง 

แม่ไม้มวยไทย 

ลูกไม๎ ไม๎ครู ไม๎ตาย ไม๎เกร็ด เชิงมวย กลมวย
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ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย มี 3 ขั้นตอน ได๎แกํ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษารวบรวมข๎อมูล มีข้ันตอนวิธีการดังนี้ 

1) การศึกษารวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวกับขอบขํายของทําแมํไม๎มวยไทย องค๑ประกอบ
ทางศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทย โดยศึกษาจากเอกสารต ารา การสนทนากับผู๎ทรงคุณวุฒิ
มวยไทย 
  2) การสัมภาษณ๑ เจาะลึกผู๎ทรงคุณวุฒิมวยไทย เกี่ยวกับรายละเอียดข๎อมูลทาง
ศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทย 
 ขั้นตอนที่ 2 การยกรําง องค๑ประกอบทางศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทย โดยการ
ประชุม focus group เพ่ือวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ข๎อมูลจัดท ายกรํางองค๑ประกอบทางศาสตร๑และศิลป์
ของทําแมํไม๎มวยไทย 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและหาฉันทามติ ในขั้นตอนนี้ ผู๎วิจัยน าข๎อมูลจากขั้นตอนที่ 2 
จัดท าเป็นแบบประเมินมาตรประเมินคํา(rating scale) 5 ระดับ เพ่ือให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิมวยไทยประเมิน
ความสมบูรณ๑และความถูกต๎องของข๎อมูล  

1) รอบที่ 1 จัดสํงแบบประเมินความถูกต๎องสมบูรณ๑ของข๎อมูลรายละเอียดทาง 
ศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทย ให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิมวยไทยประเมิน โดยใช๎ google form แล๎วน า
ข๎อมูลมาวิเคราะห๑ คํามัธยฐานและคําพิสัยระหวํางควอร๑ไทล๑ รายข๎อ 

2) รอบท่ี 2 จัดสํงแบบประเมินชุดเดิม ที่แสดงคํามัธยฐานและคําพิสัยควอร๑ไทม๑ราย
ข๎อของกลุํมรวม พร๎อมระดับความคิดเห็นเดิมของผู๎ทรงคุณวุฒิทํานนั้นๆ เพ่ือตัดสินใจยืนยันหรือ
เปลี่ยนแปลงค าตอบ แล๎วน าข๎อมูลมาวิเคราะห๑หาคําความสอดคล๎องอีกครั้ง  

3) รอบที่ 3 เนื่องพบวําในการประเมินรอบที่ 2 ยังมีอยูํ 6 รายการที่ไมํสอดคล๎อง 
ผู๎วิจัยน าข๎อมูลมาปรับแก๎ตามข๎อเสนอแนะและด าเนินการประเมินในรอบที่ 3 ปรากฏวํามีความ
สอดคล๎องท้ังหมด จึงสามารถยุติการประเมิน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ในขั้นตอนการศึกษารวบรวมข๎อมูล ใช๎วิธีน าข๎อมูลมาจัดกลุํม วิเคราะห๑ และสังเคราะห๑เพ่ือ
ก าหนดขอบขําย องค๑ประกอบและข๎อมูลรายละเอียดที่เป็นองค๑ประกอบทางศาสตร๑และศิลปะของทํา
แมํไม๎มวยไทย ด๎วยวิธีประชุมแบบ focus group ผู๎ทรงคุณวุมิมวยไทย จ านวน 5-7 คน 

2. วิเคราะห๑ คําความสอดคล๎อง ด๎านความตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของข๎อมูล
รายละเอียดของแบบ(IOC : Index of item objective congruence)  

3. วิเคราะห๑คําความสอดคล๎องจากแบบประเมินความสมบูรณ๑ของข๎อมูลรายละเอียดใน
องค๑ประกอบทางศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทยแตํละทํา โดยใช๎สถิติคํามัธยฐานและคําพิสัย
ระหวํางควอร๑ไทล๑ เพ่ือสรุปเป็นฉันทามติ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1 แบบบันทึกการสัมภาษณ๑เป็นแบบบันทึกการสัมภาษณ๑อยํางมีโครงสร๎าง เ พ่ือรวบรวม

ข๎อมูลรายละเอียดเกี่ยงกับองค๑ประกอบทางด๎านศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทยแตํละทํา  
 2. แบบสอบถามความคิดเห็นด๎านความสมบูรณ๑ถูกต๎องของข๎อมูลรายละเอียดเกี่ยงกับ
องค๑ประกอบทางด๎านศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทย 
 การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยทั้งสองรายการ ใช๎วิธีการตรวจสอบคําความสอดคล๎อง ด๎าน
ความตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของข๎อมูลรายละเอียด โดยผู๎ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน คํา IOC 
อยูํระหวําง.60 – 1.00 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1 คํามัธยฐาน (Median) ของข๎อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ผลของคํามัธยฐานที่มีคําตั้งแตํ 
3.50 ขึ้นไป หมายถึง ความคิดเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิสอดคล๎องกัน และคํามัธยฐานที่มีคําน๎อยกวํา 
3.50 หมายถึงความคิดเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิไมํสอดคล๎องกัน 
 2. คําพิสัยระหวํางควอไทล๑เกณฑ๑การประเมินคําคําพิสัยระหวํางควอไทล๑ที่มีคําไมํเกิน 1.50 
หมายถึง ความคดิเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิสอดคล๎องกัน และหากคําพิสัยระหวํางควอไทล๑ของข๎อความใด
มีคํามากกวํา 1.50 หมายถึงความคิดเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิไมํสอดคล๎องกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.สรุปผลจากการศึกรวบรวม วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ข๎อมูลทําแมํไม๎มวยไทย พบวําทําแมํไม๎
มวยไทยที่ท าการศึกษาในงานวิจัยนี้ มีจ านวน 33 ทํา แบํงได๎เป็นสามกลุํมได๎ดังนี้ 
  1.1 ทําแมํไม๎การจดมวยเดินมวย จ านวน 9 ทําประกอบดัวย ทําก าหมัด ทําตั้งแขน 
ทํายืนมวย ทําจดมวยทําม๎ายํอง ทําพลิกเหลี่ยม ทําสืบเท๎าทําก๎าวยําง และทํายํางสามขุม) 

 1.2 ทําแมํไม๎อาวุธมวยไทย จ านวน 13 ทํา ประกอบด๎วย  
  1.2.1 แมํไม๎หมัด มี 3 ทํา ได๎แกํ ทําหมัดตรง ทําหมัดเหวี่ยง ทําหมัดงัด  

1.2.2 แมํไม๎ศอก มี 3 ทํา ได๎แกํ ทําศอกตัด ทําศอกงัด ทําศอกสับ  
1.2.3 แมํไม๎เขํา มี 2 ทํา ได๎แกํ ทําเขําตรง ทําเขําเฉียง  
1.2.4 แมํไม๎ถีบ มี 2 ทํา ได๎แกํ ทําถีบตรง ทําถีบข๎าง  
1.2.5 แมํไม๎เตะ มี 3 ทํา ได๎แกํ ทําเตะเฉียง ทําเตะตัดทําเตะตวัด 

 1.3 ทําแมํไม๎การปูองกัน จ านวน 11 ทํา ประกอบด๎วย ทําป๓ดลง ทําป๓ดขึ้น ทําป๓ด
ลําง ทําคล๎อง ทําปิดด๎วยทํอนแขน ทําปิดด๎วยศอกปนแขน ทําปิดด๎วยแข๎ง ทําบําย ทําเบี่ยง ทําเลี่ยง 
ทําหลบ 
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2. องค๑ประกอบทางศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทย  พบวํา ทําแมํไม๎มวยไทยแตํละทํา 
มี 4 องค๑ประกอบ ได๎แกํ ชื่อทํามวย นิยามของทํามวย การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง และศิลปะการใช๎
ทํามวย ดังแสดงในรูปแผนภาพ 1 

ชื่อทําแมํไม๎ 
 

นิยามของทํา 
 

 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 

 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 

แผนภาพ 1 แสดงองค๑ประกอบทางศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทยแตํละทํา 
 
3. ข๎อมูลรายละเอียดทางศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทยแตํละองค๑ประกอบ พบวํา ทํา

แมํไม๎มวยไทย จ านวน 33 ทํา แตํละทํามีข๎อมูลรายละเอียด 3 องค๑ประกอบ ได๎แกํ นิยามของทํา การ
เคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง และศิลปะการใช๎ทํามวย รวมทั้งสิ้น 99 รายการ 

 4. ผลการประเมินและหาฉันทามติองค๑ประกอบทางศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทย 
สรุปได๎ดังนี้  

 4.1 การประเมินและยืนยันความถูกต๎องสมบูรณ๑ของข๎อมูลรายละเอียดทางศาสตร๑
และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทยแตํละรายการ ในรอบที่ 2 มีความสอดคล๎องกันจ านวน 93 รายการ มี
อยูํ 6 รายการที่ยังไมํสอดคล๎อง ได๎แกํ 

  4.1.1 การเคลื่อนไหวและการใช๎ก าลังของทํายํางสามขุม 
  4.1.2 นิยามของทําแมํไม๎หมัดเหวี่ยง 

   4.1.3 การเคลื่อนไหวและการใช๎ก าลังของทําแมํไม๎ถีบข๎าง 
     4.1.4 นิยามของทําแมํไม๎เตะตวัด 
   4.1.5 นิยามของทําแมํไม๎ป๓ดข้ึน 
   4.1.6 การเคลื่อนไหวและการใช๎ก าลังของทําแมํไม๎การหลบ 

4.2 ผลการประเมินความสมบูรณ๑ถูกต๎องของข๎อมูลรายละเอียดทางศาสตร๑และศิลป์
ของทําแมํไม๎มวยไทยในแตํรายการ รอบที่ 3 พบวํามี ความสอดคล๎องทั้งหมด 99 รายการ แสดงไว๎ใน
ตาราง 2 

4.3 องค๑ประกอบทางศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทยที่มีคําความสอดคล๎อง 
สูงสุด 5 อันดับแรก ได๎แกํ 

 4.3.1 นิยามของทําแมํไม๎ก าหมัด 
 4.3.2 การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลังของทําแมํไม๎จดมวย 
 4.3.3 นิยามของทําแมํไม๎ม๎ายํอง 
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 4.3.4 นิยามของทําแมํไม๎พลิกเหลี่ยม 
 4.3.5 การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลังของทําแมํไม๎ศอกตัด 

4.3.6 นิยามของทําแมํไม๎ปิดด๎วยแขน 

 
ตาราง 2 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสมบูรณ๑ของข๎อมูลรายละเอียดทางด๎านศาสตร๑
และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทยด๎วยสถิติคํามัธยฐานและคําพิสัยระหวํางควอร๑ไทล๑ในรอบที่ 3 

ทําแมํไม๎ องค๑ประกอบ 
ทางศาสตร๑และศิลป์ 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ความสมบูรณ๑ของข๎อมูล 

การพิจารณา 
ความสอดคล๎อง

ตามเกณฑ๑ Median IQR 
1.ทําแมํไม๎ 
ก าหมัด 

นิยามของทํา 5.00 .05 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 5.00 1.00 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 5.00 1.00 สอดคล๎อง 

2.ทําแมํไม๎ 
ยืนมวย 

นิยามของทํา 4.00 .05 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 5.00 1.00 สอดคล๎อง 

3. ทําแมํไม๎ 
ตั้งแขน 

นิยามของทํา 4.00 .05 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 5.00 1.00 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 5.00 1.00 สอดคล๎อง 

4.ทําแมํไม๎ 
จดมวย 

นิยามของทํา 4.00 .05 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 5.00 .05 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 5.00 1.00 สอดคล๎อง 

5.ทําแมํไม๎
ม๎ายํอง 

นิยามของทํา 5.00 .05 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 .05 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.00 สอดคล๎อง 

6.ทําแมํไม๎ 
พลิกเหลี่ยม 

นิยามของทํา 5.00 .05 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 .05 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 5.00 1.00 สอดคล๎อง 

7.ทําแมํไม๎ 
สืบเท๎า 

นิยามของทํา 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 1.50 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.50 สอดคล๎อง 
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ทําแมํไม๎ องค๑ประกอบ 
ทางศาสตร๑และศิลป์ 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ความสมบูรณ๑ของข๎อมูล 

การพิจารณา 
ความสอดคล๎อง

ตามเกณฑ๑ Median IQR 
8.ทําแมํไม๎ 
ก๎าวยําง 

นิยามของทํา 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.50 สอดคล๎อง 

9.ทําแมํไม๎ 
ยํางสามขุม 

นิยามของทํา 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง  4.00 1.00 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.50 สอดคล๎อง 

10.ทําแมํไม๎ 
หมัดตรง 

นิยามของทํา 4.00 .05 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.00 สอดคล๎อง 

11.ทําแมํไม๎ 
หมัดเหวี่ยง 

นิยามของทํา  4.00 1.00 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 5.00 1.50 สอดคล๎อง 

12.ทําแมํไม๎ 
หมัดงัด 

นิยามของทํา 4.00 .05 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 5.00 1.00 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 5.00 1.00 สอดคล๎อง 

13.ทําแมํไม๎ 
ศอกตัด 

 

นิยามของทํา 4.00 .05 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 5.00 .05 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 5.00 1.00 สอดคล๎อง 

14.ทําแมํไม๎ 
ศอกงัด 

นิยามของทํา 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.00 สอดคล๎อง 

15.ทําแมํไม๎ 
ศอกสับ 

นิยามของทํา 5.00 1.00 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.50 สอดคล๎อง 

16.ทําแมํไม๎ 
เขําตรง 

 

นิยามของทํา 5.00 1.00 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.50 สอดคล๎อง 
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ทําแมํไม๎ องค๑ประกอบ 
ทางศาสตร๑และศิลป์ 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ความสมบูรณ๑ของข๎อมูล 

การพิจารณา 
ความสอดคล๎อง

ตามเกณฑ๑ Median IQR 
17.ทําแมํไม๎ 

เขําเฉียง 
นิยามของทํา 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 1.50 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.50 สอดคล๎อง 

18.ทําแมํไม๎ 
ถีบตรง 

 

นิยามของทํา 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.50 สอดคล๎อง 

19.ทําแมํไม๎ 
ถีบข๎าง 

 

นิยามของทํา 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง  4.00 1.50 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.50 สอดคล๎อง 

20.ทําแมํไม๎ 
เตะเฉียง 

 

นิยามของทํา 4.00 1.50 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.50 สอดคล๎อง 

21.ทําแมํไม๎ 
เตะตัด  

 

นิยามของทํา 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.50 สอดคล๎อง 

22.ทําแมํไม๎
เตะตวัด 

นิยามของทํา  4.00 1.50 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.50 สอดคล๎อง 

23.ทําแมํไม๎ 
ป๓ดลง 

นิยามของทํา 4.00 .05 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.00 สอดคล๎อง 

24.ทําแมํไม๎ 
ป๓ดขึ้น 

นิยามของทํา*  4.00 1.50 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 5.00 1.50 สอดคล๎อง 

25. ทําแมํไม๎ 
ป๓ดลําง 

นิยามของทํา 4.00 .05 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 5.00 1.00 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 5.00 1.00 สอดคล๎อง 
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ทําแมํไม๎ องค๑ประกอบ 
ทางศาสตร๑และศิลป์ 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ความสมบูรณ๑ของข๎อมูล 

การพิจารณา 
ความสอดคล๎อง

ตามเกณฑ๑ Median IQR 
26. ทําแมํไม๎ 

คล๎อง 
 

นิยามของทํา 4.00 .05 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 .05 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.00 สอดคล๎อง 

27.ทําแมํไม๎ 
ปิดด๎วยแขน 

นิยามของทํา 5.00 .05 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 .05 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.00 สอดคล๎อง 

28.ทําแมํไม๎ 
ปิดด๎วนแขน

ปนศอก 

นิยามของทํา 4.00 .05 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 1.50 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.50 สอดคล๎อง 

29.ทําแมํไม๎ 
ปิดด๎วยแข๎ง 

นิยามของทํา 5.00 1.00 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.50 สอดคล๎อง 

30.ทําแมํไม๎ 
การบําย 

นิยามของทํา 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง  4.00 1.50 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.50 สอดคล๎อง 

31.ทําแมํไม๎ 
การเบี่ยง 

 

นิยามของทํา 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.50 สอดคล๎อง 

32.ทําแมํไม๎ 
การเลี่ยง 

นิยามของทํา 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.50 สอดคล๎อง 

33 ทําแมํไม๎ 
    การหลบ 

นิยามของทํา 4.00 1.00 สอดคล๎อง 
การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง* 4.00 1.50 สอดคล๎อง 
ศิลปะการใช๎ทํามวย 4.00 1.50 สอดคล๎อง 

จากตาราง สรุปได๎วําผลการประเมิน ความสมบูรณ๑ของข๎อมูลรายละเอียดทางด๎านศาสตร๑
และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทยทั้งหมด 33 ทํา 99 รายการ มีความสอดคล๎อง สามารถสรุปเป็นฉันทา
มติได๎ทั้งหมดในรอบที่ 3 
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ตาราง 3 แสดงข๎อมูลรายละเอียดองค๑ประกอบทางศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทย ในรายการที่  
           มีความสอดคล๎องสูงสุด 6 รายการ ประเมินจากคํามัธยฐานและคําพิสัยระหวํางควอร๑ไทล๑ 

ศาสตร์และศิลป์ของท่าแม่ไม้ก าหมัด 
นิยามของท่า การเคลื่อนไหวและการใช้กาลัง ศิลปะการใช้ 

กาปั้น หรือการก าหมัด เป็นท่า
แม่ในการจดมวย ในศิลปะการ
ต่อสู้แบบมวยไทยมีศิลปะการ
ก ามืออีกมากมาย เช่น ท่าก า
มือแบบ เสือดาว ตาหงส์ 
ราชสีห ์เสือโคร่ง  

1 แบมือให๎นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน  
2 พับนิ้วทั้งสี่ให๎ปลายนิ้วจดกลาง
อ๎ุงมือ  
3 เอานิ้วหัวแมํมืองอลงเล็กน๎อย 
แล๎วกดทับไปที่บริเวณก่ึงกลาง
ของนิ้วชี้และนิ้วกลาง  

กาป๓้นที่มีอานุภาพสูงในการใช๎และมี
ความปลอดภัยคือกาป๓้นที่กาแนํน 
ดังที่กลําวขานในวงการมวยวํา“กา
ป๓้นไมํมีรู”  
ในศิลปะมวยไทยกาป๓้น สามารถ
ใช๎ได๎ทุกสํวน ทั้งชก ฟาด ทุบ หรือตี  

ความถูกต้องสมบูรณ์ ความถูกต๎องสมบูรณ๑ ความถูกต๎องสมบูรณ๑ 

Median IQR 
5.00 .05  

Median IQR 
5.00 1.00 

 

Median IQR 
5.00 1.00  

 
ศาสตร์และศิลป์ของท่าแม่ไม้จดมวย 

นิยามของท่า การเคลื่อนไหวและการใช้กาลัง ศิลปะการใช้ 
การจดมวย หมายถึง  
การยืนเพื่อเตรียมการตํอสู๎  
ทําจดมวยเป็นผลรวมของการ
ร๎อยเรียงทํา กาหมัด ตั้งแขน 
และทํายืนมวยมาเป็นทําการ
ยืนเพื่อเตรียมพร๎อมในการตํอสู๎  

1. ก าหมัด  
2. ต้ังแขน  
3. ยืนมวย  

การยืนเหลี่ยมขวา  
เรียกวํา จดเหลี่ยมขวา  
การยืนเหลี่ยมซ๎าย  
เรียกวํา จดเหลี่ยมซ๎าย  
ครูมวยโบราณจัดความสัมพันธ๑เข๎า
กับ กระบวนการจัดทัพเดินพลตรง
กับตาราพิชัยสงคราม ดังนี้  
-หมัด ศอก ศอกปนแขนและหัวไหลํ 
หน๎า-หลัง คือ ทหารทะลวงฟ๓น  
ฝุายทัพหน๎า-ฝุายทัพหลัง  
-เท๎าหน๎า คือทัพหน๎า  
-เท๎าหลังคือ ทัพหลัง  

ความถูกต๎องสมบูรณ๑ ความถูกต๎องสมบูรณ๑ ความถูกต๎องสมบูรณ๑ 

Median IQR 
4.00 .05  

Median IQR 
5.00 .05 

 

Median IQR 
5.00 1.00  
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ศาสตร์และศิลป์ของท่าแม่ไม้ม้าย่อง 
นิยามของท่า การเคลื่อนไหวและการใช้กาลัง ศิลปะการใช้ 

ม้าย่อง คือ ท่าการเคลื่อนกาย 
ยก-ย่ าเท้าถ่ายน้าหนักตัวสลับ
ไปมาอยู่กับที่  
 

1. กาหนดให๎น๎าหนักตัวแยกไว๎เป็น 
๔ สํวน  
2.  ถํายเทน๎าหนักตัวไปยังเท๎าใด
เท๎าหนึ่งอยํางช๎า ๆ ประมาณ 3 
สํวน ยํอเขํารับน๎าหนักเล็กน๎อย อีก 
1 สํวนยังอยูํที่เท๎าอีกข๎างหนึ่ง  
3. ย๎ายสลับกันไปมาอยํางช๎า ๆ ให๎
สัดสํวนของน๎าหนักตัว 1 ตํอ 3  

การยกยําเท๎าถํายเทน๎าหนักตัว
สลับกันไปมาอยํางช๎าๆ ในอัตรา 
1 ตํอ 3 เพ่ือเตรียมสร๎างแรงบิด
หมุนวนให๎เป็นแรงสํง การสลาย
แรง การซับแรง และการยืมแรง  
ในการวางเท๎าสัมผัสพ้ืนนั้น จะ
ยกเผยอส๎นเท๎าขึ้นเล็กน๎อยให๎น๎า
หนักที่ถํายเทเคลื่อนผํานจมูกเท๎า
และปลายนิ้วเท๎าลงสูํพื้น  

ความถูกต้องสมบูรณ์ ความถูกต๎องสมบูรณ๑ ความถูกต๎องสมบูรณ๑ 

Median IQR 
5.00 .05  

Median IQR 
4.00 .05 

 

Median IQR 
4.00 1.00  

 
ศาสตร์และศิลป์ของแม่ไม้พลิกเหลี่ยม 

นิยามของท่า การเคลื่อนไหวและการใช้กาลัง ศิลปะการใช้ 
การพลิกเหลี่ยม 
หมายถึงการใช้เท้า
ใดเท้าหนึ่งเป็นจุด
หมุน บิดล าตัวให้
เฉียงออกซ้าย-ขวา  
พลิกออกนอกแกน
ล าตัว เรียก 
พลิกเหลี่ยมนอก  
พลิกเข้าหาแกน 
ล าตัว เรียก 
พลิกเหลี่ยมใน  

1 ถํายน๎าหนักตัวไปยังเท๎าที่ยืน
เป็นหลัก ในสัดสํวน 3 สํวน น๎า
หนักอยูํที่เท๎าอีกข๎างหนึ่งใน
สัดสํวน 1 สํวน (กาหนดน๎าหนัก
รวมของรํางกายเป็น 4 สํวน)  
2 บิดเท๎าพร๎อมลาตัวเฉียงออก  

การยกยําเท๎าถํายเทน๎าหนักตัว ในอัตรา 1 
ตํอ 3 แล๎วบิดหมุน เป็นขั้นตอนเริ่มต๎นใน
การสร๎างแรงบิดหมุนวนให๎เป็นแรงสํง การ
สลายแรง การซับแรง และการยืมแรง  
การออกอาวุธมวยไทยทุกชนิดล๎วนต๎องใช๎
เหลี่ยมเพ่ือสร๎างแรงสํงทั้งสิ้น  
การฝึกเพ่ือการสลายแรงการซับแรง และ
การยืมแรง ก็เชํนเดียวกัน  
     การพลิกเหลี่ยม มี 3 ระดับ  
พลิกครึ่งมุมฉากเรียกวํา “เหลี่ยมบาง”  
พลิกหนึ่งมุมฉากเรียกวํา “เหลี่ยมหนา”  
พลิกมากกวําหนึ่งมุมฉาก เรียกวํา “เหลี่ยม
จัด”หรือ หักเหลี่ยม 
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ความถูกต้อง
สมบูรณ์ 

ความถูกต๎องสมบูรณ๑ ความถูกต๎องสมบูรณ๑ 

Medi
an 

IQR 

5.00 .05  

Median IQR 
4.00 .05 

 

Median IQR 
5.00 1.00  

 
ศาสตร์และศิลป์ของท่าแม่ไม้ศอกตัด 

นิยามของท่า การเคลื่อนไหวและการใช้กาลัง ศิลปะการใช้ 
มาจากด๎านข๎าง ในระนาบ
ขนานกับพ้ืน โดยเน๎นที่ปลาย
ศอกให๎ปะทะเปูาหมาย  
ศอกตัด ศอกตีตํางกันที่วิถีเพียง
เล็กน๎อยเพียงแตํ ศอกตีใช๎การ
เหวี่ยงตีมาจากด๎านบน  

1.พลิกเหลี่ยม ขึงหัวไหล่ พับ
ข้อศอกยกแขนขนานกับพ้ืน
ปลายศอกชี้ออกด้านข้างบิดแขน
เปิดศอก(ฝ่ามือหงายออกไป
ข้างหน้า)  
๒ เหวี่ยงศอกจากด้านข้างโดยใช้
แรงส่งจาก  
-เท้า  
-สะโพก  
-หัวไหล่  
๓ หมัดอีกข้างป้องไว้ที่ขมับ  

ใช๎ได๎ดีในระยะประชิด จะเกิด
ประสิทธิภาพสูงหากผู๎ใช๎  
-พับศอกให๎แนํน  
-เปิดศอกเพ่ือให๎ปลายศอกท่ี
เป็นกระดูกแข็งและแหลมคม  
-เหวี่ยงฟาดหรือตี โดยอาศัย
แรงสํงและจังหวะที่เหมาะสม  
การใช๎แรงและทิศทางของศอก
ตัดคล๎ายคลึงกับการใช๎แรงและ
ทิศทางของหมัดเหวี่ยง  

ความถูกต๎องสมบูรณ๑ ความถูกต้องสมบูรณ์ ความถูกต๎องสมบูรณ๑ 

Median IQR 
4.00 .05  

Median IQR 
5.00 .05 

 

Median IQR 
5.00 1.00  

 
ศาสตร์และศิลป์ของท่าแม่ไม้ปิดด้วยท่อนแขน 

นิยามของท่า การเคลื่อนไหวและการใช้กาลัง ศิลปะการใช้ 
ปิดคือการใช้อวัยวะปิดบัง
เป้าหมายหรือวิถีของอาวุธ  
ปิดด้วยท่อนแขน หมายถึงการ
ใช้หลังหมัด หลังแขนทั้งสอง
ข้างเป็นเป็นโล่ หรือ เขน 
รองรับการฟาด แรงกระแทก

1 ยกหมัดและแขนปิด โดยให๎
หลังหมัดและหลังแขนออกข๎าง
นอกเป็นจุดรับการปะทะ  
2.พลิกเหลี่ยมหรือบิดรับเพื่อ
สลายแรงหรือซับแรง  

-ปิดปกเปูาหมาย  
-สลายแรงกระทา  
-ปิดกั้นจังหวะ เชํน  
กันแขน ไลํแข 
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จากอาวุธมวยของคู่ต่อสู้  
ความถูกต้องสมบูรณ์ ความถูกต๎องสมบูรณ๑ ความถูกต๎องสมบูรณ๑ 

Median IQR 
5.00 .05  

Median IQR 
4.00 .05 

 

Median IQR 
4.00 1.00  

 
การอภิปรายผล 
 ทําแมํไม๎ เป็นทํามวยพ้ืนฐานของทํามวยอ่ืน ๆ ซึ่งเปรียบได๎กับแมํสี ที่สามารถผสมสีให๎เกิดสี
ตําง ๆ ได๎อีกมากมาย หรือเปรียบดังรากของต๎นไม๎แตํละต๎นซึ่งท าหน๎าที่เกาะยึดและดูดซึมอาหาร หาก
ต๎นไม๎มีรากท่ีแข็งแรงสมบูรณ๑ก็จะท าให๎ต๎นไม๎ต๎นนั้นมีโอกาสเจริญเติบโตและสมบูรณ๑แข็งแรงผลิ ดอก
ออกผลอยํางอุดมสมบูรณ๑ ทําแมํไม๎ก็เชํนกันหากได๎รับการฝึกฝนอยํางถูกต๎องและช านาญพอ จะ
น าไปสูํการใช๎ที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถพลิกแพลงไปสูํทําอ่ืน ๆ ได๎อีกมากมายทั้งทําแมํไม๎
ด๎วยกันเองหรือทําลูกไม๎ ทําไม๎เป็น ทําไม๎ตาย ทําไม๎ครู ทําไม๎เกร็ด ทําเชิงมวย ทํากลมวย (สมนึก 
 ไตรสุทธิ. 2564)  

แม่ไม้มวยไทยเปรียบดังแม่สี 

 

 
ภาพ 1 แสดงการเปรียบเทียบ ทําแมํไม๎มวยไทยดังแมํสี และ โครงสร๎างพื้นฐานของอาคาร 
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 วิชาศิลปะมวยไทย เป็นศาสตร๑แหํงการเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง เพ่ือการตํอสู๎และปูองกันตัวที่
มีแบบแผนเชํนเดียวกับการฝึกกีฬาหรือการฝึกภาคปฏิบัติทั่ว ๆ ไป ที่ต๎องเริ่มจากข้ันพื้นฐานแล๎ว 
คํอย ๆ พัฒนาไปสูํทําขั้นก๎าวหน๎าและขั้นสูงตํอไป ดังนั้นทําแมํไม๎มวยไทยจึงเป็นทําพ้ืนฐาน ที่สามารถ
น ามาร๎อยเรียงกัน ให๎เป็นทํามวยหรือกระบวนทําอีกหลาย ๆ ทํา ดังภาพ 1                                                

 
ที่มา : แสวง ทวีคูณ.( 2562) 

ภาพ 2 แสดงองค๑ประกอบและการร๎อยเรียงทําแมํไม๎ เป็นทําแมํไม๎การจดมวย 
 จากภาพ การก าหมัดมีหลายแบบที่ที่เป็นทําหมัดหรือก าป๓้นในมวยไทยมีรายละเอียดเฉพาะ การ
ตั้งแขนและวางเท๎าก็เชํนกัน มีรายละเอียดเฉพาะที่แสดงถึงศาสตร๑และศิลป์ของทําแมไม๎การจดมวย 

องค๑ประกอบทางศาสตร๑และศิลป์ของทํามวยแตํละทํา เป็นข๎อมูลรายละเอียดเฉพาะของแตํ
ละทํามวย ที่ประกอบไปด๎วย นิยาม การเคลื่อนไหวและใช๎ก าลัง และศิลปะการใช๎ทํามวย การฝึกหรือ
การเรียนรู๎ทํามวยแตํละทํา สิ่งส าคัญคือต๎องเข๎าใจคือบริบทของทํามวยหรือองค๑ประกอบทางศาสตร๑
และศิลป์ของทํามวยแตํละทํา เชํน ชื่อทําอะไร นิยามความหมายวําอยํางไร ศาสตร๑ของการเคลื่อนไหว
และใช๎ก าลังเป็นอยํางไร และ ศิลปะในการใช๎ โอกาส เคล็ดลับที่ส าคัญเป็นอยํางไรอยํางไร จึงได๎มีการ
พูดในวงการมวยไทยทั่วไปวํา “มวยไทยเป็นทั้งศาสตร๑และศิลป์” 
 ทําแมํไม๎มวยไทยอาจมีขอบขํายที่แตกตํางออกไปด๎วยความหลากหลายในกระบวนการคิด
และการถํายทอดของครูมวยแตํละทําน เชํน คณาจารย๑แหํงสามัคยาจารย๑สมาคม ให๎สอนนักศึกษาพล
ศึกษาและฝึกหัดติดตํอกันมาเป็นเวลานานนับแตํสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงป๓จจุบัน แบํงออกเป็นแมํไม๎
มวยไทย 15 ทํา ลูกไม๎ 15 ทํา (กรมสํงเสริมวัฒนธรรม. 2557) แตํทําแมํไม๎มวยไทยในที่นี้คือทํามวย
ไทยในบริบททํามวยพ้ืนฐานของทํามวยตําง ๆ ซึ่งสอดคล๎องกับ ยศ เรืองสา. (2522) ที่วํา แมํไม๎มวย
ไทยคือ ทักษะพ้ืนฐานของมวยไทย เชํนหมัด เท๎า เขํา ศอก ซึ่งยังมีทําพ้ืนฐานอ่ืน ๆ อีกหลายทําที่
งานวิจัยนี้ไมํได๎น ามาศึกษา 

องค๑ประกอบทางศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทยในงานวิจัยนี้ จะเป็นฐานข๎อมูลที่
ส าคัญในการศึกษาเรียนรู๎และฝึกฝนทํามวยไทย อยํางละเอียด ถูกต๎องสมบูรณ๑ ซึ่งหากฝึกฝนจนเกิด
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ความช านาญเพียงพอจะสามารถพลิกแพลงเพ่ิมประสิทธิภาพ เป็นทําลูกไม๎ และไม๎มวยอ่ืนๆได๎เป็น
อยํางดี รวมถึงการศึกษาตํอยอดเกี่ยวกับศิลปะมวยไทยตํอไป เพราะได๎ผํานกระบวนการประเมินและ
ฉันทามติจากผู๎ทรงคุณวุฒิมวยไทย ที่มีประสบการณ๑และผลงานด๎านศิลปะมวยไทยเชิงประจัก 
  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาทําแมํไม๎มวยไทยอื่นเพ่ิมเติม หรือศึกษาแมํไม๎มวยไทยในบริบท 15 แมํไม๎ 
 2. ควรมีการศึกษาในกลุํมผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านศิลปะมวยไทยกลุํมอ่ืน ๆ หรือกลุํมที่มีขนาดใหญํขึ้น
เพ่ือตรวจสอบมติและคําความสอดคล๎องของข๎อมูลวําจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกตํางอยํางไรหรือไมํ 

ข้อเสนอแนะในน าไปใช้และการประยุกต์ใช้ 
 1. ข๎อมูลรายละเอียดขององค๑ประกอบด๎านศาสตร๑และศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทยนี้ เป็นข๎อมูล
ที่เป็นทําแมํไม๎หรือทําพ้ืนฐานเทํานั้น การพลิกแพลงหรือรังสรรค๑เพ่ิมเติมถือเป็นทําลูกไม๎ของทํานั้น ๆ 
หรือทําอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง จึงอาจไมํใชํบริบทของข๎อมูลรายละเอียดขององค๑ประกอบด๎านศาสตร๑และ
ศิลป์ของทําแมํไม๎มวยไทย ในงานวิจัยนี้ 
 2. องค๑ประกอบทางศาสตร๑และศิลป์ในงานวิจัยนี้ สามารถใช๎ประกอบในการจัดการเรียนรู๎ 
การฝึก และจัดท าหลักสูตรมวยไทยขั้นพ้ืนฐานได๎ 
 3. การวิเคราะห๑ทําแมํไม๎มวยไทยทําอ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานวิจัยนี้สามารถใช๎หลักการ
เดียวกันนี้ได๎ 
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จากเทวันธชาดกสู่เทวันค ากาพย์: การดัดแปลงรูปแบบการน าเสนอจากปัญญาสชาดก 
เป็นนิทานค ากาพย์ในวัฒนธรรมการสวดอ่านหนังสือของไทย 

From Devandha Jataka to Thewan Kham Kap: An Adaptation of 
Literary Presentation from Pannasa Jataka to Kap Folktale for 

Rhythmic Reading 
 

ณัฐา ค้ าชู1 
Nattha Khamchoo 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาเทวันธชาดก ในป๓ญญาสชาดก ฉบับหอสมุดแหํงชาติ เลํ ม 2 
ป๓จฉิมภาค ล าดับที่ 6 และเทวันค ากาพย๑ ซึ่งบันทึกไว๎ในสมุดไทยด๎วยภาษาไทยโบราณ ป๓จจุบัน
ต๎นฉบับเก็บรักษาไว๎ที่กลุํมหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแหํงชาติ กรุงเทพมหานคร ในด๎านการ
ดัดแปลงรูปแบบการน าเสนอ ผลการวิจัยพบวําเทวันธชาดกมีรูปแบบการน าเสนออยํางชาดกใน
นิบาตแตํไมํเครํงครัด สํวนเทวันค ากาพย๑มีรูปแบบการน าเสนออยํางนิทานประพันธ๑ด๎วยค ากาพย๑หรือ
กลอนสวด ด๎านการดัดแปลงรูปแบบการน าเสนอพบวํา กวีดัดแปลงสํวนต๎นเรื่องจากป๓จจุบันวัตถุซึ่ง
เป็นการกลําวถึงสาเหตุการเลํานิทานเรื่องนั้น ๆ ของพระพุทธเจ๎ามาเป็นบทไหว๎ครู อัตวิพากษ๑ของกวี 
และปรารภเรื่องในนิทานค ากาพย๑ ดัดแปลงสํวนเนื้อเรื่องจากอดีตวัตถุคือตัวนิทานชาดกซึ่งอ๎างวํา
เป็นเรื่องในอดีตของพระพุทธเจ๎าและคาถาคือบทร๎อยกรองภาษาบาลีมาเป็นการด าเนินเนื้อเรื่อง
นิทานโดยมิได๎กลําววําเป็นเรื่องของพระพุทธเจ๎า และดัดแปลงสํวนลงท๎ายเรื่องจากประชุมชาดกซึ่ง
เป็นการเชื่อมโยงวําตัวละครในเรื่องกลับชาติมาเกิดเป็นบุคคลใดในสมัยพุทธกาลมาเป็นอวสานบท 
การดัดแปลงรูปแบบการน าเสนอดังกลําวท าให๎นิทานค ากาพย๑มีรูปแบบการน าเสนอที่สอดคล๎องกับ
ธรรมเนียมนิยมในการประพันธ๑นิทานส าหรับสวดอํานเป็นทํวงท านองเพ่ือความบันเทิงซึ่ งเป็นที่นิยม
ของชาวบ๎านชาววัดของสังคมไทยในอดีต ท าให๎นิทานมีชีวิตอยูํในบริบทสังคมวัฒนธรรมขณะนั้นได๎ 
 
ค าส าคัญ:  ป๓ญญาสชาดก, นิทานค ากาพย๑, การดัดแปลงรูปแบบการน าเสนอวรรณกรรม 
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Abstract 
This article presents the literary presentation adaptation of Devandha Jataka 

(the story number 6 in volume 2, the final episode, of Pannasa Jataka version of 
National Library) into Thewan Kham Kap (inscribed in ancient Thai writing and at the 
present kept at the National Library in Bangkok). It was found that the presentation 
of Devandha Jataka was not very strict to the convention while the Thewan Kham 
Kap was presented in a tale-like style using kham kap (a Thai poetic pattern) or klon 
suad (a poetic style for rhythmic reading or chanting). For the adaptation, it was 
found that the story begins with Lord Buddha’s present life which describes the 
reason for narrating the story, poet self-critique, and the introduction. The body of 
the story was adapted from a Lord Buddha’s past life (but not explicitly claimed as 
his) and mantra (which is in poetic form written in Pali words). The end of the story 
was the reincarnation of characters in Lord Buddha’s time which is to show the 
connection of the characters and the story. The result of the adaptation is the Kap 
folktale which agrees with composition convention of tales for rhythmic reading and 
is a popular style among laymen in traditional Thai society.  
 
Keywords: Pannasa Jataka, Kap folktale, Literary Presentation Adaptation 
 
บทน า 

ป๓ญญาสชาดกคือชาดกนอกนิบาตหรือชาดกที่ไมํมีในพระไตรปิฎก สันนิษฐานวําพระภิกษุ
ชาวเหนือประพันธ๑ขึ้นโดยเรียบเรียงเลียนแบบชาดกในนิบาตหรือในพระไตรปิฎก (เอ้ือนทิพย๑ พีระ
เสถียร, 2529, หน๎า 3) ชาดกกลุํมนี้มีอิทธิพลและเป็นต๎นเค๎าของนิทานร๎อยกรองไทยในภายหลังอีก
หลายเรื่อง (นิยะดา เหลําสุนทร, 2558, 20) นอกจากนี้ยังมีการสืบทอดและผลิตซ้ าจนเป็นที่รู๎จัก
แพรํหลาย โดยผู๎แตํงนิยมดัดแปลงรูปแบบหรือองค๑ประกอบในการน าเสนอเนื้อเรื่องให๎สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑ รวมทั้งความนิยมของสื่อและวัฒนธรรมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแตํละยุคสมัย 
เชํน สมุททโฆสชาดกหรือสมุททโฆษค าฉันท๑ พหลาคาวีชาดกหรือเสือโคค าฉันท๑ ปาจิตตกุมารชาดก
หรือท๎าวปาจิตนางอรพิมพ๑ รถเสนชาดกหรือพระรถเมรีหรือนางสิบสอง สุธนชาดกหรือพระสุธน – 
มโนราห๑ สิโสรชาดกหรือพระสี่เสาร๑กลอนสวด เป็นต๎น แตํกระนั้นก็ตามยังมีป๓ญญาสชาดกอีกหลาย
เรื่องท่ียังไมํเป็นที่รู๎จักมากนัก 
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เทวันธชาดกเป็นนิทานเรื่องหนึ่งในป๓ญญาสชาดก มีเนื้อเรื่องกลําวถึงเทวันธ๑โอรสของท๎าว
กาสิกราช วันหนึ่งพระราชาถูกยักษ๑กินและแปลงกายเป็นพระราชาเข๎ามากินคนในวัง เทวันธ๑ 
น๎องสาว และม๎าคูํใจจึงพากันหนีออกจากเมือง เมื่อยักษ๑รู๎ก็ติดตามหาและได๎ฆําม๎า ฝุายพระอินทร๑
ทราบเรื่องได๎มาชํวยชุบชีวิตม๎าให๎มีศีรษะเป็นราชสีห๑ จากนั้นเทวันธ๑และบริวารเดินทางผํานอุปสรรค
ตําง ๆ จนกระทั่งเทวันธ๑ได๎พบคูํครอง ได๎กลับมาครองเมือง และมีลูกหลานสืบราชสมบัติสืบไป 

จากการศึกษาความเป็นมาของชาดกเรื่องนี้สันนิษฐานได๎วํานําจะเป็นชาดกที่แตํงขึ้นมาใน
ภายหลังเนื่องจากมีโครงเรื่องซับซ๎อนและไมํเน๎นน าเสนอเรื่องราวการบ าเพ็ญบุญบารมีหรือคุณสมบัติ
ที่ประเสริฐยิ่งของพระโพธิสัตว๑ ในอดีตนิทานเรื่องนี้นําจะเป็นที่นิยมและรู๎จักกันดีเพราะนอกจากจะมี
ปรากฏในป๓ญญาสชาดกของประเทศไทยแล๎วยังมีปรากฏในป๓ญญาสชาดกฉบับเขมร ในล าดับที่ 43 
โดยมีชื่อเรื่องวํา “เทวันธ” (นิยะดา เหลําสุนทร, 2558, หน๎า 55 และหน๎า 59) นอกจากนี้ยัง
สันนิษฐานวําเป็นต๎นเค๎าหรือที่มาของนิทานเรื่องเทวันค ากาพย๑ ซึ่งเป็นนิทานที่แตํงด๎วยค าประพันธ๑
กาพย๑ชนิดตําง ๆ ได๎แกํ กาพย๑ยานี กาพย๑ฉบัง และกาพย๑สุรางคนางค๑ อาจมีค าประพันธ๑ประเภทอ่ืน
แทรกบ๎างเล็กน๎อย ประพันธ๑สลับกันไปตลอดทั้งเรื่อง เพ่ือใช๎ส าหรับสวดอํานเป็นทํวงท านองในที่
ประชุมชนหรือในครัวเรือนตามความนิยมของคนไทยในชํวงรัตนโกสินทร๑ตอนต๎นซึ่งเป็นยุคสมัยที่
เทคโนโลยีการพิมพ๑และสื่อบันเทิงยังไมํเจริญก๎าวหน๎าอีกด๎วย 

ป๓จจุบันการรับรู๎เรื่องเทวันธชาดกและเทวันค ากาพย๑ในสังคมไทยลดน๎อยลงมาก อีกทั้งเป็นที่
นําสนใจวําเมื่อกวีน าป๓ญญาสชาดกซึ่งเป็นนิทานศาสนามาประพันธ๑เป็นนิทานค ากาพย๑เพ่ือความ
บันเทิง กวีมีการดัดแปลงรูปแบบการน าเสนอนิทานอยํางไรให๎นิทานนั้นมีรูปแบบที่สอดคล๎องกับความ
นิยมของผู๎อํานผู๎ฟ๓งและบริบทสังคมวัฒนธรรมของการสวดอํานหนังสือของสังคมไทยในขณะนั้น เพ่ือ
เป็นการอนุรักษ๑และเผยแพรํองค๑ความรู๎เกี่ยวกับป๓ญญาสชาดกและนิทานค ากาพย๑ตํอไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการดัดแปลงรูปแบบการน าเสนอจากเทวันธชาดกมาเป็นเทวันค ากาพย๑  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช๎กระบวนการเปรียบเทียบและการดัดแปลงวรรณกรรม  โดยมีกรอบ
แนวความคิดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร มีข้ันตอนการวิจัยดังนี้ 

1. ขั้นรวบรวมและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ  
1.1 เอกสารและงานวิจัยที่ให๎ความรู๎เกี่ยวกับป๓ญญาสชาดก นิทานค ากาพย๑ และ 

การดัดแปลงรูปแบบวรรณกรรม  
1.2 ต๎นฉบับนิทานที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ  
 1.2.1 ต๎นฉบับเทวันธชาดก ในป๓ญญาสชาดก ฉบับหอสมุดแหํงชาติ เลํม 2  

ป๓จฉิมภาค ล าดับที่ 6 พิมพ๑ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2549 พิมพ๑เผยแพรํโดยส านักพิมพ๑ศิลปาบรรณาคาร 
 1.2.2 ต๎นฉบับเอกสารโบราณตัวเขียนเทวันค ากาพย๑ จ านวน 2 เลํม1 ได๎แกํ 
1) เจ๎าเทวันสมุด 1 เลขที่ 170 หมวดวรรณคดี หมูํกลอนสวด ประเภทสมุดไทยขาว อักษรไทย 
ภาษาไทยโบราณ เส๎นหมึก บันทึกหน๎าละ 5 บรรทัด จ านวน 153 หน๎าสมุดไทย และ 2) เทวัน เลํม 2 
เลขที่ 169 หมวดวรรณคดี หมูํกลอนสวด ประเภทสมุดไทยขาว อักษรไทย ภาษาไทยโบราณ เส๎นหมึก 
บันทึกหน๎าละ 5 บรรทัด จ านวน 132 หน๎าสมุดไทย ทั้ง 2 เลํม บันทึกประวัติวําหมํอมเจ๎าหญิงจ ารัส 

                                                           
1
 ป๓จจุบันต๎นฉบับเก็บรักษาไว๎ที่กลุํมหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแหํงชาติ กรุงเทพมหานคร 

เปรียบเทยีบเทวันธชาดกกับเทวันค ากาพย๑ 

ต๎นฉบับเทวันธชาดก ต๎นฉบับเทวันค ากาพย๑ 

การดัดแปลงรูปแบบการน าเสนอ

จากป๓ญญาสชาดกมาเป็นนิทาน

ค ากาพย๑ 

- สํวนต๎นเรื่อง 

- สํวนเนื้อเรื่อง 

- สํวนลงท๎ายเรื่อง 

ปริวรรตต๎นฉบับเทวันค ากาพย๑จากอักษรไทย ภาษาไทยโบราณ

เป็นอักษรไทยอักขรวิธไีทยป๓จจุบนัและจัดเรียงฉันทลักษณ๑ 
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ประทาน พ.ศ. 2450 ทั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ปริวรรตเป็นอักษรไทย อักขรวิธีไทยป๓จจุบัน จัดเรียงวรรคตอนตาม
แบบแผนการประพันธ๑แตํละชนิด โดยหากมีค าหรือข๎อความที่เป็นค าท๎องถิ่น ค าโบราณ หรือค าภาษา
ปาก จะรักษาอักขรวิธีให๎ใกล๎เคียงแบบเดิมมากท่ีสุด 

2. ขั้นวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ ศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห๑การดัดแปลงรูปแบบการ
น าเสนอจากเทวันธชาดกมาเป็นเทวันค ากาพย๑ 

3. ขั้นสรุปผลการวิจัย ได๎แกํ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข๎อเสนอแนะ และเสนอ
ผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห๑ 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาการดัดแปลงรูปแบบการน าเสนอจากเทวันธชาดกมาเป็นเทวันค ากาพย๑มี
ผลการวิจัย ดังนี้ 

1. รูปแบบการน าเสนอของเทวันธชาดกและเทวันค ากาพย์ 
 เทวันธชาดกมีองค๑ประกอบของเรื่องคล๎ายคลึงกับอรรถกถาชาดกหรือชาดกในนิบาต เพราะ
กลวิธีแตํงและลักษณะของชาดกในป๓ญญาสชาดกได๎เลียนแบบมาจากชาดกในนิบาต กลําวคือ 
ประกอบไปด๎วยป๓จจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ คาถา ไวยากรณะ และสโมธาน แตํป๓ญญาสชาดกไมํมี
องค๑ประกอบสํวนที่เรียกวํา “ไวยากรณะ” ซึ่งคือการอธิบายศัพท๑ที่ใช๎ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู๎แตํง
ป๓ญญาสชาดกไมํได๎ให๎ความส าคัญตํอลักษณะของภาษา เนื่องจากความไมํช านาญในด๎านภาษาบาลี 
(นิยะดา เหลําสุนทร, 2558, หน๎า 71) เทวันธชาดกจึงมีรูปแบบการน าเสนอตามรูปแบบของชาดกใน
นิบาตแตํไมํเครํงครัดนัก คือ มีป๓จจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ คาถา และสโมธานหรือประชุมชาดก 

 สํวนเทวันค ากาพย๑เป็นนิทานที่ประพันธ๑ด๎วยค าประพันธ๑กาพย๑ชนิดตําง ๆ ได๎แกํ 
กาพย๑ 11 หรือยานี กาพย๑ 16 หรือฉบัง และกาพย๑ 28 หรือสุรางคนางค๑ สลับกันไปตลอดทั้งเรื่อง จึง
เรียกนิทานประเภทนี้วํา “นิทานค ากาพย๑” ตามลักษณะค าประพันธ๑ สันนิษฐานวําในอดีตกาลนิยมน า
นิทานประเภทนี้มาใช๎สวดอํานเป็นทํวงท านองในที่ประชุมชน เชํน ที่วัด หรือสถานที่ตําง ๆ ที่ชาวบ๎าน
มารวมตัวกันประกอบกิจกรรมตําง ๆ และใช๎สวดอํานในครัวเรือน จึงนิยมเรียกนิทานประเภทนี้อีก
อยํางหนึ่งตามลักษณะหน๎าที่ของนิทานวํา “กลอนสวด”  

นิทานค ากาพย๑มธีรรมเนียมนิยมหรือหลักเกณฑ๑ในการประพันธ๑ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
และยึดถือปฏิบัติสืบตํอกันมาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ของชาวบ๎าน ซึ่งอาจจะเหมือนหรือ
แตกตํางจากวัฒนธรรมหลวงก็ได๎ (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2547, หน๎า 21) กลําวคือนิทานค ากาพย๑สํวน
ใหญํมักมีองค๑ประกอบที่เรียกวําบทไหว๎ครูหรือบทประณามพจน๑ อัตวิพากษ๑ของกวีหรือผู๎คัดลอก 
ปรารภเรื่อง เนื้อเรื่อง และประชุมชาดกหรืออวสานบท อาจมีปณิธานของกวีหรือผู๎คัดลอก วาทะจาก
กวีหรือผู๎คัดลอกถึงผู๎สวดหรือผู๎ฟ๓ง หมายเหตุท๎ายเรื่อง บอกให๎ทราบวําใครเป็นผู๎สร๎าง ผู๎เขียน หรือผู๎
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คัดลอก (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2547, หน๎า 122 - 131) นอกจากนี้อาจมีการบอกวัน เดือน ปีที่ประพันธ๑
หรือสร๎างนิทานนั้นส าเร็จด๎วย ส าหรับรูปแบบการน าเสนอของเทวันค ากาพย๑มีลักษณะตามรูปแบบ
ของนิทานค ากาพย๑หรือกลอนสวด ได๎แกํ มีบทไหว๎ครู อัตวิพากษ๑ของกวี ปรารภเรื่อง เนื้อเ รื่อง และ
อวสานบท 

เมื่อน าเทวันธชาดกและเทวันค ากาพย๑มาเปรียบเทียบกันจะพบได๎วํานิทานทั้งสองเรื่องมี
รูปแบบการน าเสนอแยกได๎เป็น 3 สํวน ได๎แกํ สํวนตอนต๎นเรื่อง สํวนเนื้อเรื่อง และสํวนลงท๎ายเรื่อง 
โดยในแตํละสํวน มีองค๑ประกอบการน าเสนอที่แตกตํางกันไปตามวัตถุประสงค๑ของการสร๎างนิทาน 
ประเภท และหน๎าที่ของนิทานที่ตํางกัน 

2. การดัดแปลงรูปแบบการน าเสนอจากปัญญาสชาดกเป็นนิทานค ากาพย์ 
เมื่อน ารูปแบบการน าเสนอของเทวันธชาดกและเทวันค ากาพย๑มาเปรียบเทียบกันจะพบวํากวี

มีการดัดแปลงรูปแบบการน าเสนอ ดังนี้ 
2.1 ดัดแปลงส่วนต้นเรื่อง: จากปัจจุบันวัตถุเป็นบทไหว้ครู อัตวิพากษ์ของกวี และปรารภเรื่อง  
สํวนต๎นเรื่องของป๓ญญาสชาดกขึ้นต๎นด๎วยป๓จจุบันวัตถุ คือ เหตุการณ๑เริ่มต๎นซึ่งเป็นสาเหตุที่

พระพุทธเจ๎าหยิบยกเรื่องราวในอดีตมาตรัสเลํา หรือเรื่องป๓จจุบันในสมัยของพระพุทธเจ๎า เรื่องที่
เกิดข้ึนในสมัยที่พระพุทธเจ๎ายังทรงพระชนม๑อยูํ ประทับอยูํท่ีไหน ปรารภใคร เลําให๎ใครฟ๓ง เลําเมื่อใด  
เกิดเหตุการณ๑ใดขึ้นจึงท าให๎พระพุทธองค๑ตรัสเลําถึงนิทานอันเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระองค๑เอง  
เพ่ืออธิบายวําเหตุการณ๑ดังกลําวได๎เคยเกิดขึ้นแล๎วในอดีตชาติ ไมํใชํเฉพาะป๓จจุบันชาติเทํานั้ น บุคคล
ที่ด าเนินเหตุการณ๑ในสํวนนี้อาจเป็นสาวกของพระพุทธเจ๎า กลําวคือ เมื่อเหตุการณ๑เกิดขึ้น บรรดา
สาวกตํางก็ถกเถียง มีข๎อสงสัยในเหตุการณ๑นั้น ซึ่งพระพุทธเจ๎าก็ทรงรู๎ด๎วยพระญาณจึงเสด็จไปที่ที่
สาวกก าลังถกเถียงกันอยูํกํอนที่บรรดาสาวกจะไปถึงที่ประทับ นับเป็นกลวิธีของผู๎แตํงที่จะอ๎างให๎ผู๎ฟ๓ง
เชื่อวํานิทานนั้นมาจากพุทธวัจนะ (เอ้ือนทิพย๑ พีระเสถียร, 2529, หน๎า 6)  

ส าหรับป๓จจุบันวัตถุที่ปรากฏในเทวันธชาดกเป็นการกลําวอ๎างวําพระอานนท๑เป็นผู๎ที่สดับ
เรื่องราวนี้ของพระพุทธเจ๎ามาเมื่อครั้งที่พระพุทธองค๑ประทับอยูํที่วัดเชตวันหรือเชตวันมหาวิหาร ซึ่ง
เป็นอารามท่ีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู๎สร๎าง ดังความวํา 

เอวมฺเม สุต  เอก  สมย  ภควา วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺ
เตสิ ภิกฺขโวติ ภทฺทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ 

ค าวํา เอวมฺเม สุต  น้ี ตามหลักฐานที่มาเป็นค าของพระอานนท๑ปฏิญาณตนวํา พระสูตรนี้ชาดกนี้
ตนได๎สดับมาแตํส านักพระผู๎มีพระภาค หาได๎ตรัสรู๎ด๎วยตนเองไมํ ในเทวันธชาดกนี้มีนิทานวจนะวํา สมัย
กาลครั้งหนึ่ง พระผู๎มีพระภาคเจ๎าเสด็จประทับอยูํ ณ พระเชตวัน อันเป็นอารามของอนาถปิณฑิกคฤหบดี
สร๎างถวายใกล๎กรุงสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระผู๎มีพระภาคตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายด๎วยค าวํา ภิกฺขโว ดังนี้ 
พระภิกษุทั้งหลายรับพุทธฎีกาวํา ภทฺทนฺเต ดังนี้แล๎ว พระผู๎มี พระภาคตรัสวํา… 

(เทวันธชาดก ใน ป๓ญญาสชาดก ป๓จฉิมภาค, 2549, หน๎า 322) 
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สํวนนิทานค ากาพย๑นั้นกวีได๎ดัดแปลงสํวนต๎นเรื่องเป็นการไหว๎ครู อัตวิพากษ๑ของกวี และ
ปรารภเรื่อง ดังนี ้

บทไหว้ครูหรือบทประณามพจน์ เป็นการสรรเสริญสิ่งที่สูงคําหรือสูงศักดิ์กวําตัวผู๎แตํงและ
ผู๎อํานผู๎ฟ๓ง เชํน พระรัตนตรัยและเทพเจ๎าซึ่งเป็นเทวดาของชาวบ๎าน ได๎แกํ พระอินทร๑ (ตรีศิลป์ บุญ
ขจร, 2547, หน๎า 122) นอกจากนี้ยังมีพระอิศวร พระนารายณ๑ พระพรหม ฯลฯ ความยิ่งใหญํของ
กษัตริย๑ บิดามารดา ครูอาจารย๑ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืน ๆ ที่ผู๎แตํงเคารพนับถือ เนื่องจากคนไทยถือวําครู
เป็นผู๎ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎ เปรียบประดุจดวงประทีป ท าให๎เกิดป๓ญญา ผู๎แตํงจึงไหว๎ครูเพ่ือ
ความเปน็สิริมงคล อีกท้ังยังเป็นการสะท๎อนให๎เห็นวําคนไทยมีความกตัญ๒ู  

ส าหรับบทไหว๎ครูของเทวันค ากาพย๑เป็นการไหว๎สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงคําที่กวีเคารพเลื่อมใสและ
ศรัทธา ดังความวํา 

…๏ ข๎าไหว๎ประนม นบน้ิวเหนือผม ไหว๎พระศาสดา 
ไหว๎พระธรรมเจ๎า ปกเกล๎าเกศา ไหว๎พระสังฆา สารณาคมคัล 
๏ ไหว๎คุณบิดา ทั้งคุณพระมารดา วงศาเผําพันธุ๑ 
ทั้งครูอุปชา มรณาอาสัญ ลํวงลับแล๎วนั้น ข๎าวันทาไป 
๏ เดชพระครู สั่งสอนให๎ดู รู๎แปรแก๎ไข  
ให๎เราเลําเรียน ขีดเขียนเพียรไป กุลบุตรจึงได๎ รู๎ในวิชา 
๏ พระคุณทั้งนี้ ยกใสํเกศี  ไว๎ทุกเวลา 
ขอให๎พ๎นทุกข๑ เป็นสุขสังขาร๑ ไปสูํกามา  ฉ๎อฟูาเรืองศรี… 

(เจ๎าเทวันสมดุ 1 เลขท่ี 170, หน๎าต๎น, หน๎า 2) 
 

 จะเห็นได๎วําบทไหว๎ครูในเทวันค ากาพย๑เป็นการไหว๎พระคุณของพระรัตนตรัย ไหว๎พระคุณ
ของบิดามารดา บรรพบุรุษ ครูบาอาจารย๑ทั้งที่ลํวงลับไปแล๎วและที่ยังคงประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎  
และขอให๎สิ่งที่กวีเคารพนี้ชํวยอ านวยพรให๎กวีพ๎นจากความทุกข๑ ประสบแตํความสุขทั้งทางกายเมื่อ
ยามที่มีชีวิตและเม่ือสิ้นชีวิตก็ได๎ไปเสวยสุขบนสวรรค๑ 

อัตวิพากษ์ของกวี คือ การกลําวถึงตนเองหรือวิพากษ๑วิจารณ๑ตนเองของกวี ผู๎แตํง ผู๎เขียน 
หรือผู๎คัดลอก (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2547, หน๎า 124) สํวนใหญํปรากฏตํอจากบทไหว๎ครู เป็นการออกตัว
หรือถํอมตนของกวีวําตนมีความสามารถน๎อย ยังไมํ เชี่ยวชาญ หากผลงานมีข๎อบกพรํอง ขอให๎
นักปราชญ๑ทั้งหลายชํวยแก๎ไขให๎ดียิ่งขึ้น ดังความวํา     

๏ ข๎าขออาภัย  บทบาทขาดไป ไมํสู๎ถ๎วนถ่ี 
บทไรเห็นแคลง ชํวยแตํงให๎ดี ป๓ญญาข๎านี ้ มิสู๎วํองไว 
๏ ไว๎ส าหรับบ๎าน ให๎ลูกให๎หลาน อํานตามจนใจ 
ดีกวํายืมเขา ไมํเอาของใคร เถิงจะยับไป ไมํมีทุกข๑ภัย 
๏ ตัวข๎านี้เลํา ใชํองค๑พงศ๑เผํา พวกเหลํามุกโต 
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รู๎แตํจ า (เลือนราง) เพราะอาจาริโย โฉดเขลาเงําโงํ โตอยูํถมไป 
๏ ผู๎ใดนักปราชญ๑ ป๓ญญาฉลาด เห็นคลาดที่ไหน 
(ช ารุด) พิจรณา อัคราตํอไป ข๎าขออาภัย  อยําให๎นินทา 
๏ เรารู๎เพียงน้ี ผู๎ใดใครดี  เห็นมิชอบไซร๎ 
อยําเขียนอุตลุด ในสมุดข๎า  เจ๎าของต๎องวํา นํามาขัดใจ... 

(เจ๎าเทวันสมดุ 1 เลขท่ี 170, หน๎าต๎น, หน๎า 2 - 3) 
 

จะเห็นได๎วํากวีกลําววิพากษ๑ตนเอง ขออภัยหากตนยังแตํงไมํดี ขอให๎ทํานผู๎รู๎ชํวยแก๎ไขให๎ด๎วย 
และแม๎กวีจะเปิดโอกาสให๎ผู๎รู๎แก๎ไขผลงานของตนได๎แตํกวีก็ขอไว๎วํา “อยําเขียนอุตลุด ในสมุดข๎า” 
นอกจากนี้ยังท าให๎เห็นบรรยากาศของวัฒนธรรมการสวดอํานกลอนสวดในสมัยอดีตด๎วยวํามีการสวด
อํานที่บ๎านในแตํละครัวเรือนด๎วย บ๎านใดไมํมีหนังสือของตนเองก็ต๎องยืมหนังสือของบ๎านอ่ืนหรือจาก
วัดไปอําน บางคนยืมไปแล๎วไมํรักษาหนังสือ ท าให๎เจ๎าของหนังสือต๎องฝากค าเตือนถึงผู๎ยืมเอาไว๎ด๎วย 

ปรารภเรื่อง คือ การกลําวน าเพ่ือเข๎าสูํเนื้อเรื่อง มีหลายวิธี เชํน การสรุปแนวคิดส าคัญของ
เรื่อง การอ๎างวําเป็นพุทธวัจนะ เป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ๎า (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2547, หน๎า 125 - 
127) เพ่ือท าให๎ผู๎อํานผู๎ฟ๓งเข๎าใจเนื้อเรื่องชัดเจนตั้งแตํเริ่มเรื่องหรือเกิดความศรัทธาวําก าลังฟ๓ง
เรื่องราวของพระพุทธเจ๎าซึ่งถือวําเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ ส าหรับเทวันค ากาพย๑กวีกลําวน าเข๎าสูํเนื้อเรื่องวํา
นิทานเรื่องนี้มีอยูํในพระคัมภีร๑ ดังความวํา 

…๏ เขียนที่จ าได๎ ที่หลงลืมไป จ าไมํมั่นคง 
แต๎มแตํงแปลงใสํ โดยใจจ านง ทํานเลํามั่นคง อยําสงสัยเลย 
๏ ดีกวํานิ่งเฉย ทํานเอยอยํานินทา นิทานผูกนี้ 
มีในกัมภีร๑ พาไป (เลือนราง) นะทํานเอย อํานเลํนตามจน 
ตามตนไมํเสบย ดีกวํานิ่งเฉย ทํานเอยอยํานินทา 
๏ ถ๎ามิชอบใจ อยําท้ิงนิ่งไว ๎ ให๎ลํวงเวลา 
เจ๎าของร๎องบํน วําคนโมหานธ๑ ไมํมีอัชฌา เอามานิ่งเสีย 
๏ อํานแล๎วเอาไป สํงเสียให๎ได๎ อยําให๎ไฟเลีย 
(เลือนราง)ริมกัด สารพัดจะเสีย มักท าต่ าเตี้ย เสียยับเยินมา… 

(เจ๎าเทวันสมดุ 1 เลขท่ี 170, หน๎าต๎น, หน๎า 3 - 4) 

จะเห็นได๎วํากวีกลําวน าเข๎าสูํเนื้อเรื่องวํานิทานนี้มีอยูํในคัมภีร๑ โดยมิได๎ระบุเจาะจงวําคัมภีร๑ใด 
ทั้งนี้กวีอาจทราบหรือไมํทราบแนํชัดวําเรื่องนี้มาจากคัมภีร๑ป๓ญญาสชาดกก็ได๎ นอกจากนี้กวีได๎ชี้แจง
ที่มาของเรื่องวําเป็นเรื่องที่ตนได๎ฟ๓งเรื่องราวสืบตํอกันมาแล๎วน ามาเขียนตามที่จดจ าได๎ อาจหลงลืม 
ดัดแปลงเสริมแตํงไปบ๎าง วอนผู๎อํานผู๎ฟ๓งอยําสงสัยและอยําติฉินนินทา อยํางน๎อยก็ดีกวําการอยูํเฉย ๆ 
และฝากถึงผู๎อํานบางคนวําเมื่อยืมหนังสือไปอํานแล๎วก็อยําท าให๎ต๎นฉบับเสียหาย ปลํอยให๎ถูกไฟไหม๎ 
หรอืถูกสัตว๑แทะกัด ซึ่งชํวยท าให๎เห็นบรรยากาศของวัฒนธรรมการสวดอํานนิทานในอดีตได๎อีกด๎วย 
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2.2 ดัดแปลงส่วนเนื้อเรื่อง: จากอดีตวัตถุและคาถาเป็นเนื้อเรื่องนิทาน 
อดีตวัตถุ คือ ตัวนิทานชาดก เป็นเรื่องในอดีตของพระพุทธเจ๎าที่น ามาเลําโดยกลําวอ๎างวํา 

ตัวละครเอกของเรื่องคือพระโพธิสัตว๑ ส าหรับอดีตวัตถุของเทวันธชาดกเริ่มด๎วยคาถาวํา “ภูตปุพฺพ  
ภิกฺขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องราวได๎เคยมีมาแล๎วอยํางนี้ ...” แล๎วด าเนินเนื้อเรื่องตํอไปเรื่อย ๆ 
จนกระท่ังจบเรื่อง ดังความวํา 

ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องราวได๎เคยมีมาแล๎วอยํางนี้ มีพระราชากาสิกองค๑หนึ่ง
ด ารงราชสมบัติ ณ พระนครพาราณสีโดยทศพิธราชธรรม พระเจ๎ากาสิกราชนั้นมีพระสนมประมาณหมื่น
หกพัน พระสนมเหลํานั้น แม๎แตํคนหนึ่งก็หาได๎มีโอรสและธิดาไมํ พระราชาใครํจะได๎โอรสซึ่งจะได๎สืบ
ราชวงศ๑ตํอไป จึงรับสั่งแกํพระสนมให๎ชํวยกันตั้งใจหาโอรสและธิดา พระสนมทั้งหมื่นหกพัน ชวนกัน
บวงสรวงเทวดามีพระจันทร๑พระอาทิตย๑เป็นต๎นขอให๎ได๎โอรสและธิดา ก็หาได๎สมปรารถนาไมํ 

ฝุายพระอัครมเหสีพระนามวําวิมลาเทวี มีสีลสัมปทาและป๓ญญาดี ตามวันปรกติพระนางเธอ
สมาทานเบญจศีลเป็นนิตย๑ ถึงวันอุโบสถทรงสมาทานอุโบสถศีลแล๎วจึงพิจารณาดูศีลของตนอันมิได๎ขาด
บกพรํอง พระนางเธอท าสัจจาธิษฐานวํา ด๎วยเดชศีลที่ข๎าพเจ๎ารักษานี้ ขอให๎โอรสและธิดาจงมาเกิดในอุทร
ข๎าพเจ๎า คราวนั้นด๎วยอ านาจปาริสุทธศีลแหํงพระนางวิมลาเทวี พิภพแหํงท๎าวโกสีย๑ก็แสดงอาการร๎อนขึ้น
เป็นนิมิต ท๎าวเทวราชพิจารณาก็รู๎วํานางวิมลาปรารถนาจะได๎บุตรและธิดา เวลานั้นเป็นคราวที่พระบรม
โพธิสัตว๑จะสิ้นอายุแล๎ว ท๎าวเทวราชจึงวิงวอนเชิญพระบรมโพธิสัตว๑ให๎ถือปฏิสนธิในครรภ๑พระนางวิมลา 
พระบรมโพธิสัตว๑รับเทวบัญชาจุติมาเกิดในครรภ๑พระนางวิมลาเทวี  พระครรภ๑พระนางวิมลามีอาการ
เหมือนจะเต็มไปด๎วยแก๎ววิเชียร… 

   (เทวันธชาดก ใน ป๓ญญาสชาดก ป๓จฉิมภาค, 2549, หน๎า 322 - 323) 

อดีตวัตถุของเทวันธชาดกกลําวถึงพระราชาและมเหสีมีโอรสชื่อเทวันธ๑ มีพระธิดาชื่อนาง
จันทนเทวี วันหนึ่งพระราชาประพาสปุาถูกยักษ๑แปลงเป็นเนื้อทองลวงไปฆําแล๎วแปลงเป็นพระราชา
ไปกินคนในวัง ตํอมาม๎าบอกความจริงกับสองกุมารและพากันหนี เมื่อยักษ๑รู๎ก็ติดตามและกินศีรษะม๎า 
ฝุายพระอินทร๑ชํวยชุบชีวิตม๎ามีศีรษะเป็นราชสีห๑ จากนั้นเทวันธ๑ถูกน๎องสาวและชายหนุํมผู๎ซํอนใน
กลองลวงไปให๎ลิง หมี และกุมภัณฑ๑ 4 ตนฆํา แตํเทวันธ๑กลับได๎ลิง หมี กุมภัณฑ๑เป็นบริวาร และได๎ยก
ทัพรบชนะยักษ๑ ตํอมาเทวันธ๑พบรักกับนางสุวรรณเกสราและพานางกลับเมือง ระหวํางให๎นางรอที่
นอกเมือง นางยักขินีลวงท าร๎ายโยนนางทิ้งน้ า เทวันธ๑ประกาศหาคนมาแสดงธรรมท าให๎ได๎พบกับนาง
สุวรรณเกสราอีกครั้ง ทั้งคํูมีโอรสธิดา ตํอมาโอรสและธิดาได๎ครองเมืองสืบตํอมา สํวนเทวันธ๑และนาง
สุวรรณเกสราปลงอนิจจังจึงออกบวช เมื่อสิ้นอายุได๎จุติไปเกิดบนพรหมโลก ซึ่งเป็นการจบอดีตวัตถุ  

ทั้งนี้ ในระหวํางที่กวีเลําถึงอดีตวัตถุ กวีอาจแทรกบทสนทนาหรือค าสั่งสอนที่เกี่ยวข๎องกับ
พฤติกรรมของตัวละครในเรื่องหรือเหตุการณ๑ในเรื่องด๎วย เชํน  
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...พระอภัยราชกุมารและพระนางจันทนกุมารีสนทนาปราศรัยซึ่งกันและกัน ตํางก็มีจิตคิดรักใครํได๎ถึงซึ่ง 
สังวาสกิจตํอกันและกันเพราะเหตุดังนั้น ธรรมดาของโลกจึงกล่าวไว้ดังน้ีว่า ชายหนุ่มหญิงสาวอยู่ในท่ีลับ 
สองต่อสองแล้ว เมื่อเพ่งซึ่งกันและกันด้วยราคฤคีย่อมมีความเยื่อใยเกิดขึ้นด้วยเห็นกันบ่อย ๆ เพราะเหตุ 
ดังนั้นพระอภัยราชกุมารกับพระนางจันทนกุมารี จึงมีความรักใคร่ได้ร่วมอภิรมย์ด้วยโลกธรรมต่อ               
กันและกัน  

  (เทวันธชาดก ใน ป๓ญญาสชาดก ป๓จฉิมภาค, 2549, หน๎า 334) 

จากตัวอยํางเป็นตอนที่นางจันทนเทวีได๎พบและเจรจาปราศรัยกับอภัยราชกุมารก็เกิดความ
รัก ใครํได๎สังวาสกัน กวีแทรกสัจธรรมของความรักวําเป็นเรื่องธรรมดาของชายหนุํมหญิงสาวที่อยูํกันที่
ในลับสองตํอสองท่ียํอมมีจิตราคะ ใครํได๎รํวมสังวาสอภิรมย๑กัน 

คาถา คือ ค าประพันธ๑ร๎อยกรองภาษาบาลี (นิยะดา เหลําสุนทร, 2558, หน๎า 68) เป็นสํวน
หนึ่งของอดีตวัตถุ สํวนใหญํเป็นบทสนทนาโต๎ตอบ บทคร่ าครวญพรรณนาแสดงอารมณ๑ของตัวละคร
หรือข๎อธรรมะ และมีข๎อความแปลก ากับไว๎ด๎วย (เอ้ือนทิพย๑ พีระเสถียร, 2529, หน๎า 6) ส าหรับคาถา
ที่ปรากฏในเทวันธชาดกมีหลายชํวงตอน เชํน ตอนเทวันธ๑และนางจันทนเทวีคร่ าครวญถึงมารดา ตอน
นางวิมลาคร่ าครวญถึงโอรสและธิดา ตอนเทวันธ๑รับพรจากท๎าวสักกเทวราช เป็นต๎น ดังตัวอยํางคาถา
ตอนที่เทวันธ๑และนางจันทนเทวีพร่ าพรรณนาถึงมารดาวํา 

...ครั้นถึงเวลาเย็นเสด็จเข๎าไปอาศัยรํมไม๎ไทรต๎นหนึ่งจึงเสวยพระกระยา เมื่อปรารภถึงพระมารดาได๎ตรัส
คาถานี้วํา 

กึ ภวิสฺสติทานิ อมฺมา กุห ึม  ปริเยสติ 
มย  อมฺม  อทิสฺวาน  ม๒ฺเญ เหสฺสาม ชีวิต  
อมฺมา จ อชานนฺตาว เสฺว มม  อทิสฺวา ส วิคฺคา 
โรทนฺตี จ สุสิสฺสนฺติ  ปริเทวนฺตี มริสฺสติ 
กถ  อมฺมา มม  อทิสฺวา โสเกน สมปฺปิตา ว 
นิราหารา โรทมานา  อสฺสูนิ ภุ๒ฺชนฺตา มริสฺส 

ความวํา พระชนนีปุานนี้จักเป็นอยํางไร พระมารดาจะตามหาเราที่ไหนจะได๎พบ เราสองราไมํได๎
ประสบพบพระมารดาแล๎วเห็นจะวอดวายตายเป็นมั่นคง รุํงเช๎าพระมารดาเจ๎าเมื่อไมํรู๎เห็นวําเราไปทาง
ไหน ก็จะสลดรันทดพระหฤทัยทรงกรรแสงไห๎ก็จักซูบผอมตรอมหฤทัยสิ้นพระชนม๑ชีพ ท าไฉนเลํา พระ
มารดาเจ๎ามิได๎เห็นเราพี่น๎องสองราก็มีแตํวําจะเพิ่มพูนไปด๎วยความโศกศัลย๑...  

ปุนทิวเส ครั้นวันรุํงเช๎า เหลําแมํนมและทาสีมิได๎เห็นสองราชกุมารกุมารีมีความตกใจกลัว
ความผิดจึงพากันเที่ยวค๎นหาไปสูํโรงม๎าก็ไมํเห็นม๎าแล๎วพากันทูลพระราชมารดา เจ๎ายักษ๑ทราบความแล๎ว
จึงให๎อ ามาตย๑ไปให๎เที่ยวหาก็หาพบสองราชกุมารกุมารีไมํ... 

(เทวันธชาดก ใน ป๓ญญาสชาดก ป๓จฉิมภาค, 2549, หน๎า 328 - 329) 
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ส าหรับเนื้อเรื่องเทวันค ากาพย๑นั้นก็เป็นการด าเนินเรื่องนิทานเชํนเดียวกัน หากแตํกวีมิได๎
กลําวอ๎างวําเป็นอดีตของพระพุทธเจ๎า นอกจากนี้ระหวํางที่ด าเนินเรื่องนิทานนั้นกวีอาจแทรกบท
สนทนาหรืออรรถกถาเพ่ือบอกถึงสาเหตุของพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง พร๎อมทั้งอาจสั่งสอน 
สอดแทรกความเชื่อเรื่องกรรม หรือชักน าให๎ผู๎อํานผู๎ฟ๓งหมั่นประกอบบุญกุศลเพ่ือชํวยให๎หลุดพ๎นจาก
บุพกรรมที่เคยสร๎างไว๎ (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2547, หน๎า 128) 

เนื้อเรื่องเทวันค ากาพย๑มีรายละเอียดแตกตํางจากเทวันธชาดกบางประการ โดยกลําวถึง
พระราชาและมเหสีมีโอรสชื่อเทวัน1 พระธิดาชื่อนางจันทร พระราชามีกรรมท าให๎อยากประพาสปุา
และถูกยักษ๑กิน ยักษ๑แปลงเป็นพระราชาไปกินคนในวัง ตํอมาม๎าบอกความจริงกับสองกุมารและพา
กันหนี เมื่อยักษ๑รู๎ก็ติดตามและกินศีรษะม๎า ฝุายพระอินทร๑ชํวยชุบชีวิตม๎ามีศีรษะเป็นสิงหรา จากนั้น
เทวันถูกน๎องสาวและชายหนุํมผู๎ซํอนในกลองลวงไปให๎ลิง หมี และกุมภัณฑ๑ 4 ตนฆํา แตํเทวันกลับได๎
ลิง หมี กุมภัณฑ๑เป็นบริวาร และได๎ยกทัพรบชนะยักษ๑ ตํอมาเทวันพบรักกับนางเกสรสวรรค๑และพา
นางกลับเมือง ระหวํางให๎นางรอที่นอกเมือง นางคุลาลวงท าร๎ายโยนนางทิ้งน้ า เทวันประกาศหาคนมา
เลํานิยายท าให๎ได๎พบกับนางเกสรสวรรค๑อีกครั้ง ทั้งคูํมีโอรส เมื่อเติบโตได๎เรียนศิลปวิทยาและกลับมา
ครองเมือง เทวันและนางเกสรสวรรค๑ปลงอนิจจังจึงออกบวช มรณะแล๎วไปเกิดบนสวรรค๑ชั้นดุสิต 

จะเห็นได๎วํากวีดัดแปลงเนื้อเรื่องเทวันค ากาพย๑ให๎มีลักษณะอยํางนิทานจักร ๆ วงศ๑ ๆ หรือ
นิทานมหัศจรรย๑ที่ด าเนินเรื่องด๎วยเหตุการณ๑เดินทางผจญภัยของตัวละครเอก มีการเผชิญป๓ญหา
อุปสรรคและมีการคลี่คลายป๓ญหา จนกระท่ังตัวละครฝุายดีได๎ประสบความสุขสมหวัง 

2.3 ดัดแปลงส่วนลงท้ายเรื่อง: จากประชุมชาดกเป็นอวสานบท 
ประชุมชาดกหรือสโมธาน คือ การสรุปชาดก เป็นการเชื่อมเนื้อเรื่องสํวนอดีตกับป๓จจุบันเข๎า

ด๎วยกัน ด๎วยการระบุวําตัวละครในเรื่องกลับชาติมาเกิดเป็นบุคคลใดในสมัยพุทธกาล โดยพระเอกของ
เรื่องจะกลับชาติมาเป็นพระพุทธเจ๎า นางเอกจะกลับชาติมาเป็นพระนางพิมพา ตัวละครชายตัวที่ร๎าย
กับพระเอกท่ีสุดจะกลับชาติมาเป็นเทวทัต ตัวละครอื่น ๆ จะกลับชาติเป็นพระสาวกและพุทธบริษัท  

ส าหรับประชุมชาดกในเทวันธชาดกเป็นการกลําวถึงการกลับชาติของตัวละครส าคัญในเรื่อง 
เชํน นันทยักษ๑กลับชาติมาเป็นเทวทัต นางยักขินีกลับชาติมาเป็นนางจิญจมาณวิกา พระดาบสกลับ
ชาติมาเป็นพระสารีบุตร พระอภัยราชกุมารกลับชาติมาเป็นพระนนทะ นางจันทนเทวีกลับชาติมาเป็น
นางชนบทกัลยาณี ท๎าวโกสีย๑กลับชาติมาเป็นพระอนุรุทธ นางสุวรรณเกสรากลับชาติมาเป็นพระนาง
พิมพา พระเทวันธ๑กลับชาติมาเป็นพระตถาคต ดังความวํา 

                                                           
1 นิยะดา เหลําสุนทร (2558, หน๎า 153) สันนิษฐานวําชือ่ที่ถูกตอ๎งควรเป็น “เทวันธ๑” เนื่องจากความหมายสอดคล๎องกบัเหตุการณ๑ที่
ปรากฏในเรื่องตอนพระเอกก าเนิดซ่ึงในชาดกพรรณนาไว๎วาํ “ก็เมื่อวันประสูติพระราชโอรสนั้น ฝนตั้งขึ้นมืดคลุ๎มไปในทิศทางทั้งปวง” 
แตํในงานวิจัยนี้ผูว๎ิจัยใชว๎ํา “เทวัน” ตามต๎นฉบับตัวเขียนที่ใช๎ในการศึกษา 
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...นันทยักษ๑ในกาลครั้งนั้นกลับชาติมาคือภิกษุเทวทัต นางยักขินีในกาลครั้งนั้นกลับชาติมาคือ
นางจิญจมาณวิกา พระยาอัจฉราชในกาลครั้งนั้น กลับชาติมาคือพระอุบาลี พระยาพานรินท๑ในกาลครั้งนั้น
กลับชาติมาคือพระสีวลีเถระ ท๎าวกุมภัณฑ๑สี่ตนในกาลครั้งนั้นกลับชาตมิาคือ พระสุนักขัตเถระ ๑ พระนาค
เสนเถระ ๑ พระกัจจายนเถระ ๑ พระมหานามเถระ ๑ พระดาบสในกาลครั้งนั้นกลับชาติมาคือพระสารี
บุตรเถระ พระอภัยราชกุมารในกาลครั้งนั้น กลับชาติมาคือพระนนทเถระ พระนางจันทาเทวีราชกนิษฐา
ในกาลครั้งนั้นกลับชาติมาคือนางชนบทกัลยาณี ท๎าวโกสีย๑ในกาลครั้งนั้นกลับชาติมาคือพระอนุรุทธเถระ... 
พระสุวรรณเกสราเทวีในกาลครั้งนั้นกลับชาติมาคือพิมพายโสธรา พระชนกชนนีในกาลครั้งนั้นกลับชาติมา
คือมหาราชตระกูล บริษัทนอกนั้นกลับชาติมาคือพุทธบริษัท พระเทวันธราชา ในกาลครั้งนั้น กลับชาติมา
คือเราผู๎ตถาคต มีพุทธพจน๑ให๎จบลงด๎วยประการฉะนี้แล 

(เทวันธชาดก ใน ป๓ญญาสชาดก ป๓จฉิมภาค, 2549, หน๎า 384) 

ประชุมชาดกนี้นับเป็นกลวิธีหนึ่งของผู๎แตํงในการพยายามสอนความเชื่อทางศาสนาและเป็น
การสร๎างความนําเชื่อถือให๎กับเรื่องนิทานวําเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ๎าจริง ๆ  

ส าหรับสํวนลงท๎ายเรื่องของเทวันค ากาพย๑นั้น กวีได๎ดัดแปลงให๎แตกตํางไปจากชาดก 
กลําวคือ เป็นการจบเรื่องด๎วยอวสานบท   

อวสานบท คือ การลงท๎ายเรื่อง นิทานค ากาพย๑แตํละเรื่องอาจมีการลงท๎ายเรื่องแตกตํางกัน 
หากเป็นเรื่องท่ีมีที่มาจากชาดกหรือเป็นเรื่องที่แตํงเลียนแบบชาดกมักจะลงท๎ายด๎วยการประชุมชาดก 
(ตรีศิลป์ บุญขจร, 2547, หน๎า 129) ส าหรับเทวันค ากาพย๑แม๎จะมีที่มาจากเทวันธชาดก แตํกวีมิได๎ลง
ท๎ายเรื่องด๎วยการประชุมชาดก กวีดัดแปลงการลงท๎ายเรื่องด๎วยการกลําวถึงการจบเรื่องนิทานอยํางมี
ความสุขและมีข๎อความถึงผู๎สวดอํานหรือผู๎ฟ๓งให๎ทราบวํานิทานนี้ได๎จบลงแล๎ว ดังความวํา 

...๏ ดาวบสทั้งสอง มิไดเ๎ศร๎าหมอง ในราคตณัหา 
ได๎ฌานสมาบัต ิ โดยสัตย๑เมตตา ดับสังขารา มรณาไปสวรรค๑ 
๏ พระญาติวงศา โอรสนดัดา ศรัทธาตามกัน 
ฟ๓งโอวาทา พระบิดานั้น ดับชาติไปสวรรค๑ ฉ๎อช้ันดุสิดา 
๏ เสนามนตร ี พระสนมสาวศร ี ยินดีเสนหํา 
ท าตามท๎าวไท ตายไปสุกขา สืบวงศ๑พงศา ท๎าวพระยาประเวณ ี
สิ้นฉบับ จบนิทาน แล๎วนะทํานท้ังหลายเอย 

 (เทวัน เลํม 2 เลขท่ี 169, หน๎าปลาย, หน๎า 128 - 129) 

จะเห็นได๎วําแม๎เทวันค ากาพย๑จะมีท่ีมาของเรื่องจากป๓ญญาสชาดก แตํตอนจบเรื่องกวีมิได๎จบ
เรื่องด๎วยการประชุมชาดกตามธรรมเนียมของชาดกแตํอยํางใด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกวีหลงลืม หรือ
อาจเกิดจากความจงใจของกวีที่ต๎องการจบเรื่องด๎วยความสุขอยํางนิทานพ้ืนบ๎านจักร ๆ วงศ๑ ๆ ทั่วไป
โดยผสมผสานเชื่อมโยงความเชื่อและวิถีของชาวบ๎านชาววัดด๎วยการให๎ตัวละครปลงอนิจจังจึงออก
บวชและเมื่อสิ้นอายุขัยก็ได๎ไปเกิดบนสวรรค๑ชั้นดุสิต ซึ่งการลงท๎ายเรื่องของเทวันค ากาพย๑ที่แตกตําง
ไปจากนิทานต๎นเรื่องนี้แสดงให๎เห็นถึงธรรมชาติของการถํายทอดและคัดลอกวรรณกรรมพ้ืนบ๎านที่
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ต๎องมีลักษณะผิดเพ้ียนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตัวบทบางตอนบางแหํงไปเพราะอาจเกิดจากการ
คัดลอกหรือประพันธ๑จากความทรงจ าตามเรื่องที่ได๎ยินมา (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2547, หน๎า 39)  

 
สรุปการเปรียบเทียบรูปแบบการน าเสนอเทวันธชาดกและเทวันค ากาพย๑ได๎ดังนี้ 

 
รูปแบบการ

น าเสนอ 
เทวันธชาดก เทวันค ากาพย์ 

สํวนต๎นเรื่อง ป๓จจุบันวัตถ ุ บทไหว๎คร/ู ประณาม
พจน๑ 

อัตวิพากษ๑ของกวี 
ปรารภเรื่อง 

สํวนเนื้อเรื่อง อดีตวัตถ ุ
คาถา 

เนื้อเรื่อง 

สํวนลงท๎ายเรื่อง ประชุมชาดก/ สโมธาน อวสานบท 
 
การศึกษาการดัดแปลงรูปแบบการน าเสนอของเทวันธชาดกและเทวันค ากาพย๑ท าให๎เห็นวํา

นิทานทั้งสองเรื่องมีรูปแบบการน าเสนออยํางเดียวกัน กลําวคือ มีสํวนต๎นเรื่อง สํวนเนื้อเรื่อง และสํวน
ลงท๎ายเรื่อง แตํมีธรรมเนียมนิยมในการประพันธ๑แตกตํางกันตามองค๑ประกอบของประเภท
วรรณกรรมและวัตถุประสงค๑ในการประพันธ๑ที่ตํางกัน เทวันธชาดกมีองค๑ประกอบของเรื่องอยํางชาดก
ในนิบาตแตํไมํเครํงครัด โดยประกอบไปด๎วยป๓จจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ คาถา และประชุมชาดก ท าให๎
เทวันธชาดกมีความศักดิ์สิทธิ์ ผู๎อํานผู๎ฟ๓งเลื่อมใสศรัทธาวําเป็นพุทธประวัติ หรือเรื่องราวในอดีตชาติ
ของพระพุทธเจ๎า สอดคล๎องกับประเภทวรรณกรรมที่เป็นนิทานชาดกซึ่งเป็นนิทานศาสนาหรือนิทาน
ค าสอน สํวนเทวันค ากาพย๑น าเสนอเนื้อเรื่องตามธรรมเนียมนิยมของการประพันธ๑กลอนสวด 
องค๑ประกอบของเรื่องนิยมประกอบไปด๎วยบทไหว๎ครูหรือบทประณามพจน๑ อัตวิพากษ๑ของกวี ปรารภ
เรื่อง เนื้อเรื่อง และอวสานบท อันเป็นวัฒนธรรมตามประเพณีการสวดอํานวรรณกรรมในอดีต 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษา “จากเทวันธชาดกสูํเทวันค ากาพย๑: การดัดแปลงรูปแบบการน าเสนอจาก
ป๓ญญาสชาดกเป็นนิทานค ากาพย๑ในวัฒนธรรมการสวดอํานหนังสือของไทย” มีข๎อสังเกตที่นําสนใจ
ดังนี้ 

การดัดแปลงรูปแบบการน าเสนอวรรณกรรมนับเป็นการแสดงความรอบรู๎และความสามารถ
ของกวี การดัดแปลงนี้อาจเกิดจากความหลงลืม ความจงใจ หรือเกิดจากบริบททางสังคมวัฒนธรรม
ของการสร๎างวรรณกรรมนั้น ๆ สอดคล๎องกับผลการศึกษาของธนสิน ชุตินธรานนท๑ (2555, หน๎า 39) 
ที่พบวําเหตุที่กวีดัดแปลงศิลปะแขนงตําง ๆ ไมํวําจะเป็นการดัดแปลงข๎ามประเภทของสื่อ ข๎าม
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รูปแบบ หรือข๎ามวัฒนธรรม อาจเป็นไปเพราะป๓จจัย 2 อยําง คือ ตัวศิลปินหรือกวีและอิทธิพลของ
สังคมวัฒนธรรม ตัวกวีอาจต๎องการสร๎างสรรค๑ผลงานขึ้นใหมํแทนที่งานศิลปะที่มีมาแตํเดิม อีกทั้งอาจ
ต๎องการประชันฝีมือในมิติของสุนทรียศาสตร๑ สํวนบริบทสังคมวัฒนธรรมก็มีสํวนท าให๎กวีต๎องปรับ
รูปแบบการน าเสนอวรรณกรรมให๎สอดคล๎องกับรสนิยมของผู๎อํานผู๎ฟ๓งวรรณกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปใน
แตํละยุคสมัยด๎วย  

ส าหรับการดัดแปลงรูปแบบการน าเสนอจากเทวันธชาดกซึ่งเป็นชาดกหรือเรื่องพระพุทธเจ๎า
ที่มีมาในพระชาติกํอน ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน๎า 375) อันเป็นนิทานศาสนา หรือนิทานที่
เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา เรื่องของศาสดาหรือสาวกในศาสนา หรือเรื่องที่ปรับปรุงเนื้อหามาจาก
หลักธรรมของศาสนา (ประคอง นิมมานเหมินท๑, 2551, หน๎า 24) มีจุดมุํงหมายเพ่ือสอนธรรม กวีจึง
ต๎องมีรูปแบบการน าเสนอท่ีจะเชื่อมโยงกับเรื่องราวของพระพุทธเจ๎าเพ่ือให๎ผู๎อํานผู๎ฟ๓งเกิดความศรัทธา
เลื่อมใส สํวนเทวันค ากาพย๑นั้นถูกสร๎างขึ้นมาเพ่ือใช๎สวดอํานเป็นทํวงท านองเพ่ือความบันเทิงส าหรับ
ผู๎อํานผู๎ฟ๓งซึ่งสํวนใหญํเป็นชาวบ๎านชาววัด กวีจึงดัดแปลงรูปแบบการน าเสนอให๎มีลักษณะอยํางนิทาน
พ้ืนบ๎านประเภทจักร ๆ วงศ๑ ๆ รวมทั้งน าคํานิยม ความเชื่อ และวิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ๎านชาว
วัดมาประสมประสานในรูปแบบการน าเสนอนิทาน เพ่ือให๎นิทานของตนเป็นที่ยอมรับและยังคงมีชีวิต
อยูํในบริบทสังคมขณะนั้นได๎  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. จากการส ารวจเอกสารตัวเขียนเรื่องเทวันที่หอสมุดแหํงชาติ กรุงเทพมหานคร พบวํายังมี
ต๎นฉบับเอกสารตัวเขียนส านวนอ่ืน ๆ เชํน กลอนบทละครเรื่องเทวัญนางคุลา ซึ่งเป็นการน าเนื้อเรื่อง
บางสํวนมาประพันธ๑ดัดแปลงใหมํในรูปแบบกลอนบทละคร จึงเป็นที่นําสนใจศึกษาวิจัยตํอไปวําเมื่อ
กวีดัดแปลงนิทานชาดกเป็นกลอนบทละครนั้น กวีได๎ดัดแปลงรูปแบบการน าเสนอ รวมทั้งเนื้อหา
วรรณกรรมอยํางไรบ๎าง อันจะเป็นประโยชน๑ตํอแวดวงการศึกษาวรรณกรรมพ้ืนบ๎านและวรรณกรรม
ท๎องถิ่นได ๎

2. ควรศึกษาป๓ญญาสชาดกและนิทานค ากาพย๑หรือนิทานกลอนสวดเรื่องอ่ืนที่ยังไมํเป็นที่รู๎จัก
แพรํหลาย เพื่อสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํด๎านวรรณกรรมพ้ืนบ๎าน อันจะเป็นการอนุรักษ๑และเผยแพรํมรดก
ทางวัฒนธรรมของไทยให๎กว๎างขวางมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาองค๑ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นการวิจัยเอกสาร
ด าเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับกรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) 
จ านวน 10 แหลํง เพ่ือสังเคราะห๑องค๑ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโต(Growth Mindset) จาก
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องและ 2) ยืนยันองค๑ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth 
Mindset) ตามกรอบที่ได๎จากการสังเคราะห๑จากเอกสาร โดยผู๎ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ผลการวิจัย
พบวํา กรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 มี 5 องค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ 1) การเรียนรู๎จากอุปสรรค มีตัวชี้วัด 4 ตัว คือ การยอมรับ
ข๎อผิดพลาดหรือความล๎มเหลวในการปฏิบัติงาน การกล๎าที่จะเผชิญกับป๓ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น การ
หาวิธีการปรับปรุงแก๎ไขป๓ญหาอยํางเหมาะสม และการจัดการกับป๓ญหาที่ดี เพ่ือไมํให๎เกิดความผิดพลาด
อีกครั้ง (2) การสร๎างความท๎าทายในงานให๎ตนเอง ประกอบด๎วยตัวชี้วัด 4 ตัว คือ การเป็นบุคคลที่มีการ
วางแผนการท างานที่เป็นระบบ การปรับตัวให๎เข๎าได๎กับทุกสถานการณ๑ การเรียนรู๎สิ่งใหมํๆ อยํางตํอเนื่อง 
และการพัฒนาและสร๎างนวัตกรรมใหมํๆ อยํางสร๎างสรรค๑ (3) ความมุํงมั่นและทุํมเทในการท างาน 
ประกอบด๎วยตัวชี้วัด 4 ตัว คือ การมีความตั้งใจและความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน๑ของ
สถานศึกษา การมีความอดทนอุทิศตนในการปฏิบัติงานในโรงเรียนอยํางเต็มที่ การปฏิบัติตนให๎เป็น
บุคลากรที่ดีในการปฏิบัติงานในโรงเรียน และการปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีประสิทธิภาพ (4) การ
เรียนรู๎จากค าวิจารณ๑และข๎อติชม ประกอบด๎วยตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การรับฟ๓งค าวิจารณ๑และข๎อติชม
ข๎อเสนอแนะตํางๆจากผู๎อ่ืน การเข๎าใจและยอมรับข๎อติชม และการปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาตนเองให๎ดี
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ขึ้น และ (5) การมีแบบอยํางในการสร๎างแรงบันดาลใจ ประกอบด๎วยตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การกล๎าคิดและ
กล๎าแสดงความคิดเห็นเชิงบวกในการปฏิบัติงาน ความตั้งใจในการปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมาย และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิธีการสร๎างแรงบันดาลใจให๎ตนเองจากผู๎ที่ประสบความส าเร็จ  
 
ค าส าคัญ: องค๑ประกอบ, กรอบแนวคิดแบบเติบโต, กรอบแนวคิดแบบเติบโตของครู  
 
Abstract 
 This research aim to study components of teacher’s growth mindset in school 
under the Office of Udonthani Primary Educational Service Area 1. Using documents 
research on 2 steps are 1) Study 10 documents about growth mindset for synthesis 
the components of teacher’s growth mindset, and 2) Confirm the components by 
the 5 experts in educational administration. The research found that: Teacher’s 
growth mindset in school under the Office of Udonthani Primary Educational Service 
Area 1 consisted of 5 main elements include: 1) Learning from Obstacles include 4 
indicators are accepting errors or failures in operations, daring to face the problems 
and obstacles that occur, finding a way to improve the problems appropriately, and 
good handing of the problem to prevent them from crashing again ; 2) Creating job 
challenges for yourself include 4 indicators are being the person with a systematic 
work plan, adaptation to every situations, learning the new things continuously and 
Developing and creating the new innovations creatively ; 3) Determination and 
dedication to work include 4 indicators are having the intention and effort in the 
operation for the benefit of the school, having patience and devotion to work in 
school fully, practicing to be a good personnel in school work and working effectively 
with others ; 4) Learning from Criticism and Negative feedback include 3 indicators are 
listening the criticism, negative feedback or suggestion from others, understanding and 
accepting the negative feedback and revision and self-improvement ; 5) Having the 
role model to inspire yourself include 3 indicators are daring to think and to show the 
positive opinions in work, intention in achieving goals and exchanging and learning how 
to inspire yourself from successful people. 
 
Keyword; Elements, Growth mindset, Teacher’s Growth mindset 
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บทน า 

 โลกในป๓จจุบันก๎าวเข๎าสูํยุคโลกาภิวัตน๑อยํางรวดเร็ว ด๎วยอิทธิพลของความเจริญก๎าวหน๎า      
ทางวิทยาการ ด๎านการสื่อสารโทรคมนาคม และด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเครือขํายไปทั่วโลก และ 
ในระบบการศึกษาในโลกยุคป๓จจุบันที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง นานาประเทศที่ก๎าวหน๎าทางการศึกษา 
ได๎เริ่มเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต๎องการของการเรียนรู๎ใน
โลกยุคป๓จจุบัน และส าหรับการศึกษาศตวรรษที่ 21 ย้ าให๎เห็นวํา เราก าลังอยูํในชํวงเวลาแหํงการ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วในสภาพแวดล๎อมที่ประเทศตําง ๆ มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อย ๆ  และ
ระบบการศึกษาจ าเป็นต๎องปรับตัว โดยไมํใชํแคํการปฏิรูปเพียงครั้งคราว แตํต๎องเป็นการปรับปรุง
อยํางตํอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองความต๎องการของเยาวชน สังคมและตลาดแรงงานทั้งในป๓จจุบันและ
อนาคต ซึ่งผู๎ที่ก าหนดนโยบายและบุคลากรด๎านการศึกษาของไทยควรตระหนักวํา การศึกษาควรจะ
มุํงเน๎นการเตรียมความพร๎อมให๎เยาวชนมีทักษะที่จ าเป็นตํอการใช๎ชีวิตและสอดคล๎องกับสังคมใน
อนาคต แม๎ในชํวงสองทศวรรษท่ีผํานมา ประเทศไทยจะมีความก๎าวหน๎าในด๎านการเข๎าถึงการศึกษาใน
ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งมีการปฏิรูปเชิงโครงสร๎างเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
แตํประเทศไทยยังคงประสบความท๎าทายอีกหลายประการ เชํน นักเรียนจ านวนมากยังไมํมีทักษะ
พ้ืนฐานที่ควรจะมี ดังจะเห็นได๎จากผลการประเมินตําง ๆ ทั้งในระดับประเทศและในระดับระหวําง
ประเทศ  หรืออัตราสํวนของเด็กที่ไมํศึกษาตํอในระดับมัธยมศึกษายังคํอนข๎างสูง จึงท าให๎เยาวชน
จ านวนมากขาดทักษะที่จ าเป็นตํอการท างานในโลกแหํงความเป็นจริง 
 นอกจากนี้ได๎มีการจัดการน าเสนอผลงานโครงการพัฒนาการศึกษาในงานประชุมวิชาการ
ด๎านการศึกษาโลก ครั้งที่ 17 ICERMI: International Conference on Education Reform and 
Management Innovation 2015 ณ เมืองเวนสิ ประเทศอิตาลี เรื่อง โครงการที่มีประสิทธิภาพสูง
ตํอการปฏิรูปการศึกษาไทย  (An Initiative Programme to Reform Education in Thailand) 
และมีการกลําวถึงการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต(Growth Mindset) ซึ่งเป็น 1 ใน 6 โครงการ
ที่ด าเนินการโดยศูนย๑จิตวิทยาการศึกษามูลนิธิ ยุวสถิรคุณเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาซึ่งผลการวิจัย
พบวํา การที่นักเรียนมีกรอบความคิดแบบใดนั้นจะสํงผลอยํางมากตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน (ศุนย๑จิตวิทยาการศึกษา, 2558) ซึ่ง Dweck (2006) ก็ได๎อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีกรอบความคิด 
หรือ Mindsetโดยแบํงกรอบความคิดเป็นสองกลุํม คือ แนวคิดเกี่ยวกับ Growth  Mindset หรือคนที่มี
กรอบความคิดแบบเติบโต เชื่อวํามนุษย๑พัฒนาได๎ ความสามารถสร๎างได๎ด๎วยการ เรียนรู๎ มองวําป๓ญหา
และอุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียน รู๎และพัฒนา ให๎ความส าคัญกับความพยายาม เด็กที่มีกรอบ
แนวคิดแบบเติบโตหรือ Growth Mindset จะกระตือรือร๎นที่จะเรียนรู๎ ชอบที่จะเรียนรู๎ จากป๓ญหา 
สนุกเวลาที่เจอโจทย๑ยากๆ มีความพยายามที่จะหา ทางแก๎ไขป๓ญหาอุปสรรค พัฒนาสิ่งใหมํๆ ที่ท๎าทาย 
มีความคิด สร๎างสรรค๑ใหมํๆ มักมีค าาถามในเรื่องการเรียน รวมถึงสิ่งตํางๆ รอบตัว สํวนแนวคิด Fixed 
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Mindset หรือคนที่มีกรอบความคิดแบบติด เชื่อวํา ความฉลาดของมนุษย๑เปลี่ยนแปลงไมํได๎ ไมํสามารถ
เพ่ิมพูนทักษะความสามารถได๎ ให๎ความส าคัญ กับภาพลักษณ๑ คุณสมบัติ เชํน ต๎องดูฉลาดดูเกํง เด็กท่ีมี
กรอบแนวคิดแบบติด Fixed Mindset จะไมํชอบที่จะเรียน เพราะ คิดวําไมํสามารถเปลี่ยนแปลงความ
ฉลาดของตนเองได๎ มักจะไมํมีความพยายาม หลีกเลี่ยงป๓ญหาและงานที่ท๎าทาย เมื่อเจออุปสรรคจะมอง
วํามันคือ ความ ล๎มเหลว หนีป๓ญหา เนื่องจากกลัววําถ๎าท าไมํได๎แล๎ว จะดูโงํ ไมํเกํง เสียภาพลักษณ๑  
 จากการศึกษาของ Dweck (2012) ยังพบวําคนที่มีกรอบแนวคิดแบบบเติบโตหรือ Growth 
mindset มักจะมีความกระตือรือร๎น ใสํใจกับงานที่ท า สนุกกับการแก๎ป๓ญหา สนุกกับการเรียนรู๎ และ
พัฒนาสิ่งใหมํๆ ที่ท๎าทาย และมัก ประสบความส าเร็จกับสิ่งที่ท าเพราะเชื่อวําความสามารถสร๎างได๎ 
จึงตั้งใจท างานเต็มที่และพร๎อมเรียนรู๎ เผื่อก๎าวข๎ามอุปสรรคที่เจอ สํวนคนที่มีกรอบแนวคิดแบบติด Fix 
mindset มักมีโอกาสประสบความส าเร็จน๎อยกวําเพราะยึดติด วําทักษะของบุคคลเปลี่ยนแปลงไมํได๎ 
ความตั้งใจในการท างานของคนกลุํมนี้มักจะต่ า หลบเลี่ยง อุปสรรคและขาดการเรียนรู๎ วิธีการสร๎าง 
พัฒนา หรือปรับเปลี่ยน กระบวนการทางความคิด (Mindset) มีวิธีการด าเนินการได๎หลากหลาย
รูปแบบ นอกจากนี้เนตรนิยมาตร วรรณพยันต๑ (2560) ยังเชื่อวํา กรอบความคิดสามารถเปลี่ยนแปลง
หรือพัฒนาได๎ซึ่งบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนากรอบความคิดจากตัวบุคคลเองและพํอแมํแล๎ว 
ครูยังเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการชํวยพัฒนากรอบความคิดของนักเรียน โดยครูเป็น
แบบอยํางของการมีกรอบความคิดแบบเติบโต สอนให๎เด็กเข๎าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิด ให๎ความส าคัญ
กับกระบวนการและผลสะท๎อนกลับในกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการสร๎างแรงจูงใจ
ในการเรียนชื่นชมในความพยายาม ลดการเปรียบเทียบ ซึ่งจะเห็นได๎วําหากครูปลูกฝ๓งกรอบความคิด
แบบเติบโต (Growth mindset) ให๎นักเรียนจะท าให๎นักเรียนมีความกระตือรือร๎นที่จะเรียนและมี
โอกาสประสบความส าเร็จสูง ดังนั้นบริบทของการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงส าคัญ
มาก เพราะเป็นการมุํงพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู๎ความสามารถของผู๎เรียน จัดการเรียนรู๎ที่ต๎องเน๎นให๎
นักเรียนมีความรู๎ขั้นพ้ืนฐาน อํานออก เขียนได๎ มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ๑ทั้งรํางกายและจิตใจ รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม ครูจึงมีบทบาท
ส าคัญมากตํอการพัฒนาผู๎เรียนและเป็นต๎นแบบของการใฝุเรียนรู๎ของนักเรียน โดยเฉพาะแนวคิด
เกี่ยวกับการศึกษา 4.0 ซึ่งครูมีบทบาทหน๎าที่เป็นผู๎สนับสนุนและแนะแนว ให๎ค าประเมินในเชิงชี้แนะ 
สามารถจัดการเรียนการสอนเชิงสร๎างสรรค๑และผลิตภาพ และพัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถสร๎างนวัตกรรม
ได๎ (ไพฑูรย๑ สินลารัตน๑และคณะ, 2559)  ครูจึงต๎องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองเป็นอยํางมาก 
ซึ่งนับเป็นสถานการณ๑ใหมํท่ีมีความยากและท๎าทายในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ดังที่ สุวิทย๑ เมษิ
นทรีย๑ (2560) ได๎กลําววํา โลกก าลังเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วประเทศไทยต๎องมีการปรับตัวซึ่งใน
การปรับตัวนั้นผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียมี
สํวนส าคัญยิ่งที่จะชํวยให๎เด็กปรับตัวรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล๎องกับผลการวิจัยของชนิตา 
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รักษ๑พลเมือง และคณะ (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความต๎องการจ าเป็นในการผลิต การใช๎ และการ
พัฒนาครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล๎องกับความต๎องการในอนาคตพบวํา การพัฒนาครู           
มีความต๎องการอยูํในล าดับแรก 
 ดังนั้น จึงเป็นความท๎าทายของผู๎บริหารโรงเรียนในการที่จะหาแนวทางในการพัฒนาและ
สํงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให๎มีศักยภาพและจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ให๎มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะ มีความพร๎อมในทุก ๆ ด๎าน สนองตํอนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  และในฐานะที่ผู๎วิจัยอยูํในต าแหนํงของครูผู๎สอน และครูซึ่งเป็นต๎นแบบกรอบ
แนวคิดของนักเรียนจึงจ าเป็นต๎องมีกรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพราะผลการวิจัย
พบวํา การที่มีกรอบแนวคิดแบบเติบโต จะท าให๎คนมีความหวัง มีความอดทน มุํงมั่นพยายาม ไมํยอม
แพ๎งํายๆ และมีความคิดที่ต๎องการเรียนรู๎อยูํตลอดเวลา กล๎าเผชิญกับอุปสรรคและความท๎าทาย ซึ่งจะ
ท าให๎ประสบความส าเร็จในระยะยาว (Dweck, 2006) ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการ
พัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครู ด๎วยเหตุที่กรอบแนวคิดและพฤติกรรมการจัดการเรียนการ
สอนของครู มีผลตํอกรอบความคิดแบบเติบโตของนักเรียนและสัมพันธ๑กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน (Dweck,2015; Hattie, 2008) จึงจ าเป็นที่จะต๎องเริ่มพัฒนาที่ครูกํอน และเพ่ือที่จะได๎
สารสนเทศที่สามารถน าไปใช๎ในการศึกษาแนวทางการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครูใน
โรงเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน๑ตํอผู๎บริหารสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1  ในการน าข๎อมูลไปพัฒนา สํงเสริมครูและบุคลากรในโรงเรียนให๎มีกรอบแนวคิดแบบ
เติบโต และเพ่ือใช๎ในการวางแผน ปรับปรุง ก าหนดนโยบายเพ่ือให๎สอดคล๎องของกลยุทธ๑ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และของประเทศชาติตํอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาองค๑ประกอบของกรอบความคิดแบบเติบโตของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช๎ระเบียบวิธีการวิจัยเอกสาร (Document Study) เพ่ือศึกษาองค๑ประกอบ
ของกรอบความคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 โดยมีขั้นตอนรายละเอียดของการด าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร (Document Study) เพ่ือท าการวิเคราะห๑ และสังเคราะห๑
องค๑ประกอบของกรอบความคิดแบบเติบโตของครู จากแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการและงานวิจัยที่
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เกี่ยวข๎อง โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข๎องจ านวน 10 แหลํง ตามแนวคิดและงานวิจัยของนักวิชาการ
และนักวิจัย ดังนี้ 
 (1) การศึกษากรอบแนวคิดแบบเติบโต ตามแนวคิดของนักวิชาการตํางประเทศ 4 แหลํง 
ได๎แกํ Dweck (2012), Dweck (2015), Campbell (2017), Warren and Hoskins (2018)  
 (2) การศึกษากรอบแนวคิดแบบเติบโต ตามแนวคิดของนักวิชาการในประเทศ 6 แหลํง ได๎แกํ 
วีระยุทธ (2562), ป๓ทมาภรณ๑ (2561), ธนะดี และคณะ (2561), ละอองดาว และคณะ (2561), 
ศูนย๑วิจัยจิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560) และ เนตรนิยมาศ (2560) 
 (3) การสังเคราะห๑องค๑ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตครูในโรงเรียน โดยการแจกแจง
ความถี่จากหลายแหลํงข๎อมูล และสรุปผลโดยใช๎เกณฑ๑คําความถี่ตั้งแตํ 6 ขึ้นไป ซึ่งเทํากับหรือ
มากกวํากวํา 60% ของความถ่ีทั้งหมด ประกอบด๎วย 1) การเรียนรู๎จากอุปสรรค 2) การสร๎างความท๎า
ทายในงานตนเอง 3) ความมุํงมั่นและทุํมเทในการท างาน 4) การเรียนรู๎จากค าวิจารณ๑และข๎อติชม 
และ 5) การมีแบบอยํางในการสร๎างแรงบันดาลใจ ซึ่งผู๎วิจัยได๎น าองค๑ประกอบที่ได๎จากการสังเคราะห๑
ในขั้นตอนที่ 1 น าเสนอตํอผู๎ทรงคุณวุฒิเพ่ือยืนยันองค๑ประกอบในขั้นตอนที่ 2 ตํอไป 
 ขั้นตอนที่ 2 การยืนยันองค๑ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน ที่มี
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดย
ผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู๎เชี่ยวชาญทางการบริหารการศึกษา ที่มีประสบการณ๑ทางการ
บริการการศึกษา เป็นผู๎บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 และมีผลงานวิจัยทางด๎านการศึกษาเกี่ยวกับกรอบแนวคิดแบบเติบโต(Growth 
Mindset) หรือกรอบแนวคิด (Mindset) เพ่ือยืนยันองค๑ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตที่ได๎
จากการสังเคราะห๑ในขั้นตอนที่ 1 โดยการวิจัยครั้งนี้ใช๎แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยใน
การประเมินเพ่ือยืนองค๑ประกอบ โดยเป็นแบบประเมินแบบตรวจสอบรายการและแบบสอบถาม
ปลายเปิดเพ่ือเสนอแนะแนวคิดเพ่ิมเติม เพ่ือหาคําความเที่ยงตรง (Validity) โดยการวิเคราะห๑หาคํา
ดัชนีความสอดคล๎อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน 
 ผลการสังเคราะห๑องค๑ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน  ซึ่งได๎จาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ ยวข๎องทั้งในประเทศและตํางประเทศ            
โดยผู๎วิจัยได๎น าข๎อมูลที่ได๎จากการสังเคราะห๑เนื้อหาจากเอกสารสูํตารางสังเคราะห๑องค๑ประกอบ              
โดยแสดงในรูปความถี่ และเลือกองค๑ประกอบที่มีความถี่ตั้งแตํ 6 ขึ้นไป ซึ่งเทํากับหรือมากกวําร๎อยละ 
60 ของความถี่ทั้งหมด มาเป็นองค๑ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโต พบวํา กรอบแนวคิ ดแบบ
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เติบโตของครูในโรงเรียน มี 5 องค๑ประกอบ 1) การเรียนรู๎จากอุปสรรค 2) การสร๎างความท๎าทายใน
งานตนเอง 3) ความมุํงมั่นและทุํมเทในการท างาน 4) การเรียนรู๎จากค าวิจารณ๑และข๎อติชม และ 5) 
การมีแบบอยํางในการสร๎างแรงบันดาลใจ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  การสังเคราะห๑องค๑ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน 
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1. การสร้างความท้าทายในงานให้ตนเอง           8 
2. การเรียนรู้จากอุปสรรค           9 
3. ความมุ่งม่ันและทุ่มเทในการท างาน           8 
4. การเรียนรู้จากค าวิจารณแ์ละข้อติชม           8 

5. การมแีบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ           6 
6. ความสามารถและสติปัญญาเป็นสิ่งที่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการท างานอย่าง
หนัก 

          1 

7. ความสามารถทางปัญญาพัฒนาได้           1 

8. มีความคิดสร้างสรรค์           1 
9. ความฉลาดและความพัฒนาสามารถสร้าง
ได้ด้วยการเรียนรู้ 

          1 
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ผลการสังเคราะห๑เนื้อหาเกี่ยวกับองค๑ประกอบชองกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครู พบวํา 
กรอบแนวคิดแบบเติบโตของครู มี 5 องค๑ประกอบ ได๎แกํ  
 (1) การเรียนรู๎จากอุปสรรค มีตัวชี้วัด 4 ตัว คือ การยอมรับข๎อผิดพลาดหรือความล๎มเหลวใน
การปฏิบัติงาน การกล๎าที่จะเผชิญกับป๓ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น การหาวิธีการปรับปรุง แก๎ไขป๓ญหา
อยํางเหมาะสม และการจัดการกับป๓ญหาที่ดี เพ่ือไมํให๎เกิดความผิดพลาดอีกครั้ง 
 (2) การสร๎างความท๎าทายในงานให๎ตนเอง ประกอบด๎วยตัวชี้วัด 4 ตัว คือ การเป็นบุคคลที่มี
การวางแผนการท างานที่เป็นระบบ การปรับตัวให๎เข๎าได๎กับทุกสถานการณ๑ การเรียนรู๎สิ่งใหมํๆ อยําง
ตํอเนื่อง และการพัฒนาและสร๎างนวัตกรรมใหมํๆ อยํางสร๎างสรรค๑ 
 (3) ความมุํงม่ันและทุํมเทในการท างาน ประกอบด๎วยตัวชี้วัด 4 ตัว คือ การมีความตั้งใจและ
ความพยายามในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน๑ของสถานศึกษา การมีความอดทน อุทิศตนในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนอยํางเต็มที่ การปฏิบัติตนให๎ให๎เป็นบุคลากรที่ดีในการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
และการปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีประสิทธิภาพ 
 (4) การเรียนรู๎จากค าวิจารณ๑และข๎อติชม ประกอบด๎วยตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การรับฟ๓งค าวิจารณ๑
และข๎อติชมข๎อเสนอแนะตํางๆจากผู๎อ่ืน การเข๎าใจและยอมรับข๎อติชม และการปรับปรุงแก๎ไขและ
พัฒนาตนเองให๎ดีขึ้น 
 และ (5) การมีแบบอยํางในการสร๎างแรงบันดาลใจ ประกอบด๎วยตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การกล๎า
คิด และกล๎าแสดงความคิดเห็นเชิงบวกในการปฏิบัติงาน ความตั้ งใจในการปฏิบัติงานให๎บรรลุ
เปูาหมาย และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิธีการสร๎างแรงบันดาลใจให๎ตนเองจากผู๎ที่ประสบความส าเร็จ  
โดยสรุปผลการสังเคราะห๑องค๑ประกอบ ดังแสดงในตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 การสังเคราะห๑เนื้อหาเกี่ยวกับองค๑ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน 
องค์ประกอบ นิยามปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 

1. การเรียนรู๎จาก
อุปสรรค 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในการ
เรียนรู๎จากป๓ญหาและอุปสรรค ประกอบด๎วย 
การยอมรับข๎อผิดพลาดหรือความล๎มเหลวใน
การปฏิบัติงาน การกล๎าที่จะเผชิญกับป๓ญหา
และอุปสรรคที่ เ กิ ดขึ้ น  การหาวิ ธี ก าร
ปรับปรุง แก๎ไขป๓ญหาอยํางเหมาะสม และ
การจัดการกับป๓ญหาที่ดี เพ่ือไมํให๎เกิดความ
ผิดพลาดอีกครั้ง 
 

1) การยอมรับข๎อผิดพลาดหรือความ
ล๎มเหลวในการปฏิบัติงาน 
2) การกล๎าที่จะเผชิญกับป๓ญหาและ
อุปสรรคที่เกิดข้ึน 
3) การหาวิธีการปรับปรุง แก๎ไขป๓ญหา
อยํางเหมาะสม 
4)การจัดการกับป๓ญหาที่ดี เพ่ือไมํให๎เกิด
ความผิดพลาดอีกครั้ง 
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องค์ประกอบ นิยามปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 
2. การสร๎างความท๎า
ทายในงานให๎ตนเอง  
 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูที่แสดงถึง
การเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการท างานที่
เป็นระบบ การปรับตัวให๎ เข๎า ได๎กับทุก
สถานการณ๑ การเรียนรู๎สิ่ ง ใหมํๆ อยําง
ตํอเนื่อง และการพัฒนาและสร๎างนวัตกรรม
ใหมํๆ อยํางสร๎างสรรค๑ 

1) การเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการ
ท างานที่เป็นระบบ 
2) การปรับตัวให๎เข๎าได๎กับทุก
สถานการณ๑ 
3) การเรียนรู๎สิ่งใหมํๆ อยํางตํอเนื่อง 
4) การพัฒนาและสร๎างนวัตกรรมใหมํๆ 
อยํางสร๎างสรรค๑ 

3. ความมุํงม่ันและ
ทุํมเทในการท างาน  
 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูที่แสดงถึง
ความตั้ ง ใ จและความพยายามในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน๑ของสถานศึกษา 
การมี ความอดทนและ อุทิศตนในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนอยํางเต็มที่ การปฏิบัติ
ตนให๎ให๎เป็นบุคลากรที่ดีในการปฏิบัติงานใน
โรงเรียน และการปฏิบัติงานรํวมกับผู๎ อ่ืน
อยํางมีประสิทธิภาพ 

1) การมีความตั้งใจและความพยายามใน
การปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน๑ของ
สถานศึกษา 
2) การมีความอดทน อุทิศตนในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนอยํางเต็มที่ 
3) การปฏิบัติตนให๎ให๎เป็นบุคลากรที่ดีใน
การปฏิบัติงานในโรงเรียน 
4) การปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

4. การเรียนรู๎จากค า
วิจารณ๑และข๎อติชม  

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในการรับฟ๓ง
ค าวิจารณ๑และข๎อติชมข๎อเสนอแนะตํางๆ
จากผู๎อื่น การเข๎าใจและยอมรับข๎อติชม และ
การปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาตนเองให๎ดีขึ้น 

1) การรับฟ๓งค าวิจารณ๑และข๎อติชม
ข๎อเสนอแนะตํางๆจากผู๎อื่น 

2) การเข๎าใจและยอมรับข๎อติชม 
3) การปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาตนเอง
ให๎ดีขึ้น 

5. การมีแบบอยําง
ในการสร๎างแรง
บันดาลใจ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในการกล๎า
คิด และกล๎าแสดงความคิดเห็นเชิงบวกใน
การปฏิบัติงาน การผลักดันตนเองให๎มีความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมาย 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิธีการสร๎างแรง
บั น ด า ล ใ จ ใ ห๎ ต น เ อ ง จ า ก ผู๎ ที่ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จ 

1) การกล๎าคิด และกล๎าแสดงความ
คิดเห็นเชิงบวกในการปฏิบัติงาน 
2)  ความตั้งใจในการปฏิบัติงานให๎บรรลุ
เปูาหมาย 
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิธีการสร๎างแรง
บันดาลใจให๎ตนเองจากผู๎ที่ประสบ
ความส าเร็จ 
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 2. ผลการยืนยันองค์ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน 

 ผลการยืนยันองค๑ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน เพ่ือให๎มีความ
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 ซ่ึง
สรุปผลการประเมินของผู๎ทรงคุณวุฒิในด๎านความเป็นประโยชน๑ ความเหมาะสม และความเป็นไปได๎ 
พบวํากรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูมี 5 องค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ (1) การเรียนรู๎จากอุปสรรค 
ประกอบด๎วยตัวชี้วัด 4 ตัว คือ การยอมรับข๎อผิดพลาดหรือความล๎มเหลวในการปฏิบัติงาน การกล๎าที่
จะเผชิญกับป๓ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น การหาวิธีการปรับปรุง แก๎ไขป๓ญหาอยํางเหมาะสม และการ
จัดการกับป๓ญหาที่ดี เพ่ือไมํให๎เกิดความผิดพลาดอีกครั้ง (2) การสร๎างความท๎าทายในงานให๎ตนเอง  
ประกอบด๎วยตัวชี้วัด 4 ตัว คือ การเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการท างานที่เป็นระบบ การปรับตัวให๎
เข๎าได๎กับทุกสถานการณ๑ การเรียนรู๎สิ่งใหมํๆ อยํางตํอเนื่อง และการพัฒนาและสร๎างนวัตกรรมใหมํๆ 
อยํางสร๎างสรรค๑  (3) ความมุํงมั่นและทุํมเทในการท างาน ประกอบด๎วยตัวชี้วัด 4 ตัว คือ การมีความ
ตั้งใจและความพยายามในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน๑ของสถานศึกษา การมีความอดทน อุทิศตนใน
การปฏิบัติงานในโรงเรียนอยํางเต็มที่ การปฏิบัติตนให๎ให๎เป็นบุคลากรที่ดีในการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
และการปฏิบัติงานรํวมกับผู๎ อ่ืนอยํางมีประสิทธิภาพ (4) การเรียนรู๎จากค าวิจารณ๑และข๎อติชม 
ประกอบด๎วยตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การรับฟ๓งค าวิจารณ๑และข๎อติชมข๎อเสนอแนะตําง ๆ จากผู๎อ่ืน การ
เข๎าใจและยอมรับข๎อติชม และการปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาตนเองให๎ดีขึ้น และ (5) การมีแบบอยําง
ในการสร๎างแรงบันดาลใจ ประกอบด๎วยตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การกล๎าคิด และกล๎าแสดงความคิดเห็นเชิง
บวกในการปฏิบัติงาน ความตั้งใจในการปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมาย และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
วิธีการสร๎างแรงบันดาลใจให๎ตนเองจากผู๎ที่ประสบความส าเร็จ ดังแสดงในภาพที่ 1 
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การยอมรับข๎อผิดพลาดหรอืความล๎มเหลวในการปฏบิัติงาน 

การสร้างความท้า

ทายในงานให้

ตนเอง 

ความมุ่งมั่นและ

ทุ่มเทในการ

ท างาน 

กรอบแนวคิดแบบ

เติบโตของคร ู

การเรียนรู้จาก

อุปสรรค 

การกล๎าทีจ่ะเผชิญกับป๓ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

การหาวิธกีารปรับปรุง แก๎ไขป๓ญหาอยาํงเหมาะสม 

การจัดการกับป๓ญหาที่ดีเพื่อไมํให๎เกิดความผิดพลาดอีกครั้ง 

การเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการท างานที่เป็นระบบ 

การปรับตัวให๎เขา๎ได๎กับทุกสถานการณ๑ 

การเรียนรู๎ส่ิงใหมํๆ อยาํงตํอเนื่อง 

การพัฒนาและสร๎างนวัตกรรมใหมํๆ อยาํงสร๎างสรรค๑ 

การเรียนรู้จากค า

วิจารณ์และข้อติ

ชม 

การรับฟ๓งค าวิจารณ๑และข๎อติชมขอ๎เสนอแนะตํางๆจากผู๎อื่น 

การเข๎าใจและยอมรับขอ๎ติชม 

การปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาตนเองให๎ดีขึ้น 

การมีแบบอยา่ง

ในการสร้างแรง

บันดาลใจ 

การกล๎าคิด กล๎าแสดงความคิดเห็นเชิงบวกในการ

ปฏิบัติงาน 

ความตั้งใจในการปฏิบัติงานใหบ๎รรลุเปูาหมาย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูว๎ิธกีารสร๎างแรงบันดาลใจให๎ตนเอง

จากผู๎ที่ประสบความส าเร็จ 

การมีความตั้งใจและความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อ

ประโยชน๑ของสถานศกึษา 

การมีความอดทน อุทิศตนในการปฏิบัตงิานในโรงเรียน 

การปฏิบัติตนให๎ให๎เป็นบุคลากรที่ดีในการปฏิบัติงานในโรงเรียน 

การปฏิบัติงานรวํมกับผู๎อื่นอยาํงมีประสิทธิภาพ 

 ภาพที่ 1  โมเดลองค๑ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครู 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาองค๑ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 ในครั้งนี้ได๎จากการสังเคราะห๑เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง และการสัมภาษณ๑ผู๎ทรงคุณวุฒิเพ่ือให๎ได๎องค๑ประกอบและตัวชี้วัดกรอบแนวคิดแบบเติบโต
(Growth mindset) ที่มีความสอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 พบวํา กรอบแนวคิดแบบเติบโตของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 มีจ านวน 5 องค๑ประกอบหลัก  ได๎แกํ 1) การเรียนรู๎จาก
อุปสรรค 2)  การสร๎างความท๎าทายในงานให๎ตนเอง 3) ความมุํงมั่นและทุํมเทในการท างาน (4) การ
เรียนรู๎จากค าวิจารณ๑และข๎อติชม และ(5) การมีแบบอยํางในการสร๎างแรงบันดาลใจ รวมองค๑ประกอบ
หลักของกรอบแนวคิดแบบเติบโตที่มีความสอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 จ านวน 5 องค๑ประกอบหลัก 18 ตัวชี้วัด  

ซึ่งผลการวิจัยที่ออกมาเชํนนี้เนื่องมาจากในการศึกษาเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดของกรอบแนวคิด
แบบเติบโต(Growth mindset) นั้นผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับกรอบ
แนวคิดแบบเติบโต (Growth mindset) อยํางหลากหลายและรัดกุมรํวมกับการสัมภาษณ๑
ผู๎ทรงคุณวุฒิเพ่ือยืนยันองค๑ประกอบและตัวบํงชี้กรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth mindset) ที่ได๎
จากการสังเคราะห๑เอกสารอีกครั้ง ซึ่งผู๎ทรงคุณวุฒิได๎ให๎การยืนยันตามที่ได๎สังเคราะห๑มาและมีการ
เพ่ิมเติมรายละเอียดในประเด็นตัวบํงชี้บางตัวเพ่ือให๎มีความชัดเจนมากขึ้นและสอดคล๎องตามบริบท
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 มากขึ้น ดังนั้น 
ผลการวิจัยจึงท าให๎ได๎องค๑ประกอบและตัวชี้วัดของกรอบแนวคิดแบบเติบโต(Growth mindset) 
เป็นไปตามที่ผู๎วิจัยก าหนดขึ้น สอดคล๎องกับธนะดี สุริยะจันทร๑หอม และอารยา ปิยะกุล (2561) ได๎
ศึกษาผลการใช๎รูปแบบ SPASA เพ่ือเสริมสร๎างโกรว๑ธ มายด๑เซตส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู 
พบวํามี 6  องค๑ประกอบ ได๎แกํ  การเชื่อวําความสามารถทางป๓ญญาพัฒนาได๎  การต๎อนรับความท๎า
ทาย การยืนหยัดแม๎เผชิญกับความพํายแพ๎ การมองวําความพยายามท าให๎เกิดการเรียนรู๎ การเรียนรู๎
จากค าวิพากษ๑วิจารณ๑ และการหาบทเรียนและแรงบันดาลใจจากความส าเร็จของผู๎อ่ืน สอดคล๎องกับวี
ระยุทธ (2562) ได๎ศึกษารูปแบบการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของผู๎บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ให๎องค๑ประกอบของกรอบแนวคิดแบบเติบโตไว๎ 5 องค๑ประกอบ ได๎แกํ การชอบความท๎า
ทายในการท างาน (Challenges)  การเรียนรู๎จากความล๎มเหลว (Obstacles) ความพยายาม (Effort) 
การเรียนรู๎จากค าวิจารณ๑และข๎อเสนอแนะเชิงลบ (Criticism and negative feedback) และการหา
แบบอยํางและแรงบันดาลใจ (Success of others) สอดคล๎องกับป๓ทมาภรณ๑  ศรีราษฎร๑(2561) ได๎
เสนอแนวทางการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครูมี 6 องค๑ประกอบ ได๎แกํ การเชื่อวํา
ความสามารถและสติป๓ญญาเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได๎จากการท างานอยํางหนัก  
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การชอบความท๎าทาย การไมํยอมแพ๎ตํออุปสรรค การมีความเชื่อวําความพยายามเป็นหนทางสูํ
ความส าเร็จ  การเรียนรู๎จากค าวิจารณ๑ และการค๎นหาแรงบันดาลใจจากความส าเร็จของผู๎ อ่ืน  
สอดคล๎องกับเนตรนิยมาศ วรรณพยันต๑ (2560) ได๎ศึกษาวิถีครูกับการพัฒนากรอบความคิดศิษย๑และ
ก าหนดกรอบแนวคิดแบบเติบโตไว๎ดังนี้ การเชื่อในศักยภาพของมนุษย๑ ป๓ญญา ความสามารถพิ เศษ
และบุคลิกภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได๎  
การมีความพยายาม ในการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยูํเสมอ ความมุํงมั่นและตั้งใจคิดค๎นสิ่งใหมํๆ การ
มีความกล๎าที่จะเสี่ยงและกล๎าที่จะสู๎ความยาก การชอบความท๎าทาย และการไมํยอมแพ๎ตํออุปสรรค  
นอกจากนี้ศูนย๑วิจัยจิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560) ได๎สรุปลักษณะของคนที่มีกรอบ
แนวคิดแบบเติบโตบนพ้ืนฐานความคิดที่เชื่อวํามนุษย๑สามารถพัฒนาได๎ ดังนี้คือ มีความเชื่อวํา
ความสามารถสร๎างได๎ด๎วยการเรียนรู๎  ให๎ความส าคัญกับความพยายามและกระตือรือร๎นที่จะเรียนรู๎ 
มองป๓ญหาและอุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียนรู๎และพัฒนาสามารถพัฒนาสิ่งใหมํๆอยํางท๎าทายและมี
ความคิดสร๎างสรรค๑ 
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The Development of activities package for creating crafts with natural 
materials in Career Learning Subject Group (Artificial work)  

For Prathomsuksa 5 students 
 

สุดารตัน์  ณัฐติรัตน์1 
Sudarat  Nattirat 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจาก
ธรรมชาติ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติและ 3) ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุํม
ตัวอยํางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 จ านวน 43 คน เครื่องมือในการวิจัย ได๎แกํ ชุดกิจกรรม
การสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบที ผลการวิจัยพบวํา 1)  ชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทํากับ 81.72/82.50 เป็นไปตามเกณฑ๑ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติสูงกวํากํอนเรียนอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑
งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติ โดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรม, สร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑, วัสดุธรรมชาติ 
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Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to develop a activities package for 
creating crafts with natural materials based on the standard criterion set at 80/80; 2) 
to compare the students learning achievement before and after learning through a 
Learning Activities Package for creating crafts with natural materials 3) to explore the 
students satisfaction towards learning through a activities package for creating crafts 
with natural materials. The samples of this study were 43 for prathomsuksa 5/3 
students. The research instruments were a activities package for creating crafts with 
natural materials, achievement test, and satisfaction questionnaire. The statistics 
used to analyze the collected data were percentage, mean, standard deviation, and 
dependent samples t-test. Research findings were as follows: 1. The activities package 
for creating crafts with natural materials had an efficiency of 81.72/82.50 which was 
higher than criterion set at 80/80. 2. The students who learning achievement by using 
a learning activities package for creating crafts with natural materials after learning had 
higher achievement than before learning at the .01 level of statistical significance. And 
3. the satisfaction of the students towards the activities package for creating crafts 
with natural materials as a whole was at a high level. 
 
Keyword : Activities Package, creating crafts, natural materials 
 
บทน า 
 กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ เป็นสาระการเรียนรู๎ที่ชํวยพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎      
ความเข๎าใจ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิต รู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู๎
เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยีมาประยุกต๑ใช๎ในการท างานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค๑ 
และแขํงขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติที่ดี
ตํอการท างานสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางพอเพียงและมีความสุข (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา. 2551: 1) งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติเป็นงานหนึ่งในกลุํมสาระการเรียนรู๎การงาน
อาชีพ สาระส าคัญเก่ียวกับการด ารงชีวิตและครอบครัวเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน ชํวยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว และสังคมได๎ในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง และการอาชีพที่เกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นตํอ
อาชีพ ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีตํออาชีพ เพราะสภาพทั่วไปของสังคมไทยมี
สภาพก าลังเปลี่ยนผํานจากสังคมเกษตรไปสูํสังคมเมือง สิ่งของเครื่องใช๎ เครื่องประดับที่สามารถซื้อหา
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ได๎จากร๎านค๎าหรือห๎างสรรพสินค๎านักเรียนจึงขาดทักษะในงานฝีมือหรืองานประดิษฐ๑ จึงควรสํงเสริมให๎
นักเรียนเป็นนักประดิษฐ๑โดยการจัดการเรียนรู๎พัฒนาคุณลักษณะ ทักษะของนักคิดสร๎างสรรค๑ สํงเสริม
ให๎ผู๎เรียนสนใจในงานประดิษฐ๑ การจัดโอกาสและประสบการณ๑การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดการค๎นพบวิธีการ 
รูปแบบ น าเครื่องมือ เทคโนโลยีหรือภูมิป๓ญญาที่มีอยูํมาประยุกต๑ใช๎ สิ่งประดิษฐ๑ที่คิดค๎นมาต๎องใช๎งาน
งําย ราคาถูก และใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวันได๎จริง 
 โรงเรียนวัดคู๎บอน (วัฒนานันท๑อุทิศ) พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ประชาชนในพ้ืนที่
สํวนมากเป็นเกษตรกร ท านา ไรํหญ๎า บํอเลี้ยงปลา สวนผลไม๎และหัตถกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยูํของ
คนในชุมชนผูกพันอยูํกับธรรมชาติและสายน้ า เขตคลองสามวาสามารถรักษาสภาพแวดล๎อมให๎อยูํใน
ระดับดีเยี่ยม (ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคลองสามวา . ม.ป.ป.: 13-14) 
การเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นหรือภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของโรงเรียนวัดคู๎บอน (วัฒนา
นันท๑อุทิศ) จึงเกี่ยวข๎องเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต สภาพแวดล๎อม และการประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
อาชีพที่เก่ียวข๎องกับงานหัตถกรรมของคนในชุมชนที่ส าคัญ คือ การท าหัวโขน เครื่องหนังปลากระเบน
หรือหนังจระเข๎ ผ๎าไหม จิตรกรรมผ๎าไทยและอ่ืน ๆ ด๎วยบริบทของท๎องถิ่นในสังคมไทยมีความแตกตําง
กัน แตํละท๎องที่มีความรู๎บางอยํางที่อยูํใกล๎ตัว ซึ่งสอดคล๎องกับสภาพป๓ญหาและความต๎องการของแตํ
ละท๎องถิ่นโดยองค๑ความรู๎สามารถน ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎อยํางเหมาะสมได๎ ประกอบกับนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรที่ก าหนดให๎มีกรอบหลักสูตรระดับท๎องถิ่น เพ่ือให๎สถานศึกษาใช๎
เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนเรื่องเกี่ยวกับชุมชน ท๎องถิ่น เพ่ือปลูกฝ๓งให๎ผู๎เรียนเป็นสมาชิกที่ดี
ของชุมชน มีความรักความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นของตน 
 อยํางไรก็ตามการจัดการเรียนรู๎งานประดิษฐ๑ของโรงเรียนวัดคู๎บอน (วัฒนานันท๑อุทิศ) นั้นยัง
ไมํประสบผลส าเร็จเทําที่ควร จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข๎องและประสบการณ๑ของผู๎วิจัยพบวํา 
ป๓ญหาสํวนใหญํมักเกิดจากการจัดการเรียนรู๎ที่ไมํถูกต๎องเหมาะสม ทั้งวิธีการจัดการเรียนรู๎ และสื่อการ
เรียนรู๎ วิธีการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นเนื้อหาตามหนังสือเรียน เนื้อหางานประดิษฐ๑เป็นการประดิษฐ๑สิ่งของ
เครือ่งใช๎ทั่วไป วัสดุอุปกรณ๑ที่ต๎องซื้อจากร๎านค๎า และไมํสอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน การประดิษฐ๑
อ่ืนๆ ก็มีต าราและเอกสารเพื่อการค๎นคว๎าน๎อย สํวนใหญํเป็นงานประดิษฐ๑ระดับที่สูงขึ้นทั้งมัธยมศึกษา
หรืออุดมศึกษาตลอดจนแหลํงข๎อมูลที่มีอยูํในโรงเรียนและชุมชนเริ่มหายาก แม๎วํางานประดิษฐ๑จะเป็น
เรื่องราวที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียนก็ตามแตํการจะท าให๎นักเรียนเกิดความสนใจมีความ
เข๎าใจเนื้อหาสาระอยํางถํองแท๎ และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎นั้นเป็นเรื่องคํอนข๎าง
ยาก เพ่ือแก๎ป๓ญหาดังกลําวครูผู๎สอนต๎องแสวงหากระบวนการเรียนรู๎ที่จะดึงดูดความสนใจของนักเรียน
ให๎มีความสนใจ ใฝุเรียน ใฝุรู๎ในสาระการเรียนรู๎ที่รับผิดชอบให๎มากยิ่งขึ้น นอกจากการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ที่เหมาะสมแล๎วการจัดหาสื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ถือเป็น
สิ่งที่ส าคัญที่ผู๎สอนควรตระหนักเป็นอยํางยิ่ง 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  468 
 

 ชุดการสอน (instructional package) เป็นสื่อการสอนที่ใช๎กันมาแตํดั้งเดิม บางกรณีใช๎ค าวํา
ชุดการเรียนรู๎หรือชุดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความคิดที่วําเป็นสื่อการเรียนที่ให๎ครูเป็นผู๎ใช๎ ดังนั้น
นักการศึกษาจึงเปลี่ยนใช๎ค าวํา ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ หรือชุดกิจกรรมแทนเพ่ือเน๎นแนวการสอนที่ยึด
ผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลางให๎ผู๎เรียนมีโอกาสใช๎สื่อในชุดการสอนที่เป็นชุดของสื่อประสมเพื่อให๎สอดคล๎องกับ
การเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนมีสํวนรํวมท ากิจกรรมในชุดกิจกรรมโดยการออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ ได๎แกํ จุดมุํงหมาย เนื้อหา วัสดุอุปกรณ๑ ให๎ผู๎เรียนศึกษาจากประสบการณ๑
ทั้งหมด (วัฒนาพร ระงับทุกข๑. 2542: 27) ทั้งนี้การเรียนรู๎โดยใช๎ชุดกิจกรรมท าให๎ผู๎เรียนประยุกต๑ใช๎
ความคิด ความสามารถ ประสบการณ๑ และทักษะตํางๆ ได๎ในเวลาเดียวกัน ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจใน
ลักษณะองค๑รวมซึ่งสํงผลให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ที่ลึกซึ้ง ผู๎วิจัยจึงพัฒนาชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑
งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 5 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. พัฒนาชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุํมสาระการเรียนรู๎
การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/80 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังเรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑
งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 
 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วย
วัสดุจากธรรมชาติ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
สมมติฐาน 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วย
วัสดุจากธรรมชาติ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกวํา
กํอนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร ได๎แกํ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนวัดคู๎บอน (วัฒนานันท๑อุทิศ) จ านวน 5 ห๎องเรียน จ านวนนักเรียน 201 คน 
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  2. กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนวัดคู๎บอน (วัฒนานันท๑
อุทิศ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 43 คน ได๎มาโดยการสุํมแบบกลุํม (cluster random 
sampling) โดยที่นักเรียนทุกห๎องมีผลการเรียนไมํแตกตําง กันเนื่องจากโรงเรียนได๎จัดนักเรียนแตํละ
ห๎องแบบคละความสามารถของนักเรียน 
 2. เนื้อหาในการวิจัย 
  เนื้อหาในการวิจัย เป็นเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 น ามาก าหนดขอบเขตเนื้อหาเป็นชุด
กิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู๎ แบํงเป็น 10 เรื่อง ดังนี้ 
  1. ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การเตรียมเปลือกหอยเชอรี่ 
  2. ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การประดิษฐ๑ที่ทับกระดาษจากเปลือกหอยเชอรี่ 
  3. ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การประดิษฐ๑ของที่ระลึกจากเปลือกหอยเชอรี่ 
  4. ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง การประดิษฐ๑โมบายจากเปลือกหอยเชอรี่ 
  5. ชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง การเตรียมกาบกล๎วย 
  6. ชุดกิจกรรมที่ 6 เรื่อง การประดิษฐ๑กลํองทิชชูจากกาบกล๎วย 
  7. ชุดกิจกรรมที่ 7 เรื่อง การประดิษฐ๑กลํองอเนกประสงค๑จากกาบกล๎วย 
  8. ชุดกิจกรรมที่ 8 เรื่อง การเตรียมรังไหม 
  9. ชุดกิจกรรมที่ 9 เรื่อง การประดิษฐ๑ดอกมะลิจากรังไหม 
  10. ชุดกิจกรรมที่ 10 เรื่อง การประดิษฐ๑พวงมาลัยจากรังไหม 
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ตัวแปรต๎น ได๎แกํ การเรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจาก
ธรรมชาติ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
  2. ตัวแปรตาม ได๎แกํ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
เรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรม และความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรม 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุํมสาระการเรียนรู๎
การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 10 เลํม 
  2. แผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง การสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุํม
สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 10 แผน ใช๎เวลาในการ
สอน 17 ชั่วโมง 
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  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจาก
ธรรมชาติ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 40 ข๎อ 
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งาน
ประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 จ านวน 20 ข๎อ 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ทดสอบกํอนเรียน (Pre-test) กับกลุํมตัวอยําง โดยใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนที่ได๎สร๎างขึ้นเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข๎อ ตรวจให๎
คะแนนตามเกณฑ๑ที่ตั้งไว๎ 
  2. ด าเนินการทดลองโดยใช๎ชุดกิจกรรม และแผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง การสร๎างสรรค๑
งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 รวมระยะเวลา 17 ชั่วโมง 
  3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุํมตัวอยําง โดยใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนฉบับเดียวกันกับการทดสอบกํอนเรียน 
  4. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีตํอการเรียนโดยใช๎ชุด
กิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (งาน
ประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติ            
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ๑มาตรฐาน 80/80 
ใช๎สูตร E1/E2 
  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังเรียนโดยชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑
งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ใช๎สถิติที (t-test) 
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วย
วัสดุจากธรรมชาติกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิเคราะห๑
โดยคําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย  
 1. วิเคราะห๑ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุํม
สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ๑ 80/80 ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

 
 2. วิเคราะห๑เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนเรียนและหลังเรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการ
สร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรม 

การทดลอง N X  S.D. t p 
กํอนเรียน 
หลังเรียน 

43 
43 

22.86 
33.00 

3.17 
2.37 

8.84 .000 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. วิเคราะห๑ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑
ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรม 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
1. หัวข๎อเรื่องมีความชัดเจน 4.53 0.67 มากที่สุด 
2. ค าแนะน าการใช๎ชัดเจน 4.41 0.79 มาก 
3. ปกและสํวนประกอบภายในเลํมสวยงามนําอําน 4.28 0.96 มาก 
4. การจัดล าดับหน๎าถูกต๎องและสะดวกในการค๎นหา 4.53 0.72 มากที่สุด 
5. รูปเลํมมีความเหมาะสม 4.66 0.55 มากที่สุด 
6. ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.25 1.08 มาก 
7. เนื้อหาสาระมีความเหมาะสม 4.44 0.80 มาก 
8. สํงเสริมให๎นักเรียนได๎รับความรู๎มากขึ้น 4.53 0.62 มากท่ีสุด 

คะแนน X  S.D. ร้อยละ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ๑ (E2) 

8.17 
33.00 

0.85 
2.37 

81.72 
82.50 
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9. สํงเสริมให๎นักเรียนเกิดทักษะการปฏิบัติงานมากข้ึน 4.41 0.79 มาก 
10. สํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 4.53 0.72 มากที่สุด 
11. สํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักวางแผนขั้นตอน 4.63 0.61 มากที่สุด 
12. ชํวยให๎นักเรียนเข๎าใจในเนื้อหาสาระได๎มากยิ่งขึ้น 4.50 0.80 มาก 
13. ชํวยให๎นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าเรื่องที่เรียนตาม

ความต๎องการ 
 

4.25 
 

0.95 
 

มาก 
14. ชํวยให๎นักเรียนทราบผลการเรียนทันทีหลังเรียนจบ

ในเรื่องนั้น 
 

4.59 
 

0.67 
 

มากที่สุด 
15. ชํวยให๎นักเรียนสามารถย๎อนกลับมาศึกษาเนื้อหาที่

ไมํเข๎าใจได๎ 
 

4.66 
 

0.60 
 

มากที่สุด 
16. ชํวยให๎นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากข้ึน 4.66 0.55 มากที่สุด 
17. ชํวยให๎นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 4.56 0.67 มากที่สุด 
18. ชํวยกระตุ๎นให๎นักเรียนอยากเรียนมากข้ึน 4.53 0.76 มากที่สุด 
19. นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการปฏิบัติงาน 4.47 0.80 มาก 
20. นักเรียนสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 4.72 0.52 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.51 0.75 มากที่สุด 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุํมสาระการ
เรียนรู๎การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรากฏผลดังนี้ 
 1.  ชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุํมสาระการเรียนรู๎การ
งานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทํากับ 81.72/82.50 
เป็นไปตามเกณฑ๑ 80/80 ที่ตั้งไว๎ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุ
จากธรรมชาติ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกวํากํอน
เรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุ
จากธรรมชาติ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยูํ
ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.51, S.D. = 0.75) 
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อภิปรายผล 
 1.  ชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุํมสาระการเรียนรู๎การ
งานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทํากับ 81.72/82.50 
เป็นไปตามเกณฑ๑ 80/80 ที่ตั้งไว๎ แสดงวําชุดการสอนดังกลําวมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค๑
การวิจัยสอดคล๎องกับจินตนา สมศิลป์ และพรสิริ เอี่ยมแก๎ว (2560: 155) เรื่องการพัฒนาชุดการสอน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มีประสิทธิภาพเทํากับ 84.20/82.25 สมบูรณ๑ พันธุ (2560: 86-87) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสร๎างความรู๎เพ่ือพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ๑บายศรีสูํขวัญประยุกต๑ 
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 
85.10/82.57 รวิพัชร๑ นิลพัฒน๑ และคณะ (2563: 279) เรื่อง การใช๎ชุดการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎
การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการดูแลรักษาบ๎านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ
เทํากับ 81.94/80.00 เนื่องจากชุดกิจกรรมเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นอยํางเป็นระบบตามขั้นตอนการ
พัฒนา มีรายละเอียดการอภิปรายดังนี้ 
  1.1 ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นผํานกระบวนการ และขั้นตอนจัดท าอยํางเป็นระบบตามแนว
ทางการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย๑ส าคัญที่เริ่มจากวิเคราะห๑หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดคู๎บอน (วัฒนานันท๑อุทิศ) ชุดกิจกรรมหรือ
ชุดการสอน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ คูํมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ กลุํมสาระการเรียนรู๎การ
งานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) งานประดิษฐ๑เชิงสร๎างสรรค๑ และวัสดุจากธรรมชาติ การสร๎างและพัฒนาชุด
กิจกรรม ตลอดจนศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพ่ือใช๎เป็นแนวทางการพัฒนา ชุดกิจกรรมยังผํานการ
ตรวจสอบแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะ และทดลองใช๎ (try out) กับกลุํมทดลองเพ่ือหาคําประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรม (E1/E2) โดยการทดลอง 3 ครั้ง กับนักเรียน 3 กลุํม คือ กลุํมเล็ก กลุํมกลาง และกลุํมใหญํ 
บันทึกผลการใช๎ และน าผลที่ได๎มาพิจารณาปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํอง จนได๎ประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ที่
ก าหนดกํอนน าไปสอนจริง ชุดกิจกรรมเป็นเครื่องมือที่ครูผู๎สอนใช๎ชํวยให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ 
และทักษะการปฏิบัติงาน ชุดกิจกรรมไมํได๎จัดท าขึ้นส าหรับให๎นักเรียนใช๎ตามล าพัง แตํใช๎ส าหรับครูใน
การชํวยให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการปฏิบัติกิจกรรม ชํวยให๎นักเรียนศึกษา และท าความเข๎าใจสิ่ง
ตํางๆ อยํางเป็นขั้นตอนทีละเล็กละน๎อยตามล าดับจนเกิดการเรียนรู๎สิ่งที่กว๎างขวางข้ึน ทั้งนี้ชุดกิจกรรม
จัดวําเป็นนวัตกรรมที่ไมํซับซ๎อนและยากจนเกินไปเพราะมีลักษณะและองค๑ประกอบคล๎ายกับกิจกรรม
การเรียนการสอนตามปกติที่นักเรียนคุ๎นเคย ท าให๎นักเรียนเรียนรู๎ได๎ดี 
  1.2 ชุดกิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้นผู๎วิจัยเลือกวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ เนื้อหาสาระ และการวัดและประเมินผล โดยได๎พัฒนาตามขั้นตอนดังนี้                 
1) วัตถุประสงค๑ของกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่สอน แยกเป็นวัตถุประสงค๑ของบทเรียนแตํละบท หรื อ
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หนํวยการเรียนรู๎ 2) เขียนวัตถุประสงค๑เฉพาะ หรือสิ่งที่ต๎องการให๎นักเรียนท าหลังจากจบบทเรียนแล๎ว 
3) จัดเตรียมเนื้อหา และกิจกรรมให๎นักเรียนเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค๑ที่ก าหนดไว๎ 4) วิธีการประเมินผล
เพ่ือให๎ทราบวํานักเรียนมีสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎หรือไมํ 5) แจ๎งผลให๎นักเรียนทราบวําตน
ท าได๎มากน๎อยเพียงใด และพยายามแนะแนวหรือชํวยเหลือนักเรียนที่ท าไมํได๎ และ 6) ประเมินผลอีก
ครั้งวํา นักเรียนมีสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎หรือไมํ (สุรางค๑ โค๎วตระกูล. 2559: 289) 
  1.3 ชุดกิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู๎ได๎พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ นักวิชาการ
เสนอแนะป๓ญหาการท าชุดกิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู๎ไว๎กลําวคือชุดกิจกรรมจะต๎องสอดคล๎อง
กับจุดมุํงหมายของหลักสูตร มีการประยุกต๑เนื้อหาและค าอธิบายรายวิชาตามความยากงําย หรือความ
เหมาะสมกับเวลาและระดับชั้นที่สอน เขียนวัตถุประสงค๑เป็นเชิงพฤติกรรม และหลากหลายที่สามารถ
วัดและประเมินได๎ ข๎อสอบเหมาะสมสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยํางแท๎จริง วิธีการสอน
ใช๎รูปแบบที่หลากหลาย สื่อการเรียนรู๎มีความเหมาะสมและทันสมัย มีการสรุปและประเมินผล เนื้อหา
ของชุดกิจกรรมแตํละเลํมมีเนื้อหาถูกต๎องเหมาะสมกับผู๎เรียน (นภาลัย สุวรรณธาดา และคณะ. 2553: 
79-81) 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุ
จากธรรมชาติ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกวํากํอน
เรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปได๎วําชุดกิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู๎ กลุํมสาระ
การเรียนรู๎การงานอาชีพที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพสามารถน าไปใช๎พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ได๎         
เป็นผลมาจากการจัดกระบวนการเรียนรู๎สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎และผลการเรียนรู๎ตามมาตรฐาน
ของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ ใช๎การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบองค๑รวมการพัฒนาศักยภาพ
ของผู๎เรียนด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ ที่ส าคัญการเรียนรู๎โดยใช๎ชุด
กิจกรรมมีการก าหนดกิจกรรมไว๎อยํางชัดเจนองค๑ประกอบของการเรียนรู๎แตํละเรื่องได๎ถูกระบุไว๎ในชุด
การสอนนั้นตามล าดับขั้นของการเรียนรู๎หรือการสอนของครู นอกจากนี้ผู๎วิจัยมีการจัดเตรียมการจัด 
การเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเตรียมแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สํงเสริมการเรียนรู๎ที่
เน๎นการปฏิบัติ (active learning) โดยผู๎วิจัยได๎มีโอกาสศึกษาหาความรู๎ เรื่องหลักสูตรการงานอาชีพ 
งานประดิษฐ๑ การผลิตผลิตภัณฑ๑จากวัสดุธรรมชาติ เทคนิคการจัดการเรียนรู๎ การผลิตและจัดหาสื่อการ
เรียนรู๎ และการวัดประเมินผลอยํางละเอียดทุกแงํมุมท าให๎เกิดความสะดวกในการจัดกิจกรรมสามารถ
สํงเสริมนักเรียนเกิดความรู๎อยํางครบถ๎วน ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงค๑ ค๎นหาและ
ปรับปรุงข๎อบกพรํองระหวํางจัดกิจกรรมการเรียน ท าให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมี
ทักษะปฏิบัติงาน นอกจากนี้ชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุํมสาระ
การเรียนรู๎การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดท าขึ้นโดยเน๎นความส าคัญทางด๎าน
รูปแบบมากกวําเนื้อหา เป็นรูปแบบที่สร๎างความสนใจ หรือสร๎างความประทับใจให๎แกํผู๎เรียน (จินตนา 
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ใบกาซูยี. 2542: 61) แตกตํางจากการเรียนในชั้นเรียนปกติหรือสื่อการเรียนรู๎ประเภทอ่ืนๆ ที่จะมุํงเน๎น
ความส าคัญของเนื้อหามากกวํากิจกรรมการเรียนรู๎ ท าให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยําง
มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล๎องกับการวิจัยของน้ าค๎าง ยี่สุํนซ๎อน (2557: 134-135) เรื่องชุดการสอน
แบบอิงประสบการณ๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ๑ผี เสื้อน๎อย
เกาะตู๎เย็น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคลองบ๎านพร๎าว พบวํามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 สมทรง เอ่ียมไธสง (2557: 107-
110) ศึกษาผลการใช๎ชุดการสอนเรื่อง การประดิษฐ๑ดอกไม๎โดยใช๎ใบไม๎ในท๎องถิ่น กลุํมสาระการเรียนรู๎
การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอน
เรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑งานประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุ
จากธรรมชาติ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (งานประดิษฐ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยูํ
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา อยูํในระดับมากที่สุด 12 ข๎อ และระดับมาก 8 ข๎อ 
ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ นักเรียนสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ รองลงมาคือรูปเลํม
มีความเหมาะสม และชํวยให๎นักเรียนสามารถย๎อนกลับมาศึกษาเนื้อหาที่ไมํเข๎าใจได๎ ชํวยให๎นักเรียนมี
ความสนใจในการเรียนมากขึ้น ที่มีคําคะแนนเทํากันตามล าดับ สอดคล๎องกับผลการวิจัยของสมบูรณ๑ 
พันธุ (2560: 86-87) ที่ได๎พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร๎างความรู๎เพื่อพัฒนาชุดฝึก
เสริมทักษะงานประดิษฐ๑บายศรีสูํขวัญประยุกต๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวิพัชร๑ นิลพัฒน๑ และคณะ (2563: 279) ได๎ศึกษาผลการใช๎ชุด
การสอน กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การดูแลรักษาบ๎านของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 การศึกษาพบวํานักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู๎โดยใช๎ชุดกิจกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1. กํอนน าชุดกิจกรรมไปใช๎ ครูผู๎สอนควรศึกษารายละเอียดตําง ๆ ของชุดกิจกรรมและ
คูํมือครูให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ เพ่ือให๎สามารถใช๎เอกสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน๑ตํอ
ผู๎เรียนมากท่ีสุด 
  2. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย จัดบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎และ
เลือกใช๎สื่อการเรียนรู๎ที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับเนื้อหา เวลาเรียน และสภาพความเป็นจริงของ
โรงเรียนและชุมชน 
  3. ครูผู๎สอนอาจจะปรับเนื้อหา กิจกรรม หรือเวลาการปฏิบัติกิจกรรมในเอกสารประกอบ 
การเรียนให๎เหมาะสมกับบริบทของตนเอง 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ข๎อค๎นพบจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎พบวําแผนการจัดการเรียนรู๎มีข๎อควร
ปรับปรุงคือ ควรเสริมสร๎างความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑และพัฒนากระบวนการคิดให๎มากขึ้น โดยผู๎เรียน
อาจดัดแปลงผลิตภัณฑ๑ที่แตกตํางจากที่ครูผู๎สอนก าหนดได๎ ดังนั้นควรน าทักษะกระบวนการคิดมาใช๎
ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ เป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎เนื้อหาได๎อยํางลึกซึ้งทางหนึ่ง 
  2. ควรมีการศึกษาและพัฒนาชุดการสอน โดยใช๎กระบวนการวิจัยที่หลากหลายหรือ
การบูรณาการกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน๑ในการพัฒนาองค๑ความรู๎ยิ่งขึ้น 
  3. ควรมีการศึกษาและพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช๎การวิจัยและพัฒนา (R&D) ในเรื่องอ่ืนๆ 
หรือสื่อการเรียนรู๎ประเภทอ่ืนๆ หรือเพ่ิมตัวแปรอ่ืนในการศึกษา เชํน นวัตกรรม อายุ เพศ ขนาด
โรงเรียน ที่ตั้งโรงเรียน เป็นต๎น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการฟ๓งและการพูดของเด็กปฐมวัย
โดยการใช๎กิจกรรมการเลํานิทานของโรงเรียนบ๎านชํองแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก กํอนและหลัง
ใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน กลุํมประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของ
โรงเรียนบ๎านชํองแคบ  อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 17 คน 
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน จ านวน 5 แผน 
และ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดของเด็กปฐมวัย กํอนและหลังการใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน จ านวน 
2 ชุด  ชุดละ 3 ข๎อ 
 ผลการวิจัยพบวํา การเปรียบเทียบทักษะการฟ๓งและการพูดของเด็กปฐมวัย กํอนและหลัง
การใช๎กิจกรรมการเลํานิทานของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของโรงเรียนบ๎านชํองแคบ อ าเภอพบพระ 
จังหวัดตาก ใช๎แบบสังเกตกลุํมประชากร จ านวน 17 คน โดยกํอนการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน
เด็กปฐมวัยมีทักษะการฟ๓งและการพูด มีคะแนนเฉลี่ยที่ 6.53 และหลังการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน 
เด็กปฐมวัยมีทักษะการฟ๓งและการพูด มีคะแนนเฉลี่ยที่ 10.88 ซึ่งมีผลตํางของคะแนนเฉลี่ย เทํากับ 
4.35 จึงสรุปได๎วํา เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของโรงเรียนบ๎านชํองแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
หลังจากได๎รับการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน เด็กปฐมวัยมีทักษะการฟ๓งและการพูดสูงขึ้น  
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Abstract 
 The purpose of the research was to compare the improvement of listening 
and speaking skills of young children through storytelling activities of Banchongkhaeb 
School in Phop Phra District, Tak Province before and after storytelling activities. The 
population of the research was 17 young children in Kindergarten 2 of Banchongkhaeb 
School in Phop Phra District, Tak Province in the second semester of academic year 
2021. The research instruments used to collect data were 1) 5 action plans of 
storytelling activities; and 2) observation check sheet of speaking of young children 
both before and after the activities comprising 2 sets. Each set had 3 items. 
 The findings of the research indicated that; in terms of comparing the 
improvement of listening and speaking skills of young children before and after 
storytelling activities of 17 young children in Kindergarten 2 of Banchongkhaeb 
School in Phop Phra District, Tak Province using population observation forms, it was 
found that; for the improvement of listening and speaking skills of young children 
before storytelling activities, a mean score was 6.53, and for listening and speaking 
skills of young children after storytelling activities;  a mean score was 10.88 that a 
difference score was 4.35. In conclusion; it can be said that the listening and speaking 
skills of young children in Kindergarten 2 of Banchongkhaeb School in Phop Phra 
District, Tak Province after attending storytelling activities were improved. 
   
Keywords : Development of Young Children, Listening and Speaking Skills, Storytelling 
Activities 
 
บทน า 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรม 
เลี้ยงดู และให๎การศึกษา เด็กจะได๎รับการพัฒนาทั้งด๎านรํางกาย อารมณ๑ จิตใจ สังคม และสติป๓ญญา
ตามวัย และความสามารถของแตํละบุคคล จุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 
มุํงให๎เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมีความพร๎อมในการเรียนรู๎ตํอไป จึงก าหนดจุดหมาย
เพ่ือให๎เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ เด็กมีรํางกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุข
นิสัยที่ดี มีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข และมีทักษะ
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การคิด การใช๎ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู๎ได๎เหมาะสมกับวัย ซึ่งในหลักการกลําววํา เด็กทุกคน
มีสิทธิที่จะได๎รับการอบรมเลี้ยงดูและการสํงเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาวําด๎วยสิทธิเด็ก ตลอดจน
ได๎รับการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎อยํางเหมาะสม ด๎วยปฏิสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางเด็กกับพํอแมํ เด็กกับ
ผู๎สอน เด็กกับผู๎เลี้ยงดู หรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนาและให๎การศึกษาแกํเด็กปฐมวัย 
เพ่ือให๎เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของการพัฒนาการทุกด๎านอยํางเป็นองค๑รวม มีคุณภาพ
และเต็มตามศักยภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็ก
ปฐมวัยทุกคน ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให๎การศึกษาที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกตําง
ระหวํางบุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก ตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย ยึดพัฒนาการและ
การพัฒนาเด็กโดยองค๑รวม ผํานการเลํนอยํางมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได๎ลงมือกระท า
ในสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ เหมาะสมกับวัย และมีการพักผํอนเพียงพอ จัดประสบการณ๑
การเรียนรู๎ให๎เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี 
มีวินัย และมีความสุข และสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ และประสานความรํวมมือในการพัฒนาเด็กระ
หวําสถานศึกษากับพํอแมํ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
 ภาษาเป็นสิ่งส าคัญส าหรับชีวิตมนุษย๑เป็นเครื่องมือส าคัญของการคิดซึ่งจะน าไปสูํพัฒนาการ
ทางเชาว๑ป๓ญญาในขั้นสูง กํอให๎เกิดการเรียนรู๎ เด็กใช๎ภาษาสื่อสาร แสดงความต๎องการควบคุม
พฤติกรรมของผู๎อ่ืน แสดงความเป็นตัวตนของเด็กค๎าหาข๎อมูลจินตนาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ 
หากไมํมีภาษาการติดตํอสื่อสาร ยํอมเป็นไปด๎วยความยากล าบาก ภาษาเป็นระบบที่มีความซับซ๎อน 
ครูจึงควรท าความเข๎าใจความหมายของภาษาให๎กระจํางชัด เพ่ือปรับมุมมองของตนที่มีตํอภาษาให๎
ถูกต๎องเพ่ือพัฒนาการออกแบบการจัดประสบการณ๑ สํงเสริมศักยภาพทางภาษาให๎แกํเด็กปฐมวัยได๎ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552) กระบวนการเรียนรู๎ส าหรับเด็กนั้นจะพัฒนา
ตามล าดับจากการเลียนเสียงที่ได๎ยินได๎ฟ๓งได๎สัมผัส การลองผิดลองถูก แสดงทําทางตามเสียงนั้น เมื่อ
ได๎รับการทดลองแล๎วได๎รับการตอบสนอง เด็กจะสะสมความจ าและรับการใช๎ภาษานั้น มาเป็นของตน
การสํงเสริมการเรียนรู๎ภาษาที่ดี คือการเปิดโอกาสให๎เด็กพูด สนทนา โต๎ตอบ หัดฟ๓ง ฝึกอําน  การได๎
เลําเรื่องล๎วนเป็นการสร๎างความงอกงามในการเรียนรู๎ภาษาให๎กับเด็กทั้งสิ้น (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551) 
 การจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัยตามที่ พิทยาภรณ๑ สิงห๑กานตพงศ๑ (2553) 
กลําวไว๎วํา ควรเริ่มการสร๎างตัวอยํางให๎เด็กปฐมวัยได๎เรียนรู๎ผู๎อํานสื่อที่เด็กมีความสนใจตามชํวงวัยและ
พัฒนาการนิทาน นับเป็นสื่อทางการเรียนรู๎ที่เด็กปฐมวัยให๎ความสนใจที่ดีอยํางหนึ่งการสร๎างตัวอยําง
ผํานนิทาน จึงเป็นรูปแบบ ที่ควรน าไปใช๎เพ่ือสร๎างเสริมพฤติกรรมสังคมทางบวกให๎เกิดแกํเด็กปฐมวัย
หลังจากนั้นควรสร๎างโอกาสให๎เด็กมีสํวนในการมีประสบการณ๑ตรง หรือผํานการจ าลองสถานการณ๑
จริงที่ใช๎นิทานเป็นการด าเนินกิจกรรม ดังนั้นจึงเป็นหน๎าที่โดยตรงของครูพํอแมํและผู๎เลี้ยงดูเด็ก
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จะต๎องพิจารณาเลือกสรรสื่อที่จะให๎เด็กได๎รับสารอันพึงประสงค๑ ในบรรดาสื่อที่หลากหลาย นิทานเป็น
สื่อชนิดหนึ่งที่ได๎รับการยอมรับจากนักการศึกษาวํา เป็นวิถีทางที่มีประสิทธิภาพอยํางยิ่งในการพัฒนา
จิตใจมนุษย๑ตั้งแตํสมัยโบราณจวบจนป๓จจุบัน (ดวงเดือน แจ๎งสวําง, 2542) ซึ่งนิทานเป็นสื่อการสอนที่
ส าคัญส าหรับเด็กปฐมวัยเพราะการเลํานิทานเป็นวิธีการให๎ความรู๎วิธีหนึ่ง ที่เด็กให๎ความสนใจ อยากรู๎
อยากท าตาม และมีแรงจูงใจที่จะเปิดรับพฤติกรรมที่พึงปรารถนา นิทานสามารถท าให๎เด็กคล๎อยตาม
เนื้อหานิทานที่ครูเลํา การได๎มีปฏิสัมพันธ๑ทางภาษาจากการได๎ฟ๓งได๎ตอบโต๎ ได๎ตอบ ซึ่งป๓จจัยเหลํานี้จะ
ชํวยให๎เด็กพัฒนาภาษาได๎อยํางดี (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551) กระบวนการเรียนรู๎ที่น านิทานเข๎ามาเป็น
สื่อ เพ่ือการเรียนรู๎ในสาระวิชาตําง ๆ โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะทางภาษาด๎านการฟ๓ง 
การพูด การอําน และการเขียน การน าข๎อคิดในด๎านคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม ที่ได๎รับจากนิทานสูํการ
ปฏิบัติในชีวิตจริง ผู๎เรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู๎ (สุวิทย๑ มูลค า และอรทัย มูลค า, 2545) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของป๓ญหาดังกลําว จะเห็นได๎วําเด็กปฐมวัยมีความจ าเป็นที่
จะต๎องได๎รับการพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ ผู๎วิจัยในฐานะเป็นครูผู๎สอนเด็กปฐมวัยของ
โรงเรียนบ๎านชํองแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก จึงสนใจที่วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการฟ๓งและ
การพูดของเด็กปฐมวัยโดยการใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตํอไป   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการฟ๓งและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการใช๎กิจกรรม 
การเลํานิทานของโรงเรียนบ๎านชํองแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
  
สมมติฐานในการวิจัย 
 หลังจากการพัฒนาทักษะการฟ๓งและการพดูของเด็กปฐมวัยโดยการใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน
ของโรงเรียนบ๎านชํองแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ผลปรากฏวําเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 
สามารถฟ๓งและพูดภาษาไดดี๎ขึ้น  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการฟ๓งและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการใช๎กิจกรรมการเลํา
นิทานของโรงเรียนบ๎านชํองแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ผู๎ วิจัยได๎ศึกษาเนื้อหาที่ใช๎ในการจัด
ประสบการณ๑เลํานิทานที่มีตํอความสามารถทางภาษาด๎านการฟ๓งและการพูดของเด็กปฐมวัย ได๎แกํ  
แผนการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน และแบบสังเกตพฤติกรรมการฟ๓งและการพูดของเด็กปฐมวัย โดยมี
กรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงดังภาพประกอบที่ 1 ดังนี้      
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ภาพประกอบที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการฟ๓งและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการใช๎กิจกรรมการเลํา
นิทานของโรงเรียนบ๎านชํองแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ผู๎วิจัยไดด๎ าเนินการ ดังนี้ 
 การพัฒนาทักษะการฟ๓งและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการใช๎กิจกรรมการเลํานิทานของ
โรงเรียนบ๎านชํองแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ เด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที ่2 ของ โรงเรียนบ๎านชํองแคบ  อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเลํา
นิทาน จ านวน 5 แผน 5 เรื่อง และ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการฟ๓งและการพูดของเด็กปฐมวัย 
จ านวน 2 ชุด ชุดละ 3 ด๎าน  
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการฟ๓งและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการใช๎กิจกรรมการเลํา
นิทานของโรงเรียนบ๎านชํองแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก สรุปผลได ๎ดังนี้    
 การเปรียบเทียบทักษะการฟ๓งและการพูดของเด็กปฐมวัย กํอนและหลังการใช๎กิจกรรมการเลํา
นิทานของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของโรงเรียนบ๎านชํองแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ใช๎แบบ
สังเกตกลุํมประชากร จ านวน 17 คน โดยกํอนการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน เด็กปฐมวัยมีทักษะการ
ฟ๓งและการพูด มีคะแนนเฉลี่ยที่ 6.53 และหลังการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน เด็กปฐมวัยมีทักษะการ
ฟ๓งและการพูด มีคะแนนเฉลี่ยที่ 10.88 ซึ่งมีผลตํางของคะแนนเฉลี่ย เทํากับ 4.35 จึงสรุปได๎วํา เด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของโรงเรียนบ๎านชํองแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก หลังจากได๎รับการจัด
กิจกรรมการเลํานิทาน เด็กปฐมวัยมีทักษะการฟ๓งและการพูดสูงขึ้น  
 
 
 

กิจกรรมการเล่านิทาน 

ตัวแปรตาม      ตัวแปรอิสระ 

ทักษะการฟังและการพูด  

ของเด็กปฐมวัย 
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อภิปรายผล  
 การพัฒนาทักษะการฟ๓งและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการใช๎กิจกรรมการเลํานิทานของ
โรงเรียนบ๎านชํองแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก กับกลุํมประชากร จ านวน 17 คน พบวํา คะแนน
เฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมการเลํานิทานสูงกวํา คะแนนเฉลี่ยกํอนการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน สรุปได๎วํา 
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได๎รับการจัดกิจกรรมการเลํานิทานมีทักษะการฟ๓งและการพูดสูงขึ้น 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ครูผู๎สอนได๎ใช๎แผนการจัดกิจกรรมการเลํานิทานประกอบการสอน กระตุ๎นจึง
ท าให๎เด็กปฐมวัยในห๎องเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุวรรณา กิจติยา 
(2558 : 80) ได๎ศึกษาเรื่อง ผลการจัดประสบการณ๑การเลํานิทานที่มีตํอความสามารถทางภาษาด๎าน
การฟ๓งและการพูดของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวํา เด็กปฐมวัยที่ได๎รับการจัดประสบการณ๑การเลํา
นิทาน มีความสามารถทางภาษาด๎านการฟ๓งและการพูด ผํานเกณฑ๑ร๎อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 76.92 และเด็กปฐมวัยที่ได๎รับการจัดประสบการณ๑การเลํานิทานมี
ความสามารถทางภาษาด๎านการฟ๓งและการพูด หลังได๎รับการจัดประสบการณ๑สูงกวํากํอนได๎รับการ
จัดประสบการณ๑ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยังไปสอดคล๎องกับงานวิจัยของ เกตน๑นิภา 
ฮาดคันทุง (2561 : 125) ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการจัดประสบการณ๑โดยการเลํานิทานด๎วยเทคนิค
ที่หลากหลายเพื่อสํงเสริมทักษะทางด๎านการฟ๓งและการพูดส าหรับเด็กปฐมวัยที่ไมํได๎ใช๎ภาษาไทยเป็น
ภาษาแมํ ผลการวิจัยพบวํา คะแนนทดสอบด๎วยแบบทดสอบวัดทักษะทางด๎านการฟ๓งและการพูด
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่ได๎รับการจัดประสบการณ๑โดยการเลํานิทานด๎วยเทคนิคที่หลากหลายเพ่ือสํงเสริม
ทักษะทางด๎านการฟ๓งและการพูดส าหรับเด็กปฐมวัยที่ไมํได๎ใช๎ภาษาไทยเป็นภาษาแมํ หลังเรียนสูงกวํา
กํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ รอฮันนี เจะเลาะ (2561; 
อ๎างถึงใน หนึ่งฤทัย พาภักดี, 2564 : 67) ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการฟ๓งและการพูดของเด็ก
ปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ๑ที่ใช๎นิทานประกอบภาพ ผลการวิจัยพบวํา การจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ๑ที่ใช๎นิทานประกอบภาพ สามารถชํวยพัฒนาทักษะการฟ๓งและการพูดของ
เด็กปฐมวัยได ๎เนื่องจากล าดับขั้นตอนในการจัดกจิกรรมเหมาะสม ใช๎สื่อนิทานประกอบภาพ ที่มีประสิ 
ทธิภาพ สามารถน ามาใช๎กระตุ๎น และแรงจูงใจให๎เด็กเกิดความสนใจในบทเรียน สนุกสนานในการรํวม
กิจกรรมตําง ๆ รํวมกับครูผู๎สอน จึงชํวยให๎เด็กเกิดพัฒนาการและมีทักษะในการฟ๓งและการพูดสูงขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. ครูควรมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอน โดยใช๎กิจกรรมการเลํานิทานให๎กับเด็กปฐมวัย 
เพ่ือพัฒนาทักษะในด๎านอ่ืน ๆ ของเด็กปฐมวัยให๎ดียิ่งขึ้น 
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 2. โรงเรียนควรด าเนินการเกี่ยวกับการจัดประสบการณ๑การเลํานิทานให๎กับเด็กปฐมวัย เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางสังคมในด๎านอ่ืน ๆ ของเด็กปฐมวัยให๎ดียิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎เครื่องมือวิจัย ได๎แกํ แผนการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน แบบสังเกต
พฤติกรรม เมื่อมีการวิจัยในครั้งตํอไป ควรเพิ่มเครื่องมือวิจัย เชํน แบบทดสอบ เป็นต๎น 
 2. ในการวิจัยครั้งตํอไป ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ๑ที่ใช๎การเลํานิทาน เพ่ือพัฒนา
ทักษะในด๎านอ่ืน ๆ เชํน ทักษะการอําน ทักษะการเขียน เป็นต๎น 
  
เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการ การทรวงศึกษาธิการ. (2546). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546.   
 กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร๎าว. 
การทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพ๑ชุมนุมสหกรณ๑การเกษตรแหํงประเทศไทย จ ากัด.  
กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2551). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย. (พิมพ๑ครั้งที่ 1).  
 กรุงเทพฯ : เบรน-เบส บุ๏คส๑. 
เกตน๑นิภา ฮาดคันทุง. (2561). การพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยการเล่านิทานด้วยเทคนิคที่
 หลากหลายเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการฟังและการพูดส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีไม่ได้ใช้
 ภาษาไทยเป็นภาษาแม่. การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง หลักสูตรปริญญาการศึกษา
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.   
ดวงเดือน แจ๎งสวําง. (2542). นิทานส าหรับเด็กปฐมวัย. สงขลา : สถาบันราชภัฏสงขลา. 
พิทยาภรณ๑ สิงห๑กานตพงศ๑. (2553). ชุดกจิกรรมการจัดประสบการณ์นิทานเสริมคุณธรรมส าหรับ
 เด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ๑แม็ค จ ากัด.  
รอฮันนี เจะเลาะ. (2561). การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรม
 เสริมประสบการณ์ที่ใช้นิทานประกอบภาพ. (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต). 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
โรงเรียนบ๎านชํองแคบ. [ออนไลน๑]. (2564, 8 ธันวาคม). ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน. 
 เข๎าถึงได๎จาก http://63102535.thaischool.in.th/ 
สุวรรณา กิจติยา. (2558). ผลการจัดประสบการณ์การเล่านิทานที่มีต่อความสามารถทางภาษา 
 ด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย. (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏนครสวรรค๑. 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  485 
 

สุวิทย๑ มูลค า และอรทัย มูลค า. (2545). 19 วิธีจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ. 
 กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ๑.  
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2552).  
 แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ๑ชุมนุมสหกรณ๑การเกษตรแหํงประเทศไทย จ ากัด.  
_______. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (2552). แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
 ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพ๑ชุมนุมสหกรณ๑การเกษตรแหํงประเทศไทย จ ากัด.  
หนึ่งฤทัย พาภักดี. (2564). การพัฒนาความสามารถด้านการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้
 วรรณกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการเล่าเรื่องของนักเรียนชั้นอนุบาล 3. วิทยานิพนธ๑
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร๑ 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย๑. 
  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  486 
 

การใช้ภาษาในการตั้งชื่อช่องด้านการท่องเที่ยวในยูทูบ 
Language Used in Naming of Travel Channels on YouTube 

 

จริญญา ธรรมโชโต1 

Jarinya Thammachot 

 

บทคัดย่อ  
 บทความนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาการใช๎ภาษาในการตั้งชื่อชํองด๎านการทํองเที่ยวในยูทูบ
โดยเก็บข๎อมูลระหวํางวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 ได๎ชื่อชํองด๎านทํองเที่ยวจ านวน 
50 ชื่อ  
 ผลการศึกษาพบวําจ านวนพยางค๑ของชื่อชํองทํองเที่ยวมีจ านวนตั้งแตํ 2 ถึง 13 พยางค๑ มีการ
ใช๎ภาษา 2 ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สํวนการใช๎ค าพบลักษณะการใช๎ค า 7 ลักษณะ ได๎แกํ 
การใช๎ค าที่เกี่ยวข๎องกับการเดินทาง การใช๎ค าเลียนเสียงธรรมชาติ การใช๎ค าเรียกชื่อบุคคล การใช๎ค า
แสดงเชื้อชาติหรือท๎องถิ่น การใช๎ค าที่ดัดแปลงจากวลีหรือส านวน การใช๎ค าขยาย การใช๎ค าแสดง
รูปแบบของการทํองเที่ยว  
 

ค าส าคัญ : การใช๎ภาษา ชํองการทํองเที่ยว ยูทูบ 
 
Abstract 
 This article aimed at studying language used in naming the travel channels on 
YouTube. Data were collected from 50 travel channels from, December 1, 2021 to 
March 31, 2022 via YouTube.  
 The study results revealed that there were 3 categories of language use in 
naming the travel channels on YouTube. The syllables used in naming the travel 
channels were 2 to 13 syllables. The language used in naming were 2 languages: Thai 
and English. There were 7 groups of word usage: words related to travel, 
onomatopoeia, person’s names, words indicating nationality or region, words 
adapted from phrases or idioms, modifying words and words indicating travel styles.       
 

Keywords: language use, travel channel, YouTube  
 

                                                           
1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยทกัษิณ Email: thaisubjects@gmail.com 
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บทน า  
ในยุคสังคมออนไลน๑มนุษย๑มีชํองทางการสื่อสารถึงกันได๎อยํางรวดเร็ว และชํองทางหนึ่งที่ได๎รับ

ความนิยมจากผู๎คนทั่วโลก นั่นก็คือ ยูทูบ (YouTube) ซึ่งเป็นสื่อออนไลน๑ที่เปิดให๎ผู๎คนเข๎ามาน าเสนอ
ความรู๎ ความคิดตําง ๆ  รูปแบบการใช๎ชีวิต อาหารการกิน การรีวิวสินค๎า และที่ได๎รับความนิยมมากอีก
รายการหนึ่งก็คือ รายการทํองเที่ยว นอกจากการได๎น าเสนอสิ่งที่ตนเองสนใจสูํสาธารณะแล๎ว ผู๎คนยัง
สามารถสร๎างรายได๎จากการท าชํองในยูทูบได๎ด๎วย หากชํองที่ตนเองท านั้นได๎รับความนิยมจากผู๎ชม  

ยูทูบ (YouTube) เป็นเว็บไซต๑แลกเปลี่ยนภาพวิดีโอที่มีชื่อเสียง (www.youtube.com) โดย
ในเว็บไซต๑นี้ ผู๎ใช๎สามารถอัพโหลดภาพวิดีโอเข๎าไป เปิดดูภาพวิดีโอที่มีอยูํ และแบํงภาพวิดีโอเหลํานี้ ให๎
คนอ่ืนดูได๎โดยไมํเสียคําใช๎จํายใดๆ ใน YouTube จะมีข๎อมูลเนื้อหารวมถึงคลิปภาพยนตร๑สั้น ๆ และ
คลิปที่มาจากรายการโทรทัศน๑ มิวสิกวิดีโอ และวิดีโอบล็อกกิ้ง (ซึ่งเป็นการสร๎างบล็อกโดยมีสํวนของ
ข๎อมูลที่เป็นภาพวิดีโอเป็นสํวนประกอบ โดยเฉพาะเป็นภาพวิดีโอที่เกิดจากมือสมัครเลํนถํายกันเอง) 
คลิปวิดีโอที่เผยแพรํอยูํบนเว็บไซต๑ YouTube สํวนมากเป็นไฟล๑คลิปสั้น ๆ ประมาณ 1 - 10 นาที ถําย
ท าโดยประชาชนทั่วไป แล๎วอัพโหลดขึ้นสูํเว็บไซต๑ของ YouTube โดยมีการแบํงประเภทและจัดอันดับ
คลิปเอาไว๎ด๎วย (https://guru.sanook.com/2292/. สืบค๎นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 

ประณาลี เหมเวช (2560 : 3) กลําววํา คนไทยสํวนใหญํชอบดูยูทูบเพราะมีเนื้อหาที่หลากหลาย
การน าเสนอที่นําสนใจกวํารายการโทรทัศน๑ การค๎นหาเนื้อหาที่ต๎องการท าได๎งํายและเลือกชมได๎ใน
เวลาที่ต๎องการ ซึ่งแตกตํางจากรายการโทรทัศน๑ที่ต๎องรอเวลาออกอากาศ และยูทูบยังเปิดให๎ผู๎ใช๎ทั่วไป
สามารถอัพโหลดคลิปวีดีโอ สร๎างชํองสํวนตัว เสมือนทีวีให๎ผู๎ติดตามสามารถรับชมได๎ตลอดเวลา ด๎วย
เหตุนี้จึงท าให๎ในป๓จจุบันเกิดผู๎ผลิตคอนเทนต๑หน๎าใหมํบนยูทูบจ านวนมาก ซึ่งจะเรียกผู๎ผลิตชํอง
รายการเหลํานี้วํา ยูทูบเบอร๑ (YouTuber) หมายถึง “คน” หรือกลุํมคนที่มีความสนใจ หรือเป็น
ผู๎เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ ท าการผลิตคลิปวิดีโอในลักษณะของการบอกเลําเรื่องราว 
อธิบายรายละเอียด หรือบอกเลําประสบการณ๑ ท าให๎คนที่มีความชอบในแบบเดียวกันเกิดความสนใจ
และติดตามชม ยอดการรับชมของผู๎ใช๎ยูทูบ (viewer) คือสิ่งที่บํงบอกถึงความนิยมในชํองรายการของ
ยูทูบเบอร๑ได๎เป็นอยํางดี  
 การตั้งชื่อชํองจึงเป็นหนึ่งในสิ่งส าคัญประการแรกที่ผู๎ท ายูทูบจะต๎องคิด เพราะชื่อชํองจะมีผล
ตํอการจดจ าของผู๎ชม รวมถึงการค๎นหาที่ตรงกับประเภทของชํอง ชื่อชํองในยูทูบก็เปรียบได๎กับชื่อ
รายการโทรทัศน๑ ชื่อรายการมีความส าคัญเพราะชื่อเป็นจุดแรกที่ดึงความสนใจและสร๎างความ
ประทับใจให๎กับผู๎ชม (ป๓ทมา เรืองศรี, 2547)  
 ชํองทํองเที่ยวนั้น ตอบสนองความสนใจของผู๎คนในยุคสังคมออนไลน๑ เนื่องจากรูปแบบการ
ใช๎ชีวิตของคนในยุคนี้ นิยมถํายรูปหรือวิดีโอกิจกรรมตําง ๆ ของตนและน ามาเผยแพรํผํานชํองทาง
ออนไลน๑ตําง ๆ เชํน เฟสบุ๏ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร๑ ผู๎ที่ได๎ชมก็สามารถสื่อสารกับเจ๎าของรูปด๎วยการ

http://www.youtube.com/
https://guru.sanook.com/2292/
https://guru.sanook.com/2292/%20สืบค้น
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เขียนความคิดเห็น การกดไลค๑ หรือการสํงสติ๊กเกอร๑ เหลํานี้ชํวยให๎เกิดชุมชนออนไลน๑ขึ้น ในยูทูบจึงมี
ผู๎คนจ านวนมากที่ท าชํองทํองเที่ยว เพราะนอกจะตนเองจะได๎ทํองเที่ยวเพ่ือความเพลิดเพลินแล๎ว การ
ท าชํองทํองเที่ยวยังสามารถสร๎างรายได๎ให๎แกํเจ๎าของชํอง ทั้งรายได๎ที่มาจากจ านวนการคลิกเข๎าชม
ของผู๎ชม และรายได๎จากการมีสปอนเซอร๑สนับสนุนการท าชํองอีกด๎วย  
 ชํองรายการทํองเที่ยวที่มีอยูํในยูทูบจึงมีการใช๎ภาษาในการตั้งชื่อชํองให๎นําสนใจ จดจ าได๎งําย 
หรือแปลกใหมํดึงดูดความสนใจของผู๎ชม ซึ่งองค๑ประกอบในการใช๎ภาษาในการตั้งชื่อชํองไมํวําจะเป็น
จ านวนพยางค๑ ภาษาที่น ามาใช๎ตั้งชื่อชํอง หรือการใช๎ค าล๎วนแตํเป็นป๓จจัยที่ท าให๎ชื่อชํองมีอิทธิพลตํอ
ความสนใจผู๎ชมได๎   
 
วัตถุประสงค ์
 บทความนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาการใช๎ภาษาในการตั้งชื่อชํองเกี่ยวกับการทํองเที่ยว  
(travel channel) ในยูทูบในประเด็นตํอไปนี้  

1. จ านวนพยางค๑ของชื่อชํอง 
2. ภาษาท่ีใช๎ในการตั้งชื่อชํอง  
3. การใช๎ค าในการตั้งชื่อชํอง   

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

บทความนี้ประยุกต๑กรอบแนวคิดด๎านการตั้งชื่อและการใช๎ค ามาเป็นแนวทางในการศึกษา 
อวยพร พาณิช (2539 : 267-271) กลําวไว๎วํา การตั้งชื่อเป็นการขมวดเรื่องราวเป็นถ๎อยค ากลุํมหนึ่ง 
เป็นการรวบรวมมโนทัศน๑กว๎างไกลตามหลักความคิดท่ีเกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรมความเชื่อและวัฒนธรรม
การใช๎ภาษามักเป็นค าสั้น ๆ หรือวลีที่เป็นที่ยอมรับหรือเข๎าใจรํวมกันระหวํางผู๎ตั้งชื่อกับผู๎อํานพบชื่อ
นั้น เชํน 

 การตัง้ชื่อคน จะเป็นค าสั้น ๆ ไมํกี่พยางค๑เป็นที่รวมมโนทัศน๑กว๎างไกลของพํอแมํ และสังคม
ที่มอบให๎เด็กเกิดใหมํ ด๎วยมีความเชื่อวําเด็กคนนั้นจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู๎ใหญํที่ดีสมชื่อ  

การตั้งชื่อภาพยนตร๑ เป็นการรวมความคิดเกี่ยวกับภาพยนตร๑เรื่องนั้น น าเสนอด๎วยถ๎อยค าสั้น 
ๆ โดยคาดวําผู๎อํานพบชื่อภาพยนตร๑จะสามารถคาดเดาแนวเรื่องของภาพยนตร๑ได๎จากชื่อเรื่องดังกลําว 
ทั้งผู๎ตั้งชื่อและผู๎อํานจ าเป็นต๎องคาดเดามโนทัศน๑ของกันและกัน ผู๎ตั้งชื่อคาดเดาโดยอาศัยแนวเรื่อง
และการวิเคราะห๑ผู๎อําน ผู๎ดูภาพยนตร๑ และผู๎อํานพบผู๎ดูภาพยนตร๑ ผู๎ตั้งชื่อซึ่งรวบรวมแนวคิดมาจาก
เนื้อเรื่องอีกตํอหนึ่ง อยํางไรก็ตามทั้งผู๎ตั้งชื่อและผู๎ดูภาพยนตร๑ ต๎องค านึงถึงสังคมสภาพแวดล๎อมและ
โอกาสที่ภาพยนตร๑นั้น ๆ ปรากฏด๎วย 
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ศไลทิพย๑ จารุภูมิ (2554 อ๎างใน ป๓ทมา เรืองศรี , 2547) กลําวไว๎วํา ชื่อ เป็นสิ่งเบื้องต๎นที่ใช๎
สื่อความหมาย คนไทยจึงให๎ความส าคัญเกี่ยวกับการตั้งชื่อมาก ไมํวําจะเป็นชื่อบุคคล ชื่อสินค๎า ชื่อ
ภาพยนตร๑ ล๎วนต๎องผํานการคิดสร๎างสรรอยํางพิถีพิถันภายใต๎กฎเกณฑ๑วําต๎อง สื่อความหมาย และ
เครื่องมือที่ใช๎สื่อความหมายที่ส าคัญก็คือ ภาษา มีทั้งภาษาถ๎อยค า (วัจนภาษา) และภาษาที่ไมํใช๎
ถ๎อยค า (อวัจนภาษา) ซึ่งต๎องเป็นที่เข๎าใจระหวํางผู๎สํงสารกับผู๎รับสาร การตั้งชื่อมักจะมีกฎเกณฑ๑บาง
ประการที่ยึดถือรํวมกันอยูํ อยํางเชํน การตั้งชื่อภาพยนตร๑ก็มีกฎเกณฑ๑หลัก ๆ ที่ยึดถือรํวมกันซึ่งก็คือ 
1. ชื่อภาพยนตร๑คนบอกมโนทัศน๑ของเรื่องเพ่ือให๎ผู๎ชมสามารถคาดเดาแนวเรื่องของภาพยนตร๑ได๎จาก
ชื่อเรื่อง 2. ชื่อภาพยนตร๑ให๎สะดุดความสนใจเพ่ือเป็นการกระตุ๎นความอยากรู๎อยากเห็นของผู๎ชมวํา
ภาพยนตร๑เรื่องนั้นเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร 

การตั้งชื่อเป็นถ๎อยค ากลุํมหนึ่ง ตามหลักความคิดที่เกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรม ชื่อ เป็นสิ่งที่ใช๎สื่อ
ความหมายโดยสะท๎อนผํานการคิด และเป็นที่ยอมรับหรือเข๎าใจกันระหวํางผู๎สํงสารกับผู๎รับสาร 

อัครา บุญทิพย๑ (2535 : 73 – 74) อธิบายเกี่ยวกับการตั้งชื่อเรื่องสรุปได๎วํา การตั้งชื่อเรื่อง
เป็นการชํวยให๎ผู๎เขียนจ ากัดขอบเขตของเรื่องได๎รัดกุมชัดเจน และจูงใจให๎ผู๎อํานสนใจเรื่อง ดังนั้น
ผู๎เขียนต๎องพยายามตั้งชื่อเรื่องให๎นําสนใจโดยค านึงถึงหลัก ดังนี้ 

ป๓ทมา เรืองศรี (2547) ได๎ศึกษา กลวิธีการตั้งชื่อรายการโทรทัศน๑ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษา
กลวิธีการตั้งชื่อรายการโทรทัศน๑ วิเคราะห๑การใช๎ภาษาในการตั้งชื่อรายการโทรทัศน๑ ผลการศึกษา 
สามารถสรุปได๎ดังนี้  

1. การวิเคราะห๑ชื่อรายการโทรทัศน๑ประเภทขําว พบวํา วิธีการตั้งชื่อที่ใช๎ คือ การตั้งชื่อโดย
ระบุค าวํา “ขําว” ปรากฏอยูํในชื่อรายการ การบอกลักษณะพิเศษ เป็นการบอกถึงลักษณะเดํนของ
ขําวที่น าเสนอวําขําวนั้นมีจุดเดํนที่นําติดตามตรงไหน เชํน ขําวดํวนประจ าวัน การระบุเวลา เป็นการ
บอกระยะเวลาที่รายการท าการแพรํภาพ และบอกชํวงเวลาแพรํภาพของรายการ การบอกเนื้อหา 
เป็นการบอกถึงข๎อมูลเบื้องต๎นของรายการวําจะน าเสนอเรื่องใดเป็นหลัก เชํน เรื่องเศรษฐกิจ เรื่อง
เยาวชน สํวนการใช๎ภาษาชื่อรายการขําว มีการใช๎ค าสัมผัสในการตั้งชื่อรายการขําว โดยพบทั้งค า
สัมผัสสระและค าสัมผัสพยัญชนะ การใช๎ค าความหมายตรง คือค าวํา “ขําว” ในการระบุประเภท
รายการ การใช๎ค าที่มีความหมายเป็นนัย เป็นการใช๎ค าที่สื่อความหมายให๎ผู๎ชมเข๎าใจ  หรือรู๎สึกนึกคิด
วําเป็นรายการขําว การใช๎ค าแสดงลักษณะที่ส าคัญของขําว เป็นการใช๎ค าที่แสดงถึงจุดเดํน  และ
ลักษณะที่นําสนใจของขําว  
 2. การวิเคราะห๑ชื่อรายการโทรทัศน๑ประเภทความรู๎และสารคดี พบวํา วิธีการตั้งชื่อรายการ
ความรู๎และสารคดีที่ใช๎ คือ การตั้งชื่อโดยระบุค าวํา “สารคดี” ปรากฏอยูํในชื่อรายการ การบอก
เนื้อหา เป็นการบอกข๎อมูลเบื้องต๎นของรายการโดยใช๎ค าที่มีความหมายตรง ใช๎ค าที่เกี่ยวเนื่องกับ
เนื้อหาที่ต๎องการน าเสนอ และการใช๎ค าที่ไมํเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาที่ต๎องการน าเสนอ สํวนการใช๎ภาษา
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ในชื่อรายการความรู๎และสารคดี มีการใช๎สัมผัสทั้งการสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ การซ้ าค า เพ่ือ
ท าให๎เกิดความสละสลวยของชื่อรายการ การใช๎ค าซ้ า พบวํามีการซ้ าค าแบบตํอเนื่อง และการซ้ าค า
เป็นจังหวะ การยํอค า เป็นการใช๎ค ายํอที่ใช๎กันอยูํทั่วไป เชํน เพ่ือความสะดวกในการเขียน  การใช๎
ส านวน มีการใช๎ส านวนเดิม ส านวนดัดแปลง และส านวนใหมํ การใช๎ค าตํางประเทศ พบวําสวนใหญํ 
เป็นค าภาษาอังกฤษ ลักษณะที่ใช๎มีการใช๎ค าตํางประเทศล๎วน และมีการใช๎ค าตํางประเทศประกอบกับ
ค าไทย การใช๎ค าเชื่อม พบวํามีการใช๎ค าวํา “เพ่ือ สูํ แหํง กับ” เพ่ือความสมบูรณ๑ของชื่อรายการ การ
ใช๎ค าพ๎อง พบวํา มีการใช๎ค าทั้งค าพ๎องรูปและพ๎องเสียง การใช๎ค าอุปลักษณ๑ เป็นการใช๎ค าเพ่ือ
เปรียบเทียบให๎เห็นภาพเพ่ือที่จะสามารถเข๎าใจชื่อรายการได๎งํายขึ้น การใช๎ค ารุนแรง เป็นการตั้งชื่อ
รายการโดยใช๎ค ารุนแรงเพ่ือท าให๎ชื่อรายการนําสนใจ  

3. การวิเคราะห๑ชื่อรายการโทรทัศน๑ประเภทบันเทิง พบวํา วิธีการตั้งชื่อรายการบันเทิงที่ใช๎ 
การตั้งชื่อโดยระบุค าวํา “บันเทิง” ปรากฏอยูํในชื่อรายการ การบอกเนื้อหา เป็นการใช๎ค าที่มี
ความหมายตรง และการใช๎ค าที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหา เพ่ือใช๎ในการบอกผู๎ชมให๎ทราบวํามีเนื้อหา
เกี่ยวข๎องกับเรื่องใด นอกจากนี้ยังมีการใช๎ค าที่ไมํเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาที่น าเสนอ ซึ่งในรายการบันเทิง
ได๎มีการน ามาใช๎มากกวําในรายการประเภทอ่ืน การบอกรูปแบบ เป็นวิธีการตั้งชื่อที่น ามาใช๎เฉพาะใน
รายการบันเทิง โดยมีการใช๎ค าท่ีมีความหมายตรง และการใช๎ค าที่ตีความได๎ในการบอกถึงรูปแบบการ
น าเสนอ การบอกลักษณะพิเศษ เป็นวิธีการตั้งชื่อรายการบันเทิงที่ผู๎ผลิตต๎องการน าเสนอความโดด
เดํนของรายการที่แตกตํางจากรายการอ่ืน การระบุเวลาการออกอากาศ เป็นวิธีการตั้งชื่อรายการโดย
การบอกวัน หรือ เวลา ที่รายการออกอากาศ เพ่ือให๎ผู๎ชมเลือกชมได๎ตามความต๎องการ สํวนการใช๎
ภาษาในชื่อรายการโทรทัศน๑ประเภทบันเทิง มีการใช๎สัมผัส เป็นการใช๎สัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ 
เพ่ือความไพเราะของชื่อรายการและสะดวกตํอการจดจ า การใช๎ค าเลียนเสียง เป็นการใช๎ค าเพ่ือให๎ผู๎ชม
เกิดความรู๎สึกคล๎อยตาม และเกิดความนําสนใจของชื่อรายการ การซ้ าค า เป็นการซ้ าค าแบบตํอเนื่อง 
และการซ้ าค าเป็นจังหวะ เพ่ือให๎เกิดความสละสลวยของชื่อรายการ การซ๎อนค า เป็นการซ๎อนเพื่อเสียง 
และการซ๎อนเพ่ือความหมาย เพ่ือให๎ความไพเราะและจดจ าชื่อรายการได๎งําย การใช๎ส านวน เป็นการใช๎
ส านวนเดิม ส านวนดัดแปลง และส านวนใหมํ การใช๎ค าตํางประเทศ พบวําสํวนใหญํเป็นค า
ภาษาอังกฤษ ลักษณะที่ใช๎มีการใช๎ค าตํางประเทศล๎วน และมีการใช๎ค าตํางประเทศประกอบกับค าไทย 
การใช๎ค าเชื่อม พบวํามีการใช๎ค าวํา “เพ่ือ สูํ กับ จาก” เพ่ือความสมบูรณ๑ของชื่อรายการ การใช๎ค า
ภาษาถิ่น เป็นการตั้งชื่อโดยใช๎ภาษาถิ่นใต๎ การใช๎ค าอุปลักษณ๑ เป็นการใช๎ค าเพ่ือเปรียบเทียบให๎เห็น
ภาพเพ่ือที่จะสามารถเข๎าใจชื่อรายการได๎งํายขึ้น  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องข๎างต๎นสรุปได๎วํา ชื่อรายการโทรทัศน๑จะมีการระบุประเภท
ของรายการ ปรากฏอยูํในชื่อรายการ มีการบอกลักษณะพิเศษ การระบุเวลา การบอกเนื้อหา และ
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การใช๎ภาษา เชํน การใช๎ค าสัมผัส การซ้ าค า การใช๎ส านวน และการใช๎ค าภาษาอังกฤษ เป็นต๎น ซึ่งจะ
นิยมชื่อตั้งชื่อรายการเป็นภาษาอังกฤษ ท าให๎รู๎สึกถึงความทันสมัยและความเป็นสากลของรายการ 

นอกจากนี้ เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎ค าในลักษณะตําง ๆ มีปรากฏดังนี้ 
1. การใช๎ค าสัมผัสคล๎องจอง 
    นววรรณ พันธุเมธา (2539 : 83) กลําววํา ค าตําง ๆ ในภาษาอาจมีเสียงคล๎ายกันบาง

ประการ เชํน พยัญชะต๎นเหมือนกัน สระเหมือนกัน หรือตัวสะกดเหมือนกัน ค าที่พยัญชนะต๎น
เหมือนกันเมื่อใช๎ในบทร๎อยกรองจะถือวําสัมผัสอักษร สํวนค าที่สระและตัวสะกดเหมือนกันจะถือวํา
สัมผัสสระ ค าที่สัมผัสอักษรและสัมผัสสระนิยมใช๎กันมากในบทร๎อยกรองถือกันวําท าให๎บทร๎อยกรอง
ไพเราะขึ้น ไมํเพียงแตํบทร๎อยกรองเทํานั้นในร๎อยแก๎วก็นิยมใช๎ค าสัมผัสเหมือนกันในข๎อเขียนชนิด
พรรณนาโวหาร มักจะมีสัมผัสสระระหวํางวรรคเพ่ือความไพเราะ 
 ชาลี คงฤทธิ์ (2545 : 86) สามารถสรุปการใช๎ค าคล๎องจองได๎วํา การใช๎ค าที่มีเสียงคล๎องจอง
กัน เป็นการจงใจเลือกสรรค ามาใช๎ โดยค านึงถึงเสียงมากกวําความหมาย ซึ่งผู๎เขียนขําวเจตนาเลือกใช๎
ค าท่ีมีเสียงคล๎องจอง ท าให๎ผู๎อํานรู๎สึกสะดุด เมื่ออํานออกเสียงข๎อความนั้นจะมีจังหวะหรือทํวงท านอง
ที่ไพเราะ  

 การใช๎ค าคล๎องจอง หมายถึง การใช๎ค าที่มีเสียงรับ สัมผัสกน ทั้งสระและพยัญชนะ (บรรทัด
ฐานภาษาไทย เลํม 4, 2552 : 88) สัมผัสสระหมายถึงค า สองค าที่อยูํใกล๎กนั มีเสียงสระเดียวกน และ
เสียงพยัญชนะท๎ายเดียวกัน สํวนสัมผัสอักษรหมายถึง ค าที่มีเสียงพยัญชนะต๎นเดียวกัน การใช๎ค า
คล๎องจองนี้จะท าให๎เกิดจังหวะ เป็ นวิธีการสร๎างความ นําสนใจ ความสนุกสนานให๎แกํผู๎อําน และยัง
ท าให๎ผู๎อํานจดจ าขําวนั้นได๎งํายขึ้นอีกด๎วย  

2. การใช๎ค าภาษาตํางประเทศ 
วลัยลักษณ๑ ชาญชญานนท๑ (2541 : 40) ได๎กลําววํา การใช๎ค าภาษาตํางประเทศโดยตรง คือ 

ไมํมีการถํายถอดเสียง หรือถอดตัวอักษรเป็นภาษาไทย เชํน EXCALIBUR ซึ่งหมายถึง ดาบอาญาสิทธิ์ 
ค าวํา SWEET HEART หมายถึง หวานใจ เป็นต๎น ค าเหลํานี้แม๎จะมีค าแปลภาษาไทย แตํผู๎เขียนก็
ยังคงใช๎ค าภาษาตํางประเทศในลักษณะที่คงตัวอักษรเดิมไว๎   

5. การใช๎ค าทับศัพท๑ 
บุญเสริม ฤทธาภิรมย๑ (2522 : 5) ได๎กลําววํา ค าทับศัพท๑ คือ การยืมค ามาใช๎ในแบบทับศัพท๑

โดยการถํายทอดเสียงค าภาษาตํางประเทศเป็นภาษาไทย  การเลียนแบบเสียงอักษรของแตํละภาษา
ให๎ตรงกัน หรือใกล๎เคียงกัน หรืออาจจะเปลี่ยนเสียงเสียใหมํตามความสะดวกในการออกเสียงและการ
สะกดค าในภาษาไทย  

สุธิวงศ๑ พงศ๑ไพบูลย๑ (2516 : 15) ได๎จ าแนกลักษณะการทับศัพท๑ไว๎ 3 ประการดังนี้ 
           1. การทับศัพท๑โดยตรง เป็นการทับศัพท๑แบบถํายเสียงอักษรมาตัวตํอตัว พยายามเลียนเสียง
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อักษรของแตํละภาษาให๎ตรงกันหรือใกล๎เคียงกันมากท่ีสุด เชํน ฟุตบอล วิว ไมล๑ ตัน ดีกรี ฯลฯ 
           2. การทับศัพท๑โดยการตัดเสียงหรือเปลี่ยนเสียง เพ่ือความสะดวกในการออกเสียง และการ
สะกดในภาษาไทย เชํน เหยือก (jug) เซ็น (sign) ฯลฯ 
           3. การทับศัพท๑โดยการถอดออกเป็นค าใหมํ แปลเอาความ ได๎แกํ การแปลเป็นค าใหมํ              
โดยพยายามรักษาเค๎าความหมายตามรากศัพท๑เดิมไว๎ เชํน telephon เป็นโทรศัพท๑ television เป็น 
โทรทัศน๑ 

สุนันท๑ อัญชลีนุกูล (2562: 75) ได๎กลําววํา การทับศัพท๑ หมายถึง การน าเอาค าภาษาอ่ืนมา
ใช๎สื่อความหมายโดยการถํายเสียตัวอักษรทุกตัวเป็นอักษรไทยที่มีเสียงใกล๎เคียงกับค าเดิมมากที่สุด 
แตํเนื่องจากระบบเสียงของภาษาตําง ๆ ยํอมตํางกัน การถํายเสียงจึงมีการเปลี่ยนแปลงให๎สอดคล๎อง
กับระบบเสียงของภาษาตําง ๆ ยํอมตํางกัน การถํายถอดเสียงจึงมีการเปลี่ยนแปลงให๎สอดคล๎องกับ
ระบบเสียงของภาษาที่น าศัพท๑นั้นมาใช๎การทับศัพท๑ในภาษาไทย โดยเฉพาะการทับศัพท๑ที่ใกล๎เคียง
ศัพท๑เดิม  

กาญจนา นาคสกุล (2521 : 47-53) สามารถสรุปเนื้อหาการใช๎ค าที่มาจากภาษาตํางประเทศ 
ดังนี้ 

ป๓จจุบัน ค าท่ีมาจากภาษาตํางประเทศมีใช๎ปะปนอยูํในภาษาไทยเป็นจ านวนมาก อาจเห็นได๎
จากสื่อโทรทัศน๑ อินเตอร๑เน็ต หรือการพูดคุยในชีวิตประจ าวัน ซึ่งค าที่มาจากภาษาตํางประเทศ           
มีวิธีใช๎ 2 วิธี คือ  

1. การใช๎ศัพท๑ภาษาอังกฤษตามศัพท๑บัญญัติ เชํน  Applied (การประยุกต๑) Education             
(การศึกษา)  Workshop (โรงฝึกงาน)  

2. การใช๎ค าภาษาอังกฤษแบบทับศัพท๑ สํวนใหญํมักจะเลียนเสียงให๎เหมือนค าเดิม 
ตัวอยํางเชํน Note ใช๎ทับศัพท๑วํา โน๎ต 

3. การใช๎ค าภาษาถ่ิน  
เปรมจิต ชนะวงศ๑ (2545 : 2) ได๎นิยามวํา ภาษาถิ่น หมายถึง ภาษายํอยของภาษาที่ใช๎พูดอยูํ

ในท๎องถิ่นตําง ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือวิวัฒนาการของโครงสร๎างของภาษาในเรื่องเสียง ค า 
ประโยค และความหมาย ท าให๎ภาษาในแตํละท๎องถิ่นมีความแตกตํางกัน แตํไมํแตกตํางกันในลักษณะ
ที่ท าให๎เป็นภาษาคนละภาษา 

กาญจนา นาคสกุล (2525) กลําวถึงภาษาถ่ินไว๎วํา ภาษาที่ใช๎อยูํในท๎องถิ่นใดท๎องถิ่นหนึ่งของ
ประเทศ ในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด๎วยถิ่นตําง ๆ คือ ภาษาถิ่นใต๎ ภาษาถิ่นกลาง และภาษาถิ่น
เหนือ และมีลักษณะบางอยําง ผิดเพ้ียนไปจากภาษากลางหรือภาษามาตรฐาน เชํนการออกเสียงและ
ความหมาย  
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ค าภาษาถิ่น หมายถึง ภาษาที่ใช๎พูดติดตํอสื่อสารกันตามท๎องถิ่นตําง ๆ สื่อความหมายเข๎าใจ
กันในท๎องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งแตํละถิ่นอาจพูดแตกตํางกันไปจากภาษาไทยมาตรฐาน ทั้งในด๎านเสียง ค า และ
การเรียงค าบ๎าง แตํความหมายยังคงเดิม  

4. การใช๎ค าสแลง  
สมพร มันตะสูตร (2525 : 85) ได๎กลําวถึงค าสแลงไว๎วํา ถ๎อยค าที่น ามาใช๎ให๎ความหมาย

คลาดเคลื่อนไปจากเดิม บางครั้งเรียกวํา ค าคะนอง นิยมใช๎กันในวัยรุํน เพ่ือความโก๎เก๐ มีความผิด
แปลกจากการใช๎ค าปกติทั้งด๎านเสียงและความหมาย นิยมใช๎ในภาษาพูดมากกวําภาษาเขียน ในภาษา
เขียนนั้นหากจะพบก็จะพบในภาษาที่ไมํเป็นแบบแผน และภาษาหนังสือพิมพ๑ในคอลัมภ๑ที่ไมํใชํ
วิชาการ 

สนั่น ป๓ทมะทิน (2535 : 121) ได๎อธิบายถึงค าสแลงไว๎วํา ค าสแลง ตามความหมายของค า
ภาษาอังกฤษวํา Slang เชํน ค าวํา ซิ่ง เช็ก บิล ตุ๏ด ทอม ชักวําว ออกลาย เบรกแตก ชักดาบ นักตบลูก
ยาง ดัดหลัง ฯลฯ ค าเหลํานี้น ามาใช๎ในภาษาพูดหรือภาษาปากกันอยํางแพรํหลาย บางค าก็คงอยูํใน
วงการพูดได๎นาน เชํน ค าวํา “เซ็ง” เพราะค านี้สื่อความหมายได๎ใกล๎เคียงกับความรู๎สึกท่ีแสดงออกและ 
“เต๏ะจุ๏ย” สื่อความหมายวําท าทําทางให๎เห็นวําเป็นคนใหญํคนโต เป็นต๎น แตํบางค าก็คงอยูํได๎ไมํนาน 

ธนิสร บัณฑิตภักดิ์ (2548 : 4) ได๎อธิบายความหมายของสแลงวํา เป็นถ๎อยค าที่ใช๎สร๎างความ
เข๎าใจเฉพาะกลุํมหรือใช๎กันในระยะเวลาหนึ่ง สํวนใหญํใช๎ในภาษาพูดโดยอาจมีลักษณะแตกตําง
ทางด๎านเสียง รูปค า หรือความหมายแตกตํางไปจากภาษามาตรฐาน และใช๎เพ่ือสื่อความหมายเชิง
อารมณ๑ ความหมายเฉพาะหรือเพ่ือให๎เกิดภาพพจน๑ใหมํ ๆ 

5. การใช๎ค าซ้ า 
บรรจบ พันธุเมธา (2521 : 102-103) ได๎นิยามวํา “ค าซ้ า” คือ ค าค าเดียวกัน น ามากลําว             

2 ครั้ง  มีความหมายเน๎นหนักหรือบางทีตํางกันไปกับค าเดี่ยวเพียงค าเดียว จึงถือวําเป็นค าสร๎างใหมํ มี
ความหมายใหมํ ท านองเดียวกับค าซ๎อน ตํางกันก็แตํเพียงค าซ้ าใช๎ค าค าเดียวกันซ๎อนกันเทํานั้น และ 
เพ่ือให๎รู๎วําค าที่กลําว 2 ครั้งนั้นเป็นค าซ้ า ไมํใชํค าเดี่ยว ๆ เรียงกัน จึงต๎องคิด เครื่องหมายก ากับไว๎ใน
ภาษาไทยใช๎ ไม๎ยมก แทนค าท๎ายที่ซ้ ากับค าต๎น (ยมกแปลวํา คูํ ไม๎ยมกจึงใช๎ส าหรับค าซ้ าที่มาเป็นคูํ ๆ 
กันเทํานั้น หาใชํมีไว๎แทนค าอ่ืน ๆ ที่มีเสียง เดียวกันทุกค าไปไมํ) หากไมํใช๎ไม๎ยมกจะท าให๎สังเกตยาก
วํา ค าใดเป็นค าเดี่ยว ค าใด เป็นค าซ้ า เชํน ชาวนาใสํเสื้อด าด าด านา 

สุนันท๑ อัญชลีนุกูล (2562 : 24) ได๎กลําววํา “ค าซ้ า” ในภาษาไทยเกิดจากการน าค า ๆ 
เดียวกันมาซ้ ากัน บางครั้งเวลาออกเสียงจะมีการลงน้ าหนักเสียงที่ค าใดค าหนึ่งในค าซ้ า การลงน้ าหนัก
เสียงมีผล ตํอความหมายของค าซ้ าที่เกิดใหมํ สํวนการเขียนนิยมใช๎เครื่องหมายไม๎ยมก (ๆ)  แทนการ
เขียนซ้ ารูปค าเดิม จึงถือวําค าซ้ าแตํละค าประกอบด๎วยหนํวยค าอิสระ 1 หนํวยค า และหนํวยค าไมํ
อิสระ (คือ ไม๎ยมก) อีกหนึ่งหนํวยค า เชํน เพ่ือน ๆ มากันหรือยัง เดิน ๆ ยิ้ม ๆ นอน ๆ นั่ง ๆ  
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นิตยา กาญจนะวรรณ และคณะ (2555 : 76) ได๎ให๎ความหมายของค าซ้ าไว๎วํา ค าซ้ า คือ ค า
ค าเดียวที่น ามากลําว 2 ครั้ง เพ่ือให๎มี ความหมายเน๎นหนักขึ้น หรือเพ่ือให๎มีความหมายตํางจากค า
เดียว วิธีสร๎างค าซ้ าก็เหมือนกับการสร๎างค าซ๎อน แตํใช๎ค าค าเดียวมาซ๎อนกัน โดยมีเครื่องหมายไม๎ยมก
ก ากับ ค าที่จะใช๎เครื่องหมายไม๎ยมก ได๎จะต๎องเป็นค าซ้ า ถ๎าไมํใชํค าซ้ าจะใช๎ไม๎ยมกไมํได๎เพราะอาจจะ
เป็นค าที่พูดติดตํอกันเป็น ความเดียวกัน แตํเป็นค าคนละประเภท หรือเป็นการพูดซ้ ากันเพ่ือเน๎น
ความก็ได ๎
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการ
ตั้งชื่อและการใช๎ค า  
 ขั้นที ่2 เก็บรวบรวมชื่อชํองเก่ียวกับการทํองเที่ยวในยูทูบตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 
มีนาคม 2565  
 ขั้นที่ 3 คัดเลือกชื่อชํองทํองเที่ยวที่มีจ านวนผู๎กดติดตามตั้งแตํ 10,000 คนขึ้นไป และต๎อง
เป็นชํองที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการทํองเที่ยวเป็นหลัก   
 ขั้นที่ 4 วิเคราะห๑ข๎อมูลตามกรอบแนวคิดที่ได๎ก าหนดไว๎ 

ขั้นที่ 5 เรียบเรียงข๎อมูลให๎เป็นระเบียบด๎วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห๑  น าเสนอผลการ
วิเคราะห๑เป็นไปตามวัตถุประสงค๑มีหัวข๎อ มีค าอธิบาย มีการยกตัวอยํางประกอบ จากนั้นจะสรุปผล
และอภิปรายผล 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการตั้งชื่อชํองด๎านการทํองเที่ยวในยูทูบ พบวําชื่อชํองมีลักษณะจ าแนกได๎ดังนี้  

1. จ านวนพยางค๑ ความยาวของชื่อเป็นสํวนหนึ่งที่ชํวยให๎ผู๎ชมจดจ าชื่อชํองได๎งํายขึ้น                       
ผลการศึกษาพบวํา ชื่อชํองมีจ านวนตั้งแตํ 2 พยางค๑จนถึง 13 พยางค๑ จ านวนพยางค๑ที่พบมากที่สุดคือ 
จ านวน 3 พยางค๑ เนื่องจากชื่อ 3 พยางค๑ไมํยาวเกินไป และสามารถเลือกสรรค ามาสื่อความหมายได๎
เพียงพอ  

2. ภาษาที่ใช๎ในการตั้งชื่อ ตัวอักษรที่ใช๎ตั้งชื่อชํองปรากฏตัวอักษร 2 ภาษาได๎แกํ อักษร
ภาษาไทยและอักษรภาษาอังกฤษ  

2.1 การใช๎อักษรไทย เนื่องจากเป็นชํองทํองเที่ยวที่พูดภาษาไทย กลุํมผู๎ชมหลักเป็นคนไทย 
จึงมีการใช๎อักษรไทยตั้งชื่อชํอง มีลักษณะยํอย 2 ประการ คือ  
2.1.1 ชื่อชํองเป็นภาษาไทยและเขียนด๎วยตัวอักษรไทย เชํน “ละ วาง ทาง”   
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2.1.2 ชื่อชํองใช๎อักษรไทยเขียนภาษาอังกฤษ เชํน อันแนํออนทัวร๑  มีการเขียนค า
ภาษาอังกฤษ on tour เป็นภาษาไทย  
 2.2 การใช๎อักษรภาษาอังกฤษ มีการใช๎อักษรภาษาอังกฤษเขียนค าภาษาตําง ๆ เชํน 
ภาษาไทย ภาษาญี่ปุุน และภาษาอังกฤษ  
  2.2.1 ชื่อชํองภาษาไทยเขียนด๎วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ เชํน ทํองเที่ยวสะดุดตา 
Sadoodta มีการเขียนค าวํา สะดุดตาซ้ าเป็นภาษาอังกฤษ  
  2.2.2 ชื่อชํองภาษาอังกฤษและเขียนด๎วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ พบชื่อชํองลักษณะ
นี้จ านวนมาก เนื่องจากภาษาอังกฤษสามารถใช๎สร๎างความสนใจจากผู๎ชมที่เป็นชาวตํางชาติได๎ ชํวยให๎
ผู๎ชมที่เป็นชาวตํางชาติเข๎ามาชมได๎ บางชํองอาจจะมีการเพ่ิมค าบรรยายภาษาอังกฤษไว๎ในคลิปวิดีโอ
ด๎วย เชํน gooddayontube, Go Went Go  
  2.2.3 ชื่อชํองเป็นภาษาตํางประเทศและเขียนด๎วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ เชํน 
ภาษาญี่ปุุน แตํเขียนด๎วยภาษาอังกฤษ เนื่องจากคนไทยสํวนใหญํอํานภาษาญี่ปุุนไมํออก การใช๎
ภาษาอังกฤษมาเขียนค าภาษาญี่ปุุนชํวยให๎คนไทยอํานได๎งํายขึ้น เชํน WasabiTV ค าวํา Wasabi เป็น
ค าภาษาญี่ปุุน หมายถึงเครื่องปรุงรสเผ็ดร๎อนที่คนไทยสํวนใหญํรู๎จักกันดี การเขียนค านี้ เป็น
ภาษาอังกฤษชํวยให๎อํานงําย และเป็นค าท่ีมีความหมายสื่อถึงความเป็นญี่ปุุน หรือชื่อชํอง Gaijin Trip 
แบกเปูเที่ยวคนเดียว ค าวํา gaijin เป็นภาษาญี่ปุุนแปลวํา ชาวตํางชาติ คนนอก หากเขียนด๎วย
ภาษาญี่ปุุน คนไทยน๎อยคนจะสามารถอํานออก การใช๎ตัวอักษรภาษาอังกฤษมาเขียนด๎วยการถอด
เสียง จึงชํวยให๎ผู๎ชมคนไทยอํานค านี้ได๎งํายและจดจ าได๎  
 ชื่อชํองที่ใช๎ภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมกันมีหลายชํอง โดยมักจะเขียนค าภาษาอังกฤษ
ด๎วยอักษรภาษาอังกฤษและเขียนค าภาษาไทยด๎วยอักษรไทย เป็นการผสมผสานที่ต๎องการสื่อสาร
ความหมายทั้งสองภาษาไว๎ในชื่อ เชํน “Sneak Out หนีเที่ยว” เป็นชื่อชํองที่เขียนค าภาษาอังกฤษวํา 
sneak out และแปลเป็นภาษาไทยวํา หนีเที่ยว หรือชื่อชํอง “พวกเราไปjourneyมา”  โดยใช๎ค าวํา 
journey เขียนด๎วยภาษาอังกฤษ สํวนค าอ่ืนๆ เป็นภาษาไทย สร๎างความนําสนใจให๎กับชื่อชํอง  

3. การตั้งชื่อโดยมีค าที่เกี่ยวข๎องกับการเดินทาง จากข๎อมูลพบค าที่เกี่ยวข๎องการเดินทาง
ได๎แกํค าวํา ทาง นักเดินทาง ทํองเที่ยว ไป ไปเที่ยว พาไป พาเที่ยว ค าภาษาอังกฤษ ได๎แกํค าวํา 
journey trip travel go went เชํน ชื่อชํอง “Go Went Go” “Beerทริป” “อาสาพาไปหลง” 
“บอลพาเที่ยว”     

4. การตั้งชื่อโดยดัดแปลงวลีหรือส านวน เป็นการน าเอาวลีหรือส านวนเดิม มาดัดแปลงโดย
ใช๎ค าที่เสียงใกล๎เคียงกันมาแทนที่บางค า เพ่ือให๎เกิดความนําสนใจและจดจ าได๎งํายเพราะสามารถ
เทียบเคียงกับวลีหรือส านวนที่คนทั่วไปคุ๎นเคย เชํน ชื่อชํอง “ละ วาง ทาง” เป็นชํองทํองเที่ยวที่
ดัดแปลงจากวลี “ระหวํางทาง” ซึ่งมีความหมายที่เชื่อมโยงถึงการเดินทาง โดยดัดแปลงค าที่มีเสียง
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ใกล๎เคียงกันคือ ค าวํา “ระหวําง” ดัดแปลงเป็นค าวํา “ละวาง” ซึ่งมีเสียงใกล๎เคียงกันมากแตํมี
ความหมายที่แตกตํางกัน เจ๎าของชํองต๎องการที่จะให๎ชื่อชํองมีความหมายหมายถึง การปลํอยวาง จึง
ใช๎ค าวํา ละวาง โดยเชื่อมโยงถึงการเดินทางที่ชํวยให๎รู๎สึกถึงการปลดปลํอย การไมํยึดติดกับสิ่งตําง ๆ 
และตํอท๎ายด๎วยค าวําทาง เพ่ือเป็นสัญลักษณ๑ของการเดินทาง  

5. การตั้งชื่อโดยใช๎ชื่อบุคคล ชื่อบุคคลเป็นชื่อของเจ๎าของชํอง สํวนใหญํเป็นชื่อเลํน และ
อาจจะมีการดัดแปลงเสียงของชื่อให๎นําสนใจขึ้น เชํน ชํอง BBRun มาจากชื่อเลํนของเจ๎าของชํองคือ บี 
จึงน ามาเพ่ิมเสียงเป็น BB หรือชื่อชํอง Beerทริป มาจากชื่อเลํนของเจ๎าของชํอง คือชื่อ beer (เบียร๑)  

6. การใช๎ค าขยาย ค าขยายที่มีความหมายเสริมค าเกี่ยวกับการทํองเที่ยว เพ่ือสื่อถึงความ
สนุกสนานของการทํองเที่ยว เชํน ทํองเที่ยวสะดุดตา มีการใช๎ค าวํา “สะดุดตา” มาขยายค าวํา 
“ทํองเที่ยว” สื่อความหมายวําสถานที่ทํองเที่ยวนั้นมีความสวยงามหรือบรรยายกาศโดดเดํนนําที่สนใจมาก    

7. การใช๎ค าแสดงเชื้อชาติหรือท๎องถิ่น เชํน ชื่อ โอปอ – OPER DER มีการเขียนค าวํา DER 
ซึ่งหมายถึง เด๎อ ที่เป็นค าลงท๎ายในภาษาอีสานเพ่ือบํงบอกถึงความเป็นชาวอีสานของเจ๎าของชํอง 
หรือ WasabiTV โดยใช๎ค าวํา wasabi ซึ่งเป็นชื่อสํวนประกอบของอาหารที่มีชื่อเสียงของญี่ปุุน ค านี้จุง
เป็นค าที่ใช๎บํงบอกเชื้อชาติของเจ๎าของชํองซึ่งเป็นชาวญี่ปุุนและท ารายการทํองเที่ยวน าเสนอให๎กับ
ผู๎ชมชาวไทย    

8. การใช๎ค าเลียนเสียงธรรมชาติ เชํน Tourkapkap มีการใช๎ค าวํา ก๏าบๆ เป็นค าเลียนเสียง
ร๎องของเป็ด ใช๎สื่อสารถึงความสนุกสนานในการทํองเที่ยว  

9. การบํงบอกรูปแบบของการทํองเที่ยว ชํองทํองเที่ยวที่ต๎องการน าเสนอรูปแบบของการ
ทํองเที่ยวที่มีเอกลักษณ๑ประจ าตัว เชํน การเดินทางทํองเที่ยวคนเดียว การเดินทางทํองเที่ยวด๎วย
ยานพาหนะเฉพาะอยําง การเดินทางแบบ backpacker ดังเชํนชื่อชํอง “I Roam Alone” แสดงถึง
การทํองเที่ยวเพียงล าพัง หรือ Bestie Wanderer คูํซี้ตะลอนโลก เป็นชื่อชํองที่บํงบอกวําเป็นการ
ทํองเที่ยว 2 คน Backpaeger อํานเป็นภาษาไทยวํา แบกเปูเก๎อ เป็นการเลี่ยนเสียงค าวํา 
backpacker แสดงลักษณะการทํองเที่ยวแบบเน๎นผจญภัยแบกเปูทํองเที่ยว  

 
อภิปรายผล 
 ชื่อชํองทํองเที่ยวในยูทูบมีทั้งลักษณะการตั้งชื่อท่ีแสดงลักษณะที่คล๎ายคลึงกันและแตกตํางกัน 
ลักษณะที่คล๎ายคลึงกันคือ ชื่อชํองมักจะมีค าที่แสดงถึงการทํองเที่ยว เพ่ือให๎ผู๎ชมเข๎าใจได๎งํายวําชํองนี้
เป็นชํองทํองเที่ยว รวมถึงสอดคล๎องกับการค าสืบค๎น เมื่อผู๎ชมใช๎การค๎นค ามักจะพิมพ๑ค าวําเที่ยว trip 
ค าเหลํานี้จะปรากฏในการสืบค๎นได๎งําย อีกลักษณะหนึ่งคือ ชื่อที่แตกตําง การใช๎ค าที่แตกตํางจากชํอง
อ่ืนมักจะแสดงอัตลักษณ๑ของเจ๎าของชํอง เพ่ือสร๎างให๎แตกตํางจากชํองอ่ืน ๆ ชํวยให๎ผู๎ชมจดจ าชื่อชํอง



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  497 
 

ได๎ เชํน การใช๎ชื่อของเจ๎าของชํอง หรือการใช๎ค าแสดงเชื้อชาติหรือท๎องถิ่น ชํวยสร๎างเอกลักษณ๑ของ
ชํอง  
 การตั้งชื่อชํองมีความส าคัญส าหรับผู๎ที่ต๎องการท าชํองยูทูบ เพราะมีสํวนในการจดจ าและ
สืบค๎น ผู๎ที่สนใจท าชํองยูทูบจึงคิดและสร๎างสรรค๑ชื่อชํองของตนเองให๎เหมาะสมกับรูปแบบของชํอง
ของตนเอง    
 
ข้อเสนอแนะ 

ข๎อเสนอแนะจากการวิจัย ผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการตั้งชื่อ
ชํองหรือรายการด๎านการทํองเที่ยวได๎ โดยที่ผู๎ที่สนใจท าชํองการทํองเที่ยว สามารถใช๎ลักษณะตําง ๆ 
มาประกอบเป็นชื่อชํองของตนเอง  

ข๎อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตํอไป แนวทางในการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปประยุกต๑ใช๎เพ่ือ
ศึกษาการตั้งชื่อชํองรายการเฉพาะประเภทในยูทูบ เชํน รายการทํองเที่ยวแนวผจญภัยในปุา รายการ
ลึกลับ รายการสืบสวน หรือรายการท าอาหาร ซึ่งก าลังได๎รับความนิยม  
 
เอกสารอ้างอิง 
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สภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาสภาพและป๓ญหาการบริหารงานกิจการลูกเสือของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํ เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสัมภาษณ๑เชิงลึก ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ โดยให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงประเด็นของข๎อค าถามในการสัมภาษณ๑ 
ประชากรคือ ผู๎ก ากับลูกเสือของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํ จ านวน 11 คน วิเคราะห๑
เนื้อหาเพ่ือจัดหมวดหมูํของเนื้อหาและน าเสนอเป็นความเรียง ผลการวิจัยพบวํา 
 สภาพและป๓ญหาการบริหารงานกิจการลูกเสือ 1) ด๎านการปฏิบัติงานลูกเสือ ยังขาดการ
ด าเนินการประชุมวางแผนอยํางชัดเจน การก าหนดบทบาทในการด าเนินการบริหารงานกิจการลูกเสือ
ของสถานศึกษาขาดการระบุอยํางชัดเจนโดยเฉพาะ ขาดค าสั่งแตํงตั้งการปฏิบัติงานลูกเสืออยํ างเป็น
ระบบ 2) ด๎านงานธุรการลูกเสือ มีการด าเนินงานตามที่ส านักงานลูกเสือแหํงชาติก าหนด แตํยังขาดการ
ด าเนินการเป็นป๓จจุบัน ครูผู๎ปฏิบัติงานด๎านธุรการลูกเสือมีภาระงานการจัดการเรียนการสอนและงาน
พิเศษอ่ืน จึงเกิดอุปสรรคในการจัดระบบสารสนเทศและการจัดท าเอกสารด๎านงานธุรการลูกเสือที่เป็น
ป๓จจุบัน 3) ด๎านหน๎าที่และการก ากับดูแลงานลูกเสือ มีการก าหนดบทบาทหน๎าที่ให๎ครูรับผิดชอบในการ
จัดการเรียนการสอนในกองลูกเสือตามระดับชั้น แตํยังพบป๓ญหาการก าหนดบทบาทหน๎าที่ที่เหมาะสม 
ไมํตรงกับคุณวุฒิทางลูกเสือ รวมถึงการสํงเสริมให๎ครูมีคุณวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้น ผู๎บริหารมีการสํงเสริม
ให๎ครูได๎พัฒนาตนเอง  ครูบางสํวนไมํประสงค๑เข๎ารับการฝึกอบรม จึงท าให๎ขาดการพัฒนาตนเองในด๎าน
กิจการลูกเสือ ตลอดจนการวัดและประเมินผลของการปฏิบัติงานกิจการลูกเสือเป็นการวัดประเมินผล
ผู๎เรียนตามหลักสูตรเทํานั้น ขาดการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษา เพื่อน า
ผลมาปรับใช๎ในปีตํอไป 
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Abstract 
 This research aimed to study the scouting administration’s conditions and 
problems of Chiang Mai Municipal schools. Data was gathered by using in-depth 
interview form. Tool and the exactness of the question in the interview were 
checked the quality by the experts. The population were eleven scout leaders of 
Chiang Mai Municipal schools. The content was analyzed and categorized, then 
presented as an essay. The results showed that, 
 Scouting administration conditions and problems 1) Scouting operations 
clearly lacked in planning meeting operations. Determination of the role in the 
implementation of the school's scouting administration lacked a particularly clear 
identification and lack of documentary orders to appoint scouting operations 
systematically. 2)Scouting administrative work was operating as required by the 
National Scout Organization of Thailand, but lacked of action in current. Scout 
administrative teachers had teaching workloads and other special tasks. Therefore, 
there were obstacles in the organization of information systems and the 
documentation of current scout administrative work. 3) Supervision of scouting work 
was assigned the roles to teachers responsible for organizing instruction in the Scout 
division according to the grade level, but also encountered problems determining 
appropriate roles which did not match scout qualifications. Schools’ administrators 
encouraged teachers to improve themselves to have higher Scout qualifications, but 
some teachers did not wish to join training in scouting affairs. The measuring and 
evaluating the results of Scouting operations was done in course-based only, lack of 
measurements assessing the school's scouting administration to apply the results in 
the following year. 
 

Keywords:  Conditions and problems, Administration, Scouting 
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บทน า  
  งานลูกเสือเป็นงานที่มุํงปลูกฝ๓งให๎เยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรักสามัคคี รู๎จักเสียสละ 
การบ าเพ็ญประโชน๑เพ่ือสํวนรวม สังคมและประเทศชาติ น าไปสูํ พ้ืนฐานของวิถีชีวิตในระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งการลูกเสือไทยเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปวําเป็นประเทศที่มีกิจการลูกเสือที่ยิ่งใหญํที่สุด
ในโลก เนื่องจากมีพระมหากษัตริย๑เป็นพระประมุขของคณะลูกเสือแหํงชาติ มีพระราชบัญญัติวําด๎วย
ลูกเสือเป็นกฎหมายส าคัญ ดังที่พระราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เมื่อครั้งทรงด ารงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
เจ๎าฟูามหาวชิราลงกรณ๑ฯ พระราชทานแกํคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแหํงชาติ   
13 ตุลาคม  พ.ศ. 2542 ณ พระต าหนักนนทบุรี ความวํา "งานลูกเสือเป็นกิจการที่ได๎รับการยอมรับวํา
มีระเบียบแบบแผนที่ดี มีประสิทธิภาพในการฝึกฝนเยาวชนให๎เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ ทั้งมีความเชื่อมั่นในอันที่จะฝึกหัดปรับปรุงตัวเองให๎สามารถพ่ึงตนเองและบ า เพ็ญตนให๎
เป็นประโยชน๑ตํอผู๎อ่ืนและสํวนรวมได๎ ทํานทั้งหลายยํอมซาบซึ้งถึงคุณคําของกิจกรรมลูกเสือ  ตามที่
กลําวมาแล๎วเป็นอยํางดี จึงยินดีเข๎ามาบริหารงาน และสนับสนุนกิจการลูกเสือ" (สมาคมสโมสรลูกเสือ
อากาศ, 2552, หน๎า 6) นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ ยังให๎ความส าคัญกับกิจการของลูกเสือ โดย
ได๎ก าหนดให๎เป็นนโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให๎ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการ
จัดท าแผน พร๎อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด๎านการศึกษาให๎มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในทุกมิติ 
โดยมีจุดเน๎นในด๎านการพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง โดยมุํงปลูกฝ๓ งผู๎เรียนให๎มีหลักคิดที่ถูกต๎อง
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู๎มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช๎กระบวนการลูกเสือ 
และยุวกาชาด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562, หน๎า 3) 
 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํ มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 11 โรงเรียน 
แบํงออกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดท าการสอนตั้งแตํระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดท าการสอนตั้งแตํระดับอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียน
ขนาดใหญํ เปิดท าการสอนตั้งแตํระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการปฏิบัติงานกิจการ
ลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํ มีลูกเสือ 3 ประเภทคือ ลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ 
ลูกเสือสามัญ รุํนใหญํ ที่มีจ านวนมากขึ้นในทุกปีการศึกษา ในการปฏิบัติงานสํวนใหญํจะมีการ
มอบหมายงานให๎กับผู๎ก ากับลูกเสือแตํละประเภท คือ ผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง ผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ  
ผู๎ก ากับลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เป็นผู๎ดูแลกิจกรรมลูกเสือ ในป๓จจุบันกระบวนการด าเนินงานลูกเสือของ
สถานศึกษาขึ้นอยูํกับแตํละโรงเรียน ขาดการวางแผนรํวมกัน ขาดแผนลูกเสือโดยเฉพาะ ซึ่งในการ
จัดท าแผนของแตํละสถานศึกษานั้น เป็นการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา
เทํานั้น ยังไมํเคยมีแผนการบริหารงานกิจการลูกเสือโดยตรง  จึงท าให๎เกิดการบริหารงานกิจการ
ลูกเสือแบบขาดทิศทาง ขาดความตํอเนื่องของกระบวนการลูกเสือ มีรายละเอียดที่ไมํชัดเจน การจัด
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กิจกรรมที่ตํางด าเนินงานในโรงเรียนของตนเอง ไมํเป็นไปตามกระบวนการ หลักการ วัตถุประสงค๑
และวิธีการของลูกเสือที่สอดคล๎องกับข๎อบังคับของคณะลูกเสือแหํงชาติ ขาดการปลูกฝ๓งตาม
เจตนารมณ๑ของลูกเสืออยํางแท๎จริง เป็นการด าเนินกิจกรรมให๎ครบตามองค๑ประกอบของหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือให๎ปรากฏในโครงสร๎างของหลักสูตรเทํานั้น (โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน , 2563)   
ในสํวนของเอกสารธุรการที่เกี่ยวข๎อง อันได๎แกํ แบบพิมพ๑ลูกเสือหรือที่เรียกโดยทั่วไปวํา แบบ ลส.  
ทั้ง 19 แบบนั้น ถือวํามีความส าคัญในการด าเนินงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษา โดยต๎องมีการ
ประสานงานกับหนํวยงานราชการ หรือหนํวยงานเอกชนตํางๆ แตํกลับพบวํายังขาดบุคลากรที่มีความ
ช านาญด๎านลูกเสือมารับผิดชอบโดยตรง ผู๎ก ากับลูกเสือที่ผํานการฝึกอบรมมานานแล๎ว ขาดการ  
เอาใจใสํและพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องทั้งในด๎านทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือ  
 จากสภาพป๓ญหาและความจ าเป็นที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยในฐานะครูผู๎สอน ปฏิบัติหน๎าที่เป็น 
รองผู๎ก ากับกลุํมลูกเสือของสถานศึกษา มีหน๎าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานกิจการลูกเสือของ
สถานศึกษา เป็นกรรมการสํวนหนึ่งของกลุํมสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํ จึงได๎ศึกษาสภาพ
และป๓ญหาการบริหารงานกิจการลูกเสือ ป๓ญหาและข๎อเสนอแนะ ซึ่งผลการวิจัยที่ได๎สามารถน ามาใช๎
เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํ
ตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสภาพและป๓ญหาการบริหารงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหมํ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู๎วิจัยมุํงศึกษาสภาพและป๓ญหาของบริหารงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
นครเชียงใหมํ โดยมุํงศึกษาเนื้อหาด๎านกิจการลูกเสือใน 3 ด๎าน ดังภาพ  
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการบริหารงานกิจการลูกเสือ 
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 

          ใน 3 ด๎าน ประกอบด๎วย 
(1) ด๎านการปฏิบัติงานลูกเสือ 
(2) ด๎านงานธุรการลูกเสือ  
(3) ด๎านหน๎าที่และการก ากับดูแลงานลูกเสือ 

 

 
สภาพและปัญหาการบริหารงาน 
กิจการลูกเสือของสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาสภาพป๓จจุบันและป๓ญหา 
การบริหารงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํ 

ประชากร 
 ประชากรที่ใช๎ในศึกษาสภาพและป๓ญหาการบริหารงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหมํ ประกอบด๎วย ผู๎ก ากับลูกเสือของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํ  
ซึ่งเป็นผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการบริหารงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษา และสามารถให๎ข๎อมูล 
ข๎อเสนอแนะในการบริหารงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษาได๎  จากสถานศึกษาในสังกัด  
11 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวมจ านวน 11 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาสภาพและป๓ญหาการบริหารงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํ ผู๎วิจัยได๎ใช๎เครื่องมือในการเก็บรวบรวม จากแบบสัมภาษณ๑เชิงลึก  
(In-depth Interview) ใช๎วิธีการสัมภาษณ๑รายบุคคล มีขั้นตอนการสร๎างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
โดยศึกษาและออกแบบการสัมภาษณ๑ มีกรอบการสัมภาษณ๑ที่ก าหนดประเด็นชัดเจน น าแบบ
สัมภาษณ๑ให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงประเด็นของเนื้อหาข๎อค าถามในการสัมภาษณ๑ เพ่ือ
วิเคราะห๑หาคําดัชนีความสอดคล๎อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ของแบบ
สัมภาษณ๑กับวัตถุประสงค๑การวิจัย โดยค านวณคําดัชนีความสอดคล๎อง พบวํามีคํา +1.00 ทุกประเด็น  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาสภาพและป๓ญหาการบริหารงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหมํ มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข๎อมูลตามประเด็นโดยใช๎การสัมภาษณ๑เป็นบุคคล (Individual 
Interview) จากวิธีการสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-depth Interview) ของประชากรจ านวน 11 คน จาก
สถานศึกษาดังตํอไปนี้  1) โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 2) โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย  
3) โรงเรียนเทศบาลวัดกูํค า 4) โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 5) โรงเรียนเทศบาล  
วัดศรีสุพรรณ 6) โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 7) โรงเรียนเทศบาลวัดปุาแพํง 8) โรงเรียนเทศบาล  
วัดศรีปิงเมือง 9) โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง 10) โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 11) โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง ในระหวํางวันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ๑ 2565 แล๎วน าผลการสัมภาษณ๑จากประชากร  
11 คน มาวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) สังเคราะห๑ จับประเด็น เรียบเรียงจัดหมวดหมูํ และ
สรุปสภาพป๓จจุบันและป๓ญหาการบริหารงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหมํ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎วิจัยได๎ศึกษาข๎อมูลเชิงคุณภาพที่ได๎จากการสัมภาษณ๑เชิงลึก ( In-depth Interview) เป็น
รายบุคคล (Individual Interview) เพ่ือศึกษาสภาพป๓จจุบันและป๓ญหาการบริหารงานกิจการลูกเสือ
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํ โดยท าการวิเคราะห๑ความสอดคล๎องของข๎อมูล ระหวําง
ผู๎ให๎การสัมภาษณ๑ ท าการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือจัดหมวดหมูํของเนื้อและ
น าเสนอเป็นความเรียง 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสภาพและป๓ญหาการบริหารงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหมํ สรุปเป็นรายด๎าน ดังนี้ 
 1. ด๎านการปฏิบัติงานลูกเสือ พบวําแตํละสถานศึกษามีค าสั่งแตํงตั้งผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ
ภายในโรงเรียน โดยเป็นการแตํงตั้งจากส านักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหมํ  การบริหารงานด๎านการ
ปฏิบัติงานลูกเสือของสถานศึกษา มีการแตํงตั้งคณะท างานภายในโรงเรียนตามโครงสร๎างการบังคับ
บัญชาขององค๑กร เป็นการก าหนดหน๎าที่ในการด าเนินงานของสถานศึกษาในภาพรวม การด าเนินงาน
ในด๎านการประชุมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ เพ่ือวางเปูาหมายรํวมกัน ก าหนดนโยบาย ออกแบบ  
วางแผนการปฏิบัติงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษายังขาดการประชุมวางแผนกันอยํางชัดเจน  
ในสํวนของการด าเนินการในการแตํงตั้งการบังคับบัญชาตามโครงการสร๎างการบังคับบัญชาของ
องค๑กร รวมไปถึงการก าหนดบทบาทในการด าเนินการส าหรับการบริหารงานกิจการลูกเสือของ
สถานศึกษายังขาดการระบุอยํางชัดเจนโดยเฉพาะ ขาดค าสั่งแตํงตั้งการปฏิบัติงานลูกเสืออยํางเป็น
ระบบ ทั้งนี้แตํละสถานศึกษามีการแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจการลูกเสือเป็นการเฉพาะเรื่อง 
เป็นรายกิจกรรม เชํน การแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในแตํละระดับชั้น  
ตามหลักสูตร การแตํงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม และการแตํงตั้ง
คณะกรรมการจัดกิจกรรมลูกเสือเดย๑แคมป์ เป็นต๎น  
 2. ด๎านงานธุรการลูกเสือ พบวําสถานศึกษามีการด าเนินงานด๎านงานธุรการลูกเสือ โดยการ
จัดท าแบบพิมพ๑ตามแบบ ลส.1 - ลส.19 ตามท่ีส านักงานลูกเสือแหํงชาติก าหนด และมีการด าเนินงาน
ด๎านธุรการลูกเสือตามที่หนํวยงานต๎นสังกัดร๎องขอและก าหนด ทั้งนี้ ในเรื่องของการแตํงตั้งกลุํม กอง 
และผู๎บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา สถานศึกษามีการแตํงตั้งกลุํม กอง และผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ
ในสถานศึกษาอยํางถูกต๎อง แตํภายหลังเมื่อมีการโอนย๎ายบุคลากรเข๎ามา ทางสถานศึกษาขาดการ
ด าเนินการเป็นป๓จจุบัน  ในด๎านการสนับสนุน สํงเสริม ก าหนดให๎บุคลากรผู๎ปฏิบัติงานด๎านธุรการ
ลูกเสือมีความรู๎ความเข๎าใจ และสามารถปฏิบัติได๎ถูกต๎องและเหมาะสม ทางสถานศึกษามีผู๎รับผิดชอบ
งานด๎านธุรการลูกเสือซึ่งเป็นครูผู๎สอน และผู๎รับผิดชอบโครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี หรือ
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เป็นผู๎รับผิดชอบงานด๎านกิจการลูกเสือของสถานศึกษาโดยตรง ซึ่งมีภาระงานทางด๎านการจัดการเรียน
การสอนวิชาทั่วไปตามปกติและภาระงานพิเศษด๎านอ่ืนด๎วย จึงท าให๎เกิดอุปสรรคในการจัดระบบ
สารสนเทศ และการจัดท าเอกสารด๎านงานธุรการด าเนินการอยํางไมํเป็นป๓จจุบันเทําที่ควร หากทาง
โรงเรียนมีห๎องลูกเสือเป็นกิจลักษณะ จะท าให๎การจัดเก็บเอกสาร การรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศ การ
จัดเก็บแบบพิมพ๑เพ่ืออ านวยความสะดวกในกองลูกเสือสามารถจัดเก็บได๎อยํางเป็นระบบ ซึ่งใน
ป๓จจุบันการด าเนินงานด๎านงานธุรการลูกเสือขาดความเป็นระบบและไมํเป็นรูปธรรมเทําท่ีควร 
 3. ด๎านหน๎าที่และการก ากับดูแลงานลูกเสือ พบวําการด าเนินงานเพ่ือก าหนดภารกิจ 
ขอบขําย หน๎าที่ในการปฏิบัติงานในกองลูกเสือนั้น ทางโรงเรียนได๎ก าหนดบทบาทหน๎าที่ให๎บุคลากร
ครูรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในกองลูกเสือตามระดับชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ 
ตั้งแตํระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในหลักสูตรลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ 
และลูกเสือสามัญรุํนใหญํ โดยครูผู๎สอนทุกคนมีคุณวุฒิทางลูกเสือที่หลากหลาย ตั้งแตํขั้นความรู๎ทั่วไป 
ขั้นความรู๎เบื้องต๎น ขั้นความรู๎ชั้นสูง ขั้นผู๎ชํวยหัวหน๎าผู๎ให๎การฝึกอบรม และขั้นหัวหน๎าผู๎ให๎การ
ฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถที่แตกตํางกันออกไป ซึ่งสามารถปฏิบัติการสอนในโรงเรียนได๎ 
แตํยังพบป๓ญหาในเรื่องของการก าหนดบทบาทหน๎าที่ที่เหมาะสม เนื่องจากจะเห็นวําทางโรงเรียน  
มีการก าหนดบุคลากรครูให๎รับผิดชอบการสอนลูกเสือในแตํละระดับชั้น  มีคุณวุฒิทางการลูกเสือ 
ไมํตรงกับหลักสูตรลูกเสือที่สอน ยกตัวอยํางเชํน ครูที่ผํานการฝึกอบรมในหลักสูตรลูกเสือส ารอง 
ปฏิบัติการสอนในหลักสูตรลูกเสือสามัญ หรือครูที่ผํานการอบรมในหลักสูตรลูกเสือสามัญรุํนใหญํ 
ปฏิบัติการสอนในหลักสูตรลูกเสือสามัญของโรงเรียน เป็นต๎น จึงท าให๎การปฏิบัติงานยังไมํเหมาะสม
เทําที่ควร ไมํตรงกับคุณวุฒิทางลูกเสือของบุคลากรครู อีกทั้ง ในด๎านการสํงเสริมให๎ครูมีคุณวุฒิ 
ทางลูกเสือที่สูงขึ้น ผู๎บริหารมีการสํงเสริม สนับสนุน ให๎ครูได๎ตระหนักและพัฒนาตนเองในด๎านลูกเสือ 
แตํพบวําครูบางสํวนไมํประสงค๑ที่จะเข๎ารับการฝึกอบรมเพ่ือให๎มีคุณวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้น อันอาจ
เนื่องมาจากภารกิจที่ปฏิบัติอยูํ ที่อาจจะไมํมีความเกี่ยวข๎องกับงานด๎านลูกเสือ รวมไปถึงระยะเวลาที่
ใช๎ในการฝึกอบรมพัฒนาตนเองเป็นระยะเวลาที่ต๎องอยูํคํายพักแรมหลายวัน จึงท าให๎บุคลากรครูไมํ
สามารถเข๎ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองได๎  รวมถึงการวัดและประเมินผลของการปฏิบัติงาน
กิจการลูกเสือในสถานศึกษา มีเพียงการวัดและประเมินผลผู๎เรียนตามหลักสูตรเทํานั้น ยังขาดการวัด
ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษา เพ่ือน าผลของการประเมินมาปรับใช๎ในปี
ตํอไป 
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การอภิปรายผล 
 จากการวิจัย ในการศึกษาสภาพและป๓ญหาการบริหารงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํ ผู๎วิจัยได๎น าไปสูํการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ด๎านการปฏิบัติงานลูกเสือ ผลการวิจัยพบวํายังขาดการด าเนินการประชุมวางแผนอยําง
ชัดเจน การก าหนดบทบาทในการด าเนินการบริหารงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษาขาดการระบุ
อยํางชัดเจนโดยเฉพาะ ขาดค าสั่งแตํงตั้งการปฏิบัติงานลูกเสืออยํางเป็นระบบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
บุคลากรอาจขาดความเข๎าใจที่ชัดเจนในด๎านการปฏิบัติงานลูกเสือโดยเฉพาะ ขาดการก าหนดปฏิทิน
การปฏิบัติงานเพ่ือประชุมวางแผนรํวมกัน ซึ่งสอดคล๎องกับ ศิรชัช สุทธิชาติ (2558) ที่ได๎ศึกษา
กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของผู๎บริหารกลุํมเครือขํายโรงเรียนต าบลทําก๏อ อ าเภอ
แมํสรวย จังหวัดเชียงราย พบวํา ผู๎บริหารไมํมีการประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมแตํละครั้งวําจะ
ประสบความส าเร็จในการท างานหรือไมํ ในขณะที่ด๎านการสั่งการ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี พบวํา 
ผู๎บริหารกลุํมเครือขําย ควรกระตุ๎นให๎ครูได๎เห็นถึงความส าคัญในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ป๓ญหา  
ที่พบคือ ผู๎บริหารไมํมีการน านโยบายตํางๆ มาประเมินเพ่ือการก าหนดทิศทางเกี่ยวกับการสั่งการให๎
บุคลากรในสถานศึกษามีสํวนรํวมในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี อีกทั้ง ชนก เชียงมูล (2559) ได๎ศึกษา
แนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
พบวํา ในด๎านการวางแผน ผู๎บริหารโรงเรียนและหัวหน๎ากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ควรท าความ
เข๎าใจด๎านหลักสูตรของลูกเสือ ท าการขยายผลและสร๎างความเข๎าใจด๎านหลักสูตรลูกเสือ รํวมกัน
วางแผนเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือให๎เข๎าสูํการแขํงขันด๎านทักษะ
ลูกเสือสูํความเป็นเลิศ ตลอดจนพรทิพย๑พา คล๎ายกมล (2554) ได๎ศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานลูกเสือสามัญรุํนใหญํในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
พบวํา ผู๎บริหารควรสํงเสริมให๎บุคลากรที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับงานลูกเสือสามัญรุํนใหญํในโรงเรียนเข๎า
อบรม ให๎มีความรู๎ความสามารถกํอนปฏิบัติงานจริงและรํวมจัดท าแผนพัฒนางานลูกเสือในโรงเรียนให๎
ชัดเจน แล๎วปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนด 

2. ด๎านงานธุรการลูกเสือ ผลการวิจัยพบวํามีการด าเนินงานตามที่ส านักงานลูกเสือแหํงชาติ
ก าหนด แตยํังขาดการด าเนินการเป็นป๓จจุบัน ครผูู๎ปฏิบัติงานด๎านธุรการลูกเสือมีภาระงานการจัดการ
เรียนการสอนและงานพิเศษอ่ืน จึงเกิดอุปสรรคในการจัดระบบสารสนเทศและการจัดท าเอกสารด๎าน
งานธุรการลูกเสือที่เป็นป๓จจุบัน ทั้งนี้เนื่องด๎วยงานธุรการลูกเสือเป็นงานที่มีความละเอียด จ าเป็น
จะต๎องศึกษาให๎เข๎าใจและปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามที่ส านักงานลูกเสือแหํงชาติก าหนด ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของชัยวุฒิ สังข๑ขาว (2557) ที่ได๎ศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบวํา ในการ
ด าเนินการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาให๎ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค๑ มีแนวทางการบริหาร
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คือ ด๎านการจัดตั้งกลุํมหรือกอง ด๎านการบังคับบัญชาลูกเสือ ด๎านการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ลูกเสือ ด๎านการเงินลูกเสือ และด๎านการรายงานกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งสถานศึกษาต๎องให๎ความส าคัญใน
กิจกรรมลูกเสือมีการประชุมชี้แจงแนวนโยบายให๎ผู๎รับผิดชอบชัดเจน จัดท าโครงสร๎างการบริหารตาม
แผนผังองค๑กรจัดแตํงตั้งผู๎บังคับบัญชาให๎เพียงพอจ านวนกองลูกเสือในโรงเรียน รวมทั้งสํงเสริมให๎
บุคลากรเข๎ารํวมพัฒนาตนเองด๎านลูกเสือ ก ากับติดตามปฏิทินปฏิบัติงาน การเผยแพรํกิจกรรมลูกเสือ 
จัดท าสารสนเทศให๎เป็นป๓จจุบัน และรายงานกิจกรรมลูกเสือตามระเบียบ และสอดคล๎องกับหทัยภัทร  
จีนสุทธิ์ (2563) ที่ได๎ศึกษารูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือเพ่ือสํงเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 3 ในจังหวัดนนทบุรี พบวําด๎านการ
จัดตั้งกลุํมกองลูกเสือ ควรก าหนดโครงสร๎างการบริหารงานของกองลูกเสือและหมูํลูกเสือตาม
ข๎อบังคับของคณะลูกเสือแหํงชาติ ผู๎บริหารควรจัดให๎มีผู๎ก ากับลูกเสือที่ผํานการอบรมเพียงพอและ
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน มีการตรวจการแตํงตั้งผู๎บังคับบัญชาในกลุํม/กองลูกเสือของ
โรงเรียนอยํางสม่ าเสมอ 

3. ด๎านหน๎าที่และการก ากับดูแลงานลูกเสือ ผลการวิจัยพบวํามีการก าหนดบทบาทหน๎าที่ 
ให๎ครูรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในกองลูกเสือตามระดับชั้น แตํยังพบป๓ญหาการก าหนด
บทบาทหน๎าที่ที่เหมาะสม ไมํตรงกับคุณวุฒิทางลูกเสือ รวมถึงการสํงเสริมให๎ครูมีคุณวุฒิทางลูกเสือ 
ที่สูงขึ้น ผู๎บริหารมีการสํงเสริมให๎ครูได๎พัฒนาตนเอง ครูบางสํวนไมํประสงค๑เข๎ารับการฝึกอบรม จึงท า
ให๎ขาดการพัฒนาตนเองในด๎านกิจการลูกเสือ ตลอดจนการวัดและประเมินผลของการปฏิบัติงาน
กิจการลูกเสือเป็นการวัดประเมินผลผู๎เรียนตามหลักสูตรเทํานั้น ขาดการวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน
กิจการลูกเสือของสถานศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับใช๎ในปีตํอไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําบุคลากรยังขาด
การให๎ความส าคัญของกิจการลูกเสือ ขาดความเข๎าใจที่ชัดเจนในด๎านการก าหนดบทบาทหน๎าที่และ
การก ากับดูแลงานลูกเสือในสถานศึกษา ขาดความตระหนักอันเนื่องมาจากไมํทราบเจตนารมย๑ของ
งานกิจการลูกเสืออยํางแท๎จริง ซึ่งสอดคล๎องกับ อนุพงศ๑ โตเจริญ (2554) ที่ได๎ศึกษาป๓ญหาและ 
แนวทางแก๎ไขป๓ญหาการบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียน ในเขตอ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก๎ว  
พบวําผู๎บริหารและครูผู๎สอนกิจกรรมลูกเสือควรมีความรู๎เรื่องหลักสูตรการจัดกิจกรรมลูกเสืออยําง
แท๎จริง และควรวางแผนรํวมกันในการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรอยําแท๎จริง และสอดคล๎องกับ 
ศิรชัช สุทธิชาติ (2558) ที่ได๎ศึกษากระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ของผู๎บริหารกลุํม
เครือขํายโรงเรียนต าบลทําก๏อ อ าเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงราย พบวํา  ด๎านการจัดคนเข๎าท างาน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี พบวํา ผู๎บริหารกลุํมเครือขําย ได๎มีการกระตุ๎นให๎ผู๎ที่ไมํมีคุณวุฒิทางลูกเสือ
ได๎เข๎ารับการอบรมและสํงเสริมให๎เข๎ารับการอบรมในระดับที่สูงขึ้น ในด๎านการควบคุมกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี พบวําผู๎บริหารกลุํมเครือขํายได๎มีการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของกิจกรรมลูกเสือ  
เนตรนารี โดยพบป๓ญหาคือ มีการให๎ก าลังใจบุคลากรในการปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือ เนตรนารี  
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น๎อยมาก ดังนั้นจึงท าให๎ผลการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีนั้น ไมํมีประสิทธิภาพเทําท่ีควร อีกทั้งยัง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของระวิวรรณ ไตรคุ๎มดัน (2553) ที่ได๎ศึกษาป๓ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ของบุคลากรโรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค๑ สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย
พบวํา ป๓ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของบุคลากรโรงเรียนระดิ่งหินประชาสร๎างสรรค๑ สังกัด
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรีในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน  
โดยเรียงล าดับคําเฉลี่ย ดังนี้ ด๎านการจัดการมีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได๎แกํ ด๎านวัสดุอุปกรณ๑ และ
ด๎านงบประมาณมีคําเฉลี่ยต่ าสุด ทั้งนี้พรทิพย๑พา คล๎ายกมล (2554) ได๎ศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานลูกเสือสามัญรุํนใหญํในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
พบวําควรน าข๎อมูลที่ได๎จากการวิเคราะห๑และแปลผลไปใช๎ในการตัดสินใจ วางแผน พัฒนางาน 
โครงการ กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและรายงานกิจกรรมลูกเสือ ตามข๎อบังคับคณะลูกเสือ
แหํงชาติอยํางตํอเนื่อง ตลอดจน สุภาพร จตุรภัทร และเฟ่ืองอรุณ ปรีดีดิลก (2557) พบวํา
สถานศึกษาควรมีการสํงเสริมและสร๎างขวัญก าลังใจให๎กับครู และบุคลากรทางการลูกเสือเพ่ือเป็นแรง
กระตุ๎น และผลักดันให๎บุคลากรทางการลูกเสือที่ปฏิบัติงานด๎วยความเต็มใจพร๎อมที่จะท า งานให๎
หนํวยงานด๎วยการสํงเสริมให๎น าผลงานทางการลูกเสือเลื่อนวิทยฐานะ การสร๎างขวัญและก าลังใจ การ
ประกาศเกียรติคุณส าหรับผู๎ปฏิบัติงานด๎านลูกเสือดีเดํน และสร๎างคุณคําให๎กับผู๎ปฏิบัติงานด๎านลูกเสือ  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 ข๎อมูลที่ได๎จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถน าไปใช๎พัฒนาเป็นแนวทางการบริหารงานกิจการ
ลูกเสือของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํ เพื่อให๎การบริหารงานกิจการลูกเสือมีคุณภาพและ
ตํอเนื่องตามเนื้อหาทั้ง 3 ด๎าน อันประกอบด๎วย ด๎านการปฏิบัติงานลูกเสือ ด๎านงานธุรการลูกเสือ และ
ด๎านหน๎าที่และการก ากับดูแลงานลูกเสือ เพ่ือชํวยลดป๓ญหาเฉพาะด๎าน อันอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได๎  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรท าวิจัยเพื่อศึกษาเก่ียวกับสถานศึกษาท่ีมีการบริหารงานกิจการลูกเสือที่มีแนวปฏิบัติ
ที่ดี เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการบริหารงานกิจการลูกเสือที่สามารถเชื่อมโยงกั บบริบทของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
 2.2 ควรท าวิจัยเพ่ือพัฒนาแผนการบริหารงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหมํ ให๎เป็นแนวทางในการบริหารงานกิจการลูกเสือ ที่สามารถน ามาใช๎ได๎จริงตามบริบทของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํอยํางเป็นรูปธรรม  
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โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี้มิ้ง) อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก 

Early Childhood Mathematics Skill Development through Didactic Games 
of Ratwittaya School (Teeming) in Mae Sot District, Tak Province  

 
ณัฐธิชา เฉลมิเทวญั1  ไพรินทร์  บุหลัน2  และ นลธวชั  ยุทธวงศ์ 3  

Natticha  Chalermtewan,  Phairin  Bulun and Nontawat  Yuttawong    

 
บทคัดย่อ  
          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบทักษะด๎านคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัย
โดยใช๎กิจกรรมเกมการศึกษา เรื่อง จ านวนมากกวําหรือน๎อยกวํา โดยกลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ได๎แกํ เด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีท่ี 2/1 ของโรงเรียนราษฎร๑วิทยา (ต่ีมิ้ง) อ าเภอแมํสอด จังหวั ดตาก ในภาคเรียนท่ี 2                  
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 5 คน ได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จ านวน 6 แผน และ 2) แบบทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร๑ 
กํอนและหลังการท ากิจกรรม จ านวน 2 ชุด ชุดละ 10 ข๎อ รวมทั้งสิ้น จ านวน 20 ข๎อ ผลการวิจัยพบวํา  

1) การพัฒนาทักษะด๎านคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2/1 เรื่อง จ านวน
มากกวําหรือน๎อยกวําโดยใช๎กิจกรรมเกมการศึกษา ให๎กับกลุํมตัวอยําง จ านวน 5 คน ท าแบบทดสอบ ชุด
ท่ี 1 ได๎คะแนนหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงกวํากํอนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยกํอนการ
จัดกิจกรรมเกมการศึกษา ได๎คะแนนเฉลี่ยท่ี 3.40 และหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ได๎คะแนนเฉลี่ย
ท่ี 5.40 และคะแนนท่ีได๎จากการท าแบบทดสอบ ชุดท่ี 2 ได๎คะแนนหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูง
กวํากํอนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยกํอนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาได๎คะแนนเฉลี่ยท่ี 5.80 
และหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ได๎คะแนนเฉลี่ยท่ี 7.60 และการเปรียบเทียบทักษะด๎าน
คณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2/1 เรื่อง จ านวนมากกวําหรือน๎อยกวําโดยใช๎กิจกรรม
เกมการศึกษา ให๎กับกลุํมตัวอยําง จ านวน 5 คน พบวํา คะแนนเฉลี่ยท่ีได๎จากการท าแบบทดสอบ ชุดท่ี 1 
ได๎คะแนนหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงกวํากํอนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยกํอนการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา ได๎คะแนนเฉลี่ยท่ี 3.40 และหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ได๎คะแนนเฉลี่ยท่ี 
5.40 ซึ่งมีผลตํางของคะแนนเฉลี่ย เทํากับ 2.00 และคะแนนเฉลี่ยท่ีได๎จากการท าแบบทดสอบ ชุดท่ี 2 ได๎
คะแนนหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงกวํากํอนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยกํอนการจัด

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น  
Email : bnnvivo7894567@gmail.com  โทร. 062-2576783 
2 อาจารย๑ที่ปรึกษา อาจารย๑ประจ า คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น  
3 ดร., อาจารย๑ที่ปรึกษารํวม คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น Email : nontawat192498@gmail.com  โทร. 085-0349942 
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กิจกรรมเกมการศึกษา ได๎คะแนนเฉลี่ยท่ี 5.80 และหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ได๎คะแนนเฉลี่ยท่ี 
7.60 ซึ่งมีผลตํางของคะแนนเฉลี่ย เทํากับ 1.80 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาทักษะของเด็กปฐมวัย, ทักษะด๎านคณิตศาสตร๑, กิจกรรมเกมการศึกษา 
 
Abstract 
 The purposes of the research were to develop and compare early childhood 
mathematics skill development through didactic games under the topic of greater than 
and less than numbers. The samples of the research were 5 young children in 
Kindergarten 2/1 of Ratwittaya School (Teeming) in Mae Sot District, Tak Province in the 
second semester of academic year 2021 using a purposive sampling technique. The 
research instruments used to collect data were 1) 6 action plans of didactic games, and 
2) mathematics skill tests both before and after the activity consisting of 2 sets. Each set 
had 10 items that totaled 20 items. The findings of the research indicated that;  

1) in terms of developing early childhood mathematics skills of young children 
in Kindergarten 2/1 under the topic of greater than and less than numbers through 
didactic games, it was found that; from taking Test 1 of a sample of 5 cases, students' 
scores after the activity were higher than before, which a mean score before the activity 
was 3.40, and a mean score after the activity was 5.40. For taking Test 2 of a sample of 
5 cases, students' scores after the activity were higher than before, which a mean score 
before the activity was 5.80, and a mean score after the activity was 7.60. In terms of 
comparing early childhood mathematics skills of young children in Kindergarten 2/1 
under the topic of greater than and less than numbers through didactic games, it was 
found that; from taking Test 1 of a sample of 5 cases, students' scores after the activity 
were higher than before, which a mean score before the activity was 3.40, and a mean 
score after the activity was 5.40 that a difference score was 2.00. For taking Test 2 of a 
sample of 5 cases, students' scores after the activity were higher than before, which a 
mean score before the activity was 5.80, and a mean score after the activity was 7.60 
that a difference score was 1.80.  
 
Keywords : The Skills Development of Early Childhood, Mathematics Skill, Through 
Didactic Games 
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บทน า 
 เด็กปฐมวัยเป็นชํวงวัยที่ส าคัญที่สุดที่ต๎องได๎รับการพัฒนาที่ถูกต๎อง เพราะเป็นวัยที่มีการ
เจริญเติบโตและมีการพัฒนาในทุก ๆ ด๎านและเป็นไปอยํางรวดเร็ว ซึ่งเด็กในชํวงวัยนี้มีความอยากรู๎
อยากเห็น อยากทดลอง อยากส ารวจสิ่งตําง ๆ รอบตัว สิ่งที่เด็กได๎รับประสบการณ๑การเรียนรู๎ในชํวงวัย
แรกเกิด ถึง 6 ปี จะมีผลตํอการวางรากฐานที่ส าคัญตํอบุคลิกภาพของเด็กท่ีจะเติบโตเป็นผู๎ใหญํตํอไป 
เด็กปฐมวัยจึงควรได๎รับการพัฒนาอยํางครบถ๎วน ทั้งด๎านการอบรมเลี้ยงดู การเอาใจใสํ การให๎ความรัก 
และความอบอุํน รวมไปถึงการพัฒนาให๎ครบทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ การพัฒนาทางด๎านรํางกาย การพัฒนา
ทางด๎านอารมณ๑ จิตใจ การพัฒนาทางด๎านสังคม และการพัฒนาทางด๎านสติป๓ญญา ซึ่งจะสํงผลท าให๎
เด็กปฐมวัยเจริญเติบโตเป็นผู๎ใหญํได๎อยํางสมบูรณ๑และมีคุณภาพ   
 การจัดประสบการณ๑โดยใช๎เกมการศึกษาเป็นการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ สํงเสริมกระบวนการการเลํน การท างานเป็นบุคคลและเป็นกลุํม สํงเสริมการคิด การตัดสินใจ 
การค๎นหาความรู๎ด๎วยตนเอง ฝึกทักษะการสังเกต ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรํวมกันตรวจสอบ
ความถูกต๎องในการเลํน สรุปความรู๎ที่ได๎รับรํวมกับทุกคนในการรํวมกิจกรรมอยํางมีความสุขและ
สนุกสนาน (นิธิกานต๑ ขวัญบุญ, 2549 : 6-7) สอดคล๎องกับแนวคิดของ วรรณี วัจนสวัสดิ์ (2552 : 27) ที่
กลําววํา เกมการศึกษาเป็นสื่อที่ชํวยสํงเสริมและพัฒนาการเรียนรู๎อยํางดี และตอบสนองความต๎องการ
ของเด็กในหลาย ๆ ด๎าน เป็นพ้ืนฐานในการเตรียมความพร๎อมรวมทั้งพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑และภาษา 
เด็กได๎รู๎จักการสังเกต การจ าแนก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมูํ การแก๎ป๓ญหา เพ่ือให๎เกิดความ
พร๎อมทางการเรียนในระดับชั้นตํอไปอยํางมีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี 
(2555 : 365-369) ที่กลําววํา การสอนโดยใช๎เกมเป็นวิธีการชํวยผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางสนุกสนานและท๎า
ทายความสามารถ โดยผู๎เรียนเป็นผู๎เลํนเองท าให๎ได๎รับประสบการณ๑ตรง เป็นวิธีการเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมี
สํวนรํวมสูง เกิดการเรียนรู๎จากการเลํนสามารถพัฒนาผู๎เรียนได๎ในหลายด๎าน ซึ่งเด็กปฐมวัยมักจะต๎องการ
การเรียนรู๎ที่มาจากประสบการณ๑ตรงและต๎องเป็นการเรียนรู๎ที่มีความสนุกสนานเมื่อได๎เรียนรู๎ ซึ่งเกม
การศึกษานั้นตอบสนองตํอเรื่องนี้ได๎อยํางดีและชํวยให๎เด็กมีพัฒนาการตามวัย และยังไปสอดคล๎องกับ
แนวคิดของ สุณี บุญพิทักษ๑ (2557 : 276-277) ที่กลําววํา เกมการศึกษาเป็นสื่ออุปกรณ๑ชํวยสอน ท าให๎
เด็กได๎พัฒนาการคิดหาเหตุผล การสังเกต การประสานสัมพันธ๑ระหวํางมือกับตา การทบทวนเนื้อหาที่ได๎
เรียนรู๎จากหนํวยการเรียน และทักษะพ้ืนฐานส าคัญตําง ๆ ซึ่งถือวําเป็นกิจกรรมที่ฝึกเตรียมความพร๎อม
สนองตอบตํอพัฒนาการตามวัย 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ได๎เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาไว๎ ดังนี้ 1) การสอนเกม
การศึกษาในระยะแรกควรเริ่มสอนโดยใช๎ของจริง เชํน การจับคูํกระป๋องแปูงที่เหมือนกัน หรือการ
เรียงล าดับกระป๋องตามล าดับสูง-ต่ า 2) การเลํนเกมการศึกษาในแตํละวัน อาจจัดให๎เลํนทั้งเกมการศึกษา
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ชุดใหมํและเกมการศึกษาชุดเกํา 3) ผู๎สอนอาจให๎เด็กหมุนเวียนเข๎ามาเลํนเกมการศึกษากับผู๎สอนทีละ
กลุํมหรือเลํนทั้งชั้นตามความเหมาะสม 4) ผู๎สอนอาจให๎เด็กที่เลํนแล๎วมาชํวยแนะน ากติกาการเลํนในบาง
โอกาสได๎ 5) การเลํนเกมการศึกษา นอกจากใช๎เวลาในชํวงกิจกรรมเกมการศึกษาตามตาราง กิจกรรม
ประจ าวันแล๎วอาจให๎เด็กเลือกเลํนอิสระในชํวงเวลากจกรรมเสรีได๎ 6) การเก็บเกมการศึกษาที่เลํนแล๎ว 
อาจเก็บใสํกลํองเล็ก ๆ หรือใสํถุงพลาสติกหรือใช๎ยางรัดแยกแตํละเกม แล๎วจัดใสํกลํองใหญํรวมไว๎เป็นชุด 
ซึ่งทักษะด๎านคณิตศาสตร๑นั้นสามารถสอดแทรกอยูํในกิจกรรมในการสํงเสริมให๎เกิดทักษะได๎หลายวิธี 
เกมการศึกษานั้นก็เป็นแนวทางหนึ่ง โดยเกมการศึกษาเป็นเกมการเลํนที่ชํวยพัฒนาสติป๓ญญา ชํวยให๎
เด็กรู๎จักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2547 : 66)  
 ซึ่งคณิตศาสตร๑มีความส าคัญยิ่งตํอการพัฒนาความคิด ท าให๎มนุษย๑มีความคิดมีเหตุผลเป็น
ระบบ มีแบบแผน ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑และสามารถวิเคราะห๑ป๓ญหาหรือสถานการณ๑
ได๎อยํางรอบคอบ ชํวยให๎คาดการณ๑วางแผนแก๎ป๓ญหาและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
และคณิตศาสตร๑ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และศาสตร๑อ่ืน ๆ อีก ซึ่งเด็ก
ปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต๎นแหํงการเรียนรู๎ มีความอยากรู๎อยากเห็น ชํางสังเกตชอบเลํนส ารวจสิ่งตําง ๆ 
รอบตัว คณิตศาสตร๑สามารถพัฒนาเสริมสร๎างให๎เด็กมีความรู๎ความเข๎าใจธรรมชาติรอบตัวและสิ่งตําง ๆ 
รอบตัว การที่เด็กมีความรู๎ความเข๎าใจมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร๑และมีเจตคติที่ดีตํอ
คณิตศาสตร๑ ไมํเพียงสํงผลให๎เด็กประสบความส าเร็จในการเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร๑เทํานั้น แตํจะสํงผล
ตํอการเรียนรู๎ในศาสตร๑อ่ืน ๆ ด๎วย คณิตศาสตร๑จึงมีบทบาทส าคัญทั้งในการเรียนรู๎และมีประโยชน๑ตํอ
การด าเนินชีวิต ส าหรับการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ส าหรับเด็กปฐมวัย มุํงหวังให๎เด็กทุกคนได๎เตรียมความ
พร๎อมในด๎านตําง ๆ ทางคณิตศาสตร๑ อันเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ในชั้นประถมศึกษา โดย
ก าหนดสาระหลักที่จ าเป็นส าหรับเด็ก ได๎แกํ เรื่องจ านวนตัวเลข การรวมกลุํม การแยกกลุํม การวัด
ความยาว น้ าหนัก รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ แบบรูปและความสัมพันธ๑ การเก็บรวบรวมข๎อมูลและการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร๑และการน าเสน การเชื่อมโยงความรู๎ตําง ๆ ทางคณิตศาสตร๑และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร๑กับศาสตร๑อ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ (สถาบันสํงเสริมการสอน
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี, 2553 : 2-3) ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ เชวง ซ๎อนบุญ (2554 : 21) ที่
กลําววํา คณิตศาสตร๑มีความส าคัญยิ่งส าหรับเด็กปฐมวัยเพราะคณิตศาสตร๑เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวัน
ของเด็กแทบทั้งสิ้น เชํน จ านวนตัวเลข เวลา การวัด ต าแหนํง เป็นต๎น การจัดประสบการณ๑ที่เหมาะสม
กับพัฒนาการและความสนใจของเด็กจะชํวยสํงเสริมสนับสนุนให๎เด็กได๎รับความส าเร็จในการเรียน
คณิตศาสตร๑ เพราะประสบการณ๑ท่ีได๎รับสามารถน าไปใช๎ในอนาคตได๎อยํางมีประสิทธิภาพตํอไป 
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 จากความเป็นมาและความส าคัญของป๓ญหาดังกลําว ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะจัดประสบการณ๑
ให๎กับเด็กปฐมวัย โดยใช๎เกมการศึกษาชํวยในการพัฒนาความพร๎อมทางด๎านคณิตศาสตร๑และสํงเสริม
ทักษะด๎านความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัยให๎เป็นระบบและมีผลดีตํอเด็กปฐมวัย
ได๎อยํางเหมาะสม  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนาทักษะด๎านคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัยโดยใช๎กิจกรรมเกมการศึกษา โรงเรียน 
ราษฎร๑วิทยา (ตี้มิ้ง) อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะด๎านคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัยโดยใช๎กิจกรรมเกมการศึกษา
โรงเรียนราษฎร๑วิทยา (ตี้มิ้ง) อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยมีทักษะด๎านคณิตศาสตร๑สูงขึ้น หลังได๎รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะด๎านคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัยโดยใช๎กิจกรรมเกมการศึกษา 
โรงเรียนราษฎร๑วิทยา (ตี้มิ้ง) อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเนื้อหาที่ใช๎กิจกรรมเกม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถทางด๎านคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัย ได๎แกํ แผนการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา และแบบทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร๑ โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย แสดง
ดังภาพประกอบที่ 1 ดังนี้      
    

     ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถทางด๎านคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัยโดยใช๎กิจกรรมเกม
การศึกษาโรงเรียนราษฎร๑วิทยา (ตี้ม้ิง) อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ผู๎วิจัยไดด๎ าเนินการ ดังนี้ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 
 

ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ 
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 การพัฒนาและเปรียบเทียบทักษะด๎านคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัยโดยใช๎กิจกรรมเกม
การศึกษา โรงเรียนราษฎร๑วิทยา (ตี้มิ้ง) อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได๎แกํ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ของโรงเรียนราษฎร๑วิทยา (ตี่มิ้ง) อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 5 คน ได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎ในการ
เก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ 1) แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร๑ เรื่อง 
จ านวนมากกวําหรือน๎อยกวําของเด็กปฐมวัย จ านวน 6 แผน และ 2) แบบทดสอบทักษะทาง
คณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 เรื่อง จ านวนมากกวําหรือน๎อยกวํา จ านวน 2 ชุด 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะด๎านคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัยโดยใช๎กิจกรรมเกมการศึกษา 
โรงเรียนราษฎร๑วิทยา (ตี้มิ้ง) อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก สรุปได๎ดังนี้ 
 การพัฒนาทักษะด๎านคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช๎แบบทดสอบ
ทักษะทางคณิตศาสตร๑ ชุดที่ 1 เรื่อง จ านวนมากกวําหรือน๎อยกวํา กับกลุํมตัวอยําง จ านวน 5 คน 
พบวํา คะแนนหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงกวํากํอนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยกํอน

การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มีคําคะแนนเฉลี ่ยที ่  ̅ = 3.40 และหลังการจัดกิจกรรมเกม

การศึกษา มีคําคะแนนเฉลี่ยที่  ̅ = 5.40 และเมื่อใช๎แบบทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร๑ ชุดที่ 2 เรื่อง 
จ านวนมากกวําหรือน๎อยกวํา กับกลุํมตัวอยําง จ านวน 5 คน พบวํา คะแนนหลังการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาสูงกวํากํอนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยกํอนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มีคําคะแนน

เฉลี่ยที่  ̅ = 5.80 และหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มีคําคะแนนเฉลี่ยที่  ̅ = 7.60 
 การเปรียบเทียบทักษะด๎านคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช๎แบบทดสอบ
ทักษะทางคณิตศาสตร๑ ชุดที่ 1 เรื่อง จ านวนมากกวําหรือน๎อยกวํา กับกลุํมตัวอยําง จ านวน 5 คน 

พบวํา กํอนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มีคําคะแนนเฉลี่ยที่  ̅ = 3.40 และหลังการจัดกิจกรรมเกม

การศึกษา มีคําคะแนนเฉลี่ยที่  ̅ = 5.40 จะเห็นได๎วําคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

สูงกวํากํอนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยมีผลตํางของคะแนนเฉลี่ย เทํากับ  ̅ = 2.00 และเมื่อใช๎ 
แบบทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร๑ ชุดที่ 2 เรื่อง จ านวนมากกวําหรือน๎อยกวําของ เด็กปฐมวัย
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 กับกลุํมตัวอยําง จ านวน 5 คน พบวํา กํอนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มีคํา

คะแนนเฉลี่ยที่  ̅ = 5.80 และหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มีคําคะแนนเฉลี่ยที่  ̅ = 7.60 จะ
เห็นได๎วําคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา สูงกวํากํอนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

โดยมีผลตํางของคะแนนเฉลี่ย เทํากับ  ̅ = 1.80 
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อภิปรายผล 
 การพัฒนาทักษะด๎านคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช๎แบบทดสอบ
ทักษะทางคณิตศาสตร๑ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 เรื่อง จ านวนมากกวําหรือน๎อยกวํา กับกลุํมตัวอยําง 
จ านวน 5 คน พบวํา คะแนนหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา สูงกวํากํอนการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา ทั้งสองครั้ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ครูได๎ใช๎แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและ
แบบทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร๑ เพ่ือพัฒนาทักษะด๎านคณิตศาสตร๑ให๎กับเด็กปฐมวัย และเด็ก
ปฐมวัยมีความสนใจ ตั้งใจเรียน จึงมีการพัฒนาท าให๎คะแนนหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงขึ้น 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ กนกพิชญ๑ ศรีสวัสดิ์ (2555 : 92-93) ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมเกม
การศึกษาด๎านการเรียงล าดับเพ่ือสํงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัย กลุํมตัวอยําง
ที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบล พระลับ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกํน จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
ได๎แกํ แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จ านวน 10 แผน แผนละ 40 นาที สัปดาห๑ละ 4 วัน 
แบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ด๎านการเรียงล าดับ เป็นแบบทดสอบชนิดไมํใช๎ภาษา 
(Non-Verbal Test) ประเภทรูปภาพ จ านวน 20 ข๎อ แบํงออกเป็น 4 ตอน ได๎แกํ การเรียงล าดับตาม
ขนาด การเรียงล าดับตามจ านวน การเรียงล าดับตามเหตุการณ๑ และการเรียงล าดับเป็นระบบ 
(อนุกรม) ผลการวิจัยพบวําเกมการศึกษาด๎านการเรียงล าดับ เพ่ือสํงเสริมทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพเทํากับ 82.12/81.83 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ที่ก าหนด 75/75 
นักเรียนที่เรียนรู๎ด๎วยแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาด๎านการเรียงล าดับ เพ่ือสํงเสริมทักษะพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไปสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วรรณีย๑ พรมนนท๑ (2555 : 81) ได๎ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการสอนที่เน๎นการบูรณาการด๎วยเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติเพ่ือพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ นักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ส านักงานการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แผนการจัดการเรียนรู๎และ
แบบทดสอบความสามารถทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ ผลการวิจัยพบวํา ผลการเปรียบเทียบ
ความสามารถทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎สูงกวํากํอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และไปสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ พิไลลักษณ๑ แก๎วเกํา (2557 : 73) ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความพร๎อมทาง
คณิตศาสตร๑ โดยใช๎เกมการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ๎านนาหว๎า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครพนม เขต 2 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 
โรงเรียนบ๎านนาหว๎า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี
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การศึกษา 2557 เครื่องมือที่ ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด๎วย แผนการจัดประสบการณ๑การพัฒนา
ความพร๎อม ทางคณิตศาสตร๑ โดยใช๎เกมการศึกษา แบบประเมินการพัฒนาความพร๎อมทาง
คณิตศาสตร๑ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบวํา 1) ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดประสบการณ๑การพัฒนาความพร๎อมทางคณิตศาสตร๑โดยใช๎เกมการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 2 
โรงเรียนบ๎านนาหว๎า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีคําเทํากับ 
79.30/78.33 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑75/75 ที่ก าหนดไว๎  2) ดัชนีของแผนการจัดประสบการณ๑การพัฒนา
ความพร๎อมทางคณิตศาสตร๑โดยใช๎เกมการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ๎านนาหว๎า ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีคําเทํากับ 0.60 แสดงวํา ผู๎เรียนมีความก๎าวหน๎า
เพ่ิมขึ้น  3) ผลการพัฒนาความพร๎อมทางคณิตศาสตร๑โดยใช๎เกมการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียน
บ๎านนาหว๎าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 หลังการจัดประสบการณ๑สูง
กวํากํอนการจัดประสบการณ๑  4) ความพึงพอใจของนักเรียนตํอการจัดประสบการณ๑การพัฒนาความ
พร๎อมทางคณิตศาสตร๑โดยใช๎เกมการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ๎านนาหว๎า ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยภาพรวมอยูํใน ระดับมาก 
 การเปรียบเทียบทักษะด๎านคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช๎
แบบทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร๑ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 เรื่อง จ านวนมากกวําหรือน๎อยกวํา กับกลุํม
ตัวอยําง จ านวน 5 คน พบวํา คะแนนเปรียบเทียบหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา สูงกวํากํอนการ
จัดกิจกรรมเกมการศึกษา ทั้งสองครั้ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ครูได๎ใช๎แผนการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาและแบบทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร๑ เพื่อพัฒนาทักษะด๎านคณิตศาสตร๑ให๎กับเด็กปฐมวัย 
และเด็กปฐมวัยมีความสนใจ ตั้งใจเรียน จึงมีการพัฒนาท าให๎คะแนนหลังการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาสูงขึ้น สอดคล๎องกับงานวิจัยของ วรรณีย๑ พรมนนท๑ (2555 : 81) ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการสอนที่เน๎นการบูรณาการด๎วยเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร๑ ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ นักเรียนชั้นอนุบาลปี
ที่ 2/2 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ส านักงานการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แผนการจัดการเรียนรู๎และ
แบบทดสอบความสามารถทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ ผลการวิจัยพบวํา ผลการเปรียบเทียบ
ความสามารถทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎สูงกวํากํอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และไปสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ แสงตะวัน จันทร๑อํอน (2563 : 38-41) ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร๑ในเด็กปฐมวัย เรื่องจ านวนมากกวําหรือน๎อยกวําโดยใช๎กิจกรรมเกมการศึกษา ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 1) เพ่ือพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร๑
ในเด็กปฐมวัย เรื่องจ านวนมากกวําหรือน๎อยกวํา โดยใช๎กิจกรรมเกมการศึกษา 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
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ทักษะทางคณิตศาสตร๑ในเด็กปฐมวัยเรื่องจ านวนมากกวําหรือน๎อยกวําโดยใช๎เกมการศึกษากํอนและ
หลังการวิจัย โดยมีประชากร ได๎แกํ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวําง 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยูํใน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จ านวน 1 
ห๎องเรียน จ านวน นักเรียน 26 คน และกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวําง 5-6 ปี 
ที่ก าลังศึกษาอยูํในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
จ านวน 1 ห๎องเรียน จ านวน นักเรียน 3 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ 1) แผนการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร๑ เรื่องจ านวนมากกวําหรือน๎อยกวําของเด็กปฐมวัย                 
2) เกมการศึกษา และ 3) แบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร๑เรื่องจ านวนมากกวําหรือน๎อยกวํา
ของด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปี ประกอบด๎วยชุดค าถามทั้ง 2 ชุด ซึ่งรวมทั้งสิ้น 20 ข๎อ และเป็นการ
ประเมินโดยให๎ผู๎รับการประเมินท าเครื่องหมายตามค าสั่งที่ เห็นวําถูกต๎องที่สุด ได๎แกํ  ชุดที่ 1 
แบบทดสอบจ านวนมากกวําน๎อยกวําโดยใช๎เก็บข๎อมูลกํอนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  ชุดที่ 2 
แบบทดสอบจ านวนมากกวําน๎อยกวําโดยใช๎เก็บข๎อมูลหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ผลการวิจัย
พบวํา จากการศึกษาการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร๑ในเด็กปฐมวัย เรื่องจ านวนมากกวําหรือน๎อย
กวําโดยใช๎กิจกรรมเกมการศึกษา เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ได๎รับจากการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา โดยภาพรวมพบวํา กลุํมตัวอยํางจ านวน 3 คน มีคะแนนเฉลี่ยหลังการวิจัยสูงกวํากํอนการ
วิจัย โดยกํอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร๑ในเด็กปฐมวัย เรื่อง
จ านวนมากกวําหรือน๎อยกวําโดยใช๎กิจกรรมเกมการศึกษากํอนการทดลองมีคําตัวเลข 3.66 และหลัง
การทดลองหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เป็นเวลา 3 สัปดาห๑ มีคําเฉลี่ยเพิ่มเทํากับ 8.33 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. ครูและโรงเรียนควรมีสํวนรํวมในการจัดการเรียน โดยใช๎กิจกรรมเกมการศึกษาจัดให๎กับ
เด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาทักษะในด๎านการเรียนของเด็กให๎ดีขึ้น 
 2. สถานศึกษาควรด าเนินการเกี่ยวกับการใช๎กิจกรรมเกมการศึกษาให๎กับเด็กปฐมวัยเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางสังคมให๎กับเด็ก  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ครูของโรงเรียนราษฎร๑วิทยา (ตี้มิ้ง) อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ควรมีการวิจัย เรื่อง 
รูปแบบการใช๎กิจกรรมเกมการศึกษาที่มํุงเน๎นการพัฒนาเป็นทีม ในหลาย ๆ วิชา   
 2. ครูของโรงเรียนราษฎร๑วิทยา (ตี้มิ้ง) อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ควรมีการวิจัย เรื่อง 
รูปแบบการใช๎กิจกรรมเกมการศึกษาที่มํุงเน๎นการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
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The Development of Toy Storage Discipline through Storytelling 
Activities of Young Children of Ban Mae Pa Nuea School 

in Mae Sot District, Tak Province 
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Nutcha  Saichoncharun  Puangpit  Ruengsirikul and Nontawat  Yuttawong 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือเปรียบเทียบการมีวินัยในการจัดเก็บของเลํนของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของโรงเรียนบ๎านแมํปะเหนือ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก กํอนและหลังการใช๎
กิจกรรมการเลํานิทาน ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของ
โรงเรียนบ๎านแมํปะเหนือ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 13 
คน ได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ 1) แผนการจัด
กิจกรรมการเลํานิทาน จ านวน 5 แผน และ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการมีวินัยในการจัดเก็บของเลํน 
กํอนและหลังการท ากิจกรรม จ านวน 2 ชุด ชุดละ 5 ข๎อ  
 ผลการวิจัย พบวํา การเปรียบเทียบการมีวินัยในการจัดเก็บของเลํน กํอนและหลังการใช๎
กิจกรรมการเลํานิทาน ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของโรงเรียนบ๎านแมํปะเหนือ อ าเภอแมํสอด 
จังหวัดตาก โดยใช๎แบบสังเกตกลุํมประชากร จ านวน 13 คน ซึ่งเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการมีวินัยในการ
จัดเก็บของเลํน โดยกํอนการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน มีคะแนนเฉลี่ยที่ 6.62 และหลังการจัดกิจกรรม
การเลํานิทาน มีคะแนนเฉลี่ยที่ 10.62 ซึ่งมีผลตํางของคะแนนเฉลี่ย เทํากับ 4 จึงสรุปได๎วํา เด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลังจากได๎รับการจัดกิจกรรมการเลํานิทานสามารถปรับพฤติกรรมความมีระเบียบวินัย
ในการเก็บของเลํนได๎สูงขึ้น   
 

ค าส าคัญ : การพัฒนาวินัยของเด็กปฐมวัย, การจัดเก็บของเลํน, กิจกรรมการเลํานิทาน 
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Abstract 
 The purposes of the research were to compare toy storage discipline through 
storytelling activities of young children in Kindergarten 1 of Ban Mae Pa Nuea School 
in Mae Sot District, Tak Province both before and after storytelling activities. The 
population of the research was 13 young children in Kindergarten 1 of Ban Mae Pa 
Nuea School in Mae Sot District, Tak Province in the second semester of academic year 
2021 using a purposive sampling technique. The research instruments used to collect 
data were 1) 5 action plans of storytelling activities; and 2) observation check sheet of 
toy storage discipline both before and after the activities consisting of 2 sets. Each set 
had 5 items. 
 The findings of the research indicated that; 1) in terms of comparing toy 
storage discipline both before and after storytelling activities of 13 young children in 
Kindergarten 1 of Ban Mae Pa Nuea School in Mae Sot District, Tak Province using 
population observation forms, it was found that; for the behaviors of young children 
on toy storage discipline, a mean score before storytelling activities was 6.62, and a 
mean score after storytelling activities was 10.62 that a difference score was 4. In 
conclusion; after attending storytelling activities, young children in Kindergarten 1 can 
considerably change the behaviors of toy storage discipline. 
  
Keywords : The Development of Early Childhood, Toy Storage, Through Storytelling 
Activities 
 
บทน า 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ด าเนินการทบทวน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ให๎มีความสอดคล๎องและทันตํอการเปลี่ยนแปลงทุกด๎าน 
เพ่ือพัฒนาน าไปสูํหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยน าข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาวิจัย
และแผนแมํบทกฎหมายตําง ๆ น ามาใช๎ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให๎มีความเหมาะสม
ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็กและกระบวนการน าหลักสูตรไปสูํการปฏิบัติใน
ระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา อยํางไรก็ตามการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 จะประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่คาดหวังได๎ หากทุกฝุายที่เก่ียวข๎องทั้งในระดับชาติ ชุมชน 
และครอบครัว เห็นคุณคําของการศึกษาปฐมวัย มีความกระตือรือร๎นที่จะเข๎ามามีสํวนรํวมรับรู๎และ
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สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยรํวมกันท างานอยํางตํอเนื่องเป็นระบบในการวางแผน สํงเสริม 
สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก๎ไข เพ่ือสิทธิเด็กทุกคนจะต๎องได๎รับจากการเลี้ยงดูและ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้นจ าเป็นจะต๎องมีการน าหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ลงสูํการปฏิบัติเพ่ือสร๎างรากฐานคุณภาพชีวิตให๎เด็กปฐมวัย
พัฒนาไปสูํความเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑เกิดคุณคําตํอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตํอไป (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 1) ดังนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให๎มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอยํางจริงจังและตํอเนื่องโดยได๎
แตํงตั้งคณะท างานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือปรับปรุงให๎สอดคล๎องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงดังกลําว หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นหลักสูตรสถานศึกษา สถาบัน
พัฒนาเด็กปฐมวัย และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง น าไปใช๎เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพและได๎มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ที่ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ๑ จิตใจ สังคม 
และสติป๓ญญา ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต 
 เด็กปฐมวัยเป็นชวงวัยที่เด็กซึมซับและเรียนรูสิ่งตําง ๆ ได๎อยํางรวดเร็ว และเป็นวัยของการ
สร๎างบุคลิกภาพพ้ืนฐาน ดังนั้นจึงต๎องสร๎างวินัยในชํวงปฐมวัยซึ่งเป็นชํวงที่เด็กซึมซับและเรียนรู๎สิ่งตําง 
ๆ ได๎อยํางรวดเร็ว การสร๎างวินัยส าหรับเด็กปฐมวัยควรเริ่มจากการให๎เด็กคํอย ๆ เรียนรู๎ที่จะควบคุม
ตนเองให๎เคารพและปฏิบัติตนได๎อยํางเหมาะสมตามข๎อตกลงในสังคม เมื่อเด็กได๎รับการฝึกฝนอยําง
สม่ าเสมอ ตํอเนื่อง และตระหนักถึงคุณคําของการมีวินัย เด็กจะพัฒนาเป็นนิสัยติดตัวไปจนเติบใหญํ
เป็นบุคคลที่มวีินัยสามารถด าเนินชีวิตได๎อยํางมีระเบียบ มีความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม ท างาน
และอยูํรํวมกันกับผู๎อ่ืนได๎อยํางราบรื่นและน าไปสูํความส าเร็จในอนาคต แตํ ในปจจุบันพบวา บาง
ครอบครัวมีความเขาใจคลาดเคลื่อนวา เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เล็กเกินไปในการหัดและฝกวินัยดวยมอง
วําวินัยเป็นการบังคับใจ และเกรงวาการบังคับเด็กจะปดกั้นความคิดอยํางเสรีของเด็ก ประกอบกับ
บางครอบครัวใหการอบรมเลี้ยงดูที่ไมํสงเสริมในเรื่องวินัย เชน ใหความรักและความทุมเทมากเกินไป 
เอาใจทุกอยําง คอยปกปอง แล๎วปลํอยใหเด็กท าตามใจอยํางไมํมีขอบเขต หรือบางครอบครัวก็คํอยไมํ
มีเวลาดูแลอบรมสั่งสอน ปลํอยปละละเลยแล๎วคํอยชดเชยด๎วยการตามใจซื้อสิ่งของหรือให๎เงินทอง
หรือบางครอบครัวก็วางกฎระเบียบเขมงวดใหเด็กตองปฏิบัติตาม หากไมํท าก็ใชวิธีการลงโทษ หรือดุ
วําด๎วยถ๎อยค ารุนแรงซึ่งพฤติกรรมที่กลําวมา ไมํได๎ชํวยสํงเสริมการมีวินัยใหแกเด็ก การสร๎างวินัย
ส าหรับเด็กปฐมวัยนั้นจ าเป็นอยํางยิ่งที่เด็กตองเรียนรูที่จะยับยั้งชั่งใจและควบคุมตนเองใหปฏิบัติตาม
กฎ กติกา เห็นคุณคาของสิ่งที่ท าเพ่ือใหสามารถอยูํรํวมกับผู๎ อ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุขและ
เหมาะสม เด็กปฐมวัยไมํได๎มีวินัยมาตั้งแตํเกิดหรือถูกก าหนดจากพันธุกรรม แตํเด็กจะสร๎างวินัยผําน
การเรียนรู๎จากบุคคลใกล๎ชิดและสภาพแวดล๎อมที่อยูํรอบตัวเด็ก ดังนั้นการสํงเสริมวินัยในชํวงวัยเด็ก
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จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะชํวยให๎เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู๎ใหญํที่เคารพข๎อตกลงและระเบียบของสังคม ท าให๎
สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุข ผู๎ใหญํรอบตัวเด็ก ไมํวําจะเป็นพํอแมํ ผู๎ปกครอง ครู 
และผู๎ดูแลเด็ก ล๎วนเป็นบุคคลส าคัญที่มีความใกล๎ชิดกับเด็ก และเป็นผู๎ที่วางพ้ืนฐานการมีวินัยให๎กับ
เด็ก แตํการสร๎างวินัยให๎กับเด็กปฐมวัยนั้นต๎องไมํใช๎การบีบบังคับ การควบคุมเข๎มงวดกวดขัน การ
ลงโทษทางกายหรือการดุวํา เพ่ือควบคุมพฤติกรรมเด็กเพราะสิ่งเหลํานี้อาจหยุดพฤติกรรมเด็กได๎
ชั่วคราว แตํไมํสามารถหยุดพฤติกรรมได๎ในระยะยาว รวมทั้งจะสร๎างบาดแผลในใจเด็กและกลับ
กลายเป็นการสร๎างตัวอยํางที่ไมํดีให๎แกํเด็ก ซึ่งอาจไปยับยั้งการพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กได๎ การ
สร๎างวินัยที่เหมาะสมให๎แกํเด็กควรใช๎วิธีการสร๎างสรรค๑และใช๎วินัยเชิงบวกคํอย ๆ ฝึกท าบํอย ๆ 
รวมทั้งสอนให๎เห็นคุณคําของสิ่งที่ท า ซึ่งจะท าให๎เด็กพัฒนาเป็นผู๎ที่มีวินัยในตนเองในที่สุด เพ่ือชํวยให๎
พํอแมํ ผู๎ปกครอง ผู๎เลี้ยงดูเด็ก รวมทั้งครู แลพผู๎ดูแลเด็ก สามารถสํงเสริมวินัยให๎แกํเด็กปฐมวัยได๎
อยํางเหมาะสม (ชนิพรรณ จาติเสถียร กันตวรรณ มีสมสาร และอภิรดี ไชยกาล, 2560 : 1-3) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของป๓ญหาดังกลําว ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะจัดประสบการณ๑
ให๎กับเด็กปฐมวัย โดยการใช๎กิจกรรมการเลํานิทานสํงเสริมการมีวินัยในการจัดเก็บของเลํนของเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือชํวยกระตุ๎นให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎และเห็นคุณคําของสิ่งที่ท าอยูํรอบตัว ซึ่งจะท าให๎เด็ก
พัฒนาเป็นผู๎ที่มีวินัยในตนเองได๎อยํางเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบการมีวินัยในการจัดเก็บของเลํนของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของ
โรงเรียนบ๎านแมํปะเหนือ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก กํอนและหลังการใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน  
  
สมมติฐานในการวิจัย 
 หลังจากการใช๎กิจกรรมการเลํานิทานพัฒนาความมวีินัยในการจัดเก็บของเลํนของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของโรงเรียนบ๎านแมํปะเหนือ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ผลปรากฏวําเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบาลปีที่ 1 สามารถมีวินัยในการจัดเก็บของเลํนไดดี๎ขึ้น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาวินัยในการจัดเก็บของเลํนของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของ
โรงเรียนบ๎านแมํปะเหนือ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเนื้อหาที่ใช๎ในการพัฒนาวินัยใน
การจัดเก็บของเลํน ได๎แกํ แผนการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน และแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเอง โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงดังภาพประกอบที่ 1 ดังนี้   
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    ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 
 

             

 
 

ภาพประกอบที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาวินัยในการจัดเก็บของเลํนโดยใช๎กิจกรรมการเลํานิทานของเด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนบ๎านแมํปะเหนือ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ผู๎วิจัยไดด๎ าเนินการ ดังนี้ 
 การพัฒนาวินัยในการจัดเก็บของเลํนโดยใช๎กิจกรรมการเลํานิทานของเด็กปฐมวัยโรงเรียน
บ๎านแมํปะเหนือ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้  ได๎แกํ เด็กปฐมวัย                  
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของโรงเรียนบ๎านแมํปะเหนือ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 จ านวน 13 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเลํา
นิทาน จ านวน 5 แผน 5 เรื่อง และ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการมีวินัยในการจัดเก็บของเลํนกํอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน จ านวน 2 ชุด ชุดละ 5 ด๎าน   
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาวินัยในการจัดเก็บของเลํนโดยใช๎กิจกรรมการเลํานิทานของเด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนบ๎านแมํปะเหนือ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก สรุปได๎ ดังนี้    
 เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของโรงเรียนบ๎านแมํปะเหนือ อ าเภอแมํสอดจังหวัดตาก ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีทั้งสิ้น จ านวน 13 คน สํวนใหญํเป็นเพศชาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 61.54 และเพศหญิง จ านวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.46  
 การเปรียบเทียบการมีวินัยในการจัดเก็บของเลํน กํอนและหลังการใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน 
ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของโรงเรียนบ๎านแมํปะเหนือ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก โดยใช๎แบบ
สังเกตกลุํมประชากร จ านวน 13 คน ซึ่งเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการมีวินัยในการจัดเก็บของเลํน โดย
กํอนการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน มีคะแนนเฉลี่ยที่ 6.62 และหลังการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน มี
คะแนนเฉลี่ยที่ 10.62 ซึ่งมีผลตํางของคะแนนเฉลี่ย เทํากับ 4 จึงสรุปได๎วํา เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 
1 หลังจากได๎รับการจัดกิจกรรมการเลํานิทานสามารถปรับพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในการเก็บ
ของเลํนได๎สูงขึ้น 
 

 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
ความมีวินัยในตนเอง 

ของเด็กปฐมวัย 
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อภิปรายผล  
 การพัฒนาวินัยในการจัดเก็บของเลํนโดยใช๎กิจกรรมการเลํานิทานของเด็กปฐมวัยโรงเรียน
บ๎านแมํปะเหนือ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก กับกลุํมประชากร จ านวน 13 คน พบวํา คะแนนเฉลี่ย
หลังการจัดกิจกรรมการเลํานิทานสูงกวํา คะแนนเฉลี่ยกํอนการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน สรุปได๎วํา 
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได๎รับการจัดกิจกรรมการเลํานิทานสามารถปรับพฤติกรรมความมี
ระเบียบวินัยในการเก็บของเลํนได๎สูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ครูได๎ใช๎แผนการจัดกิจกรรมการเลํา
นิทานประกอบการสอน จึงท าให๎เด็กปฐมวัยในห๎องเรียนสนใจและตั้งใจเรียน สอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ ณัฐวดี อ านวยพรรัตน๑ (2558 : 474, 481-482) ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนาวินัยในตนเองด๎วย
กิจกรรมการจัดเก็บของเลํนส าหรับเด็กเตรียมอนุบาล มีวัตถุประสงค๑ 1) เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนา
วินัยในตนเองด๎วยกิจกรรมการจัดเก็บของเลํนส าหรับเด็กเตรียมอนุบาล จากคําคะแนนการปฏิบัติ
กิจกรรมการจัดเก็บของเลํนใน 2 สัปดาห๑ 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นการพัฒนาวินัยในตนเองด๎วย
กิจกรรมการจัดเก็บของเลํนส าหรับเด็กเตรียมอนุบาล ผลการวิจัยพบวํา 1) ผลการศึกษาจากกลุํม
ตัวอยําง จ านวน 81 คน พบวํา การพัฒนาวินัยในตนเองด๎วยกิจกรรมการจัดเก็บของเลํนส าหรับเด็ก
เตรียมอนุบาลที่แสดงคําคะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรมการจัดเก็บของเลํนใน 2 สัปดาห๑ พบวํา 
สัปดาห๑ที่ 1 สัปดาห๑ที่ 2 และความแตกตํางกัน คะแนนการเปรียบเทียบการพัฒนาวินัยในตนเองด๎วย
กิจกรรมการจัดเก็บของเลํนส าหรับเด็กเตรียมอนุบาล ที่¬แสดงคําคะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรมการ
จัดเก็บของเลํนใน 2 สัปดาห๑ การทดสอบความแตกตํางของคําเฉลี่¬ยการทดสอบ พบวํา การทดลอง
การพัฒนาวินัยในตนเองด๎วยกิจกรรมการจัดเก็บของเลํนส าหรับเด็กเตรียมอนุบาลของการทดสอง
สัปดาห๑ที่¬ 2 มีคะแนนสูงขึ้นกวําสัปดาห๑ที่¬ 1 อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และ 2) ผลวิเคราะห๑
ความคิดเห็นการพัฒนาวินัยในตนเองด๎วยกิจกรรมการจัดเก็บของเลํนส าหรับเด็กเตรียมอนุบาล เรื่อง
ความมีวินัยในตนเองขณะจัดเก็บของเลํน จากกลุํมตัวอยําง จ านวน 81 คน โดยภาพรวม อยูํในระดับ
การประเมิน คือแสดงพฤติกรรมเมื่อผู๎แนะน า มีคําคะแนนเฉลี่ยอยูํในระดับประเมิน แสดงพฤติกรรม
เมื่อผู๎แนะน า ทั้ง 10 ข๎อ เรียงตามล าดับคําระดับประเมิน ดังนี้ 1) จัดวางเรียงของเลํนใสํตู๎ได๎ถูกที่ 
อยํางเรียบร๎อย 2) ชํวยเหลือเพ่ือนจัดเก็บของเลํน 3) เก็บของเลํนทุกครั้งโดยไมํต๎องเตือน 4) เก็บ
รวบรวมของเลํนได๎อยํางครบถ๎วน 5) จัดเก็บของเลํนเข๎าชุดลงกลํอง / ตะกร๎าได๎อยํางเรียบร๎อย 6) ยิ้ม
แย๎มแจํมใสขณะเก็บของเลํน 7) ไมํแยํงกันเก็บของเลํน 8) จัดเก็บของเลํนเสร็จเรียบร๎อยตามเวลาที่
ก าหนด 9) ไมํสํงเสียงดังขณะเก็บของเลํน และ 10) เก็บของเลํนอยํางทะนุถนอม ตามล าดับ และยัง
ไปสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ขวัญนภา บุญพิชัย (2561 : 3 , 13) ได๎ศึกษาเรื่อง การปรับพฤติกรรม
ความมีระเบียบวินัยในการเก็บของเลํนโดยใช๎กิจกรรมการเลํานิทานของเด็กปฐมวัยศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขํง จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค๑ของการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบ
พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในการเก็บของเลํนกํอนและหลังการจัดกิจกรรมการเลํานิทานของเด็ก
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ปฐมวัยชั้นปีที่ 1 อายุ 3-4 ปี ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขํง จังหวัดสงขลา 
ผลการวิจัยพบวํา จากการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเลํานิทานเพ่ือปรับพฤติกรรมความมี
ระเบียบวินัยในการเก็บของเลํนผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค๑ เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมความมี
ระเบียบวินัยในการเก็บของเลํนกํอนและหลังการจัดกิจกรรมการเลํานิทานของเด็ กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 
อายุ 3-4 ปี ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขํง จังหวัดสงขลา เด็กปฐมวัย
หลังจากได๎รับการจัดกิจกรรมการเลํานิทานมีพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในการเก็บของเลํนสูงขึ้น
เป็นล าดับชํวงเวลาการจัดกิจกรรมทั้ง 17 คน กลําวคือ วันแรก เด็กปฐมวัยทั้ง 17 คน มีพฤติกรรม
ความมีระเบียบวินัยในการเก็บของเลํน คือ จะไมํเก็บของเลํนเข๎าที่เดิม เชํนเมื่อเด็ก ๆ นั่งเลํนตามมุม
ของเลํนตําง ๆ ก็จะไมํเก็บของเลํนไปวางที่เดิม แตํหลังจากการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน พฤติกรรม
ความมีระเบียบวินัยในการเก็บของเลํนสูงขึ้น เด็กปฐมวัยทั้ง 17 คน สามารถเก็บของเลํนตามมุม
บล็อก มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร๑ มุมบทบาทสมมุติ และมุมตําง ๆ เก็บอุปกรณ๑สิ่งของวางไว๎ที่เดิม
สูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. ครูและโรงเรียนควรมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอน โดยใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน
ให๎กับเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาทักษะในด๎านการเรียนของเด็กให๎ดียิ่งขึ้น 
 2. สถานศึกษาควรด าเนินการเกี่ยวกับการใช๎กิจกรรมการเลํานิทานให๎กับเด็กปฐมวัย      
เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กให๎ดียิ่งขึ้น  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ครูของโรงเรียนบ๎านแมํปะเหนือ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ควรมีการวิจัย เรื่อง รูปแบบ
การใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยในหลาย ๆ วิชา   
 2. ครูของโรงเรียนบ๎านแมํปะเหนือ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ควรมีการวิจัย เรื่อง รูปแบบ
การใช๎กิจกรรมการเลํานิทานที่มุํงเน๎นการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
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บทคัดย่อ  
          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัย
โดยใช๎รูปแบบกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎ ชั้นอนุบาล 2 กํอนและหลังการใช๎กิจกรรม
ศิลปะ โดยกลุํมประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ของโรงเรียนบ๎านรํม
เกล๎า  ต าบลบํอภาค  อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 40 คน และกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของโรงเรียนบ๎าน
รํมเกล๎า ต าบลบํอภาค อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 40 คน ได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ก าหนด
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยที่พัฒนาขึ้นมาเองดังนี้ 1) แบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑การ
สร๎างแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎ ผลการวิจัย พบวํา กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑
เพ่ือการเรียนรู๎ รายสัปดาห๑ ตลอด 6 สัปดาห๑ กํอนการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎ เด็ก
ได๎คะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 40.01 และหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎ เด็กได๎คะแนน
เฉลี่ยร๎อยละ 70.01 ซึ่งแสดงให๎เห็นวําการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎ สํงผลให๎เด็กได๎
คะแนนเพิ่มขึ้น 
 ข๎อเสนอแนะ จากการใช๎แผนการจัดประสบการณ๑ โดยผู๎วิจัยใช๎กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือ
การเรียนรู๎ พบวํา เด็กมีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ดีขึ้น แตํผู๎วิจัยเห็นวําควรจัดกิจกรรมให๎เด็กใน

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น  
Email : anthika.ter@gmail.com  โทร. 061-3260998 
2 รศ.ดร., อาจารย๑ที่ปรึกษา อาจารย๑ประจ า คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น  
3 อาจารย๑ที่ปรึกษารํวม อาจารย๑ประจ า คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
4 อาจารย๑ที่ปรึกษารํวม อาจารย๑ประจ า คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
5 อาจารย๑ที่ปรึกษารํวม อาจารย๑ประจ า คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น  
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รูปแบบอื่น ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถน ามาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นการพัฒนาเด็ก โดยมี
การกระตุ๎นให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ และเกิดความคิดสร๎างสรรค๑เพ่ิมมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาทักษะของเด็กปฐมวัย, ทักษะด๎านคณิตศาสตร๑, กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือ
การเรียนรู๎  
 
Abstract 
 this research  The objective is to develop basic mathematical skills of 
preschool children by using creative art activities for class 2 learning before and after 
using art activities.  The population groups used in the research were pre-school 
children in kindergarten.  2 of Ban Rom Klao School, Bo Phak Subdistrict, Chat Trakan 
District  Phitsanulok Province  In the second semester of the academic year 2021, 40 
students and the sample group used in this research were preschool children in 
Kindergarten Year 2 of Ban Rom Klao School, Bo Phak Sub-district, Chat Trakan 
District.  Phitsanulok Province  In the second semester of the academic year 2021, 40 
students were obtained by selective selection.  Tools used in this research The 
researcher has determined the tools used in the research that has been developed 
by himself as follows: 1) a test of basic mathematical skills, creating a plan for 
creative arts activities for learning. The results revealed that creative arts activities for 
learning were weekly throughout  6 weeks before the creative arts activities for 
learning  The children scored an average of 40.01 percent and after the creative arts 
activities for learning  The children scored an average of 70.01 percent, indicating that 
the organization of creative arts activities for learning  As a result, children get higher 
scores.Suggestions from using the experience plan  The researcher used 
  
Keywords : early childhood skills development, math skills, creative arts activities for 
learning 
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บทน า 
 ทรัพยากรมนุษย๑นับเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศใดที่คนในชาติ              
มีความรู๎ ประเทศนั้นยํอม มีความเจริญรุํงเรือง ดังนั้นประเทศตําง ๆ จึงให๎ความส าคัญตํอการพัฒนา
คนในชาติของตน โดยการให๎ความส าคัญตํอการให๎การศึกษา แกํคนในชาติเพราะการศึกษาคือการ
พัฒนาให๎คนมีความรู๎ที่สามารถสร๎างตนให๎มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น สร๎างชาติให๎อยูํอยํางมี
ความสุขและรุํงเรืองได๎ (สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี , 2551 : 2) การเรียน
คณิตศาสตร๑ส าหรับเด็กปฐมวัยไมํใชํความยุํงยากเด็กปฐมวัย สํวนใหญํคุ๎นเคยกับตัวเลข โดยรอบตัวอยูํ
แล๎ว กิจกรรมการเรียนรู๎ต๎องสอดคล๎องกับวัย และพัฒนาการของเด็กที่มีขีดจ ากัด การเรียนรู๎ต๎องเพ่ิม
ตามล าดับความสามารถและตามวัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ต๎องเน๎นให๎เด็กเห็น
ความสัมพันธ๑ของคณิตศาสตร๑ ในธรรมชาติ บ๎าน และโรงเรียน เชํน เลํนขายของ กิจกรรมการเรียน
ต๎องสอดคล๎องกับชีวิตประจ าวันด๎วยการสอดแทรกชีวิตจริงเชื่อมกับประสบการณ๑เดิมที่มีอยูํจะชํวยใน
การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร๑ที่ดี ครูต๎องมีปฏิสัมพันธ๑กับเด็ก โดยการสนทนา อภิปราย ใช๎ค าถาม
ให๎ก าลังใจ และสนับสนุนให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎อยํางเข๎าใจ (เยาวพา เดชะคุปต๑, 2542 : 12) ซึ่งในชํวง
อายุ 0-4 ปี จะพัฒนาได๎ถึงร๎อยละ 50.00 จะเพ่ิมอีก ร๎อยละ 30.00 ในชํวงอายุ 4-8 ปี และที่เหลืออีก 
ร๎อยละ 20.00 จะพัฒนาระหวํางอายุ 8-17 ปี โดยประมาณ (ภรณี คุรุรัตนะ, 2540 : 46) ดังนั้น การ
จัดประสบการณ๑เพ่ือสํงเสริมทักษะ และพัฒนาการให๎กับเด็กในชํวงนี้จึงมีความส าคัญมากการพัฒนา
เด็กต๎องครอบคลุมทั้ง 4 ด๎าน คือ ด๎านรํางกาย ด๎านจิตใจ ด๎านสังคม และด๎านสติป๓ญญา คณิตศาสตร๑
นับเป็นความสามารถทางสติป๓ญญา และเป็นทักษะด๎านหนึ่งที่ควรสํงเสริมและจัดประสบการณ๑ให๎กับ
เด็กเนื่องจากคณิตศาสตร๑เป็นวิชาที่มีความเกี่ยวข๎องกับการด ารงชีวิตประจ าวัน ถ๎ามองไปรอบๆ ตัวจะ
เห็นวําชีวิตเราเกี่ยวข๎องกับคณิตศาสตร๑มากมาย เริ่มตั้งแตํเลขที่บ๎าน ทะเบียนบ๎าน ทะเบียนรถ ปฏิทิน 
นาฬิกา เวลา การซื้อขาย การคมนาคม และการติดตํอสื่อสาร สิ่งเหลํานี้ล๎วนเกี่ยวข๎องกับคณิตศาสตร๑
ด๎วยทั้งสิ้น (นิตยา ประพฤติกิจ, 2537 : 241) ซึ่งในชีวิตประจ าวันของเด็กวัยกํอนประถมศึกษาจะต๎อง
เกี่ยวข๎องกับคณิตศาสตร๑อยูํตลอดเวลา นับตั้งแตํตื่นนอนในตอนเช๎าเด็กรู๎จักค าวํา“เช๎า”ซึ่งเป็นค าบอก
ชํวงเวลา เมื่อจะแปรงฟ๓นเด็กจะต๎องใช๎การสังเกต เพ่ือจ าแนกให๎ได๎วําแปรงสีฟ๓นอันไหนเป็นของตน 
เด็กต๎องสังเกตและจดจ าต าแหนํงของสีของที่ต๎องใช๎อยูํเป็นประจ านอกจากนี้เด็กต๎องนับจ านวนสิ่งของ
ของใช๎ ความคิดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจ านวนสิ่งของวํากลุํมใดมีจ านวนมากวํากลุํมใดน๎อยกวํา เป็น
ต๎น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช , 2532 : 616) ดังนั้นการฝึกให๎เด็กเกิดทักษะพ้ืนฐานในการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร๑ เพราะหลักการทางคณิตศาสตร๑จะท าให๎เด็กรู๎จักคิดเป็นท าเป็น แก๎ป๓ญหาเป็น รู๎จัก
ค๎นคว๎าหาค าตอบด๎วยตนเอง สามารถแก๎ป๓ญหาตําง ๆ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และเป็นพ้ืนฐาน
ของการเรียนรู๎ในระดับตํอไปได๎ 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  531 
 

 ในป๓จจุบันได๎มีการจัดประสบการณ๑ทางคณิตศาสตร๑ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช๎วิธีการสอนที่
หลากหลาย จากการศึกษางานวิจัยพบวํา ได๎มีผู๎น าวิธีการสอนแบบตํางๆ มาใช๎ในการพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ส าหรับเด็กปฐมวัย เชํน การจัดกิจกรรมการเลํานิทานคณิตเพ่ือสํงเสริมทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัย ขวัญนุช บุญยูํฮง (2546) การจัดประสบการณ๑ทาง
คณิตศาสตร๑ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ สรรพมงคล จันทร๑ด๎ง (2544) การจัดประสบการณ๑แบบ
โครงการเพ่ือพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร๑ อ าพวรรณ๑ เนียมค า (2545) เป็นต๎น  จะเห็นได๎วํา
วิธีการสอนคณิตศาสตร๑มีความหลากหลาย แตํในการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ ซึ่งพบวํามีการ
กระตุ๎นการเรียนรู๎ด๎วยความเพลิดเพลิน และความสนใจของเด็กตํอมาระยะหนึ่งได๎มีผู๎น าศิลปะมาใช๎
เป็นสื่อการเรียนรู๎ เชํน การจัดกิจกรรมศิลปะการวาดภาพนอกห๎องเรียน เพ่ือศึกษาทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร๑ของเด็ก จิตทนาวรรณ เดือนฉาย (2541) การจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เป็นกลุํมเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก กรรณิการ๑ โยธาวินทร๑ (2545) การจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑
โดยใช๎ทรายสีเพื่อศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก วราภรณ๑ นาคะศิริ (2546) ศิลปะชํวยให๎เด็กสื่อสาร
และบูรณาการประสบการณ๑ที่มี เด็กสามารถผสมผสานความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ สังคม คณิตศาสตร๑ 
และภาษาไทย ลงในศิลปะที่เด็กแสดงออกเด็กได๎เรียนรู๎จากสิ่ งแวดล๎อม และเรียนรู๎อยํางอิสระ สื่อ
ศิลปะเป็นรูปแบบโดยธรรมชาติที่ท าให๎มีการแสดงออก และค๎นคว๎าที่น าไปสูํการเรียนรู๎ของเด็กและ
เข๎าใจโลก ซึ่งท าให๎เด็กได๎คิดพัฒนาสร๎างสรรค๑จากการถํายโยงภาพที่เห็นเป็นศิลปะของการเรียนรู๎ที่
ส าคัญ เด็กได๎ทั้งสุนทรียภาพในงานศิลปะควบคูํไปกับการเรียนสาระวิชา ซึ่งศิลปะจะเป็นแกํนของการ
พัฒนาได๎ เพราะเด็กได๎แสดงออกดังพุทธิป๓ญญาทั้งหมดที่มี และกระบวนการการเรียนรู๎ผํานทางศิลปะ
เด็กเล็กต๎องการสัมผัส และการกระตุ๎นจากสิ่งแวดล๎อม (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2547 : 35) การเรียนรู๎
ศิลปะเป็นกิจกรรมที่เด็กสัมผัสได๎ สามารถระบายความคิดความรู๎ และสื่อบอกให๎ผู๎อ่ืนรู๎นอกจากนั้น
ศิลปะยังเป็นกิจกรรมที่เพลิดเพลินที่กระตุ๎นการเรียนรู๎ทักษะคณิตศาสตร๑เป็นทักษะที่แทรกอยูํได๎ทุก
กิจกรรมศิลปะ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ชํวยสํงเสริมให๎เด็กได๎ส ารวจค๎นคว๎า เปิดโอกาสให๎เด็กได๎ใช๎ความคิด
ริเริ่มและจินตนาการ อันจะสํงผลให๎เด็กมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ได๎แกํ ความเป็นเหตุเป็นผล รู๎จักการ
สังเกต ซึ่งสอดคล๎องกับ พีระพงษ๑ กุลพิศาล ที่กลําววํา กิจกรรมศิลปะจะชํวยให๎เด็กรู๎จักสังเกตสิ่ง
รอบๆ ตัว ไมํวําจะเป็นเรื่องของสี รูปทรง รูปรําง พื้นผิว พื้นที่วําง น้ าหนัก อํอน-แกํของสี การที่เด็กได๎
วาดภาพซักภาพก็เป็นสิ่งที่ท าให๎ทราบวํา เขาได๎เรียนรู๎แล๎วมีประสบการณ๑ตํอสิ่งแวดล๎อมรอบตัวใน
ระดับใด เป็นการเรียนรู๎จากการใช๎ความรู๎สึกสัมผัสอยํางแท๎จริง (พีระพงษ๑ กุลพิศาล , 2536 : 9-29) 
การจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เป็นการเรียนรู๎ ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ ที่เน๎นวํา
ศิลปะเป็นการเรียนรู๎ ด๎วยการกระท า ท าให๎เด็กรับรู๎เข๎าใจ จ าได๎สนุกเพลิดเพลินกับสิ่งที่เรียน เด็กได๎
สังเกต วิเคราะห๑ เปรียบเทียบ สนทนาสื่อความหมาย สรุปแสดงความคิดเห็นจากข๎อมูลที่เด็กเรียนรู๎
การเรียนรู๎ถ๎าครูกระตุ๎นให๎เป็นการเรียนรู๎จากผลงานวิจัยของ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546) พบวํา
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สามารถจัดศิลปะเพ่ือการเรียนรู๎ได๎ จ าแนกเป็น 6 รูปแบบ ดังนี้  1) ศิลปะย้ า เรียกวํา การย้ าการ
เรียนรู๎ด๎วยศิลปะ 2) ศิลปะถํายโยง เรียกวํา ถํายทอดการเรียนรู๎เป็นศิลปะ 3) ศิลปะปรับภาพ เรียกวํา 
ปรับภาพการเรียนรู๎เป็นงานศิลปะ 4) ศิลปะเปลี่ยนแบบ เรียกวํา เปลี่ยนสิ่งเรียนรู๎สูํงานศิลปะ                  
5) ศิลปะบูรณาการ เรียกวํา บูรณาการเรียนรู๎ที่สูํศิลปะ และ 6) ศิลปะค๎นหา เรียกวํา ค๎นหาความรู๎
จากศิลปะ 
 จากการศึกษารูปแบบศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎ พบวําศิลปะเปลี่ยนแบบ ศิลปะบูรณา
การ และศิลปะค๎นหา สามารถน ามาใช๎ในการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร๑ได๎ โดยศิลปะเปลี่ยนแบบ
หมายถึง การเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู๎มาสร๎างเป็นงานศิลปะ ด๎วยการเปลี่ยนรูปแบบและเลือกใช๎ในการสร๎าง
เป็นผลงาน ศิลปะบูรณาการหมายถึง การน าความรู๎ที่ได๎รับมาเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนางานศิลปะ
เป็นภาพหรือสิ่งประดิษฐ๑โดยใช๎การสังเกต การเปรียบเทียบ และการนับจ านวนจากนั้นให๎เพ่ิมเติม
ตกแตํงได๎ตามจินตนาการ และศิลปะค๎นหาหมายถึงการใช๎ศิลปะ เชํน ภาพวาดหรือผลผลิตจากงาน
ศิลปะมาให๎เด็กค๎นคว๎าค๎นหาความรู๎จากงานศิลปะที่น ามากระตุ๎นให๎เกิดการเรียนรู๎ ซึ่งแตํละแบบของ
ศิลปะเด็กจะต๎องใช๎พื้นฐานทักษะทางคณิตศาสตร๑ไปด๎วยเสมอ เชํน การเปรียบเทียบ การจ าแนก การ
สังเกต การบอกต าแหนํง การนับ และการรู๎คํารู๎จ านวนหรือแม๎แตํการเพ่ิมการลดจ านวน ดังนั้นผู๎วิจัย
จึงเห็นวําควรน าไปทดลองใช๎เพ่ือศึกษาดูวําเด็กสามารถพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ของเด็ก
ปฐมวัยได๎จริงหรือไมํ และผลการวิจัยที่ได๎รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎เป็น
อยํางไร จะเป็นแนวทางของการใช๎นวัตกรรมเพ่ือการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัยมาใช๎ 
ในการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัยหรืออาจน าไปประยุกต๑ในกับการพัฒนา
ทักษะอ่ืนๆ ส าหรับเด็กปฐมวัยตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัยกํอนและหลังได๎รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เพื่อการเรียนรู๎ 
 2.  เพ่ือศึกษาสภาพความสามารถทางด๎านคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของ
โรงเรียนบ๎านรํมเกล๎า อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก กํอนและหลังได๎รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 หลังจากการใช๎กิจกรรมศิลปะรูปแบบตํางๆมีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑เด็กนักเรียนชั้น
อนุบาล 2 โรงเรียนบ๎านรํมเกล๎า ต าบลบํอภาค อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลกได๎รับการจัด
กิจกรรมศิลปะรูปแบบตําง ๆ มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑หลังการทดลองสูงกวํากํอนการทดลอง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัยโดยใช๎รูปแบบกิจกรรม
ศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎ โรงเรียนบ๎านรํมเกล๎า อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผู๎วิจัยได๎
ศึกษาเนื้อหาที่ใช๎กิจกรรมเกมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถทางด๎านคณิตศาสตร๑ของเด็ก
ปฐมวัย ได๎แกํ แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา และแบบทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร๑ โดยมีกรอบ
แนวคิดในการวิจัย แสดงดังภาพประกอบที่ 1 ดังนี้      

   ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นเวลา 6 สัปดาห๑ 
สัปดาห๑ละ 3 วัน ในวันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันละ 20 นาที รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง ท าการทดลอง
ในชํวงเวลา 09.00–09.20 น. โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ผู๎วิจัยท าการประเมินทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัย (Pretest) กํอน
ทดลองกับกลุํมตัวอยํางเป็นเวลา 3 วัน ได๎แกํ ในวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี วันละ 20  นาที 
 2.  ผู๎วิจัยด าเนินการทดลองด๎วยการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎กับกลุํม
ตัวอยําง 20 นาที โดยทดลองสัปดาห๑ละ 3 วัน วันละ 20 นาที  ในชํวงเวลา 09.00-9.20 น.ในวัน
อังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ตั้งแตํวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2565 
 ผู๎วิจัยด าเนินขั้นตอนในการท ากิจกรรมศิลปะสร๎างเพ่ือการเรียนรู๎ และพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน
ทาคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัย 
 

 

รูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้ 

 

กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ
เพื่อการเรียนรู้ 
1.ขั้นกระตุ๎นการเรียนรู๎ 
2.ขั้นพัฒนาด๎วยศิลปะ 
3.ขั้นสรุปสาระเรียนรู๎ 

รูปแบบกิจกรรม 

1.ศิลปะบูรณาการ 
2.ศิลปะค๎นหา 

ทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร๑ 
 • การบอกต าแหนํง  
 • การจ าแนก  
• การนับปากเปลํา 1-30 
• การรู๎คํารู๎ จ านวน 1-20  
• การเพ่ิม- การลดภายใน
จ านวน 1-10 
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ผลการวิจัย 
 การวิจัยข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยใช๎การวิ เคราะห๑ด๎วยเครื่องมือคอมพิวเตอร๑โดยใช๎
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห๑คําสถิติ ครั้งนี้ 
 1. หาคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. เปรียบเทียบความแตกตํางของคะแนนเฉลี่ยกํอน และหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑
เพ่ือการเรียนรู๎ เพ่ือศึกษาพัฒนาการทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัย โดยใช๎คําแจกแจง t 
แบบ Dependent Samples 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาค๎นคว๎าครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎ที่มีตํอ
การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัย เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ๎าน
รํมเกลา๎ ต าบลบํอภาค อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจากการศึกษาค๎นคว๎าปรากฏผล ดังนี้ 
 1. เด็กปฐมวัยที่ได๎รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎  หลังการทดลองมีการ
พัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑แตกตํางจากกํอนการทดลองอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
8.33 สามารถอภิปรายผลได๎วําการที่เด็กมีการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑สูงขึ้นเนื่องจาก
ได๎รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎ โดยใช๎ขั้นตอนการเรียนรู๎ตามรูปแบบ 4 ขั้นตอน  
ที่มีผลตํอทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ดังนี้ คือ 
 1.1 การกระตุ๎นการเรียนรู๎ หมายถึง การให๎สิ่งเร๎ากระตุ๎นการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับสาระ
ที่ต๎องการให๎เด็กนักเรียนอยํางใดอยํางหนึ่ง จูงใจให๎เด็กคิดและติดตามโดยใช๎ค าถามสนทนาการ
อภิปราย การสังเกต หรือการค๎นหา ในการวิจัยนี้ผู๎วิจัยใช๎การกระตุ๎นการเรียนรู๎ด๎วยการใช๎ค าถามของ
ครู กระตุ๎นด๎วยสื่อของจริง รูปภาพ เกม นิทาน หรือสถานการณ๑เพ่ือให๎ เด็กนักเรียนได๎แสดงความ
คิดเห็นอยํางอิสระและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด๎วยการสนทนา ซึ่งท าให๎เกิดการเรียนรู๎ในล าดับตํอไป 
สอดคล๎องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 32) กลําววํา กิจกรรมทางคณิตศาสตร๑ในแนวการจัด
ประสบการณ๑ระดับกํอนประถมศึกษา ควรมีอุปกรณ๑หรือสื่อการเรียนที่เป็นรูปธรรมให๎เด็กได๎มีโอกาส
สังเกต สัมผัส ทดลอง ส ารวจ ค๎นคว๎า แก๎ป๓ญหาด๎วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู๎จัดสภาพแวดล๎อม เตรียม
กิจกรรม จัดหาสื่อ คอยสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ตั้งค าถามกระตุ๎นให๎เด็กได๎แสดงความคิด ซึ่งมีในขั้น
กระตุ๎นการเรียนรู๎ ให๎เด็กได๎สังเกตเพ่ือน าไปสูํเรื่องที่เรียน เชํน  กิจกรรมในการวิจัย หนํวยการเรียน
การสอน หนํวยรูปทรงตําง ๆ  ซึ่งเป็นการใช๎สื่อการเรียนรู๎ เพ่ือกระตุ๎นให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ด๎วยสื่อ
ของจริงโดยให๎เด็กสังเกตรูปทรงตําง ๆ  เป็นการจูงใจให๎เด็กคิด และติดตาม การสอนเพ่ือให๎เกิดการ
เรียนรู๎ในทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑สอนจากสิ่งที่เด็กมีประสบการณ๑หรือสิ่งที่เด็กพบเห็นการเรียน
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จากประสบการณ๑ได๎เรียนจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม ได๎คิดได๎ใช๎ได๎ท าด๎วยตนเองจึงท าให๎เด็กเกิดความเข๎าใจ
และเรียนรู๎ได๎เร็วขึ้น 
 1.2 กรองสูํมโนทัศน๑ เป็นขั้นกระตุ๎นให๎เด็กสะท๎อนคิดด๎วยการโยงข๎อความรู๎ที่เด็กเคย
เรียนมากับสิ่งที่เรียนรู๎ใหมํ ซึ่งสอดคล๎องกับ พวงรัตน๑ พํุมคชา (2545 : 19 อ๎างอิงจาก Croft และ
Hess, 1985) กลําววําเด็กสามารถเรียนรู๎ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร๑จากกิจกรรมตําง ๆ               
ในชีวิตประจ าวัน และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร๑นั้นสามารถสอดแทรกหรือบูรณาการเข๎ากับ
วิชาอ่ืน ๆ การเรียนเกี่ยวกับตัวเลข รูปทรง ขนาด ล าดับ การจัดหมูํ และความสัมพันธ๑ตําง ๆ ถือวํา
เป็นประสบการณ๑ของเด็กที่ชํวยสอนเด็กตามธรรมชาติจากการได๎สัมผัสสื่อของจริงประกอบค าอธิบาย
ของครูมีผลท าให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร๑ในการวิจัยผู๎วิจัยได๎เปิดโอกาสให๎เด็กได๎เรียนรู๎จาก
การทดลอง และค๎นพบเด็กน าความรู๎ที่ได๎จากการเรียนพัฒนาเป็นความรู๎ใหมํและเข๎าใจมโนทัศน๑ยิ่งขึ้น  
เชํน  เด็กได๎ท ากิจกรรมกลุํมรํวมกับเพ่ือนจากการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และการเรียนรู๎รํวมกันกับเพ่ือนมี
ปฏิสัมพันธ๑สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันจึงท าให๎เด็กเกิดพัฒนาการทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร๑จากการท ากิจกรรม เชํน การเรียนการสอนหนํวยเรื่องอาหาร เรื่องยํอยผลไม๎ เด็กแตํละ
คนเลือกบัตรภาพผลไม๎ และสังเกตภาพของตนเองพร๎อมทั้งบอกลักษณะของผลไม๎ของตนเองตาม
ความเข๎าใจโดยครูเป็นผู๎อธิบายเพิ่มเติมจนครบทุกคนจากนั้นครูในค าถามเพ่ือกระตุ๎นความคิด เชํน ให๎
เด็กจับกลุํมผลไม๎ที่มีลักษณะเหมือนกันกับเพ่ือนและรํวมกันแสดงความคิดหาเหตุผล ในขณะท า
กิจกรรมเด็ก ๆ มะมํวงมีสีเหมือนกัน ส๎ม กับ แตงโมมีรูปทรงเหมือนกัน มะมํวง กับ เงาะมีรสชาติ
หวานเหมือนกัน กล๎วย กับ ทุเรียนมีกลิ่นหอมเหมือนกัน  แตงโม กับล าไยต๎องปลอกเปลือกกํอนกิน
เหมือนกัน เป็นต๎น จากกิจกรรมท าให๎เด็กเกิดมโนทัศน๑ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคล๎องกับ  จิตทนาวรรณ
เดือนฉาย (2541 : 80-83) ที่เน๎นการสัมผัสจริงโดยการใช๎ประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยตรงกับธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อมที่หลากหลายเป็นตัวกระตุ๎นให๎เด็กคิดหาค าตอบได๎เป็นอยํางดี 
 1.3 การพัฒนาด๎วยกิจกรรมศิลปะ หมายถึง เป็นขั้นของการน าศิลปะมาพัฒนาการ
เรียนรู๎ให๎ชัดเจนขึ้น โดยครูมอบหมายให๎เด็กถํายโยงความรู๎ ความเข๎าใจหรือสาระที่เรียนรู๎ด๎วยการท า
กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑ ตามรูปแบบศิลปะที่สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียน เด็กสามารถ
ถํายทอดความรู๎ความเข๎าใจ และความคิดจินตนาการที่ตนเองรู๎สึกมาเป็นงานศิลปะโดยการท างาน
ศิลปะในรูปแบบศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎ทั้ง 3 รูปแบบ คือ ศิลปะเปลี่ยนแบบ ศิลปะบูรณาการ
และศิลปะค๎นหา เพ่ือถํายโยงความรู๎ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ในแตํละทักษะ กุลยา  ตันติผลา
ชีวะ (2547: 189) กลําววํากิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให๎เด็กได๎ส ารวจค๎นพบ
และได๎ทดลองกับสื่ออุปกรณ๑ทางศิลปะสร๎างสรรค๑ ซึ่งชํวยให๎ เกิดการพัฒนาการคิดรวบยอดทาง
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร๑ และคณิตศาสตร๑ จากการสังเกต และการประเมิน ภาพการจัดกิจกรรมศิลปะ
ควรแนะน า หรือบอกเด็กเพียงเล็กน๎อยเทํานั้น ให๎โอกาสแกํเด็กในการท างานตามความพอใจและเป็น
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อิสระ ในขณะท ากิจกรรมผู๎วิจัยให๎อิสระในการท ากิจกรรมและให๎เด็กได๎เลือกใช๎อุปกรณ๑ในการท างาน
ศิลปะตามความพอใจ อุปกรณ๑ที่ใช๎ในการวิจัยแยกออกเป็น 2 สํวน คือ อุปกรณ๑กลาง คือ อุปกรณ๑ที่ใช๎
ภายในกลุํม เชํน กาว กรรไกร สี กระดาษสีตําง ๆ เศษวัสดุกระดุม เกล็ดปลา และลูกป๓ด เป็นต๎น  
อุปกรณ๑ในหนํวยการเรียน เชํน รูปภาพ หุํนจ าลอง และสื่อของจริง เชํน ดินเหนียว ดินทราย เมล็ดพืช 
เป็นต๎น ดังนั้นเด็กจะสามารถเลือกอุปกรณ๑ในการท ากิจกรรมศิลปะได๎อยํางอิสระและเกิดการเรียนรู๎
การเลือกใช๎อุปกรณ๑ให๎เหมาะสมกับงานศิลปะแตํละประเภท เรียนรู๎อุปกรณ๑ศิลปะที่สามารถใช๎ด๎วยกัน
ได๎ เชํน การใช๎กาวลาเท็กซ๑ กับเมล็ดพืช เพ่ือให๎เมล็ดพืชสามารถติดบนกระดาษได๎ การตัดกระดาษ
แข็งรองรูปภาพเพ่ือให๎รูปภาพแข็งและสามารถตั้งได๎ เป็นต๎น ซึ่งสิ่งเหลํานี้เกิดการเรียนรู๎ผํานการลงมือ
ปฏิบัติจริง และจะเกิดการเรียนรู๎แบบนี้ไมํได๎ถ๎าเด็ก ๆ ไมํได๎ท ากิจกรรมศิลปะ ตามรูปแบบกิจกรรม
ศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎ ในชํวงสัปดาห๑แรกเด็กยังไมํเข๎าใจวิธีการสร๎างงานศิลปะในแตํละ
รูปแบบ ผู๎วิจัยจึงต๎องให๎ค าแนะน าเพ่ิมเติมแตํหลังจากสัปดาห๑แรกผํานไปเด็กเกิดความสนุกสนานใน
การเข๎ารํวมกิจกรรมอยํางเห็นได๎ชัด และท ากิจกรรมอยํางมีความสุข เด็กสามารถเรียนรู๎วิธีการเลือกใช๎
อุปกรณ๑ให๎เหมาะสบกับกิจกรรมมากขึ้น และต๎องวางแผนในการใช๎อุปกรณ๑ผํานกลุํมของตนเองจึงเกิด
การเรียนรู๎ทางสังคมเชํนเดียวกัน 
 1.4 สรุปสาระส าคัญท่ีเรียนรู๎เป็นขั้นสุดท๎ายของกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎ 
เป็นการสรุปความรู๎อาจใช๎การถามให๎เด็กทบทวนความรู๎ความเข๎าใจ สาระที่เรียนรู๎จากงานศิลปะที่ท า
โดยเด็กกับครู สรุปสิ่งที่เรียนรู๎รํวมกัน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ พนิดา ชาตยาภา (2544) กลําววํา
เด็กปฐมวัยที่ได๎รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑ที่เปิดโอกาสให๎เด็กได๎ถํายทอดความคิดอยํางอิสระ
มีการสนทนา ซักถาม และเลําเรื่องสิ่งที่พบเห็น และน ามาสร๎างเป็นงานศิลปะซึ่งจะมีผลตํอการ
พัฒนาการสื่อความหมายของเด็กปฐมวัย ซึ่งในการวิจัยผู๎วิจัยให๎เด็กได๎ 
 สรุปสาระส าคัญที่เรียนรู๎รํวมกันภายในกลุํมและน าเสนอหน๎าชั้นเรียน ในขั้นนี้เด็กได๎มี
ปฏิสัมพันธ๑รํวมกันการแสดงความคิดเห็น และการสนทนาถึงข๎อความรู๎ที่ได๎จากการเรียนรู๎ รํวมกันหา
ข๎อสรุปในกลุํมซึ่งท าให๎เกิดมโนทัศน๑เดียวกัน เชํนกิจกรรมหนํวยการเรียนอาหาร เรื่องยํอยผัก               
เด็กสามารถศึกษาหาความรู๎จากการเรียนรู๎เรื่องผักประเภทตําง  ๆ  โดยให๎เด็กแตํละกลุํมจ าแนก
ประเภทของผักตามเกณฑ๑ของกลุํมตน เด็กจ าเป็นต๎องหาข๎อความรู๎ที่มีมโนทัศน๑เดียวกันให๎ได๎ ผลจาก
การวิจัยพบวําเด็กแตํละคนน าสติกเกอร๑ภาพผักของกลุํมออกมาและชํวยกันสังเกตในขณะนั้นเด็กจะใช๎
ประสบการณ๑เดิมของตนและแสดงความคิดเห็นของแตํละคนเกี่ยวกับผักชนิดนั้น ๆ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายในกลุํมไปในทิศทางเดียวกัน ท าให๎เกิดเป็นมโนทัศน๑รํวมกัน และเมื่อแตํละกลุํมออกมา
น าเสนอกิจกรรมในขั้นสรุปสาระส าคัญที่เรียนรู๎ เป็นกิจกรรมที่เด็กได๎มีโอกาสในการสื่อสารผํานงาน
ศิลปะการถํายทอดความคิดทักษะกระบวนการตําง ๆ จากการเรียนรู๎ทักษะคณิตศาสตร๑ผํานงาน
ศิลปะเด็กจะตั้งค าถามเกี่ยวกับงานศิลปะของต๎นเอง เชํน ภาพนี้เป็นภาพสัตว๑เลี้ยงในภาพมีสัตว๑
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อะไรบ๎าง พํอเลี้ยงไกํกี่ตัว แมํเลี้ยงปลากี่ตัว เป็นต๎น เพ่ือจะเป็นผู๎นับจ าจวนในขณะเดียวกันเด็กจะได๎
เรียนรู๎และเข๎าใจความหมายทางคณิตศาสตร๑มากขึ้นจากการอภิปราย และการตอบค าถามจากเพ่ือน 
เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน และตนเอง ครูเป็นผู๎กระตุ๎นให๎เด็กได๎คิดรํวมกันแสดงความคิดเห็น และ
แก๎ไขเม่ือเกิดผิดพลาดเพื่อสร๎างความรู๎ที่ถูกต๎องรํวมกัน 
 ซึ่งขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน ดังกลําวข๎างต๎นของรูปแบบกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือการ
เรียนรู๎ สามารถพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัยได๎ชัดเจน 
 2.  การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ของเด็กปฐมวัย ที่ได๎รับการจัดกิจกรรมรูปแบบ
ศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎ เมื่อพิจารณาผลการวิจัย จ าแนกเป็นรายทักษะพบวําหลังจากจัด
กิจกรรมรูปแบบศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎ทั้ง 3 รูปแบบ คือ ศิลปะเปลี่ยนแบบศิลปะบูรณาการ 
และศิลปะค๎นหา เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑โดยรวม 5 ทักษะ คือ ทักษะ
การบอกต าแหนํง ทักษะการจ าแนก ทักษะการนับปากเปลํา 1-30 ทักษะการรู๎คํารู๎จ านวน และทักษะ
การเพ่ิม-ลดภายใน จ านวน 1-10 สูงกวํากํอนการทดลองอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 8.33  
สามารถอภิปรายผลเป็นทักษะได๎ดังนี้  ในการจัดกิจกรรมครูผู๎สอนต๎องก าหนดผลของการเรียนรู๎ที่
ชัดเจนซึ่งตรงกับผลการวิจัย ผู๎วิจัยได๎ก าหนดผลการเรียนรู๎ด๎วยทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ในการ
เรียนการสอนแตํละเรื่องไว๎ เชํน การบอกต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ การบอกความเหมือนความตํางของ
ผัก ผลไม๎ การนับจ านวนสัตว๑เลียงที่มีอยูํในภาพ การบอกจ านวนมากกวําน๎อยกวํา การเรียงล าดับ
สิ่งของ การบอกจ านวนเมื่อเพ่ิมหรือลดจ านวน จากการถํายโยงผํานงานศิลปะสร๎างสรรค๑ ทั้ง 3 
รูปแบบ ซึ่งจ าแนกอภิปรายเป็นทักษะดังนี้ 
 2.1 ทักษะการบอกต าแหนํง เป็นหนึ่งในทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร๑ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีความสามารถในการบอกต าแหนํงของสิ่งของที่อยูํในต าแหนํงตําง ๆ เชํน บน-ลําง ด๎านใน-
ด๎านนอก , เหนือ-ใต๎ , ซ๎าย-ขวา , หน๎า-กลาง-หลัง และระหวํางผลของการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎ ในขั้นตอนแตํละข้ันตอนเป็นลักษณะกิจกรรมที่เปิดโอกาสในเด็กได๎ใช๎ทักษะ
การสังเกตการเปรียบเทียบ และท าความเข๎าในในความหมายทางคณิตศาสตร๑ผลจากการวิจัย รูปแบบ
ศิลปะค๎นหาเป็นรูปแบบกิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะการบอกต าแหนํงได๎ผลดีที่สุดเด็ก ๆ เกิดความ
สนุกสนานในการรํวมกิจกรรม เชํน หนํวยการเรียนเรื่องเงิน เรื่องยํอยเงินเหรียญ เด็กได๎สังเกตภาพ
ค๎นหาค าตอบจากภาพเหรียญที่เห็นและบอกต าแหนํงของเงินเหรียญในภาพได๎ถูกต๎อง จากการตอบ
ค าถามของครูเกี่ยวกับต าแหนํงของเงินเหรียญที่อยูํในภาพเชํนเหรียญอะไรอยูํระหวํางบ๎านควาย 
เหรียญอะไรอยูํในเกวียน และเหรียญอะไรอยูํบนสุดของภาพ ในภาพศิลปะค๎นหาเด็กต๎องค๎นหา
ค าตอบจากภาพงานศิลปะ และระบายสีบอกต าแหนํงของเงินเหรียญแตํละต าแหนํงตามค าสั่งของครู
เด็กสามารถสรุปเป็นความรู๎ และความเข๎าในความหมายของค าศัพท๑และความหมายทางคณิตศาสตร๑
ซึ่งสอดคล๎องกับ พวงรัตน๑ พํุมคช, (2545 : 18) กลําววํา คณิตศาสตร๑ส าหรับเด็กอนุบาลเป็นการจัด
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ประสบการณ๑ที่มีความหมาย เปิดโอกาสให๎เด็กได๎แสดงความสามารถ ความเข๎าใจทางคณิตศาสตร๑ได๎
ค๎นคว๎า แก๎ป๓ญญา และเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางมีความสุข 
 2.2 ทักษะการจ าแนก คือความสามารถในการสังเกตจ าแนกเปรียบเทียบสิ่งตํางๆวํา
เหมือนหรือตํางกันอยํางไรในเรื่องของ ปริมาณ ขนาด รูปรําง สี และรูปทรงเป็นทักษะที่ต๎องอาศัย
ทักษะการสังเกตโดยการใช๎ประสาทสัมผัสทั้งห๎าของเด็กในการเรียนรู๎ จากสื่อประเภทตําง ๆ  ที่
สอดคล๎องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 32) ได๎กลําวถึง กิจกรรมทางคณิตศาสตร๑ไว๎วํา ควรมีวัสดุ
อุปกรณ๑สื่อการเรียนที่เป็นรูปธรรม ให๎เด็กได๎มีโอกาสสังเกต สัมผัส ทดลอง ส ารวจ ค๎นคว๎าแก๎ป๓ญหา
ด๎วยตนเอง และมีปฏิสัมพันธ๑กับเด็ก ผู๎ใหญํ ครูเป็นผู๎จัดสภาพแวดล๎อม และตั้งค าถามกระตุ๎นให๎เด็ก
คิด ให๎ข๎อเสนอแนะและให๎ความชํวยเหลือ ในการจัดกิจกรรมผู๎วิจัยใช๎รูปแบบกิจกรรมสร๎างสรรค๑เพ่ือ
การเรียนรู๎ซึ่งในรูปแบบกิจกรรม แตํละขั้นตอนได๎เปิดโอกาสให๎เด็กได๎ศึกษาและเรียนรู๎จากสื่อประเภทตําง 
ๆ ท าให๎เด็กสามารถเรียนรู๎ และเข๎าใจจากการผํานงานศิลปะในรูปแบบตําง ๆ ตรงกับ จรัล  ค าภารัตน๑ 
(2541 : 14) กลําววํา การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู๎การพัฒนาศิลปะและจินตนาการของเด็กมี
ความส าคัญอยํางยิ่ง เพราะจะชํวยท าให๎ครูเข๎าใจในความรู๎สึกความคิดและจินตนาการของเด็ก และ
ทักษะการจ าแนกเป็นทักษะที่เด็กสามารถํายทอดออกมาเป็นงานศิลปะตํางๆ เชํน กิจกรรมในหนํวย
การเรียนเรื่องสัตว๑เรื่องยํอยสัตว๑เลี้ยงในรูปแบบกิจกรรมศิลปะบูรณาการเด็กสามารถจ าแนกสัตว๑เลี้ยง
ออกจากสัตว๑ประเภทอ่ืน ๆ มาบูรณาการเข๎ากันสิ่งตําง ๆ ได๎อยํางอิสระโดยใช๎ศิลปะบูรณาการและ
เด็กได๎อภิปรายงานของตนเอง สํวนหนํวยการเรียนเรื่องอาหาร เรื่องยํอยผลไม๎ ในรูปแบบศิลปะ
เปลี่ยนแบบในกิจกรรมนี้เด็กได๎สังเกตผลไม๎ของตนเอง เด็กสามารถเปรียบเทียบผลไม๎กับเพ่ือนหา
ความเหมือนของผลไม๎กับเพ่ือน เชํน สีเหมือนกัน เป็นต๎น จากการสังเกตภาพผลไม๎ และขั้นน าเข๎าสูํ
ศิลปะเด็กได๎สนุกสนานกับการเปลี่ยนแบบผลไม๎ที่ตนได๎ และใช๎ทักษะการจ าแนกความเหมือนความตําง
ของผลไม๎ และบันทึกค าพูดท าให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎อยํางสนุกสนานจะชํวยให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ที่ดี 
และในขณะท ากิจกรรมเด็กได๎ใช๎ทักษะการสังเกต เพื่อรวบรวมข๎อมูล สอดคล๎องกับ เยาวพา เดชะคุปต๑ 
(2542 : 107) กลําววํา ศิลปะเป็นแนวทางชํวยให๎เด็กได๎แสดงความสามารถและความรู๎สึกนึกคิดของ
ตนเองออกมาเป็นรูปภาพ 
 2.3 ทักษะการนับปากเปลํา คือ ความสามารถในการนับเลขเรียงล าดับ นิตยา ประพฤติกิจ 
(2541 : 26-27) กลําววํา การนับถือเป็นคณิตศาสตร๑เกี่ยวกับตัวเลขอันดับแรกที่เด็กรู๎จัก แตํการทํองจ า
ตัวเลขได๎ไมํได๎หมายความวํา เด็กเข๎าใจความหมายเสมอไป เพราะเด็กนับเลขได๎อาจใช๎วิธีการทํอง
ตัวเลขไปเรื่อย ๆ แตํการนับของเด็กจะมีเหตุมีผลยิ่งขึ้น หลังจากมีความเข๎าใจและใช๎ตัวเลขเป็นแล๎ว 
และเข๎าใจหลักของเหตุผลในเรื่องการเชื่อมโยงตัวเลขกับสิ่งของทั้งหมดเมื่อรวมกัน เพราะเด็กจะใช๎วิธี
นับเป็นหลัก ๆ ไป เชํน การนับที่ละ 1 นับ 2 นับ 3 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการนับควรให๎เด็กได๎ฝึกจาก
ประสบการณ๑จริง เชํน การนับจ านวนเพ่ือนที่มาโรงเรียนกี่คนมีผู๎หญิงกี่คน ผู๎ชายกี่คน มีเด็กผมยาวกี่
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คน นอกจากนั้นอาจนับกระดุมหรือนับต๎นไม๎ก็ได๎โดยใช๎ศิลปะค๎นหา ซึ่งในการวิจัยใช๎รูปแบบกิจกรรม
ศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎นั้น เด็กได๎ฝึกประสบการณ๑จากประสบการณ๑จริง การเรียนรู๎จากสื่อ
ของจริงในชีวิตประจ าวัน 
 2.4 ทักษะการรู๎คํารู๎จ านวน คือ ความสามรถในการจัดและการบอกคําจ านวนและ
ความสามารถในการเรียงล าดับ มากไปน๎อย หรือ น๎อยไปมาก ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ในการวิจัยสังเกต
พบวํา ความสามารถในการรู๎คํารู๎จ านวนนั้น เด็กจ าเป็นต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของตัวเลข และ
การนับเสียกํอนจึงจะสามารถเปรียบเทียบได๎วําสิ่งมากกวํา น๎อยกวํา ดังนั้นในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ
กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎ เด็กจะต๎องได๎รับประสบการณ๑จริงทางคณิตศาสตร๑ใน
ชีวิตประจ าวันของเด็กในการสํงเสริมความเข๎าใจ ด๎วยการใช๎ศิลปะเปลี่ยนแบบเพ่ือพัฒนาประสบการณ๑
ตรงกับ เพ็ญจันทร๑ เงียบประเสริฐ (2542 : 9) กลําววํา การจัดประสบการณ๑และการจัดกิจกรรม               
เน๎นเด็กเป็นศูนย๑กลาง เพ่ือให๎โอกาสเด็กได๎สร๎างความรู๎และทักษะ ปลูกฝ๓งให๎เด็กรู๎จักการค๎นคว๎า                
การแก๎ป๓ญหาและความรู๎ทางคณิตศาสตร๑เป็นพื้นฐาน ทีส่ามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 2.5 ทักษะการเพ่ิม-การลด ภายใน จ านวน 1-10 คือ ความสามารถในการเพ่ิม หรือลด
สิ่งของจากจ านวนสิ่งของที่มีอยูํ จากผลการวิจัย ทักษะทักษะการเพ่ิม-การลดภายใน จ านวน 1-10 
เป็นทักษะทางคณิตศาสตร๑ที่ผลการวิจัยมีการพัฒนาอยูํในระดับดีมากหลังจากการวิจัย เกิดจากการที่
เด็กมีความรู๎ ความเข๎าใจ ในทักษะการเพ่ิม-ลด เพ่ิมมากข้ึน และสามารถน ามาใช๎ได๎ เนื่องจากกิจกรรม
รูปแบบศิลปะสร๎างสรรค๑เพ่ือการเรียนรู๎ที่สามารถพัฒนาทักษะนี้ได๎ดีจากการทดลอง เชํน กิจกรรมใน
หนํวยการเรียนเรื่องสัตว๑ เรื่องยํอยสัตว๑มีพิษ เด็ก ๆ น าสัตว๑มีพิษมาเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งตําง ๆ ตาม
จินตนาการและสื่อสารผํานผลงานทางศิลปะเป็นการเพ่ิมจ านวนสิ่งที่มีอยูํในภาพจากการวาดเพ่ิมจาก
จ านวนสัตว๑มีพิษที่มีอยูํ โดยใช๎ศิลปะเปลี่ยนแบบด๎วยการน าหุํนจ าลองสัตวมีพิษมาพัฒนาเป็นงาน
ศิลปะและตั้งเป็นโจทย๑ทางคณิตศาสตร๑  เชํน มีต๎นไม๎สีด า 1 ต๎น ต๎นไม๎สีน้ าตาล 2 ต๎น  รวมมีต๎นไม๎กี่
ต๎น และเขียนเป็นสัญลักษณ๑คือ 1 + 2 = 3 เป็นต๎นกิจกรรมเป็นการเรียนรู๎จากการกระท า การได๎ลง
มือปฏิบัติจริงมีการวางแผนการท ากิจกรรมตรงกับ เพ็ญจันทร๑ เงียบประเสริฐ (2542 : 9) กลําววํา 
การสร๎างความรู๎และทักษะปลูกฝ๓งให๎เด็กรู๎จักการค๎นคว๎าและแก๎ป๓ญหาอยํางสนุกสนานการเรียนแตํละ
ทักษะเด็กจะถูกย้ าด๎วยศิลปะแตํละรูปแบบตั้งแตํศิลปะเปลี่ยนแบบ ศิลปะบูรณาการ และศิลปะค๎นหา 
ซึ่งท าให๎เด็กท าได๎ และคิดได๎ จากการทดสอบกับเด็กกลุํมเกํงก็ได๎ผลเชํนกัน เด็กมีพัฒนาการในระดับดี
มากอยํางมีนัยส าคัญที่ 4.53 
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การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
Creative development of early childhood children by using creative 
arts activities of students in kindergarten 2 Chonprathan Rangsan 

Community School Sam Ngao District, Tak Province 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถโดยการจัดประสบการณ๑

โดยใช๎กิจกรรมใบงานกิจกรรม หนํวย ผักแสนอรํอยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 กํอนและหลังการจัด
กิจกรรม กลุํมประชากรที่ศึกษา ได๎แกํ เด็กปฐมวัยอายุ 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยูํในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 
2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2564 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค๑ จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช๎ 
ได๎แกํ แบบฝึกหัดกิจกรรม หนํวยผักแสนอรํอย วาดภาพผักตามใจชอบ ฉีกปะภาพผัก ป๓้นดินน้ ามันผัก
ผลไม๎ โดยน าเครื่องมือที่สร๎างขึ้นให๎ผู๎เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบแก๎ไข ใช๎ระยะเวลาทดลอง
กิจกรรม 4 ครั้ง สถิติที่ใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูล การหาคําร๎อยละความก๎าวหน๎า ผลการวิจัยชั้นเรียนพบวํา
เด็กปฐมวัยมีคะแนนความก๎าวหน๎าสูงขึ้นทุกคนและมีคะแนนเฉลี่ยกํอนละหลังเรียน 

ผลการวิจัย พบวํา การจัดกิจกรรมศิลปะ รายสัปดาห๑ ตลอด 4 สัปดาห๑ กํอนการจัดกิจกรรม
ศิลปะ เด็กได๎คะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 2.00 และหลังการจัดกิจกรรมศิลปะ เด็กได๎คะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 
3.00 ซึ่งแสดงให๎เห็นวําการจัดกิจกรรมศิลปะ สํงผลให๎เด็กได๎คะแนนเพิ่มขึ้น  

 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, ความคิดสร๎างสรรค๑, ศิลปะสร๎างสรรค๑, กิจกรรม 
 
 

                                                           
1  นักศึกษาระดับบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น 
2  อาจารย๑ประจ าสาขาการศึกษาปฐมวยั คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก 
3  อาจารย๑ประจ าสาขาการศึกษาปฐมวยั คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก 
4 อาจารย๑ประจ าสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก 
5  อาจารย๑ประจ าหมวดศึกษาทั่วไป คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก 
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Abstract  
This research study aimed to compare the ability by organizing experiences 

using activity sheet activity, delicious vegetables unit of Kindergarten 2 students 
before and after the activity. The study population consisted of 17 pre-school 
children aged 4-5 years studying in the second semester of the academic year 2021 
at Chonlaprarangsan Community School. The tools used were activity exercises. 
delicious vegetable unit Draw a picture of vegetables as you like. Tear vegetable 
collages. Make vegetable and fruit plasticine. By bringing the tools created for 3 
experts to check and edit, using the activity trial period 4 times, the statistics used to 
analyze the data Finding Progress Percentage The results of classroom research 
showed that all early childhood children had higher grades in progress and average 
scores before and after school. 
 The results of the research found that weekly art activities for 4 weeks prior 
to the art activities The children scored an average of 0.42 percent and after the art 
activities The children scored an average of 0.48 percent, indicating that the arts 
activities as a result, children get higher scores 
 
Keyword: Development, Creativity, Creative Arts, Activities 
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
พุทธศักราช 2545 ในมาตรา 6 กลําววํา การจัดการศึกษา ต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนา คนไทยให๎เป็นมนุษย๑
ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญาและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข และในหมวด 4 ยังได๎ก าหนดแนวการจัดการศึกษา ใน
มาตรา 22 ถึงมาตรา 30 ซึ่งในสาระส าคัญของหมวดนี้ครอบคลุมหลักการสาระการเรียนรู๎และ
กระบวนการ จัดการศึกษาที่เปิดกว๎าง ให๎แนวทางการมีสํวนรํวมอยํางสร๎างสรรค๑ โดยเฉพาะมาตราที่ 
24 ได๎ก าหนดเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู๎ไว๎ใน (2) วําต๎องฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ๑ และการประยุกต๑ความรู๎มาใช๎เพ่ือปูองกันและแก๎ไข ป๓ญหา และใน (3) ยังได๎
กลําวถึงการจัดกิจกรรม โดยให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑จริง ฝึกการปฏิบัติ ให๎ท าได๎คิดเป็น 
(ส านักนายกรัฐมนตรี, 2545, หน๎า 5-14) พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 และ
ที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ได๎ให๎ความส าคัญกับการปฏิรูปการเรียนรู๎ โดยถือวํา 
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การพัฒนาความสามารถในการคิดเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษา เพราะการให๎ผู๎เรียนคิดเป็น
วิเคราะห๑เป็นสร๎างองค๑ความรู๎ได๎ จะสํงผลให๎ผู๎ เรียนเรียนรู๎ได๎อยํางตํอเนื่องและเต็มศัก ยภาพ               
ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนาจึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่ จะต๎องพัฒนาประชากร โดยเริ่ม
ตั้งแตํปฐมวัย เพราะเด็กวัยนี้พัฒนาการทั้งด๎านรํางกาย ด๎านสังคม ด๎านอารมณ๑จิตใจ และด๎าน
สติป๓ญญาอยํางรวดเร็ว ประสบการณ๑ที่เด็กได๎รับ ในชํวงแรกมีอิทธิพลอยํางยิ่งในการพัฒนาขั้นตํอไป 
ซึ่งสอดคล๎องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2560, หน๎า 8) 
เนื่องจากเป็นรากฐาน ของพัฒนาการก๎าวตํอไปของชีวิตเด็กแตํละคน ตลอดจนเป็นป๓จจัยส าคัญที่
ก าหนด ความสามารถ แรงจูงใจใฝุเรียนรู๎ และความกระตือรือร๎นในการพัฒนาตนเองของเด็ก ที่จะ
สํงผลตํอเนื่องจากชํวงวัยเด็กไปสูํวัยรุํนและวัยผู๎ ใหญํ ที่กระตุ๎นให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎และมี
ความสามารถ ในการสร๎างความสัมพันธ๑กับสิ่งตําง ๆ รอบตัว ในวิถีชีวิตของเด็กและในสังคมภายนอก 
อันจะสั่งสมเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นตํอการเรียนรู๎และสามารถพัฒนาตํอเนื่องไปสูํระดับที่สูงขึ้น 
ประสบการณ๑ส าคัญท่ีชํวยสํงเสริมพัฒนาการทางรํางกาย อารมณ๑ จิตใจ สังคม และสติป๓ญญาของเด็ก
นั้น พํอแมํหรือผู๎เลี้ยงดูจ าเป็นต๎องสนับสนุนให๎เด็กได๎มีประสบการณ๑ ตรงด๎วยการใช๎ประสาท                  
การเคลื่อนไหวสํวนตํางๆ ของรํางกาย การสร๎าง ความรัก ความผูกพันกับคนใกล๎ชิด การปฏิสัมพันธ๑
กับผู๎คนและสิ่งตําง ๆ รอบตัว และการรู๎จักใช๎ภาษาสื่อความหมาย ดังนั้น การฝึกทักษะตําง ๆ ต๎องให๎
เด็กมีประสบการณ๑ ส าคัญผํานการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และการเลํน ให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎จากการ
เลียนแบบ ลองผิดลองถูก ส ารวจ ทดลอง และลงมือกระท าจริง การปฏิสัมพันธ๑กับวัตถุสิ่งของ บุคคล 
และธรรมชาติรอบตัวเด็ก ตามบริบทของสภาพแวดล๎อม 
 โดยการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎ เจริญเติบโตและมีคุณภาพต๎องพัฒนาทั้งด๎านรํางกาย               
ด๎านอารมณ๑จิตใจ ด๎านสังคม และด๎านสติป๓ญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตําง
ระหวํางบุคคล เป็นการเตรียมความพร๎อมที่จะเรียนรู๎และสร๎างรากฐานชีวิตให๎พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสูํ
ความเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560) และความคิดสร๎างสรรค๑
เป็นสํวนหนึ่งของการพัฒนาด๎านสติป๓ญญาที่ควรได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาให๎กับเด็กทุกคน  
  ความคิดสร๎างสรรค๑ คือ กระบวนการของสมองที่มีความสามารถในการคิดได๎หลากหลาย
และแปลกใหมํกวําเดิมโดยสามารถน าไปประยุกต๑ทฤษฎีหรือหลักการได๎อยํางรอบคอบและมีความ
ถูกต๎องจนน าไปสูํการคิดค๎น และสร๎างสิ่งประดิษฐ๑ที่แปลกใหมํ  ดังนั้นกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑จะ
สามารถสํงเสริมด๎านสติป๓ญญา สร๎างผลงานผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด ความรู๎สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลงแปลกใหมํจากเดิมและมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน  
             ป๓ญหาของการวิจัย จากข๎อความดังกลําวข๎างต๎น และสภาพป๓จจุบันในชั้นเรียนอนุบาลปีที่  
2  โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค๑ การจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ที่ผํานมานั้นพบวํา เด็กนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค๑ กํอนจะเริ่มท ากิจกรรมตําง ๆ ตามที่ครูก าหนดไว๎
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ให๎ เด็กจะมีพฤติกรรมขี้อาย ไมํกล๎าแสดงออก ไมํมีความมั่นใจ ในการท ากิจกรรมรํวมกับเพ่ือน ๆ 
ผู๎วิจัยจึงเห็นวําพฤติกรรมนี้ไมํเหมาะสมและควรได๎รับ การแก๎ไขและพัฒนาให๎ดีขึ้น เพ่ือจะชํวยให๎เด็ก
นั้นมีทักษะในการเรียนรู๎และสามารถปรับตัว เข๎ากับสังคมได๎ จากเหตุผลและความส าคัญดังกลําว 
ผู๎วิจัยจึงเกิดความสนใจและแรงจูงใจ ที่พัฒนาทักษะการคิดพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัย  ที่นักเรียนยังขาด
การกระตุ๎นด๎วยกิจกรรมที่หลากหลายสํงผลให๎นักเรียนมีพัฒนาการด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ไมํเต็มตาม
ศักยภาพ  ผู๎ศึกษาจึงต๎องการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของโรงเรียน
ชุมชนชลประทานรังสรรค๑ จ านวน  17 คน โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑ ซึ่งจะเป็นวิธีการที่จะ
ชํวยให๎เด็กเกิดความคิดสร๎างสรรค๑ จินตนาการ เกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษา สํงเสริมและพัฒนากิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑ของเด็กปฐมวัย  
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร๎างสรรค๑ของเด็กปฐมวัยกํอนและหลังการจัดประสบการณ๑การ

เรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑    
3. เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีพฤติกรรมกล๎าแสดงออก และมีความมั่นใจในการ

ท ากิจกรรมรํวมกับเพื่อน ๆ 
         

วิธีการด าเนินวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุ

ระหวําง 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยูํในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
ชุมชนชลประทานรังสรรค๑ จังหวัดตาก จ านวน 17 คน  

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
 การทดลองในครั ้งนี ้ท าการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในกิจกรรม
สร๎างสรรค๑ ใช๎เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห๑ สัปดาห๑ละ 1 วัน (วันพฤหัสบดี) วันละ 20 นาที รวม
ทั้งสิ้น 4 วัน     

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  
แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑  มีองค๑ประกอบดังนี้ ด๎านสติป๓ญญา มาตรฐานที่               

ตัวบํงชี้ สภาพที่พึงประสงค๑ สาระการเรียนรู๎ มาใช๎ในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ ใช๎เวลาในการ
ทดลอง 4 สัปดาห๑ สัปดาห๑ละ 1 วัน วันละ 20 นาที รวม 4 วัน โดยจัดในชํวงกิจกรรมสร๎างสรรค๑     
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เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
แบบประเมินความคิดสร๎างสรรค๑ ประกอบด๎วย เกณฑ๑การให๎คะแนน แบบบันทึกคะแนนการ

วัดความสามารถด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ 
เพียเจต๑ (Piaget) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด๎านความคิดของเด็กวํามีขั้นตอนหรือ

กระบวนการอยํางไร ทฤษฎีของเพียเจต๑ตั้งอยูํบนรากฐานของทั้งองค๑ประกอบที่เป็นพันธุกรรม และ
สิ่งแวดล๎อม เขาอธิบายวํา การเรียนรู๎ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติป๓ญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการ
ไปตามวัยตําง ๆ เป็นล าดับขั้น พัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไมํควรที่จะเรํงเด็กให๎ข๎ามจาก
พัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสูํอีกขั้นหนึ่ง เพราะจะท าให๎เกิดผลเสียแกํเด็ก แตํการจัดประสบการณ๑
สํงเสริมพัฒนาการของเด็กในชํวงที่เด็กก าลังจะพัฒนาไปสูํขั้นที่สูงกวํา สามารถชํวยให๎เด็กพัฒนาไป
อยํางรวดเร็ว อยํางไรก็ตาม เพียเจต๑เน๎นความส าคัญของการเข๎าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก
มากกวําการกระตุ๎นเด็กให๎มีพัฒนาการเร็วขึ้น เพียเจต๑สรุปวํา พัฒนาการของเด็กสามารถอธิบายได๎
โดยล าดับระยะพัฒนาทางชีววิทยาที่คงท่ี แสดงให๎ปรากฏโดยปฏิสัมพันธ๑ของเด็กกับสิ่งแวดล๎อม  

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. รูปแบบการทดลอง 
    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยศึกษากลุํมเดียว วัดกํอนและหลังการทดลอง  

(One-Group Pretest-Posttest Designe) ดังนี้ 
 

กลุํมทดลอง 
 

O1 หมายถึงคําของตัวแปรตามที่ได๎จากการวัดกํอนการทดลอง 
                     X     หมายถึสิ่งทดลองท่ีได๎ให๎กับกลุํม (การจัดกระท าในกลุํมทดลอง) 
                     O2      หมายถึงคําของตัวแปรตามท่ีได๎จากการวัดหลังการทดลอง  

2. การด าเนินการทดลอง 
 2.1 กํอนด าเนินการทดลอง  ท าการประเมินความคิดสร๎างสรรค๑โดยใช๎แบบประเมิน

ความคิดสร๎างสรรค๑ ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น ทดสอบเด็กทีละคน ทดสอบชํวงเวลา 09.30 น. เป็นเวลา 1 เดือน 
    2.2 ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช๎เวลาในการทดลอง 4  

สัปดาห๑ สัปดาห๑ละ 1 วัน วันละประมาณ 20 นาที 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข๎อมูลที่ได๎ คือ คะแนนจากการประเมินความคิดสร๎างสรรค๑ กํอนและหลังการทดลอง 

ผู๎รายงานได๎วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยวิธีการทางสถิติ ดังนี้ 
 

O1  X  O2 
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  1.  สถิติพื้นฐาน               
      1.1  คําเฉลี่ย (mean) โดยใช๎สูตร (ล๎วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน๎า 73) 

𝑋 =  
∑𝑋

𝑁
 

                               เมื่อ      X       แทน    คะแนนเฉลี่ย 

                                        ∑𝑋     แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  
                                         N       แทน    จ านวนข๎อมูล 
  1.2  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช๎สูตร (ล๎วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2538, หน๎า 79) 

S. D.  =  √
𝑁∑𝑋

2
− (∑𝑋)2  

𝑁(𝑁 − 1)
    

 
                 เมื่อ           S.D.       แทน    ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน   
                                  ∑𝑋2      แทน    ผลรวมของก าลังสองของคะแนน   
                                (∑𝑋)2     แทน    ก าลังสองของผลรวมของคะแนน   
                                  N         แทน    จ านวนข๎อมูล   
 
ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของเด็กปฐมวัยโดยใช๎กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑
ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สรุปได๎ ดังนี้  
 การเปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของเด็กปฐมวัยกํอนและหลังการใช๎กิจกรรม 
กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เรื่องผักแสนอรํอย เรื่องธรรมชาติรอบตัว ให๎กับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 
โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยใช๎แบบสังเกตกลุํมตัวอยําง จ านวน 
17 คน พบวํา เด็กปฐมวัยมีความคิดสร๎างสรรค๑ โดยกํอนการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑ผักแสน
อรํอย เรื่องธรรมชาติรอบตัว มีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.00 และหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑ผักแสน
อรํอย เรื่องธรรมชาติรอบตัว มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.00 ซึ่งมีผลตํางของคะแนนเฉลี่ย เทํากับ 1 จึงสรุปได๎
วํา เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังจากได๎รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑ผักแสนอรํอย เรื่อง
ธรรมชาติรอบตัว เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีทักษะการพูดสูงขึ้น 
 การเปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของเด็กปฐมวัย กํอนและหลังการใช๎กิจกรรม
ศิลปะสร๎างสรรค๑ เรื่องผักแสนอรํอย เรื่องธรรมชาติรอบตัว ให๎กับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 
โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยใช๎แบบสังเกตกลุํมตัวอยํางจ านวน 
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17 คน พบวํา เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ โดยกํอนการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑
เรื่องผักแสนอรํอย เรื่องธรรมชาติรอบตัว มีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.00 และหลังการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความคิดสร๎างสรรค๑ มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.00 ซึ่งมีผลตํางของคะแนนเฉลี่ย เทํากับ 1 จึงสรุปได๎วํา                
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังจากได๎รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑ผักแสนอรํอย เรื่อง
ธรรมชาติรอบตัวเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความคิดสร๎างสรรค๑สูงขึ้น  
 สรุปผลการวิเคราะห๑การเปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของเด็กปฐมวัย กํอนและ
หลังการใช๎กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑ จากตารางที่ 4.2 โดยใช๎แบบสังเกตกลุํมตัวอยําง จ านวน 17 คน 
สรุปได๎วํา หลังจากเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได๎รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เด็กปฐมวัย 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทุกคน มีความคิดสร๎างสรรค๑สูงขึ้น    
 
อภิปรายผล 
 การใช๎แผนการจัดประสบการณ๑กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เรื่องผักแสนอรํอย เรื่องธรรมชาติ
รอบตัวของเด็กปฐมวัยโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก กับกลุํมตัวอยําง 
จ านวน 17 คน พบวําคะแนนเฉลี่ยหลังการแผนการจัดประสบการณ๑กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เรื่อง
ผักแสนอรํอย เรื่องธรรมชาติรอบตัว สูงกวําคะแนนเฉลี่ยกํอนการแผนการจัดประสบการณ๑กิจกรรม
ศิลปะสร๎างสรรค๑เรื่องผักแสนอรํอย เรื่องธรรมชาติรอบตัว สรุปได๎วํา เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 
โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค๑ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ที่ได๎รับการแผนการจัดประสบการณ๑
กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑ มีความคิดสร๎างสรรค๑สูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ครูประจ าชั้นเรียนได๎ใช๎
แผนการจัดประสบการณ๑กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เรื่องผักแสนอรํอย เรื่องธรรมชาติรอบตัว 
ประกอบการสอน จึงท าให๎เด็กปฐมวัยทุกคนในห๎องเรียนสนใจและตั้งใจเรียนเพ่ิมมากขึ้น สอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ ภาวิณี โตส าลี (2563 : 38-39) ได๎วิจัยเรื่อง การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของเด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ด๎วยการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑ มีวัตถุประสงค๑ของงานวิจัย เพ่ือศึกษา
พัฒนาการด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ของเด็กปฐมวัย เมื่อได๎รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑และเพ่ือ
เปรียบเทียบพัฒนาการด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ของเด็กปฐมวัย กํอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร๎างสรรค๑ โดย กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชาย-หญิง อายุระหวําง 5-6 ปี ก าลัง
ศึกษาอยูํในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดโบสถ๑ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห๑บุรี จ านวน 49 คน โดยได๎มาจากการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัย 
พบวํา ผลการวิจัยพบวําความคิดสร๎างสรรค๑ของเด็กปฐมวัย ทั้งโดยรวมและรายด๎าน พบวํา ทั้งด๎าน
ความคิดละเอียดลออ ความคิดยืดหยุํน ความคิดริเริ่ม และความคิดคลํองแคลํว หลังการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร๎างสรรค๑ สูงกวํากํอนการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
การทดสอบกํอนทดลองและหลังทดลองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ ยโดยรวม
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เทํากับ 15.75 คะแนน และ 44.64 คะแนน ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนกํอนและหลังการ
ทดลอง พบวําคะแนนการทดสอบกํอนการทดลองและหลังการทดลองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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การศึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมสะพานหรรษาเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

A study on the activity of the fun bridge to promote the ability to use big 
muscles of early childhood Ban Mae Pa School, Mae Sot District,Tak Province 
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บทคัดย่อ  
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) สร๎างแผนการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ และพัฒนา            

การจัดกิจกรรมกลางแจ๎ง สํงเสริมความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํของเด็กปฐมวัยโดยการจัด
กิจกรรมสะพานหรรษา 2) เปรียบเทียบความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํของเด็กปฐมวัยกํอนและ
หลังจัดสะพานหรรษา ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 2 
จังหวัดตากในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 500 คน และกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา 
ได๎แกํ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของโรงเรียนบ๎านแมํปะ อ าเภอแมํสอด.จังหวัดตากในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 18 คน ได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา ครั้งนี้ 
คือ 1) แผนการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ และแผนกิจกรรมกลางแจ๎ง จ านวน 15 แผน 2) 
แบบทดสอบความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํ 3 ด๎าน ได๎แกํทักษะการทรงตัว ทักษะการกระโดด 
ทักษะการวิ่ง 
 ผลการศึกษา พบวํา 1) แผนการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎และแผนการจัดกิจกรรม
กลางแจ๎ง จ านวน 15 แผน มีคุณภาพดีมาก สามารถน าไปใช๎เป็นแนวทางการพัฒนาความสามารถ  
ในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ได๎ 2) เด็กปฐมวัยที่ได๎รับการจัดกิจกรรมตาม
แผนการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎และกิจกรรมสะพานหรรษา มีความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อ
ใหญํที่สูงขึ้น โดยความสามารถในการใช๎ กล๎ามเนื้อใหญํของเด็กปฐมวัยกํอนการจัดกิจกรรมสะพาน
หรรษามีคะแนนเฉลี่ย ( X ) เทํากับ 13.44 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทํากับ 1.50 และหลังการ
จัดกิจกรรมสะพานหรรษามีคําเฉลี่ย ( X ) เทํากับ 22.22 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทํากับ 3.62 
ซึ่งแสดงให๎เห็นวําการจัดกิจกรรมสะพานหรรษา สํงผลให๎เด็กได๎คะแนนเพ่ิมข้ึน 
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Abstract 
 The study aimed to 1) create a learning experience plan and develop 
outdoor activities Promote the ability to use the major muscles of preschool children 
by organizing the fun bridge activity. 2) Compare the ability to use the major muscles 
of preschool children before and after the fun bridge arrangement. 500 children of 
early childhood in schools under the Office of Tak Educational Service Area 2, Tak 
Province in the second semester of the academic year 2021. And the sample group 
used in the study was preschool children in Kindergarten Year 2 of Ban MaePa 
School. Mae Sot District, Tak Province In the second semester of the academic year 
2021, 18 students were obtained by selective selection. The tools used in this study 
were 1) the learning experience plan. and 15 outdoor activities plans; 2) a test of the 
ability to use 3 major muscles, namely balance skills; jumping skills, running skills 
 The study suggested that 1) 15 learning experience plans and outdoor 
activities plans were of very good quality. Can be used as a guideline to develop the 
ability to use the big muscles of kindergarten year 2 children. 2) Preschool children 
who were organized according to the learning experience and fun bridge activities 
had a higher ability to use the big muscles. The ability to use big muscles of 
preschool children before the fun bridge had a mean score ( X ) was 13.44, the 
standard deviation (S.D.) was 1.50, and after the Hansa bridge activity was organized, 
the mean was 22.22. The deviation ( X ) was 22.22 the standard deviation (S.D.) was 
3.62, which shows that the activity of the fun bridge As a result, children get higher 
scores. 
 
Keywords : Eearly childhood , Outdoor Activity , Ability to use big muscles of childhood 

 
บทน า 

การจัดการศึกษาปฐมวัยตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัย และวิสัยทัศนของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 บนพ้ืนฐานของความรูความเข๎าใจในแนวคิดและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย มีสํวนส าคัญยิ่งในการพัฒนาเด็กทั้งด๎านรํางกาย อารมณ๑ จิตใจ สังคม และสติปญญา           
อยํางงเป็น องค๑รวม และสมดุลครบทุกดา๎น ผํานการเลํนอยํางมีความหมาย นอกจากนี้ตองสอดคลอง
กับการท างานของสมอง การเสริมสร๎างทักษะการคิดที่เป็นประโยชนตํอการด าเนินชีวิตในอนาคต  
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การอบรมเลี้ยงดูเด็กดวยการสรางวินัยเชิงบวก รวมทั้งการใหการศึกษาที่มีคุณภาพดวยการจัดสภาพ
แวดลอมที่เหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู เพ่ือชวยใหเด็กมีพัฒนาการและเกิดการเรียนรู ตาม
จุดหมายของหลักสูตร ดวยวิธีการประเมินตามสภาพจริงที่สะทอนถึงพัฒนาการและการเรียนรูที่แท
จริงของเด็ก ซึ่งครอบครัวสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน  ต องมีสวนรวม
รับผิดชอบในการพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพชีวิตไปส ูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ภายใตบริบทของสังคม
วัฒนธรรมและความเปนไทยกับการอยูรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,2561 : 4) 

พัฒนาการของมนุษย๑เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย๑ เริ่มตั้งแตํปฏิสนธิตํอเนื่องไป
จนตลอดชีวิต ซึ่งครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  พัฒนาการทางด๎าน
รํางกาย อารมณ๑ จิตใจ สังคม และสติป๓ญญาจะมีความสัมพันธ๑และพัฒนาอยํางตํอเนื่องเป็นล าดับ
ขั้นตอนไปพร๎อมๆกันทุกด๎าน เด็กแตํละคนจะเติบโตและมีลักษณะพัฒนาการแตกตํางกันไปตามวัย 
โดยที่พัฒนาการเด็กปฐมวัยบํงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเด็กอยํางตํอเนื่องในแตํละวัย 
เริ่มตั้งแตํปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ,2551:3) 
พัฒนาการทางด๎านรํางกายเป็นพัฒนาการที่ส าคัญด๎านหนึ่งของเด็กปฐมวัย เพราะพัฒนาการด๎าน
รํางกายเป็นพัฒนาการที่เสริมสร๎างความมั่นใจให๎กับเด็ก เด็กที่มีวุฒิภาวะตามวัยที่สมบูรณ๑สํวนหนึ่ง
เกิดจากการที่เด็กมีรูปรําง มีรํางกายที่สมบูรณ๑และมีสมรรถนะทางกายที่ทัดเทียมกับผู๎อ่ืน การที่เด็ก
ได๎รับกิจกรรมพัฒนาทางกายที่ถูกต๎องนอกจากสํง เสริมรํางกายให๎แข็งแรงแล๎ว ยังชํวยให๎เด็ก
เคลื่อนไหวและใช๎ลักษณะทําทางที่ถูกต๎องเมื่อเติบโตขึ้น กล๎ามเนื้อใหญํเป็นสํวนประกอบของรํางกาย
ที่สังเกตได๎งําย เด็กจะมีพัฒนาการความแข็งแรงและกลไกลของรํางกาย จากวัยทารก พลังของ
กล๎ามเนื้อใหญํคือการชันคอ พลิกตัว คลาน คืบ ตามด๎วยความสามารถในการนั่งและตั้งไขํ เมื่ออายุ
ได๎ 3 ขวบ กลไกการท างานของกล๎ามเนื้อใหญํจะสัมพันธ๑กันมากขึ้น กระโดดได๎ดี เตะลูกบอลได๎ เมื่อ
อายุเข๎า 4 ขวบ จะเดินได๎ดี ปีนปุายคลํองตัว ชอบการท ากิจกรรมทางกายด๎วยมีพลังเหลือเฟือ เมื่อ
อายุเข๎า 5-6 ขวบ เด็กจะมีความความสามารถทางกายคลํองแคลํว ซึ่งการเปิดโอกาสให๎เด็กมีกิจกรรม
ทางกายเป็นการกระตุ๎นกล๎ามเนื้อใหญํ ได๎ออกก าลังและเพ่ิมความแข็งแรง การให๎เด็กได๎วิ่งได๎เลํนและ
เคลื่อนไหวอยํางสม่ าเสมอนอกจากจะท าให๎กล๎ามเนื้อแข็งแรงแล๎ว ยังชํวยให๎เกิดการเคลื่อนไหวและ
การทรงตัวที่สวยงามด๎วย (กุลยา ตันติผลาชีวะ.2551 : 100 -101 ) 

แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ เด็กปฐมวัยเปนชวงวัยที่เรียนรูผํานการเลํนและการท า
กิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย เป็นหน๎าที่ของผู๎สอนตองวางแผนโดยบูรณาการทั้งวิทยาศาสตร๑               
คณิตศาสตร๑ ศิลปะ ภาษา ดนตรี และการเคลื่อนไหว คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย และ  
ศาสตร๑อ่ืนๆโดยไมํแบํงเป็นรายวิชา  แตจํะมีการผสมผสานความรู ทักษะกระบวนการ และเจตคติของ
แตละศาสตรในการจัดประสบการณ ซึ่งแตกตางจากการเรียนรู ในระดับชั้นอ่ืนๆ เปนการจัด
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ประสบการณ๑การเรียนรูอยางเปนธรรมชาติเหมาะสมตามวัยของเด็ก เพ่ือพัฒนาเด็กทั้งดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยการจัดประสบการณ การเรียนรูบูรณาการผานสาระการเรียน
รูที่ประกอบดวยประสบการณส าคัญ ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา และสาระที่
ควรเรียนรู ไดแก ตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัวและสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก                
โดยออกแบบการจัดประสบการณและกิจกรรมที่ท าใหเกิดความหลากหลาย ภายใตสาระการเรียนรู
ทั้งประสบการณส าคัญและสาระที่ควรเรียนรูที่มีการเชื่อมโยงกับการพัฒนามาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของเด็ก และความสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของหลักสูตร โดยมีรูปแบบการจัด
ประสบการณตามความเหมาะสมของแตละสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้งนี้ประสบ
การณการเรียนรูของเด็กจะจัดขึ้นโดยค านึงถึงธรรมชาติของเด็กที่เรียนรูผานการเลน การลงมือปฏิบัติ 
การส ารวจ การทดลอง การสรางชิ้นงานที่สรางสรรค และการเห็นแบบอยางที่ดี การจัดประสบการณ            
การเรียนรูอยางหลากหลาย จะชวยตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลสงเสริมความชอบ 
ความสนใจ และความถนัด ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนาอยางรอบดาน พัฒนาทักษะชีวิต 
และทักษะการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็กที่มีความแตกตางกันไป
ในแตละบุคคล การจัดประสบการณการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักการบูรณาการที่ว า         
หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรูไดหลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรูไดหลายทักษะและ
หลายประสบการณส าคัญ ดังนั้นผูสอนตองวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู๎ในแตละวันใหเด็ก
เรียนรูผานการเลนที่หลากหลายกิจกรรม หลากหลายทักษะ หลากหลายประสบการณส าคัญอยําง
เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ เพ่ือให๎บรรลุจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 (คํูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2650 :8 ) 

การสํงเสริมพัฒนาการทางด๎านรํางกายของเด็กในขณะที่เด็กเลํนนั้นเป็นโอกาสที่เด็กจะได๎ใช๎
กล๎ามเนื้อทั้งกล๎ามเนื้อใหญํและกล๎ามเนื้อเล็กไปพร๎อมกันโดยที่เด็กไมํรู๎สึกตัว การฝึกฝนการใช๎
กล๎ามเนื้อดังกลําวในขณะที่เลํนจึงท าให๎เด็กได๎มีโอกาสฝึกฝนการใช๎กล๎ามเนื้ออยํางอัตโนมัติ จึงเป็นไป
ตามสภาพความจริงที่เด็กจะต๎องใช๎กล๎ามเนื้อโดยอัตโนมัติอยูํแล๎ว จึงชํวยให๎เด็กมีพัฒนาการทางด๎าน
รํางกายมากข้ึน รู๎จักใช๎สํวนตํางๆของรํางกายในการเคลื่อนไหวได๎ตามความเหมาะสม ท าให๎กล๎ามเนื้อ
แข็งแรง เกิดความคลํองตัวในการพัฒนาทักษะทางการเคลื่อนไหว จึงชํวยให๎เด็กมีสุขภาพดีขึ้นด๎วย 
(ภรณี คุรุรัตนะ.2535 : 113) 
     เกม เป็นกิจกรรมเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญตํอการสํงเสริมพัฒนาการด๎านรํางกาย
เป็นอยํางมาก ชํวยให๎เด็กมีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรง วํองไว และมีจินตนาการที่ดี เกมเป็นการเปิด
โอกาสให๎เด็กได๎ท ากิจกรรมมีที่จะพัฒนาด๎านรํางกายโดยเฉพาะความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อมัด
ใหญํ มีการสํงเสริมทักษะการเคลื่อนไหวทุกรูปแบบ สร๎างเสริมทักษะพ้ืนฐานและทักษะความก๎าวหน๎า
ของการเคลื่อนไหว และทางกลไกของรํางกาย ท าให๎สมรรถภาพทางกายมีความแข็งแรงเพ่ิมขึ้นเกิด
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ความพร๎อมทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ มี ความตื่นตัว สดชื่น แจํมใส พร๎อมที่จะปฏิบัติกิจกรรม ดังนั้น
การจัดกิจกรรมสะพานหรรษาจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ครูผู๎สอนสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริม
พัฒนากล๎ามเนื้อมัดใหญํเข๎าไปในกิจกรรม เพ่ือให๎เด็กปฐมวัยได๎พัฒนากล๎ามเนื้อมัดใหญํ (เยาวพา 
เดชะคุปต๑. 2528 : 20) 
 การจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของ
โรงเรียนบ๎านแมํปะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ซึ่งมีการจัดการเรียนรู๎ใน
ระดับการศึกษาปฐมวัยตั้งแตชํั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 พบวําการประเมินพัฒนาการ
ด๎านรํางกายของเด็กในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ยังไมํสามารถใช๎กล๎ามเนื้อใหญํในการปฏิบัติกิจกรรม
กลางแจ๎งได๎อยํางเต็มที่สํงผลให๎เด็กมีพัฒนาการไมํเป็นไปตามเกณฑ๑การประเมิน ดังนั้นผู๎วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาการจัดกิจกรรมกลางแจ๎ง โดยใช๎กิจกรรมสะพานหรรษาในการพัฒนากล๎ามเนื้อมัดใหญํของเด็ก
ปฐมวัย  โดยการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ กิจกรรมกลางแจ๎งเพ่ือใช๎พัฒนากล๎ามเนื้อ
มัดใหญํของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนบ๎านแมํปะ ได๎มากน๎อยเพียงใด อีกทั้งยังเป็นแนวทางที่เหมาะสม
ให๎กับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยน าไปใช๎ในการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนา
กล๎ามเนื้อมัดใหญํของเด็กปฐมวัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพตํอไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือสร๎างแผนการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎และแผนการจัดกิจกรรมกลางแจ๎งสํงเสริม
ความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมสะพานหรรษา 

2.เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํของเด็กปฐมวัยกํอนและหลังจัด
กิจกรรมสะพานหรรษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิงอายุ 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยูํ           

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 500 คน 

กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษา 
อยูํชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ๎านแมํปะ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 18 คน โดยใช๎วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด๎วย  
1. แผนการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ระดับปฐมวัยและแผนการจัดกิจกรรมสะพานหรรษา 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํของเด็กปฐมวัย 3 ด๎าน ได๎แกํ 

2.1ความสามารถด๎านการทรงตัว 
2.2 ความสามารถด๎านการกระโดด 
2.3 ความสามารถด๎านการวิ่ง 

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร๎างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้มีกระบวนการสร๎างดังนี้ 

1. การสร๎างแผนการจัดกิจกรรมสะพานหรรษา มีข้ันตอนการสร๎าง ดังนี้ 
       1.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา แนวทางการจัดกิจกรรมที่จะชํวยสํงเสริมความสามารถ           
ในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมสะพานหรรษา 

1.2  สร๎างแผนการจัดกิจกรรมสะพานหรรษา ซึ่งมีกรอบรายละเอียด ดังนี้ 
1.2.1  ชื่อกิจกรรม 
1.2.2  จุดประสงค๑ของการท ากิจกรรมสะพานหรรษา มีจุดประสงค๑เน๎น

ความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํ 
1.2.3   ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม มีข้ันตอนดังนี ้

 ขั้นน า การน าเข๎าสูํกิจกรรมโดยการอบอํุนรํางกายและแนะน าอุปกรณ๑และวิธีการเลํนที่ถูกต๎อง
ให๎แกํเด็ก 
 ขั้นด าเนินกิจกรรม ครูแบํงกลุํมเด็กและอุปกรณ๑ในการท ากิจกรรมพร๎อมทั้งให๎เด็กเริ่มท า
กิจกรรมสะพานหรรษา 

ขั้นสรุป ครูให๎เด็กพักผํอนรํางกายหลังการท ากิจกรรม  
1.2.4 วัสดุ-อุปกรณ๑อุปกรณ๑ท่ีใช๎ในการท ากิจกรรมสะพานหรรษามีทํอ PVCที่มีความ

สูงแตกตํางกันแตํละกิจกรรม 
1.3   น าแผนการจัดกิจกรรมสะพานหรรษาที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นน าเสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญ

ด๎านการสอนระดับปฐมวัยจ านวน3 ทําน เพ่ือตรวจพิจารณาและปรับปรุงแก๎ไขให๎เหมาะสม โดยใช๎
เกณฑ๑การตัดสิน 2 ใน 3 ทํานของผู๎เชี่ยวชาญที่มีความเห็นตรงกัน ซึ่งผู๎เชี่ยวชาญ มีดังนี้ 

1.3.1 นางสาววิมพ๑วิภา วาทาคร ูโรงเรียนบ๎านแมํปะ 
1.3.2 นางวิชาดา จูแวน คร ูโรงเรียนบ๎านแมํปะ 
1.3.3 นางสาวพนารัตน๑ ตอพล ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านแมํปะ 
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ผู๎เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาเพ่ือหาความสอดคล๎องของจุดประสงค๑ เนื้อหา การด าเนิน
กิจกรรม สื่อการเรียน และการประเมินผล 

1.4 หาคําความสอดคล๎อง IOC ที่มีคํามากวํา 0.5 ขึ้นไป ถือวําใช๎ได๎ โดยการก าหนด
คะแนนเป็น +1, 0 และ -1 จากการที่น าคะแนนจากผู๎เชี่ยวชาญมาหาคํา IOC ปรากฏวํามีคําเทํากับ 1 
ซึ่งมากกวํา 0.5 ถือวําน าไปใช๎ได๎ 

1.5 ปรับปรุงแก๎ไขแผนการจัดกิจกรรมสะพานหรรษาให๎เหมาะสมตามค าแนะน าของ
ผู๎เชี่ยวชาญ 

1.6 น าแผนจัดกิจกรรมสะพานหรรษาที่ปรับปรุงเหมาะสมไปใช๎กับกลุํมตัวอยํางใน
การทดลอง 

2. การสร๎างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํของเด็กปฐมวัย 3 ด๎าน 
ได๎แกํ ความสามารถด๎านการทรงตัว ความสามารถด๎านการกระโดด และความสามารถด๎านการวิ่ง 
ด าเนินการดังนี้ 
    2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่ เกี่ยวข๎องกับการสร๎างแบบทดสอบ
ความสามารถกล๎ามเนื้อใหญํ 3 ด๎าน  

2.2 สร๎างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํ 3 ด๎าน ได๎แกํ 
ความสามารถด๎านการทรงตัว ความสามารถด๎านการกระโดด และความสามารถด๎านการวิ่ง 

2.3 สร๎างคํูมือในการด าเนินการทดสอบการวัดความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํ
ให๎สอดคล๎องกับแบบทดสอบ 

2.4 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํ 3  ได๎แกํ ด๎าน
ความสามารถด๎านการทรงตัว ความสามารถด๎านการกระโดด และความสามารถด๎านการวิ่ง และคูํมือ
ด าเนินการทดสอบที่สร๎างขึ้นเสนอผู๎เชี่ยวชาญ ด๎านการศึกษาปฐมวัย เพ่ือหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
และความเหมาะสมของแบบทดสอบ โดยผู๎เชี่ยวชาญ ประกอบด๎วย นางสาววิมพ๑วิภา วาทา นางวิชา
ดา จูแวน ครู โรงเรียนบ๎านแมํปะ นางสาวพนารัตน๑ ตอพลครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านแมํปะ 
         2.5 จากที่น าแบบทดสอบและแผนจากผู๎เชี่ยวชาญมาหาคําความสอดคล๎อง IOC ได๎ 
เทํากับ 1 ซึ่งมากกวํา 0.5 สามารถน าแบบทดสอบไปใช๎ได๎ 

2.6 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํของเด็กปฐมวัยที่ผําน               
การตรวจสอบจากผู๎เชี่ยวชาญ มาปรับปรุง แก๎ไข ตามความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ 

2.7 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงไปใช๎ในการทดสอบความวัดสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อ
ใหญํของเด็กปฐมวัย 3 ด๎านได๎แกํ ความสามารถด๎านการทรงตัว ความสามารถด๎านการกระโดด และ
ความสามารถด๎านการวิ่ง เพ่ือเก็บรวบรวมข๎อมูลกํอนและหลังการทดสอบ 
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แบบแผนการทดลอง 
กลุํม สอบกํอน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 

เมื่อ 
E  แทน กลุํมการทดลอง 
T1 แทน การประเมินวัดความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํกํอนการทดลอง 
X แทน การท ากิจกรรมสะพานหรรษา 
T2 แทน การประเมินวัดความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํหลังการทดลอง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การทดลองครั้งนี้ด าเนินการภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยกลุํมทดลองจะได๎รับ

การจัดกิจกรรมสะพานหรรษา ซึ่งใช๎เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห๑สัปดาห๑ละ 3 วันได๎แกํวันพุธ             
วันพฤหัสบดี วันศุกร๑ใช๎เวลาวันละ 30 นาที ระหวํางเวลา 09.30 - 10.00 นาฬิกา รวม 15 วัน  

1. เตรียมความพร๎อมกํอนการทดลองโดย สร๎างความคุ๎นเคยกับเด็กกลุํมตัวอยํางเป็นเวลา             
1 สัปดาห๑ 

2. ผู๎วิจัยท าการประเมินวัดความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํของเด็กปฐมวัย กํอนการจัด
กิจกรรมสะพานหรรษา (Pretest) ด๎วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํของเด็ก
ปฐมวัย ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นกับนักเรียนกลุํมทดลอง 

3. จัดเตรียมสภาพแวดล๎อมที่ใช๎ในการทดสอบให๎เหมาะสมโดยการจัดแบํงเนื้อที่ ส าหรับ             
การท ากิจกรรมสะพานหรรษาให๎ชัดเจน 

4. ผู๎วิจัยด าเนินการทดลองจัดกิจกรรมสะพานหรรษา ซึ่งใช๎เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห๑โดย
ทดลองสัปดาห๑ละ 3 วันได๎แกํ วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร๑ใช๎เวลาวันละ 30 นาที ระหวํางเวลา                
09.30 น.-10.00 น.  
 

5. เมื่อด าเนินการทดลองจนครบ 5 สัปดาห๑ ผู๎วิจัยท าการประเมินพัฒนาการกล๎ามเนื้อใหญํ
หลังการทดลอง (Pretest) กับกลุํมตัวอยํางโดยใช๎แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใช๎วัด
กํอนการทดลอง 

การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
ข๎อมูลที่ได๎ คือคะแนนจากการทดสอบกํอนและหลังการทดลอง ผู๎ศึกษาได๎วิเคราะห๑ข๎อมูล

ด๎วยโปรแกรมวิเคราะห๑ข๎อมูลแบบส าเร็จรูป เพ่ือหาคําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
การศึกษาการพัฒนาความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํของเด็กปฐมวัยโดยใช๎กิจกรรม

สะพานหรรษา มีจุดมุํงหมายส าคัญเพ่ือสร๎างแผนการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ และเปรียบเทียบ    
การพัฒนาความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํของเด็กปฐมวัยกํอนและหลังการจัดกิจกรรมสะพาน
หรรษาผลการศึกษาพบวํา  

1. แผนการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ ผู๎ศึกษาได๎พัฒนาโดยศึกษาหลักสูตรปฐมวัย ปี 2560 
วิเคราะห๑ผู๎เรียน ของเด็กระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ๎านแมํปะ อ าเภอแมํสอด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 และออกแบบกิจกรรมสะพานหรรษา มีจ านวน 15 แผน เอาไปให๎
ผู๎เชี่ยวชาญดูผู๎เชี่ยวชาญมีการตรวจสอบและประเมินแผนการจัดประสบการณ๑ มีคุณภาพในระดับ 
ใช๎ได๎ ดังตาราง 1 

เครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญ การประเมิน ระดับคุณภาพ 
1.แผนการจัดกิจกรรมสะพานหรรษา 3 คน 1.00 ดีมาก 
2.แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช๎
กล๎ามเนื้อใหญํของเด็กปฐมวัย  
2.1 ความสามารถด๎านการทรงตัว 
2.2 ความสามารถด๎านการกระโดด 
2.3 ความสามารถด๎านการวิ่ง 

 
 

3 คน 
3 คน 
3 คน 

 
 

1.00 
1.00 
1.00 

 
 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

จากตาราง 1 แสดงให๎เห็นวําแผนการจัดกิจกรรมสะพานหรรษามีความสอดคล๎องเหมาะสมที่
จะใช๎จัดกิจกรรมพัฒนากล๎ามเนื้อใหญํของเด็กระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ๎านแมํปะ อ าเภอแมํสอด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 

2.  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการพัฒนาความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํโดยรวม
ของเด็กปฐมวัยที่ได๎รับการจัดกิจกรรมสะพานหรรษาพบวํา ความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํของ
เด็กปฐมวัยในระยะกํอนการจัดกิจกรรมสะพานหรรษา ดังตาราง 2 
ความสามารถด้านกล้ามเนื้อใหญ่ ค่าเฉลี่ย X  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D 
กํอนการจัดกิจกรรม 13.44 1.50 
หลังการจัดกิจกรรม 22.22 3.62 
 

จากตาราง 2 แสดงให๎เห็นวําความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํของเด็กปฐมวัยในระยะ
กํอนการจัดกิจกรรมสะพานหรรษามีคะแนนเฉลี่ย ( X ) เทํากับ 13.44 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทํากับ 1.50 และหลังการจัดกิจกรรมสะพานหรรษามีคําเฉลี่ย ( X ) เทํากับ 22.22 สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทํากับ 3.62 
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อภิปรายผล 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎และออกแบบกิจกรรมสะพานหรรษา จ านวน 

15 แผน ซึ่งผู๎เชี่ยวชาญประเมินแล๎วมีระดับคุณภาพใช๎ได๎ ซึ่งการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ๑         
การเรียนรู๎และกิจกรรมสะพานหรรษา ผู๎ศึกษาได๎ศึกษาหลักสูตรปฐมวัย ปี 2560 และวิเคราะห๑ผู๎เรียน
คือเด็กระดับชั้นอนุบาล 2 ที่มีป๓ญหาในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํ เพ่ือพัฒนาแผนและกิจกรรมที่ใช๎พัฒนา
ความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํที่เหมาะสมกับเด็กอนุบาล 2 เป็นไปตามหลักการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2560) ที่เสนอแนะวําแผนการจัดประสบการณ๑เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการจัดกิจกรรมและประสบการณ๑ให๎แกํเด็ก ชํวยให๎ผู๎สอนสามารถจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎
ส าหรับเด็กได๎อยํางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่ งสํงผลให๎  เด็กปฐมวัยเกิดแนวคิด ทักษะ 
ความสามารถ คุณลักษณะ คํานิยม และความเข๎าใจอยํางเหมาะสมกับพัฒนาการ ได๎รับประสบการณ๑
การเรียนรู๎ที่สมดุล สอดคล๎องกับจิตวิทยาพัฒนาการ และมีความสุขในการเรียนรู๎ ผู๎สอนทุกคน              
จึงจ าเป็นต๎องวางแผนการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎เพ่ือให๎สามารถจัดประสบการณ๑สํงเสริม
พัฒนาการของเด็ก ให๎บรรลุเปูาหมายของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีขั้นตอนการจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ๑การจัดท าแผนการจัดประสบการณ๑ให๎บรรลุจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
โดย 1) ศึกษาท าความเข๎าใจหลักสูตรสถานศึกษา ผู๎สอนควรศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
อยํางละเอียดจนเกิดความเข๎าใจวําจะต๎องพัฒนาเด็กอยํางไร เพ่ือให๎บรรลุตามจุดหมายที่ก าหนดไว๎ 
การศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยชํวยให๎ผู๎สอนสามารถออกแบบการจัดประสบการณ๑ที่
สอดคล๎องกับ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย นอกจากนี้ ควรศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องเพ่ิมเติมเพ่ือให๎           
มีความเข๎าใจยิ่งขึ้น เชํน คูํมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ข๎อมูลพัฒนาการเด็ก  
เป็นต๎น 2) ออกแบบการจัดประสบการณ๑ ผู๎สอนออกแบบการจัดประสบการณ๑ตามรูปแบบการจัด 
ประสบการณ๑ท่ีก าหนดไว๎ในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ในกรณีที่สถานศึกษาก าหนดรูปแบบการจัด
ประสบการณ๑ แบบหนํวยการจัดประสบการณ๑ ผู๎สอนต๎องก าหนดหัวเรื่องเพ่ือใช๎เป็นแกนกลางในการ
จัดประสบการณ๑ และก าหนดรายละเอียดของหนํวยการจัดประสบการณ๑ โดยน ามาจากการวิเคราะห๑
สาระการเรียนรู๎รายปี ในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 การเปรียบเทียบความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํของเด็กปฐมวัยโดยใช๎กิจกรรมสะพาน
หรรษากํอนและหลังทั้งโดยรวมและรายด๎าน ผลการวิจัยพบวํา เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวําง           
4 - 5 ปี ระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ๎านแมํปะ อ าเภอแมํสอด 
จังหวัดตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 18 คน ที่ได๎รับ          
การฝึกจากกิจกรรมสะพานหรรษา มีความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน เพราะหลังจากได๎รับการจัดกิจกรรมสะพานหรรษาเด็กปฐมวัยมีความสามารถใน          
การท างานของกล๎ามเนื้อใหญํที่ใช๎ในการเคลื่อนไหว เชํน ความสามารถด๎านการทรงตัว ความสามารถ
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ด๎านการกระโดด และความสามารถด๎านการวิ่ง ท าให๎รํางกายของเด็กเคลื่อนไหวได๎คลํองแคลํว สามารถ
ใช๎กล๎ามเนื้อใหญํได๎ดี ซึ่งสอดคล๎องกับ (อาพีซา ผดุงผล,นวพร แซํเลือง 2561 : 5) กลําววํา การจัด
กิจกรรมกลางแจ๎งการละเลํนพ้ืนบ๎าน เป็นการจัดกิจกรรมที่เน๎นภาคปฏิบัติ เปิดโอกาสให๎เด็กได๎ฝึก
ประสบการณ๑ในการใช๎กล๎ามเนื้อบริเวณล าตัว แขน ขา รวมไปถึงความสัมพันธ๑กันของอวัยวะตํางๆได๎ดี  
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ผลการจัดกิจกรรมศิลปะการปั้นที่มีต่อทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวยั  
โรงเรียนบ้านแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

Effects of sculpture art activities on fine motor skills of preschool 
children Ban Mae Pa School, Mae Sot District, Tak Province 
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Pintong Yota   Nattakarn Permim  Oiaraya Rataaruk  and Worrjit Rodanu 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ 1) เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะงานป๓้นดินที่มีตํอทักษะ

กล๎ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย  2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกล๎ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยกํอนและ
หลังการจัดกิจกรรมศิลปะงานป๓้นดิน กลุํมตัวอยํางเป็นเด็กปฐมวัย อายุระหวําง 5-6 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 
3 โรงเรียนบ๎านแมํปะ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 31 คน 
ได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ผู๎วิจัยด าเนินการทดลองในชํวงเวลาการจัดกิจกรรมสร๎างสรรค๑และ
กิจกรรมเสริมประสบการณ๑เป็นเวลา 2 สัปดาห๑ สัปดาห๑ละ 4 วัน วันละ 40 นาที รวม 8 ครั้ง เครื่องมือ
ที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย แผนการจัดกิจกรรมศิลปะการป๓้นที่มีตํอทักษะกล๎ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนบ๎านแมํปะ  อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก และแบบประเมินการสังเกตวัดความสามารถ
ด๎านรํางกาย โดยใช๎การวิเคราะห๑แบบแผนการทดลองกลุํมเดียว วัดผลกํอนและหลังการทดลอง (One-
Group Pretest-Posttest Design) สถิติที่ใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูลคือ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบคําที (t-test Dependent) 

ผลการวิจัยพบวํา แผนการจัดกิจกรรมศิลปะการป๓้นที่มีตํอทักษะกล๎ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัย และแบบสังเกตความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อมัดเล็ก มีความเหมาะสมอยูํในระดับดี  
นักเรียนมีทักษะในการใช๎กล๎ามเนื้อมัดเล็ก กํอนการจัดกิจกรรมเทํากับ 7 และหลังจัดกิจกรรมเทํากับ 
12 คําเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน +4.5 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบวํา นักเรียนได๎คะแนนเพ่ิมขึ้นทุกคน (คะแนน
ความก๎าวหน๎า) ตั้งแตํ +2 ถึง +6 คะแนน แสดงวํานักเรียนที่ท ากิจกรรมศิลปะการป๓้นมีทักษะในการ
ใช๎กล๎ามเนื้อมัดเล็กสูงขึ้น  หลังการจัดกิจกรรมศิลปะการป๓้นนักเรียนมีทักษะการใช๎กล๎ามเนื้อมัดเล็ก
สูงกวํากํอนการจัดกิจกรรมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

ค าส าคัญ : การจัดกิจกรรมศิลปะการป๓้น, ทักษะกล๎ามเนื้อมัดเล็ก 
                                                           
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น 
2 อาจารย๑ประจ าสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก 
3 อาจารย๑ประจ าสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก 
4 อาจารย๑ประจ าสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to develop clay sculpture art activities 

on fine motor skills of preschool children; 2) to compare fine motor skills of 
preschool children before and after clay sculpture art activities. The sample were 31 
pre-primary children aged 5-6 years, in kindergarten year 3 at Ban Mae Pa School, 
Mae Sot District, Tak Province, for the second semester of the academic year 2021. A 
total of 31 people were obtained by selective selection. The experiments were 
conducted during the creative and experiential activities for 2 weeks, 4 days a week, 
40 minutes per day for a total of 8 times. The instruments used in the research 
consisted of: Sculpting arts activities plan on fine motor skills of preschool children 
Ban Mae Pa School, Mae Sot District, Tak Province and an Observation Assessment 
Form for Physical Abilities by using a single-group experimental pattern analysis. The 
results were measured before and after the experiment (One-Group Pretest-Posttest 
Design). The statistics used for data analysis were mean, standard deviation (t-test 
Dependent). 

The results showed that Sculpting arts activities plan on fine motor skills of 
preschool children and the observation model of the ability to use small muscles 
There is a good level of suitability. Students have fine motor skills. Before the activity 
was 7 and after the activity was 12, the mean was increased by +4.5. Every student 
got an increase in marks. (Progress Score) from +2 to +6 indicates that the students 
who performed the sculpting activities had higher fine motor skills. After the 
sculpting activity, the students' fine motor skills were significantly higher than before 
the activity was statistically at the .01 level. 

 

Keywords : Sculpting Arts Activities, Muscle small bundle skills 
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บทน า 
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็ก ตั้งแตํแรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ๑ อยํางเป็นองค๑รวมบน

พ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ที่สนองตํอธรรมชาติและพัฒนาการตาม
วัยของเด็กแตํละคนให๎เต็มตามศักยภาพ ภายใต๎บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูํ ด๎วยความ
รักความเอ้ืออาทร และความเข๎าใจของทุกคนเพ่ือสร๎างรากฐานคุณภาพชีวิตให๎เด็กพัฒนาไปสูํความ
เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ เกิดคุณคําตํอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพ่ือมุํงพัฒนา
เด็กทุกคนให๎ได๎รับการพัฒนาด๎านรํางกาย อารมณ๑ จิตใจ สังคม และสติป๓ญญาอยํางมีคุณภาพและ
ตํอเนื่อง ได๎รับการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎อยํางมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และส านึกความเป็นไทย ด๎วยความ
รํวมมือระหวํางสถานศึกษา พํอแมํ ครอบครัวชุมชน และทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเด็ก เด็กทุก
คนมีสิทธิที่จะได๎รับการอบรมเลี้ยงดูและการสํงเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาวําด๎วยสิทธิเด็ก 
ตลอดจนได๎รับการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎อยํางเหมาะสม ด๎วยปฏิสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางเด็กกับพํอแมํ 
เด็กกับผู๎สอน เด็กกับผู๎เลี้ยงดูหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนาและให๎การศึกษาแกํเด็ก
ปฐมวัยเพื่อให๎เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด๎านอยํางเป็นองรวมมีคุณภาพ 
และเต็มตามศักยภาพ (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 : 3-4)  

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการวางรากฐานทางกรศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนในรูปแบบบูรณากรผํานการเลํนให๎เด็กได๎เรียนรู๎โดยใช๎ประสาทสัมผัสทั้งห๎า จัดประสบการณ๑ให๎
เด็กได๎ลงมือปฏิบัติจริง ความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อมัดเล็กมีความส าคัญและจ าเป็นตํอการด ารง
ชีวิตประจ าวัน โดยกล๎ามเนื้อมัดเล็กเป็นอวัยวะหนึ่งในการประกอบกิจวัตรประจ าวันด๎วยตนเอง เชํน 
การใสํ ถอด กระดุม รูดซิป การแปรงฟ๓น ผูกเชือกรองเท๎า งานศิลปะ รวมทั้งการขีดเขียน ถ๎าเด็กใช๎
กล๎ามเนื้อเล็ก ได๎คลํองแคลํว จะชํวยสํงเสริมพัฒนาการด๎านตําง สอดคล๎องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ 
(2551) กลําววํา การจัดกิจกรรมศิลปะเพ่ือชํวยกระตุ๎นให๎เกิดพัฒนาการอยํางเต็มศักยภาพ และที่
ส าคัญกิจกรรมที่จัดควรเน๎นให๎มีสื่อของจริง ให๎เด็กมีโอกาสสังเกต ส ารวจค๎นคว๎า ทดลอง แก๎ป๓ญหา
ด๎วยตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมศิลปะการป๓้น สามารถสํงเสริมพัฒนาการของเด็กได๎เป็นอยํางดี ชํวย
เสริมสร๎างประสบการณ๑ทางศิลปะ เด็กได๎ลงมือปฏิบัติจริง เด็กได๎สัมผัสกับสื่อวัสดุตํางผํานประสาท
สัมผัสทั้งห๎า เด็กได๎รู๎จัก แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง สํงเสุริมจินตนาการความคิดสร๎างสรรค๑ ชํวยฝึก
การแก๎ป๓ญหา ผํอนคลาย อารมณ๑ ท าให๎จิตใจสงบ อํอนโยน มีสมาธิในการท างาน (คูํมือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 : 50) 

จากที่กลําวมานี้ จะเห็นได๎วํา การจัดกิจกรรมศิลปะการป๓้นที่มีตํอทักษะกล๎ามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัย มีความส าคัญในการเตรียมความพร๎อมกล๎ามเนื้อมือให๎กับเด็กปฐมวัย เพราะการ
เตรียมความพร๎อมที่ดียํอมท าให๎เด็กมีพัฒนาการกล๎ามเนื้อมือที่ดีตาม ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
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พัฒนาทักษะกล๎ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช๎กิจกรรมศิลปะการป๓้น เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการ
จัดกิจกรรมที่สํงเสริมความสามารถด๎านกล๎ามเนื้อมัดเล็กที่จะพัฒนาให๎เด็กปฐมวัยมีความพร๎อมในการ
ใช๎กล๎ามมัดเล็กได๎ดียิ่งขึ้นในชั้นประถมศึกษาตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะงานป๓้นที่มีตํอทักษะกล๎ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย  
2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกล๎ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยกํอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะ

งานป๓้น 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) ซึ่งผู๎วิจัยได๎ด าเนินการ 
ทดลองโดยใช๎แผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design 

กลุ่มเป้าหมาย 
          ประชากร 
  ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวําง 3-6 ปี ที่ก าลัง
ศึกษาอยูํในชภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ๎านแมํปะ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 
จ านวน 49 คน 
   กลุํมตัวอยําง 
   กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวําง 5-6 ปี ที่ก าลัง
ศึกษาอยูํในชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ๎านแมํปะ อ าเภอแมํสอด 
จังหวัดตาก จ านวน 31 คน โดยมีวิธีการเลือกสุํมตัวอยํางด๎วยวิธีการสุํมอยํางงําย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือที่ใช๎ในการทดลองได๎แกํ แผนการจัดกิจกรรมศิลปะงานป๓้น 
2. เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการใช๎

กล๎ามเนื้อมัดเล็ก 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู๎วิจัยน าแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อมัดเล็กที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นมา

สังเกตกํอนการทดลอง (Pretest) กับกลุํมตัวอยําง 
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 2. ผู๎วิจัยด าเนินการท าการทดลองในกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑ เป็นเวลา 2 สัปดาห๑ สัปดาห๑
ละ 4 วัน วันละ 40 นาที รวม 8 ครั้ง ระหวํางเวลา 10.00-10.40 น. ซึ่งในแตํละวันจะเตรียมวัสดุอุ - 
ปกรณ๑ตํางๆ ตามแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑ 
 3. เมื่อด าเนินการทดลองครบ 2 สัปดาห๑ ผู๎วิจัยท าการสังเกตความสามารถการใช๎กล๎ามเนื้อ
มัดเล็กของเด็กปฐมวัย หลังการทดลอง (Posttest) กับกลุํมตัวอยําง โดยใช๎แบบสังเกตความสามารถ
การใช๎กล๎ามเนื้อมัดเล็กฉบับเดียวกับกับแบบสังเกตท่ีใช๎กํอนการทดลอง 
 4. น าคะแนนที่ได๎จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยวิธีทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. คะแนนที่ได๎จากการสังเกตความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยกํอน

และหลังการทดลองน ามาหาคําสถิติพ้ืนฐาน โดยน าข๎อมูลไปหาคําคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
2. เปรียบเทียบความแตกตํางของความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย

กํอนและหลังจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑ โดยตรวจสอบความก๎าวหน๎าของผลการเรียนรู๎ 
 1. สถิติพ้ืนฐานที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  1.1 คะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยค านวณจากสูตร (ล๎วน สายยศ และอังคณา สายยศ 
2538 : 59 – 73) ดังนี้ 

    X  = 
N

X  

  เมื่อ  X   แทน คําเฉลี่ย 

    X   แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด 
    N  แทน จ านวนเด็กระดับปฐมวัย 
 
 2. สถิติการหาคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อมัดเล็ก 
 สถิติที่ใช๎ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด๎านความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) โดยค านวณจากสูตร (ล๎วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538 : 250) ดังนี้ 

    IOC = 
N

R  

  เมื่อ  IOC = คําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางแบบสังเกตกับ
วัตถุประสงค๑ 

    R  = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ 
    N = จ านวนผู๎เชี่ยวชาญ 
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 3. สถิติที่ใช๎ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
  การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางด๎านกล๎ามเนื้อมัดเล็กกํอนการทดลองและ
หลังการทดลองโดยโดยตรวจสอบความก๎าวหน๎าของผลการเรียนรู๎ 
 

 = 
 
  
 เมื่อ  X1  แทน คะแนนกํอนเรียน 
   X2  แทน คะแนนหลังเรียน 
 

ผลการวิจัย 
1. เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อมัดเล็ก แบบสังเกตความสามารถในการใช๎

กล๎ามเนื้อมัดเล็ก พบวําคะแนนเฉลี่ยกํอนจัดกิจกรรมเทํากับ 7 และคะแนนเฉลี่ยหลังจัดกิจกรรม
เทํากับ 12 คําเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +4.5 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบวํา นักเรียนได๎คะแนนเพ่ิมขึ้นทุกคน 
(คะแนนความก๎าวหน๎า) ตั้งแตํ +2 ถึง +6 คะแนน แสดงวํานักเรียนที่ท ากิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑มี
ความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อมัดเล็กสูงขึ้น 

2. หลังการทดลองท่ีได๎รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑มีความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อ
มัดเล็กโดยรวมสูงกวํากํอนการทดลองอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

อภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุํงหมายเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก

ปฐมวัยกํอนและหลังการท ากิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑ ผลการวิจัย พบวํา เด็กปฐมวัยที่ได๎รั บการจัด
กิจกรรมศิลปสร๎างสรรค๑ มีความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อมัดเล็กหลังการทดลองสูงกวํากํอนการ
ทดลอง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว๎แสดงให๎เห็นวํา การใช๎
กิจกรรมศิลปสร๎างสรรค๑สํงผลให๎เด็กมีความสามารถในการใช๎กล๎ามเนื้อมัดเล็ กสูงขึ้น ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก 

1. กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑ เป็นการเปิดโอกาสให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎จากการลงมือกระท า
และปฏิบัติจริงกับสื่อ วัสดุ – อุปกรณ๑ โดยผํานการใช๎ประสารทสัมผัสจากการมอง การฟ๓ง การดม
กลิ่น สัมผัส ซึ่งสอดคล๎องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่เป็นวัยของการส ารวจ ค๎นคว๎า มีความอยากรู๎
อยากเห็นและสนใจสิ่งแวดล๎อมรอบตัว การได๎ลงมือกระท า การจับต๎องสัมผัส ท าให๎เด็กเข๎าใจ และ
รวบรวมประสบการณ๑ ทั้งหมดเข๎าด๎วยกัน ซึ่งเป็นประสบการณ๑ส าคัญ ส าหรับการเรียนรู๎ของเด็กเพ่ือ

ร๎อยละของความก๎าวหน๎าของผล

การเรียนรู๎รายบุบคล 

คะแนนหลงัเรียน(𝑋2) − คะแนนกํอนเรียน (𝑋1)
คะแนนเตม็

× 100 
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เป็นการเตรียมความพร๎อมในการการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตํอไป สอดคล๎องกับแนวคิดของ ดิวอ้ี 
(Dewey) ที่กลําววําการเรียนรู๎เกิดขึ้นได๎จากการกระท า (Learning by doing) และสอดคล๎องกับเพีย
เจต๑ และเฮลเดอร๑ (วรวรรณ เหมชะญาติ 2536 : 31 – 33 ;อ๎างจาก Piaget ; & Inhlder) ที่กลําววํา 
เด็กเข๎าใจสิ่งตํางๆ และความสัมพันธ๑  ระหวํางตนเองกับวัตถุ ด๎วยโดยการลงมือกระท า กับวัตถุ
โดยตรงเป็นส าคัญ และกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เป็นกิจกรรมที่เด็กลงมือกระท ากับสื่อ วัสดุ อุปกรณ๑
โดยตรง เชํน กํอนที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑ มีการสนทนาเกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ๑ 
รูปรําง ลักษณะ สี ขนาด จ านวน และการน าไปใช๎ในการประดิษฐ๑สิ่งตํางๆ ซึ่งท าให๎เด็กได๎สังเกต รู๎จัก
การเปรียบเทียบประโยชน๑ของเศษวัสดุที่ใช๎ ความเหมือน ความตําง ของเศษวัสดุเมื่อน ามาประดิษฐ๑
เป็นชิ้นงานใหมํ ซึ่งในขณะเด็กท ากิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค๑เด็กได๎พัฒนากล๎ามเนื้อมือและการท างานที่
ประสานสัมพันธ๑กันระหวํางมือกับตา ซึ่งสอดคล๎องกับเพียเจต๑ ที่กลําววํา เด็กเรียนรู๎จากการกระท ากับ
สื่อวัสดุด๎วยตนเองและใช๎ทุกสํวนของรํางกายในการท ากิจกรรม ซึ่งสอคล๎องกับ พัฒนา  ชัชพงษ๑ 
(2541 : 122) กลําววํา การพัฒนากล๎ามเนื้อมือให๎แข็งแรงเด็กก็พร๎อมที่จะรากเส๎นลีลามื อ ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานส าคัญของการเขียน และสอดคล๎องกับ เต็มสิริ  เนาวรัตน๑ (2544 : ค าน า) ที่กลําววําการ
เรียนรู๎ผํานการลงมือปฏิบัติ กิจกรรมตํางๆท าให๎เกิดการเรียนรู๎โดยงํายและสอดคล๎องกับธรรมชาติของ
เด็ก การเรียนในระดับปฐมวัยเป็นการเรียนเพ่ือเสริมสร๎างความสามารถของ เด็กโดยเฉพาะ 
ความสามารถในการเคลื่อนไหวกล๎ามเนื้อมือ และนิ้วมือในการท ากิจกรรมตํางๆโดยสัมพันธ๑กับการใช๎
สายตา ซึ่งยังสอดคล๎องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547 : 100) ที่กลําววํา การสํงเสริมพัฒนากล๎ามเนื้อ
มัดเล็กเป็นการพัฒนากล๎ามเนื้อนิ้วมือที่มีความส าคัญตํอเด็กมาก เพราะเด็กต๎องใช๎มือในการท า
กิจกรรมที่ส าคัญได๎แกํ การเขียนหนังสือ การจัดกระท าหยิบจับ ป๓้นแตํงสิ่งตํางๆ และยังสอดคล๎องกับ
ค ากลําว ของ เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2539: 9) ซึ่งกลําวถึง ความส าคัญของความสามารถในการใช๎
กล๎ามเนื้อมัดเล็ก  ไว๎ดังนี้ มือของคนเราคือฐานของสมองผู๎ที่ได๎รับการบริหารมือมาตั้งแตํเด็กๆจะเป็น
ผู๎ที่มีสมองดี มีความคิดฉับไว การฝึกฝนความคลํองแคลํววํองไวของการใช๎กล๎ามเนื้อนิ้วมือมี
ความสัมพันธ๑ อยํางมากกับความคิดอันฉับไวของเด็กและในทางตรงกันข๎ามเด็กที่ไมํมีความสามารถ
เคลื่อนไหวนิ้วมือได๎คลํองแคลํวมักจะคิดอะไรช๎าไปด๎วย 

2. กิจกรรมศิลปสร๎างสรรค๑ จัดให๎เด็กได๎เรียนรู๎ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห๑ของการทดลอง 
ซึ่งเป็นการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง สม่ าเสมอ จึงท าให๎เกิดการเรียนรู๎ที่ดีขึ้น ดังที่ ดิวอ้ี (พัฒนา ชัชพงศ๑ , 
2540: 15 อ๎างอิงจาก Dewey. n.u.), กลําววํา เด็กเกิดการเรียนรู๎โดยการกระท าการจัดกิจกรรมอยําง
หลากหลาย ตามความสนใจ ให๎เด็กได๎เรียนรู๎ ลงมือกระท าด๎วยตนเอง ซ้ าแล๎วซ้ าเลํายํอมท าให๎เกิดการ
เรียนรู๎ ซึ่งสอดคล๎องกับ ธอร๑นไดค๑ (Tharndlke) ที่เชื่อวํา การเรียนรู๎จะได๎ผลต๎องอาศัยการได๎ฝึกหรือ
ท าซ้ าเสมอให๎เด็กมีโอกาสฝึกปฏิบัติหรือฝึกบํอยๆ จนท าได๎อยํางคลํองแคลํว และเกิดแรงจูงใจ มีความ
สนใจสามารถเข๎าใจถึงเปูาหมายและคุณคําของสิ่งที่ท า ทั้งนี้เพราะเด็กในวัยนี้ต๎องการได๎รับการฝึกฝน
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ให๎เกิดทักษะเด็กปฐมวัยเรียนรู๎ได๎ดีจากประสบการณ๑ซ้ าแล๎วซ้ าอีก เนื่องจากเด็กปฐมวัยมักจะท าสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดซ้ าๆ มักแสวงหาหนทางให๎กับการกระท าของตนเอง และหาทางพัฒนาสิ่งที่เขาท า (เยาวพา 
เดชะคุปต๑. 2542. 70 ; อ๎างอิงจาก Landreth. 1972) จะเห็นได๎วําประสบการณ๑ที่เด็กได๎รับจากการท า
กิจกรรมศิลปสร๎างสรรค๑นั้น สํงเสริมให๎เด็กได๎ฝึกทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบคุณสมบัติของเศษ
วัสดุเกี่ยวกับรูปรําง รูปทรง สี ขนาด การประดิษฐ๑ การวัด การมองเห็น การเปรียบเทียบ การแปลง ซึ่ง
นับเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู๎เกี่ยวกับมิติ สัมพันธ๑ของเด็กเป็นอยํางดีและกิจกรรมศิลปสร๎างสรรค๑ยังเป็น
กิจกรรมที่เด็กได๎ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด๎วยตนเอง ได๎ปฏิบัติกิจกรรมทุกวัน คือ เด็กได๎ลงมือประดิษฐ๑
ชิ้นงานตํางๆ ที่ไมํซ้ ากันในแตํละวัน และได๎ใช๎ความคิดในการตกแตํงประดิษฐ๑ชิ้นงานของตนเองให๎
สวยงาม ซึ่งในชํวงแรกๆที่ท าการทดลองเด็กบางคนยังไมํคํอยเข๎าใจถึงวิธีในการ ปฏิบัติงาน ยังไมํมีทักษะ 
วิธีในการท าชิ้นงานของตนเองเพ่ือให๎ชิ้นงานของตนเองออกมาสวยงาม แตํพอเด็กได๎ท ากิจกรรมศิลป
สร๎างสรรค๑ประมาณ 3 - 4 วันเด็กก็เกิดทักษะ รู๎และเข๎าใจถึงวิธีในการประดิษฐ๑ตกแตํงเพ่ือให๎ออกมา
เป็นชิ้นงานที่ดีและสวยงาม จึง เห็นได๎วําการที่เด็กได๎ลงมือปฏิบัติกิจกรรมซ้ าๆ อยํางตํอเนื่อง และ
สม่ าเสมอจะท าให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ และมีการพัฒนาทักษะในการท างานของตนเองได๎ดีขึ้น ซึ่งการที่
เด็กได๎ท ากิจกรรมศิลปสร๎างสรรค๑ ท าให๎เด็กได๎รับการพัฒนาความสัมพันธ๑ระหวํางมือกับตา สอดคล๎อง
กับ พรมารินทร๑ สุทธิจิตตะ (2529: 24) กลําววํา กิจกรรมที่ท าให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี กิจกรรม
สร๎างสรรค๑ ทางศิลปะ เพราะเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับความสนใจ ความสามารถอีกทั้งยังสอดคล๎องกับ
หลักการ พัฒนาการของเด็กทั้งยังชํวยให๎กล๎ามเนื้อมือและตาสัมพันธ๑กัน ซึ่งจะน าไปสูํการเรียน เขียน
อําน สอดคล๎องกับ ราศี ทองสวัสดิ์ (2529: 103 -104) ที่กลําววํา กิจกรรมสร๎างสรรค๑ทางศิลปะ
ส าหรับเด็ก มิได๎มีจุดมุํงหมายให๎เด็กท างานเพ่ือความสวยงาม แตํต๎องการชํวยพัฒนากล๎ามเนื้อมือให๎
แข็งแรง การฝึกประสานสัมพันธ๑ระหวํางมือกับตาซึ่งเป็นพื้นฐานการเขียนที่ดีในระดับชั้นประถมศึกษา
ตํอไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูควรมีบทบาทในการดูแลให๎ความชํวยเหลือ ให๎ค าแนะน าเมื่อเด็กต๎องการ กระตุ๎นเด็ก 
โดยให๎เด็กได๎ทดลองท าตามความคิดของตนเอง ให๎แรงเสริมกลําวค าชมเชยในผลงานของเด็ก ท าให๎
เด็กมีความมั่นใจและตั้งใจในการท ากิจกรรม 
 2. ควรจัดสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศให๎เอ้ือตํอการจัดกิจกรรม โดยจัดสถานที่ส าหรับ
การหยิบใช๎สื่อวัสดุอุปกรณ๑ได๎อยํางสะดวกเพียงพอ กับความต๎องการของเด็ก ไมํมีเสียงดังจาก
ภายนอกเข๎ามารบกวนเด็ก ไมํให๎มีสิ่งรบกวนสมาธิของเด็ก 
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การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกดัส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
PROFESSIONAL MANAGEMENT OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS IN 

MUEANG DISTRICT CHIANGMAI PROVINCE UNDER THE OFFICE OF 
SPECIAL EDUCATION ADMINISTRATION OFFICE OF THE BASIC 

EDUCATION COMMISSION 
 

ศุภรัตน์  เลิศมโนกุล1 และ มาลยั  วงศ์ฤทัยวัฒนา2 

Suparat  Lertmanokul and Malai  Wongruethaiwattana  
 
บทคัดย่อ  
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอบเขตการเป็น
ผู๎บริหารมืออาชีพของผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมํ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได๎แกํ 1) ด๎านการบริหารงานวิชาการ 2) ด๎าน
การบริหารงบประมาณ 3) ด๎านการบริหารงานบุคคล 4) ด๎านการบริหารกิจการนักเรียน 5) ด๎านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 6) ด๎านการบริหารการประชาสัมพันธ๑และความสัมพันธ๑ชุมชน 7) ด๎านการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 8) ด๎านการวิจัยทางการศึกษา 9) ด๎านคุณธรรม และจริยธรรม 
ซึ่งประชากรและกลุํมตัวอยํางของการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผู๎สอน และบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมํ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่เปิดท าการสอนระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 3 โรงเรียน จ านวน 98 คน 
เป็นกลุํมตัวอยํางซึ่ งท าการคัดเลือกโดยใช๎วิธีการเลือกตัวอยํางแบบไมํใช๎คว ามนําจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) การสุํมเลือกกลุํมตัวอยํางโดยใช๎วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เนื่องจากข๎อมูลมีความส าคัญจึงต๎องสมัครใจในการให๎ข๎อมูลของงานวิจัย ผลการวิจัย 
พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 65 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.30 และเพศชาย จ านวน 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น  
  Email : Kitty_14_15@hotmail.com  โทร. 081-9542355 
2 ดร., อาจารย๑ที่ปรึกษา อาจารย๑ประจ า คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น  
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33 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.70 มีสถานะเป็นครูผู๎สอน จ านวน 84 คน คิดเป็นร๎อยละ 85.70 และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน จ านวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.30 อายุ ต่ ากวํา 30  ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 38.80 อายุ 31-40 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร๎อยละ 41.80 อายุ 41-50 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 14.30 และอายุ 51-60 ปี จ านวน 5 คนคิดเป็นร๎อยละ 5.10 ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท 
จ านวน 57 คน คิดเป็นร๎อยละ 58.20 และปริญญาตรี จ านวน 41 คน คิดเป็นร๎อยละ 41.80  มี
ประสบการณ๑ในการท างานต่ ากวํา 10 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.00 ประสบการณ๑ท างาน 11-
20 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.90 และประสบการณ๑สอน 21 ปีขึ้นไป จ านวน 6 คนคิดเป็นร๎อย
ละ 6.10 ระดับความคิดเห็นตํอการวิเคราะห๑การเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของผู๎บริหารสถานศึกษา ใน
สถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวม พบวํา การเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาในระดับมากที่สุด คําเฉลี่ย 4.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านที่มีคําเฉลี่ย
สูงสุดได๎แกํ ด๎านด๎านคุณธรรม จริยธรรม ที่ระดับคําเฉลี่ย 4.71 รองลงมาได๎แกํ  ด๎านการบริหารงาน
บุคคล ด๎านการบริหารกิจการนักเรียน ด๎านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการบริหารงาน
วิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการวิจัยทางการศึกษา และด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา 
มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.70, 4.64, 4.53, 4.50, 4.38, 4.38, และ4.32 สํวนด๎านที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุดได๎แกํ ด๎าน
การบริหารการประชาสัมพันธ๑และความสัมพันธ๑ชุมชน มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.23 ตามล าดับ การทดสอบ
สมมติฐานพบวําลักษณะสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถามท่ีแตกตํางกันทางด๎านเพศ สถานภาพ อายุ 
การศึกษา และประสบการณ๑ในการท างาน มีระดับคําเฉลี่ยเกี่ยวกับการเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่แตกตํางกัน อยํางมี
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ผู๎บริหารมืออาชีพ, สถานศึกษาเฉพาะความพิการ 
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Abstract 
 This research aims to study and compare the professional management of 
the school administrators in the area of Muenag District Chiangmai Province under 
the Office of Special Education Administration of the Basic education Commission. 
The scope of the professional management of the school administrators in the area 
of Muenag District Chiangmai Province under the Office of Special Education 
Administration of the Basic education Commission including the aspects as follows: 1. 
Academic administration aspect, 2. Budget management aspect, 3. Personnel 
management aspect, 4. Administration of student affairs aspect, 5. Educational 
quality assurance aspect, 6. Public relations and community relations aspect, 7. 
Information technology management aspect, 8. Educational research aspect, and 9. 
Moral and ethics aspect. The population and samples were 98 teachers and 
educational personnel from 6 primary schools in the area of Muenag District 
Chiangmai Province under the Office of Special Education Administration of the Basic 
education Commission. The samples were selected using nonprobability sampling as 
well as purposive sampling method. It is necessary to voluntarily provide the 
research information as the information is important. The research results showed 
that the respondents were 65 females (66.30%), and 33 males (33.70%). 84 of them 
worked as teachers (85.70%), and 14 of them worked as educational personnel 
(14.30%). The age of the respondents were under 30 years old for 38 people 
(38.80%), age between 31-40 years old for 41 people (41.80%), age between 41-50 
years old for 14 people (14.30%), and age between 51-60 years old for 5 people 
(5.10%). The education level of the respondents, 57 people were master’s degree 
(58.20%), and 41 people were bachelor’s degree (41.80%). 49 respondents had less 
than 10 years’ work experience (50%), 43 respondents had 11-20 years’ work 
experience (43.90%), and 6 respondents had more than 21 years’ work experience 
(6.10). The level of opinions on the analysis of the professional management of the 
school administrators in the area of Muenag District Chiangmai Province under the 
Office of Special Education Administration of the Basic education Commission in 
overall was at the highest level with the mean of 4.57. When considered in each 
aspect, it was found that the area with the highest mean was moral and ethics 
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aspect with the mean of 4.71. Followed by personnel management aspect, 
administration of student affairs aspect, information technology management aspect, 
academic administration aspect, budget management aspect, educational research 
aspect, and educational quality assurance aspect, with the means of 4.70, 4.64, 4.53, 
4.50, 4.38, 4.38, and 4.32, respectively. The aspect with the lowest mean was public 
relations and community relation aspect, with the mean of 4.23. They hypothesis 
testing found that the characteristics of the respondents that were different in 
gender, age, education and work experience reflected the different mean level of the 
professional management of the school administrators in the area of Muenag District 
Chiangmai Province under the Office of Special Education Administration of the Basic 
education Commission at a significance level of 0.05.              
  
Keywords: professional administrators, educational institutes specializing in disabilities 

 
บทน า  
 ความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมในป๓จจุบันเป็นสิ่งที่ไมํสามารถหยุดยั้งได๎ ซึ่งในยุคโลกาภิวัตน๑
ที่มีความเจริญด๎านเทคโนโลยีและมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วจึงจ าเป็นที่แตํละประเทศ
ต๎องเรียนรู๎ที่จะปรับตัวให๎ทันเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูํตลอดเวลาและเตรียมพร๎อมที่จะ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยป๓จจัยส าคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความท๎า
ทายดังกลําวได๎แกํการศึกษา การศึกษามีบทบาทอยํางมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑เพราะเป็น
กระบวนการที่มีความส าคัญในการพัฒนาคน ให๎มีคุณภาพและเป็นการเตรียมคนให๎มีความพร๎อม
ส าหรับการแขํงขันในสังคมโลก อาจารยวิจารณ๑ พานิชย๑ ได๎กลําวถึง การศึกษาไทยต๎องก๎าวสูํยุคความรู๎ 
โดยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต๎องเตรียมคนให๎เป็นคนท างานใช๎ความรู๎ (knowledge worker) และ
เป็นคนพร๎อมเรียนรู๎ (Learning person) (วิจารณ๑ พาณิชย๑, 2559 : 14-18) จากการเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็วนี้เองท าให๎เกิดการปฏิรูปการเรียนรู๎และการปฏิรูประบบบริหารเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาน าไปสูํสิ่งที่ดีขึ้นอยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎คนไทยที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑
เป็นทั้ง คนดี คนเกํง และมีความสุขตลอดจนกํอให๎เกิดความเจริญงอกงามของสังคม 
 สถานศึกษาที่เป็นหนํวยแรก ๆ ของการเตรียมคน สร๎างคนเพื่อการอยูํในความเปลี่ยนแปลง
ดังกลําวจึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมี การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในสภาพที่สังคมมีความ
เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว การจัดการบริหารองค๑การตําง ๆ จะต๎องตามความเปลี่ยนแปลงให๎ทัน             
มิเชํนนั้นจะถูกทิ้งให๎ล๎าหลัง และจะประสบความล๎มเหลวในการบริหารองค๑การนั้น ๆ เพราะความส าเร็จ
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หรือความล๎มเหลวขององค๑การยํอมขึ้นอยูํกับศักยภาพของผู๎บริหาร องค๑การทุกองค๑การไมํวําจะเป็น
องค๑การภาครัฐ หรือเอกชน ตํางต๎องการที่จะให๎องค๑การของตนมีนักบริหารมืออาชีพมาบริหาร ในสํวน
ของการบริหารจัดการศึกษาก็เชํนเดียวกัน ผู๎บริหารนับเป็นผู๎ที่มีบทบาทส าคัญอยํางยิ่งตํอความส าเร็จ
หรือความล๎มเหลวของการจัดการศึกษา ค าวํา “ผู๎บริหาร ”ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ
หมายถึงบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการ บริหารสถานศึกษาแตํละแหํงทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือ
ได๎วําเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอยํางแท๎จริง ตามนโยบายการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา ซึ่งสิ่งที่นักบริหารการศึกษา และบุคคลทั่วไปมีความคาดหวังตํอการเป็นผู๎บริหารสถานศึกษา 
คือการเป็น “ผู๎บริหารสถานศึกษามืออาชีพ”นั่นเอง การศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาต๎องการให๎
ผู๎บริหารสถานศึกษาเป็น “ผู๎บริหารสถานศึกษามืออาชีพ”ที่มีความรู๎และประสบการณ๑สมกับที่เป็น
วิชาชีพชั้นสูง เป็นบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา ที่นอกจากจะบริหารบุคลากร
ครูผู๎สอนแล๎ว ผู๎บริหารมืออาชีพจะต๎องเป็นผู๎น าทางวิชาการ เป็นผู๎น าการปฏิรูปการเรียนรู๎  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ กลําวคือ  มีความสามารถที่จะประสานการมีสํวนรํวมของครู 
ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู๎เกี่ยวข๎องอ่ืน ๆ ในการระดมความสามารถและทรัพยากร 
เพ่ือการบริหารอยํางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนจัดให๎มีกระบวนการประกันคุณภาพ
เพ่ือให๎การจัดการศึกษาเป็นไปตาม มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะน าไปสูํการพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็น
มนุษย๑ที่สมบูรณ๑ในทุกด๎านเพ่ือเป็น ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติตํอไป 
 การบริหารจัดการที่ดีไมํมีสูตรส าเร็จส าหรับสถานศึกษา แตํเป็นโจทย๑ส าหรับผู๎บริหาร
สถานศึกษาที่จะน าไปสูํการวางแผนการขับเคลื่อนสถานศึกษาสูํความส าเร็จในการจัดการศึกษา
ส าหรับผู๎เรียน ผู๎บริหารยุคป๓จจุบันจึงจ าเป็นต๎องเป็นผู๎บริหารแบบมืออาชีพ กลําวคือ เป็นผู๎มีความรู๎
ความสามารถและความประพฤติเป็นที่ยอมรับ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ มีวิสัยทัศน๑ในการท างาน
แสวงหาความรู๎ใหมํ ๆ เสมอ มีความ สามารถโน๎มน๎าวให๎เกิดความรํวมมือในการท างาน มีความเป็น
ประชาธิปไตย นอกจากจะเป็นผู๎บริหารมืออาชีพแล๎วผู๎บริหาร ต๎องเป็นผู๎ที่มีคุณลักษณะที่ดี มีหลัก
ส าคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อให๎งานบรรลุวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎ ซึ่งโดยรวมแล๎วงานบริหารจะต๎องท าให๎
เกิดความรํวมมือ รํวมใจในการปฏิบัติงานอยํางพึงพอใจของสมาชิกและบรรลุ วัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎
ภายใต๎เวลาและงบประมาณที่จ ากัด (สมชาย เทพแสง, 2553 : 15-16) การเปลี่ยนแปลงทางด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม และความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีเป็นไปอยํางรวดเร็วอยํางไร๎พรมแดนและ
กระทบกระเทือนไปทุกประเทศทั่วโลก ในด๎านการจัดการศึกษาก็ไมํมีเว๎น มีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎อง
อาศัยผู๎บริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะท าให๎การบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาประสบ
ความส าเร็จและเป็นไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค๑ (ธีระ รุญเจริญ, 2550 : 11)  
 ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู๎บริหารมืออาชีพ และครูมืออาชีพ และถือกันวําเป็นกลไก
ที่มีบทบาทส าคัญยิ่ง ท าให๎การปฏิรูปการศึกษาไทยบรรลุผลตามเจตนารมณ๑ และชํวยให๎แผนแมํบทใน
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การปฏิรูปการศึกษาของไทยเป็นไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู๎ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา คือ ผู๎ที่มีต าแหนํงเป็น ผู๎บริหารสถานศึกษา เนื่องจากในภาคปฏิบัติจะเป็นตัวการ
และเป็นกลไกหลักในการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน๑ และพันธกิจ ต๎องท าหน๎าที่และรับผิดชอบโดยตรง
ในการดูแล ควบคุมก ากับและสํงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการท างานในสํวนตําง ๆ 
ของสถานศึกษาให๎การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่ได๎วางไว๎ ดังนั้น ความก๎าวหน๎า หรือ  ความล๎า
หลังของสถานศึกษาและคุณภาพของนักเรียน จะขึ้นอยูํกับความเป็นผู๎น าและความสามารถของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาเป็นหลัก ผู๎ที่ด ารงต าแหนํงผู๎บริหารสถานศึกษานั้น โดยภาพรวมแล๎วจะมีภาระ
หลักที่ส าคัญ 3 ด๎านด๎วยกัน คือ ภาระด๎านการบริหารงานภายในของสถานศึกษา ซึ่งมีงานวิชาการ
และกิจการนักเรียนเป็นงานหลัก จากนั้นจะเป็นงานการเงินและการงบประมาณ งานบริหารบุคคล 
งานบริหารทั่วไป ฯลฯ ภาระด๎านการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานพ้ืนฐาน และมีงาน
ด๎านการพัฒนาอ่ืน ๆ ประกอบ จะต๎องมีการวางแผน มีการก าหนดการด าเนินงานให๎สอดคล๎องกับ
บริบททางการศึกษา สอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชนและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ  
ภาระด๎านการประสานงานและการติดตํอกับหนํวยงานภายนอกสถานศึกษา  ทั้งในระดับชุมชน
หนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานอ่ืนภายนอกระดับท๎องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ (ถ๎ามีประโยชน๑กับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา) ภาระงานทั้ง 3 ด๎าน ดังกลําวนี้ 
ล๎วนมีความส าคัญ และมีผลโดยตรงตํอการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  และ
สะท๎อนถึงความรู๎ ความสามารถ ความเป็นนักบริหารระดับมืออาชีพ (Professional) ของตัวผู๎บริหาร
ทั้งสิ้น โดยเฉพาะในการด าเนินงานให๎บรรลุผลตามเปูาหมายของการปฏิรูปการศึกษาไทย และการที่มี
ระบบการ ปฏิรูประบบราชการไทยด าเนินคูํขนานไปพร๎อมกัน ซึ่งจะมีการเปรียบเทียบและสะท๎อนให๎
เห็นถึงฝีมือและผลงานได๎ชัดเจนขึ้น การท างานของผู๎บริหารสถานศึกษานั้นดูจะสลับซับซ๎อนขึ้น
กวําเดิม จึงต๎องการความเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีทั้งความรู๎ ความสามารถทางการบริหารและ
ความเป็นผู๎น าทางวิชาการในการบริหารการศึกษาคํอนข๎างสูงมากกวําที่เคยเป็นอยูํเดิม 
 ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจ านวนโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ
ปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 3 โรงเรียน มีผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
จ านวน 297 คน ประกอบกับการที่รัฐบาลได๎มีการปฏิรูประบบราชการ และปฏิรูปการศึกษา ผู๎บริหาร
สถานศึกษาต๎องปรับเปลี่ยนทัศนคติ และใช๎ภาวะผู๎น าสูงโดยเฉพาะอยํางยิ่งการการเป็นผู๎น าในการ
บริหารแบบมืออาชีพกับการบริหารให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งความแตกตํางทางสภาพ
ภูมิศาสตร๑สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของแตํละโรงเรียนที่มีความนําสนใจ ในเรื่องความแตกตําง
ด๎านการจัดการศึกษาจึงต๎องจัดให๎สอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่และที่ตั้งของสถานศึกษา  
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ด๎วยเหตุผลดังกลําว ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา การเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของผู๎บริหาร
สถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน 9 ด๎าน คือ ด๎านการ
บริหารงานวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล ด๎านการบริหารกิจการ
นักเรียน ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา ด๎านการบริหารการประชาสัมพันธ๑และความสัมพันธ๑
ชุมชน ด๎านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการวิจัยทางการศึกษา ด๎านคุณธรรม และ
จริยธรรม ตามความคิดเห็นของครูผู๎สอน และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ในสถานศึกษา
เฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัดส านักบริหารงานการศึ กษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งผลที่ได๎จากการวิจัยจะเป็นสิ่งส าคัญที่เป็นตัวชี้วัด
คุณภาพของผู๎บริหารสถานศึกษาและผู๎บริหารสถานศึกษาสามารถน าข๎อมูลย๎อนกลับมาปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง ให๎มีการบริหารงานแบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาการเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความ
พิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความเห็นของครูผู๎สอน และบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นผู๎บริหาร
มืออาชีพของผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมํ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ าแนก เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ๑การท างาน  
 
ค าถามในการวิจัย 
 การเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นอยํางไร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ระดับความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง จั งหวัดเชียงใหมํ สังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ าแนกตามเพศ มีความคิดเห็นแตกตํางกัน 

2.  ระดับคิดความเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกั ด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ าแนกตามสถานภาพ มีความคิดเห็นแตกตํางกัน 
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 3.  ระดับความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ าแนกตามอายุ มีความคิดเห็นแตกตํางกัน 
 4.  ระดับความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ าแนกตามระดับการศึกษา มีความคิดเห็นแตกตํางกัน 
 5.  ระดับความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สัง กัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ าแนกตามประสบบการณ๑ท างาน มีความคิดเห็นแตกตํางกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความ
พิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องโดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย 
แสดงดังภาพประกอบที่ 1 ดังนี้    

ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. เพศ 
2. สถานภาพ 
3. อายุ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ประสบการณ๑ท างาน 
   
 

การเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของผู๎บริหารสถานศึกษา 
ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมํ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน 9 ด๎าน ได๎แกํ  
1. ด๎านการบริหารงานวิชาการ 
2.  ด๎านการบริหารงบประมาณ 
3. ด๎านการบริหารงานบุคคล 
4. ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ด๎านการบริหารการประชาสัมพันธ๑และการสัมพันธ๑ชุมชน 
6. ด๎านการบริหารกิจการนักเรียน 
7. ด๎านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. ด๎านการวิจัยทางการศึกษา 
9. ด๎านคุณธรรม จริยธรรม    
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 เพ่ือให๎การวิจัยด าเนินไปตามวิธีการด าเนินการวิจัยและสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของการ
วิจัยที่ก าหนดไว๎ ผู๎วิจัยจึงได๎ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังตํอไปนี้ 
 1. การจัดเตรียมโครงรํางการวิจัย เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นอยํางเป็นระบบพร๎อมทั้งศึกษา
สภาพป๓ญหาและอุปสรรคตําง ๆ ที่เกี่ยวกับแนวคิดหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องจากต ารา เอกสารทาง
วิชาการ ข๎อมูลและสารสนเทศงานวิจัยตําง ๆ และน าข๎อมูลดังกลําวปรึกษาอาจารย๑ที่ปรึกษา เพ่ือขอ
ค าแนะน าในการจัดท าโครงรํางงานวิจัย และน าเสนอภาควิชาเพ่ือขออนุมัติโครงรํางงานวิจัยจาก
วิทยาลัยตํอไป 
 2. ขั้นตอนการก าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ผู๎วิจัยมุํงเน๎นที่จะ
ทดสอบวํา เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ๑การท างานของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม สํงผลตํอความคิดเห็นของ การเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของผู๎บริหารสถานศึกษา ใน
สถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษเป็นอยํางไร 
 3. ขั้นตอนการสร๎างเครื่องมือวิจัย ผู๎ วิจัยได๎สร๎างเครื่องมือแบบสอบถามจากการ 
สังเคราะห๑และพัฒนาข๎อค าถามจากการแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ
การเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของผู๎บริหารสถานศึกษา สํวนการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
ผู๎วิจัยได๎ท าการทดสอบหาคําความเที่ ยงตรง (Validity) และการทดสอบหาคําความเชื่อมั่น 
(Reliability) หรือความสอดคล๎องภายในด๎วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha ronbach 
Coefficient) 
 4. ขั้นตอนการรวบรวมข๎อมูลและการวิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ด๎วยแบบสอบถาม (Questionnaire) กับครูผู๎สอน และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใน
สถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 3 โรงเรียน จ านวน 98 คน เพ่ือศึกษาการเป็น
ผู๎บริหารมืออาชีพของผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมํ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และน าข๎อมูลที่ได๎จากการรวบรวมข๎อมูลมา
วิเคราะห๑ทางสถิติ โดยใช๎การวิเคราะห๑ประเมินสภาพการการเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของผู๎บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือน าข๎อมูลมาประกอบการสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยตํอไป 
 5. ขั้นตอนการสรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู๎วิจัยสรุปและอธิบาย 
เนื้อหาสาระส าคัญให๎มีความครอบคลุมถึงวัตถุประสงค๑ ค าถาม และสมมติฐานในการวิจัยที่ผู๎วิจัยได๎
ก าหนดไว๎ 
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 6. ขั้นตอนการน าเสนอผลการวิจัยที่ผู๎วิจัยได๎ท าการวิเคราะห๑ สรุปผล และอภิปราย 
ผลการวิจัย 
 7. ขั้นตอนการเผยแพรํงานวิจัย ได๎ตีพิมพ๑ในชื่อบทความเรื่อง การเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยตีพิมพ๑บทความวิชาการในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือ
เผยแพรํผลการวิจัยให๎เป็นประโยชน๑ตํอสํวนรวม และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 
ผลการวิจัย  
 การเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบวํา ระดับความคิดเห็นตํอการ
วิเคราะห๑การเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยรวม พบวํา การเป็นผู๎บริหาร
มืออาชีพของผู๎บริหารสถานศึกษา อยูํในระดับมากที่สุด คําเฉลี่ย 4.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน
พบวํา ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด ได๎แกํ ด๎านด๎านคุณธรรม จริยธรรม ที่ระดับคําเฉลี่ย 4.71 รองลงมา 
ได๎แกํ  ด๎านการบริหารงานบุคคล ด๎านการบริหารกิจการนักเรียน ด๎านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด๎านการบริหารงานวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการวิจัยทางการศึกษา ด๎าน
การประกันคุณภาพการศึกษา และด๎านการบริหารการประชาสัมพันธ๑และความสัมพันธ๑ชุมชน  มี
คําเฉลี่ยเทํากับ 4.70, 4.64, 4.53, 4.50, 4.38, 4.38,4.32 และ 4.23 ตามล าดับ  
 หากพิจารณาเป็นรายข๎อของแตํละด๎านผลการวิจัยสามารถสรุปได ๎ดังนี้ 
 1. ด๎านการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม อยูํในระดับมากที่สุด ที่ระดับคําเฉลี่ย 4.50 
เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด ได๎แกํผู๎บริหารสามารถบูรณาการหลักสูตร
ให๎สอดคล๎องกับชุมชน ท๎องถิ่น และสํงเสริมให๎ครูน าหลักสูตรไปใช๎อยํางได๎ผลดี ที่ระดับคําเฉลี่ย 4.68 
สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยของคะแนนต่ าที่สุด ได๎แกํ ผู๎บริหารสนับสนุนให๎ครูมีสํวนรํวมในการก าหนด
เปูาหมายของการนิเทศการเรียนการสอน ที่ระดับคําเฉลี่ยเทํากับ 4.42 
 2. ด๎านการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวม อยูํในระดับคํอนข๎างมาก ที่ระดับคําเฉลี่ย 4.38 
เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด ได๎แกํ ผู๎บริหารมีการสํงเสริมให๎บุคลากร
ฝุายตําง ๆ แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห๑ข๎อมูลในการวางแผนการใช๎งบประมาณตามความจ าเป็น ที่
ระดับคําเฉลี่ย 4.50 สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยของคะแนนต่ าที่สุด ได๎แกํ ผู๎บริหารจัดสรรงบประมาณแตํละ
งานอยํางคุ๎มคําตามสภาพความต๎องการที่จ าเป็น และผู๎บริหารสามารถวางระบบการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรภายในสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ที่ระดับคําเฉลี่ยเทํากับ 4.27 
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 3. ด๎านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวม อยูํในระดับมากที่สุด ที่ระดับคําเฉลี่ย 4.70 เมื่อ
พิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด ได๎แกํ ผู๎บริหารให๎ค าปรึกษาและแก๎ป๓ญหาการ
ท างานให๎แกํครูและบุคลากรในสถานศึกษา ที่ระดับคําเฉลี่ย 4.87 สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยของคะแนนต่ า
ที่สุด ได๎แกํ ผู๎บริหารสับเปลี่ยนหน๎าที่เพ่ือให๎บุคลากรมีความสามารถหลายๆ ด๎าน ที่ระดับคําเฉลี่ย
เทํากับ 4.57  
 4. ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวม อยูํในระดับคํอนข๎างมาก ที่ระดับ
คําเฉลี่ย 4.32 เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด ได๎แกํ ผู๎บริหารสามารถ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก ที่ระดับคําเฉลี่ย 
4.79 สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยของคะแนนต่ าที่สุด ได๎แกํ ผู๎บริหารสามารถพัฒนาผู๎เรียนโดยใช๎ข๎อมูล
คุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน ที่ระดับคําเฉลี่ยเทํากับ 4.08 
 5. ด๎านการบริหารการประชาสัมพันธ๑และความสัมพันธ๑ชุมชน โดยภาพรวม อยูํในระดับ
คํอนข๎างมาก ที่ระดับคําเฉลี่ย 4.23 เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด ได๎แกํ 
ผู๎บริหารสนับสนุนให๎ครูประจ าชั้นออกไปพบปะผู๎ปกครองนักเรียนและประชาชนในชุมชน  ที่ระดับ
คําเฉลี่ย 4.42 สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยของคะแนนต่ าที่สุด ได๎แกํ ผู๎บริหารสามารถสร๎างกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความสัมพันธ๑อันดีกับชุมชน โดยมีเปูาหมายในการเข๎าไปชํวยเหลือชุมชนและเปิดโอกาสให๎ชุมชนเข๎า
มามีสํวนรํวม ที่ระดับคําเฉลี่ยเทํากับ 4.09 
 6. ด๎านการบริหารกิจการนักเรียน โดยภาพรวม อยูํในระดับมากที่สุด ที่ระดับคําเฉลี่ย 4.64 
เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด ได๎แกํ ผู๎บริหารให๎ค าปรึกษาแกํนักเรียน
และผู๎ปกครองที่มีป๓ญหาในด๎านตําง ๆ ที่ระดับคําเฉลี่ย 4.74 สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยของคะแนนต่ าที่สุด 
ได๎แกํ ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการให๎เกิดกิจกรรมการพัฒนาผู๎เรียน ที่ระดับคําเฉลี่ยเทํากับ 4.41 
 7. ด๎านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพรวม อยูํในระดับมากที่สุด ที่ระดับ
คําเฉลี่ย 4.53 เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด ได๎แกํ ผู๎บริหารสามารถ
ประเมินการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมาปรับปรุงการบริหาร จัดการ ที่ระดับคําเฉลี่ย 4.70 สํวนข๎อ
ที่มีคําเฉลี่ยของคะแนนต่ าที่สุด ได๎แกํ ผู๎บริหารสํงเสริม สนับสนุน และสร๎างแนวปฏิบัติในการรับสํง
หนังสือราชการผํานระบบอินเตอร๑เน็ต ที่ระดับคําเฉลี่ยเทํากับ 4.22  
 8. ด๎านการวิจัยทางการศึกษา โดยภาพรวม อยูํในระดับคํอนข๎างมาก ที่ระดับคําเฉลี่ย 4.38 
เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด ได๎แกํ ผู๎บริหารสํงเสริมให๎ครูที่มี
ผลงานวิจัยให๎ได๎รับการคัดเลือกเป็นผู๎น าทางวิชาการ ที่ระดับคําเฉลี่ย 4.57 สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยของ
คะแนนต่ าที่สุด ได๎แกํ ผู๎บริหารสามารถใฝุหาความรู๎ ในการค๎นคว๎า ทดลองสิ่งใหมํๆ อยูํเสมอ ที่ระดับ
คําเฉลี่ยเทํากับ 4.18 
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 9. ด๎านคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม อยูํในระดับมากที่สุด ที่ระดับคําเฉลี่ย 4.71 
เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด ได๎แกํ ผู๎บริหารยอมรับการถูก
วิพากษ๑วิจารณ๑จากผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ที่ระดับคําเฉลี่ย 4.84 สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยของคะแนนต่ าที่สุด ได๎แกํ 
ผู๎บริหารสรรเสริญ ยกยํอง มอบความดีความชอบตํอเพ่ือนรํวมงานหรือใต๎บังคับบัญชา เมื่อองค๑กร
ได๎รับความส าเร็จ ที่ระดับคําเฉลี่ยเทํากับ 4.54  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความ
พิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวม อยูํในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ
บุญเพ็ง พิลาล้ า (2557) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง คุณสมบัติของผู๎บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย๑ ผลการวิจัยพบวํา ความคิดเห็นของผู๎บริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย๑ ที่มีตํอคุณสมบัติของผู๎บริหารการศึกษามืออาชีพทั้ง
โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก และไปสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ ขุณิกากอน (2559) 
ได๎ท าการวิจัยเรื่องคุณลักษณะผู๎บริหารโรงเรียนมืออาชีพที่ชุมชนต๎องการในเขตพ้ืนที่การศึกษา
มุกดาหาร ผลการวิจัยพบวําคุณลักษณะผู๎บริหารโรงเรียน โดยรวมอยูํในระดับมากทุกกลุํม โดยมีความ
ต๎องการด๎านคุณลักษณะเฉพาะ/ ความสามารถและทักษะเฉพาะตัวมากท่ีสุด 
 หากพิจารณาเป็นรายด๎านสามารถอภิปรายผลได๎ ดังนี้ 
 1. ด๎านการบริหารงานวิชาการ ตามระดับความคิดเห็นของครูผู๎สอน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในภาพรวมอยูํในระดับคํอนข๎างมาก สอดคล๎องกับงานวิจัยของ นัยนา ตันติวิสุทธิ์ (2556 : 
บทคัดยํอ) ได๎ท าการวิจัยเรื่องการสังเคราะห๑งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎น าในการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษาผลการวิจัยพบวํา ผู๎บริหารสํวนใหญํปฏิบัติงานหลักสูตรและการน าหลักสูตร
ไปใช๎ งานการเรียนการสอน งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อสารการเรียนการสอน งานวัดผลและ
ประเมินผล และงานนิเทศภายใน อยูํในระดับมาก ยังไปสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุณี ทรัพย๑ประเสริฐ 
(2557 : บทคัดยํอ) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณลักษณะด๎านความรู๎ความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการ ของผู๎บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี ผลการวิจัยพบวํา 
ผู๎บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะด๎านความรู๎ ความสามารถในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
อยูํในระดับมาก และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ กนกรดา ผงสูงเนิน (2559 : บทคัดยํอ) ได๎ท าการวิจัย
เรื่อง ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรมผู๎น าของผู๎บริหารกับประสิทธิผลในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัย
พบวํา พฤติกรรมผู๎น าของผู๎บริหารกับประสิทธิผลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมอยูํในระดับ
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มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา พฤติกรรมผู๎น าทางวิชาการและพฤติกรรมผู๎น าทางการ
เปลี่ยนแปลงอยูํในระดับมาก 
 2. ด๎านการบริหารงบประมาณ ตามระดับความคิดเห็นของครูผู๎สอน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในภาพรวมอยูํในระดับคํอนข๎างมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑามาศ พํุมสวัสดิ์ (2547 : 
บทคัดยํอ) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู๎บริหารที่มีตํอการบริหารการเงินในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บริหารเห็นด๎วยกับการ
บริหารการเงินในสถานศึกษา โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
จ าเริญ จันทร๑เพ็ญ (2549 : บทคัดยํอ) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง การด าเนินงานบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา ด๎านการจัดท าและ
เสนอของบประมาณ ด๎านการจัดสรรงบประมาณ ด๎านการตรวจสอบติดตามและประเมินผลมีคําเฉลี่ย
อยูํในระดับมาก 
 3. ด๎านการบริหารงานบุคคล ตามระดับความคิดเห็นของครูผู๎สอน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุดหทัย เบ็ญจศิริวรรณ (2548 : 
บทคัดยํอ) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรมผู๎น าของผู๎บริหารโรงเรียนกับ
การบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตราชเทวี สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตราชเทวี สังกัดกรุงเทพมหานคร มีการ
บริหารงานบุคลากรโดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา  สํวนใหญํอยูํในระดับมาก 
ยกเว๎นด๎านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อยูํในระดับปานกลาง สํวนความสัมพันธ๑
ระหวํางพฤติกรรมผู๎น าด๎านมุํงงานกับการก าหนดความต๎องการบุคลากรมีความสัมพันธ๑กัน 
 4. ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระดับความคิดเห็นของครูผู๎สอน และบุคลากร
ทางการศึกษา ในภาพรวมอยูํในระดับคํอนข๎างมาก สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชาตรี รัตนพิพิธชัย 
(2557 : บทคัดยํอ) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ๑ระหวํางการใช๎ทักษะการบริหารงานของผู๎บริหาร
โรงเรียนกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 
ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บริหารโรงเรียนมีการใช๎ทักษะการบริหารงานอยูํในระดับมาก คือ ด๎านมนุษย๑ ด๎าน
ความรู๎ความคิด ด๎านความคิดรวบยอด ด๎านเทคนิค และด๎านการศึกษาและการสอน สํวนการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน อยูํในระดับมาก คือ ด๎านการเตรียมการ ด๎านการ
ด าเนินการ และด๎านการรายงานสํวนความสัมพันธ๑ระหวํางการใช๎ทักษะการบริหารโรงเรียนทั้ง 5 ด๎าน 
กับการประกันคุณภาพภายในเป็นความสัมพันธ๑ทางบวก 
 5. ด๎านการบริหารการประชาสัมพันธ๑และความสัมพันธ๑ชุมชน ตามระดับความคิดเห็นของ
ครูผู๎สอน และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมอยูํในระดับคํอนข๎างมาก สอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
พงศ๑ศักดิ์ ศรีสมทรง (2552 : ออนไลน๑) ได๎ท าวิจัยเรื่อง บทบาทการพัฒนางานความสัมพันธ๑ระหวําง
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โรงเรียนกับชุมชนของผู๎บริหารโรงเรียนบ๎านในเขียว 1 ต าบลทอนหงส๑ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราชผลการวิจัยพบวํา ระดับบทบาทการพัฒนางานความสัมพันธ๑ระหวํางโร งเรียนกับ
ชุมชนของผู๎บริหารโรงเรียนในงานรํวมกิจกรรมของชุมชน โดยรวมอยูํในระดับมาก 
 6. ด๎านกิจการนักเรียน ตามระดับความคิดเห็นของครูผู๎สอน และบุคลากรทางการศึกษา ใน
ภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด สอดคล๎องกับงานวิจัยของ กฤษณะ ค าสุวรรณ (2550 : บทคัดยํอ) ได๎
ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู๎บริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โรงเรียนบูรณะศึกษา เขต
ทุํงครุ กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวํา บทบาทของผู๎บริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ใน
การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตามความคิดเห็นของครูผู๎สอน ทั้งโดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับ
ปานกลาง 
 7. การเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ                  
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ด๎านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามระดับความคิดเห็นของครูผู๎สอน และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวม
อยูํในระดับมากที่สุด สอดคล๎องกับงานวิจัยของ วิภวาศิน แพทยานนท๑ (2556 : บทคัดยํอ) ได๎ท าการ
วิจัยเรื่อง สภาพการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศของผู๎บริหารโรงเรียนเอกชน ระดับมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนสํวนกลาง กลุํมที่ 1 ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ในด๎านเอกสารและสิ่งพิมพ๑ ด๎านกราฟิกและสื่อประสม
หลายทางมีความส าคัญ ในการบริหารระดับมาก และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วิชิระ ศิริสุนทร 
(2550) ได๎ท าวิจัยเรื่อง การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนในศูนย๑ เครือขํายน้ าพอง
สะอาด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกํน เขต 4 ผลการวิจัยพบวํา สภาพการปฏิบัติการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนอยูํในระดับปานกลาง 
 8. ด๎านการวิจัยทางการศึกษา ตามระดับความคิดเห็นของครูผู๎สอน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในภาพรวมอยูํในระดับคํอนข๎างมาก สอดคล๎องกับงานวิจัยของ เพลินพิศ ดาศักดิ์ (2549 : 
บทคัดยํอ) ได๎ท าวิจัยเรื่อง บทบาทในการสํงเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนของผู๎บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวํา 
ผู๎บริหารโรงเรียนและครูผู๎สอน มีความคิดเห็นวํา ผู๎บริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติโดยภาพรวมและราย
ด๎าน อยูํในระดับ ปานกลางยกเว๎น ด๎านการน าผลการวิจัยไปใช๎ มีการปฏิบัติอยูํในระดับ มาก  และ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ พฤทธิ์ พงษสีดา (2556 : บทคัดยอ) ไดท าวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหาร
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผู๎บริหาร
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม และรายดานอยูใน
ระดับปานกลาง 
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 9. ด๎านคุณธรรม จริยธรรม ตามระดับความคิดเห็นของครูผู๎สอน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชนิษ๑ฐภัค สิงหลกะ (2549 : 
บทคัดยํอ) ได๎ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา การบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู๎บริหารสถานศึกษา โดยรวม และรายด๎าน อยูํในระดับมาก และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
สถาพร รามสูต (2550) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณธรรมของผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบวํา ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมของผู๎บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมอยูํในระดับ
ปานกลาง 

การอภิปรายผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตํอการเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ าแนกตามเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ๑
ท างาน โดยเปรียบเทียบจากคําเฉลี่ย ซึ่งน าเสนอในแตํละตัวแปร ดังนี้ 
 1. ลักษณะสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถามที่แตกตํางกันทางด๎านเพศ สถานภาพ และ
อายุโดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับการเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของผู๎บริหาร
สถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากป๓จจุบันครูผู๎สอน และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นเพศหญิงให๎ความส าคัญกับ
การบริหารงานทางการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษามากยิ่งขึ้น ทั้งในด๎านการบริหารงานวิชาการ 
ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล ด๎านการบริหารกิจการนักเรียน ด๎านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ด๎านการบริหารการประชาสัมพันธ๑และความสัมพันธ๑ชุมชน ด๎านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการวิจัยทางการศึกษา ด๎านคุณธรรม จริยธรรม สํวนเพศชายนั้นให๎
ความส าคัญกับการเป็นผู๎น าจากแนวคิดของนิติพล ภูตะโชติ ที่กลําววําเพศชายและเพศหญิงมีความ
แตกตํางกันทั้งรูปรําง ความรู๎สึกนึกคิดตําง ๆ การมีเพศที่ตํางกันจะท าให๎คนเรามีความสนใจในด๎าน
ตําง ๆ ที่แตกตํางกัน เพราะได๎รับการอบรมเลี้ยงดูในบทบาทหน๎าที่ที่แตกตํางกันไปในสังคม ดังนั้น
อาจเป็นเหตุผลท าให๎ เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นกับการเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของผู๎บริหาร
สถานศึกษา แตกตํางกัน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ ขุณิกากอน (2559) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง
คุณลักษณะผู๎บริหารโรงเรียนมืออาชีพที่ชุมชนต๎องการในเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร ผลการวิจัย
พบวํา เพศชายและเพศหญิง มีความต๎องการคุณลักษณะผู๎บริหารโรงเรียนมืออาชีพโดยรวมและราย
ด๎านแตกตํางกัน  
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 2. ในด๎านระดับการศึกษา และประสบการณ๑ท างานที่แตกตํางกัน มีความเห็นตํอการเป็น
ผู๎บริหารมืออาชีพของผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมํ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไมํแตกตํางกัน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
บุญเพ็ง พิลาล้ า (2557) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง คุณสมบัติของผู๎บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย๑ ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษาที่มี
ระดับการศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน และผู๎บริหารที่มี
ประสบการณ๑ในการบริหารแตกตํางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน  และ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ กฤษณะ ค าสุวรรณ (2550 : บทคัดยํอ) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทของ
ผู๎บริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โรงเรียนบูรณะศึกษา เขตทุํงครุ กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวําผลการเปรียบเทียบความแตกตําง ระหวํางบทบาทของผู๎บริหารสถานศึกษาและ
หัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนพบวํา ครูที่มีระดับการศึกษาตํางกันและประสบการณ๑ในการท างาน
ตํางกัน มีความคิดเห็นไมํแตกตํางกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อค้นพบในงานวิจัย 
 1.  ผู๎บริหารควรใหความส าคัญและควรสงเสริมภูมิป๓ญญาทองถิ่นเพ่ือใชในการจัดการศึกษา 
และควรเปิดโอกาสใหชุมชนโดยเฉพาะองคกรเอกชนที่มีศักยภาพในการสนับสนุนแหลํงการเรียนรู 
และการใหความชํวยเหลือในด๎านตําง ๆ เขามามีบทบาทในการบริหารสถานศึกษา และเขามาเป็น
เครือขํายการเรียนรูในชุมชน เชน การสํงวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาใหความรูแกบุคลากรของ
สถานศึกษาหรือ นักเรียน รวมถึงการสนับสนุนในการพัฒนาการเรียนการสอนการฝกทักษะอาชีพ 
เป็นตน 
 2.  ผู๎บริหารควรใหความส าคัญกับการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับชุมชน ทองถิ่น
และสํงเสริมใหครูน าหลักสูตรไปใชใหมากข้ึน เพ่ือใหได๎หลักสูตรที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
 การน าผลวิจัยไปใช้งาน  
 ความรู๎ในเชิงวิชาการที่เกิดขึ้นใหมํในงานวิจัยนี้คือ การเป็นผู๎บริหารมืออาชีพของผู๎บริหาร
สถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยผู๎บริหารสถานศึกษามีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ทั้ง 9 ด๎าน ได๎แกํด๎านการบริหารงานวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการ
บริหารงานบุคคล ด๎านการบริหารกิจการนักเรียน ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา ด๎านการบริหาร
การประชาสัมพันธ๑และความสัมพันธ๑ชุมชน ด๎านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการวิจัย
ทางการศึกษา และด๎านคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้นผู๎บริหารสถานศึกษาควรมุํงเน๎นการบริหารงานแบบ
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มืออาชีพ และพัฒนาตนเองให๎เป็นมืออาชีพ รวมไปถึงสํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดการบริหารอยํางมีสํวน
รํวม เพ่ือให๎สถานศึกษาเกิดการพัฒนาทั้งความรู๎ เสริมสร๎างความคิดและเทคนิค ทักษะทางวิชาการ 
โดยผู๎สอน ผู๎เรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท๎องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อเนื่อง 
 1. ควรศึกษาการท าวิจัยทางการศึกษา เชน ผู๎บริหารมีกระบวนการในการท าวิจัยหรือ สงเส
ริมการท าวิจัยของครูอยํางไร ที่ท าใหประสบความส าเร็จ เพ่ือที่จะได๎เป็นแนวทางการท าวิจัยใหกับผู๎
บริหาร หรือผู๎ที่สนใจ ไดน๎ ามาปรับใชในการท างานตอไป 
 2.  ควรท าการศึกษาในแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ และท าการศึกษาจากกลุมอ่ืนๆ โดย
วิธีการสัมภาษณ๑เจาะลึกบุคคล การสัมภาษณ๑เฉพาะกลุม และการสัมภาษณ๑ชุมชน ซึ่งจะท าใหทราบ
ถึงขอมูล ความคิดเห็นที่หลากหลายในความเป็นผู๎บริหารมืออาชีพ 
 3. ควรท าการศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาอันเกิดจากการที่ผู๎
บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู๎บริหารมืออาชีพ วําสํงผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษา และนักเรียนอยํางไร มากน๎อยเพียงใด 
 4. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพความเป็นนักบริหารสถานศึกษามืออาชีพโดยการ
สัมภาษณ๑เจาะลึกถึงขอมูลโดยตรงจากผู๎บริหารตนแบบ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุํงหมาย (1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในการให
บริการขององค์การบริหารสํวนต าบลรับรํอ จังหวัดชุมพร (2) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระระหวํางปัจจัย
ด๎านลักษณะ สวนบุคคลของผู๎มาใชบริการกับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในการใหบริการของ
องค์การบริหารสํวนต าบลรับรํอ จังหวัดชุมพร โดยใช๎แบบสอบถามจ านวน 392 ชุด และวิเคราะห์และวิ
วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือหาคําสถิติเชิงพรรณนา ได๎แกํ คาความถี่ คําร๎อยละ 
คาเฉลี่ย คําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคําสถิติเชิงอนุมาน คือ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ผลการวิจัยพบวํามีระดับคุณภาพการในการให๎บริการโดยภาพรวมอยูํในระดับมากเมื่อแยกประเด็นเป็น
รายพบวํามีคุณภาพการให๎บริการ อยูํในระดับมาก ทั้ง 5 ด๎าน เรียงตามล าดับได๎ดังนี้ ด๎านการดูแลเอา
ใจใสํ ด๎านความไว๎วางใจ ด๎านการตอบสนองลูกค๎าและด๎านการให๎ความมั่นใจ ด๎านรูปลักษณ์  เมื่อ
ทดสอบสมมุติฐาน พบวําปัจจัยสํวนบุคคล ด๎านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎/
เดือน ศาสนา จ านวนครั้งที่ใช๎บริการ/ปี นั้น ไมํมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นตํอคุณภาการให๎บริการ
ขององค์การบริหารสํวนต าบลรับรํอ จังหวัดชุมพร 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพ การให๎บริการ องค์การบริหารสํวนต าบล  
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Abstract 
The objectives of this research (1) were to study the level of opinions about 

the service quality of the Rab Ro Sub-District Administrative Organization, Chumphon 
Province (2) to find the relationship between the personal characteristics of the 
people. The service was used with opinions about the service quality of the Tambon 
Administrative Organization, Chumphon Province by using 392 questionnaires and 
analyzing and analyzing the data with a statistical packaged program. to find 
descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation. and 
the inferential statistic was Chi-square at the significance level of 0.05. The results 
showed that the overall service quality level was at a high level. At a high level, all 5 
can be arranged in order as follows: trust Customer response and confidence 
appearance When testing a hypothesis It was found that personal factors, gender, 
age, status, education level, occupation, income/month, religion, number of service 
usage/year had no relationship with opinions on service quality of Tambon 
Administrative Organization, Rab Ro, Chumphon Province. 

 
Keywords : quality, service, Subdistrict Administrative Oranization 
 
บทน า 
 องค์การบริหารสํวนต าบล เป็นหนํวยงานปกครองท๎องถิ่น ที่เป็นผลมาจากแนวคิดในการ
กระจายอ านาจ ซึ่งรัฐบาลได๎มอบอ านาจหน๎าที่ในการปกครองและจัดบริการสาธารณะโดยด าเนินงาน
ด๎วยงบประมาณแลเจ๎าหน๎าที่ของตนเอง องค์การบริหารสํวนต าบล ได๎จัดตั้งขึ้นในฐานะนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 มีจุดมุํงหมายและหน๎าที่ตาม
พระราชบัญญัติ ตามมาตราตํางๆ ได๎แกํ มาตรา 66,67, 68 และมาตรา 16 หน๎าที่โดยตรงในการ
บ าบัดทุกข์และบ ารุงสุขของประชาชน ไปจนถึงการพัฒนาและบ ารุงรักษาเขตพ้ืนที่ซึ่งตนรับผิดชอบอยูํ 
ทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ไปจนถึงทรัพยากรธรรมชาติ และอยูํใกล๎ชิดกับประชาชน ทั้งนี้
เป็นผลมาจากการสนับสนุนให๎มีการกระจายอ านาจการปกครองและบริหารไปสูํท๎องถิ่นตําง ๆ ทั้งใน
สํวนของโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจ อ านาจหน๎าที่ รายได๎และภาษีอากร และการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการปกครองสํวนท๎องถิ่นมากข้ึน โดยท าการถํายโอนภารกิจอ านาจหน๎าที่หลายประการที่
รัฐด าเนินการอยูํให๎กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในแตํละพ้ืนที่นั้นๆด าเนินการ และจัดสรรรายได๎ให๎
เหมาะสมกับกิจการ  
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 จากที่กลําวมาในเรื่องของการกระจายอ านาจจากรัฐไปสูํหนํวยงานท๎องถิ่นตํางๆ ซึ่งรวมไปถึง
องค์การบริหารสํวนต าบล การที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนํวยงาน เพ่ือ
จดุมุํงหมายสูงสุดในการตอบสนองความต๎องการและสร๎างความสุขให๎กับประชาชนได๎นั้น การบริการ
ขององค์การบริหารสํวนต าบลมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีคุณภาพ ให๎บริการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ สร๎างความพึงพอใจให๎กับประชาชนผู๎ใช๎บริการ อันจะน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทุก ๆ ด๎านในที่สุด  
 ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยจึงมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาคุณภาพการให๎บริการขององค์การ
บริหารสํวนต าบลรับรํอ จังหวัดชุมพร เพ่ือใชเป็นประโยชนในการศึกษาความคิดเห็นตํอคุณภาพภาพ
การใหบริการได๎อยํางมีประสิทธิภาพของหนํวยงานในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือศึกษาปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎มาใช๎บริการขององค์การบริหารสํวนต าบลรับรํอ จังหวัด
ชุมพร  
 2 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในการให๎บริการขององค์การบริหารสํวน
ต าบล    รับรํอ จังหวัดชุมพร 
 3 เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎านลักษณะสวนบุคคลของผู๎มาใช๎บริการกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในการให๎บริการขององค์การบริหารสํวนต าบลรับรํอ จังหวัดชุมพร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
        ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 
  สถานภาพดานบุคคล       คุณภาพในการใหบริการ 
  - เพศ            - ด๎านรูปลักษณ 
                     - อายุ                                 - ด๎านความไววางใจ 
  - สถานภาพ           - ด๎านการตอบสนอลูกคา  
  - ระดับการศึกษา         - ด๎านการใหความมั่นใจ 
  - อาชีพ            - ด๎านการดูแลเอาใจใสํ 
  - รายได๎/เดือน     
  - ศาสนา 
  - ประเภทบริการที่ใช๎บริการ 
  - จ านวนครั้งที่ใช๎บริการ/ปี  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     1.1 ประชากร (Population) คือ ผู๎ใช๎บริการที่อาศัยอยูํในต าบลรับรํอ จ านวน 23 
หมูํบ๎าน ประชากรทั้งหมด จ านวน  20,123 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู๎วิจัยก าหนดขนาดตัวอยํางตามแนวทางของ Taro (1973: 
727-728) ที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 และคําความคลาดเคลื่อนร๎อยละ 5 ผู๎วิจัยจึงก าหนดกลุํม  
ตัวอยํางในการวิจัยดังสูตรตํอไปนี้ 
  สูตร  n  =        N   
                                      1+Ne2 

  เมื่อ   n = ขนาดของกลุํมตัวอยําง 

        N = จ านวนประชากรทั้งหมด 

        e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได๎ (α = 0.05) 
  สูตร n  =         20,123                                     
                              1+ (20,123) (0.05)2 
    =   392.18 

ดังนั้น ได๎กลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้ง  392 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยจะใช๎แบบสอบถามโดยแบํงแบบสอบถามออกเป็น 2 สํวน ดังนี้ 
      สํวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ ประกอบด๎วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ตํอเดือน ศาสนา ประเภทที่ใช๎บริการ จ านวนครั้งที่ใช๎บริการ 
มีลักษณะเป็นค าถามปลายปดจ านวน 9 ขอ 
       สํวนที่ 2 แบบสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นคุณภาพการใหบริการของ องค์การ
บริหารสํวนต าบลรับรํอ ใน 5 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านรูปลักษณ ดานความไววางใจ ด๎านการตอบสนองลูกคา 
ด๎านการใหความมั่นใจ และด๎านการดูแลเอาใจใส ซึ่งเป็นแบบมาตรประมาณคา(Rating Scale) 5 
ระดับแบบลิเคิรท ์ซึ่งม ีความหมายดังนี้  
   5 หมายถึง  มีคุณภาพในการใหบริการในระดับมากที่สุด 
   4  หมายถึง  มีคุณภาพในการใหบริการในระดับมาก 
   3  หมายถึง  มีคุณภาพในการใหบริการในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง   มีคุณภาพในการใหบริการในระดับนอย 
   1  หมายถึง  มีคุณภาพในการใหบริการในระดับนอยที่สุด 
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โดยใช๎เกณฑ์ประเมินผลดังนี้ (Best, 1977, p.174)  
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49   มีความพึงพอใจน๎อยที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49   มีความพึงพอใจน๎อย 
 คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49   มีความพึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49  มีความพึงพอใจมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข๎อมูลที่ใช๎ในการแบํงออกเป็น 2 สํวนดังนี้  
   1. ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามของกลุํมตัวอยํางโดยใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล จ านวน 392 คน ในการตอบ
แบบสอบถาม  
   2. ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข๎อมูลที่ใช๎ประกอบการศึกษา โดยท าการค๎นคว๎า
จากวิทยานิพนธ์ เอกสารงานวิจัยเชิงวิชาการตําง ๆ และวิชาต าราเรียนที่เกี่ยวข๎องเป็นแนวทางใน
การศึกษาครั้งนี้  
 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยแจกแจง ความถี่ และหาคํา
ร๎อยละของปัจจัยสํวนบุคคลแตํละรายการ เสนอเป็นตารางประกอบการบรรยาย 
 สํวนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตํอคุณภาพการให๎บริการขององค์การบริหารสํวนต าบล
รับรํอ จังหวัดชุมพร วิเคราะห์โดยใช๎คําเฉลี่ย (Mean) สํวนคําเบี่ยงมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เสนอเป็นตารางประค าบรรยาย  
 สํวนที่ 3 การหาความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคลกับความคิดเห็นตํอคุณภาพการ
ให๎บริการองค์การบริหารสํวนต าบลรับรํอ จังหวัดชุมพร เพ่ือใช๎การพิสูจน์วําสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นแตกตําง
หรือไมํแตกตํางกับสมมุติฐานที่ตั้งไว๎ ใช๎ทดสอบสมมุติฐานโดย ใช๎คํา Chi Square ( X2) ด๎วยวิธีของ
เปียรสัน   
 
ผลการวิจัยและอภิปลายผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการองค์การบริการองค์การบริหารส่วน
ต าบลรับร่อ จังหวัดชุมพร 
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54.3 
26.5 

70.9 

4.5 
46.2 

64.5 

98.7 

54.3 
74.2 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

  

ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลลักษณะสํวนบุคคล พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย ร๎อยละ 
54.30 อายุ 41 -50 ปี ร๎อยละ 26.50 มีสถานภาพสมรส ร๎อยละ 70.90 ระดับการศึกษามัธยมตอน
ปลาย/ปวช. ร๎อยละ 38.80 มีอาชีพรับจ๎างทั่วไป/ค๎าขาย ร๎อยละ 46.20 มีรายได๎ตํอเดือน 10,000 – 
20,000 บาท  ร๎อยละ 64.50 นับถือศาสนาพุทธ ร๎อยละ 98.70 เป็นงานด๎านจัดเก็บรายได๎ ภาษี
โรงเรือน ภาษีท่ีดิน ร๎อยละ 54.38 ใช๎บริการ 2 -5 ครั้ง/ปี  ร๎อยละ 74.20 
 
 2.  ผลการวิเคราะห์จ านวนและค่าร้อยละผู้ใช้บริการ จ าแนกตามประเภทของการใช้
บริการ 

 
 
 

2.53 

54.38 

4.84 
11.75 

26.5 

จ านวนและค่าร้อยละผู้ใช้บริการ จ าแนกตามประเภทของการใช้บริการ 

ร๎อยละ 
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 ผลการวิเคราะห์ พบวําผู๎มาใช๎บริการองค์การบริหารสํวนต าบลรับรํอ จังหวัดชุมพร สํวนใหญํ
เป็นงานบริการงานด๎านจัดเก็บรายได๎ ภาษีโรงเรือน ภาษีท่ีดิน คิดเป็นร๎อยละ 54.38 รองลงมาเป็นงาน
ด๎านผู๎สูงอายุ ผู๎พิการเด็กแรกเกิด คิดเป็นร๎อยละ 26.50 งานด๎านประปา ถนน งานขออนุญาตกํอสร๎าง 
คิดเป็นร๎อยละ 11.75 งานด๎านการศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 4.84 และน๎อยที่สุดงานบริการงานกู๎ชีพ คิด
เป็นร๎อยละ 2.53  
 3. ผลวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพในการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลรับร่อ จังหวัดชุมพร 

 
 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นตํอคุณภาพการให๎บริการขององค์การบริหารสํวนต าบลรับ

รํอ จังหวัดชุมพร มีระดับคุณภาพการในการให๎บริการโดยภาพรวม อยูในระดับมาก (   = 4.12) และเมื่อ

แยกประเด็นเป็นรายด๎าน พบวํา มีคุณภาพการให๎บริการมากในทุกด๎าน ดั้งนี้ ด๎านการดูแลเอาใจใสํ (   = 

4.22) รองลงมาด๎านความไว๎วางใจ (   = 4.12) ด๎านการตอบสนองลูกค๎าและด๎านการให๎ความมั่นใจ (   

= 4.10) และน๎อยที่สุดในด๎านรูปลักษณ์ (   = 4.08) เรียงตามล าดับ และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายด๎าน 
ดังนี้ 
 ด๎านรูปลักษณ์ พบวํา มีคุณภาพการให๎บริการมากในทุกด๎าน ดั้งนี้ จุดนั่งรอ สถานที่จอดรถ 

ห๎องน้ าสะอาดเพียงพอส าหรับผู๎รับบริการ (   = 4.14) รองลงมาในข๎อ พนักงานแตํงกายสุภาพเรียบร๎อย 

(   = 4.08) และน๎อยที่สุดในข๎อ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช๎ในการบริการมีความทันสมัย (   = 4.03) 
เรียงตามล าดับ 

4.08 4.12 4.1 4.1 4.22 

0.44 0.57 0.51 0.65 0.59 

ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพในการให้บริการ 

 x ̅

SD
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  ด๎านความไว๎วางใจ พบวํา มีคุณภาพการให๎บริการมากในทุกด๎าน ดั้งนี้ การให๎บริการของพนักงาน

มีความเทําเทียมกัน (   = 4.18) รองลงมาในข๎อ พนักงานให๎ค าแนะน า ชี้แจงข๎อสงสัยแกทํานเป็นอยํางดี 

(   = 4.10) และน๎อยที่สุดในข๎อ การบริการเป็นไปตามล าดับ กํอน - หลัง (   = 4.09) เรียงตามล าดับ 
 ด๎านการตอบสนองลูกค๎า พบวํา มีคุณภาพการให๎บริการมากในทุกด๎าน ดั้งนี้ การบริการเป็นไป

ด๎วยความรวดเร็วตามก าหนดเวลา (   = 4.16) รองลงมาในข๎อ งานที่ทํานติดตํอได๎รับความถูกต๎อง

ครบถ๎วน  (   = 4.08) และน๎อยที่สุดในข๎อ มีความกระตือรือร๎นในการปฏิบัติงาน (   = 4.07) เรียง
ตามล าดับ 
 ด๎านการให๎ความมั่นใจ พบวํา มีคุณภาพการให๎บริการมากในทุกด๎าน ดั้งนี้ มีชํองทางการ

ติดตํอสื่อสารที่งํายและสะดวก (   = 4.13) รองลงมาในข๎อ มีการแนะน าด๎วยความสุภาพเป็นอยํางดีโดย

สม่ าเสมอ (   = 4.09) และน๎อยที่สุดในข๎อ พนักงานเป็นผู๎มีความรู๎ ความช านาญ ในงานนั้นๆ (   = 4.08) 
เรียงตามล าดับ  
 ด๎านการดูแลเอาใจใสํ พบวํา มีคุณภาพการให๎บริการมากในทุกด๎าน ดั้งนี้ พนักงาน พูดจาไพเราะ 

ยิ้มแย๎ม แจํมใส ตลอดเวลาการให๎บริการ (   = 4.24) รองลงมาในข๎อ รับฟังถึงปัญหา และยอมรับค า

ต าหนิและส ารวมกิริยาทําทาง (   = 4.23) และน๎อยที่สุดในข๎อ รับฟังถึงปัญหา และยอมรับค าต าหนิและ

ส ารวมกิริยาทําทาง (   = 4.20) เรียงตามล าดับ 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ จังหวัดชุมพร 
 จากผลการวิจัย พบวํา ปัจจัยสํวนบุคคล ด๎านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได๎/เดือน ศาสนา จ านวนครั้งที่ใช๎บริการ/ปี นั้น ไมํมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นตํอคุณภาการ
ให๎บริการขององค์การบริหารสํวนต าบลรับรํอ จังหวัดชุมพร ในภาพรวม ณ ระดับ นัยส าคัญที่ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 อภิปรายผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ จังหวัด
ชุมพร 
 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลลักษณะสํวนบุคคล พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย ร๎อยละ 
54.30 อายุ 41 -50 ปี ร๎อยละ 26.50 มีสถานภาพสมรส ร๎อยละ 70.90 ระดับการศึกษามัธยมตอน
ปลาย/ปวช. ร๎อยละ 38.80 มีอาชีพรับจ๎างทั่วไป/ค๎าขาย ร๎อยละ 46.20 มีรายได๎ตํอเดือน 10,000 – 
20,000 บาท  ร๎อยละ 64.50 นับถือศาสนาพุทธ ร๎อยละ 98.70 เป็นงานด๎านจัดเก็บรายได๎ ภาษี
โรงเรือน ภาษีท่ีดิน ร๎อยละ 54.38 ใช๎บริการ 2 -5 ครั้ง/ปี ร๎อยละ 74.20  
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 อภิปรายผลผลการวิเคราะห์จ านวนและค่าร้อยละผู้ใช้บริการจ าแนกตามประเภทของการ
ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ จังหวัดชุมพร 
 ผลการวิเคราะห์ พบวําผู๎มาใช๎บริการองค์การบริหารสํวนต าบลรับรํอ จังหวัดชุมพร สํวนใหญํ
เป็นงานบริการงานด๎านจัดเก็บรายได๎ ภาษีโรงเรือน ภาษีท่ีดิน คิดเป็นร๎อยละ 54.38 รองลงมาเป็นงาน
ด๎านผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ เด็กแรกเกิด คิดเป็นร๎อยละ 26.50 งานด๎านประปา ถนน งานขออนุญาต
กํอสร๎าง คิดเป็นร๎อยละ 11.75 งานด๎านการศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 4.84 และน๎อยที่สุดงานบริการงาน
กู๎ชีพ คิดเป็นร๎อยละ 2.53  
 อภิปรายผลระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลรับ
ร่อ จังหวัดชุมพร 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นตํอคุณภาพการให๎บริการขององค์การบริหารสํวนต าบลรับ
รํอ จังหวัดชุมพร มีระดับคุณภาพการในการให๎บริการโดยภาพรวม อยูในระดับและเมื่อแยกประเด็น
เป็นรายด๎าน ทั้ง 5 ด๎านด๎านรูปลักษณ์ ด๎านความไว๎วางใจ ด๎านการตอบสนองลูกค๎า ด๎านการให๎ความ
มั่นใจและด๎านการดูแลเอาใจใสํ พบวําผู๎ใช๎บริการองค์การบริหารสํวนต าบลรับรํอ จังหวัดชุมพรมีคุณภาพ
การให๎บริการอยูํในระดับมากทั้งหมด  
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ จังหวัดชุมพร 
 จากผลการวิจัย พบวํา ปัจจัยสํวนบุคคล ด๎านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได๎/เดือน ศาสนา จ านวนครั้งที่ใช๎บริการ/ปี นั้น ไมํมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นตํอคุณภาการ
ให๎บริการขององค์การบริหารสํวนต าบลรับรํอ จังหวัดชุมพร ในภาพรวม ณ ระดับ นัยส าคัญท่ี 0.05  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคุณภาพการให๎บริการขององค์การบริหารสํวนต าบลรับรํอ จังหวัดชุมพร มีขอ
เสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. เพ่ือให๎ประชาชนที่ใช๎บริการได๎รับประโยชน์สูงสุดควรมีการปรับปรุงด๎าน อุปกรณ์ให๎
ทันสมัยและเพียงพอ 
 2. ควรจัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน ของงานภารกิจตําง ๆ ติดผนังที่ชัดเจนและหรือมีเอกสาร
แนะน าขั้นตอนในการให๎บริการ มีการจัด บัตรคิวเพ่ือความสะดวก  
 3. เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับประโยชน์สูงสุด เจ๎าหน๎าที่เปิดโอกาสให๎ผู๎รับบริการได๎แสดงความ
คิดเห็น/ซักถาม เจ๎าหน๎าที่ให๎บริการด๎วยความเต็มใจ/อัธยาศัยดี/วาจา สุภาพ 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาความสัมพันธเจาะลึกในสวนของความพึงพอใจโดยแยกเป็นรายด๎าน เพ่ือน า
ข๎อมูลมาปรับปรุง พัฒนาการใหบริการขององค์การบริหารสํวนต าบลรับรํอใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า “กล้วยเบรคแตก”  
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพลังสตรีชุมชนที่ 4 อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

Packaging and Brand Development “Kluay Break Taek” Product of 4th 

Women’s Empowerment Community Group Phop-Phra District, Tak 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาความเป็นมาของ “กล๎วยเบรคแตก” ในการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค๎าที่สะท๎อนถึงอัตลักษณ์ของท๎องถิ่น รวมถึง ศึกษาระดับความคิดเห็น
ของผู๎บริโภคเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และตราสินค๎า ในการสร๎างโอกาสทางการตลาดและเป็นการเพ่ิม
มูลคําให๎กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุํมพลังสตรีชุมชนที่ 4  ในอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก การวิจัยครั้ง
นี้ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีรํวมกันระหวํางการวิจัยเชิงคุณภาพด๎วยการสัมภาษณ์ผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎อง จ านวน 5 คน ประกอบด๎วย ผู๎น าชุมชน สมาชิกของชุมชน ผู๎บริโภค นักออกแบบ และ 
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการตลาด และการวิจัยเชิงปริมาณด๎วยการวิเคราะห์ข๎อมู ลจากกลุํมตัวอยํางซึ่งเป็น
ผู๎บริโภค จ านวน 50 คน ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบตามสะดวก เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ ได๎แกํ คําเฉลี่ย และ สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบวํา การมีสํวนรํวมของสมาชิกชุมชนในการให๎ข๎อมูลสินค๎าและท๎องถิ่น การ
น าเสนอความต๎องการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิด ข๎อเสนอแนะ และการแสดงความเห็น สามารถ
บํงบอกถึงอัตลักษณ์และความโดดเดํนอยํางมีเอกลักษณ์ผํานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบ
ตราสินค๎าได๎อยํางชัดเจน ท าให๎ภาพรวมของการศึกษา พบวํา ผู๎บริโภคเห็นด๎วยมากกับรูปแบบของการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบตราสินค๎า และเห็นด๎วยมากที่สุดในประเด็นที่วํา ผลิตภัณฑ์ภายใต๎
บรรจุภัณฑ์และตราสินค๎าที่ได๎จากการออกแบบจะชํวยสํงเสริมภาพลักษณ์ให๎กับผลิตภัณฑ์ รวมถึง 
สามารถเพ่ิมมูลคําให๎กับสินค๎า ซึ่งจะสามารถสร๎างโอกาสทางการตลาดให๎กับผลิตภัณฑ์ได๎อยํางยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ: บรรจุภัณฑ์ ตราสินค๎า กล๎วยเบรคแตก อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
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Abstract 
 This research aims to the study of “Kluay Break Taek” in developing 
packaging and designing a brand that reflects local identity, as well as to study the 
level of consumer opinion about the packaging and the brand to create marketing 
opportunities and add value to community products of the 4th Community Women's 
Empowerment Group in Phop Phra District, Tak Province. This research uses a 
research methodology by mix’s method approach between; qualitative research by 
interviewing 5 stakeholders consisting of; community leaders, community members, 
consumers, designers and marketing experts; and quantitative research by analyzing 
data from a sample of 50 consumers, a convenient random sampling method was 
used. The tools used for data collection were interview forms and questionnaires. 
The statistics used in the analysis were mean and standard deviation. The results of 
the research revealed that; the participation of community members in providing 
product and local information; presentation of needs including the exchange of 
ideas, suggestions and opinions able to clearly convey uniqueness and prominence 
through packaging development and brand design. Overall the study found that; 
consumers are very much in favor of the pattern of packaging development and 
brand design. And most agree on the issue that products under the packaging and 
the brand that are designed to enhance the image of the product, including adding 
value to the product this will create a marketing opportunity for the product in a 
sustainable way. 
 
Keyword: Packaging, Brand, Kluay Break Taek, Phop-phra District, Tak Province 
 
บทน า 
 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พัฒนามาจากภูมิปัญญาท๎องถิ่นเริ่มได๎รับความสนใจจากผู๎บริโภค
เพ่ิมมากขึ้น จึงท าให๎คนในชุมชนรํวมกันจัดตั้งกลุํมเป็นวิสาหกิจชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล              
(กรมสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2561) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแตํละท๎องถิ่นให๎มี
คุณภาพและสามารถตอบโจทย์ความต๎องการของผู๎บริโภคได๎ดีขึ้น ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนบางกลุํมยัง
ไมํได๎ให๎ความส าคัญกับลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่อาจสํงผลตํอคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ที่อยูํภายใน 
อีกท้ัง ยังไมํสามารถดึงดูดความสนใจจากผู๎บริโภคได๎เทําท่ีควร ดังนั้น กลุํมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนจึง
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ต๎องหันมาให๎ความส าคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให๎สามารถคุ๎มครองและป้องกันไมํให๎สินค๎าหรือ
ผลิตภัณฑ์เสียหาย รวมถึงเป็นการเพ่ิมมูลคําให๎กับผลิตภัณฑ์ในสายตาของผู๎บริโภคเพ่ิมมากขึ้น              
(จิตพนธ์ ชุมเกต, 2560) 
 กลุํมวิสาหกิจชุมชน “กลุํมพลังสตรีชุมชนที่ 4” ตั้งอยูํเลขที่ 205/1 หมูํ 3 ต าบลพบพระ อ าเภอ
พบพระ จังหวัดตาก โดยคุณรัญจวน ทิโน เป็นประธานกลุํม รหัสทะเบียน วิสาหกิจชุมชน 9 -63-07-
01/1-0016 ปัจจุบันมีสมาชิก 6 คน จากเดิมที่ประกอบอาชีพทางด๎านการเกษตรเป็นหลัก ได๎ชักชวน
เพ่ือนบ๎านในพื้นที่รํวมกันผลิตกล๎วยทอดจ าหนํายในระแวกหมูํบ๎าน เนื่องจากเห็นวํากล๎วยเป็นวัตถุดิบ
ธรรมชาติที่หางํายและมีมากในท๎องถิ่น ซึ่งสํวนใหญํมีการปลูกทั้งที่เป็นการปลูกอยูํภายในสวนในไรํ และ
การปลูกในระบบสวนเกษตร ท าให๎ในบางฤดูกาลผลผลิตกล๎วยมีราคาแพง แตํในบางฤดูกาลที่ผลผลิต
กล๎วยล๎นตลาดก็จะมีราคาถูก กลุํมจึงมีแนวคิดที่จะน ากล๎วยมาแปรรูปเพ่ือเป็นการถนอมอาหารและเป็น
การสร๎างมูลคําเพ่ิม โดยในระยะแรกสมาชิกของกลุํมมีการลองผิดลองถูกโดยใช๎ทั้งกล๎วยดิบและกล๎วยสุก
มาทดลองท าการแปรรูป กระทั่งในที่สุดได๎เป็นสูตรกล๎วยทอดกรอบที่เป็นที่ถูกใจของผู๎บริโภคในพ้ืนที่
อ าเภอพบพระ และบางสํวนมีพํอค๎าคนกลางมารับไปจ าหนํายตํอในพ้ืนที่อ่ืน ๆ อีกทอดหนึ่ง  

จากลักษณะทางภูมิศาสตร์และวิถีชีวิตของคนในอ าเภอพบพระ สํวนใหญํเกี่ยวข๎องกับการท า
การเกษตร ทางกลุํมโดยผู๎น าชุมชนจึงมีแนวคิดที่ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด๎วยการ
น าผลผลิตทางการเกษตรมาเพ่ิมมูลคํา โดยตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของอัตลักษณ์ชุมชน เบื้องต๎นผลิตภัณฑ์
กล๎วยทอดกรอบใช๎ชื่อตราสินค๎าวํา “กล๎วยทอดกรอบกลุํมพลังสตรีชุมชนที่ 4” ในการจ าหนําย 
ภายใต๎ค าขวัญ (Slogan) “ของดีเมืองตาก ของฝากจากพบพระ” มีเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ชุมชน และ 
เครื่องหมาย OTOP ปรากฏอยูํ โดยบรรจุอยูํในถุงพลาสติกใส ขณะที่ฉลาก (Label) สมาชิกในกลุํมได๎
รํวมกันออกแบบด๎วยคอมพิวเตอร์และใช๎ปริ้นเตอร์เพ่ือท าเป็นสติกเกอร์น าไปติดกับบรรจุภัณฑ์สินค๎าที่
จ าหนําย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ชุมชนสํวนใหญํล๎วนเกิดจากภูมิปัญญาและความสามารถในการผลิตของ
สมาชิกภายในชุมชนเพ่ือสร๎างรายได๎ให๎กับตนเองและกลุํม รูปแบบของบรรจุภัณฑ์และองค์ประกอบ
ของการออกแบบตราสินค๎าจึงมีลักษณะที่เรียบงําย ไมํสะท๎อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชน ขาดความโดด
เดํน และการดึงดูดใจ ซ่ึงสํงผลตํอปริมาณการขายที่ไมํมากนัก  

ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์และตราสินค๎ามีความส าคัญส าหรับสินค๎าและกิจกรรมการตลาดอยําง
หลีกเลี่ยงมิได๎ เพราะบรรจุภัณฑ์ได๎แสดงบทบาทและหน๎าที่ทางการตลาด คือ การบรรจุและการ
คุ๎มครองป้องกัน การบํงชี้ถึงคุณลักษณะหรือรายละเอียดของสินค๎า เอ้ืออ านวยความสะดวกตํอการ
ขนสํงในระบบชํองทางการตลาดและการเก็บรักษาสินค๎าในคลังสินค๎า ดึงดูดความสนใจของผู๎บริโภค 
สํงเสริมการตลาด และสามารถเพ่ิมผลก าไรให๎กับธุรกิจ (จิติมา เสือทอง มัทนา โมรากุล และ วรฤทัย 
หาญโชติพันธุ์, 2555) และจากผลการศึกษาของ รัตนวารี นันท์ชัยพฤกษ์ (2560) ได๎อธิบายวํา จุดเดํน
ของผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งที่เป็นอาหารหลัก อาหารวําง หรือของขบเคี้ยว ไมํใชํเพียงแคํรสชาติที่ดี หรือ 
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อรํอยกลมกลํอมเทํานั้น แตํรูปลักษณ์ สีสัน การตกแตํง และการออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์ก็เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให๎ผู๎บริโภคเกิดความรู๎สึกประทับใจ โดยเฉพาะรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่ดูสวยงาม มีลวดลาย
และสีสันสดใส จะท าให๎ผลิตภัณฑ์ดูนํารับประทานมากยิ่งขึ้น รวมถึง เหมาะที่จะซื้อเป็นของฝาก/
ของขวัญในงานเทศกาลตําง ๆ นอกจากนี้ ยรรยง สินธุ์งาม (2553) ได๎อธิบายถึงความส าคัญของการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วําบรรจุภัณฑ์เป็นการแสดงออกถึงตัวตนผลิตภัณฑ์ ชํวยในการสร๎างมูลคําเพ่ิม 
กระตุ๎นให๎ผูบ๎ริโภคตัดสินใจซื้อ รวมถึง แสดงลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ของผู๎ผลิตสินค๎าที่สะท๎อนอัต
ลักษณ์ได๎อยํางเดํนชัดกวําคูํแขํงขัน  

จากข๎อจ ากัดทางด๎านของรูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค๎าของกลุํมพลังสตรีชุมชนที่ 4 
คณะผู๎วิจัยจึงเห็นประเด็นที่ควรพัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค๎า เพ่ือให๎มีความทันสมัย มี
สีสัน จูงใจ และนําสนใจส าหรับผู๎บริโภค และเหมาะสมส าหรับการจัดชุดสินค๎าเพ่ือการจ าหนํายเป็น
ของฝาก และมีความโดดเดํนในการจัดแสดงสินค๎า รวมถึง เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดให๎กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนได๎อยํางยั่งยืน  
 
วัตถประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ “กล๎วยเบรคแตก” ของกลุํมพลังสตรีชุมชนที่ 4 อ าเภอ

พบพระ จังหวัดตาก 

2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค๎า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนของกลุํมพลัง

สตรีชุมชนที่ 4 อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ที่สะท๎อนถึงอัตลักษณ์ที่โดดเดํนของท๎องถิ่น 

3. ศึกษาระดับความคิดเห็นของผู๎บริโภคท่ีมีตํอการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค๎า 
ในการเพ่ิมมูลคําและสร๎างโอกาสทางการตลาด ของกลุํมพลังสตรีชุมชนที่ 4 อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 

ศึกษาข้อมลูผลิตภัณฑ ์
 “กลุ่มวิสาหกจิชมุชนพลังสตรี

ชุมชนที่ 4”  
อ.พบพระ จ.ตาก 

 

กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
และออกแบบตราสินค้า 

ที่มีอัตลักษณ์ชมุชน  

โอกาสทางการตลาด 
บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า  

“กลุ่มวสิาหกิจชุมชนพลังสตรี
ชุมชนที่ 4” อ.พบพระ จ.ตาก 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการใช๎รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Method Approach) 

โดยในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยการสัมภาษณ์จะใช๎วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และในขั้นตอนของการส ารวจความคิดเห็นของผู๎บริโภคจะใช๎วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ด๎วยการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถามและท าการวิเคราะห์ข๎อมูล
ทางสถิต ิดังนี้ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ในกระบวนการเก็บข๎อมูลเพ่ือน ามาพัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค๎าที่สะท๎อนอัต

ลักษณ์ชุมชน สอดคล๎องกับผลิตภัณฑ์และความต๎องการของผู๎บริโภค เพ่ือเพ่ิมมูลคําและสร๎างโอกาส
ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะผู๎วิจัยใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่หลากหลาย ประกอบด๎วย 

- การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากเอกสาร (Document Data Collection) เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูล
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สภาพแวดล๎อม วิถีชุมชน วิถีวัฒนธรรม รวมถึง ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและ
จ าหนํายในปัจจุบัน  

- การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) ด๎วยวิธีการสนทนากลุํม (Focus 
Group) เป็นการสัมภาษณ์และสนทนาแบบเจาะประเด็นด๎วยการเชิญผู๎รํวมสนทนามารวมเป็นกลุํม
อยํางเจาะจง ประกอบด๎วย ผู๎น าชุมชน สมาชิกของชุมชน ผู๎บริโภค นักออกแบบ และผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
การตลาด แล๎วเปิดโอกาสให๎ผู๎เข๎ารํวมสนทนา โต๎ตอบ ถกปัญหา อภิปรายรํวมกัน แลกเปลี่ยนทัศนะ
กันในประเด็นตําง ๆ โดยมีจุดมุํงหมายเฉพาะเจาะจง เพ่ือที่จะหาข๎อมูลที่ถูกต๎องตรงประเด็นส าหรับ
ตอบค าถามวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ (วรรณ ีแกมเกต,ุ 2551) 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
- โดยใช๎วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด๎วยการเก็บข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) จากแบบสอบถาม ในกระบวนการศึกษาระดับความคิดเห็นของผู๎บริโภคที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
และตราสินค๎าต๎นแบบที่ได๎รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาใหมํ ของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน   
“กลุํมพลังสตรีชุมชนที่ 4” อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ในการเพ่ิมมูลคําและโอกาสทางการตลาดจาก
การใช๎บรรจุภัณฑ์และตราสินค๎าใหมํ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุํมตัวอยํางของการวิจัยในครั้งนี้ผู๎วิจัยแบํงออกเป็น 2 กลุํมประกอบด๎วย  
- กลุ่มที่ 1 ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในกระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบ

ตราสินค๎า ซึ่งได๎แกํผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง จ านวน 5 คน คณะผู๎วิจัยได๎ก าหนดกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง 
(Specific Sampling Methods) ประกอบด๎วย ผู๎น าชุมชน สมาชิกของชุมชน ผู๎บริโภค นักออกแบบ 
และผู๎เชี่ยวชาญด๎านการตลาด 
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- กลุ่มที่ 2 ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และ
ตราสินค๎าที่ได๎รับการออกแบบขึ้นมาใหมํ ประกอบด๎วย บุคคลทั่วไปที่สนใจผลิตภัณฑ์โดยไมํจ ากัดวํา
จะต๎องเป็นกลุํมคนที่ เคยซื้อผลิตภัณฑ์ เดิมอยูํหรือไมํ  โดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) ขนาดของกลุํมตัวอยําง ค านวณจากสูตรไมํทราบจ านวนประชากรและไมํ
ทราบสัดสํวนของประชากรของ คอแครน (Cochran, 1997) เพ่ือหาขนาดของตัวอยําง ณ ระดับความ
เชื่อมั่น 95% (Z = 1.96) ได๎กลุํมตัวอยํางจ านวน 384 ตัวอยําง ด๎วยการเก็บข๎อมูลจากสถานที่ตําง ๆ 
ทั้งจากการที่ผู๎บริโภคเดินทางเข๎ามาซื้อสินค๎าในร๎าน และในพ้ืนที่อ าเภอพบพระ โดยใช๎แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เบื้องต๎นได๎ท าการเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางเพียง 50 ตัวอยําง ตามจ านวนของ
บรรจุภัณฑ์ต๎นแบบ (Prototype Packaging) ที่น ามาใช๎ในการทดสอบตลาด  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย แบํงออกเป็น 2 สํวน ประกอบด๎วย แบบสัมภาษณ์แบบไมํมี

โครงสร๎าง และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู๎บริโภค ส าหรับใช๎เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

- ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสร๎าง (Unstructured Interview) ใช๎กับผู๎น ากลุํม 
สมาชิก ผู๎ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึง ผู๎บริโภคสินค๎าผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการสอบถามให๎ได๎มาซึ่ง
ข๎อมูลเกี่ยวกับชุมชน ประวัติศาสตร์ สภาพแวดล๎อม วิถีชุมชน วิถีวัฒนธรรม รวมถึง ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
มีการผลิตและจ าหนํายในปัจจุบัน เพ่ือน าไปใช๎ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค๎าที่
สอดคล๎องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 - ส่วนที ่2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ความคิดเห็นทั้งท่ีเป็นแบบฟอร์มกระดาษ และที่
สร๎างด๎วย Google Form เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง ด๎วยการสแกนคิว
อาร์โค๎ด (QRcode) โดยเนื้อหาในแบบสอบถาม (Questionnaire) จะถามระดับความคิดเห็นที่
เกี่ยวข๎องกับตัวบรรจุภัณฑ์ ตราสินค๎า และโอกาสทางการตลาดที่ได๎รับจากการพัฒนาขึ้นใหมํ ซึ่งเป็น
ค าถามมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert) โดยก าหนด
ระดับตามเกณฑ์การให๎คะแนน คือ 5 = เห็นด๎วยมากที่สุด, 4 = เห็นด๎วยมาก, 3 = เฉย ๆ, 2 = เห็นด๎วย
น๎อย และ 1 = ไมํเห็นด๎วย ซึ่งสามารถอธิบายการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม             
โดยใช๎สูตรค านวณได๎ความกว๎างของอันตรภาคชั้น มีคําเทํากับ 0.80 ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยระหวําง 4.21 - 
5.00 หมายถึง เห็นด๎วยมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยระหวําง 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นด๎วยมาก คะแนนเฉลี่ย
ระหวําง 2.61 - 3.40 หมายถึง เฉย ๆ คะแนนเฉลี่ยระหวําง 1.81 - 2.60 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อย และ
คะแนนเฉลี่ยระหวําง 1.00 - 1.80 หมายถึง ไมํเห็นด๎วย (ปรับปรุงจาก พิมพา หิรัญกิตติ, 2552) 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 
คณะผู๎วิจัยได๎น าแบบสอบถาม (Questionnaire) ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) โดยใช๎ดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อค าถามและวัตถุประสงค์แบบสอบถาม 
(Item Objective Congruence Index : IOC) กับผู๎เชี่ยวชาญด๎านการตลาด พบวํา มีคํามากกวํา 0.5 
หมายความวําข๎อค าถามมีความเที่ยงตรงและครอบคลุมเนื้อหาที่ต๎องการวัด จากนั้นท าการทดสอบ
ความเชื่อมั่นของเครื่ องมือ โดยวิธีหาคําสัมประสิทธิ์ อัลฟาของ ครอนบาร์ค  (Cronbach’s 
Coefficient Alpha) ผลการทดสอบพบวํา มีคําเทํากับ 0.90 แสดงวําข๎อค าถามมีความนําเชื่อถือได๎ 
(Hair et al., 2006) 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คณะผู๎วิจัยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือท าการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ประกอบด๎วย การวิเคราะห์คําเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และ สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
ตราสินค๎า และโอกาสทางการตลาดที่ได๎รับการพัฒนาขึ้นใหมํ ของกลุํมวิสาหกิจชุมชนพลังสตรีชุมชน
ที่ 4 อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 
ผลการวิจัย 

คณะผู๎วิจัยได๎แบํงผลการวิจัยออกเป็น 3 สํวน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข๎อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนของ “กลุํมวิสาหกิจชุมชนพลังสตรีชุมชนที่ 4” 

รหัสทะเบียน 9-63-07-01/1-0016 อ.พบพระ จ.ตาก จากผู๎น าชุมชน และสมาชิกของชุมชน                 
ผลการศึกษา พบวํา กลุํมวิสาหกิจชุมชน/กลุํมพลังสตรีชุมชนที่ 4 ตั้งอยูํเลขท่ี 205/1 หมูํ 3 ต.พบพระ 
อ.พบพระ จ.ตาก มีคุณรัญจวน ทิโน เป็นประธานกลุํม จากเดิมที่ประกอบอาชีพทางด๎านการเกษตร 
ได๎ชักชวนเพ่ือนบ๎านในพ้ืนที่รวมกลุํมกันน ากล๎วยมาแปรรูปผลิตกล๎วยทอดจ าหนํายในหมูํบ๎านเพ่ือ
สร๎างมูลคําเพ่ิม เนื่องจากเห็นวํากล๎วยเป็นวัตถุดิบที่หางํายและมีมากในพ้ืนที่ โดยในชํวงแรกมีการลอง
ผิดลองถูกโดยใช๎ทั้งกล๎วยดิบและกล๎วยสุกมาท าการแปรรูป จนในที่สุดได๎เป็นสูตรกล๎วยทอดกรอบที่
เป็นที่ถูกใจของผู๎บริโภคในพ้ืนที่อ าเภอพบพระ และบางสํวนมีการน าไปจ าหนํายในพ้ืนที่อ่ืนของ
จังหวัดตาก โดยมีพํอค๎าคนกลางมารับไปจ าหนํายอีกทอดหนึ่ง 
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รูปที่ 2 ประธานกลุํมพลังสตรีชุมชนที่ 4 และสถานประกอบการ 
 

ในสํวนของวัตถุดิบ เครื่องมือ และกระบวนการในการผลิต ดังนี้ 
- กล๎วยสุกจ านวน 20 หวี/วัน ซึ่งจะได๎กล๎วยทอดประมาณ 10 กิโลกรัม  
- เลือกใช๎กล๎วยน้ าว๎าที่พอสุกหําม ๆ ไมํดิบหรือไมํสุกเละจนเกินไป ฝานเป็นแผํนบาง ๆ แล๎ว

น าไปทอดในกระทะทันทีด๎วยไฟปานกลางถึงแรง จนสุกจะได๎กล๎วยทอดเป็นแผํนสวยงาม 
- อุปกรณ์เครื่องไม๎เครื่องมือตําง ๆ จะเป็นเครื่องใช๎ภายในครัวเรือน เชํน เตาแก๏ส กระทะใบ

ใหญํ ตะกร๎า ถาด กะละมัง ชั้นวางของ กระชอน กระดาษซับมัน นอกนั้นจะเป็นเครื่องมือที่
ใช๎ในการบรรจุ เชํน ถุงพลาสติก แมคเย็บกระดาษ และเครื่องซีลพลาสติก เป็นต๎น 

- กล๎วยทอดกรอบ หากยังไมํรับประทานให๎เก็บไว๎ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด หรือใสํถุงที่มียาง
รัด แล๎วเก็บไว๎ในตู๎เย็นจะชํวยให๎กล๎วยคงความกรอบได๎นาน 

 

         
 

รูปที่ 3 วัตถุดิบ (กล๎วยสุก) และอุปกรณ์การผลิต 
 

- ใช๎ชื่อ “กลุํมพลังสตรีชุมชนที่ 4” เป็นตรายี่ห๎อสินค๎าในการจ าหนําย ภายใต๎ค าขวัญ 
(Slogan) “ของดีเมืองตากของฝากจากพบพระ” และมีเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ชุมชน และ 
เครื่องหมาย OTOP ปรากฏอยูํ 
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รูปที่ 4 ผลิตภัณฑ์กล๎วยทอด ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ และตราสินค๎าของกลุํมพลังสตรีชุมชนที่ 4 
 
 ส่วนที่ 2 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบตราสินค๎า ให๎สะท๎อนอัตลักษณ์ชุมชน โดย
การสัมภาษณ์และระดมความคิดจากผู๎น าชุมชน สมาชิกของชุมชน ผู๎บริโภค รํวมกับ นักออกแบบ 
และผู๎เชี่ยวชาญด๎านการตลาด จ านวน 5 คน โดยวัตถุประสงค์หลักของการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น มี 
2 ประการ คือ  

1. เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให๎สามารถอ านวยคุณประโยชน์ด๎านหน๎าที่ใช๎สอยได๎ดี มีความ
ปลอดภัยตํอการปกป้องผลิตภัณฑ์ การบรรจุ การชนสํง การเก็บรักษา และการวางจ าหนําย  

2. เพ่ือสร๎างบรรจุภัณฑ์ให๎สามารถสื่อสารและสร๎างผลกระทบทางจิตวิทยาของผู๎บริโภค ด๎วย
การน าเสนอคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ให๎มีคุณสมบัติตําง ๆ เชํน ความมีเอกลักษณ์ การสร๎างความ
จดจ าได๎ หรือ สร๎างทัศนคติที่ดี รวมถึง สามารถดึงดูดความสนใจของผู๎บริโคท่ีมีตํอผลิตภัณฑ์ได๎ 
ผลจากการสัมภาษณ์และการระดมความคิดเห็น ได๎สรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข๎องกับความต๎องการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค๎า ดังตํอไปนี้ 

- บรรจุภัณฑ์กลํองกระดาษ เน๎นสีโทน “เหลือง” และ “สีน้ าตาล” 
- ภาพของกล๎วยที่เป็นภาพการ์ตูน ภาพกราฟิก หรือ ภาพเสมือนจริง  
- มีค าวํา “Banana Chips” “ของดีเมืองตาก ของฝากจากพบพระ” และ “กล๎วยเบรกแตก 

อรํอยจนหยุดไมํอยูํ” 
 ประวัติ “อ าเภอพบพระ” และ ภาพสัญลักษณ์ของอ าเภอ- ค านิยาม “กล๎วยเบรคแตก” 

พบพระ 
- ระบุสถานที่ผลิต และ สัญลักษณ์ “วิสาหกิจชุมชน” “OTOP” 
- สํวนประกอบที่ส าคัญ น้ าหนักสุทธิ 150 กรัม 
- วัน/เดือน/ปีที่ผลิต (MFG)…………………………… 
- วันที่ควรบริโภคกํอน (EXP)…………………………. 
ในสํวนของการตั้งชื่อตราสินค๎า และการออกแบบตราสินค๎า ผลของการระดมความคิดเห็น 

เสนอแนะให๎น าเอกลักษณ์ของความเป็นกล๎วยน้ าว๎าสุกที่น ามาทอดให๎กรอบ รสชาติหวานหอมจาก
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ธรรมชาติ โดยไมํมีการแตํงรส กลิ่นและสีแตํอยํางใด เมื่อรับประทานเข๎าไปจะรู๎สึกถึงความกรอบ 
อรํอยจนหยุดไมํอยูํ ชาวบ๎านจึงเรียกกันวํา "กล๎วยเบรกแตก" มาใช๎เป็นค าส าคัญในการสร๎างตราสินค๎า 
เพ่ือให๎เกิดการจดจ าได๎ของผู๎บริโภค ผํานชื่อตราสินค๎า โลโก๎ และการใช๎สโลแกน เป็นต๎น  ดังแสดงใน
รูปที่ 5 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 สรุปแนวคิดการน าเสนอตราสินค๎าของกลุํมพลังสตรีชุมชนที่ 4 
 

คณะผู๎วิจัยและนักออกแบบได๎รํวมกันรํางแบบตราสินค๎า (Branding) และบรรจุภัณฑ์ต๎นแบบ 
(Prototype Packaging) ให๎เป็นลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับการบรรจุสินค๎า (กล๎วย
ทอดกรอบ) เพ่ือการจ าหนํายเป็นของฝาก และมีความโดดเดํนขณะจัดแสดงสินค๎าในโอกาสตําง ๆ   
ผลจากการระดมความคิดเห็น มีความเห็นวํารํางบรรจุภัณฑ์ควรเพ่ิมความโดดเดํนที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน ปรับแก๎ไขแบบรํางกลํองบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค๎าโดยให๎ลดทอนความเป็น
ทางการ ใช๎ภาพกล๎วยที่เป็นภาพการ์ตูนหรือภาพรายเส๎น เพ่ิมเติมรายละเอียดของภาพ โดยเน๎นโทนสี
ให๎มีสีเหลือง ปรับขนาดตัวอักษร ประวัติการเลําเรื่องราว และภาพสถานที่ส าคัญหรือสถานที่
ทํองเที่ยวของอ าเภอพบพระ ทั้งนี้ เห็นควรเพ่ิม QR-code บนกลํองบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมชํองทางการ
ติดตํอสื่อสารของผู๎บริโภค ดังแสดงในรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 ภาพ (รําง) น าเสนอแนวคิดกลํองบรรจุภัณฑ์และตราสินค๎าของกลุํมพลังสตรีชุมชนที่ 4 
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 ทั้งนี้ ผลจากการปรับแก๎ไขภาพรํางกลํองบรรจุภัณฑ์ตามข๎อเสนอแนะ และได๎ด าเนินการ
จัดท าบรรจุภัณฑ์ต๎นแบบ ดังแสดงในรูปที่ 7, 8 และ 9 
 

      
 

รูปที่ 7 ภาพรําง “ด๎านหน๎า” และ “ฝาปิดด๎านบน” บรรจุภัณฑ์และตราสินค๎าของกลุํมพลังสตรีชุมชนที่ 4 
 

      
 

รูปที่ 8 ภาพรําง “ด๎านข๎าง” ของบรรจุภัณฑ์สินค๎า กลุํมพลังสตรีชุมชนที่ 4 
 

 
รูปที่ 9 ภาพกลํองบรรจุภัณฑ์ต๎นแบบและตราสินค๎า “กล๎วยเบรคแตก” 
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ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ตราสินค๎า และโอกาสทางการตลาด  
ตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค๎า และโอกาสทางการ
ตลาด (n = 50) 

ตัวแปร X  S.D. ความหมาย ล าดับ 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Package)     
1. ขนาดของกลํองบรรจุภณัฑ์มีความเหมาะสม 4.20 .698 มาก 1 
2. การเลือกใช๎สี ลวดลายบนกลํองบรรจุภณัฑ ์มีความสวยงาม 3.95 .814 มาก 4 
3. กลํองบรรจุภณัฑ์มคีวามสะดวกตํอการน าไปจัดวางเพื่อการจัดจ าหนําย  3.93 .992 มาก 5 
4. ลักษณะของกลํองบรรจุภณัฑ์สามารถสร๎างการจดจ าและนําประทับใจ  3.95 .786 มาก 4 
5. กลํองบรรจุภณัฑส์ามารถสื่อสารและใหร๎ายละเอียดสินคา๎ที่อยูํภายในได๎  3.63 .754 มาก 6 
6. กลํองบรรจุภณัฑ์มคีวามโดดเดนํ และแตกตาํงจากผลิตภณัฑ์อื่น  4.13 .811 มาก 2 
7. วัสดุที่ใช๎ในการท าบรรจภุัณฑ์แข็งแรง และปกป้องสินค๎าท่ีอยูํภายในได ๎ 4.03 .880 มาก 3 
8. กลํองบรรจุภณัฑส์ะท๎อนอัตลักษณ์ความเป็นผลิตภณัฑ์ในท๎องถิ่นอยํางชัดเจน 3.63 .862 มาก 6 
การออกแบบตราสินค้า (Brand)     
1. การเลือกใช๎สีมีความสวยงาม เหมาะสม และทันสมยั  4.09 .766 มาก 1 
2. การเลือกใช๎ตัวอักษรมีความสวยงาม เหมาะสม และทันสมัย 4.07 .746 มาก 2 
3. การเลือกใช๎รูปภาพมีความสวยงาม เหมาะสม และทันสมัย 4.01 806 มาก 5 
4. ตราสินค๎ามีความสวยงาม ทันสมัย เหมาะสม สอดคล๎องกับผลติภณัฑ ์ 4.04 .897 มาก 4 
5. ตราสินค๎าสะท๎อนถึงอัตลักษณค์วามเป็นผลิตภัณฑ์ “กล๎วย” ที่ชัดเจน 4.05 .803 มาก 3 
โอกาสทางการตลาด (Marketing Opportunities)     
1. สามารถเพิม่มลูคําให๎กับผลิตภณัฑ ์“กล๎วยเบรคแตก” ได ๎ .428 .737 มากที่สุด 2 
2. ชํวยสํงเสริมภาพลักษณ์ให๎ผลิตภัณฑ์ที่อยูดํ๎านในมีคณุคํามากขึ้น  .438 .715 มากที่สุด 1 
3. ภาพรวมของบรรจภุัณฑ์และตราสินค๎าชํวยให๎ตัดสินใจซื้อได๎งํายขึน้ .411 .771 มาก 3 
4. ภาพรวมของบรรจภุัณฑ์และตราสินค๎าชํวยให๎สินคา๎ขายดมีากยิ่งข้ึน .404 .890 มาก 4 

 
จากตารางที่ 1 การศึกษาระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลการศึกษา

พบวํา ขนาดของกลํองบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม ผู๎ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นด๎วยมาก           
เป็นอันดับที่ 1 มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.20 (S.D. = .698) รองลงมาได๎แกํ กลํองบรรจุภัณฑ์ 
มีความโดดเดํน และแตกตํางจากผลิตภัณฑ์อ่ืน มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.13 (S.D. = .811), 
วัสดุที่ใช๎ในการท าบรรจุภัณฑ์แข็งแรง และปกป้องสินค๎าที่อยูํภายในได๎ มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 
4.03 (S.D. = .880), การเลือกใช๎สี ลวดลายบนกลํองบรรจุภัณฑ์ มีความสวยงาม มีคําระดับคะแนน
เฉลี่ยเทํากับ 3.95 (S.D. = .814), และ ลักษณะของกลํองบรรจุภัณฑ์สามารถสร๎างการจดจ าและนํา
ประทับใจ มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.95 (S.D. = .786), นอกนั้น มีคําระดับคะแนนที่เห็นด๎วย
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มาก คือ กลํองบรรจุภัณฑ์มีความสะดวกตํอการน าไปจัดวางเพ่ือการจัดจ าหนําย มีคําระดับคะแนน
เฉลี่ยเทํากับ 3.93 (S.D. = .992), กลํองบรรจุภัณฑ์สามารถสื่อสารและให๎รายละเอียดสินค๎าที่อยูํ
ภายในได๎ มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.63 (S.D. = .754) และ กลํองบรรจุภัณฑ์สะท๎อนอัตลักษณ์
ความเป็นผลิตภัณฑ์ในท๎องถิ่นอยํางชัดเจน มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.63 (S.D. = .862) 
ตามล าดับ 

จากตารางที่ 1 การศึกษาระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการออกแบบตราสินค๎า  ผลการศึกษา
พบวํา การเลือกใช๎สีมีความสวยงาม เหมาะสม และทันสมัย ผู๎ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นด๎วย
มาก เป็นอันดับที่ 1 มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.09 (S.D. = .766) รองลงมาได๎แกํ การเลือกใช๎
ตัวอักษรมีความสวยงาม เหมาะสม และทันสมัย มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.07 (S.D. = .746), 
ตราสินค๎าสะท๎อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นผลิตภัณฑ์ “กล๎วย” ที่ชัดเจน มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 
4.05 (S.D. = .803), ตราสินค๎ามีความสวยงาม ทันสมัย เหมาะสม สอดคล๎องกับผลิตภัณฑ์ มีคําระดับ
คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.04 (S.D. = .897) และ การเลือกใช๎รูปภาพมีความสวยงาม เหมาะสม และ
ทันสมัย มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.01 (S.D. = .806) ตามล าดับ 

จากตารางที่ 1 การศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดจากการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค๎าขึ้นใหมํ ผลการศึกษาพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็น
ด๎วยมากที่สุดที่บรรจุภัณฑ์และตราสินค๎าใหมํจะชํวยสํงเสริมภาพลักษณ์ให๎ผลิตภัณฑ์ที่อยูํด๎านในมี
คุณคํามากขึ้น มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.38 (S.D. = .715) และ สามารถเพ่ิมมูลคําให๎กับ
ผลิตภัณฑ์ “กล๎วยเบรคแตก” ได๎ มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.28 (S.D. = .737) นอกจากนี้ ผล
การศึกษายังพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามยังแสดงความเห็นด๎วยมากจากภาพรวมของบรรจุภัณฑ์และ
ตราสินค๎าใหมํ มีสํวนชํวยให๎ตัดสินใจซื้อได๎งํายขึ้น มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.11 (S.D. = .771) 
และ ภาพรวมของบรรจุภัณฑ์และตราสินค๎าใหมํ มีสํวนชํวยให๎สินค๎าขายดีมากยิ่งขึ้น มีคําระดับ
คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.04 (S.D. = .890) ตามล าดับ 
 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบตราสินค๎า “ผลิตภัณฑ์กล๎วยเบรค
แตก” ของกลุํมพลังสตรีชุมชนที่ 4 อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ที่ได๎ผํานกระบวนการมีสํวนรํวมของ
ชุมชนที่สอดคล๎องกับกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงวิถีชุมชน เพ่ือค๎นหาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่โดดเดํน และ
สามารถน ามาพัฒนา เพ่ิมมูลคํา และสร๎างโอกาสทางการตลาดให๎กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได๎ โดยการน ามา
เป็นสํวนหนึ่งในการน าเสนอผํานบรรจุภัณฑ์และตราสินค๎า ท าให๎ตัวผลิตภัณฑ์สามารถเลําเรื่องราว
ของชุมชนผํานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได๎อยํางกลมกลืน  
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 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) “ผลิตภัณฑ์กล๎วย
เบรคแตก” ของกลุํมพลังสตรีชุมชนที่ 4 อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก พบวํา ความคิดเห็นสํวนใหญํเห็น
ด๎วยวําขนาดของกลํองบรรจุภัณฑ์ควรมีลักษณะที่เหมาะสมตํอการใช๎งานและกลํองบรรจุภัณฑ์ควรมี
ความโดดเดํนที่แตกตํางจากผลิตภัณฑ์อ่ืน ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ ทักษิณา สุขพัทธี และ 
กนกนันท์ อํอนโพธิ์เตี้ย (2558) ที่ได๎อธิบายวํา บรรจุภัณฑ์ควรเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ และควรมี
เอกลักษณ์ที่บํงบอกถึงความแตกตํางของตัวสินค๎าได๎ ทั้งนี้ ผลการศึกษายังพบวํา วัสดุที่ใช๎ในการท า
บรรจุภัณฑ์แข็งแรงและปกป้องสินค๎าที่อยูํภายในได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ สุมาลี ทอง
รุํงโรจน์ (2555); จิติมา เสือทอง, มัทนา โมรากุล และ วรฤทัย หาญโชติพันธุ์, (2555) และ วิวัฒน์ 
จันทร์กิ่งทอง และคณะ (2557) ที่ได๎อธิบายวํา ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่ดีต๎องมีความ
แข็งแรงและสามารถเก็บรักษาสินค๎าได๎นาน รวมถึง การเลือกใช๎สี ลวดลายบนกลํองบรรจุภัณฑ์ ที่มี
ความสวยงาม รวมถึง ลักษณะของกลํองบรรจุภัณฑ์ชํวยในการสร๎างการจดจ าและนําประทับใจ มี
ความส าคัญตํอการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทางการตลาดให๎กับสินค๎าผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งสอดคล๎องกับผล
การศึกษาของ รัตนวารี นันท์ชัยพฤกษ์ (2560); เอกชัย และ จันทร์ประภา (2550) ที่อธิบายวํา ปัจจัย
ส าคัญในภาพรวมในการตัดสินใจซื้อ คือ การใช๎สี เนื่องจากสีเป็นสิ่งที่ชํวยให๎สามารถความดึงดูดความ
สนใจ สะดุดตา เกิดความสวยงาม และน าไปสูํความประทับใจในตัวสินค๎าเหลํานั้น ทั้งนี้รูปลักษณ์และ
สีสันการตกแตํงตัวบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให๎ผู๎บริโภครู๎สึกประทับใจ  และรูปแบบของบรรจุ
ภัณฑ์ที่ดูสวยงาม มีลวดลาย สีสันสดใส จะท าให๎ผลิตภัณฑ์ดูนํารับประทานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผล
การศึกษายังสอดคล๎องกับการอธิบายความส าคัญของบรจุภัณฑ์ของ จิติมา เสือทอง, มัทนา โมรากุล 
และ วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ (2555) ที่อธิบายวํา บรรจุภัณฑ์ต๎องสามารถคุ๎มครองป้องกัน การบํงชี้ถึง
คุณลักษณะหรือรายละเอียดของสินค๎า เอ้ืออ านวยความสะดวกตํอการขนสํงในระบบชํองทาง
การตลาดและการเก็บรักษาสินค๎าในคลังสินค๎า ดึงดูดความสนใจของผู๎บริโภคได๎ 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบตราสินค๎า (Brand) พบวํา ความคิดเห็นสํวน
ใหญํเห็นด๎วยมากกับการเลือกใช๎สี เชํน สีเหลืองเข๎ม เหลืองอํอน น้ าตาล ที่สอดคล๎องกับลักษณะของ
กล๎วยที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต รวมถึง การใช๎ตัวอักษร ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์กล๎วยทอดกรอบ
ภายใต๎ตราสินค๎า “กล๎วยเบรคแตก” ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ  อัรฮาวี เจ๏ะสะแม และ ยอด
นภา เกษเมือง (2564) ที่อธิบายวํา ผู๎บริโภคมักมีความพึงพอใจตํอตราสินค๎าที่มีสีสันสวยงาม โดดเดํน 
ทันสมัย เหมาะสมสอดคล๎องกับผลิตภัณฑ์ มีความชัดเจน งํายตํอการจดจ า ทั้งนี้ยังสอดคล๎องกับผล
การศึกษาของ สุมาลี ทองรุํงโรจน์ (2555) ที่อธิบายวํา ป้ายฉลากที่ดีต๎องมีสีสัน สวยงาม สะดุดตา 
และจดจ างําย นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบวํา ผู๎บริโภคยังแสดงความเห็นด๎วยกับตราสินค๎าที่
สะท๎อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ผํานการใช๎ชื่อตราสินค๎า “กล๎วยเบรคแตก” และ
การเลําเรื่องราวและภาพประกอบของอ าเภอพบพระ ซึ่งเป็นสถานที่ผลิต เพ่ือสร๎างการรับรู๎ให๎กับ
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ผู๎บริโภคในพ้ืนทื่อ่ืน ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ  อัรฮาวี เจ๏ะสะแม และ ยอดนภา เกษเมือง 
(2564) ที่อธิบายวํา อัตลักษณ์มีความส าคัญส าหรับการน าเสนอตราสินค๎า หรือ ตราลัญลักษณ์ หรือ 
การเลําเรื่องราว ท าให๎ตัวผลิตภัณฑ์มีความนําสนใจและความยั่งยืนให๎กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได๎ในอนาคต 
 นอกจากนี้ ผลการศึกษาโอกาสทางการตลาดจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบตรา
สินค๎า ผลการศึกษาพบวํา ความคิดเห็นสํวนใหญํเห็นด๎วยในระดับมากที่สุด ในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับ
บรรจุภัณฑ์และตราสินค๎าชํวยสํงเสริมภาพลักษณ์ให๎ผลิตภัณฑ์ที่อยูํด๎านในมีคุณคํามากขึ้น ทั้งนี้ บรรจุ
ภัณฑ์ที่สวยงามและตราสินค๎าที่บํงบอกถึงอัตลักษณ์สินค๎าสามารถเพ่ิมมูลคําให๎กับผลิตภัณฑ์ “กล๎วย
เบรคแตก” ได๎ สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ ยรรยง สินธุ์งาม (2553); อัรฮาวี เจ๏ะสะแม และ ยอด
นภา เกษเมือง (2564) ที่อธิบายวํา บรรจุภัณฑ์และตราสินค๎าที่มีคุณคํา สามารถเพ่ิมมูลคําให๎กับ
ผลิตภัณฑ์ และท าให๎เกิดต๎นแบบของผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชนได๎อยําง
ยั่งยืน นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับการให๎ค านิยามของ กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า (2560) ที่กลําววํา 
“การเพ่ิมมูลคําของผลิตภัณฑ์ คือ การสร๎างสรรค์ให๎เกิดความโดดเดํน แตกตําง ทั้งในด๎าน รูปทรง
ความสวยงาม ประโยชน์ใช๎สอย หรือการตอบสนองอารมณ์ความรู๎สึก โดยมุํงสร๎างความพึงพอใจและ
ตอบสนองความต๎องการของกลุํมเป้าหมาย และชํวยยกระดับความสามารถในการแขํงขันของธุรกิจให๎
สูงขึ้น สร๎างภูมิคุ๎มกันจากการลอกเลียนแบบซึ่งมีความสอดคล๎องกับการสร๎างมูลคําเพ่ิม ให๎กับ
ผลิตภัณฑ์”  

ทั้งนี้ ผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะกลุํมพลังสตรีชุมชนที่ 4 อ าเภอพบพระ 
จังหวัดตาก รวมถึง ผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชนอ่ืน สามารถน าแนวคิดและกระบวนการในการ
ศึกษาวิจัย และผลจากการศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ “กล๎วยเบรคแตก” ไปตํอยอดหรือ
เป็นแนวทางการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของ
ผู๎บริโภคได๎อยํางถูกต๎อง รวมถึง เป็นการเพิ่มมูลคําและเพ่ิมโอกาสทางการตลาดให๎กับผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได๎อยํางยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาความเป็นมาของกลุํมวิสาหกิจชุมชนน้ าพริกสี่ภาค ใน
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค๎าที่สะท๎อนอัตลักษณ์ของท๎องถิ่น  รวมถึง ศึกษาระดับ
ความคิดเห็นของผู๎บริโภคเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์และตราสินค๎าในการสร๎างโอกาสทางการตลาด และเป็น
การเพ่ิมมูลคําให๎กับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ภายใต๎ตราสินค๎า “เจ๎วิ น้ าพริกสี่ภาค” ในอ าเภอพบ
พระ จังหวัดตาก โดยการใช๎ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีรํวมกันระหวําง การวิจัยเชิงคุณภาพ ด๎วยการ
สัมภาษณ์ผู๎เกี่ยวข๎อง จ านวน 5 คน ประกอบด๎วย ผู๎น าชุมชน สมาชิกของชุมชน ผู๎บริโภค นัก
ออกแบบ และผู๎เชี่ยวชาญด๎านการตลาด และการวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุํมตัวอยํางซึ่งเป็นผู๎บริโภค 
จ านวน 70 คน ด๎วยวิธีการสุํมตัวอยํางแบบตามสะดวก เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ 
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ ได๎แกํ คําเฉลี่ย และ สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบวํา ลักษณะของกลํองบรรจุภัณฑ์ที่ได๎รับการออกแบบใหมํ สามารถสร๎าง
การจดจ าและนําประทับใจแกํผู๎บริโภคหรือผู๎พบเห็นได๎เป็นอยํางดี รวมถึงการเลือกใช๎สี และการ
ออกแบบลวดลายบนกลํองบรรจุภัณฑ์ มีความสวยงามและเหมาะสมกับตัวสินค๎า ในสํวนของการ
ออกแบบตราสินค๎า มีการใช๎สี ตัวอักษร รูปภาพมีความสวยงาม ที่สื่อความหมายถึงประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบตราสินค๎า จะชํวยเพ่ิมโอกาสทางการตลาด
ด๎วยการสํงเสริมภาพลักษณ์ให๎ผลิตภัณฑ์มีคุณคํามากขึ้น นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและตรา
สินค๎าท่ีบํงบอกถึงอัตลักษณ์จะสามารถเพ่ิมมูลคําให๎กับผลิตภัณฑ์ชุมนได๎อยํางยั่งยืน 
 

ค าส าคัญ: บรรจุภัณฑ์ ตราสินค๎า น้ าพริกสี่ภาค อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 

                                                           
1 สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนาตาก e-mail: p_tooksoon@hotmail.com 
2 สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนาตาก  
3 สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนาตาก  
4 สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนาตาก  
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Abstract 
 This research aims to a study of the history of Nam Prik Si Phakh Community 
Enterprise Group; in developing packaging and designing a brand that reflects local 
identity, as well as to study the level of consumer opinion about the packaging and 
the brand to create marketing opportunities and add value to community products 
of “Jay-Wi Nam Prik Si Phakh” in Phop-Phra District, Tak Province. By using a research 
methodology that mix’s method approach between; qualitative research by 
interviewing 5 stakeholders, consisting of community leaders, community members, 
consumers, designers and marketing experts, and quantitative research from a 
sample of 70 consumers, by a convenient random sampling method was used. The 
tools used for data collection were interview forms and questionnaires. The statistics 
used in the analysis were mean and standard deviation. The results of the research 
found that; the appearance of the newly designed packaging box can create a 
memorable and impressive to the consumer or the audience as well, including the 
choice of color and the pattern design on the packaging box is beautiful and suitable 
for the product. In terms of brand design; colors, fonts, and pictures are beautiful, 
that represents to the type of product. The development of packaging and brand 
design it will increase the market opportunity by promoting the image of the product 
to be more valuable. In addition, beautiful packaging and brand identity that can add 
value to the product in a sustainable way. 
 
Keyword: Packaging, Brand, Nam Prik Si Phakh, Phop-Phra District, Tak Province 
 
บทน า 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุํงเน๎นการสํงเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในการสร๎างเอกลักษณ์และการผลิตสินค๎าในท๎องถิ่น เพ่ือยกระดับการสร๎าง
มูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึง แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของหนํวยงานภาครัฐผําน
กลุํมวิสาหกิจชุมชนและเครือขํายวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรภาคเศรษฐกิจหนึ่งที่ได๎รับการ
สนับสนุน เพ่ือให๎ชุมชนมีการรวมตัวกันในการด าเนินกิจกรรมเชิงธุรกิจ และจดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุํม
วิสาหกิจชุม เพ่ือพัฒนาความเข็มแข็งให๎เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจของชุมชน (กรมสํงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน, 2561) 
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กลุํมวิสาหกิจชุมชนน้ าพริกสี่ภาค เป็นการรวมกลุํมกันของสมาชิกที่อยูํในพ้ืนที่หมูํ 6 ต าบล 
วาเลํย์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ปัจจุบันมีสมาชิก 7 คน โดยมีคุณสวิด อินอ่ า เป็นประธานกลุํม 
รหัสทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เลขที่ 9-63-07-04/1-0017 ได๎รํวมกันทดลองท าน้ าพริกเผาเพ่ือจ าหนําย
และแจกจํายให๎กับสมาชิกในกลุํม ชุมชน และบุคคลใกล๎ชิดในพ้ืนที่ใกล๎เคียงบริเวณที่พักอาศัย             
ซึ่งน้ าพริกเผาเป็นอาหารที่ผู๎บริโภครู๎จักกันดีทั่วไป มีสํวนประกอบที่ส าคัญ ได๎แกํ พริก  ตะไคร๎
กระเทียม หอมแดง กะปิ เกลือ และเครื่องเทศอ่ืน ๆ ผสมอยูํในปริมาณที่ตํางกันขึ้นอยูํกับชนิดของ
น้ าพริกเผานั้น ๆ  และบดให๎เป็นเนื้อเดียวกัน อาจมีเนื้อสัตว์ เชํน กุ๎ง ปลา แคบหมู และสํวนประกอบ
อ่ืนตามชื่อของน้ าพริกเผา เชํน น้ าพริกกุ๎ง น้ าพริกปลายําง เป็นต๎น ปัจจุบันผู๎บริโภคหันมารับประทาน
น้ าพริกเผาส าเร็จรูปเพ่ิมมากขึ้นเพราะประหยัดเวลาและสะดวกตํอการบริโภค รวมทั้ง หาซื้อได๎งํายมี
จ าหนํายตามท๎องตลาดและร๎านสะดวกซื้อทั่วไป (สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ และ กฤตภาส จินาภาค, 
2556) 
 จากการทดลองผลิตน้ าพริกเผาดังกลําวของสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชน เป็นที่ถูกใจในรสชาติ
ของผู๎ที่ได๎ทดลองรับประทาน  ทางกลุํมจึงมีแนวคิดคิดที่จะผลิตเพ่ือจ าหนํายและสร๎างรายได๎ให๎กับ
สมาชิกภายในกลุํม ภายใต๎ตราสินค๎า “เจ๎วิ น้ าพริกสี่ภาค” ด๎วยเพราะจากลักษณะทางภูมิศาสตร์และ
วิถีชีวิตของคนในอ าเภอพบพระ สํวนใหญํเกี่ยวข๎องกับการเกษตร จึงมีวัตถุดิบ เชํน พริก หอม 
กระเทียม ในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก ดังนั้น การท าน้ าพริกเผาจึงเป็นการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคําของ
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยูํในท๎องถิ่น ซึ่ง ณ ปัจจุบันได๎รับเครื่องหมายวิสาหกิจชุมชน กรมสํงเสริม
การเกษตร (DOAE) และ เครื่องหมายหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผลิตภัณฑ์ “เจ๎วิ น้ าพริกสี่
ภาค” เกิดจากภูมิปัญญาและความสามารถของสมาชิกภายในกลุํมท าการผลิตและจ าหนําย ดังนั้น 
รูปแบบของบรรจุภัณฑ์จึงมีลักษณะเรียบงํายโดยบรรจุในกระปุกพลาสติกมีฝาปิดและมีตราสินค๎า แตํ
ยังไมํสะท๎อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนที่โดดเดํน ท าให๎ขาดความนําสนใจในขณะน าไปจัดแสดงสินค๎า
และสํงผลตํอยอดขายทีมี่ไมํมากนัก  

ทั้งนี้ จากผลการศึกษาของ รัตนวารี นันท์ชัยพฤกษ์ (2560) อธิบายวํา จุดเดํนของผลิตภัณฑ์
อาหาร ทั้งที่เป็นอาหารหลัก ของวําง หรือขนมขบเคี้ยว ไมํใชํเพียงแคํรสชาติดี หรือ อรํอยกลมกลํอม
เทํานั้น แตํรูปลักษณ์และสีสันการตกแตํงตัวบรรจุภัณฑ์ก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให๎ผู๎บริโภครู๎สึก
ประทับใจ โดยรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม มีลวดลาย และสีสันสดใส จะท าให๎ผลิตภัณฑ์ดูนํา
รับประทานมากยิ่งขึ้น หรือเหมาะที่จะซื้อเป็นของฝาก/ของขวัญในเทศกาลตําง ๆ นอกจากนี้ 
ความส าคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ยังเป็นการแสดงออกถึงตัวตนในการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎แกํ
ผลิตภัณฑ์ กระตุ๎นให๎ผู๎บริโภคตัดสินใจซื้อ รวมถึง แสดงลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ให๎เห็นถึง
ภาพลักษณ์ตราสินค๎า (Brand Image) ทีเ่ดํนชัดกวําคูํแขํง (ยรรยง สินธุ์งาม, 2553) 
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จากข๎อจ ากัดของรูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค๎าของกลุํมวิสาหกิจชุมชนน้ าพริกสี่ภาค ที่มีเพียงการ
บรรจุน้ าพริกเผาในกระปุกพลาสติกปิดผนึกธรรมดา ซึ่งท าให๎ยากตํอการขายและการจดจ า รวมถึง 
ขาดภาพลักษณ์ที่โดดเดํนทางการตลาด คณะผู๎วิจัยจึงเห็นประเด็นที่ควรพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ
ออกแบบตราสินค๎า เพ่ือให๎มีความทันสมัย มีสีสัน จูงใจ และนําสนใจส าหรับผู๎บริโภค และเหมาะสม
ส าหรับการจัดชุดสินค๎าเพ่ือการจ าหนํายเป็นของฝาก และมีความโดดเดํนในการจัดแสดงสินค๎า 
รวมถึง เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการตลาดให๎กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได๎อยํางยั่งยืน  
 
วัตถประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาความเป็นมาของกลุํมวิสาหกิจชุมชนน้ าพริกสี่ภาค ในอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค๎า ภายใต๎ชื่อ “เจ๎วิ น้ าพริกสี่ภาค” ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ของกลุํมวิสาหกิจชุมชนน้ าพริกสี่ภาค ทีส่ะท๎อนถึงอัตลักษณ์ที่โดดเดํนของท๎องถิ่น ในอ าเภอ
พบพระ จังหวัดตาก 

3. ศึกษาระดับความคิดเห็นของผู๎บริโภคท่ีมีตํอการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค๎า 
ในการเพ่ิมมูลคําและการสร๎างโอกาสทางการตลาด ของผลิตภัณฑ์กลุํมวิสาหกิจชุมชนน้ าพริกสี่ภาค 
ในอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการใช๎รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Approach) 

รํวมกันระหวําง ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ดังนี้ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
น ามาใช๎ในกระบวนการเก็บข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องส าหรับน ามาพัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบ

ตราสินค๎าที่สะท๎อนอัตลักษณ์ชุมชน สอดคล๎องกับประเภทของผลิตภัณฑ์ และความต๎องการของ

 

ศึกษาความเป็นมาของ 

กลุ่มวิสาหกจิชุมชนน้ าพริก     

 

กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

และออกแบบตราสินค้า 

โอกาสทางการตลาด        

บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 

 วิสาหกิจชุมชนน้ าพริกสี่ภาค  
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ผู๎บริโภค รวมถึงเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลคําและสร๎างโอกาสทางการตลาดให๎กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
คณะผู๎วิจัยใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยวิธีการตําง ๆ ประกอบด๎วย 

- การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากเอกสาร (Document Data Collection) เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูล
ที่เกี่ยวข๎องกับประวัติศาสตร์ของชุมชน ลักษณะสภาพแวดล๎อม วิถีชุมชน วิถีวัฒนธรรม รวมถึง 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีการผลิตและจ าหนํายในปัจจุบัน  

- การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) ด๎วยวิธีการสนทนากลุํม (Focus 
Group) เป็นการสัมภาษณ์และสนทนาแบบเจาะประเด็นที่เก่ียวข๎องกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตรา
สินค๎าของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนน้ าพริกสี่ภาค ด๎วยการเชิญผู๎รํวมสนทนามารวมเป็นกลุํมอยําง
เจาะจง ประกอบด๎วย ผู๎น าชุมชน สมาชิกของชุมชน ผู๎บริโภค นักออกแบบ และผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
การตลาด แล๎วเปิดโอกาสให๎ผู๎เข๎ารํวมสนทนา โต๎ตอบ ถกปัญหา อภิปรายรํวมกัน แลกเปลี่ยนทัศนะ
กันในประเด็นตําง ๆ โดยมีจุดมุํงหมายเฉพาะเจาะจง เพ่ือที่จะหาข๎อมูลที่ถูกต๎องตรงประเด็นส าหรับ
ตอบค าถามวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ (วรรณ ีแกมเกตุ, 2551) 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
- โดยใช๎วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด๎วยการเก็บข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) จากแบบสอบถาม ในกระบวนการศึกษาระดับความคิดเห็นของผู๎บริโภคที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
และตราสินค๎าต๎นแบบที่ได๎รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาใหมํ ของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนน้ าพริก
สี่ภาค ภายใต๎ตราสินค๎า “เจ๎วิ น้ าพริกสี่ภาค” ในการเพิ่มมูลคําของผลิตภัณฑ์ รวมถึง การสร๎างโอกาส
ทางการตลาดจากการใช๎บรรจุภัณฑ์และตราสินค๎าที่ได๎รับการออกแบบขึ้นใหมํ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุํมตัวอยํางของการวิจัยในครั้งนี้  คณะผู๎วิจัยได๎ท าการแบํงออกเป็น 2 กลุํม 

ประกอบด๎วย  
- กลุ่มที่ 1 ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ

ออกแบบตราสินค๎า จ านวน 5 คน ทั้งนี้ ได๎ก าหนดวิธีการสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Specific 
Sampling Methods) ประกอบด๎วย ผู๎น าชุมชน สมาชิกของชุมชน ผู๎บริโภค นักออกแบบ และ
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการตลาด เพ่ือใช๎ในการสัมภาษณ์และระดมความคิดเห็น 

- กลุ่มที่ 2 ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และ
ตราสินค๎าที่ได๎รับการออกแบบ ประกอบด๎วย บุคคลทั่วไปที่สนใจผลิตภัณฑ์โดยไมํจ ากัดวําจะต๎องเป็น
กลุํมคนที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เดิมอยูํหรือไมํ โดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) ขนาดของกลุํมตัวอยําง ค านวณจากสูตรไมํทราบจ านวนประชากรและไมํทราบสัดสํวน
ของประชากรของ คอแครน (Cochran, 1997) เพ่ือหาขนาดของตัวอยําง ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% 
(Z = 1.96) ได๎กลุํมตัวอยํางจ านวน 384 ตัวอยําง ด๎วยการเก็บข๎อมูลจากสถานที่ตําง ๆ ทั้งจากการที่
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ผู๎บริโภคเดินทางเข๎ามาซื้อสินค๎าในร๎าน และในพ้ืนที่อ่ืน ๆ โดยใช๎แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เบื้องต๎นไดเ๎ก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางเพียง 70 ตัวอยําง ตามจ านวนบรรจุภัณฑ์ต๎นแบบ (Prototype 
Packaging) ที่น ามาใช๎ในการทดสอบตลาด กํอนท าการผลิตจริงและน าไปใช๎ในเชิงพาณิชย์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย แบํงออกเป็น 2 แบบ ประกอบด๎วย แบบสัมภาษณ์แบบไมํมี

โครงสร๎าง และ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู๎บริโภค ที่คณะผู๎วิจัยได๎สร๎างขึ้นและใช๎เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- แบบที่ 1 แบบสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสร๎าง (Unstructured Interview) เพ่ือสร๎าง
ปฏิสัมพันธ์แบบตํอหน๎ากับผู๎ให๎สัมภาษณ์ (Face-to-Face) ในการกระตุ๎นให๎เกิดการแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็นในค าตอบที่ต๎องการกับ ผู๎น าชุมชน สมาชิกของชุมชน ผู๎บริโภค นักออกแบบ และ
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการตลาด ในการสอบถามเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับชุมชน ประวัติศาสตร์ 
สภาพแวดล๎อม วิถีชุมชน วิถีวัฒนธรรม รวมถึง ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ท าการผลิตและจ าหนํายในปัจจุบัน 
ทั้งนี้ คณะผู๎วิจัยจะใช๎การบันทึกข๎อมูลด๎วยการจดบันทึก และใช๎โทรศัพท์มือถือในการบันทึกเทปและ
การถํายภาพ เพ่ือน าไปใช๎ ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค๎าที่สอดคล๎องตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 - แบบที่ 2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ความคิดเห็นทั้งที่เป็นแบบฟอร์มกระดาษ และ
ที่สร๎างด๎วย Google Form เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง ด๎วยการสแกน
คิวอาร์โค๎ด (QRcode) โดยเนื้อหาในแบบสอบถาม (Questionnaire) จะถามระดับความคิดเห็นที่
เกี่ยวข๎องกับตัวบรรจุภัณฑ์ ตราสินค๎า และโอกาสทางการตลาดที่ได๎รับการพัฒนาขึ้นใหมํ ซึ่งเป็น
ค าถามมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert) โดยก าหนด
ระดับตามเกณฑ์การให๎คะแนน คือ 5 = เห็นด๎วยมากที่สุด, 4 = เห็นด๎วยมาก, 3 = เฉย ๆ, 2 = เห็น
ด๎วยน๎อย และ 1 = ไมํเห็นด๎วย ซึ่งสามารถอธิบายการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยใน
แบบสอบถาม โดยใช๎สูตรค านวณได๎ความกว๎างของอันตรภาคชั้น มีคําเทํากับ 0.80 ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย
ระหวําง 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นด๎วยมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยระหวําง 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็น
ด๎วยมาก  คะแนนเฉลี่ยระหวําง 2.61 - 3.40 หมายถึง เฉย ๆ คะแนนเฉลี่ยระหวําง 1.81 - 2.60 
หมายถึง เห็นด๎วยน๎อย และคะแนนเฉลี่ยระหวําง 1.00 - 1.80 หมายถึง ไมํเห็นด๎วย (ปรับปรุงจาก 
พิมพา หิรัญกิตติ, 2552) 

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 
คณะผู๎วิจัยได๎น าแบบสอบถาม (Questionnaire) ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) โดยใช๎ดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อค าถามและวัตถุประสงค์แบบสอบถาม 
(Item Objective Congruence Index : IOC) กับผู๎เชี่ยวชาญด๎านการตลาด พบวํา มีคํามากกวํา 0.5 
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หมายความวํา มีความเท่ียงตรงและครอบคลุมเนื้อหาที่ต๎องการวัด จากนั้นท าการทดสอบความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือ โดยวิธีหาคําสัมประสิทธิ์อัลฟาของ ครอนบาร์ค (Cronbach’s Coefficient Alpha) 
ผลการทดสอบพบวํา คําความเชื่อมั่นของตัวแปรที่ใช๎ในการศึกษามีคําเทํากับ 0.93 ซึ่งมีคํามากกวํา 
0.6 แสดงวํา ข๎อค าถามมีความนําเชื่อถือได๎ (Hair et al., 2006) 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

คณะผู๎วิจัยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปท าการวิเคราะห์ข๎อมูล ด๎วยการวิเคราะห์สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด๎วย การวิเคราะห์คําเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และ สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพ่ือท าการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวข๎อง
กับบรรจุภัณฑ์และตราสินค๎าที่ได๎รับการพัฒนาขึ้นใหมํ ของกลุํมวิสาหกิจชุมชนน้ าพริกสี่ภาค ภายใต๎
ตราสินค๎า “เจ๎วิ น้ าพริกสี่ภาค” อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 
ผลการวิจัย 

คณะผู๎วิจัยได๎แบํงผลการวิจัยออกเป็น 3 สํวน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข๎อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุํมวิสาหกิจชุมชนน้ าพริกสี่ภาค ตั้งอยูํ

เลขที่ 15/86 หมูํ 6 ต าบลวาเลํย์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเลขที่ 9-63-
07-04/1-0017 ปัจจุบันมีสมาชิก 7 คน โดยมีคุณสวิด อินอ่ า เป็นประธานกลุํม พ้ืนเพอาศัยอยูํใน
อ าเภอพบพระ และได๎เดินทางไปประกอบอาชีพที่เขตปกครองพิเศษฮํองกง เป็นเวลานานกวํา 15 ปี  
แตํด๎วยเหตุผลด๎านครอบครัวและการที่ต๎องกลับมาดูแลบุพการีที่มีอายุมาก จึงตัดสินใจเดินทาง
กลับมายังบ๎านเกิดเพ่ือดูแลและทดแทนพระคุณ ซึ่งในชํวงแรกได๎ใช๎เงินเก็บจากการท างานใน
ตํางประเทศเพ่ือการด ารงชีพ แตํขณะเดียวกันก็มีแนวคิดที่อยากประกอบอาชีพเพ่ือสร๎างรายได๎ให๎แกํ
ครอบครัว ประกอบกับเป็นคนที่ใฝ่หาความรู๎ และการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และมีความสนใจใน
การท าอาหารมากํอน จึงทดลองท าน้ าพริกเผาเพื่อแจกจํายให๎กับบุคคลใกล๎ชิดในพ้ืนที่ใกล๎เคียงบริเวณ
ที่พักอาศัยในอ าเภอพบพระ ซึ่งมีผู๎ถูกใจในรสชาติของน้ าพริกเผาเป็นจ านวนมาก  

      
 

รูปที่ 2 ประธานกลุํมวิสาหกิจชุมชน “น้ าพริกสี่ภาค” 
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จากนั้น คุณสวิด อินอ่ า ได๎เข๎ารํวมโครงการกับส านักงานพัฒนาชุมชน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎เป็น 
“หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” รวมถึง จัดตั้งเป็นกลุํมวิสาหกิจชุมชนน้ าพริกสี่ภาค เพ่ือรวมกลุํมกันกับ
สมาชิกภายในชุมชนชํวยกันผลิตน้ าพริกเผา ซึ่งเป็นการชํวยสร๎างรายได๎ให๎กับคนในชุมชนได๎เป็นอยําง
ดี ซึ่ง ณ ปัจจุบันได๎ท าการจัดจ าหนํายน้ าพริกเผาภายใต๎ชื่อ “เจ๎วิ น้ าพริกสี่ภาค” ผํานชํองทาง
การตลาดทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งนี้ การจัดจ าหนํายแบบออฟไลน์ จะเน๎นการจ านําย
สินค๎ารํวมกับโครงการของส านักงานพัฒนาชุมชน และการจัดแสดงสินค๎า OTOP ตามที่หนํายงานตําง 
ๆ จัดขึ้น ขณะที่แบบออนไลน์จ าหนํายผํานเฟสบุ๏คภายใต๎ชื่อ “น้ าพริกสี่ภาค” และผํานแพลตฟอร์ม 
Shopee เป็นต๎น 

    
 

รูปที่ 3 ชํองทางการตลาด “น้ าพริกสี่ภาค” ในแบบออนไลน์ 

ทั้งนี้ ในสํวนของวัตถุดิบและกระบวนการการผลิต นอกจากผลิตน้ าพริกเผารสชาติดั้งเดิมที่มี
จ าหนํายโดยทั่วไปแล๎ว ทางกลุํมยังมีแนวคิดที่ต๎องการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหมํที่ใช๎ผลไม๎ ซึ่งมีอยูํ
มากมายในพ้ืนที่อ าเภอพบพระ เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ าพริกเผา ณ ปัจจุบัน ทางกลุํมก าลัง
ปรับปรุงและพัฒนาสูตร “น้ าพริกทุเรียน” เพ่ือน าเสนอสูํตลาด ด๎วยที่สมาชิกภายในกลุํมมีแนวคิดที่
ต๎องการตอบโจทย์ความต๎องการของผู๎บริโภคที่รับประทานมังสวิรัติ หรือ อยากทานน้ าพริกเผาที่ไมํมี
สํวนผสมของเนื้อสัตว์ เลยมีแนวคิดที่จะน าทุเรียน หรือ ผลไม๎ชนิดอ่ืนในพ้ืนที่อ าเภอพบพระมาเป็น
สํวนผสม 

ขณะที่การใช๎ชื่อผลิตภัณฑ์ของ “กลุํมวิสาหกิจชุมชนน้ าพริกสี่ภาค” ภายใต๎ตรายี่ห๎อสินค๎า 
“เจ๎วิ น้ าพริกสี่ภาค” เนื่องจากต๎องการสื่อถึง ความเป็นผลิตภัณฑ์น้ าพริกที่อยูํควบคูํกับผู๎บริโภคชาว
ไทยและสามารถรับประทานได๎ในทุกภาคของประเทศ แตํเนื่องจากในตลาดน้ าพริกมีการใช๎ชื่อน้ าพริก
สี่ภาคจัดจ าหนํายอยูํบ๎าง จึงเพ่ิมค าวํา “เจ๎วิ” เพ่ือบํงบอกถึงความแตกตํางของน้ าพริก โดยมี
เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ชุมชน กรมสํงเสริมการเกษตร และ เครื่องหมาย OTOP เพ่ือเป็นการรับประกัน
คุณภาพสินค๎า 
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รูปที่ 4 ผลิตภัณฑ์ “เจ๎วิ น้ าพริกสี่ภาค” ลักษณะของบรรจุภัณฑ์และตราสินค๎า 
  
 ส่วนที ่2 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบตราสินค๎า ให๎สะท๎อนอัตลักษณ์ชุมชนด๎วยการ
สัมภาษณ์และระดมความคิดจากผู๎น าชุมชน สมาชิกของชุมชน ผู๎บริโภค รํวมกับ นักออกแบบ และ
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการตลาด จ านวน 5 คน รวมถึง การส ารวจบรรจุภัณฑ์ที่มีอยูํตามท๎องตลาดที่สามารถ
สืบค๎นได๎จากสื่ออินเตอร์เน็ท เพ่ือน ามาปรับใช๎เป็นแนวทางตามหลักการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
สินค๎า (ศุรีพร ค าชมภู, 2561) ที่สามารถปกป้องตัวสินค๎าได๎ (Protection) สื่อสารให๎ข๎อมูลสินค๎า 
(Inform) ดึงดูดความสนใจ (Consumer Appeal) สร๎างมูลคําเพ่ิม (Value Added) เพ่ิมก าไร 
(Profit) และ ชํวยในการสํงเสริมการตลาด (Promotion) ทั้งนี้ จะน ามาเปรียบเทียบด๎านราคา ต๎นทุน
การผลิต และความเหมาะสมในการน ามาบรรจุน้ าพริกเผา ผลการศึกษาพบวํา รายละเอียดที่
เกี่ยวข๎องกับความต๎องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค๎าของผลิตภัณฑ์ “เจ๎วิ น้ าพริกสี่
ภาค” มีดังตํอไปนี้ 

- บรรจุภัณฑ์กลํองกระดาษ (บรรจุกระปุกน้ าพริกเผา จ านวน 3 กระปุก) 
- เน๎นสีโทน “ส๎ม” “แดง” และ “สีน้ าตาล” ที่สอดคล๎องกับความเป็นน้ าพริก 
- มีภาพ “พริก” อยูํบนบรรจุภัณฑ์ และรูป “น้ าพริกพร๎อมเครื่องเคียง”  
- มีค าวํา “เจ๏วิ น้ าพริกสี่ภาค” พร๎อม ค าขวัญ (Slogan) 
- การถํายทอดเรื่องราวและภาพสถานที่ทํองเที่ยว รวมถึง ค าขวัญของอ าเภอพบพระ 
- สถานที่ผลิต เบอร์โทรศัพท์ ID line และ QR-code  
- สัญลักษณ์ (Logo) “วิสาหกิจชุมชน” “OTOP” “DOAE” 
- สํวนประกอบที่ส าคัญ 
- น้ าหนักสุทธิ ............................. กรัม 
- วัน/เดือน/ปีที่ผลิต (MFG)……………………………  
- วันที่ควรบริโภคกํอน (EXP)…………………………. 
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ในสํวนของการตั้งชื่อตราสินค๎า ยังคงใช๎ชื่อตราสินค๎า “เจ๎วิ น้ าพริกสี่ภาค” อยูํเชํนเดิม 
เนื่องจากเป็นชื่อที่ติดตลาด และเป็นชื่อที่รับรู๎กันของหนํวยงานราชการที่ให๎การสนับสนุน และเป็นชื่อ
ที่ค๎ุนเคยของผู๎บริโภคที่อยูํในระแวกอ าเภอพบพระ และพ้ืนที่อ่ืนในจังหวัดตาก รวมถึง เป็นที่รู๎จักของ
ผู๎บริโภคในการจัดแสดงสินค๎ารํวมกับหนํวยงานในจังหวัดตําง ๆ ทั้ งนี้ ผลการศึกษาจากการระดม
ความคิดเห็นเสนอแนะให๎เพ่ิมรายละเอียด ดังนี้ 

ค าขวัญ (Slogan) : เจ๎วิ น้ าพริกสี่ภาค ถูกปากท่ัวไทย สามรสชาติความอรํอยในกลํองเดียว 
ค าขวัญอ าเภอพบพระ : เมืองสนสองใบ ศิวิไลน้ าตก พืชผลดกการเกษตร งามเนตรบํอน้ าร๎อน 

พักผํอนอากาศดี มากมีชาวเขา 
ภาพสถานที่ทํองเที่ยว : น้ าตกพาเจริญ และ บํอน้ าพุร๎อนห๎วยน้ านัก 
โดยคณะผู๎วิจัยและนักออกแบบได๎ รํางแบบตราสินค๎า (Branding) และบรรจุภัณฑ์ต๎นแบบ 

(Prototype Packaging) ให๎เป็นลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับการบรรจุสินค๎าประเภท
น้ าพริกเผา เพ่ือการจ าหนํายเป็นของฝากและมีความโดดเดํนขณะจัดแสดงสินค๎าในโอกาสตําง ๆ และ
ได๎รับข๎อเสนอแนะในการปรับแก๎ไข ดังแสดงในรูปที่ 5 
 

 
 

รูปที่ 5 แบบรํางและข๎อเสนอแนะในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค๎า 
 

 ทั้งนี้ คณะผู๎วิจัย ได๎น าข๎อเสนอแนะจากการระดมความคิด มาท าการปรับแก๎ไขภาพรํางกลํอง
บรรจุภัณฑ์และรายละเอียดตําง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 6 และ 7 
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รูปที่ 6 ภาพบรรจุภัณฑ์และตราสินค๎าของผลิตภัณฑ์ “เจ๎วิ น้ าพริกสี่ภาค” 
 

 
 

รูปที่ 7 ภาพกลํองบรรจุภัณฑ์ต๎นแบบ “เจ๎วิ น้ าพริกสี่ภาค” 
 

ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ตราสินค๎า และโอกาสทางการตลาด  

ตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค๎า และโอกาสทางการ
ตลาด (n = 70) 

ตัวแปร X  S.D. ความหมาย ล าดับ 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Package)     
1. ขนาดของกลํองบรรจุภณัฑ์มีความเหมาะสม 4.12 .83 มาก 5 
2. การเลือกใช๎สี ลวดลายบนกลํองบรรจุภณัฑ ์มีความสวยงาม 4.19 .79 มาก 2 
3. กลํองบรรจุภณัฑ์มคีวามสะดวกตํอการน าไปจัดวางเพื่อการจัดจ าหนําย  4.02 .75 มาก 7 
4. ลักษณะของกลํองบรรจุภณัฑ์สามารถสร๎างการจดจ าและนําประทับใจ  4.21 .92 มากที่สุด 1 
5. กลํองบรรจุภณัฑส์ามารถสื่อสารและใหร๎ายละเอียดสินคา๎ที่อยูํภายในได๎  3.95 .85 มาก 8 
6. กลํองบรรจุภณัฑ์มคีวามโดดเดนํ และแตกตาํงจากผลิตภณัฑ์อื่น  4.11 .88 มาก 6 
7. วัสดุที่ใช๎ในการท าบรรจภุัณฑ์แข็งแรง และปกป้องสินค๎าท่ีอยูํภายในได ๎ 4.18 .77 มาก 3 
8. กลํองบรรจุภณัฑส์ะท๎อนอัตลักษณ์ความเป็นผลิตภณัฑ์ในท๎องถิ่นอยํางชัดเจน 4.17 .87 มาก 4 
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การออกแบบตราสินค้า (Brand)     
1. การเลือกใช๎สีมีความสวยงาม เหมาะสม และทันสมยั  3.97 .93 มาก 5 
2. การเลือกใช๎ตัวอักษรมีความสวยงาม เหมาะสม และทันสมัย 4.00 .81 มาก 4 
3. การเลือกใช๎รูปภาพมีความสวยงาม เหมาะสม และทันสมัย 4.15 .93 มาก 1 
4. ตราสินค๎ามีความสวยงาม ทันสมัย เหมาะสม สอดคล๎องกับผลติภณัฑ ์ 4.02 .84 มาก 3 
5. ตราสินค๎าสะท๎อนถึงอัตลักษณค์วามเป็นผลิตภัณฑ์ “น้ าพริกสีภ่าค” ที่ชัดเจน 4.13 .96 มาก 2 
โอกาสทางการตลาด (Marketing Opportunities)     
1. สามารถเพิม่มลูคําให๎กับผลิตภณัฑ ์“น้ าพริกสี่ภาค” ได ๎ 4.13 .85 มาก 1 
2. ชํวยสํงเสริมภาพลักษณ์ให๎ผลิตภัณฑ์ที่อยูดํ๎านในมีคณุคํามากขึ้น  4.00 .93 มาก 3 
3. ภาพรวมของบรรจภุัณฑ์และตราสินค๎าชํวยให๎ตัดสินใจซื้อได๎งํายขึน้ 4.02 .83 มาก 2 
4. ภาพรวมของบรรจภุัณฑ์และตราสินค๎าชํวยให๎สินคา๎ขายดมีากยิ่งข้ึน 3.97 .97 มาก 4 
 

จากตารางที่ 1 การศึกษาระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลการศึกษา
พบวํา ลักษณะของกลํองบรรจุภัณฑ์สามารถสร๎างการจดจ าและนําประทับใจ  ผู๎ตอบแบบสอบถาม
แสดงความเห็นด๎วยมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.21 (S.D. = .92) 
รองลงมาผลการศึกษาแสดงความเห็นด๎วยมาก ได๎แกํ การเลือกใช๎สี ลวดลายบนกลํองบรรจุภัณฑ์           
มีความสวยงาม มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.19 (S.D. = .79), วัสดุที่ใช๎ในการท าบรรจุภัณฑ์
แข็งแรง และปกป้องสินค๎าที่อยูํภายในได๎ มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.18 (S.D. = .77), กลํอง
บรรจุภัณฑ์สะท๎อนอัตลักษณ์ความเป็นผลิตภัณฑ์ในท๎องถิ่นอยํางชัดเจน มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 
4.17 (S.D. = .87), ขนาดของกลํองบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.12 
(S.D. = .83), กลํองบรรจุภัณฑ์มีความโดดเดํน และแตกตํางจากผลิตภัณฑ์อ่ืน มีคําระดับคะแนนเฉลี่ย
เทํากับ 4.11 (S.D. = .88), กลํองบรรจุภัณฑ์มีความสะดวกตํอการน าไปจัดวางเพ่ือการจัดจ าหนําย มีคํา
ระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.02 (S.D. = .75), กลํองบรรจุภัณฑ์สามารถสื่อสารและให๎รายละเอียด
สินค๎าที่อยูํภายในได ๎มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.95 (S.D. = .85) และ ตามล าดับ 

จากตารางที่ 1 การศึกษาระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการออกแบบตราสินค๎า  ผลการศึกษา
พบวํา การเลือกใช๎รูปภาพมีความสวยงาม เหมาะสม และทันสมัย ผู๎ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็น
ด๎วยมาก เป็นอันดับที่ 1 มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.15 (S.D. = .93) รองลงมาได๎แกํ ตราสินค๎า
สะท๎อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นผลิตภัณฑ์ “น้ าพริกสี่ภาค” ที่ชัดเจน มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 
4.13 (S.D. = .96), ตราสินค๎ามีความสวยงาม ทันสมัย เหมาะสม สอดคล๎องกับผลิตภัณฑ์ มีคําระดับ
คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.02 (S.D. = .84), การเลือกใช๎ตัวอักษรมีความสวยงาม เหมาะสม และทันสมัย 
มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.00 (S.D. = .81), และ การเลือกใช๎สีมีความสวยงาม เหมาะสม และ
ทันสมัย มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.97 (S.D. = .93) ตามล าดับ 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  627 
 

จากตารางที่ 1 การศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดจากการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์และออกแบบตราสินค๎าขึ้นใหมํ ผลการศึกษาพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็น
ด๎วยมากที่บรรจุภัณฑ์และตราสินค๎าใหมํสามารถเพ่ิมมูลคําให๎กับผลิตภัณฑ์ “น้ าพริกสี่ภาค” ได๎ มีคํา
ระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.13 (S.D. = .85) รองลงมาได๎แกํ ภาพรวมของบรรจุภัณฑ์และตราสินค๎า
ใหมํมีสํวนชํวยให๎ตัดสินใจซื้อได๎งํายขึ้น มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.02 (S.D. = .83), บรรจุภัณฑ์
และตราสินค๎าใหมํจะชํวยสํงเสริมภาพลักษณ์ให๎ผลิตภัณฑ์ที่อยูํด๎านในมีคุณคํามากขึ้น  มีคําระดับ
คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.00 (S.D. = .93) และ ภาพรวมของบรรจุภัณฑ์และตราสินค๎าใหมํมีสํวนชํวยให๎
สินค๎าขายดีมากยิ่งข้ึน มีคําระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.97 (S.D. = .97) ตามล าดับ 
 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบตราสินค๎า “เจ๎วิ น้ าพริกสี่ภาค” ของ
กลุํมวิสาหกิจชุมชนน้ าพริกสี่ภาค อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ที่ได๎ผํานกระบวนการมีสํวนรํวมของ
ชุมชนที่สอดคล๎องกับกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงวิถีชุมชน เพ่ือค๎นหาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่โดดเดํน และ
สามารถน ามาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคําและสร๎างโอกาสทางการตลาดให๎กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได๎ โดยการ
น ามาเป็นสํวนหนึ่งในการน าเสนอผํานบรรจุภัณฑ์และตราสินค๎า ท าให๎ตัวผลิตภัณฑ์สามารถเลํา
เรื่องราวของชุมชนผํานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได๎อยํางกลมกลืน  
 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ “เจ๎วิ น้ าพริกสี่ภาค” ของกลุํม
วิสาหกิจชุมชนน้ าพริกสี่ภาค อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งสํวนใหญํมีความเห็นวําลักษณะของกลํอง
บรรจุภัณฑ์ที่ได๎รับการออกแบบใหมํ สามารถสร๎างการจดจ าและนําประทับใจแกํผู๎บริโภคหรือผู๎พบ
เห็นได๎เป็นอยํางดี รวมถึง การเลือกใช๎สี การออกแบบลวดลายบนกลํองบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม
และเหมาะสมกับตัวสินค๎า ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ รัตนวารี นันท์ชัยพฤกษ์ (2560); เอกชัย 
โถเหลือง และ จันทร์ประภา พํวงสุวรรณ (2550) ที่อธิบายวํา ปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจซื้อของ
ผู๎บริโภค คือ การใช๎สี เนื่องจากสีของบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ชํวยดึงดูดความสนใจ สร๎างความสะดุดตา 
เกิดเป็นความสวยงาม และน าไปสูํความประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค๎าเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ จะท าให๎
ผลิตภัณฑ์เหลํานั้นดูนํารับประทานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบวํา การก าหนดขนาดของ
กลํองบรรจุภัณฑ์ควรมีลักษณะที่เหมาะสมตํอการใช๎งาน และการออกแบบกลํองบรรจุภัณฑ์ควรมี
ความโดดเดํนที่แตกตํางจากผลิตภัณฑ์ของคูํแขํงขัน ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ ทักษิณา 
สุขพัทธี และ กนกนันท์ อํอนโพธิ์เตี้ย (2558) ที่ได๎อธิบายวํา บรรจุภัณฑ์ควรมีความเหมาะสมและ
สอดคล๎องกับตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ควรมีเอกลักษณ์ที่บํงบอกถึงความแตกตํางของตัวสินค๎าได๎ ซึ่งผล
การศึกษายังพบวํา วัสดุที่ใช๎ในการท าบรรจุภัณฑ์แข็งแรงและสามารถปกป้องสินค๎าที่อยูํภายในได๎ ซึ่ง
สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ สุมาลี ทองรุํงโรจน์ (2555) และ วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง และคณะ 
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(2557) ที่ได๎อธิบายวํา ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่ดีต๎องมีความแข็งแรงและสามารถเก็บ
รักษาสินค๎าได๎นาน ทั้งนี้ กลํองบรรจุภัณฑ์สะท๎อนอัตลักษณ์ความเป็นผลิตภัณฑ์ในท๎องถิ่นอยํางชัดเจน 
สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ มนันยา นันทสาร, เกศจิตต์ ขามคุลา, และ ธนิษนันท์ บุญศรีชนะ 
(2564) ที่ได๎อธิบายวํา การมีสํวนรํวมของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต๎องการของ
ตลาด รวมถึง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สะดุดตาและมีอัตลักษณ์ของท๎องถิ่น จะชํวยยกระดับผลิตภัณฑ์
ให๎มีเอกลักษณ์ด๎วยการเชื่อมโยงเรื่องราวของชุมชน เพ่ือสะท๎อนความเป็นตัวตนของผลิตภัณฑ์ใน
ตอบสนองความต๎องการของตลาดได๎ดียิ่งขึ้น 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบตราสินค๎า “เจ๎วิ น้ าพริกสี่ภาค” พบวํา ความ
คิดเห็นสํวนใหญํเห็นด๎วยมากกับการเลือกใช๎สี ตัวอักษร รูปภาพมีความสวยงาม เหมาะสม และ
ทันสมัย ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ  อัรฮาวี เจ๏ะสะแม และ ยอดนภา เกษเมือง (2564) ที่
อธิบายวํา ผู๎บริโภคมักมีความพึงพอใจตํอตราสินค๎าที่มีสีสันสวยงาม โดดเดํน ทันสมัย เหมาะสม
สอดคล๎องกับผลิตภัณฑ์ มีความชัดเจน งํายตํอการจดจ า ทั้งนี้ยังสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ สุมาลี 
ทองรุํงโรจน์ (2555) ที่อธิบายวํา ป้ายฉลากที่ดีต๎องมีสีสัน สวยงาม สะดุดตา และจดจ างําย นอกจากนี้ 
ผลการศึกษายังพบวํา ผู๎บริโภคยังแสดงความเห็นด๎วยกับตราสินค๎าที่สะท๎อนถึงอัตลักษณ์ความเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ผํานการใช๎ชื่อตราสินค๎า “เจ๎วิ น้ าพริกสี่ภาค” และการเลําเรื่องราวและ
ภาพประกอบของอ าเภอพบพระ ได๎แกํ ภาพน้ าตกพาเจริญ และ บํอน้ าพุร๎อนห๎วยน้ านั ก ซึ่งเป็น
สถานที่ทํองเที่ยวที่รู๎จักกันเป็นอยํางดีในอ าภอพบพระ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ  อัรฮาวี เจ๏ะ
สะแม และ ยอดนภา เกษเมือง (2564) ที่อธิบายวํา อัตลักษณ์มีความส าคัญส าหรับการน าเสนอตรา
สินค๎า หรือ ตราลัญลักษณ์ หรือ การเลําเรื่องราว ท าให๎ตัวผลิตภัณฑ์มีความนําสนใจและความยั่งยืน
ให๎กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได๎ในอนาคต 
 นอกจากนี้ ผลการศึกษาโอกาสทางการตลาดจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบตรา
สินค๎า “เจ๎วิ น้ าพริกสี่ภาค” ผลการศึกษาพบวํา ความคิดเห็นสํวนใหญํเห็นด๎วยในระดับมากที่สุด ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับบรรจุภัณฑ์และตราสินค๎าชํวยเพ่ิมมูลคํา สํงเสริมภาพลักษณ์ให๎ผลิตภัณฑ์ที่อยูํ
ด๎านในมีคุณคํา และชํวยให๎ผู๎บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อสินค๎าได๎งํายขึ้น ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม
และตราสินค๎าที่บํงบอกถึงอัตลักษณ์สินค๎าสามารถเพ่ิมมูลคําให๎กับผลิตภัณฑ์ “เจ๎วิ น้ าพริกสี่ภาค” ได๎ 
สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ ยรรยง สินธุ์งาม (2553); อัรฮาวี เจ๏ะสะแม และ ยอดนภา เกษเมือง 
(2564) ที่อธิบายวํา บรรจุภัณฑ์และตราสินค๎าที่มีคุณคํา สามารถเพ่ิมมูลคําให๎กับผลิตภัณฑ์ และท าให๎
เกิดต๎นแบบของผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชนได๎อยํางยั่งยืน นอกจากนี้ยัง
สอดคล๎องกับการให๎ค านิยามของ กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า (2560) ที่กลําววํา “การเพ่ิมมูลคําของ
ผลิตภัณฑ์ คือ การสร๎างสรรค์ให๎เกิดความโดดเดํน แตกตําง ทั้งในด๎าน  รูปทรงความสวยงาม 
ประโยชน์ใช๎สอย หรือการตอบสนองอารมณ์ความรู๎สึก โดยมุํงสร๎างความพึงพอใจและตอบสนองความ
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ต๎องการของกลุํมเป้าหมาย และชํวยยกระดับความสามารถในการแขํงขันของธุรกิจให๎สูงขึ้น สร๎าง
ภูมิคุ๎มกันจากการลอกเลียนแบบซึ่งมีความสอดคล๎องกับการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ์ ” 
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสอดคล๎องกับการศึกษาของ มนันยา นันทสาร, เกศจิตต์ ขามคุลา, และ 
ธนิษนันท์ บุญศรีชนะ (2564) ที่ได๎อธิบายวํา การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมสินค๎านั้น ควร
ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของชุมชนในการชํวยคิดชํวยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต๎องการ
ของตลาด โดยการให๎ความส าคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค๎าที่ให๎ข๎อมูลสินค๎าครบถ๎วนตํอ
ผู๎บริโภค สร๎างตราสินค๎าให๎ผู๎บริโภคสามารถจดจ าได๎งําย ซึ่งจากการศึกษาที่ผํานมาผู๎บริโภคตํางให๎
ความส าคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่สะดุดตาและมีอัตลักษณ์ของท๎องถิ่น รวมถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํจะ
เป็นแนวทางในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค๎าในปัจจุบันเพ่ือตอบสนองความต๎องการของ
ตลาด ทั้งนี้ ยังสอดคคล๎องกับผลการศึกษาของ อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน และ คณะ (2562) พบวํา ลักษณะ
ของการออกแบบ การแสดงสัญลักษณ์คุณภาพของสินค๎า การแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ท๎องถิ่น และ
การถํายทอดเรื่องราวผํานการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะท าให๎ผู๎ซื้อตัดสินใจซื้อสินค๎าได๎งํายขึ้น 
ทั้งนี้  ผู๎ประกอบการกลุํมวิสาหกิจชุมชนน้ าพริกสี่ภาค อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก รวมถึง 
ผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชนอ่ืน สามารถน าแนวคิดและกระบวนการในการศึกษาวิจัย และน าผลจาก
การศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ไปตํอยอดหรือเป็นแนวทางการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ของแตํละวิสาหกิจชุมชน เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎บริโภค รวมถึง เป็นการสร๎างราย ได๎
จากการเพิ่มมูลคําและเพ่ิมโอกาสทางการตลาดให๎กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได๎อยํางยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาค๎นคว๎าอิสระครั้งนี้ มีปัญหามาจากธนาคารออมสินสาขาเทวาภิบาล ไมํสามารถท า
ยอดผู๎สมัครใช๎บริการ Internet Banking (MyMo) ได๎ตามเป้าหมายที่ธนาคารก าหนด ท าให๎ผล
กระทบนี้มีผลกับรายได๎ของธนาคารลดลงเพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมยอด และหาสาเหตุของปัญหา 
ผู๎บริหาร พนักงาน และลูกจ๎างในสาขาเทวาภิบาลจึงได๎หาวิธีการท าให๎ยอดผู๎สมัครใช๎บริการ Internet 
Banking (Mymo) ให๎ได๎ตามที่ธนาคารก าหนด จากกลุํมตัวอยํางจ านวน 400 ตัวอยําง ผลการ
สัมภาษณ์ผู๎บริหาร พนักงานและลูกจ๎างที่เก่ียวข๎อง จ านวน 18 ตัวอยําง พบวําปัจจัยที่สํงให๎ผู๎สมัครใช๎
บริการ Internet Banking (Mymo) ไมํเป็นไปตามเป้าหมายคือ ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัด
จ าหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านพนักงานผู๎ให๎บริการ ด๎านลักษณะทางกายภาพ และด๎าน
กระบวนการ ล๎วนเป็นปัจจัยที่มีผลตํอการท าให๎ยอดผู๎สมัครใช๎บริการไมํเป็นไปตามเป้าหมาย สํวน
ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให๎ยอดผู๎สมัครใช๎บริการ Internet Banking 
(Mymo) เป็นไปตามเป้าหมายและได๎ผลส าเร็จร๎อยละ 100 โดยมีแนวทางการแก๎ไขปัญหาคือ การ
ออกเชิงรุก การออกรับบริการนอกสถานที่เจาะกลุํมกลุํมลูกค๎าที่ไมํสะดวกเข๎ามารับบริการที่ธนาคาร 
และการรับเชิงรับ พนักงานต๎องใสํใจทั้งกํอนและหลังการขายอยํางดีเพ่ือเกิดการบอกตํอและการใช๎
บริการซ้ า ควรมีภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถตอบค าถามและชํวยแก๎ไขปัญหาของลูกค๎าได๎อยําง
คลํองแคลํวและถูกต๎อง 

 
ค าส าคัญ:  บริการ Internet Banking (MyMo) , ด๎านราคา , ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย  ,ด๎านการ
สํงเสริมการตลาด , ด๎านพนักงานผู๎ให๎บริการ 
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Abstract 
 This independent study is based on the problem of Government Savings bank 
- Taewapiban branch inability to meet the goal for Mymo app new registration which 
resulted in decrease revenue. In order to increase the number of mymo registration 
and find the cause of the problem, the branch's managers and employees 
collaborated to come up with a solution so that the bank's goal can be met. From 
the sample groups of 400 customers and 18 employees who are related to the case, 
factors that affect the registration are prices, distribution channel, marketing, service 
employee, physical condition, and methodology. These factors causes the number of 
mymo registration to not meet the goal. On the other hand, products and services 
factor is a significant factor to increase the number of registration and meet the goal 
with the success rate of 100%. The solution is to provide proactive offsite service to 
customers who are unable to come into the bank for the service and after service 
which employees must pay attention to customers' needs both before and after 
service, maintain good image, and be able to swiftly and correctly answer and solve 
customers' questions or troubles to increase repeat service and promote customer 
advocacy. 
 
Keywords: Internet Banking (MyMo) service , price , distribution channel , marketing 
promotion , service personnel 
 
1. บทน า 

ธนาคารออมสินสาขาเทวาภิบาล เป็นธนาคารภายใต๎การดูแลของสายกิจการสาขา 4 ภาค 11 
เขต ร๎อยเอ็ด เป็นสาขาเปิดท าการ 5 วัน (ปิดให๎บริการทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์) เป็นสาขาขนาด
กลาง M2 อัตราก าลังจ านวน 10 คน เริ่มเปิดท าการเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เป็นสาขาล าดับ
ที่ 9 ในสังกัดเขตร๎อยเอ็ด และเป็นสาขาล าดับที่ 2 ในเขตอ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด สถานที่ตั้งแรกเริ่ม               
เป็นตึกเชําบริเวณด๎านหน๎าสถานีขนสํงจังหวัดร๎อยเอ็ด และได๎ย๎ายส านักงานปี พ.ศ. 2558 พ้ืนที่ของ
ธนาคารเป็นพื้นที่ราชพัสดุ ตึกสูง 4 ชั้น ด๎านข๎างเป็นส านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดร๎อยเอ็ด 
ตรงข๎ามเป็นโรงเรียนอนุบาลศรีศิลป์ ชั้นที่ 1 บริเวณลานจอดรถ ชั้นที่2 บริเวณชั้นส านักงานสาขา ชั้นที่ 
3 บริเวณส านักงานศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค๎า SMEs 11 ร๎อยเอ็ด และห๎องเก็บเอกสาร ชั้น 4 ดาดฟ้าและ
ห๎องเก็บเอกสารสาขาโรบินสันร๎อยเอ็ด ตั้งอยูํเลขที่ 149/1 ถนนเทวาภิบาล ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
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จังหวัดร๎อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์  45000 เบอร์โทรศัพท์ส านักงาน 043-516752, 043-516753            
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-3867379 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 433351 ให๎บริการด๎านสินเชื่อ เงินฝาก 
บัตร กองทุน ประกัน สลากออมสิน บริการทางการเงิน ธนาคารออมสิน มีนโยบายการด าเนินงาน
แนวคิดการด าเนินธุรกิจอยํางอยํางยั่งยืน ที่ค านึงถึงปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อม สังคม และธรรมาภิบาล 

นโยบายการพัฒนาสูํความยั่งยืน ธนาคารเพ่ือสังคม ธนาคารออมสิน (ระเบียบธนาคารออม
สิน ฉบับที่ 658) เพ่ือให๎เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติรํวมกันส าหรับ คณะกรรมการ ผู๎บริหาร 
พนักงาน ลูกจ๎าง และกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของธนาคารทุกคน โดยมียุทธศาสตร์การด าเนินงานของ
ธนาคารด๎านการพัฒนาสูํความยั่งยืน แนวปฏิบัติตามหลักมาตรฐานวําด๎วยความรับผิดชอบตํอสังคม 
ISO 26000 ขององค์กรระหวํางประเทศ ทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR in process) และโครงการ/
กิจกรรมนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR after process) ควบคูํไปกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืน ในอันที่จะตอบสนองตํอเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน 
Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ที่ประเทศไทยและอีก 193 
ประเทศมุํงมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายรํวมกันในปี 2573 เพ่ือมุํงไปสูํ “สังคมที่เราต๎องการ” (The 
Society We Want) 

นโยบายด๎านการแสดงความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมในกระบวนการด าเนินงาน
ของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process) (ระเบียบธนาคาร
ออมสิน ฉบับที่  694) มุํงมั่นปฏิบัติตนตามหลักความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมใ น
กระบวนการปฏิบัติงาน ก าหนดบทบาทของพนักงานโดยคณะกรรมการและผู๎บริหารระดับสูงท า
หน๎าที่ก ากับให๎การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พนักงานซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในขั้น
ปฏิบัติการต๎องอยูํภายใต๎กฎระเบียบและปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความรับผิดชอบ ลูกค๎าต๎องได๎รับมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและได๎รับการปฏิบัติจากธนาคารอยํางเทําเทียมกัน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล๎อม 
ต๎องได๎รับผลกระทบเชิงลบจากการด าเนินธุรกิจของธนาคารน๎อยที่สุดหรือไมํได๎รับผลกระทบทางลบ
เลย ธนาคารต๎องเป็นสํวนหนึ่ งที่รํวมพัฒนา ชํวยเหลือ และดูแลที่สมดุลระหวํางเศรษฐกิจ 
(Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล๎อม (Environment) ในอันที่จะตอบสนองตํอเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยังยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และตาม
วิสัยทัศน์ “ธนาคารเพ่ือสังคม” (Social Bank) 

นโยบายด๎านการแสดงความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมในกระบวนการด าเนินงาน
ของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process) ประมวลจาก
มาตรฐาน ISO โดยได๎ก าหนดสาระส าคัญแบํงออกเป็นกรอบการพัฒนา 7 พฤติกรรมหลัก (7 Core 
Principles) ได๎แกํ : 
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ความรับผิดชอบ (Accountability) 
ความโปรํงใส (Transparency) 
การปฏิบัติอยํางมีจริยธรรม (Ethical Behavior) 
การเคารพตํอผลประโยชน์ของผู๎มีสํวนได๎เสีย (Respect for Stakeholder Interests) 
การเคารพตํอหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law) 
การเคารพตํอการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for International Norms of 

Behavior) 
การเคารพตํอสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) 
หัวข๎อหลัก 7 ประการ (7 Core Subjects) ได๎แกํ 

• การก ากับดูแลองค์กร (Organizational Governance) 
• สิทธิมนุษยชน (Human Right) 
• การปฏิบัติด๎านแรงงาน (Labor Practices) 
• สิ่งแวดล๎อม (The Environment) 
• การปฏิบัติด าเนินงานอยํางเป็นธรรม (Fair Operating Practices) 
• ประเด็นด๎านผู๎บริโภค (Consumer Issues) 
• การมีสํวนรํวมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement 

and Development) 
o สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร 
ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2564 ) ประเทศไทยอยูํในสภาวะก าลังเผชิญกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 

โดยรัฐบาลมีมาตรการตํางๆ ชํวยเหลือลูกค๎าเผื่อผํอนคลายความเดือดร๎อนของลูกค๎าธนาคารออมสิน
และด๎วยมาตรการไวรัสโควิด-19 มาตรการการเว๎นระยะหําง เทคโนโลยีจึงเข๎ามามีบาทบาทหน๎าที่มาก
ขึ้น มาตรการตํางๆที่จะชํวยเหลือลูกค๎าจึงมีความจ าเป็นต๎องท ารายการผํานชํองทาง Mobile 
banking ทดแทนการท าธุรกรรมหน๎าเคาน์เตอร์ธนาคาร ธนาคารจึงมีเป้าหมายเพ่ิมยอดผู๎ใช๎งาน 
Mobile Banking เพ่ือรองรับการท าธุรกรรมตํางๆของลูกค๎าได๎ทันทํวงที และตอบสนองพฤติกรรม
ของลูกค๎าที่จะเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว 

o วิเคราะห์การแขํงขัน – คูํแขํงทางตรง 
คูํแขํงทางตรงของธนาคาร คือ ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ และ ธนาคารพาณิชย์ ที่แขํงขันกัน

ด๎านการใช๎บริการ Mobile Banking เชํน วงเงินการท ารายการตํอวัน การเข๎ารํวมกับบริษัทช าระ
บริการตํางๆ ความแตกตํางของผลิตภัณฑ์สํวนยํอยตํางๆ สํงผลให๎ลูกค๎าสามารถเลือกใช๎บริการได๎
หลากหลาย และตรงกับความต๎องการมากที่สุด 
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o การวิเคราะห์การแขํงขัน – คูํแขํงทางอ๎อม 
คูํแขํงทางอ๎อมของธนาคาร คือ ชํองทางการให๎บริการทางการเงินด๎านตํางๆของบริษัทเอกชน 

ที่เปิดให๎บริการในระยะเวลาที่กว๎างกวําธนาคาร และหลากหลายมากกวํา ท าให๎คูํแขํงเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าให๎มากที่สุด และธนาคารออมสินต๎องพัฒนาระบบตํางๆ เพ่ือเป็น
จุดเดํนและนําสนใจมากขึ้น 

จากปัญหาขององค์กรที่เกิดขึ้น ณ สิ้นปี 2562 เป้าหมายที่ได๎รับจากส านักงานใหญํ จ านวน 
2,864 ราย สาขาเทวาภิบาลสามารถท าได๎ จ านวน 1,931 ราย คิดเป็นร๎อยละตํอเป้าหมายเทํากับ 67.42 

ณ สิ้นปี 2563 เป้าหมายที่ได๎รับจากส านักงานใหญํ จ านวน 2,888 ราย สาขาเทวาภิ
บาลสามารถท าได๎ จ านวน 2,984 ราย คิดเป็นร๎อยละตํอเป้าหมายเทํากับ 103.32  

ณ สิ้นปี 2564 เป้าหมายที่ได๎รับจากส านักงานใหญํ จ านวน 3,398 ราย สาขาเทวาภิ
บาลสามารถท าได๎ จ านวน 2,673 ราย คิดเป็นร๎อยละตํอเป้าหมายเทํากับ 78.66 

หากสาขาเทวาภิบาลไมํสามารถท าเป้าหมายให๎ได๎ตามที่ธนาคารก าหนดนั้น จะสํงผลกระทบ
ให๎ผลงานสาขาในภาพรวมไมํดี เป้าหมายข๎อนี้ถํวงดุลไปตามอัตราสํวน ผู๎สมั ครใช๎งาน Mobile 
Banking ไมํเป็นไปตามเป้าหมาย ท าให๎ความต๎องการขยายฐานการบริการของธนาคารไมํเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ธนาคารก าหนด ซึ่งจะน ามาซ่ึงรายได๎คําธรรมเนียมให๎กับธนาคาร และผลก าไรของธนาคาร
ไมํเป็นไปตามเป้าหมาย และการด าเนินธุรกิจในอนาคตยากยิ่งขึ้นไป 

 
2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในหารบริการ Mymo ของธนาคารออมสิน วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาศึกษาความพึง พอใจในการใช๎บริการ MyMoของธนาคารออมสิน และเพ่ือเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจในการใช๎บริการ MyMoของธนาคารออมสินจ าแนกตามปัจจัยด๎านประชากร โดย
วิธีการศึกษาแบบการส ารวจความพึงพอใจ และผลการศึกษาพบวํา มีความพึงพอใจในการใช๎บริการ 
MyMoของธนาคารออมสิน ไมํตํางกัน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผลการด าเนินงานของสาขาที่จัดสรรจากส านักงานใหญํ โดยวัดจ านวนลูกค๎าที่สมัครใช๎บริการ 
Mobile Banking (Mymo) ใหมํ และมีสถานะ Active ในปี 2562 - 2564 แหลํงข๎อมูลหลักจากฝ่าย
บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได๎รับเป้าหมายการด าเนินงานแล๎ว จึงมีการหา
แนวทางการเพ่ิมผู๎ใช๎บริการ Internet Banking ของธนาคารออมสินสาขาเทวาภิบาลเพ่ือให๎ได๎
ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารก าหนด 
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3. วิธีการศึกษา (ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล) 
 การศึกษาแนวทางการเพ่ิมจ านวนผู๎สมัครใช๎บริการ Mobile Banking ของธนาคารออมสิน
สาขาเทวาภิบาล เป็นการเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางลูกค๎าธนาคารออมสินที่เข๎ามาสมัครขอใช๎บริการ 
Mobile Banking ทั้งลูกค๎าที่มีฐานข๎อมูลเดิมกับธนาคาร และ ลูกค๎าที่เป็นลูกค๎ารายใหมํที่ยังไมํเคยมี
ข๎อมูลกับธนาคาร และสัดสํวนที่ใช๎บริการ Mobile Banking ของธนาคารออมสินสาขาเทวาภิบาลโดย
การเก็บขอ๎มูลย๎อนหลังจ านวน 3 ปีย๎อนหลัง มีดังนี้ 

แบบสอบถาม โดยการเก็บแบบสอบถามจากลูกค๎าที่เป็นลูกค๎าธนาคารออมสินทั้งหมด 400 คน 
- การสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์ ผู๎จัดการสาขา ผู๎ชํวยผู๎จัดกาสาขา พนักงาน และลูกจ๎าง 

ในสาขา จ านวนทั้งสิ้น 9 คน และนอกสาขาจ านวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน 
 โดยการรวบรวมข๎อมูลที่เก่ียวข๎องเก่ียวกับการสมัครใช๎บริการ Mobile Banking จากรายงาน
การสมัครใช๎บริการ Mobile Banking ย๎อนหลังจ านวน 3 ปี ประชากรกลุํมตัวอยํางที่เลือกมาตอบ
แบบสอบถามและจ านวนที่จะตอบแบบสอบถาม ประชากรกลุํมตัวอยํางคือ กลุํมลูกค๎าธนาคารออม
สินทั้งรายเกํา และรายใหมํ จากเป้าหมายที่ได๎รับการจัดสรรมาโดยเฉลี่ย 3 ปี จ านวน 3,050 คน โดย
ใช๎การค านวณหากลุํมตัวอยํางจากสูตรของทาโรํ ยามาเนํ และ พนักงานกลุํมตัวอยํางโดยมีพนักงาน
ทั้งหมด 10 คน และ เลือกสัมภาษณ์ในสาขาจ านวน 9 คน ได๎แกํ ผู๎จัดการสาขา ผู๎ชํวยผู๎จัดกาสาขา 
พนักงาน และลูกจ๎าง จ านวน 9 คน และตํางสาขาจ านวน 9 คนเพ่ือการสัมภาษณ์ ข๎อคิดเห็น และ
การเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการเพ่ิมจ านวนผู๎สมัครใช๎บริการ Mobile Banking ของธนาคารออม
สินสาขาเทวาภิบาล ผู๎ค๎นคว๎าท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบ Mix Method ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพโดยด าเนินการ การเก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงปริมาณ 

1. ผู๎ค๎นคว๎าขอหนังสืออนุญาตเก็บข๎อมูลจากทางมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทยถึงผู๎จัดการ
ธนาคารออมสินสาขาเทวาภิบาลเพ่ือท าการเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง และขอข๎อมูลผู๎สมัครใช๎ 
Mobile Banking ของธนาคารออมสินสาขาเทวาภิบาลย๎อนหลังจ านวน 3 ปี 

2. ผู๎ค๎นคว๎าแจกแบบสอบถามกับกลุํมตัวอยําง และเก็บแบบสอบถามจากกลุํมตัวอยํางมา
กรอกข๎อมูล 

3. ผู๎ค๎นคว๎าแบบสอบถามที่กรอกข๎อมูลเรียบร๎อยแล๎วน าไปวิเคราะห์ข๎อมูลตามทางสถิติ และ
ด าเนินการการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยวิธีการ การตรวจสอบแบบสอบถามที่ได๎รับจากกลุํมตัวอยําง ลงรหัส
ตามแบบการลงรหัส (Coding Form) น าข๎อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยคอมพิวเตอร์โดย
ใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสถิติ 
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4. ผลการศึกษา  
 การศึกษาสาเหตุของปัญหาการเพ่ิมยอดผู๎สมัครใช๎บริการ Internet Banking (MyMo) ของ
ธนาคารออมสินสาขาเทวาภิบาล ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลความคิดเห็นของลูกค๎าที่สมัครของใช๎บริการ 
Internet Banking (Mymo) ธนาคารออมสินสาขาเทวาภิบาล ได๎แกํ การมีค าแนะน าในการใช๎บริการ
ขณะท ารายการทุกขั้นตอน มีความปลอดภัย  นําเชื่อถือ ไมํคิดคําธรรมเนียมแรกเข๎าเมื่อสมัครขอใช๎
บริการ ไมํคิดคําธรรมเนียมรายปีในการใช๎บริการ คําธรรมเนียมในการท าธุรกรรมทางการมีความ
เหมาะสม สมัครใช๎บริการได๎ที่สาขาเป็นวิธีที่เหมาะสม ใช๎บริการได๎ตลอด 24 ชม. มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของการให๎บริการอยํางตํอเนื่อง การประชาสัมพันธ์โดยใช๎แผํนพับ โบรชัวร์ ท าให๎ทราบ
ข๎อมูลเกี่ยวกับบริการ เมื่อสมัครใช๎บริการ รับของสมนาคุณทันที เชํนกระปุกออมสิน มีพนักงานไว๎
บริการรองรับหลังการใช๎บริการ  เพ่ือแก๎ปัญหา  ให๎ค าปรึกษาการใช๎งาน ขั้นตอนการใช๎บริการ 
สามารถท ารายการได๎งําย ไมํซับซ๎อน การแจ๎งผลการโอนเงิน  การท าธุรกรรมตํางๆ ทาง SMS การ
แจ๎งยืนยันการท ารายการกํอนการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยเป็นภาพรวมในระดับความพอใจมาก  
และ การมีค าแนะน าในการใช๎บริการขณะท ารายการทุกขั้นตอน มีความปลอดภัย  นําเชื่อถือ มีการ
บริการหลังการใช๎บริการ  เชํน มีหนังสือสอบถาม / แจ๎ง / แนะน าการใช๎บริการ ไมํคิดคําธรรมเนียม
แรกเข๎าเมื่อสมัครขอใช๎บริการ เป็นภาพรวมในระดับความพอใจมาก 
 
5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู๎ศึกษาจากแบบสอบถามที่ได๎ท าการรวบรวม ผู๎ตอบ
แบบสอบถามผู๎สมัครใช๎บริการพบวํา ด๎านผลิตภัณฑ์และบริการ การบริการมีความหลากหลายตรง
ความต๎องการนั้นมีความส าคัญตํอการตัดสินใจสมัครใช๎บริการ Internet Banking (Mymo)                
ด๎านราคา ผู๎สมัครใช๎บริการและบุคคลากรภายในองค์การมองวํา คําธรรมเนียมในการท าธุรกรรม
ทางการมีความเหมาะสม นั้นผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับน๎อย ด๎านชํองทางการจัด
จ าหนําย ผู๎สมัครใช๎บริการและบุคลากรภายในองค์กรเห็นตรงกันวํา สุํมให๎บริการรับสมัครนอกสถานที่
ทุกวันพุธและวันศุกร์ตามสถานที่ตํางๆ ยังไมํใชํเรื่องส าคัญ ส าหรับปัจจัยที่มีสํวนในการสมัครใช๎บริการ
มากที่สุด ได๎แกํ เว็บไซต์ของธนาคาร ท าให๎ตัดสินใจใช๎บริการ และด๎านพนักงานผู๎ให๎บริการพบวํา            
มีพนักงานไว๎บริการรองรับหลังการใช๎บริการ เพ่ือแก๎ปัญหา  ให๎ค าปรึกษาการใช๎งานมีความจ าเป็น
น๎อยที่สุด แนวทางการเพ่ิมยอดผู๎สมัครใช๎บริการ Internet Banking (Mymo) ของธนาคารออมสิน
สาขาเทวาภิบาล ได๎แกํ การออกเชิงรุก การออกรับบริการนอกสถานที่เจาะกลุํมกลุํมลูกค๎าที่ไมํสะดวก
เข๎ามารับบริการที่ธนาคาร และการรับเชิงรับ พนักงานต๎องใสํใจทั้งกํอนและหลังการขายอยํางดีเพ่ือ
เกิดการบอกตํอและการใช๎บริการซ้ า ควรมีภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถตอบค าถามและชํวยแก๎ไข
ปัญหาของลูกค๎าได๎อยํางคลํองแคลํวและถูกต๎อง 
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 ข๎อเสนอแนะ การลงมือปฏิบัติจริงมีข๎อมูลเปลี่ยนแปลงได๎ตลอดเวลา การเก็บแบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกถือเป็นความส าคัญอยํางยิ่งที่จะท าให๎ผลลัพธ์การศึกษาค๎นคว๎าออกมาได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ ในการค๎นคว๎าอิสระครั้งนี้สามารถน าข๎อมูลไปประยุกต์ใช๎ในการเพ่ิมยอดจ านวน
ผู๎สมัครใช๎บริการได๎จริง ควรมีการกระตุ๎นและสํงเสริมให๎พนักงานของธนาคารมีสํวนรํวมในการก าหนด
เป้าหมาย และสามารถเสนอแนวความคิดเห็นได๎จริง เพ่ือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่ธนาคารจะได๎รับ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ 
ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING THE DECISION TO PURCHASE COUNTER BRANDS 
COSMETIC VIA ONLINE APPLICATIONS OF CONSUMER IN BANGKOK 

 
จอย พันธ์แตง1 และธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์2 

Joy  Pantaeng and Thanakit  Vongmahasetha 

 
บทคัดยอ่ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทาง                 
แอปพลิเคชันออนไลน์ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของ
ผู๎บริโภคในการซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชันออนไลน์ และศึกษาปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ของผู๎บริโภค เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ในรูปแบบของการวิจัย                  
เชิงส ารวจ กลุํมตัวอยํางเป็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400  ตัวอยําง โดยใช๎
แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข๎อมูล สถิติท่ีใช๎ในการวิจัยได๎แกํ ได๎แกํ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย 
คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ผลการวิจัย พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ในด๎านราคา ด๎านชํองทาง
การจัดจ าหนําย และด๎านการสํงเสริมการตลาด มีผลตํอการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์
ผํานทางแอปพลิเคชันออนไลน์ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สํวนด๎านผลิตภัณฑ์ไมํมีผลตํอ
การตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชันออนไลน์ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
ค าส าคัญ: ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, เครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ 
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ABSTRACT 
 A study on factors affecting the decision to purchase counter brands 
cosmetics via online applications of consumer in Bangkok. The objectives of this 
study were to study consumer’s behavior and to study the marketing mix factors 
affecting the decision to purchase cosmetics at the counter brands via online 
applications of consumer in Bangkok. The sample consisted of 400 residents, using 
questionnaires via applications Line and Facebook to collect data, analyzing data 
using statistical methods and calculating various values including frequency, 
percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis hypothesis. 
The results showed that the marketing mix factor in terms of price the distribution 
channel and marketing promotion had a statistically significant effect on the 
purchasing decision of brand counters via online applications at 0.05 level. And the 
product doesn’t have a statistically significant effect on the purchasing decision of 
brand counters via online applications at 0.05 level. 
 
Keywords: Marketing mix factors, Purchasing decision, Counter brands cosmetics 
 
บทน า 

เครื่องส าอางคือสิ่งที่ทุกคนนิยมใช๎กันมานาน เปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ ไมํวําใครตํางก็
นิยมหันมาดูแลตัวเองให๎ดูดี เนื่องมาจากสมัยนี้เรื่องรูปลักษณ์หน๎าตาเป็นสิ่งส าคัญ จึงต๎องมีการเลือกใช๎
เครื่องส าอาง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให๎แกํตนเอง ประกอบกับการใช๎ชีวิตปัจจุบันที่ต๎องเผชิญหน๎ากับ
สภาพแวดล๎อมและมลพิษที่เพิ่มมาก ซึ่งปัจจุบันเครื่องส าอางไมํเพียงแตํใช๎เพื่อการดูแลตัวเองเทํานั้น การใช๎
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีคุณภาพสูง ภาพลักษณ์สินค๎าดีจะสํงเสริมให๎เกิดความมั่นใจ และสํงผลไปถึง
ภาพลักษณ์ของผู๎ใช๎เชํนกัน ดังนั้นเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์จึงเป็นตัวเลือกล าดับต๎น ๆ ที่ตอบโจทย์
ผู๎บริโภคในปัจจุบัน (กานติมา เรืองรองสรไกร, 2563) 

ในปีที่ผํานมาธุรกิจเคร่ืองส าอางมีการเติบโตขึ้นอยํางตํอเนื่อง จนกระทั่งปี 2564 ได๎เกิดสถานการณ์
โรคระบาด Covid-19 ท าให๎ตลาดเคร่ืองส าอางประสบภาวะการหดตัวลง ซึ่งปัจจัยที่อาจจะกระตุ๎นให๎ตลาด
เครื่องส าอางเติบโตในชํวงผลกระทบจาก Covid-19 คือ “ฐานผู๎บริโภคใหมํ ๆ” โดยเฉพาะในกลุํมวัยรุํน หรือ
คนรุํนใหมํที่หันมาสนใจการแตํงหน๎ามากข้ึน จากสถิติการใช๎สื่อสังคมออนไลน์ของคําเฉลี่ยทั่วโลกอยูํที่ร๎อยละ 
53.6 โดยประเทศไทยมีผู๎ใช๎สื่อสังคมออนไลน์ถึงร๎อยละ 78.7 คนไทยอายุ 16-64 ปี ใช๎อินเทอร์เน็ตตํอวันอยูํที่ 
8 ชั่วโมง 44 นาที ใช๎เวลากับ Social Media เฉลี่ย 2 ชั่วโมง 48 นาทีตํอวัน บนแพลตฟอร์ม Facebook 
Youtube และ Line มีผู๎ใช๎งานมากที่สุด นอกจาก Social Media สิ่งที่คนไทยนิยมใช๎ อันดับสอง เป็นแอป
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พลิเคชันซื้อของออนไลน์และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โดยผู๎ใช๎อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยซื้อสินค๎าออนไลน์สูง
เป็นอันดับ 3 ของโลก คือร๎อยละ 83.6 มีรายจํายของการซื้อสินค๎าออนไลน์ตํอคนตํอปีเฉลี่ย 6,480 บาท 
(Datareportal, 2021) 

จากสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบันและสถิติข๎างต๎น ท าให๎ธุรกิจเครื่องส าอางมีการปรับตัวเป็น
ธุรกิจทางด๎านออนไลน์มากขึ้น ท าให๎การซื้อสินค๎าออนไลน์เป็นที่นิยมและได๎รับความสนใจ เพราะสามารถ
ด าเนินการสะดวก รวดเร็ว และเข๎าถึงได๎งํายผําน Social Media รวมทั้งผลกระทบ Covid-19 ท าให๎ผู๎คนหัน
มาท ากิจกรรมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง หรือพบเจอผู๎คน  ทั้งนี้ทั้งนั้น ท าให๎ธุรกิจ
เครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เป็นธุรกิจหนึ่งที่ได๎รับความนยิมระดับต๎น ๆ ปรับตัวตามสถานการณ์ในชํวงนี้
ที่ผู๎บริโภคไมํสะดวกออกจากบ๎านได๎ มีการเว๎นระยะหําง ใช๎ชีวิตแบบนิวนอร์มอล การพัฒนาการขายสินค๎า
ให๎กับผู๎บริโภคผํานแอปพลิเคชันออนไลน์จึงเป็นชํองทางหนึ่งที่ผู๎บริโภคเข๎าถึงได๎มากที่สุด ถือเป็นการเพิ่ม
ยอดขายได๎อีกชํองทาง ดังนั้นธุรกิจเครื่องส าอางจึงจ าเป็นต๎องมีการวางแผนด๎านการตลาด ศึกษาพฤติกรรม
ผู๎บริโภค และปัจจัยตําง ๆ เพื่อที่จะรักษาและเพิ่มฐานลูกค๎าตํอไป ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ได๎แกํ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ชํองทางการจัดจ าหนําย การสํงเสริมการตลาด จึงมีความส าคัญที่ท า ให๎ผู๎บริโภคเกิดการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชันออนไลน์มากขึ้น และมีบทบาทตํอธุรกิจ
เครื่องส าอางในประเทศไทยในยุคปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบการตลาดรูปแบบใหมํ ที่จะน ามา
พัฒนาการซื้อขายสินค๎าทางออนไลน์ให๎ดียิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์
ผํานทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู๎บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดมีผลตํอการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทาง
แอปพลิเคชันออนไลน์ของผู๎บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผู๎บริโภค เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล มีการเลือกใช๎เกี่ยวกับสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ที่

แตกตํางกันไป หรือบางกลุํมบุคคลอาจจะมีความเหมือนกันได๎ เชํนกัน โดยอาศัยประสบการณ์ 
สภาพแวดล๎อม และสิ่งที่เคยเจอมาจากการใช๎ชีวิต โดยมีการแสดงออกมาของแตํละคนผํานการใช๎สินค๎า   
นั้น ๆ เป็นประจ า รวมทั้งการตัดสินใจที่มีผลตํอการแสดงออก 
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ความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) 
พฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลที่จะตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์  โดยน า

ประสบการณ์จากการใช๎หรือการน าเสนอสินค๎าตํางๆ ตามสื่อออนไลน์รํวมพิจารณาด๎วยหรือการหาข๎อมูลมา
ชํวยตัดสินใจให๎ตนเองเกิดความพอใจสูงสุด และอาจมีปัจจัยแทรกแซงอื่นๆ ที่อยูํในการตัดสินใจของเราด๎วย
เชํนกัน ซึ่งมีผลตํอนักการตลาดที่ต๎องมีการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู๎บริโภคเพื่อวางแผนธุรกิจของตนเอง 

พฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจ 
พฤติกรรมการตัดสินใจ ประกอบด๎วย การเห็นปัญหา คือขั้นตอนเริ่มต๎นของการตัดสินใจ ซึ่งต๎องมี

ความส าคัญมากพอที่ท าให๎เห็นถึงปัญหา พอจะเป็นที่สนใจแกํตนเอง จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการค๎นหาข๎อมูล 
เพื่อหาตัวเลือกในหลายตัวเลือก และให๎เกิดการตัดสินใจที่ดีที่สุดได๎ และน าไปประเมินทางเลือกกํอนที่จะ
ตัดสินใจซื้อ แล๎วเปรียบเทียบความแตกตํางของสินค๎านั้น ๆ จึงเข๎าขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งอาจมีปัจจัย
อื่นๆ แทรกแซงที่สามารถท าให๎ยกเลิกสินค๎าได๎เชํนกัน ท๎ายที่สุดหลังการตัดสินใจซื้อก็จะมีการประเมินความ
พอใจของผู๎บริโภคหลังการใช๎งาน ซึ่งถ๎าสินค๎าและคุณภาพดี จะมีการซื้อครั้งตํอไป แตํถ๎าใช๎แล๎วไมํพอใจก็
อาจมีการบอกตํอของผู๎ใช๎งาน ท าให๎เกิดภาพลักษณ์ไมํดีตํอสินค๎านั้น ๆ ได๎เชํนกัน (ราช ศิริวัฒน์, 2560) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  
ชูชัย สมิทธิไกร (2553 อ๎างใน สุจรรยา น้ าทองค า, 2559) พฤติกรรมของผู๎บริโภคจะเป็นล าดับขั้น

ของการกระท า ได๎รับอิทธิพลจากปัจจัยตําง ๆ ซึ่งการบริโภคประกอบด๎วย 3 ขั้นตอนที่สัมพันธ์กัน คือ ขั้น
ปัจจัยน าเข๎า ขั้นกระบวนการ และขั้นผลลัพธ์ 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
สํวนประสมทางการตลาด คือ เครื่องมือในการวางแผนธุรกิจของการซื้อขายสินค๎าของผู๎ที่ท าธุรกิจ

ตํางๆ เพื่อสนองความต๎องการของผู๎บริโภคที่จะได๎ใช๎สินค๎าที่ ดีที่สุด สํงผลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎า 
รวมทั้งสํงผลตํอยอดขายการตลาดของธุรกิจนั้น ๆ อีกด๎วย โดยองค์ประกอบของประสมทางการตลาด หรือ 
4P’s ประกอบด๎วยปัจจัยตําง ๆ ดังนี้ (พรพิมล กาบบัว, 2549 อ๎างใน น้ าทิพย์ เนียมหอม, 2560) 1) ปัจจัย
ด๎านผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ปัจจัยด๎านราคา (Price) 3) ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจ าหนํายหรือสถานที่ 
(Place) 4) ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion)  

จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปได๎วํา สํวนประสมทางการตลาดประกอบด๎วยปัจจัย 4 ด๎าน ได๎แกํ 
ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย และด๎านการสํงเสริมการตลาด เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือ
ในการวางแผนการตลาดในการน าเสนอและซื้อขายสินค๎าแกํผู๎บริโภค สํงผลให๎ผู๎บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ
สินค๎าที่งํายและมากขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นผู๎ประกอบการก็ควรมีการปรับตัวในด๎านธุรกิจให๎ทันตํอสถานการณ์
ปัจจุบันเชํนกัน เพื่อตอบโจทย์และตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคให๎ได๎มากที่สุด และเกิดความพอใจ
สูงสุด 
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แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 
ความหมายของการตัดสินใจ  
การตัดสินใจเป็นกระบวนการเลือกตัดสินใจตํอสิ่งนั้น ๆ มีการตัดสินใจที่มีจุดมุํงหมายแนํนอน โดย

ผํานขั้นตอนใช๎ความคิดประกอบการตัดสินใจ เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและตอบสนองตํอตนเองมากที่สุด 
กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
กระบวนการตัดสินใจซื้อเป็นการผํานกระบวนการคิดหรือขั้นตอนตัดสินใจมาเรียบร๎อยแล๎ว ไมํวําจะ

เร่ืองเล็กหรือเรื่องใหญํ ทุกเรื่องจะมีการผํานกระบวนการมาแล๎วเสมอ แตํกระบวนการคิดนั้นจะดีหรือไมํ เชิง
ลบหรือเชิงบวก ก็ขึ้นอยูํกับสิ่งแวดล๎อมรอบข๎างเชํนกัน ดังนั้น การตัดสินใจอะไรต๎องมีขั้นตอนการคิดอยํางดี 
ถี่ถ๎วน รอบคอบ 

คอทเลอร์ (2003 อ๎างใน โชติกา วิบูลย์ศิริวงศ์, 2561) สรุปกระบวนการและขั้นตอนในตัดสินใจซื้อ
ของผู๎บริโภคไว๎ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นการรับรู๎ความต๎องการ 2) ขั้นการค๎นหาข๎อมูล 3) การประเมินผล
ทางเลือก 4) ขั้นการตัดสินใจซื้อ 5) พฤติกรรมหลังการซื้อสินค๎า 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการตัดสินใจ สรุปได๎วํา การตัดสินใจเป็นขั้นตอนหรือ
กระบวนการคิด และพิจารณาทางเลือกหลายๆ ทางเลือก ให๎ตรงตามความต๎องการของตนเองมากที่สุด กํอน
จะซื้อสินค๎าต๎องมีการค๎นหาข๎อมูลเพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพของสินค๎านั้นๆ และน ามาประเมินผล
จากทางเลือกที่ได๎มา เพื่อใช๎ในการตัดสินใจซื้อสินค๎าที่ดีที่สุด ตรงตํอความต๎องการตํอตนเองมากที่สุด รวมไป
ถึงความพึงพอใจตํอสินค๎าอยํางสูงสุด ซึ่งจะสํงผลตํออนาคตในการกลับมาซื้อสินค๎าอีกคร้ังหรือไมํ 

 
กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 

ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 
 
 
 
 

การตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง
เคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอป

พลิเคชันออนไลน์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1.  ด๎านผลิตภัณฑ ์
2.  ด๎านราคา 
3.  ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย 
4.  ด๎านการสํงเสริมการตลาด 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยนี้ คือ ประชาชนอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยูํ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี

ประสบการณ์ในการซื้อเคร่ืองส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชันออนไลน์  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ ประชาชนอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยูํ ในเขตกรุงเทพมหานคร            

โดยก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํางแบบไมํทราบจ านวนประชากร ได๎ใช๎สูตรของคอแครน (Cochran, 1977) 
ขนาดตัวอยํางอยํางน๎อย 384 ตัวอยําง แตํเพื่อความแมํนย าของข๎อมูลในการเก็บตัวอยํางผู๎วิจัยจึงก็บตัวอยําง 
จ านวน 400 ตัวอยําง เป็นการสุํมแบบไมํใช๎ทฤษฎีความนําจะเป็น (Non-probability Sampling) ใช๎การสุํม
ด๎วยวิธีสุํมตามความสะดวก (Convenience Sampling โดยจะเก็บข๎อมูลจากผู๎ที่มีประสบการณ์ในการซื้อ
เครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชันออนไลน์ ได๎แกํ แอปพลิเคชันไลน์ และเฟซบุ๏ก 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถาม (Questionnaires) ส าหรับเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง โดยแบํง

ออกเป็น 4 สํวน ได๎แกํ 1) ข๎อมูลสํวนบุคคลทั่วไป ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ตํอ
เดือน จ านวน 5 ข๎อ ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด 2) พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์  
แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชันออนไลน์ จ านวน 10 ข๎อ ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด 3) ปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาด ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย และด๎านการสํงเสริม
การตลาด จ านวน 20 ข๎อ 4) การตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชันออนไลน์  
จ านวน 5 ข๎อ แบบสอบถามในสํวนที่ 3) และ 4) เป็นลักษณะค าถามเป็นชนิดมาตราสํวนประมาณคํา 
(Rating Scale) 5 ระดับ ประยุกต์ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบํงระดับความส าคัญออกเป็น  
5 ระดับ คือ มากที่สุด(5) มาก(4) ปานกลาง(3) น๎อย(2) และน๎อยที่สุด(1) 

 ในการวิเคราะห์คําเฉลี่ยและการแปลผล ความหมายคะแนนเฉลี่ยเพื่อจัดล าดับส าคัญของปัจจัย  
ใช๎เกณฑ์ความกว๎างของแตํละอันตรภาคชั้นที่ 0.8 คือ มากที่สุด (4.21-5.00) มาก(3.41-4.20) ปานกลาง 
(2.61-3.40) น๎อย (1.81-2.60) และน๎อยที่สุด (1.00- 1.80)  

การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
การหาคุณภาพของแบบสอบถาม ผู๎วิจัยใช๎วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha) ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากการ (Try out) จ านวน 30 ชุด พบวํา ด๎าน
ผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจ าหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด และด๎านการตัดสินใจ มีคํา
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เทํากับ .799 .792 .872 .822 .823 ตามล าดับ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูล 
ผู๎วิจัยด าเนินการรวบรวมข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษา โดยวิธีการเก็บข๎อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) 

และแจกแบบสอบถามออนไลน์ผํานทางแอปพลิเคชันไลน์ และเฟซบุ๏กให๎แกํกลุํมตัวอยําง จ านวน 400 ชุด  
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สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลสํวนบุคคล ประกอบด๎วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได๎ตํอเดือน และวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และร๎อยละ (Percentage) วิเคราะห์ระดับ
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชัน
ออนไลน์กรุงเทพมหานคร โดยการหาคําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
วิเคราะห์ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทาง
แอปพลิเคชันออนไลน์ของประชาชน โดยใช๎การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ของผู๎บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลสํวนบุคคล สํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน 345 คน คิดเป็นร๎อยละ 86.25 
อายุ 31-40 ปี จ านวน 214 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.50 ระดับการศึกษาจบปริญญาตรี จ านวน 270 คน     
คิดเป็นร๎อยละ 67.50 รายได๎ตํอเดือนอยูํที่ 25,001-35,000 บาท จ านวน 118 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.50 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานของรัฐ จ านวน 172 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.00  

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ พบวํา กลุํมตัวอยํางเคยซื้อเคร่ืองส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชันออนไลน์ สํวนใหญํ
มีการซื้อผํานชํองทาง Shopee จ านวน 131 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.75 สํวนใหญํเลือกซื้อครีมบ ารุงผิวหน๎า 
จ านวน 110 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.50 สาเหตุที่เลือกซื้อคือ สินค๎าสํงถึงที่จ านวน 87 คน คิดเป็นร๎อยละ 
21.75 ตนเองมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสํวนใหญํ จ านวน 213 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.25 ความถี่ในการซื้อ
เครื่องส าอางคือ ไมํแนํนอน จ านวน 280 คน คิดเป็นร๎อยละ 70 ราคาที่ซื้อตํอเดือนมากกวํา 3,000 บาท 
จ านวน 156 คน คิดเป็นร๎อยละ 39.00 เหตุผลที่ซื้อ คือ มีความปลอดภัย จ านวน 88 คน คิดเป็นร๎อยละ 
22.0 ช าระเงินผํานการช าระเงินสดโดยตรงกับแอปพลิเคชัน จ านวน 137 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.25 
เครื่องมือที่ใช๎ในการเข๎าถึงคือ โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟนจ านวน 334 คน คิดเป็นร๎อยละ 83.5  

ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลระดับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด  โดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด 

พิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย (  ̅=4.33, SD=0.532) 

และด๎านที่มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด๎านการสํงเสริมการตลาด (  ̅=4.22, SD=0.591) 
ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลระดับการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูํในระดับมากที่สุด (  ̅=4.38, SD=0.518) พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา 

ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กลุํมตัวอยํางเลือกเครื่องส าอางโดยค านึงถึงราคาและคุณภาพ (  ̅=4.50, 
SD=0.580) และข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ คิดวําสื่อโฆษณาเครื่องส าอางผํานชํองทางออนไลน์ สํงผลท าให๎

ทราบวํามีสินค๎าใหมํ ๆ ออกมารวดเร็วขึ้น (  ̅=4.30, SD=0.715) 
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ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชันออนไลน์ 

 
ตารางที่ 1 แสดงคําสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรปัจจยัสํวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ 

ปัจจัย
ส่วนประสมทาง

การตลาด 

ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (X1) 

ด้
านราคา 

(X2) 

ด้าน
ช่องทางการจัด
จ าหน่าย (X3) 

ด้าน
การส่งเสริม

การตลาด (X4) 

การ
ตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอาง 

ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (X1) 

1 .767** .694** .665** .596** 

ด้านราคา 
(X2) 

 1 .816** .684** .672** 

ด้าน
ช่องทางการจัด
จ าหน่าย (X3) 

  1 .670** .653** 

ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

(X4) 
   1 .676** 

การ
ตัดสินใจ 

ซ้ือ
เคร่ืองส าอาง 

    1 

 

จากตารางที่ 1 พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชันออนไลน์ โดยด๎านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อ เทํากับ .596 ด๎านราคา มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ .672 ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย             
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ เทํากับ .653 และด๎านการสํงเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อ เทํากับ .676 อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปรพยากรณ์ 

Unstandardi
zed Coefficients 

Standardi
zed Coefficients t P 

B Std. Error Beta 

คําคงท่ี 1.111 .155  7.170 .000* 

ด๎านผลิตภัณฑ์ (X1) .042 .053 .043 0.781 .435 

ด๎านราคา (X2) .233 .064 .246 3.650 .000* 

ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย (X3) .178 .059 .183 3.008 .003* 

ด๎านการสํงเสริมการตลาด (X4) .312 .044 .356 7.168 .000* 

R = 0.743, R2 = 0.552, Adjusted R2 = 0.547, F = 121.463, P of F = .000* 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 2 พบวํา เมื่อวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ปัจจัยสํวนประสม

ทางการตลาด ด๎านราคา (P-value = .000) ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย (P-value = .003) และด๎านการ
สํงเสริมการตลาด (P-value = .000) มีคํา P-value น๎อยกวํา .05 สามารถรํวมกันพยากรณ์การตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชันออนไลน์ได๎อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
ให๎เห็นวําปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดทั้ง 3 ด๎านมีผลตํอการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์
ผํานทางแอปพลิเคชันออนไลน์ และมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน และด๎านผลิตภัณฑ์ (P-value = 
.435) มีคํา P-value มากกวํา .05 ซึ่งไมํมีผลตํอการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอป
พลิเคชันออนไลน์ 

ทั้งนี้สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ได๎ร๎อยละ 54.7 (Adjusted R2=.547) ที่เหลือเป็นผลจากตัวแปรอ่ืนที่ไมํได๎น ามาศึกษาในครั้งนี้ และ
เมื่อน าตัวแปรทั้งหมดที่รํวมกันพยากรณ์ เขียนเป็นสมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 

 ̂ = 0.246 (Z2) + 0.183 (Z3) + 0.356 (Z4) 

จากสมการพยากรณ์การตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชันออนไลน์ 
พบวํา ตัวแปรที่มีคําสหสัมพันธ์ถดถอยในการพยากรณ์ที่ดีที่สุด คือ ด๎านการสํงเสริมการตลาด รองลงมา คือ 
ด๎านราคา และด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย ตามล าดับ 
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สรุปผล อภิปรายผล  
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ จากตัวอยําง 400 คน สามารถสรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้ 
1) ผลการศึกษาจากกลุํมตัวอยําง พบวํา ระดับการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผําน

ทางแอปพลิเคชันออนไลน์ โดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแตํละข๎อ พบวํา กลุํมตัวอยํางเลือก
เครื่องส าอางโดยค านึงถึงราคาและคุณภาพมากที่สุด รองลงมา คือ กํอนตัดสินใจซื้อจะหาข๎อมูลจากแหลํง
ตําง ๆ กํอนเสมอ เพื่อจะได๎ตัดสินใจซื้อสินค๎างํายขึ้น เลือกซื้อเครื่องส าอางเนื่องจากเคยได๎ รับสินค๎าทดลอง
มาใช๎และเกิดความชื่นชอบ พบเจอปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณหรือใบหน๎าจึงตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง และคิด
วําสื่อโฆษณาเครื่องส าอางผํานชํองทางออนไลน์ สํงผลท าให๎ทราบวํามีสินค๎าใหมํ ๆ ออกมารวดเร็วขึ้น 

2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง
เคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชันอออนไลน์ของประชน พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดทั้ง 3 
ด๎าน ได๎แกํ ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย และด๎านการสํงเสริมการตลาดมีผลตํอการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชันออนไลน์ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถอภิปราย
ผลได๎ดังนี้ 

1. ด๎านราคา จากผลการวิจัย พบวํา กลุํมตัวอยํางมีการให๎ความส าคัญในการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชันออนไลน์ในเรื่องปัจจัยสํวนประสม ด๎านราคา โดยรวม
อยูํในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของพรเทพ ทิพยพรกุล (2559) ได๎ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการ
เลือกซื้อเครื่องส าอางในระบบออนไลน์ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท าให๎เห็นวําผู๎ประกอบการควร
ให๎ความส าคัญกับการตั้งราคาให๎เหมาะสมกับคุณภาพสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ เพราะเป็นสิ่งที่ผู๎บริโภคจําย
เพื่อให๎ได๎มาซึ่งผลิตภัณฑ์ ยิ่งด๎วยชํองทางออนไลน์ผู๎บริโภคก็คาดหวังที่จะได๎ราคาถูกกวําการซื้อชํองทางอื่น 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีราคาบอกที่ชัดเจนและถูกต๎อง เพื่อให๎ผู๎บริโภคมีการตัดสินใจซื้อได๎
ในหลาย ๆ ชํองทาง และที่ส าคัญท าให๎ผู๎ประกอบการต๎องมีการปรับปรุง อัพเดทผลิตภัณฑ์ของตนเองอยูํเสมอ
ในด๎านราคา เพราะด๎วยชํองทางออนไลน์มีคูํแขํงคํอนข๎างเยอะ ดังนั้น การก าหนดกลยุทธ์ด๎านราคาจึงต๎อง
ค านึงถึงการยอมรับของลูกค๎าด๎วย ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะท าให๎ผู๎บริโภคตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ในที่สุด 

2. ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย จากผลการวิจัย พบวํา กลุํมตัวอยํางมีการให๎ความส าคัญในการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชันออนไลน์ในเรื่องปัจจัยสํวนประสม ด๎าน
ชํองทางการจัดจ าหนําย โดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด สอดคล๎องกับงานวิจัยของกานติมา เรืองรองสรไกร 
(2563) ได๎ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ทางออนไลน์ของ
ผู๎หญิงวัยท างานในกรุงเทพมหานคร พบวํา ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจ าหนํายมีผลตํอการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ทางออนไลน์ เนื่องจากชํองทางออนไลน์ในปัจจุบันมีความสะดวกในการซื้อ
สินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ สามารถใช๎บริการได๎ 24 ชั่วโมง มีบริการจัดสํงฟรีถึงบ๎าน รวดเร็ว ตรงเวลา และ
หลากหลาย สั่งซื้อจากที่ใดก็ได๎ รวมทั้งสามารถค๎นหาข๎อมูลสินค๎าได๎รวดเร็ว ดังนั้นการเลือกชํองทางในการ
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    Multiple Regression Analysis  

by Enter 

 
การตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง

เคาน์เตอร์แบรนด์ผ่านทางแอป
พลิเคชันออนไลน์ 

 ด๎านการสงํเสริมการตลาด 
(X4) 

 ̂ = 0.246 (Z2) + 0.183 (Z3) + 0.356 (Z4) 

 

จัดจ าหนํายสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญมากในล าดับต๎น ๆ ของการขายเครื่องส าอางผําน
ชํองทางออนไลน์ ซึ่งจะน าไปสูํการตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ในที่สุด 

3. ด๎านการสํงเสริมการตลาด จากผลการวิจัย พบวาํ กลุํมตัวอยาํงมีการให๎ความส าคัญในการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ในเร่ืองปัจจัยสํวนประสม ด๎านการ
สํงเสริมการตลาด โดยรวมอยูํในระดับมากทีสุ่ด สอดคล๎องกับงานวิจัยของภัทรานษิฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) 
ได๎ศึกษาปจัจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อเสื้อผ๎าจากร๎านค๎าในเครือขํายเฟซบุ๏คและอินสตาแกรม ซึ่งการ
สํงเสริมการตลาดถือเป็นสิ่งส าคญัที่ท าให๎ผู๎บริโภคหันมาสนใจสนิค๎าหรือผลิตภัณฑไ์ด๎งํายขึ้น โดยการมี
รูปแบบโฆษณาสินคา๎หรือข๎อมูลขําวสารเคร่ืองส าอางบนอินเทอร์เน็ตที่มีความนาํสนใจและทนัสมัย มีดารา
หรือเน็ตไอดอลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ในการโฆษณาสินคา๎และเปน็ที่นาํเชื่อถือ ที่ส าคัญการมีโปรโมชั่น
ในการลด แลก แจก แถม ชิงโชคอยูํเสมอ ยังคงเป็นสิ่งทีส่ามารถเพิ่มยอดขายให๎กับร๎านเคาน์เตอร์แบรนด์
ทางออนไลนไ์ด๎อยํางแนํนอน เพือ่จะได๎ดึงดูดและกระตุ๎นความตอ๎งการในการตัดสินใจซื้อของผูบ๎ริโภคในที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1. น าผลการวิจัยที่ได๎ไปปรับปรุง พัฒนากลยุทธ์การสํงเสริมการตลาดให๎ตรงตามความต๎องการของ
ผู๎บริโภคมากยิ่งขึ้น เชํน การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ ซึ่งชํองทางออนไลน์ผู๎บริโภคมักคาดหวังที่จะได๎ราคาถูกกวํา
การซื้อชํองทางอื่น มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีราคาบอกที่ชัดเจน เพื่อให๎ผู๎บริโภคมีการ

ภาพที่ 2 แสดงผลปัจจยัสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง

เคาน์เตอร์แบรนด์ผํานทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผูบ๎ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด๎านชํองทางการจัด
จ าหนําย (X3) 

ด๎านราคา (X2) 
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ตัดสินใจซื้อได๎ในหลาย ๆ ชํองทาง และด๎านการสํงเสริมการตลาด ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให๎ผู๎บริโภคหันมา
สนใจผลิตภัณฑ์ได๎งํายขึ้น มีรูปแบบโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตที่มีความนําสนใจและทันสมัย มีโปรโมชั่นในการ
ลด แลก แจก แถม ชิงโชคอยูํเสมอ เป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มยอดขายให๎กับร๎านเคาน์เตอร์แบรนด์ทางออนไลน์ได๎
อยํางแนํนอน เพื่อจะได๎ดึงดูดและกระตุ๎นความต๎องการในการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภคในที่สุด 
 2. ผู๎ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องส าอาง สามารถน าผลที่ได๎จากการวิจัยไปประยุกต์ใช๎เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให๎ตอบสนองกับความต๎องการของกลุํมเป้าหมายของธุรกิจได๎ เชํน 
การใช๎บุคคลที่มีชื่อเสียงในการน าเสนอสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ในชํองทางออนไลน์ เพื่อสร๎างความนําสนใจและ
ความดึงดูดใจให๎ผู๎บริโภคหันมาซื้อสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ได๎งํายขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํในงานวจิัย เป็นกลุํมที่ซื้อสินค๎าออนไลน์เป็นประจ า เป็นเพียงกลุํมหนึ่งของ

ผู๎บริโภค ซึ่งไมํสามารถน าไปอ๎างอิงได๎อยํางกว๎างขวางในกลุํมผู๎ที่สนใจซื้อสินค๎าผํานทางออนไลน์ได๎ แนะน า
ให๎ศึกษาในกลุํมที่แตกตํางออกไปและหลากหลายมากข้ึน 

2. ในการศึกษาครั้งตํอไป แนะน าศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่จะน ามาศึกษาประกอบกับตัวแปรการ
ตัดสินใจซื้อ เพื่อให๎ได๎ข๎อสรุปที่ชัดเจนมากข้ึน 
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การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตใหม่ศึกษาความคิดเห็น 
ของนักท่องเที่ยวอ่างน้ าพาน อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี  

The Guidelines Development of Eco-Tourism in New normal: 
 A study of the opinion of Tourism at Nam-Phan’s Reservoir,  

Sang-khom District, Udonthani Province 
 

  ยุพดี  ทองโคตร1 ปรเมศวร์  ภูวันนา2 ศรัณยา  วรินทรเวช3 และ สิรลักษณ์  โชคค าสีลา4 
Yuphadee  Thongkhot  Porameth   Phuwanna   Saranya   Varindaravej  and Siralak  Chokekamsila 

 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักทํองเที่ยว
เกี่ยวกับการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตใหมํของอํางน้ าพาน อ าเภอสร๎างคอม จังหวัด
อุดรธานี เพ่ือสร๎างความมั่นใจแกํนักทํองเที่ยวและผู๎เกี่ยวข๎องในด๎านมาตรการป้องกันการแพรํระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยคือนักทํองเที่ยวชาวไทยที่
เข๎ามาทํองเที่ยวอํางน้ าพาน จ านวน 400 คน โดยการเลือกสุํมตัวอยํางแบบบังเอิญ เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข๎อมูลคือแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคําระดับ 5 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล คือ
คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบวําความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวเกี่ยวกับการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวิถี
ชีวิตใหมํของอํางน้ าพาน ด๎านมาตรการป้องกันการแพรํรกระจายเชื้อCovid-19 อํางน้ าพาน อ าเภอ
สร๎างคอม จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.06 หากพิจารณาโดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ด๎านมาตรการป้องกันการแพรํกระจายเชื้อ Covid-19  ส าหรับ
ผู๎ประกอบการ คําเฉลี่ยเทํากับ 4.08 ด๎านมาตรการการป้องกันการแพรํกระจายเชื้อ Covid-19 
ส าหรับนักทํองเที่ยว มี่คําเฉลี่ยเทํากับ 4.05 และด๎านบริหารจัดการทํองเที่ยว มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.04  

 
ค าส าคัญ: การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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ABSTRACT  
 The research was the survey research,were to study the opinions of thai 
tourism to the guideline development of new normal Eco-Tourism at Nam-Phan’s 
Reservoir, Sang-khom District, Udonthani Province about meaure,Preventing the 
spread of covid-19. The samples were 400 Thai tourists who travel to NAM PHAN’s 
reservoir. From the accidental sampling, the research in strument was a set of 
Questionnaire with 5 level scales; statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and content analysis. 

The research results found that The opinion of tourism to the guidelines 
development of new normal Eco-toursim about Presventing measure, Preventing the 

spread of covid-19 overall is in high lever (  =4.06). When considering each aspect, 
the rank of the descending order of average are in terms of Prevention 

measures,Entrepeneur ‘s Preventing the spread of COVID-19 aspect (  =4.08),in terms 

of tourism’s Preventing the spread of Covid-19  aspect (   =4.06) and in terms of 

management aspect (  =4.04). 
 
Keywords: Econ-torism, COVID-19  
 
บทน า  

สถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่และแพรํกระจายอยําง
รวดเร็ว ทั้งนี้รัฐบาลได๎ด าเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก และเรํงรัดด าเนินการฉีดวัคซีนให๎แกํประชาชน 
แตํการแพรํระบาดยังคงเกิดขึ้นอยํางตํอเนื่อง สํงผลกระทบกับการทํองเที่ยวและความเป็นอยูํ 
นักทํองเที่ยวลดลง เศรษฐกิจตกต่ าเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 การใช๎จํายในการทํองเที่ยวมี
จ านวนที่มากจึงท าให๎นักทํองที่ยวไมํกล๎าที่จะใช๎จํายมากนัก ท าให๎รัฐบาลเริ่มมีมาตรการกระตุ๎น
เศรษฐกิจการทํองเที่ยวภายในประเทศ หลังเกิดการแพรํระบาดโควิด-19 

อํางน้ าพานเป็นอํางเก็บน้ าขนาดใหญํ เป็นภูมิทัศน์สวยงาม มีปลาน้ าจืดชุกชุม บรรยากาศก็
สดชื่นแจํมใส ซึ่งมีประชาชนในพื้นท่ีต าบลสร๎างคอม และต าบลใกล๎เคียงอาศัยหากิน มีพ้ืนที่ 4,300 ไรํ 
เป็นแหลํงน้ าจืดธรรมชาติขนาดใหญํของอ าเภอสร๎างคอม ตั้งอยูํในพ้ืนที่ต าบลสร๎างคอม ,ต าบลนา
สะอาดและต าบลเชียงดา(กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา,2564) ของอ าเภอสร๎างคอม จังหวัด
อุดรธานี   
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นางสาวศิราณี สุทธิประภา ปลัด อบต. นาสะอาด  เป็นตัวแทนชุมชนเผยวํา “ อบต.ให๎
ชาวบ๎านบริหารกลุํมของตัวเองเพ่ือความยั่งยืนและชาวบ๎านจะได๎รู๎สึกเป็นเจ๎าของ  ระยะเริ่มแรกในปี 
2557 ชาวบ๎านในชุมชนรํวมตัวกันท าผลิตแพด๎วยเงินสํวนตัว เริ่มจาก 6 ล า จนปัจจุบันเพ่ิมเป็น 250 
ล า เมื่อคนมาทํองเที่ยวเรื่อยๆ โพสต์รูปลงโซเชียลถือเป็นการประชาสั มพันธ์ที่ดีท าให๎คนรู๎จัก 
กลายเป็นUnseenแหํงใหมํ ของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการสร๎างงาน สร๎างรายได๎ให๎ชาวบ๎านน าความ
เจริญเข๎ามาสูํชุมชน โดยอบต.มีสํวนให๎ค า ปรึกษา สนับสนุน ติดตํอกับหนํวยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและ
เอกชน ท างานควบคูํกัน” เสนํห์ของลํองแพน้ าพาน นอกจากการอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบเดิม ๆ ของ
ชาวบ๎าน อีกทั้งยังมีอิสระนักทํองเที่ยวสามารถน าอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานบนแพได๎เอง มี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวบ๎านคือ ศาลปู่ปอโอ ยิ่งชํวงเทศกาลจะได๎รับความนิยมมาก   แตํละ
แพจุคนได๎ 15 ถึง 20 คน พอชํวงโควิดต๎องปรับตัวเหลือแพละ 8 คน เพ่ือลดความแออัด มีอํางล๎างมือ
ทั้งกํอนขึ้น และเช็คอินเข๎ามาต๎องรอคิวสํวนใหญํนักทํองเที่ยวมาจากสกลนคร และพ้ืนที่ใกล๎ ๆ และ
จังหวัดช๎างเคียง ประเทศเพ่ือนบ๎านลาว (นิปปอนพีอาร์, 2563)   
 คณะผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิ งนิเวศวิถีชีวิตใหมํศึกษา
ความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวอํางน้ าพาน อ าเภอสร๎างคอม จังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับมาตรฐานในการ
ป้องกันและควบคุมโควิด-19 ของอํางน้ าพานหลังเกิดการแพรํระบาดโรคโควิด -19  เพ่ือสร๎างความ
เชื่อมั่นให๎กับนักทํองเที่ยวและผู๎เกี่ยวข๎องให๎กลับมาเที่ยวลํองแพอํางน้ าพานให๎ยั่งยืนตํอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวเกี่ยวกับการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตใหมํ
อํางน้ าพาน อ าเภอสร๎างคอม จังหวัดอุดรธานี เพื่อสร๎างความเชื่อม่ันแกํนักทํองเที่ยวและผู๎เกี่ยวข๎องใน
ด๎านมาตรการป้องกันการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

จากการศึกษาค๎นคว๎าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ
(Survey Research) โดยใช๎แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 

ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยคือจ านวนนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยวจังหวัด
อุดรธานี ปี 2563 จ านวน 2,200,819 คน (กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา, 2563)  

กลุํมตัวอยํางในการวิจัย คือนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยวอํางน้ าพาน อ าเภอ
สร๎างคอมจังหวัดอุดรธานี ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ รวมทั้งวันนักขัตฤกษ์ ระหวํางเดือน พฤศจิกายน 
2564 -  กุมภาพันธ์ 2565 ดังนั้นคณะผู๎วิจัยจึงใช๎วิธีการก าหนดขนาดของกลุํมตัวอยําง โดยใช๎ตาราง
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ก าหนดตัวอยํางของทาโร ยามาเนํ ที่ระดับความคลาดเคลื่อน0.05 (ธีรวุฒิ เอกะกุล,2550) ท าการสุํม
ตัวอยํางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จ านวน 400 คน 

เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข๎อมูลของ
งานวิจัย  โดยสร๎างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทํองเที่ยว
ตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตใหมํอํางน้ าพาน อ าเภอสร๎างคอม จังหวัดอุดรธานี ด๎าน
มาตรการป้องกันการแพรํกระจายเชื้อ Covid-19  ส าหรับผู๎ประกอบการ ด๎านมาตรการการป้องกัน
การแพรํกระจายเชื้อ Covid-19 ส าหรับนักทํองเที่ยว และด๎านบริหารจัดการทํองเที่ยว   
 การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) โดยการหาคําร๎อยละ
(Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบบสอบถาม            
ซึ่งเป็นแบบมาตรสํวนประมาณคํา 5 ระดับคือมากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อยและน๎อยที่สุด 
 ส าหรับการแปลความหมายของคําเฉลี่ยของข๎อความในแตํละด๎านของแบบสอบถามใช๎เกณฑ์
การแปลความหมายตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553) โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ คะแนน 
4.50-5.00 คือระดับมากที่สุด, คะแนน 3.50-4.49 คือระดับมาก, คะแนน 2.50-3.49 คือระดับปาน
กลาง คะแนน 1.50-2.49 คือระดับน๎อย, และคะแนน 1.00-1.49 คือระดับน๎อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตใหมํศึกษาความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวอํางน้ าพาน 
อ าเภอสร๎างคอม จังหวัดอุดรธานี มีผลการวิจัยดังนี้ 
 ความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวเกี่ยวกับการพัฒนาการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิต
ใหมํศึกษาความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวอํางน้ าพาน อ าเภอสร๎างคอม จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยูํ
ในระดับมาก คําเฉลี่ย 4.06 เมื่อพิจารณารายด๎านโดยมีคําเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ 
มาตรการส าหรับผู๎ประกอบการ คําเฉลี่ย 4.08 มาตรการส าหรับนักทํองเที่ยว คําเฉลี่ย4.05  และ
มาตรการการบริหารจัดการ คําเฉลี่ย 4.04 ซึ่งความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตใหมํอํางน้ าพาน อ าเภอสร๎างคอม จังหวัดอุดรธานี ด๎านมาตรฐานในการ
ป้องกันและควบคุมโควิด-19 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตใหมํศึกษา
ความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวอํางน้ าพาน อ าเภอสร๎างคอม จังหวัดอุดรธานี ด๎านมาตรการส าหรับ
ผู๎ประกอบการอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ย 4.08  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อโดยมีคําเฉลี่ยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน๎อยในสามอันดับแรก ดังนี้ การก าหนดทางเข๎า-ออก และจุดคัดกรองผู๎ประกอบการและ
นักทํองเที่ยว คําเฉลี่ย 4.32 มีมาตรการ D-M-H-T-A ผู๎ประกอบการและนักทํองเที่ยว คําเฉลี่ย 4.291  
และการท าความสะอาดแพ จุดสัมผัสรํวม พื้นท่ีสํวนกลาง คําเฉลี่ย 4.16 รายละเอียดดังตารางที่ 1 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  658 
 

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตใหมํศึกษา
ความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวอํางน้ าพาน อ าเภอสร๎างคอม จังหวัดอุดรธานี ด๎านมาตรการการป้องกัน
การแพรํงกระจายเชื้อ Covid-19 ส าหรับผู๎ประกอบการ  
ข้อ
ที ่

มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อCovid-19ส าหรับ
ผู้ประกอบการ 

ความคิดเห็นนักท่องเที่ยว 

     SD แปลผล 
1 ก าหนดทางเข๎า-ออก และจุดคัดกรอง ผู๎ประกอบการและ

นักทํองเที่ยว 
4.32 0.76 มาก 

2 มีมาตรการ D-M-H-T-A  ผู๎ประกอบการและนักทํองเที่ยว 4.29 0.73 มาก 
3 ท าความสะอาดใช๎น้ ายาฆาเชื้อท าความสะอาดแพ จุด

สัมผัสรํวม พื้นท่ีสํวนกลาง  
4.16 0.72 มาก 

4 มีมาตรการลดความแออัดของนักทํองเที่ยว/จ านวนคนใน
แพอํางน้ าพาน 

4.15 0.81 มาก 

5 พนักงานครัวประเภทปรุงอาหาร สวมผ๎ากั้นเปื้อน หมวก 4.07 0.83 มาก 
6 ประชาสัมพันธ์มาตรการฯให๎นักทํองเที่ยวทราบ 4.06 0.79 มาก 
7 
 
8 

แผนการตรวจ ATK หรือสุํมตรวจโควิด ผู๎ประกอบการ
และพนักงานเป็นระยะ 
การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ 

3.83 
 

3.81 

0.79 
 

0.91 

มาก 
 

มาก 
รวม 4.08 0.25 มาก 

 
2. ความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตใหมํอํางน้ าพาน 

อ าเภอสร๎างคอม จังหวัดอุดรธานี ด๎านมาตรการส าหรับนักทํองเที่ยว ภาพรวม 4.05 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข๎อโดยมีคําเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน๎อยในสามอันดับแรก ดังนี้ ผํานจุดคัดกรองและ
ลงทะเบียนกํอนเข๎าใช๎บริการทุกครั้ง คําเฉลี่ย 4.41  นักทํองเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-A 
คําเฉลี่ย 4.08 และการใช๎มาตรการรักษาระยะหํางทางสังคม/จ านวนคนในแพอํงน้ าพาน คําเฉลี่ย 
3.95 รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตใหมํอํางน้ าพาน 
อ าเภอสร๎างคอม จังหวัดอุดรธานี ด๎านมาตรการป้องกันการแพรํกระจายเชื้อCovid-19 ส าหรับ
นักทํองเที่ยว 
ข้อ 
ที ่

มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อCovid-19
ส าหรับนักท่องเที่ยว 

ความคิดเห็นนักท่องเที่ยว 

     SD แปลผล 
1 ผํานจุดคัดกรองและลงทะเบียนกํอนการลํองแพทุกครั้ง 4.41 0.71 มาก 
2 นักทํองเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-A 4.08 0.70 มาก 
3 การใช๎มาตรการรักษาระยะหํางทางสังคม/จ านวนคนใน

แพอํงน้ าพาน 
3.95 0.83 มาก 

4 ช าระเงินด๎วยระบบ Digital หรือวิธีอ่ืนที่เลี่ยงการสัมผัส 3.76 0.80 มาก 
ภาพรวม 4.05 0.33 มาก 

 
3 .ความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตใหมํอํางน้ าพาน 

อ าเภอสร๎างคอม จังหวัดอุดรธานี ด๎านการบริหารจัดการ ภาพรวม 4.04  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ  
โดยมีคําเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน๎อยในสามอันดับแรก ดังนี้ การมีสํวนรํวมของคนในชุมชนตํอ
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตใหมํด๎านมาตรการการป้องกันการแพรํกระจายเชื้อ Covid-19 คําเฉลี่ย 
4.32  การก าหนดและประชาสัมพันธ์ให๎นักทํองเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-A คําเฉลี่ย 4.19 
และการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ คําเฉลี่ย 4.12 รายละเอียดดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตใหมํอํางน้ าพาน 
อ าเภอสร๎างคอม จังหวัดอุดรธานี ด๎านมาตรการบริหารจัดการ 
ข้อ มาตรการการบริหารจัดการ ความคิดเห็นนักท่องเที่ยว 
ที ่     SD แปลผล 
1 การมีสํวนรํวมของคนในชุมชนตํอการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ

วิถีชีวิตใหมํด๎านมาตรการการป้องกันการแพรํกระจาย
เชื้อ Covid-19 

4.32 0.76 มาก 

2 การก าหนดและประชาสัมพันธ์ให๎นักทํองเที่ยวปฏิบัติ
ตามมาตรการ D-M-H-T-A 

4.19 0.79 มาก 

3 การจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 4.12 0.74 มาก 
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ข้อ มาตรการการบริหารจัดการ ความคิดเห็นนักท่องเที่ยว 
ที ่     SD แปลผล 
4 การใช๎มาตรการรักษาระยะหํางทางสังคม/จ านวนคนใน

แพอํางน้ าพาน 
4.03 0.84 มาก 

5 บุคลากรมีอัธยาศัยไมตรีจิตและการเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี 3.94 0.80 มาก 
6 การบริหารจัดการสภาพแวดล๎อมสะอาด มีป้ายบอกทาง

ชัดเจน 
3.67 0.77 มาก 

ภาพรวม 4.04 0.31 มาก 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบวําความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวเกี่ยวกับการพัฒนาการทํองเที่ยว            
เชิงนิเวศวิถีชีวิตใหมํ อํางน้ าพาน อ าเภอสร๎างคอม จังหวัดอุดรธานี ด๎านมาตรการป้องกันการแพรํ
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตใหมํ อํางน้ าพาน อ าเภอสร๎างคอม จังหวัดอุดรธานี 
ในภาพรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านเรียงล าดับความเห็นจาก
มากไปน๎อยคือ ด๎านมาตรการส าหรับผู๎ประกอบการอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยเทํากับ 4.08  มาตรการ
ส าหรับนักทํองเที่ยว อยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยเทํากับ 4.05 และมาตรการบริหารจัดการ อยูํในระดับ
มาก คําเฉลี่ยเทํากับ 4.05 เมื่อพิจารณาการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตใหมํ อํางน้ าพาน 
อ าเภอสร๎างคอม จังหวัดอุดรธานี ในแตํละด๎านดังนี้ 
 ด๎านมาตรการป้องกันการแพรํกระจายเชื้อ COVID-19 ส าหรับผู๎ประกอบการ ภาพรวมอยูํใน
ระดับมาก คําเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อโดยมีคําเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน๎อย ดังนี้  
ก าหนดทางเข๎า-ออก และจุดคัดกรองผู๎ประกอบการและนักทํองเที่ยว อยูํในระดับมาก มีมาตรการ           
D-M-H-T-A ผู๎ประกอบการและนักทํองเที่ยว และการท าความสะอาดใช๎น้ ายาฆําเชื้อท าความสะอาด
แพ จุดสัมผัสรํวม พ้ืนที่ ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของส านักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยํอม(2565) กลําววํา แนวทางการปรับตัวไปสูํธุรกิจทํองเที่ยวยั่งยืน และสะอาดปลอดภัยซึ่งจะเป็นเท
รนด์การทํองเที่ยวในยุค Next Normal นับตั้งแตํเกิดการแพรํระบาด COVID-19 ก็ยิ่งท าให๎ทุกคนใสํ
ใจในเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นกวําเดิม ฉะนั้นเพ่ือสร๎างความมั่นใจแกํนักทํองเที่ยวผู๎ประกอบการต๎อง
ปรับปรุงมาตรฐานเพ่ือให๎ผํานเกณฑ์ด๎านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขส าหรับใช๎ตรา
สัญลักษณ์  SHA Plus+ ถื อ เป็นการยืนยันความพร๎อมของบุคลากรที่ ได๎ รั บการฉีดวัคซี น
ป้องกัน COVID-19 แล๎ว นอกเหนือจากมาตรการความปลอดภัยด๎านอื่น เชํน การคัดกรองลงทะเบียน
ผู๎รับบริการ จัดให๎รักษาระยะหําง ระบายอากาศที่ดี จัดที่ล๎างมือ/เจลแอลกอฮอล์ ท าความสะอาดพ้ืน 
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เน๎นท าความสะอาดจุดสัมผัสรํวมและห๎องน้ า เพ่ิมรอบท าความสะอาด มีการจัดการก าจัดขยะอยํางถูก
วิธี และการสื่อสารแจ๎งข๎อปฏิบัติ ส าหรับผู๎ใช๎บริการและผู๎ให๎บริการต๎องสวมหน๎ากากตลอดเวลา ล๎าง
มือ รักษาระยะหําง ลดการสัมผัส/งดใช๎ของรํวมกัน จัดอาหารเฉพาะบุคคล และขอความรํวมมือให๎
ลงทะเบียนผํานแพลตฟอร์มไทยชนะส าหรับการติดตามตัว เมื่อใช๎บริการในสถานที่ตําง ๆ 

ด๎านมาตรการป้องกันการแพรํกระจายเชื้อ COVID-19 ส าหรับนักทํองเที่ยว ภาพรวมอยูํใน
ระดับมาก คําเฉลี่ย 4.04   เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อโดยมีคําเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน๎อย ดังนี้  
การผํานจุดคัดกรองและลงทะเบียนกํอนลํองแพทุกครั้ง นักทํองเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการD-M-H-T-A 
และการใช๎มาตรการรักษาระยะหํางทางสังคม/จ านวนคนในแพอํางน้ าพาน ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิด 
ดร.ยุทธศักดิ ์ สุภสร ผู ๎ว ําการการทํองเที ่ยวแหํงประเทศไทย (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) กลําววํา
สถานการณ์โควิด-19 สํงผลกระทบอยํางรุนแรงของตํอการทํองเที่ยว แม๎ประเทศไทยจะผําน
เหตุการณ์โรคระบาดและภัยธรรมชาติมานับครั้งไมํถ๎วน แตํต๎องยอมรับวําครั้งนี้รุนแรงที่สุด มีการ
คาดการณ์ระยะเวลาที่เหลือของปีนี้ การทํองเที่ยวจะกลับมาเร็วที่สุดคือชํวงไตรมาสที่ 4 หรือต๎นปี
หน๎า แตํจะกลับมาในรูปแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป กลําวคือ นักทํองเที่ยวจะค านึงถึงความ
ปลอดภัย อีกทั ้งในประเทศเองยังคงมาตรการในการจ ากัดการเดินทง การเคลื่อนย๎ายและการ
รวมตัวของคนจ านวนมากและสอดคล๎องแนวคิดของ Booking.com (กรุงเทพธุรกิจ,2563)กลําววํา 
แนวโน๎มพฤติกรรมนักทํองเที่ยวไทยหลังโควิด-19 นักทํองเที่ยวจะยังคงหาวิธีตอบสนองตํอความ
ต๎องการในการเดินทางทํองเที่ยวเทําที่สามารถท าได๎ตราบใดที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี                   
ซึ่งอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวต๎องปรับตัวให๎ทันกับความต๎องการที่เปลี่ยนไปของนักเดินทาง 

ด๎านมาตรการการบริหารจัดการ ภาพรวมอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ย 4.04   เมื่อพิจารณาเป็น
รายข๎อโดยมีคําเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ การมีสํวนรํวมของคนในชุมชนตํอการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตใหมํด๎านมาตรการป้องกันการแพรํกระจายเชื้อCovid-19, การก าหนดและ
ประชาสัมพันธ์ให๎นักทํองเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการD-M-H-T-A  และการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยว
ส าคัญในการสร๎างคุณคําให๎กับชุมชนเชิงนิเวศอํางน้ าพาน อ าเภอสร๎างคอม จังหวัดอุดรธานี รวมถึง
การน าเสนอวิถีชีวิตและภูมิปัญญาในชุมชน สัมผัสบรรยากาศชนบทที่ปราศจากมลพิษ โดยชุมชนได๎
จัดกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอํางน้ าพาน มุํงเน๎นการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม และกํอให๎เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจของชุมชน เสริมสร๎างฐานรากด๎านเศรษฐกิจของชุมชน  
สูํความมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งเหมาะแกํการพักผํอนหยํอนใจกับครอบครัว เพ่ือนกับคนที่รัก สามารถชม
วิว อากาศบริสุทธิ์ เลํนน้ าให๎สดชื่น ลํองแพกลางน้ าพาน พร๎อมทั้งมีอาหารพ้ืนบ๎าน ปิ้งยํางและ
เครื่องดื่มให๎บริการ  ซึ่งสอดคล๎องแนวคิดของภัทรพงษ์ เกริกสกุลและคณะ (2557) ที่กลําววํากิจกรรม
เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนโดยมีการออกแบบกิจกรรมให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับวิถีชุมชน 
เป็นการเพ่ิมคุณคําและสร๎างความแตกตํางของกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกตํางเพ่ือท าให๎เกิด
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การเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร๎างอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ จึงมีความส าคัญตํอบริบทพ้ืนที่เพราะการทํองเที่ยวมิได๎
เป็นเพียงแคํการเดินทางชมความงดงามของสถานที่เทํานั้น แตํเป็นการที่นักทํองเที่ยวได๎มีโอกาสท า
กิจกรรมตําง ๆ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นประสบการณ์ที่อยูํในความทรงจ าของนักทํองเที่ยวและ
กิจกรรมดั่งกลําวมักกํอให๎เกิดการกระจายรายได๎ พร๎อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางวัฒนธรรมท าให๎
เกิดการเปลี่ยนแปลงของบริบทชุมชนที่จะชํวยให๎เกิดการทํองเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และ
สอดคล๎องกับแนวคิดของพิมพ์ระวี โรจน์รุํงสัตย์(2556) กลําววํา การมีสํวนรํวมและการได๎รับการ
สนับสนุนจากชุมชนเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรก เนื่องจากการพัฒนาและการบริหารทํองเที่ยวในชุมชน
นั้น ไมํสามารถขาดชุมชนได๎ มิฉะนั้นจะไมํสามารถเป็นรูปแบบการทํองเที่ยวชุมชนได๎ มีหลายๆ ชุมชน
ที่มีการบริหารจัดการ โดยการรวมกันเป็นกลุํมเพ่ือการบริหารการทํองเที่ยวที่ชัดเจน ซึ่งเป็นตัวอยําง
หนึ่งของรูปแบบการบริหาร การทํองเที่ยวในชุมชนที่จะน าไปสูํความส าเร็จ ที่ส าคัญชุมชนต๎อง
สนับสนุนการทํองเที่ยวอยํางเต็มใจ การสนับสนุน นั้นจะเต็มใจได๎ต๎องมาในรูปแบบที่ชุมชนได๎เข๎ามี
สํวนรํวม มีสํวนวางแผน ให๎ความคิดหรือบริหารจัดการ การทํองเที่ยวในชุมชนของพวกเขาเอง 

การบริหารจัดการทํองเที่ยวมีเครื่องมือที่ส าคัญ ได๎แกํ การท าความเข๎าใจ การให๎ความรู๎
เกีย่วกับคุณคําของความหลากหลายในวัฒนธรรมในการสื่อความหมายให๎ตรงกัน นอกจากจะเป็นการ
เสริมแรงให๎กับการตระหนักรู๎ในคุณคําของชุมชนของตนแล๎ว ต๎องเป็นการเสริมแรงให๎กับการตระหนัก
รู๎ในคุณคําของชุมชนของตนเองและเป็นการสํงเสริมพัฒนาศักยภาพของการสร๎างสรรค์กิจกรรมให๎กับ
นักทํองเที่ยวเองเพ่ือที่จะน าประสบการณ์ที่ได๎จากการเดินทางทํองเที่ยวไปใช๎ในวิถีชีวิตตนเอง  พร๎อม
ทั้งตํอไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวเกี่ยวกับการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตใหมํของอําง
น้ าพาน ด๎านมาตรการป้องกันการแพรํรกระจายเชื้อCovid-19 อํางน้ าพาน อ าเภอสร๎างคอม จังหวัด
อุดรธานี สร๎างความมั่นใจให๎กับนักทํองเที่ยวและผู๎เกี่ยวข๎องเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังโควิด -19  แตํ
นักทํองเที่ยวยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการทํองเที่ยวอยูํและให๎ความส าคัญอยํางมากกับการ
เลือกสถานที่ทํองเที่ยวดังนั้นผู๎ประกอบการจึงควรมีเครื่องการันตีให๎นักทํองเที่ยวมั่นใจอยํางเชํน  การ
ปรับมาตรการความปลอดภัยแหลํงทํองเที่ยวให๎โดยเข๎ารํวมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมทํองเที่ยวไทย
มาตรฐานความปลอดภัยด๎านสุขอนามัย(Amazing Thailand Safety and Health Administration) 
โดยความรํวมมือของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชนเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมทํองเที่ยวควบคูํมาตรฐานความปลอดภัยด๎านสุขอนามัย ซึ่งต๎องอาศัย
ภาครัฐและผู๎เชี่ยวชาญเข๎ามาชํวยสนับสนุน และให๎ความรู๎ตํอไป 
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พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลีย่นแปลงไปช่วงสถานการณ์ COVID-19  
ในพ้ืนที่จังหวัด สมุทรสาคร 

Consumer Behavior during COVID-19 Situation  
in the area SamutSakhon Province 

 
ณัฏฐ์ธนินทร หอมเจรญิ1 และ สญัญา ค าอิน2 

Natthaninthorn Homcharoen and Sanya Kamin 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปชํวง
สถานการณ์ COVID – 19 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร (2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปชํวงสถานการณ์ COVIDข – 19 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยจ าแนกตามปัจจัย
ประชากร กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 
400 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา ได๎แกํ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานเพ่ือ
เปรียบเทียบโดยใช๎ สถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบ
ความแตกตํางระหวํางตัวแปรจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคูํโดยใช๎วิธีของ LSD 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา ปัจจัยประชากรในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีเพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ และรายได๎ตํอเดือนแตกตํางกัน ท าให๎พฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปชํวง
สถานการณ์ COVID -19 ตํางกัน 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมผู๎บริโภค, โควิด-19 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 สาขาการจัดการธุรกจิสมัยใหม ํคณะเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 
2 สาขาการจัดการธุรกจิสมัยใหม ํคณะเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 
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Abstract 
This objective of this research were (1) To study consumer behavior during 

the COVID-19 situation: a case study in the area SamutSakhon Province (2) To study 
consumer behavior during the COVID-19 situation : a case study in the area 
SamutSakhon Province classified by demographic factors: a case study in the area 
SamutSakhon Province . The sample group used in this research is 400 peoples. The 
questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics used in the 
descriptive analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
hypothesis was tested for comparison by using t-test and one-way ANOVA statistic. If 
there are differences between the variables, they are compared one by one using 
the LSD method. 

The results of the hypothesis testing revealed that the population factors of 
The sample group : a case study in the area SamutSakhon Province  with different 
gender, age status occupation and income have different consumer behavior during 
the COVID-19 situation: a case study in the area SamutSakhon Provinceh  

 
Keyword: Consumer Behavior, COVID-19 
 
บทน า 

การแพรํระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแตํต๎นปี พ.ศ. 2563 สํงผลกระทบตํอทุกภาคสํวน   
ทั้งในประเทศและตํางประเทศ ท าให๎มีการใช๎มาตรการล็อกดาวน์ เพ่ือเป็นการยับยั้งและป้องกันการ
แพรํระบาดของไวรัส COVID-19 ด๎วยเหตุนี้ท าให๎ผู๎คนไมํสามารถด าเนินชีวิตได๎ตามปกติ เกิดการ
เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู๎คนในหลายด๎าน ปัญหาการระบาดของโรค COVID-19 ท าให๎
หลายประเทศต๎องใช๎มาตรการสกัดการแพรํระบาด อาทิ การระงับการเดินทางระหวํางประเทศ       
การรักษาระยะหํางทางสังคม (Social distancing) ตลอดจนการปิดเมืองและห๎ามประชาชนออกจาก
เคหสถาน หรือการล็อกดาวน์ (Lockdown) สํงผลให๎เศรษฐกิจหลายภาคสํวน ต๎องหยุดชะงัก ไมํวําจะ
เป็นภาคการทํองเที่ยว ภาคบริการ ภาคการผลิต ตํอเนื่อง จนถึงการสํงออก การบริโภค และการ
ลงทุน เนื่องจากผู๎ประกอบการตั้งแตํรายใหญํไปจนถึงรายยํอยจ านวนมากต๎องหยุดด าเนินการ สํงผล
ให๎ภาคธุรกิจในวงกว๎างขาดรายได๎และต๎องลดรายจํายด๎วยการลดจ านวนคนงานหรือชั่วโมง ท างาน 
ลูกจ๎างจ านวนมากสูญเสียรายได๎และบางสํวนต๎องออกจากงานสํงผลให๎ฐานะทางการเงินของทั้งธุรกิจ
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และประชาชนย่ าแยํ ความจ าเป็นในการรักษาสภาพคลํอง เพ่ือประคับประคองทั้งธุรกิจและครัวเรือน
ในยามวิกฤตท าให๎ภาครัฐจ าเป็นต๎องมีบทบาทในการประคับประคองระบบเศรษฐกิจและการเงิน 
ตลอดจนสภาพความเป็นอยูํของผู๎คน  หลายบริษัทต๎องประกาศล๎มละลาย คนจ านวนมากตกงาน 
(ปัญจพัฒน์  ประสิทธิ์เดชสกุล, 2563) 

มาตรการด๎านสาธารณสุขโดยเฉพาะการล็อกดาวน์ได๎สํงผลกระทบตํอการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนและธุรกิจในวงกว๎าง ความรุนแรงของโรค  และการแพรํกระจายบีบบังคับให๎ทุกคนต๎อง
ปรับตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ใกล๎ชิดกับผู๎อ่ืน คนจ านวนไมํน๎อยต๎องกักตัวท างานที่บ๎าน บ๎าง
ต๎องดิ้นรนหาวิธีสร๎างรายได๎ชํองทางอ่ืน บางคนต๎องเปลี่ยนอาชีพต๎องประหยัดอดออม และใช๎จําย
เทําที่จ าเป็น นอกจากนั้น การด าเนินชีวิตในแตํละวันยังเปลี่ยนแปลงไปตั้งแตํเช๎าจนถึงเข๎านอน            
มีมาตรฐานใหมํที่กลายเป็นความจ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน เชํน การใสํหน๎ากากอนามัย การ
พกเจลแอลกอฮอล์เพ่ือท าความสะอาดมือ ตลอดจนการหลีกเลี่ยงการสัมผัสวัตถุสาธารณะ หลายคน
จ าเป็นต๎องหันมาเรียนรู๎และพ่ึงพาชํองทางออนไลน์ในการใช๎ชีวิต สิ่งตําง ๆ เหลํานี้ล๎วนเป็น
ประสบการณ์ใหมํที่ไมํเคยเกิดมากํอน (ปัญจพัฒน์  ประสิทธิ์เดชสกุล, 2563)  ด๎วยเหตุผลดังกลําว
ข๎างต๎นท าให๎ผู๎วิจัยเห็นวําสถานการณ์การเกิดโรค COVID-19 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการ
ปรับตัวของผู๎คนหรือผู๎บริโภคอยํางมาก ผู๎ท าวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรม
ผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปชํวงสถานการณ์ COVID-19ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ” เพ่ือทราบถึง
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริโภคในชํวงสถานการณ์ COVID-19 โดยคาดหวังเป็นอยํางยิ่งวํา 
ผลการศึกษาที่ได๎ในครั้งนี้สามารถใช๎เป็นข๎อมูลเพ่ือปรับใช๎ในการก าหนดกลยุทธ์หรือการวางแผน 
ปรับปรุงพัฒนา ของภาครัฐ เอกชน ฯลฯ ให๎มีความสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปในชํวงสถานการณ์ COVID-19 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงในชํวงสถานการณ์ COVID – 19 ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสาคร 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปชํวงสถานการณ์ COVID-19 โดยจ าแนก
ตามปัจจัยประชากร 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ขอบเขตของประชากร 
ขอบเขตในการศึกษาวิจัย “พฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปชํวงสถานการณ์ COVID-

19” ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุํมประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
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2. ขอบเขตของกลุํมตัวอยําง 
ทางผู๎วิจัยไมํทราบจ านวนประชากรในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครที่แนํนอน จึงใช๎วิธีการ

ก าหนดกลุํมตัวอยําง โดยการเปิดตารางหาขนาดของกลุํมตัวอยํางของ Yamane (1973) ก าหนดคํา
ความคลาดเคลื่อนของการสุํมตัวอยํางที่ยอมรับได๎ที่  0.05 มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการ
เปิดตาราง จ านวนขนาดของกลุํมตัวอยํางอยูํที่ 400 ตัวอยําง 

3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
ใช๎แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปชํวงสถานการณ์ COVID-19 ใน

เขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
4. ขอบเขตด๎านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยท าการศึกษาแนวคิด บทความ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ

พฤติกรรมผู๎บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปชํวงสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งประกอบด๎วยตัวแปรดังตํอไปนี้ 
ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยประชากร ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชีพ และรายได๎ตํอเดือน 
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปชํวงสถานการณ์ COVID-19ในเขตพ้ืนที่

จังหวัดสมุทรสาคร แบํงเป็น 5 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการดูแลสุขภาพ ด๎านการบริโภคอาหาร ด๎านการซื้อ
สินค๎า ด๎านการท างานและการเรียน และด๎านการวางแผนทางการเงิน 

5. ขอบเขตระยะเวลาการด าเนินการศึกษาวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินการตั้งแตํเดือน ธันวาคม 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565 

 วิธีด าเนินการวิธีวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ “พฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงในชํวงสถานการณ์ COVID-19 ใน

พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรูปแบบการวิจัย
เชิงส ารวจ  (Survey Research) ซึ่งจะท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข๎อมูล โดยเก็บข๎อมูล ณ ชํวงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional Study) 
และท าการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยวิธีการสถิติ  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลครั้งนี้ ผู๎วิจัยจะเก็บรวบรวมข๎อมูลผํานแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  ให๎กับผู๎บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู๎ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด 
และน าข๎อมูลที่ได๎มาท าการวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ ซึ่งประกอบด๎วยค าถามชนิดปลายปิด (Closed-
ended Questionnaire) และชุดค าถามชนิดปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) และ
ค าถามแบบมาตราสํวนประเมินคํา (Rating Scale) 5 ระดับ แบบสอบถามมีการออกแบบให๎
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สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ ตัวแปรที่ศึกษา กรอบแนวคิดการวิจัยที่ก าหนดไว๎ซึ่งผู๎วิจัยได๎ก าหนดชุด
ค าถามไว๎ในแบบสอบถามดังนี้ 

สํวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด๎านประชากรในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด๎วย  
ด๎านเพศ ด๎านสถานภาพ ด๎านอาชีพ และด๎านรายได๎ตํอเดือน มีจ านวน 5 ข๎อ เป็นลักษณะค าถามแบบ
ปลายปิดมีตัวเลือกค าตอบให๎ ผู๎ตอบแบบสอบถามได๎เลือกตอบเพียงแคํ 1 ค าตอบ 

สํวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปชํวงสถานการณ์ COVID  
– 19  ทั้ง 5 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการดูแลสุขภาพ ด๎านการบริโภคอาหาร ด๎านการซื้อสินค๎า ด๎านการ
ท างานและการเรียนและด๎านการวางแผนทางการเงิน มีจ านวน 22 ข๎อ เป็นลักษณะค าถามที่มี
ตัวเลือกค าตอบให๎ผู๎ตอบแทนสอบถามได๎เลือกตอบเพียงแคํ 1 ค าตอบ  

สํวนที่ 3 เป็นข๎อค าถามปลายปิดที่ถามเก่ียวกับความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ 
เกิดข้ึนในหลายด๎านจากสถานการณ์ COVID -19 จ านวน 1 ข๎อ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถามแล๎ว ผู๎วิจัยน าข๎อมูลที่ได๎มาประมวลผลด๎วยการวิเคราะห์ 
ข๎อมูล ดังนี้ 

 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช๎การวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข๎อมูลด๎านปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ของกลุํมตัวอยําง  โดยใช๎ความถี่ 

(Frequency และร๎อยละ (Percentage) ได๎แกํ ปัจจัยประชากรที่ประกอบด๎วย เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ และรายได๎ตํอเดือน 

2. ใช๎คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณได๎แกํ 
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปชํวงสถานการณ์COVID-19 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 5 ด๎าน 
ได๎แกํ  ด๎านการดูแลสุขภาพ  ด๎านการบริโภคอาหาร  ด๎านการซื้อสินค๎า ด๎านการท างานและการเรียน
และด๎านการวางแผนทางการเงิน 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช๎การวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปชํวงสถานการณ์ COVID-19 ในพ้ืนที่

จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตามเพศ โดยใช๎การวิเคราะห์ด๎วยข๎อมูลสถิติ t-test 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปชํวงสถานการณ์ COVID-19 ในพ้ืนที่

จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตาม อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได๎ตํอเดือน โดยใช๎การวิเคราะห์ด๎วย
ข๎อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกตํางจะน าไปสูํการ
เปรียบเทียบเป็นรายคูํโดยใช๎วิธีของ LSD 
 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  669 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข๎อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปชํวง

สถานการณ์ COVID-19 ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร สรุปผลการวิจัยได๎ดังตํอไปนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปชํวงสถานการณ์ COVID-19 ในพ้ืนที่

จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นอยูํในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านโดย
เรียงล าดับจากด๎านที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดได๎แกํ ด๎านการซื้อสินค๎า ด๎านการบริโภคอาหาร ด๎านการดูแล
สุขภาพ ด๎านการวางแผนทางการเงินและ ด๎านการท างานและการเรียน 

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผู ๎บริโภคเปลี ่ยนแปลงไปชํวงสถานการณ์ COVID-19             
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตามปัจจัยประชากร ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ
รายได๎ตํอเดือน สามารถสรุปได๎ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ 
แบบสอบถามในด้านเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 162 40.1 
หญิง 238 59.5 
รวม 400 100 

 
จากตาราง 1 พบวํา ประชากรที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน 238 คน 

คิดเป็นร๎อยละ 59.5 และเพศชาย จ านวน 162 คน คิดเป็นร๎อยละ40.1 
 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ 
แบบสอบถามในด้านอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากวําหรือเทํากับ 20ปี 17 4.25 
20 -30 132 33.00 
31-40 186 46.5 
41-50 65 16.25 
รวม 400 100 
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จากตารางที่ 2 พบวํา ประชากรที่ตอบแบบสอบถามมีอายุ 31-40 ปีมากที่สุด จ านวน 186 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 46.50 รองลงมา ได๎แกํ อายุ 20-30 ปี จ านวน 132 คน คิดเป็นร๎อยละ 33 อายุ 41-50 
ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.25  และอายุต่ ากวําหรือเทํากับ 20 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 4.25  
 
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ 
แบบสอบถามในด้านสถานภาพ 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 137 34.25 
สมรส 225 56.25 
หม๎าย/หยําร๎าง/แยกกันอยู ํ 38 9.50 
รวม 400 100 
 
 จากตารางที่ 3 ประชากรที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีสถานภาพสมรส จ านวน225 คน คิด
เป็นร๎อยละ56.25 รองลงมาคือสถานภาพโสด จ านวน 137 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.25 และ ล าดับ
สุดท๎าย สถานภาพ หม๎าย/หยํา/แยกกันอยูํ จ านวน 38 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.50 
 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ 
แบบสอบถามในด้านการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากวําปริญญาตรี 96 24 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา 240 60 
สูงกวําปริญญาตรี 64 16 
รวม 400 100 
  
จากตารางที่ 4 พบวํา ประชากรผู๎ที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทํามาก
ที่สุด จ านวน 240 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.00 รองลงมา ได๎แกํ ระดับการศึกษาต่ ากวําปริญญาตรี 
จ านวน 96 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.00 และระดับการศึกษาสูงกวําปริญญาตรี จ านวน 64 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 16.00 
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ 
แบบสอบถามในด้านอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
พนักงานบริษัทเอกชน/นิคมอุตสาหกรรม 245 61.25 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ / รับราชการ 184 46 
ธุรกิจสํวนตัว 71 17.75 
รวม 400 100 

 
จากตารางที่ 5 พบวําประชากรผู๎ที่ตอบแบบสอบถามมี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/นิคม

อุตสาหกรรมมากที่สุด จ านวน 245 คน คิดเป็นร๎อยละ 61.25 รองลงมา ได๎แกํ อาชีพ พนักงา
รัฐวิสาหกิจ / รับราชการ จ านวน 184 คน คิดเป็นร๎อยละ 46 อาชีพธุรกิจสํวนตัว จ านวน 71 คน คิด
เป็นร๎อยละ17.75 

 
ตารางท่ี 6 ตารางแสดงความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ 
แบบสอบถามในด้านรายได้ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากวําหรือเทํากับ 15,000 บาท 67 16.75 
15,001-30,000 บาท 243 60.75 
30,001-45,000 บาท 90 22.5 
รวม 400 100 
  
จากตารางที่ 6 พบวํา ประชากรผู๎ที่ตอบแบบสอบถามมีระดับรายได๎ 15,001-30,000 บาท 
มากที่สุด จ านวน 243 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.75 รองลงมา ได๎แกํ ระดับรายได๎ 30,001-45,000 บาท 
จ านวน90 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.50 และรายได๎ต่ ากวําหรือเทํากับ 15,000 บาท จ านวน 67 คนคิด
เป็นร๎อยละ  16.75 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงในชํวงสถานการณ์ COVID-19 ในพ้ืนที ่
จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยูํในระดับดีมากอภิปรายผลได๎ดังนี้  
 1.1 ด๎านการดูแลสุขภาพ อยูํในระดับดีมาก มีการออกก าลังกายในที่พักอาศัยเพ่ือสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันให๎ตนเอง มีความสนใจกับสุขภาพของตนเองแม๎อยูํในบ๎านมากขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
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ของ ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์,ณัฐพล  อัสสระรัตน์ และพลวัฒน์ ชูเจริญ(2563) พบวํา การอยูํรวมกันใน
พ้ืนที่สาธารณะที่มีความเบียดเสียด ต๎องมีการเว๎นระยะหํางในพ้ืนที่สาธารณะมากขึ้น จึงท าให๎มีการ
เปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน๎มเกิดพฤติกรรมการออกก าลังกายในที่พักอาศัยและสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
ปัญจพัฒน์ ประสิทธิ์เดชสกุล (2563) พบวํา ผู๎คนเห็นคุณคําตํอสุขภาพ (Value for Wellness)            
ทั้งสุขภาพทางกาย การงาน และการเงิน ความตระหนักถึงความไมํแนํนอนที่เพ่ิมขึ้นจะท าให๎ผู๎คนหัน
มาใช๎มาตรการป้องกันและดูแลตัวเองมากขึ้น เชํน การออกก าลังกายเพ่ือรักษาสุขภาพให๎แข็งแรง 
 1.2 ด๎านการบริโภคอาหาร อยูํในระดับมาก พฤติกรรมผู๎บริโภคในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร
สํวนใหญํมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในด๎านอาหาร ต๎องการทราบแหลํงที่มาของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
วํามีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัส ได๎มาสนใจบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับ
รํางกาย ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญกับการท าอาหารรับประทานที่บ๎านมากกวํานั่งรับประทานที่ร๎านอาหาร 
ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์,ณัฐพล อัสสะรัตน์ และ พลวัฒน์ ชูเจริญ (2563) 
พบวํา มีความเปลี่ยนแปลงใหมํเกิดขึ้นในพฤติกรรมระดับมากอยูํ 2 สํวน คือ การทานอาหารที่บ๎าน
และให๎ความสนใจในการบริโภคสินค๎าที่ผลิตในพื้นที่หรือในประเทศ 

1.3 ด๎านการซื้อสินค๎า อยูํในระดับมาก พฤติกรรมผู๎บริโภคในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสํวน 
ใหญํมีการซื้อสินค๎าและช าระเงินออนไลน์เนื่องจากมาตรการเว๎นระยะหํางทางสังคมซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ ทศพล ต๎องหุ๎ย, ธนพล กองพาลี และอาณิยา  ฉิมน๎อย (2563) พบวํา การแพรํระบาด
ของโควิด – 19 ท าให๎ผู๎บริโภคปรับตัวสูํโลกดิจิทัลมากข้ึน เชํน การซื้อสินค๎าและช าระเงินออนไลน์ ซึ่ง
เป็นผลมาจากมาตรการเว๎นระยะหํางทางสังคมและสอดคล๎องกับงานวิจัยของ อาภาภัทร บุญรอด 
(2563) พบวําคนไทยหลีกเลี่ยงการไปซื้อของจากร๎าน Offline ไปซื้อของ Online แทน มีการ
หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดท าให๎พฤติกรรมในการซื้อสินค๎าเปลี่ยนไป มีการซื้อสินค๎าที่ร๎านค๎าลดลง จาก
สถานการณ์ COVID-19 สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินค๎าผํานชํอทางตํางๆ สะท๎อน
พฤติกรรมและความคิดของผู๎บริโภคในด๎านการซื้อสินค๎าและความปลอดภัยมากขึ้นท าให๎ชํองทางการ
ซื้อขายสินค๎าออนไลน์เติบโตมากขึ้น  

1.4 ด๎านการท างานและการเรียน อยูํในระดับปานกลาง พฤติกรรมผู๎บริโภคในพื้นที่จังหวัด 
สมุทรสาครสํวนใหญํมีมาตรการเว๎นระยะหํางทางสังคมท าให๎การท างานหรือการเรียนเปลี่ยนมาอยูํใน
รูปแบบออนไลน์ การท างานจะเป็นแบบ Work From Home ซึ่งมีการประชุมผํานระบบออนไลน์
มากขึ้น ระบบของโรงเรียนทั่วโลกจะหันมาใช๎ระบบ E-learning มากขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์,ณัฐพล  อัสสะรัตน์ และพลวัฒน์  ชูเจริญ (2563) พบวํา  ความปกติใหมํ หรือ 
New Normal ที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงอยูํในระดับมาก คือพฤติกรรม VDO Conference ที่
มากขึ้น สํวนพฤติกรรมที่มีแนวโน๎มลดลง คือการไปท างานที่ Co-working Space ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ ปัญจพัฒน์ ประสิทธิ์แดชกลุ (2563) พบวํา คนจ านวนมากต๎องเปลี่ยนการใช๎
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ชีวิตประจ าวันตั้งแตํตื่นนอนจนถึงเข๎านอนมาอยูํในโลกออนไลน์ผํานการใช๎แพลตฟอร์มตํางๆ เชํน         
การท างาน การประชุม และการเรียนการสอน เป็นต๎น มีการสร๎างความมั่นคงทางการงานด๎วยการ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในโลกยุคใหมํและการสื่อสารทางไกลผําน VDO Conference ที่เป็นความ
แปลกใหมํในชํวง LOCK DOWN ส าหรับคนจ านวนไมํน๎อยที่ต๎องใช๎วิธีการท างานแบบ Work From 
Home ประกอบกับกระแสสังคมออนไลน์ที่คนนิยมน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบ VDO มากขึ้น จึงคาดวํา
เทคโนโลยี VDO Conference จะกลายเป็น New Normal ของการประชุมสัมมนา และการศึกษา 
เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดตํอและสามารถรองรับรูปแบบการ
ประชุมที่มีผู๎เข๎ารํวมในจ านวนมาก 

1.5 ด๎านการวางแผนทางการเงิน อยูํในระดับมาก พฤติกรรมผู๎บริโภคในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาครสํวนใหญํมีการจัดล าดับความส าคัญของการใช๎จําย ตัดรายจํายที่ไมํจ าเป็น วางแผน
ทางการมากขึ้น เพราะมีความกังวลตํอสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไมํแนํนอน จึงพยายามใช๎จํายเฉพาะ
รายการที่จ าเป็นซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ทิตาพร รุํงสถาพร (2563) ผู๎บริโภคมีการเปรียบเทียบ
สินค๎ากับร๎านตํางๆ โดยตรวจสอบข๎อมูลราคาสินค๎าจากอินเตอร์เน็ต ในชํวงภาวะวิกฤตโควิด -19 ท า
ให๎ผู๎บริโภคมีแนวโน๎มที่จะจัดล าดับความส าคัญของการใช๎จํายมากขึ้น ในขณะเดียวกันมีความกังวลใน
เรื่องความปลอดภัยและสถานภาพทางการเงินเนื่องจากสถานการณ์วิกฤติท าให๎มีการระมัดระวังการ
ใช๎จํายมากกวํากํอนที่จะเกิดภาวะวิกฤตโควิด -19 และ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ อาภาภัทร  บุญ
รอด (2563)  พบวํา คนไทยกังวลตํอสถานการณ์เศรษฐกิจ เริ่มมีการวางแผนทางการเงินที่รัดกุมมาก
ขึ้นลดการใช๎จําย ลดการซื้อสินค๎าฟุ่มเฟือย ลดการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ใน 
พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตามปัจจัยประชากร ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได๎
ตํอเดือน ซึ่งจะอภิปรายผลได๎ดังนี้ 

2.1 พฤติกรรมผู๎บริโภคในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีเพศตํางกัน ท าให๎พฤติกรรมผู๎บริโภคท่ี 
เปลี่ยนแปลงไปในชํวงสถานการณ์ COVID-19 โดยรวมตํางกัน เป็นไปตามสมมติฐาน ผู๎บริโภคใน
จังหวัดสมุทรสาครระหวํางเพศชาย และเพศหญิง แตกตํางกัน เพราะผู๎บริโภคที่เป็นหญิงมีความสนใจ
กิจกรรมในการดูแลสุขภาพ เชํนการเว๎นระยะหํางในพ้ืนที่สาธารณะ การระมัดระวังในการอยูํพ้ืนที่
สาธารณะ สนใจสินค๎าและอาหารเพ่ือสุขภาพ รวมถึงการออกก าลังกายมากขึ้นกวําเพศชาย ซึ่งสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์, ณัฐพล อัสสะรัตน์ และพลวัฒน์ ชูเจริญ (2563)พบกวํา ผู๎หญิงมี
แนวโน๎มที่จะสนใจดูแลสุขภาพรํางกายและจิตใจ มีความสนใจและใสํใจในเรื่องสุขภาพท าอาหาร
รับประทานในครอบครัวแทนการซื้ออาหารส าเร็จรูปจากร๎านอาหาร และไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
ฑิตาพร รุํงสถาพร (2563) พบวํา เพศที่มีความแตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าบนชํองทาง
ออนไลน์ในภาวะวิฤตโควิด -19 ไมํแตกตํางกัน 
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2.2 พฤติกรรมผู๎บริ โภคในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่มี อายุตํางกัน มีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปในชํวงสถานการณ์ COVID-19 โดยภาพรวม ตํางกัน ซึ่งพิจารณาพบวํา อายุแตํละชํวง
มีการเข๎าถึงเทคโนโลยีหรือ  Life Style ที่แตกตํางกัน ผู๎วิจัยมีความคิดเห็นวําพฤติกรรมผู๎บริโภค
เปลี่ยนแปลงไปในชํวงสถานการณ์ COVID-19 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีอายุ ต่ ากวํา 20 ปี, 
20-30ปี , 31-40 ปี และ41-50 ปี แตกตํางกัน เพราะ ชํวงอายุที่ แตกตํางกันมีผลท าให๎มีการใช๎ชีวิตที่
มีความแตกตํางกันมีพฤติกรรมที่ไมํเหมือนกัน  ซึ่งสอดคล๎องงานวิจัยของ ฑิตาพร รุํงสถาพร (2563) 
พบวําอายุที่แตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าบนชํองทางออนไลน์ในภาวะวิกฤตโควิด -19 ที่
แตกตํางกัน  และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์, ณัฐพล อัสสะรัตน์ และพลวัฒน์ ชูเจริญ 
(2563) พบวํา ผู๎บริโภคบางชํวงวัยมีพฤติกรรมที่แตกตําง ผู๎ที่มีอายุน๎อยจะมีพฤติกรรมที่ไมํชอบการเรียน
และการท างานบนโลกออนไลน์ หรือ Work From Home แตํผู๎ที่มีอายุ35 ปีขึ้นไป มีความพฤติกรรม
ดูแลสุขภาพวิถีใหมํ ใช๎เทคโนโลยีได๎มากขึ้นนิยมการท างาน Work From Home เว๎นระยะหํางในการ
เข๎าสังคมมากขึ้น 

2.3 พฤติกรรมผู๎บริโภคในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีสถานภาพตํางกัน มีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปในชํวงสถานการณ์ COVID-19 โดยภาพรวมตํางกัน เป็นไปตามสมมติฐาน ผู๎วิจัย           
มีความคิดเห็นวําการมีสถานภาพตํางกัน รูปแบบการใช๎ชีวิตตํางกัน เชํน ผู๎บริโภคที่มีสถานภาพสมรส 
มีบุตร อาจมีความหลากหลายในการด าเนินชีวิตมากกวําสถานภาพโสด ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์,ณัฐพล อัสสะรัตน์ และ พลวัฒน์ ชูเจริญ (2563) พบวํา ผู๎สมรสแตํยังไมํมีบุตร  
มีแนวโน๎มดูแลสุขภาพวิถีใหมํ ใช๎เทคโนโลยีและเข๎าถึงจิตใจมากกวําซึ่งมีคําเฉลี่ยสูงกวําผู๎ที่มีบุตรอายุ
ไมํเกิน 6  ปี มีแนวโน๎มใช๎ออนไลน์ด าเนินชีวิตหลากมิติมากกกวําและท าอาหารทานเองที่บ๎าน แตํไมํ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ฑิตาพร  รุํงสถาพร (2563) พบวําสถานภาพที่แตกตํางกันสํงผลตํอการ
ตัดสินใจซื้อสินค๎าบนชํองทางออนไลน์ในภาวะวิกฤตโควิด –19  ไมํแตกตํางกัน 

2.4  พฤติกรรมผู๎บริโภคในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีอาชีพตํางกัน มีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปในชํวงสถานการณ์ COVID-19 โดยภาพรวมตํางกัน เป็นไปตามสมมติฐาน ผู๎วิจัยมี
ความคิดเห็นวํา ผู๎บริโภคที่อยูํในสังคมการท างานที่แตกตํางกันหรือมีอาชีพที่แตกตํางกัน อาจมี
ลักษณะของความสนใจ ความต๎องการ คํานิยมและ แรงจูงใจในการท าพฤติกรรมตํางๆ ที่แตกตํางกัน             
ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย ณัธภัชร เฉลิมแดน (2563) พบวําผู๎ที่สั่งอาหารใช๎บริการด๎านแอปพลิเคชั่น 
สํวนใหญํประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร๎อยละ 45.081 และขัดแย๎งกับงานวิจัยของ ฑิตาพร 
รุํงสถานพร (2563) พบวํา อาชีพที่แตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าบนชํองทางออนไลน์ใน
ภาวะวิกฤตโควิด – 19 ไมํแตกตํางกัน 

2.5 พฤติกรรมผู๎บริโภคในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีรายได๎ตํางกัน มีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปในชํวงสถานการณ์ COVID-19 โดยภาพรวมตํางกัน เป็นไปตามสมมติฐาน ผู๎วิจัยมี
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ความคิดเห็นวํารายได๎เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการใช๎ชีวิตของแตํละคนไมํเหมือนกัน เพราะ จาก
เหตุการณ์วิกฤต Covid-19 ที่ให๎หลายๆ คนไมํสามารถไปท างาน และถูกจ ากัดในการออกจากบ๎านมี
ผลท าให๎ทุกๆ คนต๎องมาประหยัดคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นมีการวางแผนทางการเงิน เพ่ือใช๎ในยามที่จ าเป็น
ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของปรมา ทิพย์ธนทรัพย์,ณัฐพล อัสสะรัตน์ และ พลวัฒน์ ชูเจริญ (2563) 
พบวํา กลุํมที่มีรายได๎ 150,001 บาทขึ้นไปมีแนวโน๎มดูแลสุขภาพใช๎ชีวิตแบบ New Normalใช๎
เทคโนโลยี มีความสุขกับการท างานแบบ Work from home มากกวํากลุํมคนที่มีรายได๎ครอบครัว 
15,001-30,000 บาท กลุํมนี้มีการวางแผนทางการเงิน หารายได๎เพ่ิม พัฒนาตัวเอง ท าอาหารทานเอง
ที่บ๎าน มีการท างานและเรียนในสถานที่จริง ยิ่งมีรายได๎สูงมีชีวิตในบ๎านและดูแลสุขภาพที่ดี ซึ่งขัดแย๎ง
กับงานวิจัยของ ฑิตาพร  รุํงสถาพร (2563) พบวํา รายได๎ที่แตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎า
บนชํองทางออนไลน์ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ไมํแตกตํางกัน 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
1. พฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปชํวงสถานการณ์ COVID – 19 ในเขตพ้ืนที่จังหวัด

สมุทรสาคร ด๎านการดูแลสุขภาพ เนื่องจากอยูํในสถานการณ์ COVID -19  ผู๎บริโภคยังคงดูแลตัวเอง
รักษาสุขภาพและรักษาระยะหํางสังคมตํอไปเพ่ือป้องกันไมํให๎จ านวนผู๎ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น ต๎องมีการรักษา
มาตรฐานการดูแลสุขภาพตํอไปตามที่ประชากรที่มี เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได๎ตํอเดือน
ตํางกัน 

2. พฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปชํวงสถานการณ์ COVID – 19 ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาคร ด๎านการบริโภคอาหาร ร๎านอาหารหรือร๎านที่จ าหนํายเกี่ยวกับอาหารและวัตถุดิบอาหาร 
ควรตระหนักให๎ความส าคัญกับสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร เพ่ือสร๎างความมั่นใจให๎กับ
ผู๎บริโภคให๎เหมาะสมกับตามประชากรที่มี เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได๎ตํอเดือนตํางกัน 

3.  พฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปชํวงสถานการณ์ COVID – 19 ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาคร ด๎านการซื้อสินค๎า ร๎านค๎าควรปรับเปลี่ยนจากการขายหน๎าร๎านมาขายผํานชํองทาง
ออนไลน์ เพราะความนิยมในการซื้อสินค๎าออนไลน์เพ่ิมขึ้นของผู๎บริโภค ร๎านค๎าอาจก าหนดกลยุทธ์ใน
การขายออนไลน์ ให๎เหมาะสมกับตามประชากรที่มี เพศ อายุ สถานภาพ และรายได๎ตํอเดือนตํางกัน 

4. พฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปชํวงสถานการณ์ COVID – 19 ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาครด๎านการท างาน บริษัทควรสร๎างระบบการท างานในรูปแบบออนไลน์ สัปดาห์ละ 1-2 วัน 
หรือดูตามลักษณะงานเป็นการลดต๎นทุนให๎กับบริษัท ให๎เหมาะสมกับตามที่ประชากรที่มี เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพและรายได๎ตํอเดือนที่ตํางกัน 
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5. พฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปชํวงสถานการณ์ COVID – 19 ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาคร  ด๎านการวางแผนทางการเงิน ผู๎บริโภคสํวนใหญํมีการจัดล าดับความส าคัญของการใช๎จําย 
ตัดรายจํายที่ไมํจ าเป็นร๎านค๎าควรจัดโปรโมชั่นหรือสํงเสริมการขายรายการสินค๎า ให๎เหมาะสมกับตาม
ประชากรที่มี เพศ อายุ อาชีพและรายได๎ตํอเดือนที่ตํางกัน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 เพ่ือให๎การศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช๎เกิดประโยชน์สูงสุดมากยิ่งขึ้น ผู๎วิจัยมี
ข๎อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตํอไปดังนี้ 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภคในด๎านอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงไปในชํวงสถานการณ์  
COVID-19 เพ่ือขยายผลการศึกษาและเป็นข๎อเสนอแนะกับองค์กรหรือหนํวยงานอ่ืนๆ 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภคเปลี่ยนแปลงไปกํอนและหลัง COVID-19 ในเชิงลึก 
เป็นรายด๎านและท าการวิเคราะห์ผลเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริโภค 

3. การศึกษาครั้งนี้เพียงประชากรในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครเทํานั้น ควรขยายเขตการศึกษา 
ให๎กว๎างออกไป  เพ่ือน าผลมาเปรียบเทียบ ซึ่งผลอาจมีความแตกตํางกันมากน๎อย สามารถปรับใช๎ให๎
เข๎ากับองค์กรหรือ หนํวยงานได๎มากยิ่งข้ึน 
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ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ 
ของกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร 

Marketing Factors that Affect the Decision to Purchase Game Online of 
the Generation Z in Bangkok 

 
พนิดา  ตันศิริ1 

Panida Tansiri 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อเกม
ออนไลน์ของกลุํมเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยคือ กลุํมเจเนอเรชัน 
Z ที่ซื้อหรือเลํนเกมออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาแบบไมํอาศัยความนําจะเป็น (Non-
Probability) ใช๎การเลือกตัวอยํางด๎วยการสุํมแบบสะดวก กลุํมเจเนอเรชัน Z หรือ Gen จ านวน 274 
ตัวอยําง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยคือ แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข๎อมูล ที่มีคําสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่าของครอนบัค เทํากับ 0.874 สถิติที่ใช๎ในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา คําสถิติร๎อยละ คําเฉลี่ย 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวน
ใหญํเป็นเพศชาย ร๎อยละ 50.7 มีอายุระหวําง 19-21 ปี ร๎อยละ 58.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ร๎อยละ 67.5 มีรายได๎ต่ ากวําหรือเทํากับ 15,000 บาท ร๎อยละ 61.3 และเป็นนักเรียน/นักศึกษา ร๎อย
ละ 74.5 ประเภทเกมที่เลํนเป็นเกมแอคชั่นแบบ FPS ร๎อยละ 21.9 ใช๎เวลาในการเลํนเกม 2-3 ชั่วโมง
ตํอวัน ร๎อยละ 35.0 และมีคําใช๎จํายเลํนเกมน๎อยกวํา 100 บาทตํอสัปดาห์ ร๎อยละ 52.9 ปัจจัยทาง
การตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํมเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร ได๎แกํ 
ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านการจัดจ าหนําย ด๎านราคา และด๎านการให๎บริการแบบเจาะจง โดยปัจจัยทั้ง 
4 ด๎านรํวมกันพยากรณ์ได๎ร๎อยละ 66.6 สามารถสร๎างเป็นสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 
ด๎วยวิธี Enter ได๎ดังนี้  
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ได๎แกํ    ̂= .530 + .2(X1) + .129(X2) + .186(X3) + .169(X6) ; R 2 = 0.666  

สมการรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ได๎แกํ   ̂  =  .181(Z1) + .151(Z2) + .196(Z3) + .196(Z6) 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, เจเนอเรชัน Z 
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Proceedings of the National Research Conference Northern College  678 
 

ABSTRACT 
The objective of this study was to study the marketing factors that affect the 

decision to purchase game online of generation Z in Bangkok by studying Non-
Probability use sample selection with Convenience sampling. The sample of 
Generation Z or Gen z consisted of 274 samples. The instrument was a questionnaire 
using convenience sampling on online that have Cronbach's alpha coefficient the 
over all confidence value is 0.874. The statistics used in this analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. The results 
of the research showed that most of the samples were male 50.7 percent, aged 19-
21 years 58.0 percent, bachelor degree education 67.5 percent, earning less than or 
equal to 15,000 baht 61.3 percent, and were students 74.5 percent. The 21.9 percent 
played FPS action game, 35.0 percent of respondents played game 2-3 hours per 
day, and 52.9 percent payed per week less than 100 baht. The Marketing Factors that 
influence buying decision game online of Generation Z in Bangkok, included product, 
distribution channel, price, and specific of service quality. All 4 factors together could 
predict the purchasing game online at a rate of 66.6 percent. The Predictive Equation 
could be constructed in Unstandardized score, and Standardized score by Enter 
technique as follows: 

The Predictive Equation in Unstandardized score:    ̂= .530  + .2(X1) + .129(X2) + .186(X3) 
+ .169(X6); R 2 = 0.666  

The Predictive Equation in Standardized score :  ̂ =.181(Z1) + .151(Z2) + .196(Z3) + 
.196(Z6) 
 
Keywords : Marketing factors, Buying Decision, Generation Z 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมเกม เป็นประเภทหนึ่งของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ที่เกี่ยวข๎องกับการผลิต 
เผยแพรํ จัดจ าหนําย และให๎บริการสื่อสารสนเทศผํานอุตสาหกรรมบันเทิงในรูปแบบดิจิทัล  จากการ
เปิดเผยผลส ารวจมูลคําอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย โดยส านักงานสํงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
รํวมกับสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) สมาคมผู๎ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟ
ฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิก
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กราฟ (Bangkok ACM SIGGRAPH) และ บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จ ากัด พบวํา อุตสาหกรรมเกม
มีอัตราการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง ในปี 2561 เติบโตร๎อยละ 13.78 ปี 2562 ขยายตัวร๎อยละ 15.9 ปี 
2563 ขยายตัว ร๎อยละ 34.89 โดยมูลคําอยูํที่ 34,316 ล๎านบาท โดยกระแสนิยมเกมของไทย เริ่มจาก
สมาร์ทโฟน และกระจายไปแพลตฟอร์มอ่ืน เชํน เกมคอนโซล เกมอาเขต  (เกมตู๎) การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมเกมสํวนหนึ่งเป็นผลจากชํวงสถานการณ์โควิด-19 ที่สํงผลกระทบเชิงลบกับเศรษฐกิจทั่ว
โลก แตํอุตสาหกรรมเกมสามารถปรับตัวได๎อยํางรวดเร็ว ด๎วยรูปแบบธุรกิจที่มุํงเน๎นไปที่การซื้อขายบน
โลกดิจิทัล รวมทั้งจากการที่ภาครัฐก าหนดมาตรการปิดเมืองหรือล็อคดาวน์ ตลอดจนการเว๎น
ระยะหํางทางสังคม ท าให๎การใช๎งานออนไลน์มีมากขึ้นสํงผลให๎กิจกรรมออนไลน์อยํางเกมออนไลน์มี
มากขึ้น จากรายงาน Digital 2022: Thailand (We Are Social, 2022) แสดงให๎เห็นวําประเทศไทย
มีผู๎ใช๎สื่อสังคม (Social Media) ร๎อยละ 81.2 ใช๎เวลาเฉลี่ยวันละ 2 ชั่วโมง 59 นาที ผู๎ใช๎สื่อสังคมสํวน
ใหญํมีอายุ 16 ถึง 24 ปี และมีการใช๎เงินในเกมออนไลน์กวํา 16,694 ล๎านบาท ให๎ความส าคัญกับสิทธิ
สํวนบุคคลและความปลอดภัยในการใช๎งานออนไลน์ ร๎อยละ 60.9 รวมทั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (2564) แสดงผลส ารวจพฤติกรรมผู๎ใช๎
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2564 พบวํา กลุํมที่ใช๎อินเทอร์เน็ตนานที่สุด คือกลุํมเจเนอเรชัน Z ใช๎
อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 12 ชั่วโมง 5 นาที โดยเป็นการเรียนออนไลน์ 5 ชั่วโมง 23 นาที รองลงมาคือ 
ดูรายการโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูหนัง/ฟังเพลงออนไลน์ และสื่อสารออนไลน์ ซึ่งกลุํมเจเนอเรชัน Z จัดเป็น
กลุํมลูกค๎าเป้าหมายส าหรับการซื้อเกมออนไลน์ 

จากข๎อมูลดังกลําว ผู๎วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่สํงผลตํอการ
ตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํมเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให๎ทราบถึงลักษณะและความ
ต๎องการของผู๎บริโภค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอภาคธุรกิจในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์การตลาดเกม
ออนไลน์ให๎มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํมเจเนอเรชัน 
Z ในกรุงเทพมหานคร 

 
ประโยขน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) เพ่ือให๎ทราบถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํมเจเนอเร
ชัน Z ในกรุงเทพมหานคร 
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2) สามารถน าผลวิจัยไปใช๎ในธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับเกมออนไลน์และกลุํมเจเนอเรชัน Z เพ่ือ
เป็นแนวทางในการวางแผนและใช๎เครื่องมือทางการตลาดในการตํอยอดและสร๎างโอกาสทางธุรกิจ
ได๎มากขึ้น 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยทางการตลาดอยํางน๎อย 1 ปัจจัย สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํมเจ
เนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

เจเนอเรชั่น Z (Generation Z) 
คนกลุํมเจเนอเรชั่น Z คือ คนที่เกิดชํวงปี พ.ศ. 2540 – 2555 เป็นกลุํมคนที่ให๎ความส าคัญ

ในเรื่องความปรองดองกับผู๎อ่ืนและให๎คุณคําตัวเอง และยังให๎ความส าคัญกับสมาชิกครอบครัวที่
ใกล๎ชิดและเพ่ือนสนิท จากงานวิจัย “Now you Z me: Debunking myths about ASEAN’s 
Generation Z” ของ โฮดู อาเซียน (Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN: HILL 
ASEAN, 2021) มุํงเน๎นพฤติกรรมกลุํมผู๎บริโภครุํนใหมํในอาเซียนที่มีอิทธิพลตํอการเปลี่ยนโลกปัจจุบัน 
พบวํา ในปี 2564 กลุํมเจเนอเรชัน Z เป็นประชากรที่มีขนาดคํอนข๎างใหญํคิดเป็นร๎อยละ 24 เมื่อ
เทียบกับคนกลุํมอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งนับเป็นกลุํมคนที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคม หรือท่ีเรียกวํากลุํมซินเนอร์ไจเซอร์ (SynergiZers) โดยกลุํมเจเนอเรชัน Z จะเป็นกลุํมที่ให๎
ความส าคัญเรื่องความเทําเทียมทางสังคม มีความคิดอํานที่ครบคลุม ตระหนักรู๎และเข๎าใจใน
หลากหลายด๎าน ต๎องการที่จะท าให๎ทุกคนรู๎สึกวํามีคุณคํา มีสิทธิเสรีภาพที่เสมอภาค ไมํวําจะเป็นอายุ 
เชื้อชาติ ศาสนา และไมํจ ากัดเพศสภาพทางสังคม ซึ่งจากหลายงานวิจัยแสดงให๎เห็นวํากลุํมเจเนอเร
ชัน Z เป็นกลุํมที่ให๎ความส าคัญกับการให๎คุณคําตัวเอง แตํพร๎อมให๎ความรํวมมือและมีสํวนรํวมทั้งใน
ครอบครัวและสังคม  

แนวคิดเกี่ยวกับเกมออนไลน์ 
 สิริวรรณ ปัญญากาศ (2551) ได๎แบํงประเภทเกมตามประเภทซอฟต์แวร์เป็น 10 ประเภท 
ได๎แกํ 1) เกมแอคชั่น (Action Game) 2) เกมแนวภาษา หรือ สวมบทบาทตัวละคร (Role-Playing 
Game) 3) เกมการยิง (Shooting Game) 4) เกมผจญภัย (Adventure Game) 5) เกมตํอสู๎ 
(Fighting Game)  6) เกมเสมือนจริง (Simulator Game) 7) เกมกลยุทธ์การวางแผนรบ (Real 
Time Strategic Game)  8) เกมกีฬา (Sport Game) 9) เกมแขํงความเร็ว (Racing Game) 10) 
เกมเข๎าจังหวะ (Rhythm Action Game) และนิดานุช หาญอาษา (2560) กลําววํา เกมออนไลน์ 
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หมายถึง เกมคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งที่ต๎องอาศัยอินเทอร์เน็ตในการเข๎าถึงเกม หากขาดการเชื่อมตํอ
อินเทอร์เน็ตจะไมํสามารถเลํนเกมได๎  

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด 
 สํวนประสมทางการตลาดออนไลน์รํวมกับความสามารถพิเศษของเทคโนโลยี ที่เพ่ิมด๎านการ
ให๎บริการแบบเจาะจง และการรักษาความเป็นสํวนตัว ท าให๎เกิดองค์ประกอบการตลาดแบบใหมํ (6P) 
Goi, C. L. (2009) และ Kotler, P., Keller, K. L., Ancarani, F., & Costabile, M. (2014) ให๎
ความหมายของผลิตภัณฑ์ (Product) แบํงเป็น 2 ประเภท คือ สินค๎าดิจิทัล (Digital Product)  เชํน 
ซอฟต์แวร์ เพลง และสินค๎าที่ไมํใชํดิจิทัล (Physical Product)  เชํน เสื้อผ๎า เครื่องประดับ ในการเลือก
ซื้อสินค๎าทางออนไลน์ ลูกค๎าจะเลือกจากรูปสินค๎าและค าบรรยาย ผู๎ขายจึงควรให๎ข๎อมูลรายละเอียด
สินค๎าท่ีชัดเจนและเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อสินค๎า กรณีเป็นสินค๎าบริการต๎องแสดงให๎
เห็นถึงสํวนส าคัญของการบริการที่มีระดับ มีคุณภาพ การเขียนข๎อความบรรยายต๎องกระชับได๎
ใจความและนําสนใจ ด๎านราคา (Price) ต๎องก าหนดราคาให๎เหมาะสมตามสถานการณ์ จากการศึกษา 
พบวํา ราคาการซื้อสินค๎าบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นตัวก าหนดโอกาสและสํงผลตํอการซื้อสินค๎า
ออนไลน์ (สรวิศ วิทูกิจ, 2559) และราคาแพคเกจเติมเงินที่เหมาะสมกับคุณภาพของเกมที่มีผลตํอ
พฤติกรรมราคาการเลือกซื้อแพคเกจเติมเงินเกมออนไลน์ (วิชชา อํุมบางตลาด, 2560) ด๎านชํองทาง
การจัดจ าหนําย (Place) เป็นการให๎ลูกค๎าหรือผู๎สนใจเข๎าชมและเลือกใช๎บริการประชาสัมพันธ์ผําน
ชํองทางออนไลน์ โดยสามารถเพ่ิมความรวดเร็วในการค๎นหาข๎อมูลผําน Search Engine ด๎านการ
สํงเสริมการตลาด (Promotion) เป็นหลักการส าคัญที่จะเพ่ิมความความสนใจของลูกค๎า ให๎เกิดการ
ติดตามอยํางตํอเนื่องและสั่งซื้ออยํางสม่ าเสมอ จึงควรมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจ า และควรมีการให๎
สํวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อหรือให๎สิทธิแกํสมาชิก ส าหรับด๎านการให๎บริการแบบเจาะจง 
(Personalization) เป็นการสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางเว็บไซต์ผู๎ให๎บริการกับลูกค๎าที่เป็นสมาชิกและ
ไมํเป็นสมาชิกในการให๎การปฏิบัติที่ดี และด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัว (Privacy) ให๎กับลูกค๎า การ
รักษาความเป็นสํวนตัวเป็นสิ่งที่ธุรกิจต๎องยึดมั่นเป็นจรรยาบรรณตํอลูกค๎า มีการปฏิบัติตามประกาศ
นโยบายรักษาความเป็นสํวนตัวที่ให๎ไว๎กับลูกค๎าที่จะเป็นผู๎เข๎าถึงและสามารถแก๎ไขได๎เพียงผู๎เดียว 
ตลอดจนสามารถตรวจสอบข๎อมูลสํวนตัวของลูกค๎าจากสถาบัน หนํวยงานที่ไว๎วางใจและเชื่อถือได๎ 
(Anitsal, I., Girard, T., & Anitsal, M. M., 2012) โดยปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ ชํองทางการจัดจ าหนําย 
การสํงเสริมการตลาด และอิทธิพลทางสังคม มีผลตํอความตั้งใจซื้อเกมดิจิทัล (ณัฐสรณ์ ตรังคธาร, 
2564; ฆนัสวัน ทามณี, 2564) 

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก

ทางเลือกตําง ๆ ที่ผู๎บริโภคได๎ตัดสินใจเลือกสินค๎าหรือบริการตามข๎อมูลและข๎อจ ากัดของสถานการณ์ 
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การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญและอยูํภายในจิตใจของผู๎บริโภคที่เกี่ยวข๎องกับ 5 ขั้นตอน
หลัก ได๎แกํ การรับรู๎ถึงความต๎องการ การค๎นหาข๎อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจเลือก
ทางเลือก และการประเมินผลหลังการซื้อ พฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึงกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะเป็น
การปฏิบัติของแตํละบุคคลที่จะเกี่ยวข๎องโดยตรงกับการซื้อและการใช๎สินค๎า และ/หรือบริการตําง ๆ วิธี
การศึกษาในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ เป็นวิธีที่ชํวยให๎เรียนรู๎เรื่องราวของพฤติกรรมผู๎บริโภคในสํวนของ
อิทธิพลทางสังคมได๎ ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบตํอพฤติกรรมการซื้อจะเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลแตํละคน 
ซึ่งได๎รับอิทธิพลจากตัวกระตุ๎นแล๎วท าให๎ตัวผู๎บริโภคแสดงพฤติกรรม เชํน การซื้อหรือไมํซื้อสินค๎า 
(Kotler, P., Keller, K. L., Ancarani, F., &amp; Costabile, M., 2014:Stankevich, A., 2017) 

  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากร ได๎แกํ ผู๎บริโภคท่ีเคยเลํนเกมออนไลน์  
2. การก าหนดกลุํมตัวอยําง เป็นผู๎บริโภคท่ีเคยซื้อหรือเลํนเกมออนไลน์ และเป็นกลุํมเจเนอเร

ชัน Z (คนที่เกิดในชํวง พ.ศ. 2540-2555) ที่อาศัยอยูํในกรุงเทพมหานคร ก าหนดระดับคําความ
เชื่อมั่นร๎อยละ 95 และระดับคําความคลาดเคลื่อนร๎อยละ 5 แบบไมํทราบประชากรของ 
W.G.Cochran (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2563) จ านวน 274 ตัวอยําง ด๎วยวิธีการสุํมแบบสะดวก 
(Convenience Sampling)  

3. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ แบบสอบถามออนไลน์ที่ผู๎วิจัยได๎สร๎างขึ้นเพ่ือใช๎ในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ แบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการและแบบสอบถามระดับความคิดเห็น ประกอบด๎วย ค าตอบยํอยแบบมาตรวัด
ประเมินคํา 5 ระดับ (Rating Scale) ประยุกต์ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบํงระดับ

 

การตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของ
กลุํมเจเนอเรชัน Z 

Stankevich, A. (2017). 

ปัจจัยทางการตลาด  
1. ด๎านผลิตภัณฑ์ (Product) 
2. ด๎านราคา (Price)  
3. ด๎านชํองทางการจ าหนําย (Place) 
4. ด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion) 
5. ด๎านการให๎บริการแบบเจาะจง (Personalization) 
6. ด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัว (Privacy) 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  683 
 

ความส าคัญออกเป็น 5 ระดับ คือมากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น๎อย (2) และน๎อยที่สุด (1) 
โดยแบบสอบถามแบํงออกเป็น 4 สํวนดังนี้ 

สํวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลพ้ืนฐานสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได๎ จ านวน 5 ข๎อ ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

สํวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลํนเกมออนไลน์ จ านวน 4 ข๎อ ลักษณะค าถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

สํวนที่ 3 แบบสอบถาม ตัวแปรต๎นเกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด 6 P’s ที่มีผลตํอ
การตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํมเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์ ราคา การ
จัดจ าหนําย การสํงเสริมการตลาด การรักษาความเป็นสํวนตัว และการให๎บริการแบบเจาะจง 

สํวนที่ 4 แบบสอบถาม ตัวแปรตามเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํมเจเนอเรชัน 
Z ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด๎วย การได๎รับประสบการณ์ที่แตกตําง ความสะดวกในการค๎นหา
ข๎อมูล การประเมินผลทางเลือก ความงํายในการซื้อ การตัดสินใจซื้อซ้ า และการแนะน าหรือบอกตํอ
กับบุคคลอ่ืนในการซื้อ  

การแปลผลความหมายคะแนนเฉลี่ยเพ่ือจัดล าดับส าคัญของปัจจัย ใช๎เกณฑ์ความกว๎างของ
แตํละอันตรภาคชั้นที่ 0.8 คือ ความส าคัญมากที่สุด (4.21 -5.00) ความส าคัญมาก (3.41-4.20) 
ความส าคัญปานกลาง (2.61-3.40) ความส าคัญน๎อย (1.81-2.60) ความส าคัญน๎อยท่ีสุด (1.00-1.80)  
4. การเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยแบบสอบถามออนไลน์ใช๎การสุํมแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) เพ่ือให๎เหมาะสมในการวิจัยที่ก าหนดเป็นกลุํมเจเนอเรชัน Z หรือ Gen Z (คนที่เกิดในชํวง 
พ.ศ. 2540-2555) ที่อาศัยอยูํในกรุงเทพมหานคร และเคยซื้อหรือเลํนเกมออนไลน์ เพ่ือให๎ตรงตาม
คุณสมบัติที่ต๎องการ ระหวํางเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 
5. สถิติที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จากคําสถิติร๎อยละ 
(Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติที่ใช๎
หาคุณภาพของแบบสอบถาม ด๎วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ผล
การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากการทดลอง (Try out) จ านวน 30 ชุด มีคําเทํากับ 
เทํากับ 0.874 สถิติทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยทางการตลาดที่สํงผลตํอการ
ตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํมเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร ใช๎สถิติการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด๎วยวิธี Enter 
 วิธีการรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์ให๎กับผู๎บริโภคที่เคยซื้อหรือเลํนเกม
ออนไลน์ของกลุํมเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร ด๎วยวิธีการสุํมตามความสะดวก (Convenience 
Sampling)  
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ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํมเจเนอเรชัน 
Z ในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้ 
 1. สรุปผลการวิเคราะห์ข๎อมูลพื้นฐานสํวนบุคคล พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ เป็นเพศ
ชาย ร๎อยละ 50.7 เพศหญิง ร๎อยละ 49.3 อายุระหวําง 19 - 21 ปี ร๎อยละ 58.0 รองลงมา อายุระหวําง 
22-24 ปี ร๎อยละ 24.1 อายุต่ ากวํา 18 ปี ร๎อยละ 13.9 และอายุ 25 ปีขึ้นไป ร๎อยละ 4.0 ระดับ
การศึกษามากที่สุดเป็นปริญญาตรี ร๎อยละ 67.5 รองลงมาคือ ต่ ากวําปริญญาตรี ร๎อยละ 31.4 และสูง
กวําปริญญาตรี ร๎อยละ 1.1 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร๎อยละ 74.5 ประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัว ร๎อยละ 
13.1 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร๎อยละ 4.4 เป็นข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร๎อยละ 2.6 และ
อาชีพอ่ืน ร๎อยละ 5.5 โดยมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนต่ ากวําหรือเทํากับ 15,000 บาท ร๎อยละ 61.3, รายได๎ 
15,001-25,000 บาท ร๎อยละ 21.9, รายได๎ 25,001-35,000 บาท ร๎อยละ 8.4, รายได๎ 35,001-45,000 
บาท ร๎อยละ 5.1 และมากกวํา 45,000 บาท ร๎อยละ 3.3 
 2. สรุปผลการวิเคราะห์ข๎อมูลพฤติกรรมการเลํนเกมออนไลน์ของกลุํมเจเนอเรชัน Z ใน
กรุงเทพมหานคร ประเภทเกมออนไลน์ที่ชอบมากที่สุด คือ เกมแอคชั่นแบบ FPS ร๎อยละ 21.9 
รองลงมา เกมเลียนแบบหรือการจ าลอง ร๎อยละ 18.6 เกมตํอสู๎ ร๎อยละ 14.6 เกมผจญภัย ร๎อยละ 11.3 
เกม RPG ร๎อยละ 9.9 เกมวางแผน ร๎อยละ 9.1 เกมกีฬาและการแขํงข๎น ร๎อยละ 8.0 เกมปริศนา ร๎อย
ละ 5.5 และเกมการศึกษา ร๎อยละ 1.1 จ านวนครั้งที่เลํนตํอสัปดาห์มากที่สุด 4-6 ครั้ง ร๎อยละ 33.2, 1-
3 ครั้ง ร๎อยละ 22.6, 7-9 ครั้ง ร๎อยละ 20.8, มากกวํา 12 ครั้ง ร๎อยละ 17.5 และ 10-12 ครั้ง ร๎อยละ 
5.8 โดยใช๎เวลาเลํนเกมตํอวัน 2-3 ชั่วโมง ร๎อยละ 35.0 รองลงมา น๎อยกวํา 1 ชั่วโมง ร๎อยละ 27.0, 4-5 
ชั่วโมง ร๎อยละ 20.8 และ 6-7 ชั่วโมง ร๎อยละ 17.2 กลุํมเจเนอเรชัน Z ใช๎คําใช๎จํายในการเลํนเกมตํอ
สัปดาห์มากที่สุด น๎อยกวํา 100 บาท ร๎อยละ 52.9 รองลงมา 301-400 บาท ร๎อยละ 17.9, 201-300 
บาท ร๎อยละ 15.3 และ 101-200 บาท ร๎อยละ 13.9 ตามล าดับ  
 3. สรุปผลการวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของ

กลุํมเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร พบวํา ในภาพรวมอยูํในระดับมาก (      = 4.08) เมื่อจ าแนก
รายด๎าน พบวํา ด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัว มีคําเฉลี่ยสูงสุดอยูํในระดับมาก ( ̅  = 4.19) 
รองลงมา โดยเรียงล าดับตามคําเฉลี่ยคือ ด๎านผลิตภัณฑ์ ( ̅  = 4.14), ด๎านการจัดจ าหนําย ( ̅  = 
4.13), ด๎านการสํงเสริมการตลาด ( ̅  = 4.07), ด๎านการให๎บริการแบบเจาะจง ( ̅ = 4.02), และด๎าน
สุดท๎ายคือ ด๎านราคา ( ̅ = 3.95) ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ระดับปัจจัยทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํมเจเนอเรชัน Z 
ในกรุงเทพมหานคร ภาพรวมและจ าแนกรายด๎าน  

ปัจจัยทางการตลาด  ̅   S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับ 

ด๎านผลิตภัณฑ์ 4.14 .599 มาก 2 
ด๎านราคา 3.95 .776 มาก 6 
ด๎านการจัดจ าหนําย 4.13 .697 มาก 3 
ด๎านการสํงเสริมการตลาด 4.07 .721 มาก 4 
ด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัว 4.19 .720 มาก 1 
ด๎านการให๎บริการแบบเจาะจง 4.02 .771 มาก 5 

ภาพรวม 4.08 0.71 มาก  

  
 4. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํมเจ
เนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานภาพรวมในสมการถดถอยระหวํางการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์
ของกลุํมเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร กับปัจจัยทั้ง 6 ตัว (ANOVA) ด๎วยวิธี Enter 

ตัวแปร Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 Regression 79.941 6 13.324 88.739 .000d 
 Residual 40.088 267 .150   
 Total 120.029 273    
d. Predictors: (คําคงที่), ด๎านการให๎บริการแบบเจาะจง, ด๎านผลิตภัณฑ์, ด๎านราคา, ด๎านการรักษา
ความเป็นสํวนตัว, ด๎านสํงเสริมการตลาด, ด๎านการจัดจ าหนําย 

สมมติฐาน ปัจจัยทางการตลาดอยํางน๎อย 1 ปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํม        
เจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร 
 ผู๎วิจัยทดสอบสมมติฐานโดยการใช๎การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) เพ่ือหาอิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํม     
เจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร โดยใช๎ข๎อมูลจากแบบสอบถามที่ได๎ตรวจสอบความถูกต๎องสมบูรณ์
แล๎วจ านวน 274 ชุด และก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 น าตัวแปรปัจจัยทางการตลาดทั้ง 6 
ตัวแปร เข๎าสมการเป็นภาพรวม หลังจากที่ได๎พิจารณาคําสัมประสิทธิ์การถดถอย โดยพิจารณาคํา             
p-value เปรียบเทียบกับคําระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ผลที่ได๎จากการวิเคราะห์มีดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression Analysis) ของ
ปัจจัยทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํมเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร 
ด๎วยวิธี Enter 

ตัวแปร 
การตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ 

t p-value 
B Std. Error Beta 

(คําคงที่) .530 .166  3.185 .002 
ด๎านผลิตภัณฑ์ .200 .067 .181 2.976 .003 
ด๎านราคา  .129 .049 .151 2.615 .009 
ด๎านการจัดจ าหนําย .186 .069 .196 2.687 .008 
ด๎านสํงเสริมการตลาด .098 .060 .107 1.648 .100 
ด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัว .096 .066 .104 1.448 .149 
ด๎านการให๎บริการแบบเจาะจง .169 .053 .196 3.170 .002 
a. Dependent Variable: การตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ 
R Square (R2) = 0.666  Adjust R Square (AR2) =  0.659  Std. Error of the Estimate (S.E.) = 0.387 
F = 88.739 Sig = .000 

  ̂=  .530  + .2(X1) + .129(X2) + .186(X3) + .169(X6) ; R 2 = 0.666  

 ̂  =  .181(Z1) + .151(Z2) + .196(Z3) + .196(Z6) 

 จากการทดสอบพบวํา ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตํอปัจจัยทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจ
ซื้อการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํมเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 4 ปัจจัย โดยผล
ที่ได๎ดังกลําวสามารถตอบสมมติฐานการวิจัยได๎ตังตํอไปนี้ ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด๎านการจัด
จ าหนําย ปัจจัยด๎านการให๎บริการแบบเจาะจง และปัจจัยด๎านราคา 
 2.1 ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ 
 สํงผลทางตรงตํอการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํมเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร ทั้งใน
เรื่องความนําเชื่อถือ ความงํายในการใช๎งาน คุณภาพสูง ความปลอดภัย และความหลากหลายของ
รูปแบบ 
 2.2 ปัจจัยด๎านการจัดจ าหนําย 
 สํงผลทางตรงตํอการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํมเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร ทั้งใน
เรื่องชํองทางจ าหนํายที่มีให๎เลือกหลากหลาย คุณภาพของชํองทางจ าหนําย มีระบบการขายที่ดี และมี
ความสะดวกในการสั่งซื้อ 
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Multiple Regression Analysis by Enter 

R2 = 0.666  SE. = 0.387 

 

การตัดสินใจซื้อเกม

ออนไลน์ของกลุํม 

เจเนอเรชัน Z  

Effect 

Not  Effect 

ภาพที่ 2 แสดงปัจจัยทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํมเจเนอเรชัน Z ใน

กรุงเทพมหานคร 

ผลิตภัณฑ์ (X1) 
(b=.200, r=.599) 

 
ราคา (X2) 

(b=.129, r=.671) 

การจัดจ าหน่าย (X3) 
(b=.186, r=.710) 

การส่งเสริมการตลาด (X4) 
(b=.098, r=.722) 

การรักษาความเป็นส่วนตัว (X5) 
(b=.096, r=.749) 

การให้บริการแบบเจาะจง (X6) 
(b=.169, r=.720) 

 

  ̂=  .530  + .200(ผลิตภัณฑ์)  + .169(การให๎บริการแบบเจาะจง) + .186(การจัดจ าหนําย) + .129(ราคา) ; R 2 = 0.666 

 2.3 ปัจจัยด๎านการให๎บริการแบบเจาะจง 
 สํงผลทางตรงตํอการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํมเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร ทั้งใน
เรื่องการให๎ค าแนะน าปรึกษารายบุคคล การแนะน าสินค๎าที่เหมาะกับลูกค๎า และการแนะน าสินค๎าที่
เคยสั่งซื้อหรือสนใจ 
 2.4 ปัจจัยด๎านราคา 
 สํงผลทางตรงตํอการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํมเจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร      
ทั้งในเรื่องของราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค๎า ราคาถูกกวําสินค๎าแบรนด์อ่ืน และราคาถูกกวําการซื้อ
ผํานชํองทางอ่ืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยสํวนทางการตลาด 4 ด๎าน ประกอบด๎วย ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านการจัด
จ าหนําย ด๎านการให๎บริการแบบเจาะจง และด๎านราคา มีผลตํอการตัดสินใจซื้อเกมออนไลน์ของกลุํม     
เจเนอเรชัน Z ในกรุงเทพมหานคร สะท๎อนให๎ผู๎ประกอบการธุรกิจตําง ๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ผู๎ประกอบการธุรกิจเกมออนไลน์ที่ต๎องปรับตัวเข๎าหากลุํมเจเนอเรชัน Z ควรเน๎นผลิตภัณฑ์ที่มีความ
นําเชื่อถือ งํายตํอการใช๎งาน ชํองทางจ าหนํายมีคุณภาพและมีให๎เลือกหลากหลาย มีการให๎บริการ
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แบบเจาะจง และราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ สอดคล๎องกับ ฆนัสวัน ทามณี . (2564) และณัฐสรณ์ 
ตรังคธาร. (2564) ที่พบวํา ปัจจัยปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ ชํองทางการจัดจ าหนําย การสํงเสริมการตลาด 
และอิทธิพลทางสังคม มีผลตํอความตั้งใจซื้อเกมดิจิทัล เชํนเดียวกับ วิชชา อํุมบางตลาด. (2560) และ
สรวิศ วิทูกิจ. (2559) ราคาการซื้อสินค๎าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เหมาะสมมีผลตํอการเลือกซื้อ
สินค๎า สอดคล๎องกับณิชกานต์ มหากิจถิรเดช. (2564) ที่พบวํา ราคา การสํงเสริมการตลาด และการ
กดดันโดยจ ากัดชํวงเวลา มีอิทธิพลทางตรงตํอความตั้งใจซื้อ  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการท าวิจัยครั้งตํอไปควรควรขยายแนวคิดส าหรับการท าวิจัยเชิงปริมาณผสมการวิจัย
เชิงคุณภาพด๎วยการสัมภาษณ์กลุํมตัวอยํางเพ่ือให๎ได๎ผลวิจัยที่สมบูรณ์มากข้ึน 

2. ควรเพ่ิมขอบเขตกลุํมเป้าหมายเพ่ิมเติมจากเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร เป็นจากทั่ว
ประเทศไทย เพ่ือความหลากหลายของข๎อมูลที่สะท๎อนความเห็นของผู๎ซื้อเกมออนไลน์ และสามารถ
เปรียบเทียบผลวิจัยในแตํละพ้ืนที่เพ่ือใช๎วางแผนกลยุทธ์ส าหรับการขยายฐานลูกค๎าในอนาคต 
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ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของบิตคอยน์และอารมณ์ของนักลงทุน 
THE RELATIONSHIP BETWEEN BITCOIN RETURN  

AND INVESTOR SENTIMENT  
 

รพีสร เฟื่องเกษม1 
Rapeesorn  Fuengkasem 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ใช๎ดัชนีกระแสเงิน (Money Flow Index: MFI) เป็นตัวบํงชี้เพ่ือวัดอารมณ์ของ
นักลงทุน (Investor Sentiment) ในตลาดบิตคอยน์ วัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหวําง
อัตราผลตอบแทนของบิตคอยน์และดัชนีกระแสเงิน ข๎อมูลที่ใช๎ในการวิจัยตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม 
2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 จากการวิเคราะห์สมการถดถอย โดยใช๎ ดัชนีเอสแอนด์พี500 และราคา
ทองค าเป็นตัวแปรควบคุม พบวํา อารมณ์ของนักลงทุนที่วัดโดยตัวบํงชี้ ดัชนีกระแสเงิน สํงผลกระทบ
อยํางมีนัยส าคัญตํออัตราผลตอบแทนของบิตคอยน์ในทิศทางบวก การหาจังหวะลงทุนโดยใช๎ดัชนี
กระแสเงินจึงเป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร๎างผลตอบแทนให๎เกิดข้ึนได๎  

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ชํวยให๎นักลงทุนสามารถตัดสินใจในการท าธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อ
ขายบิตคอยน์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถคาดการณ์สภาวะตลาดได๎จากอารมณ์ของนัก
ลงทุนผํานดัชนีกระแสเงิน หากดัชนีกระแสเงินปรับตัวสูงขึ้นนักลงทุนก็สามารถคาดการณ์ได๎วํามูลคํา
หลักทรัพย์อยูํในชํวงขาขึ้น ในทางกลับกันหากดัชนีกระแสเงินปรับตัวลดลงก็สามารถคาดการณ์ได๎วํา
มูลคําหลักทรัพย์อยูํในชํวงขาลง อยํางไรก็ตามนักลงทุนจะต๎องระมัดระวังการลงทุนในชํวงที่ใกล๎จะ
เกิดการกลับตัวของราคาบิตคอยน์ กลําวคือ ให๎หลีกเลี่ยงการซื้อบิตคอยน์ (หรือให๎ขายในกรณีที่ถือบิต
คอยน์อยูํ) ในชํวงที่มีการซื้อมากเกินไป (Overbought) และให๎หาจังหวะเข๎าซื้อบิตคอยน์ (หรือ
หลีกเลี่ยงการขายบิตคอยน์) ในชํวงที่มีการขายมากเกินไป (Oversold) เพ่ือให๎สามารถสร๎าง
ผลตอบแทนทีเ่ป็นบวกในการลงทุนในบิตคอนย์ได๎อยํางเหมาะสม 
 
ค าส าคัญ: ผลตอบแทนของบิตคอยน์ อารมณ์ของนักลงทุน ดัชนีกระแสเงิน 

 
 
 
 

                                                           
1 คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ E-mail: rapeesorn.f@bu.ac.th     
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Abstract 
This study examines the relationship between return of bitcoin and investor 

sentiment. The Money Flow Index (MFI), which is a combination of price and volume 
data, is used as an indicator to measure investor sentiment. Data used in research 
starts from 1 January 2019 to 31 December 2021. The research methodologies are 
descriptive statistic analysis and multiple regression analysis. The empirical results 
using S&P500 index and gold price as controlled variables show that the investor 
sentiment can be significantly explained by the Money Flow Index (MFI). The 
relationship is found in a positive direction. It is clear that investor can use the 
Money Flow Index as a tool to find appropriate market timing to invest in order to 
generate positive returns. 

The empirical results of this study also help investors to make more efficient 
trading decisions. Market conditions can be roughly predicted based on investor 
sentiment through the Money Flow Index. To describe, if the Money Flow Index is 
going up, investors can expect an uptrend in the Bitcoin's price. On the other hand, if 
the Money Flow index is going down, it can be expected that the stock's value is in a 
downtrend. However, investors must be thoughtful when the Bitcoin price reversal is 
forthcoming. To simplify, 1) avoid buying Bitcoins (or sell if holding Bitcoins) during 
MFI is in the overbought area and 2) find a time to buy Bitcoins (or avoid selling 
Bitcoin) during MFI is in the oversold area in order to generate a positive return on 
investment appropriately. 
 
Keywords: Bitcoin Return, Investor Sentiment, The Money Flow Index 
 
บทน า  

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีสามารถเติบโตได๎อยํางตํอเนื่อง ข๎อมูลมูลคําตลาดคริปโตเคอร์เรนซีใน
ปี 2564 ที่ผํานมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 มีมูลคําตลาด เทํากับ 760,813,374,590 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลคําตลาดเทํากับ 2,233,586,799,113 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เติบโตขึ้นมากถึง 193.58% (CoinMarketCap) โดยมีบิตคอยน์ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัล
สกุลแรกที่มีสัดสํวนของมูลคําตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงที่สุดในตลาด (ภาพที่ 1 
แสดงสัดสํวนของแตํละเหรียญในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี)  
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ภาพที่ 1 สัดสํวนของแตํละเหรียญในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี 
ที่มา: Bitkub 
 

ราคาของบิตคอยน์ได๎มีการปรับตัวสูงขึ้นทางด๎านราคาอยํางก๎าวกระโดด ในปี 2564 ที่ผํานมา 
ราคาของบิตคอยน์ได๎ปรับตัวสูงขึ้นจากวันที่ 1 มกราคม 2564 ที่ราคา 964,111.20 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา มาเป็น 1,533,443.02 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็นการ
เติบโตถึง 59.05% (ภาพท่ี 2 แสดงราคาบิตคอยน์ย๎อนหลัง)  

 

 
ภาพที่ 2 ราคาบิตคอยน์ย๎อนหลังในสกุลเงินดอลลําร์สหรัฐอเมริกา 
ที่มา: CoinMarketCap  
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 จากการเพ่ิมข้ึนของราคาบิตคอยน์ท าให๎มีนักลงทุนที่ให๎ความสนใจในการลงทุนมีจ านวนมาก
ขึ้นอยํางมาก แตํอยํางไรก็ตาม การลงทุนในบิตคอยน์มีความเสี่ยงเนื่องจากราคาบิตคอยน์มีความผัน
ผวนอยํางมาก (รูปที่ 3 แสดงการแกวํงตัวของราคาบิตคอยน์) จากภาพจะเห็นวํา ราคาของบิตคอยน์
ต่ าสุดในปีที่ผํานมามีราคาต่ าสุดอยูํที่ 28,808 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และราคาสูงสุดอยูํที่ 69,020 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นชํวงราคาท่ีกว๎างอยํางมาก  ดังนั้นการลงทุนในบิตคอยน์จะต๎องมีการ
วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาเพ่ือหลีกเลี่ยงการขาดทุนจากการลงทุนไมํให๎เกิดขึ้น 

 
ภาพที่ 3 การแกว่งตัวของราคาบิตคอยน์ 
ที่มา: Binance 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางผลตอบแทนจากการลงทุนในบิต
คอยน์และดัชนีความอํอนไหวของนักลงทุน (Investor Sentiment Index) 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

งานวิจัยนี้ศึกษาศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางผลตอบแทนจากการลงทุนในบิตคอยน์และ
อารมณ์ของนักลงทุน (Investor Sentiment) โดยใช๎ดัชนีกระแสเงิน (Money Flow Index) เป็นตัว
แปรชี้วัดอารมณ์ของนักลงทุน ขอบเขตของการศึกษาเป็นข๎อมูลอนุกรมเวลารายวัน ตั้งแตํวันที่ 1 
มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 739 รายการ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ผลจากการวิจัยจะท าให๎ทราบวํา ความอํอนไหวของนักลงทุนมีผลตํออัตราผลตอบแทน

ของบิตคอยน์หรือไมํ และถ๎าหากพบความสัมพันธ์ ความอํอนไหวของนักลงทุนอัตราการสํงผลอยูํใน
ระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรที่สํงผลตํออัตราผลตอบแทนของบิตคอยน์อ่ืน ๆ   

2) เพ่ือให๎นักลงทุนใช๎เป็นเครื่องมือในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนในบิตคอยน์  

3) เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการหาจังหวะในการซื้อขายเพ่ือให๎ได๎รับผลตอบแทนที่เป็นบวก 
เนื่องจากหนึ่งในปัจจัยที่คาดวําจะสํงผลกระทบตํอราคาของบิตคอนย์คืออารมณ์ (Sentiment) ของ
นักลงทุน  
 
ความส าคัญของปัญหา 

ตามทฤษฎีทางการเงินถือได๎วํานักลงทุนสํวนใหญํในตลาดเป็นนักลงทุนที่สมเหตุสมผล 
(Rational Investor) และเชื่อวําถึงแม๎จะมีนักลงทุนที่ไมํสมเหตุสมผล (Irrational Investors) อยูํใน
ตลาด แตํจ านวนของนักลงทุนที่ไมํสมเหตุสมผลจะมีจ านวนเพียงเล็กน๎อย และการกระท าของนัก
ลงทุนที่ไมํสมเหตุสมผลจะไมํได๎สํงผลกระทบกับแนวโน๎มความเคลื่อนไหวของตลาด เนื่องจากทฤษฎี
ตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Market Efficiency Theory) เชื่อวํามีกลไกในการปรับตัวของสภาวะตลาด 
ท าให๎ตลาดเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพอยูํเสมอ อยํางไรก็ตาม การเกิดขึ้นของวิกฤติฟองสบูํในตลาด
การเงินหลายครั้งในอดีตเป็นหลักฐานที่แสดงวําทฤษฎีทางการเงินที่กลําวมาข๎างต๎นไมํได๎เป็นจริงเสมอ
ไป และในบางครั้งทฤษฎีทางการเงินไมํสามารถให๎ค าอธิบายที่นําเชื่อถือได๎ 

การเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance) จึงได๎มีบทบาทในการอธิบายการเกิดขึ้นของ
ผลลัพธ์จากการลงทุนของนักลงทุนที่ไมํสมเหตุสมผลในตลาด เมื่อการกระท าที่เกิดจากอารมณ์ 
(Sentiment) และไมํเป็นไปตามทฤษฎีทางการเงิน (Financial Theory) เกิดขึ้นอยํางตํอเนื่องและ
อาจกลายเป็นแนวโน๎มการเคลื่อนไหวของตลาด ดังนั้นการประยุกต์ใช๎การเงินเชิงพฤติกรรมไมํ
เพียงแตํอธิบายพฤติกรรมที่ไมํสมเหตุสมผลของนักลงทุน แตํยังสามารถอธิบายความเป็นไปได๎ของ
รูปแบบของการเกิดข้ึนของราคา (Price Discovery) ของสินทรัพย์ทางการเงินในอนาคตได๎ 

จากการค๎นคว๎างานวิจัยในอดีตพบวํา มีการศึกษามากมายที่ส ารวจปัจจัยทางการเงินที่สํงผล
ตํอผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ อยํางไรก็ตาม การวิจัยเกี่ยวกับการวัดความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุนด๎วยตัวชี้วัดอารมณ์ของนักลงทุนยังมีอยูํอยํางจ ากัด จากชํองวํางการวิจัยที่กลําวมา บทความนี้
จะวัดความอํอนไหวนักลงทุนด๎วย ดัชนีกระแสเงิน(Money Flow Index: MFI) เพ่ือศึกษาผลกระทบ
ตํอผลตอบแทนจากการลงทุนในบิตคอยน์ 
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อารมณ์ของนักลงทุน (Investor Sentiment) 
สภาพอารมณ์ของนักลงทุน คือ ความคิด ความรู๎สึก ของนักลงทุนที่มีตํอสภาพของตลาด            

ซึ่งปัจจัยนี้อาจจะสํงผลตํอราคาของสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดได๎ ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากความรู๎สึกของนัก
ลงทุนที่ตัดสินวํา ดี หรือไมํดีนั้น จะเกิดขึ้นทันทีโดยอัตโนมัติ และมักจะเกิดขึ้นโดยปราศจากการคิด
ไตรํตรอง ท าให๎ผลกระทบจากความรู๎สึกของนักลงทุนสะท๎อนออกมาทางราคาของสินทรัพย์เสี่ยงอยําง
รวดเร็ว (Slovic, Finucane, Peter and MacGregor, 2002)  

ถ๎านักลงทุนตัดสินใจลงทุนตามความรู๎สึก และอารมณ์ มากกวําการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน 
สํงผลให๎ราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวตามความรู๎สึกของนักลงทุน แทนที่จะเคลื่อนไหวตามปัจจัยอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการลงทุนท าให๎ราคาของหลักทรัพย์มีความแตกตํางไปจากมูลคําที่แท๎จริง นอกจากนี้
ยังท าให๎ราคาไมํสามารถเคลื่อนกลับมาสูํราคาที่แท๎จริงได๎อีกด๎วย (Baker and Wurgler, 2006; 
DeLong, Shleifer, Summers and Waldman, 1993) 

งานวิจัยในตํางประเทศยังพบวําอารมณ์ของนักลงทุน ( Investor Sentiment) เกิดมาจาก
หลายปัจจัย เชํน ความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility) ท าให๎เกิดความรู๎สึกด๎านบวก, 
สินค๎าที่ขัดกับศีลธรรม เชํน ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต๎น ท าให๎เกิดความรู๎สึกด๎านลบ 
(Campbell, 2000) หรือแม๎กระทั่งชื่อเสียงขององค์กรหรือผู๎บริหารก็สํงผลตํอความรู๎สึกของผู๎ลงทุน
เชํนกัน ซึ่งพบวํานักลงทุนมักตัดสินสินทรัพย์ทันทีจากชื่อของสินทรัพย์ หรือชื่อของสินทรัพย์ดิจิทัล 
กํอนที่จะคิดถึงปัจจัยพ้ืนฐานอ่ืน ๆ เชํน ผลประกอบการ การเติบโตความก๎าวหน๎าของธุรกิจ 
(Statman, 2008)  

นอกจากนี้ จากงานวิจัยของ Cooper et al (2001) พบวําในชํวงปี 1990 ชื่อบริษัทมีความ
สาคัญมาก โดยบริษัทที่มี dotcom ได๎รับความนิยม ท าให๎บริษัทที่เปลี่ยนชื่อเป็น dotcom มี
ผลตอบแทนที่ผิดปกติทางบวก 74% ในชํวง 10 วันที่มีการประกาศเปลี่ยนชื่อ หลังจากนั้นในชํวงปี 
2005 dotcom กลับกลายเป็นผลกระทบด๎านลบตํอธุรกิจ ท าให๎บริษัทที่มีชื่อ dotcom น าค าวํา 
dotcom ออก และเปลี่ยนเป็นชื่ออ่ืน ซึ่งสํงผลให๎เกิดผลตอบแทนท่ีผิดปกติทางบวกอีกครั้งหนึ่ง 

Hirshleifer and Shumway (2003) พบวําความรู๎สึกพึงพอใจที่เกิดจากสภาพอากาศที่ดีใน
วันหนึ่ง ๆ สํงผลให๎ผลตอบแทนหุ๎นในวันนั้นสูง และงานวิจัยของ Edmans et al (2007) พบวําผลแพ๎
ในเกมฟุตบอลสํงผลให๎ผลตอบแทนหุ๎นวันนั้นต่ า หรือการให๎ผู๎ตัดสินชมสํวนหนึ่งของภาพยนตร์ระทึก
ขวัญ เพ่ือกระตุ๎นความกลัว พบวําอารมณ์ที่เกิดจากการชมภาพยนตร์นั้นสํงผลตํอการตัดสินใจอ่ืน ๆ ที่
ไมํเก่ียวข๎องกับภาพยนตร์  

ตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ใช๎วัดอารมณ์และความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาด มีอยูํหลายตัวแปร เชํน 
ความคิดเห็นจากนักลงทุน กระแสเงินลงทุนในกองทุนรวม สํวนเพ่ิมของราคาหลักทรัพย์ที่มีการจําย
ปันผล ปริมาณการซื้อขาย เป็นต๎น ซึ่งตัวแปรที่สื่อถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน มีความสัมพันธ์กับ
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อัตราผลตอบแทนในสินทรัพย์เสี่ยง (Baker and Wurgler, 2007; Schmeling, 2008; Karnizova 
and Khan, 2010)  

นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดตัวแปรในการพิจารณาความอํอนไหว หรือความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุนในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ยกตัวอยํางเชํน Phuong (2020a, 2020b) ได๎ใช๎ Psychological 
Line Index และ Relative Strength Index ในการวัดความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดหุ๎น โดยมี
เป้าหมายเพื่อขยายการใช๎ประโยชน์จากตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง 
งานวิจัยนี้แตกตํางออกไปโดยจะวัดความอํอนไหวของนักลงทุนโดยใช๎ดัชนีกระแสเงิน (Money Flow 
Index: MFI) และผลตํอผลตอบแทนจากการลงทุนในบิตคอยน์ 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากปัจจัยตําง ๆ ที่มีตํอบิตคอยน์มีความแตกตํางกันในตัวแปร 
เครื่องมือทางเศรษฐมิติ และรูปแบบของสมการที่ใช๎ในการด าเนินการวิจัย แตํอยํางไรก็ตามงานวิจัยที่
ส าคัญมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการใช๎ตัวแปรที่เก่ียวกับการวัดอารมณ์ของนักลงทุนในตลาด มีดังนี้  

Kapar, K., and Olmo, J. (2021) ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของราคาบิตคอยน์ผําน
แบบจ าลอง Vector Error Correction Model ใช๎ข๎อมูลตั้งแตํกรกฎาคม 2553 ถึงมกราคม 2561 
โดยใช๎ตัวแปร คือ ดัชนี S&P 500 ราคาทองค า การค๎นหาออนไลน์ที่เกี่ยวข๎องกับ Bitcoin ใน Google 
และดัชนีความกลัวของ The Federal Reserve (FED) ผลจากการวิจัยพบวํา ดัชนีความกลัว และดัชนี 
S&P 500 สํงผลดีตํอราคาบิตคอยน์ และราคาทองค าและดัชนีความกลัวมีผลในทางตรงข๎ามกัน               
การค๎นพบนี้ชี้ให๎เห็นวํา ราคาของบิตคอยน์เคลื่อนไหวในรูปแบบของการเป็นวัฏจักร 

Gozcek, L., and Skliarov, I. (2019) ศึกษาตัวขับเคลื่อนราคาของบิตคอยน์ ผําน
แบบจ าลอง Vector Error Correction Model โดยใช๎ปัจจัยที่แสดงถึงแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ 
จากการศึกษาพบวําปัจจัยหลักที่ผลักดันราคาบิตคอยน์ คือ คําความนิยม แตํจะไมํได๎รับผลกระทบ
จากปัจจัยอุปสงค์และอุปทานในลักษณะที่เป็นธรรมชาติส าหรับสกุลเงินทั่วไป 

Kjaerland, F., et al. (2018) ศึกษาวําปัจจัยใดบ๎างที่สํงผลตํอการเกิดขึ้นของราคาบิตคอยน์ 
เพ่ือให๎นักลงทุนตัดสินใจลงทุนได๎อยํางเหมาะสม ผําน Autoregressive Distributed Lag และ 
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity จากการศึกษาพบวํา Hash rate 
ไมํเก่ียวข๎องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาบิตคอยน์ นอกจากนี้ ผลการวิจัยแสดงวําราคาของบิตคอยน์
ได๎รับผลกระทบจากการค๎นหาใน Google และอัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 ในทางตรงกัน
ข๎าม ผลการวิจัยพบวําดัชนีความผันผวนของ CBOE (VIX) น้ ามัน ทองค า และปริมาณธุรกรรมของบิต
คอยน์ ไมํสํงผลกระทบตํอราคาบิตคอยน์ 
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Zhu, Dickinson and Li (2017) ใช๎ข๎อมูลรายเดือนตั้งแตํปี 2011 ถึง 2016 เพ่ือสร๎าง
แบบจ าลอง เพื่อศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอราคาของบิตคอยน์ โดยใช๎ตัวแปรทางเศรษฐกิจ เชํน ดัชนีราคา 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีคําเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow jones อัตราเงินกองทุนของ
รัฐบาลกลาง และราคาทองค า ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์เชิงประจักษ์พบวํา ตัวแปรทั้งหมดเหลํานี้มี
อิทธิพลในระยะยาวตํอราคาของบิตคอยน์ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลมากที่สุด
ตํอราคาบิตคอยน์ ในขณะที่ราคาทองค ามีอิทธิพลน๎อยที่สุด  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยถูกสร๎างขึ้นบนสมมติฐานวําอารมณ์ของนักลงทุน (Money Flow Index: 
MFI) มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของบิตคอยน์ (Bitcoin Return: BTCR) และเพ่ิมปัจจัยที่มี
แนวโน๎มจะสํงผลกระทบกับอัตราผลตอยแทนจากการลงทุนในบิตคอยน์ในแบบจ าลองเพ่ือให๎เป็นตัว
แปรควบคุม ซึ่งตัวแปรควบคุมจ านวน 2 ตัว ที่ใช๎ในแบบจ าลอง ได๎แกํ ดัชนีเอสแอนด์พี500 (S&P500 
Index: SP) และราคาทองค า (Gold Price: GOLD)   
 
การค านวณดัชนีกระแสเงิน (Money Flow Index: MFI) 
 งานวิจัยนี้ใช๎ดัชนีกระแสเงิน (Money Flow Index: MFI) เป็นตัวแทนในการวัดอารมณ์ของ
นักลงทุนตํอการลงทุนในบิตคอยน์ ซึ่งดัชนีกระแสเงินถูกพัฒนาโดยนักวิจัยสองทําน ได๎แกํ Avrum 
Soudack และ Gene Quong และเป็นหนึ่งในตัวบํงชี้โมเมนตัมที่ใช๎บํอยที่สุดในการวิเคราะห์ทาง
เทคนิค การเปลี่ยนแปลงของราคาบิตคอยน์จะค านวณในชํวงเวลาและชํวงที่เพ่ิมขึ้นจาก 0 ถึง 100 
และมี 4 ขั้นตอนในการค านวณดัชนีกระแสเงิน MFI 
ขั้นตอนที่ 1: ค านวณราคารายวันทั่วไป (Typical Price) ของบิตคอยน์ 
 ในระหวํางวันซื้อขาย บิตคอยน์สามารถเกิดการจับคูํได๎หลายราคา ในการก าหนดราคารายวัน
ทั่วไปของสินทรัพย์จะใช๎คําเฉลี่ยอยํางงํายของคําสูงสุด (High) คําต่ าสุด (Low) และราคาปิด (Close) 
(Chen, Chong & Duan, 2010) 
 

                
              

 
    (1) 

 
 ขั้นตอนที่ 2: ค านวณการไหลของเงิน 
 สิ่งส าคัญคือต๎องเข๎าใจวํา กระแสเงิน (Money Flow) หมายถึง กระแสเงินในหนึ่งวัน               
ซึ่งสามารถค านวณได๎โดยการคูณราคาทั่วไปด๎วยปริมาณการซื้อขายในวันนั้น (Achelis, 2001)  
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                                              (2) 
 
 ในวันที่ตลาดอยูํในชํวงขาขึ้น (Bull Market) กระแสเงินเป็นตัวแทนของความกระตือรือร๎น
ของผู๎ซื้อ ในทางตรงกันข๎าม วันที่ตลาดอยูํในชํวงขาลง (Bear Market) กระแสเงินจะมีแนวโน๎มลดลง
และแสดงให๎เห็นวําตลาดถูกครอบง าโดยผู๎ขาย  
 
ขั้นตอนที่ 3: ค านวณอัตราสํวนการไหลของเงิน (Money Flow Ratio) 
 อัตราสํวนการไหลของเงิน (Money Flow Ratio) ค านวณโดยการหารกระแสเงินที่เป็นบวก
ทั้งหมดด๎วยการไหลของเงินที่เป็นลบทั้งหมด หากราคาปกติในปัจจุบันมากกวําราคาปกติของวันกํอน
หน๎า การไหลของเงินจะเป็นบวก ในทางกลับกัน หากราคาปกติของวันปัจจุบันน๎อยกวําราคาปกติของวัน
กํอนหน๎า กระแสเงินจะเป็นลบ ส าหรับกรอบเวลาที่นิยมใช๎ในการค านวณคือ 14 วัน (Achelis, 2001)  
 กระแสเงินบวกทั้งหมด (Total Positive Money Flow) คือ จ านวนวันทั้งหมดส าหรับ               
ซึ่งราคาปกติในวันที่ค านวณจะสูงกวําราคาปกติของวันกํอน ในทางตรงข๎าม กระแสเงินติดลบทั้งหมด 
(Total Negative Money Flow) คือ จ านวนวันที่ราคาทั่วไปในวันที่ค านวณต่ ากวําราคาปกติของวัน
กํอน วันที่คงที่อัตราปกติจะถูกลบออก ในขณะเดียวกันอัตราสํวนเงินก็ถูกสร๎างขึ้น 
 

                   
                         

                         
    (3) 

 
ขั้นตอนที่ 4: ค านวณดัชนีกระแสเงิน (Money Flow Index: MFI) 
 การค านวณ ดัชนีกระแสเงิน สามารถท าได๎ตามสมการ ดังนี้ 
 
                   (   )      

   

                  
  (4) 

 
 ดัชนีกระแสเงิน จะมีคําเป็นตัวเลขระหวําง 0 ถึง 100 โดยมี 100 เป็นคําสูงสุด และ 0 เป็น
คําต่ าสุด  
 เมื่อกระแสเงินสดเป็นบวกคํอนข๎างสูง คําดัชนีกระแสเงินที่ค านวณได๎จะเข๎าใกล๎ 100 ในทาง
ตรงกันข๎าม เมื่อกระแสเงินสดติดลบคํอนข๎างสูง ดัชนีกระแสเงินที่ค านวณได๎จะเข๎าใกล๎ 0 โดยทั่วไป
แล๎ว คําดัชนีกระแสเงินที่สูงกวํา 80 จะถือวําซื้อมากเกินไป (Overbought) และคําดัชนีกระแสเงินที่
ต่ ากวํา 20 ถือเป็นการขายมากเกินไป (Oversold) 
 หากดัชนีการแสเงินสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของบิตคอยน์ได๎ 
นักลงทุนจะสามารถใช๎การดูคําของดัชนีกระแสเงินเพ่ือหาจังหวะในการซื้อและขายที่เหมาะสมได๎ 
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กลําวคือ ให๎หลีกเลี่ยงการซื้อบิตคอยน์ (หรือให๎ขายในกรณีที่ถือบิตคอยน์อยูํ) ในชํวงที่มีการซื้อมาก
เกินไป (Overbought) และให๎หาจังหวะเข๎าซื้อบิตคอยน์ (หรือหลีกเลี่ยงการขายบิตคอยน์) ในชํวงที่มี
การขายมากเกินไป (Oversold) เพ่ือให๎สามารถสร๎างผลตอบแทนที่เป็นบวกในการลงทุนในบิตคอนย์ได๎ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
รูปแบบการวิจัย 
 ในการทดสอบผลกระทบจากอารมณ์ของนักลงทุนตามตัวบํงชี้ดัชนีกระแสเงิน (MFI) ตํอ
ผลตอบแทนของ 
บิตคอยน์ สามารถเขียนในรูปแบบจ าลองความสัมพันธ์ได๎ดังนี้ 
 

                                          (5) 
 
โดย BTCR   = ผลตอบแทนจากการลงทุนในบิตคอยน์ (%) 
 MFI   =         ดัชนีกระแสเงิน (คะแนน) 
 SP  = ดัชนีเอสแอนด์พี 500 (จุด) 

GOLD  = ราคาทองค า (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตํอ 1 ทรอยออนซ์) 

β0  = คําคงที่ 

β1, β2, β3 = คําสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน 

   = คําความคลาดเคลื่อน 
 t  = ข๎อมูลรายวันจ านวน 739 รายการ 

ตัวแปรอิสระ 
ดัชนีกระแสเงนิ (MFI) 

ตัวแปรควบคุม 
ดัชนีเอสแอนด์พี 500 (SP) 

ราคาทองค า (GOLD) 

ตัวแปรตาม 
ผลตอบแทนของบิตคอยน์ (BTCR) 
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 งานวิจัยนี้ใช๎กลุํมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการราคาซื้อขายบิตคอยน์ในแบบรายวัน ทั้งราคาสูงสุด 
ราคาต่ าสุด ราคาปิด และปริมาณการซื้อขายรายวัน รวมทั้งคําดัชนีกระแสเงิน ดัชนีเอสแอนด์พี และ
ราคาทองค า การศึกษาใช๎ข๎อมูลตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งหลังผําน
กระบวนการจัดการข๎อมูล ได๎ข๎อมูลรวมทั้งสิ้น 739 รายการ  
 
ตารางท่ี 1 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรตําง ๆ  

Variable Unit N Mean Minimum Maximum Std. Dev. 
BTCR % 739 -0.17 -21.33 46.72 4.78 
MFI Point 739 53.52 13.11 95.36 16.72 
SP Point 739 3,485.29 2,237.40 4,793.06 635.85 

GOLD USD 739 1,661.95 1,270.05 2,058.40 208.37 
 
 จากตารางที่ 1 พบวํา จ านวนข๎อมูลอนุกรมเวลาของแตํละตัวแปรในชํวงเวลาที่ใช๎ใน
การศึกษา คือ 739 รายการ อัตราผลตอบแทนบิตคอยน์รายวันเฉลี่ยในชํวงเวลาที่ใช๎ในการศึกษา เทํากับ 
ร๎อยละ -0.17 ผลตอบแทนรายวันต่ าสุด คือ ขาดทุนร๎อยละ 21.33 และผลตอบแทนสูงสุดเทํากับ ร๎อยละ 
46.72 สํวนเบี่ยงเบนมาตราฐานของอัตราผลตอบแทนบิตคอยน์มีคําเทํากับ ร๎อยละ 4.78  
 คําดัชนีกระแสเงินมีคําเฉลี่ยเทํากับ 53.52 คะแนน คําต่ าสุดเทํากับ 13.11 คะแนน คําสูงสุด
เทํากับ 95.36 คะแนน สํวนเบี่ยงเบนมาตราฐานของดัชนีกระแสเงินมีคําเทํากับร๎อยละ 16.72 ดัชนี
เอสแอนด์พี 500 มีคําเฉลี่ยดัชนีเทํากับ 3,485.29 จุด มีคําต่ าสุดเทํากับ 2,237.40 จุด ดัชนีเอสแอนด์
พี 500 มีคําสูงสุดเทํากับ 4,793.06 จุด สํวนเบี่ยงเบนมาตราฐานของดัชนีเอสแอนด์พี 500 เทํากับ
ร๎อยละ 635.85 

ราคาทองค ามีคําเฉลี่ยเทํากับ 1,661.95 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตํอหนึ่งทรอยออนซ์ มีคํา
ต่ าสุดเทํากับ 1,270.05 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตํอหนึ่งทรอยออนซ์ ราคาทองค ามีคําสูงสุดเทํากับ 
2,058.40 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตํอหนึ่งทรอยออนซ์ และสํวนเบี่ยงเบนมาตราฐานของราคาทองค า
เทํากับร๎อยละ 208.37 
 
ผลการวิจัย  

จากสมการที่ใช๎ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณตามกรอบแนวคิดการวิจัย (สมการ (5)) 
สามารถแสดงผลการ วิเคราะห์ได๎ตามตารางที่ 2   
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  701 
 

ตารางที่ 2 แสดงความความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรอิสระที่มีตํอตัวแปรตาม จากการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ พบวํา ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กับราคาของบิตคอยน์ โดยสามารถ
แสดงได๎ตามสมการ ดังนี้ 
 

                             
                

 

                 
       

 
จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบวํา อัตราผลตอบแทนของบิตคอยน์มี

ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับดัชนีกระแสเงิน (MFI) ซึ่งถูกใช๎เป็นตัวชี้วัดอารมณ์ของนักลงทุนในตลาด 
(Investor Sentiment) กลาํวคือ ถ๎าคะแนนของดัชนีกระแสเงินเพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะสํงผลให๎อัตรา
ผลตอบแทนของบิตคอยน์เพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 0.000164 

ความสัมพันธ์ในเชิงบวกดังกลําวยังถูกพบในตัวแปรระหวํางอัตราผลตอบแทนของบิตคอยน์
และดัชนีแอสแอนด์พี 500 หรือราคาของบิตคอยน์ปรับตัวขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา กลําวคือ ถ๎าดัชนีแอสแอนด์พี 500 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 1 จุด                
จะสํงผลให๎อัตราผลตอบแทนของบิตคอยน์เพิ่มข้ึนร๎อยละ 0.0000006  

อยํางไรก็ตาม ข๎อมูลทางสถิติแสดงให๎เห็นวําอัตราผลตอบแทนของบิตคอยน์มีความสัมพันธ์
ในเชิงลบกับราคาทองค า กลําวคือ ถ๎าราคาของทองค าเพ่ิมขึ้น 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จะสํงผลให๎
อัตราผลตอบแทนของบิตคอยน์ลดลงร๎อยละ 0.005355 
 
ตารางท่ี 2 คําสถิติจากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
MFI 0.00016400 0.00010500 1.668341 0.0957* 
SP 0.00000060 0.00000036 1.663880 0.0966* 

GOLD -0.00000222 0.00000111 -2.002720 0.0456** 
C 0.00535500 0.01507000 0.355348 0.7224 

R-square 0.0954    

***, **, * หมายถึง มีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99%, 95%, และ 90% ตามล าดับ 
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สรุปและอภิปรายผล  
จากความสัมพันธ์ทางสถิติที่พบในงานวิจัยนี้ ระหวํางอัตราผลตอบแทนของบิตคอยน์และ

ดัชนีกระแสเงิน (MFI) แสดงให๎เห็นวํานักลงทุนสามารถใช๎คะแนนของดัชนีกระแสเงินเป็นเครื่องมือใน
การหาจังหวะในการลงทุนซื้อและขายบิตคอยน์ โดยอาจใช๎กลยุทธ์ในการลงทุนโดยการเข๎าซื้อบิต
คอยน์ เมื่อนักลงทุนในตลาดสํวนใหญํอยูํสภาพอารมณ์ที่ดีเกินไป หรืออยูํในชํวงซื้อมากเกินไป  
(Overbought) ในทางตรงข๎ามให๎ขายบิตคอยน์ เมื่อนักลงทุนในตลาดสํวนใหญํอยูํในสภาพอารมณ์ไมํ
ดีเกินไป หรืออยูํในชํวงขายมากเกินไป (Oversold)  

นอกเหนือเครื่องมือและกลยุทธ์ที่นักลงทุนสามารถน าไปใช๎ในการลงทุน การศึกษายังพบวํา
อัตราผลตอบแทนของบิตคอยน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับดัชนีเอสแอนด์พี 500 แตํพบ
ความสัมพันธ์ในเชิงลบกับราคาทองค า หรือกลําวได๎วํา ในมุมมองของนักลงทุนจะคิดวําบิตคอยน์มี
ลักษณะเป็นสินทรัพย์เสี่ยง (Risky Assets) คล๎ายกับหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และไมํใชํ
สินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย (Safe Haven) เหมือนทองค า 
 
ข้อเสนอแนะ  

ในการวิจัยนี้ยังไมํได๎มีการทดสอบกลยุทธ์ในการลงทุนโดยการใช๎ดัชนีกระแสเงินกับข๎อมูล
ผลตอบแทนของบิตคอยน์ โดยอาจใช๎การก าหนดคําของจุดที่ขายมากเกินไป (Oversold) เป็นจุดเข๎า
ซื้อ และก าหนดคําของจุดที่ซื้อมากเกินไป (Overbought) เป็นจุดขาย ซึ่งหากมีการท าการวิจัยตาม   
กลยุทธ์ดังกลําวเพ่ิมเต็มจะสามารถระบุได๎วํานักลงทุนสามารถสร๎างผลตอบแทนในการลงทุนได๎จริง
หรือไมํ และหากสามารถท าได๎จริงจะสามารถได๎ผลตอบแทนประมาณก่ีเปอร์เซนต์ 
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         พฤตกิรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ      
        รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
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Behavior and marketing mix factors affecting the decision to purchase 
motorcycles of private college students in Mueang Nakhon Ratchasima 

District Nakhon Ratchasima Province 
 

พิชัย สารภักดิ์1 และ ประสิทธิ์ ทันสมัย2 

Dr.Pichai Sarapugdi and Prasit  Tansamai
 

                                                          
บทคัดย่อ 

การศึกษามีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาข๎อมูลปัจจัยพ้ืนฐานสํวนบุคคลที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
และปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัย
เอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสึมา 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มี
ตํอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสึมา 3) 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางข๎อมูลพ้ืนฐานสํวนบุคคลกับพฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมือง
นครราชสึมา เป็นการสุํมตัวอยํางแบบแบบอยํางงาย (Simple Random Sampling) โดยใช๎
แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติเชิงพรรณา ประกอบด๎วยการแจกแจง
ความถี่ของข๎อมูล และการค านวณคําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
สมมติฐานด๎วยคําไคร์- สแคร์ (Chi - Square)  ผลการศึกษาพบวํา              
             (1)  พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ72.20 มีระดับการศึกษาเป็น
นักศึกษาอยูํในระดับชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร๎อยละ  31.80 ศึกษาอยูํในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิด
เป็นร๎อยละ 37.00 ลักษณะที่พัก เป็นห๎องเชําคิดเป็นร๎อยละ 60.70 และมีรายได๎ /เดือน ตั้งแตํ 3,001 
บาทขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ72.00 ตามล าดับ ทางด๎านพฤติกรรมพบวําใช๎รถจักรยานยนต์ยี่ห๎อฮอนด๎า 
(HOND) คิดเป็นร๎อยละ 67.20 เป็นแบบรถครอบครัว คิดเป็นร๎อยละ 66.80 ใช๎ประเภท 4 จังหวะ คิด
เป็นร๎อยละ 83.00  มีขนาด 101-125 ซีซ๏ คิดเป็นร๎อยละ 55.20 ซื้อป็นเงินสดมีราคาระหวําง 45,001 
-50,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ57.20 ซื้อเป็นเงินผํอน  คิดเป็นร๎อยละ 71.50 จากร๎านตัวแทนจ าหนําย 

                                                           
1 ดร., คณะบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท,์198 ถ.มิตรภาพ-ขอนแกํน ต.บ๎านโพธิ ์อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
E-mail Chai 2202 @ Hotmail.com  เบอร์โทรศัพท์ 081-988-6489 
2 คณะบริหารธุรกจิ, วิทยาลยัเทคโนโลยพีนมวันท์,198 ถ.มิตรภาพ-ขอนแกํน ต.บ๎านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
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คิดเป็นร๎อยละ  70.00 การซื้อตามวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช๎ในสถานศึกษาคิดเป็นร๎อยละ  40.80  
ระยะทางระหวําง 11-20  กิโลเมตร ติดเป็นร๎อยละ 51.50 จ านวนครั้งการใช๎  4-6 ครั้ง/วัน  คิดเป็น
ร๎อยละ 61.20 และการซื้อเพ่ือใช๎งานคนเดียว  คิดเป็นร๎อยละ  65.80 ตามล าดับ (2) ผลการศึกษา
พฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา อยูํในระดับมาก ( ̅= 3.95) พิจารณาราย
ด๎านตามล าดับมากไปหาน๎อยได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ์ ( ̅= 4.17) ด๎านพนักงานผู๎ให๎บริการ ( ̅= 3.99)  
ด๎านการก าหนดราคา ( ̅= 3.96) ด๎านลักษณะทางกายภาพ ( ̅= 3.93) ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย 
( ̅= 3.92)  ด๎านกระบวนการการ ( ̅= 3.81) และด๎านการสํงเสริมการตลาด ( ̅= 3.35) ตามล าดับ 
(3) การทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะสํวนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่มีตํอ
การตัดสินใจลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา  
เขียนสมมติฐานดังนี้ H0 :  คุณลักษณะข๎อมูลสํวนบุคคลไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่มีตํอการ
ตัดสินใจลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมาพบวําไมํ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่มีตํอการตัดสินใจลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชน
ในด๎านวิธีการช าระเงินและสถานที่ซื้อรถจักรยานยนต์ และ H1 : คุณลักษณะข๎อมูลสํวนบุคคลมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่มีตํอการตัดสินใจลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนใน
เขตอ าเภอเมืองนครราชสีมาซึ่ง ผลที่ได๎จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์  เนื่องจากคํา 
Sig ที่ได๎มีคําน๎อยกวํา 0.05 พบวํามีความสัมพันธ์กัน สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับปัจจัย
สํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนใน
เขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา เขียนสมมติฐานดังนี้ H0: พฤติกรรมไมํมีความสัมพันธ์กับปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขต
อ าเภอเมืองนครราชสีมาในด๎านวีธีการข าระเงิน สถานที่ซื้อรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการซื้อ  
การใช๎งานตํอวัน และลักษณะจองการใช๎งานไมํมีความสัมพันธ์กัน H1: พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัย
เอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา  ซึ่ง ผลที่ได๎จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์  
เนื่องจากคํา Sig ที่ได๎มีคําน๎อยกวํา 0.05 พบวํามีความสัมพันธ์กัน           
                       
ค าส าคัญ : พฤติกรรม, สํวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจเลือกซ้ือ,รถจักรยานยนต์ 
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Abstract 
The objectives of this study were 1) to study the personal fundamental 

factors relating to behavior and marketing mix factors affecting the decision to 
purchase a motorcycle of private college students in Mueang Nakhon Ratchasuma 
District; 2) to study the behavior and Marketing mix factors affecting the decision to 
buy a motorcycle of private college students in Mueang Nakhon Ratchasuma District 
3) to study the relationship between personal background data and behavior and 
marketing mix factors affecting the selection decision. Buying a motorcycle of a 
private college student in Mueang Nakhon Ratchasuma District A simple random 
sampling was performed using 400 sets of questionnaires. Data were analyzed using 
descriptive statistics. It consists of the frequency distribution of the data.and 
calculating percentage, mean and standard deviation and hypothesis testing with Chi 
- Square values The results of the study found that: 
                  (1) It was found that the respondents were female. accounted for 
(72.20%), of the education level were students in the third year, accounting for ( 
31.80%), studying in the Faculty of Science and Technology accounted for (37.00 %), 
accommodation style,( 60.70%), were rented rooms, and had income / month 
ranging from 3,001 baht or more, representing (72.00%), respectively. On the 
behavior, it was found that using a motorcycle brand Honda (HOND) accounted for a 
hundred. ( 67.20%), each is a family car accounted for (66.80  %), used 4 strokes, 
representing (83.00 %), with sizes 101-125 cc, accounting for (55.20%), bought in cash 
with prices between 45,001 -50,000 baht, equivalent to (57.20%). buy on installment 
accounted for (71.50%), from dealers accounted for (70.00%), the purchase according 
to the objectives for use in educational institutions accounted for( 40.80%), the 
distance between 11-20 kilometers is( 51.50%), the number of uses is 4-6 times / 
day, or (61.20 %), and buy for single use or( 65.80%), respectively. (2) The study of 
behavioral and marketing mix factors affecting the decision to buy a motorcycle of 
private college students in Mueang Nakhon Ratchasima District. At a high level ( ̅= 
3.95), considering each aspect in descending order, namely Product side ( ̅= 4.17) 
Employee service provider ( ̅=3.99), pricing ( ̅=3.96), physical characteristics 
( ̅=3.93), distribution channels ( ̅ = 3.92), process ( ̅= 3.81) and marketing promotion 
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( ̅=3.35),respectively. (3) Hypothesis Testing Hypothesis 1 Personal characteristics 
correlate with behavior towards purchasing decision of private college students in 
Muang Nakhon Ratchasima district. Write the following assumptions: H0: Personal 
data characteristics do not correlate with behavior towards purchasing decision of 
private college students in Muang Nakhon Ratchasima district. It was found that there 
was no correlation with motorcycle purchasing decision among private college 
students in terms of payment method and motorcycle purchase location and H1: 
Personal data attributes were correlated with decision-making behavior. bought a 
motorcycle of a private college student in Mueang Nakhon Ratchasima district The 
results from the hypothesis testing to find correlation since the Sig value was less 
than 0.05 was found to be correlated. Hypothesis 2 Behavior correlated with 
marketing mix factors affecting the decision to purchase motorcycles of private 
college students in Muang Nakhon Ratchasima district. Write the following 
assumptions: H0 : Behavior does not correlate with marketing mix factors affecting 
decision to purchase motorcycles of private college students in Mueang Nakhon 
Ratchasima district in terms of payment methods. where to buy a motorcycle 
purchase purpose usage per day and booking characteristics were not correlated.  
H1: Behavior was related to marketing mix factors affecting decision to purchase 
motorcycles of private college students in Muang Nakhon Ratchasima district. Since 
the obtained Sig value is less than 0.05, it was found that there was a correlation. 
 

Keywords: Behavior, Marketing mix, Purchasing decision, Motorcycle 
 
บทน า 
       เนื่องจากรถจักรยานยนต์ในปัจจุบันมีความจ าเป็นมากในการด ารงชีวิตประจ าวัน การท างาน
การประกอบธุรกิจ ซึ่งมนุษญ์มีความต๎องการความสะดวกสบายในการเดินทางจากที่หนึ่งไปสูํอีกที่หนึ่ง
ได๎อยํางรวดเร็วไมํวําจะเป็นเรื่องการขนสํง การคมนาคมตํางๆที่สะดวกและเร็วรวด ชึ่งท าให๎การผลิต
รถจักรยานยนต์ได๎ถูกผลิตขึ้นมาหลายประเภทเพ่ือให๎เข๎ากับลักษณะของการใช๎งานของแตํละบุคคล
เพ่ือให๎งํายตํอการใช๎งานและสะดวกสบายในการขับขี่มากยิ่งขึ้นอีกทั้งในชํวงสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันสํงผลกระทบตํอการด าเนินชีวิตในทุกๆด๎าน รวมไปถึงเรื่องราคาน้ ามันก็ยังสํงผลกระทบไปด๎วย 
จึงท าให๎คนสํวนใหญํซื้อหรือเปลี่ยนยานพาหนะจากรถยนต์มาเป็นรถจักรยานยนต์มากขึ้นเป็นเหตุให๎
เกิดความต๎องการรถจักรยานยนต์เพ่ิมสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ดังนั้นบริษัทผลิตรถจักรยานยนต์ ได๎แกํ 
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ฮอนด๎า ยามาฮา ซูซูกิ  คาวาซากิ จึงต๎องพยายามหากลยุทธ์วิธีในการแขํงขันการท าการตลาด สํงเสริม
การขายเพื่อเพ่ิมยอดขายให๎กับบริษัทของตนเองและพยายามแยํงชิงสํวนแบํงทางการตลาดจากคูํแขํง
ให๎ได๎มากที่สุดสืบเนื่องจากมีผู๎ใช๎รถจักรยานยนต์เป็นจ านวนมาก ซึ่งอ๎างอิงเห็นได๎จากการจดทะเบียน
ตาม พ.รบ.หรือ การประกันรถจักรยานยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ ที่มีการใช๎คุ๎มครอง
ผู๎ประสบภัยจากรถภายในปี 2557 โดยมีรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนทั้งหมด 20 ,141,213 คัน 
จ านวนรถที่จดทะเบียนตาม พ.รบ.ของทั้งหมดปัจจัยลบที่ส าคัญ คือ สภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจและการหดตัวในการบริโภคแตํสถิติการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์โดยรวมทั่วประเทศก็
กลับมามีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นเมื่อท าการค านวณหาคําแนวโน๎มโดยวิธีการประมาณ จะเห็นได๎วํา สถิติการ
จดทะเบียนรถจักรยานยนต์โดยรวมทั่วประเทศมีแนวโน๎มที่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆในแตํละปี  จึงท าให๎ตลาดรถ
จักยานยนต์ในประเทศมีการขยายตัวอยํางรวดเร็ว จากการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์ของผู๎บริโภคมีความหลากหลายมากโดยมีการใช๎สื่อตําง ๆ ที่มีในปัจจุบันและมีการ
เข๎าถึงได๎อยํางรวดเร็วเพ่ือน าไปใช๎ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์จึงท าให๎สื่อเข๎ามามีอิทธิพล
ใชีวิตประจ าวันของผู๎บริโภคมากขึ้น  ผู๎ซื้อสํงนใหญํต๎องการความสะดวกสบายและประหยัดเวลาใน
การตรวจสอบข๎อมูลของสินค๎า (เสาวลักษณ์  ชัยเดชสุริยะ, 2554: 1-2) ซึ่งการเดินทางจากที่หนึ่งไป
ยังอีกที่นึ่ง สามารถเดินทางได๎ด๎วยพาหนะได๎หลากหลายรูปแบบ ด๎วยการเดินทางโดยพาหนะสํวน
บุคคลและเดินทางโดยขนสํงสาธารณะ ซึ่งการเดินทางสวนบุคคลท าใหผู๎ เดินทางได๎รับความ
สะดวกสบายมากกวําและนิยมใช๎กันอยํางแพรํหลายและมีความคลํองตัวสูงกวําการใช๎รถยนต์ จึงท าให๎
ปริมาณการผลิตการจะหนํายรถจักรยานยนต์กวําร๎อยละ 90 ของปริมาณรวมทั่วโลกอยูํในเอเชียจนมึค า
กลําววําอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์เป็น:”อุตสาหกรรมของเอเชีย”(ส านักงานเศรษฐกิจอุตวาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555) 

จากความต๎องการในการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์อยูํมาก จึงมีบริษัท ห๎างร๎านในเขตอ าเภอ
เมืองนครราชสีมาเป็นจ านวนมากได๎เปิดร๎านจ าหนํายรถจักรยานยนต์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
เลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ มีตัวเลือกในการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ แตํในปัจจุบันนั้นประชาชนทั่วไปมี
โอกาสได๎ตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์กับบริษัทห๎างร๎านหรือตัวแทนจ าหนํายที่ประชาชนพึงพอใจ 
ไมํวําจะเป็นด๎านราคา ด๎านโปรโมชั่น ด๎านบริการหลังการขาย และอ่ืนๆ สาเหตุที่มีผู๎ใช๎รถจักรยานยนต์
เป็นจ านวนมากเชํนนี้เพราะรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ใช๎ในการเดินทางสะดวกและรวดเร็ว
มากกวําการเดินทางด๎วยรถยนต์อีกทั้งนี้ด๎วยความต๎องการของผู๎ใช๎นั้นมีอยํางไมํจ ากัด โดยเป็นความ
ต๎องการที่อยากให๎ตนเองได๎รับประโยชน์มากที่สุดในการใช๎รถจักรยานยนต์ นั่นคือความสะดวกสบาย 
ความรวดเร็ว และความประหยัด อีกทั้งผู๎ใช๎มีความต๎องการที่หลากหลาย (ชนานุช  ผลาผล, 2559 : 1 
-2) และมีความปลอดภัยกับผู๎ขับข่ี มีการบริการการหลังการขายที่ดี โดยมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
โปรโมชั่นตํางๆ ที่ดี ดังนั้นเพ่ือตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎จึงสํงผลท าให๎แตํละบริษัทที่ผลิต
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รถจักรยานยนต์โดยต๎องมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือสามารถแขํงขันและเรียกลูกค๎าให๎แกํบริษัทของตน
ให๎ได๎นั่นเอง ในปัจจุบันตลาดจักรยานยนต์มีการแขํงขันคํอนข๎างสูงระหวํางผู๎ผลิตรายใหญํ โดยมี
ผู๎ประกอบการรายใหมํๆ เข๎ามาชํวงชิงตลาดอยํางรวดเร็วและยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนตําง ๆ ซึ่ง
ประชาชนก็จะนิยมใช๎รถจักรยานยนต์เพ่ือใช๎เป็นพาหนะขับขี่ เพ่ือจับจํายซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ  
เพ่ือน าไปบริโภคในครัวเรือนและใช๎เป็นพาหนะในการเดินทางเข๎ามาศึกษาเลําเรียน   

จากข๎อมูลที่กลําวมาเบื้องต๎นผู๎ศึกษาสนใจถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ
เลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาที่ศึกษาที่วิทยาลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนคร
ราชสืมา ตามกลุํมเป้าหมายด๎านบุคคล ได๎แกํ เพศ ระดับชั้นปิ คณะที่ศึกษาลักษณะที่พักอาศัย และ
รายได๎ตํอเดือน และปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ได๎แกํผลิตภัณฑ์ ราคา ชํองทางการจัดจ าหนําย 
การสํงเสริมการตลาด บุคคลกระบวนการและลักษณะทางกายภาพเพ่ือเป็น แนวทางให๎ผู๎ผลิตหรือ
เป็นผู๎ประกอบการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ และผู๎จัดจ าหนํายหรือเป็นผู๎ที่มีความสนใจ ได๎ทราบถึง
ความต๎องการของผู๎บริโภครวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ เพ่ือสามารถน าไป
ปรับใช๎และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารงานตําง  ๆ ที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือก
ซื้อรถจักรยานยนต์  ให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎บริโภคหรือลูกค๎าซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอ
ผู๎ประกอบการและผู๎บริโภคตลอดทั้งพนักงานร๎านค๎าที่เป็นตัวแทนจ าหนํายรถจักรยานยนต์ที่จะสร๎าง
รายได๎ให๎กับกิจการตํอไป 

 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1. เพ่ือศึกษาข๎อมูลปัจจัยพ้ืนฐานสํวนบุคคลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
        2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชน ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
        3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางข๎อมูลพื้นฐานสํวนบุคคลกับพฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสม
ทางการตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 
3.สมมติฐานของการวิจัย 
        การวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ตั้งสมมติฐานดังนี้ 
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            สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะสํวนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา  
            สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
 
4.ขอบเขตของการวิจัย 
        1.ขอบเขตด๎านเนื้อหา ผู๎วิจัยได๎ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมามี 7 ด๎าน ได๎แกํ 1. ด๎านผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ด๎านราคา (Price) 3. ด๎านชํองทางการ
จัดจ าหนําย (Place) 4.ด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion) 5. ด๎านบุคคล (People) 6. ด๎าน
กระบวนการ (Process) 7. ด๎านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evident) 
       2. ขอบเขตด๎านประชากร และกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ นักศึกษาที่ใช๎รถจักรยานยนต์ที่ศึกษาในวิทยาลัย
เอกชน ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไมํทราบจ านวนที่แนํนอนจึงก าหนดขนาด
กลุํมตัวอยํางโดยการค านวณากสูตรของ Taro Yamane (วิเชียร เกตสิงห์, 2541 :24 ) ได๎ขนาดกลุํม
ตัวอยํางจ านวน (Sample) ที่ใช๎ในการศึกษาวิจ านวน 385 คน ผู๎วิจัยจึงได๎แบบสอบถามจากกลุํมตัวอยําง
จ านวน 400 คน เป็นการสุํมตัวอยํางแบบอยํางงาย (Simple Random Sampling)   
       3.ขอบเขตด๎านตัวแปร โดยมีการก าหนดตัวแปรที่ใช๎ในการศึกษาดังนี้  
    3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ ชั้นปีที่ศึกษา คณะที่ศึกษา ลักษณะที่
พักอาศัย และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ได๎แกํ ยี่ห๎อรถจักรยานยนต์ที่ซื้อ 
ประเภทรถจักยานยนต์ที่ซื้อ ชนิดเครื่องยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ ราคารถจักรยานยนต์ วิธีช าระเงิน 
สถานที่ซื้อรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการซื้อ ระยะทางในการใช๎งาน จ านวนในการใช๎งานตํอวัน 
และลักษณะการใช๎งาน 
    3.2 ตัวแปรตาม ได๎แกํ ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดมีจ านวน 7 ด๎าน ได๎แกํ 1. ด๎าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ด๎านราคา (Price) 3.ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย (Place) 4. ด๎านการสํงเสริม
การตลาด (Promotion) 5. ด๎านบุคคล (Personal) 6. ด๎านกระบวนการ (Process) และ7. ด๎าน
ลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence) 
 
5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
        1. ท าให๎ทราบข๎อมูลปัจจัยพ้ืนฐานสํวนบุคคลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
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        2. ท าให๎ทราบพฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชน ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
        3. ท าให๎ทราบความสัมพันธ์ระหวํางข๎อมูลพ้ืนฐานสํวนบุคคลกับพฤติกรรมและปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขต
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 
6.กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชน ในเขต
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาได๎ใช๎แนวคิดพฤติกรรมของผู๎บริโภคโดยการปรับปรุงมา
จากกรอบแนวคิดของ ภัทรวดี  โชตินิมิตร , 2556 :  5)  ดังตํอไปนี้ 
 
                         ตัวแปรอิสระ                                                    ตัวแปรตาม            
 
  
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
                 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด มึ  7 ด๎าน
ได๎แกํ 
       1.ด๎านผลิตภัณฑ์ 
        2.ด๎านราคา 
       3. ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย 
        4.ด๎านการสํงเสริมการตลาด 
       5. ด๎านบุคคล 
       6. ด๎านกระบวนการ 
       7. ด๎านลักษณะทางกายภาพ 

     ปัจจัยสวํนบุคคล 
        1.  เพศ 
        2.  ชั้นปีที่ก าลังศึกษา  

1.          3. คณะที่ก าลังศึกษา  
2.           4.ลักษณะที่พักอาศัย  
3.           5.รายไดเ๎ฉลี่ยตํอเดือน 

 

พฤติ กร รมละปั จ จั ย สํ วนประสมทาง

การตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้ อ

รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัย

เอกชน ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา 
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 7.วิธีด าเนินการวิจัย 
       1. แหล่งข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ได๎มาจาก 
            1. ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได๎มาจากแบบสอบถามจากกลุํมตัวอยําง                    
  2. ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได๎มาจากการศึกษาค๎นคว๎าจากเอกสาร ต ารา และอินเตอร์เน็ต 
        2.ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
            ประชากร ได๎แกํ นักศึกษาท่ีเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ที่ศึกษาที่วิทยาลัยเอกชนใน เขตอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไมํทราบจ านวนที่แนํนอน จึงก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํางโดย
การค านวณากสูตรของ Taro Yamane (วิเชียร  เกตสิงห์,2541 :24 )  
            กลุํมตัวอยําง (Sample)  ที่ใช๎ในการศึกษาวิจ านวน  385 คน ผู๎วิจัยจึงได๎แบบสอบถามจาก
กลุํมตัวอยํางจ านวน 400 คน เป็นการสุํมตัวอยํางแบบอยํางงําย (Simple Random Sampling) การ
ก าหนดกลุํมตัวอยํางในการวิจัยรั้งนี้ ให๎มีความคลาดเคลื่อนได๎ 5% และที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
ก าหนดความมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (บุญชม  ศรีสะอาด, 2532: 38) 
          3.เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา
(Rating  Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) บุญชม ศรีสะอาด. ( 2532: 69 – 71) โดย
การแบํงแบบสอบถามออกเป็น 4 สํวน ดังนี้ 

สํวนที่ 1 ข๎อมูลลักษณะสํวนบุคคล ได๎แกํเพศ อายุ ระดับชั้นปีที่ก าลังศึกษา คณะที่ก าลังศึกษา
ลักษณะที่พักอาศัย และรายได๎ตํอเดือน ค าถามเป็นค าถามปลายปิด มี 6 ข๎อ ลักษณะค าถามเป็นแบบมี
หลายค าตอบให๎เลือก (Multiple Choice Question) โดยให๎เลือกค าตอบได๎เพียงค าตอบเดียว 

สํวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม ได๎แกํ 1.ยี่ห๎อรถจักรยานยนต์ที่ซื้อ                
2. ประเภทรถจักยานยนต์ที่ซื้อ 3. ชนิดเครื่องยนต์ 4. ขนาดเครื่องยนต์ 5. ราคารถจักรยานยนต์ 6. วิธี
ช าระเงิน 7. สถานที่ซื้อรถจักรยานยนต์ 8. วัตถุประสงค์ในการซื้อ 9. ระยะทางในการใช๎งาน 10. จ านวน
ในการใช๎งานตํอวัน 11. ลักษณะการใช๎งาน 

สํวนที่ 3 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยครอบคลุมเนื้อหา 7 
ด๎าน ได๎แกํ 1. ด๎านผลิตภัณฑ์ 2.ด๎านราคา 3.ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย 4.ด๎านการสํงเสริมการตลาด 5.
ด๎านบุคคล 6.ด๎านกระบวนการ และ 7.ด๎านลักษณะทางกายภาพ 
         สํวนที่ 4 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด  เพ่ือให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ข๎อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการให๎บริการ               

4.การเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยมีวิธการเก็บรวบรวมข๎อมูลดังนี้            
1. เตรียมแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง   
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 2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลจาก นักศึกษาในวิทยาลัยเอกชน จังหวัดนครราชสีมา  
รวบรวมจากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด      
        5. การวิเคราะห์ข๎อมูล    
          1. ใช๎สถิติเชิงพรรณนากับข๎อมูลทั่วไปและตัวแปรตามเพ่ืออธิบายผล 
          2. ใช๎สถิติเชิงอนุมานได๎แกํ คําไคว- สแคร์ (Chi - Square) (ยุทธ ไกยวรรณ์,2552:205-213) 
 
สรุปผลการวิจัย     
          การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชน ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
สรุปได๎ดังนี้ 
          1.จากการศึกษาข๎อมูลสํวนบุคคลพบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร๎อยละ 72.20 เป็นนักศึกษาอยูํในระดับชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร๎อยละ  31.80 ศึกษาอยูํใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คิดเป็นร๎อยละ 37.00  ลักษณะที่พักเป็นห๎องเชําคิดเป็นร๎อยละ 
60.70 และมีรายได๎ /เดือน ตั้งแตํ 3,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 72.00 ตามล าดับ และจาก
การศึกษาข๎อมูลพฤติกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา พบวํา ใช๎
รถจักรยานยนต์ยี่ห๎อฮอนด๎า (HOND) คิดเป็นร๎อยละ 67.20  เป็นแบบรถครอบครัว คิดเป็นร๎อยละ 
66.80 เครื่องยนต์ ประเถท 4 จังหวะคิดเป็นร๎อยละ 83.00  มีขนาด 101-125 ซีซ๏  คิดเป็นร๎อยละ 
55.20  ราคาเงินสดอยูํระหวําง  45,001 -50,000 บาทคิดเป็นร๎อยละ57.20  ช าระเป็นเงินผํอน    
คิดเป็นร๎อยละ 71.50 ซื้อจากร๎านตัวแทนจ าหนําย คิดเป็นร๎อยละ 70.00 การใช๎ไปกลับในสถานศึกษา 
คิดเป็นร๎อยละ 40.80 ระยะทางที่ใช๎ระหวําง 11-20 กิโมเมตร ติดเป็นร๎อยละ 51.50 การใช๎  4-6 
ครั้ง/วัน  คิดเป็นร๎อยละ 61.20 และใช๎งานคนเดียว คิดเป็นร๎อยละ 65.80  ตามล าดับ 
        2.การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือก
ซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอ  
การตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด๎าน 
 

ข๎อ รายการประเมิน 

พฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอ
การตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา
วิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา   
                    จังหวัดนครราชสีมา 

( ̅ S.D. แปลผล         อันดับที่ 

  1 ด๎านผลิตภัณ์ 3.73 0.76 มาก 5 

2 ด๎านการก าหนดราคา 3.64 0.54 มาก 6 

3 ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย 3.82 0.57 มาก 3 

4 ด๎านการสํงเสริมการตลาด 3.35 0.64 มาก 7 

5 ด๎านพนักงาน 3.89 0.53 มาก 2 

6 ด๎านกระบวนการ 3.81 0.72 มาก 4 

7 ด๎านลักษณะทางกายภาพ 3.93 0.72 มาก 1 

 รวมเฉลี่ย 3.74 0.36 มาก  

           จากตารางที่ 1 พบวําพฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือก
ซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( ̅= 3.95) และถ๎าพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน
เรียงตามล าดับ ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ์ ( ̅ = 4.17) รองลงมาด๎านพนักงานผู๎ให๎บริการ ( ̅= 3.99) ด๎าน
การก าหนดราคา ( ̅= 3.96) ด๎านลักษณะทางกายภาพ ( ̅= 3.93) ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย  
(( ̅= 3.92) ด๎านกระบวนการการ ( ̅= 3.81) และด๎านการสํงเสริมการตลาด ( ̅= 3.35) ดังตํอไปนี้ 
             1.  ด๎านผลิตภัณฑ์ นักสึกษาให๎ความส าคัญในระดับมาก ได๎แกํ ยี่ห๎อรถจักรยานยนต์ ก าลัง  
(ขนาดซีซี) เครื่องยนต์ การประหยัดน้ ามัน สีสันลวดลาย  และล าดับสุดท๎ายระยะเวลาในการ
รับประกันคุณภาพ อยูํในระดับมาก 
            2. ด๎านราคา นักศึกษาให๎ความส าคัญในระดับมาก ได๎แกํ จ านวนเงินผํอนตํอเดือน อัตรา
ดอกเบี้ยใน การผํอนช าระ จ านวนเงินดาวน์ ราคารถจักรยานยนต์ ราคาอะไหลํและล าดับสุดท๎ายคํา
ซํอมบ ารุง อยูํในระดับมาก   
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           3.  ด๎านการสํงเสริมการจัดจ าหนําย นักศึกษาให๎ความส าคัญในระดับมาก ได๎แกํ ศูนย์บริการ
ซํอมมีมากและหาได๎งําย การโฆษณาผํานสื่อตําง ๆ สถานที่จัดจ าหนํายมีสินค๎าหลายยี่ห๎อ ตัวแทนจัด
จ าหนํายมีมากและหาได๎งําย และล าดับสุดท๎ายความนําเชื่อถือของตัวแทนจัดจ าหนําย อยูํในระดับมาก 
           4. ด๎านการสํงเสริมการตลาด นักศึกษาให๎ความส าคัญในระดับปานกลาง ได๎แกํ บริการหลัง
การขาย ให๎ความส าคัญในระดับมากและในระดับปานกลางได๎แกํ การให๎ของแถม การยกเว๎นเงินดาวน์ 
การชิงรางวัล รวดเร็ว และล าดับสุดท๎ายการผํอนด๎วยดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ อยูํในระดับปานกลาง   
           5. ด๎านพนักงาน นักศึกษาให๎ความส าคัญในระดับมากที่สุด ได๎แกํ พนักงานยิ้มแย๎มแจํมใส 
พูดจาสุภาพในการให๎บริการ พนักงานมีการแตํงกายสะอาด สุภาพเหมาะสม พนักงานมีความเอาใจใสํ
และกระตือรือร๎น บริการรวดเร็ว และล าดับสุดท๎ายพนักงานให๎บริการเปลี่ยนยาง เติมลม อยํางรวดเร็ว 
อยูํในระดับมาก 
           6. ด๎านกระบวนการ นักศึกษาให๎ความส าคัญในระดับมาก ได๎แกํ มีมาตรฐานและปลอดภัย 
ความรวดเร็วในการรับช าระเงิน กลําวค าวําสวัสดีและให๎บริการด๎วยความยิ้มแย๎มแจํมใส  และล าดับ
สุดท๎ายมีความรวดเร็วในการให๎บริการ อยูํในระดับมาก 
           7. ด๎านลักษณะทางกายภาพ นักศึกษาให๎ความส าคัญในระดับมาก ได๎แกํ สถานที่ที่สะอาดและ 
มีที่จอดรถอยํางเพียงพอ ความสะอาดของห๎องน้ า ความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร๎อย และการตกแตํง
สถานทีไ่ด๎สวยงาม และล าดับสุดท๎ายมีสถานที่ต๎อนรับลูกค๎าได๎อยํางเหมาะสม อยูํในระดับมาก  
       3.วิเคราะห์ด๎วยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ระหวําง
คุณลักษณะข๎อมูลสํวนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์
ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด๎วยคําไคร์สแคร์  
(Chi  Square) ผู๎จิจัยได๎ตั้งสมมติฐานไว๎ 2 สมมติฐานดังนี้ 
          3.1 สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะสํวนบุคคลที่มีตํอการตัดสินใจ
ลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา   
           จากการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา               
ผลที่ได๎จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์การศึกษาครั้งนี้เนื่องจากคํา Sig ที่ได๎จากการ
ทดสอบความสัมพันธ์มีคําน๎อยกวํา 0.05 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  การทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมกับคุณลักษณะข๎อมูลสํวนบุคคลที่มีตํอการ 
ตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา   
 พฤ ติ ก ร รม ที่ มี ตํ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซื้ อ
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนใน
เขตอ าเภอเมืองนครราชสีม จังหวัดนครราชสีมา   
           
 

คุณลักษณะข๎อมูลสํวนบุคคลมีความสัมพันธ์กับ 
พฤติกรรมที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขต
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

เพศ ชั้ น ปี ที่
ศึกษา 

คณะที่
ศึกษา 

   ที่พัก  
  อาศัย 

รายได ๎
ตํอเดือน 

1.ยี่ห๎อรถจักรยานยนต์ที่ซื้อ  0.387 0.939 0.006* 0.755 0.135 
2.  ประเภทรถจักยานยนต์ที่ซื้อ 0.000* 0.000* 0.484 0.000* 0.000* 
3.  ชนิดเครื่องยนต์ 0.418 0.019* 0.668 0.013* 0.320 
4.  ขนาดเครื่องยนต์ 0.013* 0.000* 0.000* 0.000* 0.001* 
5.  ราคารถจักรยานยนต์ 0.015* 0.034* 0.000* 0.622 0.801 
6.  วิธีช าระเงิน 0.281 0.899 0.056 0.773 0.153 
7.  สถานที่ซ้ือรถจักรยานยนต์ 0.942 0.808 0.151 0.657 0.399 
8.  วัตถุประสงค์ในการซื้อ 0.022* 0.000* 0.748 0.000* 0.039* 
9.  ระยะทางในการใช๎งาน 0.016* 0.421 0.791 0.576 0.032* 
10.  จ านวนในการใช๎งานตํอวัน 0.003* 0.069 0.007* 0.154 0.001* 
11.  ลักษณะการใช๎งาน 0.997 0.783 0.790 0.046* 0.558 
    หมายเหตุ       ตัวเลขในตารางคือคํา  Sig * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
       
3.2 สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอการตัดสินใจ
เลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 
             จากการศึกษาพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมาผลที่ได๎
จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์ การศึกษาครั้งนี้เนื่องจากคํา Sig ที่ได๎จากการทดสอบ
ความสัมพันธ์มีคําน๎อยกวํา 0.05  ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด 
นครราชสีมา   
     พฤติกรรมที่มีตํอการ
ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซื้ อ
ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ ข อ ง
นักศึกษาวิทยาลัยเอกชนใน
เขตอ าเภอเมืองนครราชสีม 
จังหวัดนครราชสีมา  
  

ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   
ผลิต 
ภัณฑ์ 
 

ราคา 
 
 

การ 
จัด 
จ าหนําย 

ก า ร
สํงเสริม
การ 
ตลาด 

 บุคลา 
   กร 
 

 กระ 
 บวน    
  การ 

ทาง 
กาย 
ภาพ 

1.ยี่ห๎อรถจักรยานยนต์ที่ซื้อ  0.068 0.080 0.014* 0.542 0.112 0.873 0.350 
2.  ประเภทรถจักยานยนต์
ที่ซื้อ 

0.004* 0.773 0.124 0.108 0.036* 0.516 0.011* 

3.  ชนิดเครื่องยนต์ 0.936 0.000* 0.000* 0.000* 0.133 0.337 0.012* 
4.  ขนาดเครื่องยนต์ 0.014* 0.026* 0.001* 0.281 0.003* 0.000* 0.002* 
5.  ราคารถจักรยานยนต์ 0.001* 0.000* 0.000* 0.000* 0.837 0.776 0.455 
6.  วิธีช าระเงิน 0.339 0.887 0.852 0.006* 0.069 0.233 0.679 
7 . ส ถ า น ที่ ซื้ อ
รถจักรยานยนต์ 

0.952 0.062 0.948 0.767 0.867 0.931 0.165 

8.  วัตถุประสงค์ในการซื้อ 0.577 0.032* 0.000* 0.385 0.168 0.238 0.559 
9.  ระยะทางในการใช๎งาน 0.000 0.075 0.130 0.004* 0.065 0.284 0.304 
10.  จ านวนในการใช๎งาน
ตํอวัน 

0.938 0.034* 0.445 0.526 0.883 0.484 0.180 

11.  ลักษณะการใช๎งาน 0.090 0.000* 0.095 0.043* 0.144 0.469 0.279 
หมายเหตุ      ตัวเลขในตารางคือคํา  Sig * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
อภิปรายผลการวิจัย 
        จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา  
พบวําโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก และถ๎าพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน ได๎แกํ   
            1. ด๎านผลิตภัณฑ์  พบวํานักศึกษาให๎ความส าคัญในระดับมากมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.73    
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( ̅= 3.73) โดยให๎ความส าคัญในเรื่อง ได๎แกํ ยี่ห๎อรถจักรยานยนต์ เป็นอันดับแรกก าลัง (ขนาดซีซี) 
เครื่องยนต์ การประหยัดน้ ามัน สีสันลวดลาย สอดคล๎องกับงานวิจัยของภัทรวดี โชติมิตร (2556) ได๎
ท าการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของ
ผู๎บริโภคในเขตบางบอน ผลการศึกษาพบวํา ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญเกี่ยวกับยี่ห๎อและการประหยัด
น้ ามันในสํวนของขนาดรูปรําง สีสันสวยงาม ก าลัง (ขนาดซีซี) เครื่องยนต์ อุปกรณ์ตกแตํงพิเศษเฉพาะ
รุํน การบ ารุงรักษา – อะไหลํ ระยะเวลาในการรับประกันคุณภาพ และความรวดเร็วในการจดทะเบียน 
และไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของกรชนก ดิษฐเล็ก .(2558). ได๎ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือก
ซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในจังหวัดนนทบุรี พบวํากลุํมตัวอยํางให๎ความส าคัญกับผลิตภัรฑ์และ
สมรรถนะของเครื่องยนต์มีมาตรฐาน และคุณภาพเชื่อถือได๎ รูปทรงโฉบเฉี่ยวทันสมัย สะดุดตา  
        2. ด๎านราคา  พบวําผู๎บริโภคให๎ความส าคัญในระดับมากมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.64 ( ̅= 3.64)    
โดยให๎ความส าคัญในเรื่อง ได๎แกํ จ านวนเงินผํอนตํอเดือน เป็นอันดับแรก อัตราดอกเบี้ยใน การผํอน
ช าระ จ านวนเงินดาวน์ ราคารถจักรยานยนต์ ซึ่งไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของภัทรวดี โชติมิตร (2556)  
ได๎ท าการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของ
ผู๎บริโภคในเขตบางบอนผลการศึกษาพบวํา ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญเก่ียวกับ ราคาของรถจักรยานยนต์  
และไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของ กรชนก ดิษฐเล็ก. (2558). ได๎ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการตัดสินใจ
เลือกซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในจังหวัดนนทบุรี พบวํากลุํมตัวอยํางให๎ความส าคัญกับราคาอะไหลํ
และคําซํอมบ ารุงมีความเหมาะสมกับตัวรถจักรยานยนต์ และราคามีความเป็นมาตรฐาน  อัตรา
ดอกเบี้ยและระยะเวลาในการผํอนช าระมีความเหมาะสม  
        3. ด๎านการจัดจ าหนําย พบวําผู๎บริโภคให๎ความส าคัญในระดับมากมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.82 ( ̅= 
3.82) โดยให๎ความส าคัญในเรื่อง ได๎แกํ ศูนย์บริการซํอมมีมากและหาได๎งําย เป็นอันดับแรกการโฆษณา
ผํานสื่อตําง ๆ สถานที่จัดจ าหนํายมีสินค๎าหลายยี่ห๎อ ตัวแทนจัดจ าหนํายมีมากและหาได๎งําย  ซี่งไมํ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของภัทรวดี โชติมิตร (2556) ได๎ท าการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู๎บริโภคในเขตบางบอน ผลการศึกษาพบวํา 
ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญเกี่ยวกับตัวแทนเกี่ยวกับตัวแทนการจัดจ าหนํายมีมากและหาได๎งําย และไมํ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ  กรชนก ดิษฐเล็ก (2558)  ได๎ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในจังหวัดนนทบุรี  ผลการศึกษาพบวํากลุํมตัวอยํางให๎ความส าคัญกับสถาน
ที่ตั้งศูนย์บริการอยูํในท าเลสะดวก สามารถเดินทางได๎งําย มีชํางซํอมเพ่ือรองรับการให๎บริการพอเพียง  
มีพ้ืนที่รับรองลูกค๎า  
 4. ด๎านการสํงเสริมการตลาด พบวําผู๎บริโภคให๎ความส าคัญในระดับมากมีคําเฉลี่ยเทํากับ 
3.35 (( ̅= 3.35) โดยให๎ความส าคัญในเรื่อง ได๎แกํ  บริการหลังการขาย เป็นอันดับแรก และการให๎
ของแถม การยกเว๎นเงินดาวน์ การชิงรางวัล รวดเร็ว ซี่งไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของภัทรวดี โชติมิตร 
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(2556) ได๎ท าการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์ของผู๎บริโภคในเขตบางบอน ผลการศึกษาพบวํา ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญเกี่ยวกับการ
โฆษณาผํานสื่อตําง ๆ การให๎ของแถม เชํน หมวกกันน็อค เสื้อ พ.ร.บ.ฯ การยกเว๎น เงินดาวน์ และไมํ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ กรชนก ดิษฐเล็ก (2558) ได๎ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวํากลุํมตัวอยํางให๎ความส าคัญกับการออก
งานแสดง เชํน มอเตอร์โชว์ในห๎างสรรพสินค๎า                      
            5. ด๎านพนักงาน พบวําผู๎บริโภคให๎ความส าคัญในระดับมากมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.89 ( ̅= 
3.89) โดยให๎ความส าคัญในเรื่อง ได๎แกํ พนักงานยิ้มแย๎มแจํมใส พูดจาสุภาพในการให๎บริการเป็น
อันดับแรก พนักงานมีการแตํงกายสะอาด สุภาพเหมาะสม พนักงานมีความเอาใจใสํและกระตือรือร๎น 
บริการรวดเร็ว รวดเร็ว ซี่งไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของภัทรวดี โชติมิตร (2556)  ได๎ท าการศึกษาวิจัย
เรื่องพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู๎บริโภคในเขตบาง
บอน ผลการศึกษาพบวํา ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญเกี่ยวกับการให๎ค าแนะน าและความรู๎เกี่ยวกับรถของ
พนักงาน พนักงานสุภาพเป็นมิตร และพนักงานบริการได๎รวดเร็ว ติดตํอได๎สะดวก                    
            6. ด๎านกระบวนการ พบวําผู๎บริโภคให๎ความส าคัญในระดับมากมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.81 ( ̅= 
3.81) โดยให๎ความส าคัญในเรื่อง ได๎แกํ มีมาตรฐานและปลอดภัย เป็นอันดับแรก ความรวดเร็วในการ
รับช าระเงิน กลําวค าวําสวัสดีและให๎บริการด๎วยความยิ้มแย๎มแจํมใส ซี่งไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของ
ภัทรวดี โชติมิตร (2556) ได๎ท าการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลตํอการ
เลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู๎บริโภคในเขตบางบอน ผลการศึกษาพบวํา ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญ
เกี่ยวกับการวันเวลาเปิด – ปิด ท าการของตัวแทน ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการซื้อ – ขาย 
และสามารถเปลี่ยนแปลงข๎นตอนหรือล าดับงานได๎ 
            7.  ด๎านลักษณะทางกายภาพ พบวําผู๎บริโภคให๎ความส าคัญในระดับมากมีคําเฉลี่ยเทํากับ 
3.93 ( ̅= 3.93) โดยให๎ความส าคัญในเรื่อง ได๎แกํ สถานที่ที่สะอาด เป็นอันดับแรก ซี่งไมํสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของภัทรวดี โชติมิตร (2556) ได๎ท าการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาด
ที่มีผลตํอการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู๎บริโภคในเขตบางบอน ผลการศึกษาพบวํา ผู๎บริโภคให๎
ความส าคัญเกี่ยวกับการตกแตํงศูนย์จ าหนํายและศูนย์บริการสะอาด เรียบร๎อย ทันสมัย ศูนยจ าหนําย
และ ศูนย์บริการ มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ๎วน เชํ นห๎องพักลูกค๎า บริการอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม  
             การทดสอบสมมติฐานในสํวนความสัมพันธ์ระหวํางข๎อมูลพ้ืนฐานสํวนบุคคลของนักศึกษามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา  
พบวําพฤติกรรมในด๎านตําง ๆ สํวนใหญํแล๎วจะมีความสัมพันธ์กับข๎อมูลพ้ืนฐานสํวนบุคคลของ
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นักศึกษาในด๎านตําง ๆ ทั้งเพศ ระดับชั้นปีที่ศึกษา คณะที่ก าลังศึกษา ลักษณะที่พักอาศัย และรายได๎
ตํอเดือน ล๎วนสํงผลตํอพฤติกรรมด๎านตําง ๆ อาทิ ยื่ห๎อรถจักรยานยนต์ที่ซื้อ มีความสัมพันธ์กับคณะที่
ศึกษา ประเภทของรถจักรยานยนต์ที่ซื้อ มีความสัมพันธ์กับ คือ เพศ ชั้นปีที่ศึกษา ลักษณะที่พักอาศัย
และรายได๎ตํอเดือน ชนิดเครื่องยนต์  มีตวามสัมพันธ์กับชั้นปีที่ศึกษา และลักษณะที่พักอาศัยขนาด
เครื่องยนต์ มีความสัมพันธ์กับ เพศ ชั้นปีที่ศึกษา คณะที่ศึกษา ลักษณะที่พักอาศัย และรายได๎ตํอเดือน 
 ราคารถจักรยานยนต์  มีความสัมพันธ์กับ  เพศ  ชั้นปีที่ศึกษา และคณะที่ศึกษา วัตถุประสงค์ในการ
ซื้อ มีความสัมพันธ์กับ เพศ ชั้นปีที่ศึกษ ลักษณะที่พักอาศัย  และรายได๎ตํอเดือน  ระยะทางในการใช๎
งาน  มีความสัมพันธ์กับ เพศ  และรายได๎ตํอเดือน จ านวนในการใช๎งานตํอวัน มีความสัมพันธ์กับ   
เพศ คณะที่ศึกษา  และรายได๎ตํอเดือน และลักษณะการใช๎งานตํอวัน  มีความสัมพันธ์กับ ลักษณะที่
พักอาศัย ตามล าดับ และความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอ
การตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมื องนครราชสีมา 
จังหวัด นครราชสีมา อาทิ ยี่ห๎อรถจักรยานยนต์ที่ซื้อ พบวําพฤติกรรมความสัมพันธ์กับปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาด ด๎านสถานที่การจัดจ าหนําย   ประเภทรถจักยานยนต์ที่ซื้อ พบวําพฤติกรรมมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์   ด๎านบุคลากร และด๎านทางทาง
กายภาพ   ชนิดเครื่องยนต์  พบวําพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎าน
ราคา  ด๎านสถานที่การจัดจ าหนําย  ด๎านการสํงเสริมการตลาด และด๎านทางทางกายภาพ ขนาด
เครื่องยนต์  พบวําพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่ ด๎านผลิตภัณฑ์   
ด๎านราคา ด๎านสถานที่การจัดจ าหนําย ด๎านบุคลากร  ด๎านกระบวนการและด๎านทางทางกายภาพ  
ราคารถจักรยานยนต์ พบวําพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎าน
ผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา  ด๎านสถานที่การจัดจ าหนําย และด๎านการสํงเสริมการตลาด วิธีช าระเงิน พบวํา
พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านการสํงเสริมการตลาด วัตถุประสงค์
ในการซื้อพบวําพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎าน
ราคา  ด๎านสถานที่การจัดจ าหนําย  ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการ และ
ด๎านทางทางกายภาพ  ระยะทางในการใช๎งาน พบวําพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยสํวนประสม
ทางการตลาด ด๎านการสํงเสริมการตลาด  ด๎านบุคลากร  ด๎านกระบวนการ และด๎านทางทางกายภาพ  
จ านวนในการใช๎งานตํอวัน พบวําพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ในด๎าน
ราคา และลักษณะการใช๎งาน พบวําพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ด๎าน
ราคา และด๎านการสํงเสริมการตลาด ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะ   
       1.ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
           1. ด๎านผลิตภัณฑ์ ควรพัฒนาคุณภาพสินค๎าให๎มีความเหมาะสมกับความต๎องการของลูกค๎า
และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไว๎บริการ 
 2. ด๎านราคา ควรก าหนดราคาสินค๎าไว๎อยํางเหมาะสมกับคุณภาพของสินค๎า  
          3. ด๎านสถานที่  ที่ตั้งมีความสะดวก มีที่จอดรถที่เพียงพอ และควรมีการให๎บริการส าหรับผู๎
ที่มาใช๎บริการ มีการจัดหาเครื่องดื่มไว๎บริการเชํนน้ าดื่ม ชา กาแฟ จัดไว๎บริการโดยผู๎ใช๎บริการต๎อง
ชํวยเหลือตนเอง 
          4. ด๎านการสํงเสริมการตลาด ควรให๎มีการจัดโปรโมชั่นการคืนก าไร เชํน การให๎บริการเปลี่ยน
น้ ามันเครื่องและมีแต๎มสะสมและสามารถน าไปแลกสินค๎าตํางๆได๎ที่ร๎านจ าหนํายรถจักรยานยนต์ควรมี
การให๎ของสมนาคุณแกํผู๎ที่เข๎ามาเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ เพ่ืองสร๎างความพึงพอใจให๎แกํลูกค๎า 
          5. ด๎านพนักงาน ควรมีการอบรมพนักงานให๎มีความซื่อสัตย์ตํอผู๎มารับบริการ  ควรยิ้มแย๎ม
แจํมใสกับผู๎มาใช๎บริการอยํางเทําเทียมกัน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู๎มาใช๎บริการทุกคน 
          6. ด๎านกระบวนการ ควรเพิ่มคุณภาพในการให๎บริการในด๎านความสะดวกและรวดเร็วในการ
ให๎การบริการ  
           7. ด๎านลักษณะทางกายภาพ ควรดูแลรักษาความสะอาดอยํางสม่ าเสมอ ไมํวําจะเป็นห๎องน้ า 
หรือพ้ืนที่บริเวณใกล๎เคียง การดูแลความปลอดภัยให๎ผู๎มาใช๎บริการ 
          2.ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  
             1. การวิจัยครั้งนี้ได๎เก็บข๎อมูลเฉพาะนักศึกษาในวิทยาลัยเอกชนในเขตอ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ควรมีการศึกษากับนักศึกษาที่ศึกษาในสถานศึกษาของรัฐในเขตในเขต
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาเพ่ือให๎ครอบคลุมพ้ืนที่ จึงจะท าให๎ได๎ข๎อมูลที่ชัดเจนขึ้น 
              2. ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลตํอการซื้อรถจักรยานยนต์ของ
ประชาชน  
              3.การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลตํอการซื้อรถจักรยานยนต์ 
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การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรในยุคโควิด -19 สู่เส้นทางเศรษฐกิจสีเขียว 
Developing agricultural entrepreneurs in the era of Covid-19 

 towards a green economic path 
                                                                                        ขวัญชนก แก้วเหมือน1 

                                                                                                                 Kwanchanok  Kaewmuean 
 

บทคัดย่อ 
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผู๎ประกอบการ
การเกษตรในชํวงภาวะวิกฤตการณ์โควิด – 19 ที่เป็นโอกาสในการสํงเสริมการสร๎างธุรกิจสีเขียว พ้ืนที่
สีเขียว และเศรษฐกิจสีเขียว ภายใต๎บริบทการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มุํงสูํเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยเริ่มต๎นอธิบายถึงผลกระทบจากภาวะวิกฤติการแพรํระบาดของโรคโควิด – 19 ที่มี
ตํอเศรษฐกิจสังคมไทย จากนั้นจึงอธิบายแนวคิดการพัฒนาผู๎ประกอบการเกษตร การผลักดันและ
สํงเสริมการสร๎างธุรกิจสีเขียว และแนวทางการสร๎างพ้ืนที่สีเขียว ภายใต๎แนวคิด SDG’s การ
ประกอบการกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเป้าหมายส าคัญในการสร๎างเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย
ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอบุคคลและผู๎ประกอบการที่ได๎รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด – 
19 ให๎มีแนวทางการสร๎างโอกาสในธุรกิจสีเขียวที่กํอให๎เกิดความยั่งยืนตํอไปในอนาคต  
 

ค าส าคัญ : ผู๎ประกอบการเกษตร, ยุคโควิด – 19, เศรษฐกิจสีเขียว 
 

Abstract 
  This article aims to enhance understanding of the development of agricultural 
entrepreneurs during the COVID-19 crisis as an opportunity to promote green 
business building, green area and green economy under the context of Thailand's 
economic development towards the Sustainable Development Goals. It begins by 
explaining the impact of the COVID-19 crisis on the Thai economy and society. Then 
explain the concept of developing agricultural entrepreneurs. Pushing and promoting 
the creation of green business and guidelines for creating green spaces under the 
concept of SDG's Entrepreneurship and Sustainable Development which is an 
important goal in building a green economy of Thailand today. This will benefit 
individuals and entrepreneurs affected by the COVID-19 crisis to have a way to create 
green business opportunities that will lead to sustainability in the future. 
 

Keyword: Agricultural entrepreneurs, COVID-19 crisis, Green economy 
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บทน า 
  วิกฤติการณ์การแพรํรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนํา หรือ โควิด–19 จุดเริ่มต๎นของผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจในวงกว๎างของประเทศไทย ซึ่งเริ่มต๎นตั้งแตํปลายปี 2562 เรื่อยมาจนกระทั่งปี 2565 
โดยภาพรวมแล๎วผู๎ที่ได๎รับผลกระทบจากโควิด-19 มักจะเป็นผู๎ที่อยูํในกลุํมเปราะบางอยูํแล๎ว                
เมื่อเผชิญวิกฤติจากการระบาดและมาตรการที่ตามมายิ่งท าให๎คนเหลํานี้เปราะบางยิ่งขึ้นไป อีก                  
(ชล บุนนาค, 2563) ผลกระทบของโควิด-19 ตํอภาคเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อมตกอยูํกับกลุํมผู๎
ได๎รับผลกระทบในประเด็นตํอไปนี้ ซึ่งสอดคล๎องกับรายงานขององค์กรระหวํางประเทศอีกหลายฉบับ 
(Cheng et al, 2020) ในสองประการ คือ ประการแรก โควิด-19 และมาตรการที่เกี่ยวข๎องสร๎าง
ผลกระทบให๎กับกลุํมที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจมากที่สุด กลุํมเปราะบางดังกลําวอาจมีความ
แตกตํางกันไปในบริบทแตํละประเทศ แตํโดยภาพรวมนั้นกลุํมที่เปราะบางตํอโควิด-19 คือ กลุํมผู๎มี
รายได๎น๎อยและพ่ึงพาการท างานที่ใช๎แรงงานหรืออยูํในภาคเศรษฐกิจที่ได๎รับผลกระทบโดยตรงจาก
มาตรการ หรือไมํสามารถท างานที่บ๎านได๎ คนกลุํมนี้ก็คือ ผู๎ใช๎แรงงาน คนท างานในภาคบริการและ
การทํองเที่ยว ประการที่สอง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม มาตรการที่เกี่ยวข๎องกับโควิด-19 สํงผล
กระทบตํอผู๎ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมเป็นอยํางมาก มาตรการปิดเมือง (Lock 
Down) และมาตรการควบคุมการขนสํงและเดินทางข๎ามพ้ืนที่ ท าให๎เกิดความไมํแนํนอนในเรื่องปัจจัย
การผลิตและต๎นทุนการผลิตและท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการบริโภคและปริมาณลูกค๎า 
การปรับตัวไปสูํธุรกิจออนไลน์หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค๎าบริการยํอมมีต๎นทุนที่พํวงมาด๎วยและ
สํงผลตํอพนักงานและแรงงานที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจเหลํานี้ พวกเขาอาจพอมีทุนสะสมเพ่ือปรับตัวและ
รับมือกับการระบาดและมาตรการโควิด-19 หนึ่งระลอก แตํในสภาวะที่มีระลอกของการแพรํระบาด
อยํางตํอเนื่อง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมที่ทุนสะสมไมํมากพออาจต๎องปิดการด าเนินกิจการไป
ในที่สุด 
  สอดคล๎องกับบทความจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อ้ึงภาภรณ์ (2563) ที่สะท๎อนให๎เห็นถึง
ปัญหาเชิงโครงสร๎างทางเศรษฐกิจไทยอยํางชัดเจน เพราะการที่เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
กระจุกตัวอยูํกับบางภาคสํวน เชํน ภาคการทํองเที่ยวและบริการ และพ่ึงพิงการค๎าระหวํางประเทศ
เป็นสัดสํวนสูง ท าให๎นโยบายยับยั้งการระบาด ซึ่งสํงผลท าให๎ต๎องปิดพรมแดนระหวํางประเทศ 
ระหวํางจังหวัดและท าให๎กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก มีต๎นทุนทางเศรษฐกิจที่สูงมาก และได๎
สํงผํานผลกระทบไปไกลจากบริษัทใหญํต๎นน้ า ไปจนถึงผู๎ผลิตและแรงงานตัวเล็กตัวน๎อยที่ปลายน้ า
อยํางถ๎วนทั่ว โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ท าให๎การผลิตและการบริโภคชะลอตัวลงมาก สร๎างผลกระทบตํอ
ผลิตภาพการผลิต และท าให๎การจ๎างงานลดลง โดยเฉพาะในธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดยํอม                  
ผู๎ประกอบอาชีพอิสระ และผู๎ใช๎แรงงาน ซึ่งได๎รับผลกระทบที่รุนแรงกวําเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจ
ขนาดใหญ ํ(The Knowledge, 2563) 
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  ถึงแม๎วําวิกฤติการณ์การแพรํรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนํา หรือ โควิด– 19 จะยังคงด าเนินไป
อยํางตํอเนื่อง แตํในทางกลับกันเศรษฐกิจชุมชนกลับมีความส าคัญมากขึ้น ในฐานะแหลํงจ๎างงานของ
ประชาชนในพ้ืนที่ และเป็นที่รองรับผู๎ใช๎แรงงานกลับบ๎าน เนื่องจากการจ๎างงานในเมืองที่ลดน๎อยลง 
จึงคาดการณ์วําในอนาคตความรํวมมือในด๎านตํางๆ ระหวํางชุมชนจะมีมากข้ึน เกิดการรวมกลุํมชุมชน
ในการผลิต จ าหนําย และสร๎างตลาดเพ่ือเกื้อกูลและตํอยอดซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการคืน
ถิ่น กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมในกลุํมผู๎ ได๎รับผลกระทบจากการเลิกจ๎างงาน หรือกลุํมผู๎มี
รายได๎ลดน๎อยลงจากผลกระทบยุคโควิด- 19 ซึ่งนั้นอาจเป็นจุดเปลี่ยนแหํงการสํงเสริมแนวคิดการ
สร๎างธุรกิจสีเขียว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชการที่ 9 เป็นกรอบแนวคิดซึ่งมุํง
ให๎ทุกคนสามารถพ่ึงพาตัวเองได๎ รวมถึงการพัฒนาเกษตรกรมือใหมํให๎สามารถเปลี่ยนวิกฤติมาเป็น
โอกาส ในการสร๎างผู๎ประกอบการเกษตร ที่มุํงพัฒนาธุรกิจสีเขียว มีความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อม
และสังคม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Development Goals: SDGs) ของ
ประเทศ 

แนวคิดการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรในยุคโควิด – 19  

  จากการสัมภาษณ์ของธนาคารแหํงประเทศไทย (ธปท.) เพ่ือส ารวจแนวทางปรับตัวของ
แรงงานในยุคโควิด - 19 ตํางเห็นวําเป็นโอกาสที่ดี หากแรงงานคืนถิ่นเลือกภาคเกษตรเป็นอาชีพ 
“ทางเลือก ทางรอด” เพ่ือปรับไปสูํการเป็น“เกษตรกรยุคใหมํ” พร๎อมรับโอกาสทํามกลางความ
เปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาแรงงานคืนถิ่น โดยใช๎แนวคิด “บันได 4 ขั้น” ส าหรับผู๎ไมํมีประสบการณ์ท า
เกษตร มีข๎อจ ากัดด๎านองค์ความรู๎ ความสามารถ และปัจจัยการผลิต (พิทูร ชมสุข, จิราภรณ์ พินนา
พิเชษฐ และเพชรลักษณ์ บุญญาคุณากร, 2564 : ออนไลน์) 

 
        ที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article 
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      บันไดขั้นที่ 1 “เรียนรู๎”และ“ควรค านึงถึงความอยูํรอดเป็นส าคัญ” เริ่มต๎นด๎วยการศึกษาเคล็ด
ลับ และบทเรียนจากผู๎อื่นมาลงมือท าด๎วยตนเองโดยไมํดํวนตัดสินใจท าอะไรตามกระแส จะท าให๎
เกิดประสบการณ์ตรง หากยังมีข๎อจ ากัดด๎านพื้นที่เพาะปลูก อาจเริ่มจากพื้นที่ขนาดเล็ก เงินลงทุน
น๎อยๆ หรือหากไมํมีที่ดินเป็นของตนเอง การขอแบํงเชําจากญาติพี่น๎อง จากเพื่อนบ๎าน หรือขอผู๎ น า
ชุมชนใช๎ประโยชน์ที่ดินสาธารณะถือเป็นทางออกที่นําสนใจ 
  บันไดขั้นที่ 2 “พัฒนาทักษะ” เมื่อเรามีความพร๎อมในการท าเกษตรแล๎ว ควรเลือกตัดสินใจ
ท าในสิ่งที่ตนเองช านาญ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือไปสูํอาชีพหลัก สร๎างรายได๎อยํางตํอเนื่อง เชํน 
เลือกปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ที่ตนเองถนัด เป็นต๎น 
  บันไดขั้นที่ 3 “ขยับขยาย” ตํอยอดไปสูํการท าเกษตรเชิงพาณิชย์ โดยใช๎เทคโนโลยีรํวมกับ
การปลูกพืช-เลี ้ยงสัตว์ในขนาดปริมาณที ่มากขึ ้น หรือเน๎นที ่คุณภาพเพื่อพลิกบทบาทก๎าวไปสูํ
ผู๎ประกอบการเกษตร (Agripreneur) ที่มีทั้งความรู๎ด๎านเกษตร และสามารถวางแผนการผลิตให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดได๎อยํางเหมาะสม 
  บันไดขั ้นที ่ 4 “ยั ่งยืน” เมื ่อเราสามารถสร๎างฐานะจากการท าเกษตรได๎แล๎ว ควรที ่จะ
วางแผนให๎อยูํรอดอยํางยั่งยืน เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งและอ านาจตํอรอง เพิ่มความสามารถในการ
เข๎าถึงตลาดได๎ในระยะยาว เชํน การรวมกลุํมกํอตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชน” เป็นต๎น 
 
การผลักดันและส่งเสริมการสร้างธุรกิจสีเขียว 
  ส าหรับอนาคต ภาพด๎านการเกษตรในอีก 20 ปีข๎างหน๎า ประเทศไทยจะต๎องเป็นฐานการ
ผลิตอาหารที่มั่นคงปลอดภัย เป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูง มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 เน๎นถึงความสามารถในการแขํงขัน เน๎น
ในเรื่องของการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ พัฒนาสังคมผู๎ประกอบการและเพ่ือสร๎าง
ผู๎ประกอบการทางธุรกิจ กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนานั้น มีประเด็นส าคัญในเรื่องของการ
ปรับตัวของเกษตรกรสูํเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) และมีความสามารถในการเป็น
ผู๎ประกอบการ (Entrepreneur) เป็นทักษะที่ส าคัญประการหนึ่งในศตวรรษที่ 21จากการศึกษา
เอกสารงานวิจัยคุณลักษณะผู๎ประกอบการเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจเกษตรสีเขียว ของ
มรกค ก าแพงเพชร และคณะ (2560) ได๎อ๎างถึงแนวคิดผู๎ประกอบการเกษตรกรยังมีงานวิจัยไมํมากนัก 
(McElwee, 2006) เพราะระหวํางค าวํา เกษตรกรและผู๎ประกอบการเกษตรกรนั้นมีความเกี่ยวเนื่อง
กันจึงยากตํอการให๎ค านิยาม แตํส าหรับ Palich and Bagby (1995) กลําววํา ผู๎ประกอบการ
เกษตรกร (Agripreneur) มาจากการผสมค า 2 ค า ค าวํา การเกษตร (Agriculture) รวมกับค าวํา 
ผู๎ประกอบการ (Entrepreneur) เมื่อสองค านี้รวมกัน ผู๎ประกอบการเกษตรกร จึงมีความหมายวํา 
บุคคลที่เป็นผู๎ประกอบการที่ท าธุรกิจเกษตร และจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผํานมาพบวํา 
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ผู๎ประกอบการเกษตรกรแตกตํางจากผู๎ประกอบการทั่วไป (Carter and Rosa, 1998) เพราะธุรกิจ
เกษตรเป็นในธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ  ได๎แกํ ดิน น้ า อากาศ และ
สภาพแวดล๎อมทางสังคม ได๎แกํ ชุมชนที่ท าการเกษตร (Eikelandand Lie, 1999) ผู๎ประกอบการ
เกษตรกรมีกระบวนทัศน์การบูรณาการเศรษฐกิจเข๎ากับชุมชน ซึ่งเป็นธุรกิจที่พัฒนามาจากแนวคิด
ธุรกิจสีเขียว   
   ธุรกิจสีเขียว (Green Business) ปัจจุบันสามารถให๎ค าจ ากัดความได๎หลากหลาย แตํมีหลัก
ส าคัญที่เหมือนกัน คือ เป็นรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่ค านึงถึงความยั่งยืน จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวํา 
ธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Business) เป็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อมและสังคม ไมํ
สํงผลกระทบเชิงลบหรือลดการเกิดผลกระทบเชิงลบตํอสภาพแวดล๎อม เศรษฐกิจชุมชนและสังคม 
โดยอาจใช๎แนวคิดนี้ตลอดหํวงโซํธุรกิจ หรือแคํสํวนใดสํวนหนึ่งของธุรกิจก็ได๎  ส าหรับเกษตรกรและ
ผู๎ประกอบการภาคเกษตร สามารถน าแนวคิดธุรกิจสีเขียวมาใช๎ โดยมีหลักการที่ส าคัญ คือ การผลิต
และบริโภคสินค๎าอาหาร พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ตํางๆ ที่มี
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม มีการปกป้องและสํงเสริมสภาพแวดล๎อม สุขภาพ ชุมชน 
และสวัสดิการแรงงาน และสวัสดิการปศุสัตว์ โดยรูปแบบการผลิตและบริโภคนี้จะต๎องไมํสํงผลตํอ
ศักยภาพการผลิตและบริโภคสินค๎าของผู๎คนและสภาพแวดล๎อมในอนาคต ตัวอยํางการท าการเกษตร
ในรูปแบบนี้ เชํน เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) เกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice) 
(ฒาลิศา ทาศรีภู, 2562)  
 โดยการท าการเกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรที่ดี มีแนวคิดมา
จากเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) คือ ระบบการเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิต
เกษตรกร กระบวนการผลิตและการจัดการทุกรูปแบบ เพ่ือให๎เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล๎อมและระบบนิเวศน าไปสูํการพ่ึงพาตนเอง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ
ผู๎บริโภค โดยได๎เริ่มจุดประกายขึ้นจากการขับเคลื่อนองค์กรพัฒนาเอกชน เชํน เครือขํายเกษตรกรรม
ทางเลือก และกลุํมปราชญ์ชาวบ๎าน ความหวังที่จะมีทางเลือกในชีวิตที่ดีก็เริ่มเกิดขึ้น จากสุรินทร์แพรํ
มาถึงยโสธร อ านาจเจริญ จากเชียงใหมํขยายตัวมาแมํฮํองสอน อุตรดิตถ์ จากฉะเชิงเทรา นครปฐม 
ในภาคใต๎ขยายจากสงขลาไปสูํพัทลุง พวกเขาได๎สร๎างระบบเกษตรยุคหลังสมัยใหมํขึ้นมา เป็นเกษตรที่
อิงกับธรรมชาติ อยูํบนวัฒนธรรมที่ผสมผสานทั้งวัฒนธรรมพ้ืนบ๎าน วัฒนธรรมสมัยใหมํ และกระแส
สิ่งแวดล๎อม พัฒนาระบบการผลิตหลากหลายบทบาททั้งการผลิตเพื่อบริโภค ผลิตเพ่ือการค๎า ผลิตเพ่ือ
สร๎างสังคมที่ดีงาม โดยผลิตอาหารที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม สุขภาพ จากทรัพยากรชีวภาพของ
ท๎องถิ่น ด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่นผสานกับวิทยาการสมัยใหมํ พัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ยืดหยุํน หลากหลาย และสร๎างการค๎ากับผู๎บริโภคด๎วยความซื่อสัตย์ ไว๎วางใจ และเรียนรู๎ซึ่งกัน โดยมี
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นักพัฒนา นักวิชาการ ผู๎ประกอบการที่มีเป้าหมายรํวมกันมารํวมสํงเสริม (กฤษฎา บุญชัย, 2560 : 
ออนไลน์)          
  อยํางไรก็ตาม หากเพียงแคํแนวคิดรายบุคคลของการพัฒนาผู๎ประกอบการเกษตรในธุรกิจสี
เขียว หรือพลังของชุมชน ก็ยังไมํสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างอาหารทั้งระบบที่ถูกผูกขาดด๎วยการ
ควบคุมทรัพยากรของรัฐ และการก ากับตลาดของทุนได๎ จ าเป็นอยํางยิ่งที่ภาคีตํางๆ ทั้งในสํวนภาครัฐ
และภาคเอกชนจะต๎องขยายต๎นแบบการท าเกษตรกรรมยั่งยืนในเชิงพ้ืนที่ออกไปให๎กว๎างขวาง 
เชื่อมโยงกันเป็นกระบวนการสร๎างระบบอาหารที่ความม่ันคง ยั่งยืน ปลอดภัย และเป็นธรรม หรือเป็น
ประชาธิปไตยทางอาหารที่แท๎จริง เพ่ือเสริมสร๎างธุรกิจสีเขียวให๎แข็งแกรํง สํงเสริมการสร๎างพ้ืนที่สี
เขียวให๎แผํขยายออกไป ส าหรับการวางรากฐานสร๎างเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคการเกษตร น าไปสูํ
การสร๎างเศรษฐกิจสีเขียวที่สร๎างความยั่งยืนในอนาคต  
 
แนวทางการสร้างพื้นที่สีเขียว ภายใต้แนวคิด SDG’s   
  พ้ืนที่สีเขียว (green space) หมายถึง พ้ืนที่กลางแจ๎งและกึ่งกลางแจ๎งที่มีขอบเขตที่ดิน
ทั้งหมดหรือบางสํวนปกคลุมด๎วยพรรณพืชบนดินที่ซึมน้ าได๎หรืออาจมีสิ่งกํอสร๎างอยูํด๎วยทั้งในพ้ืนที่สี
เขียวในเขตเมืองและนอกเขตเมือง อาจเป็นพ้ืนที่สาธารณะหรือเอกชนที่สาธารณชนสามารถเข๎าไปใช๎
ประโยชน์ได ๎ประกอบด๎วยพื้นที่สีเขียวเพ่ือนันทนาการและความงามทางภูมิทัศน์ พ้ืนที่อรรถประโยชน์ 
เชํน พ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่สาธารณูปการ พ้ืนที่แนวกันชน พ้ืนที่สีเขียวในสถาบันตํางๆ พ้ืนที่
ธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติอันเป็นถิ่นที่อยูํของสิ่งมีชีวิต ได๎แกํ พ้ืนที่ป่าไม๎ พ้ืนที่ชุํมน้ า  รวมถึงพ้ืนที่
ชายหาด พ้ืนที่ริมน้ า พ้ืนที่ที่ เป็นริ้วยาวตามแนวเส๎นทางคมนาคมทางบก ทางน้ า  และแนว
สาธารณูปการตํางๆ หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ เชํน พ้ืนที่สีเขียวที่ปลํอยรกร๎าง พ้ืนที่สีเขียวที่ถูกรบกวนสภาพ
ธรรมชาติและพ้ืนที่สีเขียวที่มีการใช๎ประโยชน์ผสมผสานกัน 
  ชนายุส ตินารักษ์ (2556) ได๎กลําวถึงประเภทของพ้ืนที่สีเขียว ดังนี้  
  1. พ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติ คือ พ้ืนที่ที่มีอยูํตามธรรมชาติดั้งเดิม เป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญตํอ
ระบบนิเวศสูงเป็นแหลํงรวมของระบบนิเวศที่จ าเป็นต๎องอนุรักษ์ให๎คงอยูํในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดไปโดย
มีการจัดการที่เหมาะสม ในรูปแบบของ แมํน้ า ล าธาร คลอง ทะเลสาบ พรุ ภูเขา และป่าไม๎ เป็นต๎น 
  2. พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือบริการ คือ พ้ืนที่สีเขียวที่ประชาชนสามารถเข๎าไปใช๎บริการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนทั้งการพักผํอนหยํอนใจ ออกก าลังกาย และเสริมสร๎างทัศนียภาพที่สวยงามให๎กับเมือง  
  3. พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล๎อม คือ พ้ืนที่สีเขียวที่เสริมสร๎างคุณคําด๎านสิ่งแวดล๎อมให๎แกํ
บริเวณและชุมชน เชํน ชํวยเพ่ิมก๏าซออกซิเจนหรือลดก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดอุณหภูมิความร๎อน
ในเขตเมืองกรองฝุ่นละอองและลดมลพิษ เป็นต๎น แม๎ประชาชนอาจจะไมํสามารถเข๎าไปใช๎บริการได๎
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โดยตรงเหมือนพื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ แตํมีคุณคําด๎านสิ่งแวดล๎อมแกํชุมชน และเกิดประโยชน์ใช๎สอย
แกํผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 
  4. พ้ืนที่สีเขียวบริเวณเส๎นทางสัญจร คือ พ้ืนที่สีเขียวที่อยูํในแนวเส๎นทางสัญจรสาธารณะ มี
รูปรํางลักษณะพ้ืนที่ที่เป็นริ้วยาวขนานกับบริเวณเส๎นทางสัญจร ซึ่งมีบทบาททั้งการเสริมสร๎างคุณคํา
ด๎านสิ่งแวดล๎อมและพักผํอนหยํอนใจ 
  5. พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน คือ พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล๎อมท่ีสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจ
ให๎แกํผู๎เป็นเจ๎าของ สํวนมากหมายถึงพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่วํางของเอกชน พ้ืนที่เกษตร เชํน นาข๎าว พืช
ไรํ เป็นต๎น พ้ืนที่ปลูกไม๎ยืนต๎น เชํน สวนไม๎ผลยืนต๎น และสวนป่าเศรษฐกิจ เป็นต๎น 
           โดยเฉพาะอยํางยิ่งการสํงเสริมการสร๎างพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน ได๎น าเอาแนวคิดการ
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเกี่ยวข๎องกับแนวคิด Sustainable Development Goals (SDGs) คือ 
แผนการพัฒนาโลกเพ่ือความยั่งยืน ในการผลักดันและเสริมสร๎างการขยายพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจ
ชุมชนในประเทศ โดยมีเป้าหมายจะขจัดความยากจนให๎หมดไป พร๎อมๆกับดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมและ
คุณภาพชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกคน ทุกตัว ทุกที่บนโลก แบบไมํทิ้งใครไว๎ข๎างหลัง โดย แนวคิด 
Sustainable Development Goals (SDGs) มีองค์การสหประชาชาติ (United Nations) เป็นหัว
เรือใหญํในการชวนเชิญ 193 ประเทศสมาชิกทั่วโลกมารํวมมือกันจัดท าขึ้น โดยมีกรอบระยะเวลา 15 
ปีให๎แตํละประเทศวางแผนและติดตามผล เพ่ือให๎บรรลุเป้าหมาย 17 ข๎อ ภายในปี 2030 โดยค าวํา 
‘ยั่งยืน’ ในที่นี้ ถูกแบํงออกเป็น 17 ข๎อ ซึ่งครอบคลุม 169 เป้าหมาย ที่มีความเป็นสากล เชื่อมโยง
และเกื้อหนุนกัน และก าหนดให๎มี 247 ตัวชี้วัด เพ่ือใช๎ติดตามและประเมินความก๎าวหน๎าของการ
พัฒนา โดยสามารถจัดกลุํม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได๎แกํ (1) การพัฒนา
คน (People) ให๎ความส าคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย และลดความเหลื่อมล้ า 
ในสังคม (2) สิ่งแวดล๎อม (Planet) ให๎ความส าคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพภูมิอากาศเพ่ือพลเมืองโลกรุํนตํอไป (3) เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) สํงเสริมให๎
ประชาชนมีความเป็นอยูํท่ีดีและสอดคล๎องกับธรรมชาติ (4) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึด
หลักการอยูํรํวมกันอยํางสันติ มีสังคมที่สงบสุข และไมํแบํงแยก และ (5) ความเป็นหุ๎นสํวนการ
พัฒนา (Partnership) ความรํวมมือของทุกภาคสํวนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(PARPPIM PIM, 2020 : ออนไลน์) โดยประเด็นทางความยั่งยืนที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนา
ผู๎ประกอบการเกษตร เพ่ือสร๎างพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน จะเกี่ยวข๎องกับประเด็น Zero 
Hunger ขจัดความหิวโหยและความอดอยาก รวมไปถึงแก๎ปัญหาความมั่นคงทางอาหารและสํงเสริม
เกษตรกรรมอยํางยั่งยืน สํงเสริมให๎เด็กและผู๎ด๎อยโอกาสเข๎าถึงอาหารที่เพียงพอและมีคุณคําทาง
โภชนาการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการสร๎างความมั่นคงทางด๎านอาหารให๎เกิดแกํชุมชน ให๎ได๎รับอาหารที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย มีประโยชน์ตํอสุขภาพ จากผลิตผลการท าเกษตรกรรมยั่งยืนในธุรกิจสีเขียว 
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  การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ือผลิตอาหารเพียงพอปลอดภัยให๎กับชุมชน เพ่ือสร๎างเป็น
อาหาร เป็นยารักษาโรค และสร๎างรายได๎ รวมถึงเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว โดยเฉพาะอยํางยิ่ง พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือ
เศรษฐกิจชุมชนสอดคล๎องกับ BCG โมเดล ประกอบด๎วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ 
  1. Bio Economy เศรษฐกิจชีวภาพ 
  2. Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน การมุํงสร๎างมูลคําสูงสุดจากทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคูํไปกับการลดของเสีย เชํน การท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักจากเศษอาหาร เป็นต๎น 
  และ 3. Green Economy เศรษฐกิจสีเขียวหรือเศรษฐกิจที่พัฒนาด๎วยความค านึงถึงความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล๎อม 
 
ผู้ประกอบการเกษตรบนเส้นทางเศรษฐกิจสีเขียว 
 เมื่อการค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล๎อมกลายเป็นปรากฏการณ์ไปทั่วโลก สํงผลให๎
ผู๎บริโภคมีจิตส านึกตํอระบบนิเวศน์และท าให๎พ้ืนฐานทัศนคติของสาธารณะชนเปลี่ยนแปลงไป 
กลายเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวนี้ท าให๎
บทบาทของเกษตรกรทั่วโลกถูกพัฒนาให๎เป็นผู๎ประกอบการเกษตรกร เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กระแสสีเขียวจึง
กลายเป็นกระแสที่มีบทบาทในการชี้น าการพัฒนาอีกครั้ง ดังจะเห็นได๎จากกํอนหน๎าการประชุมสุด
ยอด Rio+20 ในปี ค.ศ. 2012 “เศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy) ได๎กลายเป็นแนวคิดที่จะ
น าไปสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งนิยามของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวที่ทั่ว
โลกให๎การยอมรับมากที่สุดนั้น ก็คือนิยามของโครงการสิ่งแวดล๎อมแหํงสหประชาชาติ (United 
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Nations Environment Programme : UNEP) ที่ให๎ความหมายของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไว๎วํา
เป็นรูปแบบ เศรษฐกิจที่มีจุดมุํงหมายเพ่ือสุขภาวะของมนุษย์ที่ดีขึ้นและมีความยุติธรรมทางสังคม ใน
ขณะเดียวกันก็ต๎องการลดความเสี่ยงทางสิ่งแวดล๎อมลงไปให๎มาก พร๎อมกับแก๎ไขปัญหาความขาด
แคลนทางนิเวศ (UNEP, 2010) 
  เป้าหมายส าคัญของเศรษฐกิจสีเขียว คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเศรษฐกิจสีเขียวมี
องค์ประกอบส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได๎แกํ สร๎างรายได๎และยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม ลดความเสี่ยงปัญหา สิ่งแวดล๎อม และฟ้ืนฟูระบบนิเวศ การท างานของเศรษฐกิจสีเขียวยัง
เน๎นไปถึงการพัฒนาการลงทุนและเทคโนโลยีในสาขาการผลิตที่ส าคัญ 11 สาขา ได๎แกํ การเกษตร 
การกํอสร๎าง เมือง พลังงาน การประมง การป่าไม๎ การอุตสาหกรรม การทํองเที่ยว การขนสํง การ
จัดการขยะมูลฝอย และการจัดการทรัพยากรน้ า (สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล๎อม, 2555) ความส าคัญของเศรษฐกิจสีเขียวนั้นชํวยน าพาสังคมไปสูํการเติบโตที่เป็นสีเขียว  
ดังที่ OECD ได๎เน๎นถึงความส าคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายการเติบโตสีเขียวที่มีความ
สอดคล๎องกับเศรษฐกิจสีเขียว กลําวได๎ วําเศรษฐกิจสีเขียวได๎ท าให๎เกิดประโยชน์ทั้งตํอเศรษฐกิจและ
สังคม (ส านักเศรษฐกิจการเกษตรระหวํางประเทศ, 2556) ดังนี้  
  1. สร๎างรายได๎และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเศรษฐกิจสีเขียวจะท าให๎เกิดการสร๎างงาน
โอกาสการจ๎างงานทั้งแรงงานฝีมือระดับลําง กลาง และ สูง เป็นการเปิดตลาดใหมํเพ่ือรองรับ
ผลิตภัณฑ์สีเขียว บริการสีเขียว และ การจ๎างงานสีเขียว เชํน เกษตรอินทรีย์ การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
การจัดการป่า  
   2. ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยเศรษฐกิจสีเขียวจะท าให๎เกิดความดึงดูดผู๎ประกอบการ
และแรงงานที่มีฝีมือเข๎ามาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมือง ท าให๎เกิดการพัฒนาในชนบทและ
สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน ตัวอยํางเชํน การสํงเสริมแหลํงพลังงานที่ปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์
ต่ าในชุมชน การสร๎างพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ๎าน หรืออาคารในชุมชนได๎ ซึ่ง
ไมํจ าเป็นต๎องสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐานที่ใช๎งบประมาณสูง ดังเชํนโครงขํายไฟฟ้าประเทศ แตํท าให๎คนใน
ชนบท คนยากจน หรือคนชายขอบได๎เข๎าถึงพลังงานแบบประหยัด  
   3. ลดความเสี่ยงปัญหาสิ่งแวดล๎อม โดยเศรษฐกิจสีเขียวจะท าให๎เกิดการคุกคามตํอ
สภาพแวดล๎อมน๎อยลงจากกระบวนการผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล๎อม เพ่ิมอุปสงค์และอุปทานในการผลิต
สินค๎าและบริการสีเขียว เพ่ือลดปัจจัยที่ท าให๎เกิดผลลัพธ์ตํอธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สํงผลให๎เกิด
ความมั่นคงด๎านอาหาร เชํน หากมีการผลิตทางการเกษตรอยํางยั่งยืน ซึ่งน าไปสูํการปกป้องและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดของเสียและมลพิษ ลดปริมาณก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและลดการใช๎พลังงาน 
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  4. ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โดยเศรษฐกิจสีเขียวชํวยลดการคุกคามตํอระบบนิเวศด๎วยเชํนกัน 
ทรัพยากรธรรมชาติได๎มีโอกาสฟ้ืนตัว ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ท าให๎มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติได๎อยํางยั่งยืน  
  5. พัฒนาเทคโนโลยีใหมํที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจในแบบที่ค านึงถึงสิ่งแวดล๎อมได๎ กระตุ๎นให๎เกิดการออกแบบใหมํๆ เพ่ือบรรลุสังคมคาร์บอน
ต่ า (Low Carbon Society) น ามาซึ่งความท๎าทายโอกาสในการสร๎างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและยืดหยุํน
ได๎มากขึ้น สํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด๎วยการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํ  
  6. ลดความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล๎อม เพ่ิมความมั่นคงและคุณภาพชีวิต
มนุษย์ การเติบโตสีเขียวหรือการเติบโตคาร์บอนต่ าอาจน าไปสูํประโยชน์ตํอสุขภาพ โดยเฉพาะอยําง
ยิ่งจากการปรับปรุงคุณภาพอากาศในพ้ืนที่และลดการปลํอยฝุ่นละออง  สารมลพิษก ามะถันและ
ไนโตรเจน ยกตัวอยํางในพ้ืนที่ชนบทของประเทศก าลังพัฒนามีโครงการใช๎เตาที่มีการปลํอยก๏าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่ า ซึ่งสามารถชํวยป้องกันการเสียชีวิตของทารกจากการคลอดกํอนก าาหนดได๎
หลายล๎านคน การปรับปรุงระบบการขนสํงโดยลดการใช๎ยานยนต์ที่ใช๎น้ ามันและปรับปรุงระบบขนสํง
สาธารณะ  
  7. สร๎างความม่ันคงด๎านพลังงาน แนวทางของเศรษฐกิจสีเขียว สามารถท าให๎เกิดความ
หลากหลายของแหลํงพลังงาน เพ่ิมแหลํงพลังงานหมุนเวียน ลดการพ่ึงพาการน าเข๎าพลังงานจาก
ตํางประเทศ ลดการบิดเบือน ราคาในตลาดพลังงาน และยังท าาให๎เกิดความรํวมมือระดับภูมิภาคด๎าน
การ วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและการปรับตัวของเทคโนโลยีพลังงานให๎เข๎า กันกับบริบทของ
ประเทศ 
 
บทสรุป 
  ยุคโควิด-19 เริ่มต๎นตั้งแตปํลายปี 2562 ซึ่งผู๎ที่ได๎รับผลกระทบมักจะอยูํในกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อย 
และพ่ึงพาการท างานที่ใช๎แรงงานอยูํในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมที่ได๎รับผลกระทบโดยตรง
จากวิกฤติการณ์โควิด- 19 และเมื่อแรงงานเหลํานี้ขาดการจ๎างงาน จึงมีโอกาสในการแสวงหาแนว
ทางการสร๎างอาชีพใหมํจากการคืนถิ่นกลับภูมิล าเนาของตนเอง โดยอาชีพอยํางเกษตรกรรมอันเป็น
อาชีพพ้ืนฐานซึ่งอยูํคูํคนไทยมาช๎านาน จึงถูกน ามาเป็นทางเลือกส าคัญในการสร๎างรายได๎ให๎แกํ
ครอบครัว และน าไปสูํการผลักดันให๎เกิดผู๎ประกอบการเกษตรกรที่มีกระบวนทัศน์การบูรณาการ
เศรษฐกิจเข๎ากับชุมชน สร๎างธุรกิจสีเขียวที่ยึดเอาแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืน มาสํงเสริมให๎เกิดรายได๎
และยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและคนในชุมชน กํอให๎เกิดความมั่นคงทางด๎านอาหาร และพ้ืนที่
สีเขียว รวมทั่งเป็นการมุํงสูํเส๎นทางเศรษฐกิจสีเขียวหรือเศรษฐกิจที่พัฒนาด๎วยความค านึงถึงความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล๎อม อันจะสะท๎อนผลกลับมาชํวยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาตํอสิ่งแวดล๎อม เกิด
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โอกาสการจ๎างงานในตลาดใหมํเพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์สีเขียว บริการสีเขียว และการจ๎างงานสีเขียว ใน
กลุํมธุรกิจสีเขียว ซึ่งสิ่งเหลํานี้จะกํอให๎เกิดเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจหมุนเวียนที่สร๎างรายได๎ภายใน
ชุมชน และเกิดความยั่งยืนกับการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแม๎ประเทศต๎องเผชิญกับ
ภาวะวิกฤติการณ์โควิด-19 ที่ยาวนานได๎อีกด๎วย 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม ประเภทอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง (PROPCON) 

Factors Affecting the Stock Price of Property and Construction Sector in 
the Stock Exchange of Thailand 

 
ฐิชาดา เซี่ยงเห็น1 และ ชุติมาวด ีทองจนี2 

Thichada Seanghen and Chutimavadee Thongjeen 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎นกลุํมอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) ตัวแปรต๎นที่ใช๎ศึกษาคือ ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ , ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย (SET Index), ดัชนีราคาวัสดุกํอสร๎าง, อัตราสํวนของเงินปัน
ผลตอบแทน และดัชนีความเชื่อมั่นผู๎บริโภค ตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคาหุ๎นกลุํมอุตสาหกรรม ประเภท
อสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) ข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษาเป็นข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) ประเภทข๎อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ศึกษาข๎อมูลย๎อนหลังเป็นรายเดือน เก็บ
ข๎อมูลเริ่มต๎นตั้งแตํ เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 60 เดือน ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด๎วยสมการถดถอย พบวํา ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎นกลุํม
อุตสาหกรรม ประเภทอสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ  ได๎แกํ 
อัตราสํวนของเงินปันผลตอบแทน เพียงตัวแปรเดียว โดยที่ตัวแปรอัตราสํวนของเงินปันผลตอบแทน
สํงผลตํอผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎นกลุํมอุตสาหกรรม ประเภทอสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง 
(PROPCON) ในทิศทางเดียวกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย, อสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง, อัตราผลตอบแทน 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study the factors affecting the stock 
price of property and construction (PROPCON) sector in the stock exchange of 
Thailand. The independent variables used in this study were Property Price 
Index,Stock Exchange of Thailand Index, Construction Materials Price Index, Dividend 
Yield Ratio, and Consumer Confidence Index. The dependent variable was the stock 
price of property and construction sector in the Stock Exchange of Thailand.  The 
data used in this study were secondary historical data and time series data of 60 
months from January 2016 to December 2020. The statistics for analyzing were 
correlation analysis and multiple linear regression at the statistical significant level of 
0.05. The results showed that the only factor that affected to the stock price of 
property and construction sector in the Stock Exchange of Thailand was Dividend 
Yield Ratio. Dividend Yield Ratio had positive correlation with the stock price of 
property and construction sector in the Stock Exchange of Thailand at the statistical 
significant level of 0.05. 
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บทน า 

 “ที่อยูํอาศัย” คือหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความส าคัญและจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
นอกเหนือจากอาหาร เครื่องนุํงหํม และยารักษาโรค มนุษย์จะแสวงหาถิ่นฐานที่อยูํอาศัยที่มีความ
มั่นคงปลอดภัย และสนับสนุนให๎เกิดประโยชน์ตํอการด ารงชีวิตของมนุษย์มากที่สุด โดยที่อยูํอาศัย
ของมนุษย์จะมีความแตกตํางกันไปตามสถานะทางการเงิน สภาพสังคม ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ตลอดจนปัจจัยด๎านความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตําง ๆ เนื่องจากในชํวงเวลาที่ผํานมา 
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางมากมายทั้งสภาพสังคมและเศรษฐกิจ สํงผลให๎ประชาชน 
โดยทั่วไปต๎องใช๎เวลาในการท างานประกอบอาชีพมากขึ้น การกํอสร๎างที่อยูํอาศัยด๎วยตนเองจึงกระท า
ได๎ยากล าบากยิ่งข้ึน ประกอบกับข๎อจ ากัดในด๎านตําง ๆ เชํน ข๎อจ ากัดในเรื่องของเวลา ความไมํสะดวก
ในเรื่องของการจัดหาที่อยูํอาศัยด๎วยตัวเอง ตลอดจนราคาท่ีดินที่ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นอยํางมาก ท าให๎เกิด
ธุรกิจด๎านที่อยูํอาศัยและอสังหาริมทรัพย์ขึ้น โดยในชํวงเริ่มต๎นเป็นแคํเพียงการจัดสรรเฉพาะที่ดิน
เทํานั้น และได๎มีการพัฒนาเป็นการสร๎างบ๎านบนพ้ืนที่ที่เรียกวําบ๎านจัดสรร แตํมีข๎อจ ากัดตําง ๆ มาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข๎อจ ากัดในเรื่องของที่ดินที่มีราคาสูงขึ้น ท าให๎ธุรกิ จอสังหาริมทรัพย์แนวราบ
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(Horizontal) มีข๎อจ ากัด จึงได๎เกิดธุรกิจที่อยูํอาศัยอีกประเภทหนึ่ง นั่นคือ หมูํบ๎าน อาคารชุด หรือ
คอนโดมิเนียม (Condominium) ซึ่งเป็นรูปแบบของการกํอสร๎างที่อยูํอาศัย ที่สามารถตอบสนอง
ความต๎องการของผู๎บริโภคที่มีอุปสงค์ตํอที่อยูํอาศัยในเมืองใหญํๆ ที่มีการขยายตัวอยํางรวดเร็วแบบ
ก๎าวกระโดด เชํน กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหมํ สงขลา และขอนแกํน เป็นต๎น ซึ่งเมืองตําง ๆ 
เหลํานี้ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาค ท าให๎มีประชาชนเข๎าไปอยูํอาศัย
จ านวนมาก และหนาแนํน กํอให๎เกิดความต๎องการที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามการเพ่ิมขึ้น
ของประชาชน (พงศกร ก๎อนบาง. 2560, หน๎า 1) 

ความผันผวนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ สามารถสํงผลกระทบอยํางรุนแรงตํอกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจได๎ เนื่องจากการก าหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ ไมํเพียงแตํมีอิทธิพลตํอวัฏจักรทางธุรกิจที่มี 
ผลกระทบโดยตรงตํอรายจํายทั้งหมด แตํยังสํงผลกระทบตํอสมรรถภาพของระบบการเงินที่มี
ผลกระทบตํอผลก าไร และความมั่นคงของสถาบันทางการเงิน ดังนั้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ จึง
ท าให๎เกิดจุดรํวมของรายจํายภายในครัวเรือน และความมั่งคั่งของประเทศ (เกรียงไกร ลิมปนะสุคนธ์ , 
2558, หน๎า 6) 

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย เป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่ได๎รับความ
สนใจจากผู๎ที่มีเงินออม เพราะมีโอกาสได๎รับผลตอบแทนที่สูงกวําการลงทุนประเภทอ่ืนๆ นอกจากนี้
การที่ตลาดหลักทรัพย์มีบริษัทจดทะเบียนที่หลากหลาย ตลาดหลักทรัพย์จึงเหมาะอยํางยิ่งส าหรับผู๎ที่
ต๎องการความหลากหลายในการลงทุนทั้งประเภทสินค๎าและผลตอบแทน เพราะมีสินค๎าหรือตราสาร
เพ่ือการลงทุนหลายประเภทซึ่งออกโดยบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในหลายประเภท และ
หลายอุตสาหกรรมให๎เลือกลงทุนตามความต๎องการกํอนตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย์ (เพชรี ขุมทรัพย์, 
2540) 

ดัชนีราคาวัสดุกํอสร๎าง คือ ตัวเลขที่ใช๎วัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค๎าวัสดุกํอสร๎าง ณ เวลาใด
เวลาหนึ่งเปรียบเทียบกับชํวงเวลา ณ ปีฐาน โดยปัจจุบันก าหนดปี พ.ศ.2548 เป็นปีฐานซึ่งมีดัชนี
เริ่มต๎นที ่100 จดุ (ฐานข๎อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์) 

พรพรหม ภักตร์เปี่ยม (2554) กลําววํา เงินปันผล หมายถึง คําตอบแทนที่บริษัทจํายให๎แกํผู๎
ถือหุ๎น ซึ่งมักเป็นการกระจายก าไร เมื่อบริษัทได๎ก าไรหรือสํวนเกิน บริษัทสามารถน าไปลงทุนในธุรกิจ
ตํอ เรียก ก าไรสะสม หรือสามารถจํายให๎แกํผู๎ถือหุ๎นก็ได๎ บริษัทอาจสงวนก าไรหรือสํวนเกินสํวนหนึ่ง
และจํายสํวนที่เหลือเป็นเงินปันผล การจํายแกํผู๎ถือหุ๎นอาจเป็นรูปเงินสด (มักเป็นการฝากเข๎าบัญชี
ธนาคาร) หรือ หากบริษัทมีแผนน าเงินปันผลไปลงทุนตํอ ปริมาณคําตอบแทนอาจจํายเป็นรูปหุ๎นเพ่ิม
หรือการซื้อหุน๎คืนได ๎

ดัชนีความเชื่อมั่นผู๎บริโภค คือ เครื่องมือชี้วัดและเตือนภัยทางเศรษฐกิจลํวงหน๎าโดยจัดท า
ข๎อมูลเป็นรายเดือนเพ่ือให๎สามารถติดตามอ านาจซื้อของผู๎บริโภคท่ีสํงผลตํอการผลิต การจ๎างงาน และ
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ปริมาณการใช๎จํายของประชาชนในแตํละชํวงเวลา สะท๎อนให๎เห็นถึงความต๎องการในสินค๎าและ
บริการอยํางใกล๎ชิดและทันเหตุการณ์ ทั้งนี้ถ๎าผู๎บริโภคสํวนใหญํเชื่อมั่นตํอภาวะเศรษฐกิจจะใช๎จําย
อยํางเต็มก าลัง ซึ่งจะสํงผลดีตํอเศรษฐกิจโดยรวมแตํถ๎าผู๎บริโภคสํวนใหญํขาดความเชื่อมั่นก็จะลดการ
ใช๎จํายหรือระมัดระวังการใช๎จํายซึ่งจะสํงผลตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมให๎ชะลอตัวลง (ส านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค๎า กระทรวงพาณิชย์, 2560) 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎นกลุํมอุตสาหกรรม ประเภท
อสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง โดยหวังเป็นอยํางยิ่งวําผลการศึกษาท่ีได๎ในครั้งนี้จะสามารถใช๎เป็นข๎อมูล
ในการประกอบการตัดสินใจเบื้องต๎นในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจลงทุนของ
ผู๎ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุน และประชาชนซึ่งเป็นผู๎บริโภคได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม 
และสอดคล๎องกับปัจจัยตําง ๆ ของสินทรัพย์และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข๎องกับอสังหาริมทรัพย์ที่เลือกมา
ไมํมากก็น๎อย  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎นกลุํมอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) 

2. เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการพิจารณาการตัดสินใจลงทุน ส าหรับนักลงทุนหุ๎นในกลุํม
อุตสาหกรรม ประเภทอสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง ในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎นกลุํมอุตสาหกรรม ประเภท
อสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) มีสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ 
 สมมติฐานที่ 1 ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์มีผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎นกลุํมอุตสาหกรรม 
ประเภทอสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) 
 สมมติฐานที่ 2 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ SET มีผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎นกลุํมอุตสาหกรรม 
ประเภทอสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) 
 สมมติฐานที่ 3 ดัชนีราคาวัสดุกํอสร๎างมีผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎นกลุํมอุตสาหกรรม 
ประเภทอสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) 
 สมมติฐานที่  4 อัตราสํวนของเงินปันผลตอบแทนมีผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎นกลุํม
อุตสาหกรรม ประเภทอสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) 
 สมมติฐานที่ 5 ดัชนีความเชื่อมั่นผู๎บริโภคมีผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎นกลุํมอุตสาหกรรม 
ประเภทอสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) 
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กรอบแนวความคิด 
          ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)      (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิด 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยเชิงปริมาณโดยน าทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องมาอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) และ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) โดยใช๎ข๎อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ประเภทข๎อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ศึกษาข๎อมูลย๎อนหลังเป็นราย
เดือน เก็บข๎อมูลเริ่มต๎นตั้งแตํ เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 60 เดือน โดย
ใช๎ข๎อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย www.set.or.th ธนาคารแหํงประเทศไทย 
www.bot.or.th และฐานข๎อมูลเศรษฐกิจการค๎า www.price.moc.go.th มีกลุํมตัวอยํางที่ศึกษาเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย กลุํมอุตสาหกรรม หมวดอสังหาริมทรัพย์และ
กํอสร๎าง จ านวน 20 บริษัท 
 
ตารางท่ี 1: รายช่ือกลุ่มตัวอย่าง 
ล าดับ ชื่อย่อหลักทรัพย ์ ชื่อบริษัทจดทะเบียน 
1 CCP บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จ ากัด (มหาชน) 
2 COTTO บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) 
3 DCC บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จ ากัด (มหาชน) 

 
ดัชนีราคาหุ้นกลุ่ม

อุตสาหกรรม ประเภท
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

(PROPCON) 
 

ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET Index) 

 
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 

 
อัตราส่วนของเงินปัน

ผลตอบแทน 
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
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ล าดับ ชื่อย่อหลักทรัพย ์ ชื่อบริษัทจดทะเบียน 
4 DCON บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
5 DRT บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ ากัด (มหาชน) 
6 EPG บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๏ป จ ากัด (มหาชน) 
7 GEL บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 
8 PPP บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
9 Q-CON บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 
10 SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) 
11 SCCC บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 
12 SCP บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ ากัด (มหาชน) 
13 SKN บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
14 STECH บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จ ากัด (มหาชน) 
15 TASCO บริษัท ทิปโก๎แอสฟัลท์ จ ากัด (มหาชน) 
16 TOA บริษัท ทีโอเอ เพ๎นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
17 TPIPL บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
18 UMI บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
19 VNG บริษัท วนชัย กรุ๏ป จ ากัด (มหาชน) 
20 WIIK บริษัท วิค จ ากัด (มหาชน) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

ในการวิจัยครั้งนี้ใช๎วิธีการวิเคราะห์ด๎วยสมการถดถอยเชิงซ๎อน (Multiple Regression)  
ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎นกลุํมอุตสาหกรรม ประเภท
อสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) โดยใช๎ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทข๎อมูล
อนุกรมเวลา (Time Series Data) ศึกษาข๎อมูลย๎อนหลังเป็นรายเดือน เก็บข๎อมูลเริ่มต๎นตั้งแตํ เดือน
มกราคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 60 เดือน จ านวน 20 บริษัท 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยสร๎างสมการถดถอยพหุคูณเชิงเส๎น
(Multiple Linear Regression) วิเคราะห์ด๎วยวิธีก าลังสองน๎อยที่สุด (Ordinary Least Square 
Method) ในการประมาณผลเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยตํางๆ ที่เป็นตัวแปรต๎นวํามีผลตํอตัว
แปรตามกลําวคือ ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎นกลุํมอุตสาหกรรม ประเภทอสังหาริมทรัพย์และ
กํอสร๎าง (PROPCON) 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enTH778TH778&sxsrf=ALeKk01ZHz4IPZ9CkKB4JB22AW4ryqbyKQ:1629038793791&q=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%97+%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&sa=X&ved=2ahUKEwis1YO1orPyAhU5wzgGHa7BAHEQ6BMoADAkegQIMBAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enTH778TH778&sxsrf=ALeKk01ZHz4IPZ9CkKB4JB22AW4ryqbyKQ:1629038793791&q=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%97+%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&sa=X&ved=2ahUKEwis1YO1orPyAhU5wzgGHa7BAHEQ6BMoADAkegQIMBAC
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ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 2: แสดงผลการประมาณค่าด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด 

ตัวแปร สัมประสิทธิ์ ความคลาดเคลื่อน 
ค่าสถิติ 

Z ความน่าจะเป็น 
คําคงที ่ 14.2181 259.3874 0.0548 0.9563 
IHPI -0.0228 0.4176 -0.0545 0.9565 
SET -0.0145 0.1276 -0.1134 0.9097 
CMI 0.2352 1.4050 0.1674 0.8671 
DIVIDEND 4.0120 0.9795 4.0961 0.0000* 
CCI 0.1545 0.6545 0.2361 0.8134 
R-squared 0.0139 F-statistic 3.3691   
Adjusted R-squared 0.0098 Durbin-Watson 0.0010   

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบก าลังสองน๎อยที่สุด ตามแบบจ าลองสมการการถดถอยเชิง

เส๎นพหุ (Multiple Linear Regression Model) สามารถเขียนเป็นสมการได๎ดังนี้ 
 

PROPCON = 14.2181 – 0.0228*IHPI - 0.0145*SET +0.2352*CMI +4.012*DIVIDEND 
+0.1545*CCI 

 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบก าลังสองน๎อยที่สุด พบวํา ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอดัชนี
ราคาหุ๎นกลุํมอุตสาหกรรม ประเภทอสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ได๎แกํ อัตราสํวนของเงินปันผลตอบแทน เพียงตัวแปรเดียว โดยเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ 4 
เพียงสมมติฐานเดียว ซึ่งตัวแปรอัตราสํวนของเงินปันผลตอบแทน สํงผลตํอผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎น
กลุํมอุตสาหกรรม ประเภทอสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) ในทิศทางเดียวกัน 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด๎วยสมการถดถอย พบวํา ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎น
กลุํมอุตสาหกรรม ประเภทอสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ได๎แกํ อัตราสํวนของเงินปันผลตอบแทน เพียงตัวแปรเดียว โดยที่ตัวแปรอัตราสํวนของเงินปัน
ผลตอบแทน สํงผลตํอผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎นกลุํมอุตสาหกรรม ประเภทอสังหาริมทรัพย์และ
กํอสร๎าง (PROPCON) ในทิศทางเดียวกัน 
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โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได๎ดังตารางตํอไปนี้ 

ตัวแปรอิสระ 
ผลการ
วิเคราะห์ 

ผลสรุป
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์มีผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎น
กลุํมอุตสาหกรรม ประเภทอสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) 

ทิศทาง
ตรงกันข๎าม 

ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ SET มีผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎น
กลุํมอุตสาหกรรม ประเภทอสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) 

ทิศทาง
ตรงกันข๎าม 

ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3 ดัชนีราคาวัสดุกํอสร๎างมีผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎นกลุํม
อุตสาหกรรม ประเภทอสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) 

ทิศทาง
เดียวกัน 

ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 4 อัตราสํวนของเงินปันผลตอบแทนมีผลกระทบตํอดัชนี
ราคาหุ๎นกลุํมอุตสาหกรรม ประเภทอสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง 
(PROPCON) 

ทิศทาง
เดียวกัน* 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 5 ดัชนีความเชื่อมั่นผู๎บริโภคมีผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎น
กลุํมอุตสาหกรรม ประเภทอสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) 

ทิศทาง
เดียวกัน 

ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

 
อภิปรายผล  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบก าลังสองน๎อยที่สุด ตามแบบจ าลองสมการการถดถอย              
เชิงเส๎นพหุในการวิจัยครั้งนี้ แสดงผลการวิจัยให๎เห็นถึงการยอมรับสมมติฐานที่ 4 คือ  อัตราสํวนของ
เงินปันผลตอบแทนมีผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎นกลุํมอุตสาหกรรม ประเภทอสังหาริมทรัพย์และ
กํอสร๎าง (PROPCON) โดย พงศกร ก๎อนบาง (2560) ยังได๎กลําวเพ่ิมเติมถึงการเปลี่ยนแปลงแบบ
ฉับพลันตํอผลตอบแทนของดัชนีราคา SET100 จะสํงผลตํอผลตอบแทนของดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทอาคารชุด ให๎มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพ่ิมขึ้นในชํวงแรกกํอนจะปรับลดลงมาจนเข๎าสูํดุลย
ภาพ และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันตํอผลตอบแทนของดัชนีราคากลุํมอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎างจะสํงผลให๎ผลตอบแทนของดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ลดลงไปในแดนลบในชํวงแรก และคํอยๆ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ กํอนที่
จะกลับเข๎าสูํดุลยภาพ ถึงแม๎วําอัตราสํวนของเงินปันผลตอบแทน เป็นเพียงตัวแปรเดียว ที่สํงผลตํอ
ผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎นกลุํมอุตสาหกรรม ประเภทอสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) ใน
ทิศทางเดียวกัน Verdickt, Annaert, & Deloof (2019) ได๎กลําวถึงความสามารถในการคาดการณ์
ผลตอบแทนในชํวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จากการปรับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของดัชนีการเปลี่ยนแปลงของวงจรธุรกิจและการแบํงโครงสร๎าง 
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นิธิภูมิ   เดชะศาศวัต (2560)  ได๎ท าการศึกษาปัจจัย เศรษฐกิจที่มีผลกับดัชนีกลุํ ม
อสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง พบวําอัตราเงินเฟ้อและดัชนีราคาวัสดุกํอสร๎างมีความสัมพันธ์กันสูง และ
ปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลกับดัชนีกลุํมอสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง ได๎แกํ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีกลุํม
อสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง สํวนอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราวํางงาน อัตราแลกเปลี่ยน และ
ดัชนีวัสดุราคากํอสร๎าง ไมํมีความสัมพันธ์กับดัชนีกลุํมอสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง ซึ่งไมํสอดคล๎องกับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ โดยผลการทดสอบสมมติฐานที่ ไมํพบวํา ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ SET ดัชนีราคาวัสดุกํอสร๎าง และดัชนีความเชื่อมั่นผู๎บริโภค มีผลกระทบตํอดัชนีราคาหุ๎น
กลุํมอุตสาหกรรม ประเภทอสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) แตํอยํางใด 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ทางธุรกิจ 
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบตํอดัชนี ราคาหุ๎ นกลุํ ม อุตสาหกรรม ประเภท

อสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) ที่ได๎จากงานวิจัย มีข๎อเสนอแนะดังนี้ 
1. เมื่อมีความต๎องการสินทรัพย์กลุํมอสังหาริมทรัพย์เพ่ิมสูงขึ้น สํงผลให๎เกิดการปรับตัวของ

ราคาสูงขึ้นมากและรวดเร็ว สํงผลให๎นักลงทุนสามารถที่จะสร๎างโอกาสท าก าไรในสินทรัพย์นั้นๆ ได๎ใน
ระยะสั้น ดังนั้นการใช๎ข๎อมูลที่มีความถ่ีมากขึ้น เชํน รายสัปดาห์ หรือรายวัน จะสะท๎อนการเคลื่อนไหว
ของตัวแปรตํางๆ ได๎ละเอียดกวํา และอาจจะแสดงความสัมพันธ์ได๎ดียิ่งขึ้นกวําข๎อมูลรายเดือน 

2.  ส าหรับนักลงทุนทั่ ว ไปที่ สนใจในการลงทุนในหุ๎นกลุํ มอุตสาหกรรม ประเภท
อสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎าง (PROPCON) จะสามารถน าข๎อมูลเกี่ยวกับการวิจัยไปใช๎ประโยชน์
ประกอบการตัดสินใจ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 มีข๎อเสนอแนะดังตํอไปนี้ 

1. ในการศึกษาหาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอปัจจัยใด ๆ แบบจ าลองมีความหลากหลายในการ
เลือกใช๎เพ่ืออธิบายอิทธิพลหรือความสัมพันธ์ของปัจจัยนั้น ๆ ได๎เชํนกัน นอกจากการศึกษา
แบบจ าลองเพ่ิมเติมแล๎ว การตรวจสอบหาแบบจ าลองที่มีความเหมาะสมที่สุด ก็จะชํวย เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎เชํนกัน 

2. การศึกษาวิธีการตํางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของแบบจ าลอง หรือลดปัญหาเศรษฐมิติ 
การจ าแนกปัจจัย ตรวจสอบ หรือการพยากรณ์  สามารถชํวยให๎แบบจ าลองที่ใช๎ในการศึกษามีความ
แมํนย ายิ่งขึ้น 
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3. ความถี่ของข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษา อาจเป็นสํวนหนึ่งที่ท าให๎สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ 
ได๎ผลไมํตรงตามที่ศึกษาอ๎างอิงมา การทดสอบข๎อมูลที่หลาย ๆ ความถี่ก็จะชํวยให๎เกิดความเข๎าใจได๎
มากขึ้นเชํนกัน 
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ศึกษามาตรการการป้องและควบคุมโรคโควิด 19 ในโรงงานผลิตผักสดส่งออก 
Study of prevention and control measures for COVID-19 in export fresh 

vegetables factory 
 

ชนัตดา ขุนจติร1 โสรญา ทองหัวเตย2 และ กาญจนธชั บัวพา3 
Chanatda Khunchit  Soraya Thonghuatoey  and Kanchanatat Buapha 

 

บทคัดย่อ 
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไวรัสอุบัติใหมํที่พบวํามีการระบาด และ
สัมผัสได๎ เชํน น้ํามูก น้ําลาย จาม ผู๎ติดเชื้อจะมีอาการคล๎ายเป็นไข๎หวัด อาการปอดอักเสบ 
วัตถุประสงค๑ เพ่ือศึกษามาตรการการปูองกันและควบคุมการแพรํระบาดของโรคโควิด19 และเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจของมาตรการปูองกันและผลกระทบตํอสุขภาพ ขอบเขตการศึกษาเพ่ือศึกษา
มาตรการการปูองกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในโรงงานผลิตผักสดสํงออก ตําบลทําข๎าม อําเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ประโยชน๑ที่จะได๎รับสามารถนําข๎อมูลที่ได๎ทําการศึกษาไปเป็นแนวทางมาตรการใน
การปูองกันและควบคุมโรคโควิด 19 เพ่ือให๎มีการปูองกันและควบคุมสถานการณ๑โควิด 19 ได๎ดี และ
เพ่ือชํวยลดการแพรํระบาดจากโรคโควิด 19  
 

ค าส าคัญ: โควิด 19, ปูองกัน, ไวรัส                                                                  
 

Abstract 
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an emerging virus that has been found 

to spread and can be touched, such as snot, saliva, sneezing, infected people will have 
flu-like symptoms. pneumonia Objective: To study measures to prevent and control 
the spread of COVID-19 and to assess the satisfaction of preventive measures and their 
health impacts. Study scope for the study of preventive and control measures for 
Covid-19 in the export fresh vegetable factory, Tha Kham Subdistrict, Phunphin District, 
Surat Thani Province. Benefit to be able to use the information that has been studied 
as a guideline for measures to prevent and control COVID-19 in order to have a good 
prevention and control of the Covid-19 situation and to help reduce the spread of 
COVID-19. 

 

Keyword: covid 19, prevention, virus  
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บทน า 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไวรัสอุบัติใหมํที่พบวํามีการระบาดตั้งแตํ

เดือนธันวาคม 2562 โดยรายงานครั้งแรกที่มณฑลหูเปุย สาธารณรัฐประชาชนจีน เชื้อไวรัส COVID-
19 สามารถแพรํกระจาย จากคนสูํคนผํานทางการไอ จาม สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง เชํน น้ํามูก 
น้ําลายของคน ผู๎ติดเชื้อจะมีอาการหลาย แบบตั้งแตํติดเชื้อไมํมีอาการ อาการเล็กน๎อยคล๎ายเป็น
ไข๎หวัดธรรมดา อาการปานกลางเป็นปอดอักเสบ และอาการ รุนแรงมากจนอาจเสียชีวิต 
 องค๑การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได๎ประกาศให๎การระบาดนี้เป็น 
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวํางประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562 และประกาศให๎เป็นโรค 
ระบาดทั่วไป ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563 และวันที่ 15 มกราคม 2564 มีผู๎ติดเชื้อยืนยันแล๎วมา
กวํา 93,612,520 คน ใน 213 ประเทศ มีผู๎เสียชีวิตจากโรคระบาดแล๎วมากกวํา 2,004,449 คน และ
มีผู๎หาย ปุวยแล๎วมากวํา 66,917,580 คน2 โรคโควิด-19 มีการแพรํเชื้อระหวํางคนในลักษณะเดียวกับ
ไข๎หวัดใหญํโดยผํานการติดเชื้อจาก ละอองเสมหะ จากการไอ ระยะเวลาระหวํางการสัมผัสเชื้อและ
เริ่มมีอาการ โดยทั่วไปแล๎วอยูํที่ 5 วัน แตํมีชํวงอยูํระหวําง 2 ถึง 14 วัน อาการที่พบบํอยได๎แกํ มีไข๎ 
ไอ และหายใจลําบาก ภาวะแทรกซ๎อน อาจรวมไปถึงปอดบวม และกลุํมอาการหายใจลําบาก
เฉียบพลัน โดยยังไมํมีวัคซีน ที่ได๎รับอนุญาตหรือ ยาต๎านไวรัสจําเพาะ แตํกําลังมีการวิจัยอยูํขณะนี้ 
การรักษาจึงพยายามมุํงเปูาไปที่การจัดการกับอาการ และการรักษาแบบประคับประคอง มาตรการ
ปูองกันที่มีการแนะนําคือการสวมหน๎ากากอนามัย การล๎างมือ การอยูํหํางจากบุคคลอ่ืน (โดยเฉพาะ
กับบุคคลที่ปวุย) ติดตามอาการ และกักตนเองเป็นเวลา 14 วัน ในกรณีที่สงสัยวําตนอาจติดเชื้อ 

การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได๎สํงผลกระทบอยํางรุนแรงตํอ
เศรษฐกิจไทย สํงผลตํอการวํางงาน และการลดลงของรายได๎ของผู๎คนจํานวนมาก โดยมี มาตรการ
ชํวยเหลือจากภาครัฐที่ออกมาอยํางตํอเนื่องในหลายรูปแบบเพ่ือรับมือกับสถานการณ๑ที่ เกิดขึ้น เมื่อ
มองไปข๎างหน๎าหากสามารถควบคุมการแพรํระบาดได๎ในระดับหนึ่ง ภาครัฐจําเป็นต๎อง ออกมาตรการ
กระตุ๎นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ เชํน มาตรการเรํงการสร๎างงาน และการ สํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในประเทศ เพราะอุปสงค๑ในประเทศจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่ สถานการณ๑ใน
ตํางประเทศยังมีความไมํแนํนอน โดยระยะนี้ต๎องกระตุ๎นให๎เกิดการบริโภค และการ ลงทุนในประเทศ 
เพ่ือเป็นแรงสํงให๎เศรษฐกิจหมุนไปสูํการสร๎างรายได๎ให๎แกํทั้งครัวเรือนและ ภาค ธุรกิจ สุดท๎ายแล๎ว
ขั้นตอนการเปลี่ยนผํานไปสูํโลกหลัง Covid-19 จะเกิดวิถีชีวิตใหมํ (New Normal) ในระบบเศรษฐกิจ
ทั่วโลก เชํน การประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางก๎าวกระโดด โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช๎
งานออนไลน๑ (Online Platform) เพ่ือซื้อสินค๎าและบริการที่หลากหลาย เพ่ิมขึ้น จึงเป็นความท๎าทาย
ของภาครัฐที่จะต๎องปรับเปลี่ยนการดําเนินการด๎านตําง ๆ ให๎เศรษฐกิจ สามารถเติบโตได๎อยํางยั่งยืน
ในโลกยุคใหมํ เราจึงต๎องศึกษามาตรการการปูองโรค Covid-19 ในโรงงานผลิตผักสดสํงออก เพ่ือชํวย
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ลดปัญหานี้ได๎มากขึ้น และควบคุมสถานการณ๑ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได๎ทัน เนื่อ งจากโรคระบาด 
Covid-19 สามารถแพรํกระจายได๎งําย ซึ่งโรงงานเป็นสถานที่ผลิตและยังสํงออกไปยังสถานที่ตําง ๆ 
จึงต๎องมีการปูองกันโรค Covid-19 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษามาตรการการปูองกันและควบคุมการแพรํระบาดของโรค Covid-19 
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของมาตรการปูองกันและควบคุมโรค Covid-19 โดยการใช๎

แบบสอบถาม 
 
กรอบแนวคิด 
 

               ตัวแปรต๎น                                               ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะสํวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ป ร ะ วั ติ ก า ร ฉี ด

วัคซีน 
- เคยเป็น covid-19 

หรือไม ํ

 

ความพึงพอใจในการปูองกันและควบคุมโรค Covid-19 

- ผู๎ประกอบการ พนักงาน ผู๎ใช๎บริการมีการสวม
หน๎ากากอนามัยหรือหน๎ากากผ๎า 

- มีจุดบริการล๎างด๎วยสบูํ หรือแอลกอฮอล๑เจลหรือ
น้ํายาฆําเชื้อโรค 

- เว๎นระยะหํางระหวํางโต๏ะ ระหวํางที่นั่ง รวมถึง
ระยะหํางระหวํางทางเดินอยํางน๎อย 1 เมตร 

- ทําความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบํอยๆ 

- การฉีดพํนแอลกอฮอล๑เพื่อฆําเชื้อเป็นประจํา 

- สถานที่รับประทานอาหาร 

- เมื่อมีผลเป็นบวกมีการควบคุมได๎ดี 

- พนักงานทุกคนทําตามมาตราการการปูองกันละ
ควบคุมโรค Covid-19 อยํางเครํงครัด 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  749 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษา เรื่อง “ศึกษามาตรการการปูองกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในโรงงานผลิตผักสด

สํงออก มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษามาตรการการปูองกันและควบคุมการแพรํระบาดของโรคโควิด 19
และประเมินความพึงพอใจของมาตรการปูองกันโรคโควิด 19 โดยการใช๎แบบสอบถาม โดยในการนํา
ข๎อมูลที่ได๎เก็บข๎อมูลจากแบบสอบถามไปหาคําเฉลี่ย เพ่ือทําการจัดเรียงข๎อมูล แปลความหมาย นํามา
วิเคราะห๑และประมวลผลทางสถิติ เพ่ือการนําเสนอผลการวิจัยในบทนี้ โดยแยกออกเป็นขั้นตอนตาม
วัตถุประสงค๑ของการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยที่ได๎กําหนดไว๎ ดังนี้ 

1. ข๎อมูลลักษณะทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
2. ข๎อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในมาตรการการปูองกันและควบคุมโรคโควิด 19 ใน

โรงงานผลิตผักสดสํงออก 
 

1. ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู๎วิจัยได๎ทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลในระหวํางวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 
2565 ระยะเวลารวม 46 วัน โดยใช๎แบบสอบถามจํานวน 80 ชุด ซึ่งได๎แบบสอบถามนํามาทําการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติโดยคําเฉลี่ย เพ่ือจัดเรียงลําดับข๎อมูลและแปลความหมายตํอไป ปรากฏได๎
ข๎อมูลลักษณะ ประชากรศาสตร๑ของกลุํมตัวอยํางผู๎ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงร๎อยละ 77.50 
โดยสํวนใหญํมีอายุ ระหวําง 31-40 ปี หรือคิดเป็นร๎อยละ 41.25 มีประวัติได๎รับการฉีดวัคซีนมาแล๎ว
สํวนใหญํ 2 เข็ม คิดเป็นร๎อยละ 67.50 และมีประวัติการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งสํวนมากเคยติดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 มาแล๎ว จํานวน 48 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.00 ของกลุํมตัวอยําง ทั้งหมด ดังตาราง
ตํอไปนี้ 
 ตารางท่ี 1.1 แสดงจํานวนร๎อยละของเพศผู๎ตอบแบบประเมิน 

เพศ จํานวน (คน) ร๎อยละ 
ชาย 62 77.50 
หญิง 18 22.50 
รวม 80 100 

 
จากตารางที่ 1.1 พบวําผู๎ตอบแบบประเมินเป็นเพศ หญิง จํานวน 62 คน ร๎อยละ 77.50 และ เพศ 
ชาย จํานวน 18 คน ร๎อยละ 22.50 
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ตารางท่ี 1.2 แสดงอายุผู๎ตอบแบบประเมิน 
อายุ จํานวน (คน) ร๎อยละ 

ไมํเกิน 30 ปี 31 38.75 
31-40 ปี 33 41.25 
41-50 ปี 11 13.75 

มากกวํา 50 ปี 5 6.25 
รวม 80 100 

 
จากตารางที่ 1.2 พบวําผู๎ตอบแบบประเมินสํวนมากคือ มีอายุระหวําง 31-40 ปี จํานวน 33 

คน ร๎อยละ 41.25 รองลงมา อายุ ไมํเกิน 30 ปี จํานวน 31 คน ร๎อยละ 38.75 อายุระหวําง 41-50 ปี 
จํานวน 11 คน ร๎อยละ 13.75 และอายุมากกวํา 50 ปี จํานวน 5 คน ร๎อยละ 6.25  
 

ตารางท่ี 1.3 แสดงประวัติของการได๎รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของผู๎ตอบแบบประเมิน 
ประวัติการได๎รับการฉีดวัคซีน

โควิด 19 
จํานวน (คน) ร๎อยละ 

ยังไมํได๎รับวัคซีนโควิด 19 7 8.75 
ได๎รับวัคซีน 1 เข็ม 5 6.25 
ได๎รับวัคซีน 2 เข็ม 51 63.75 
ได๎รับวัคซีน 3 เข็ม 16 20 
ได๎รับวัคซีน 4 เข็ม 1 1.25 

รวม 80 100 
 

จากตารางที่ 1.3 พบวําผู๎ตอบแบบประเมินสํวนมาก ได๎รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม จํานวน 51 
คน คิดเป็นร๎อยละ 63.75 รองลงมา ได๎รับการฉีดวัคซีน 3 เข็ม จํานวน 16 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.00 
ยังได๎รับการฉีดวัคซีน จํานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.75 ได๎รับการฉีดวัคซีน 1 เข็ม จํานวน 5 คน คิด
เป็นร๎อยละ 6.25 และได๎รับการฉีดวัคซีน 4 เข็ม จํานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.25 
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ตารางท่ี 1.4 แสดงประวัติการติดเชื้อไวรัสโรคโควิด 19 ของผู๎ตอบแบบประเมิน 
ทํานเคยมีประวัติการติดเชื้อโค

วิด 19 หรือไมํ 
จํานวน (คน) ร๎อยละ 

เคยติดเชื้อโควิด 19 29 36.25 
ไมํเคยติดเชื้อโควิด 19 51 63.75 

รวม 80 100 
 
จากตารางที่ 1.4 พบวําผู๎ตอบแบบประเมินสํวนมาก คือ ยังไมํเคยติดเชื้อโควิด 19 จํานวน 

51 คน คิดเป็นร๎อยละ 63.75 รองลงมา เคยติดเชื้อโควิด 19 จํานวน 29 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.25  
 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในโรงงานผลิต
ผักสดส่งออก 

ตารางที่ 2.1 แสดงระดับความพึงพอใจของมาตรการการปูองกันและควบคุมโรคโควิด 19 
ในโรงงานผลิตผักสดสํงออก 

มาตราการการ
ปูองกันและควบคุม
โรคโควิด 19 ใน

โรงงานผลิตผักสด
สํงออก 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น๎อย 
(2) 

น๎อย
ที่สุด 
(1) 

คําเฉลี่ย ผลลัพธ๑ 

1.ผู๎ประกอบการ 
พนักงาน ผู๎ใช๎บริการ
มีการสวมหน๎ากาก
อนามัยหรือหน๎ากาก
ผ๎า 

77 คน 
(ร๎อยละ 
96.25) 

3 คน 
(ร๎อยละ 
3.75) 

   4.96 มากที่สุด 

2. มีจุดบริการล๎าง
ด๎วยสบูํ หรือ
แอลกอฮอล๑เจลหรือ
น้ํายาฆําเชื้อโรค 
 

65 คน 
(ร๎อยละ 
81.25) 

15 คน 
(ร๎อยละ 
18.75) 

   4.81 มากที่สุด 

3. เว๎นระยะหําง
ระหวํางโต๏ะ ระหวําง

48 คน 
(ร๎อยละ 

32 คน 
(ร๎อยละ 

   4.60 มากที่สุด 
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ที่นั่ง รวมถึง
ระยะหํางระหวําง
ทางเดินอยํางน๎อย 1 
เมตร 

60.00) 40.00) 

4. ทําความสะอาด
พ้ืน พ้ืนผิวสัมผัส
บํอยๆ 

70 คน 
(ร๎อยละ 
87.50) 

10 คน 
(ร๎อยละ 
12.50) 

   4.87 มากที่สุด 

5. การฉีดพํน
แอลกอฮอล๑เพื่อฆํา
เชื้อเป็นประจํา 

71 คน 
(ร๎อยละ 
88.75) 

9 คน 
(ร๎อยละ 
11.25) 

   4.88 มากที่สุด 

6. สถานที่
รับประทานอาหาร 

68 คน 
(ร๎อยละ 
85.00) 

12 คน 
(ร๎อยละ 
15.00) 

   4.85 มากที่สุด 

7. เมื่อมีผลเป็นบวก
มีการควบคุมได๎ดี 

66 คน 
(ร๎อยละ 
82.50) 

14 คน 
(ร๎อยละ 
17.50) 

   4.82 มากที่สุด 

8. พนักงานทุกคนทํา
ตามมาตราการการ
ปูองกันละควบคุม
โรค Covid-19 อยําง
เครํงครัด 

75 คน 
(ร๎อยละ 
93.75) 

5 คน 
(ร๎อยละ 
6.25) 

   4.93 มากที่สุด 

ความถี่สะสม 67.62 12.50      
คะแนนที่ได๎ 338.10 50      
คะแนนรวม(รวม
คะแนนที่ได๎) 

388.10 

คะแนนเฉลี่ย 4.85 ดังนั้น คะแนนความพึงพอใจ เทํากับ 4.85 มีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก
ที่สุด 

คําเฉลี่ยรวม 4.85 มากที่สุด 
ร๎อยละ 97.00 
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จากตารางที่ 2.1 เมื่อพิจารณาพบวําคําเฉลี่ยของระดับมากที่สุด สูงสุด 5 อันดับแรก ได๎แกํ  
ผู๎ประกอบการ พนักงาน ผู๎ใช๎บริการมีการสวมหน๎ากากอนามัยหรือหน๎ากากผ๎า มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.96 
รองลงมาคือ พนักงานทุกคนทําตามมาตราการการปูองกันละควบคุมโรค Covid-19 อยํางเครํงครัด มี
คําเฉลี่ยเทํากับ 4.93 การฉีดพํนแอลกอฮอล๑เพ่ือฆําเชื้อเป็นประจํา มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.88 ทําความ
สะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบํอยๆ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.87 และสถานที่รับประทานอาหาร มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 4.85 ตามลําดับ ผู๎ตอบแบบประเมินทั้งหมดมีระดับความพึงพอใจมาตรการการปูองกันและ
ควบคุมโรคโควิด 19 มีคําเฉลี่ยรวมเทํากับ 4.85 อยูํในระดับ มากที่สุด 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษามาตรการการปูองกันและควบคุมโรคโควิด 19 มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษามาตรการ
การปูองกันและควบคุมการแพรํระบาดของโรคโควิด 19 และประเมินความพึงพอใจของมาตรการ
ปูองกันโรคโควิด 19 ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงข๎อมูลลักษณะทั่วไป ประกอบด๎วย เพศ อายุ ประวัติการได๎รับ
การฉีดวัคซีน และประวัติการติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งกลุํมตัวอยํางเปูาหมายที่ใช๎เป็นการศึกษาคือพนักงาน
ในโรงงานผลิตผักสดสํงออก ข๎อมูลที่รวบรวมได๎จากการ การเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางผําน
แบบสอบถาม แล๎วจึงนํามาประมวลและวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติ โดยอ๎างอิงตามวัตถุประสงค๑ ผู๎วิจัย
สามารถสรุปวิจัยได๎ดังนี้ 

1. ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะของพนักงานของกลุํมตัวอยํางผู๎ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศ หญิง จํานวน 62 คน 

ร๎อยละ 77.50 และ เพศ ชาย จํานวน 18 คน ร๎อยละ 22.50 มีอายุระหวําง 31-40 ปี จํานวน 33 คน 
ร๎อยละ 41.25 รองลงมา อายุ ไมํเกิน 30 ปี จํานวน 31 คน ร๎อยละ 38.75 อายุระหวําง 41-50 ปี 
จํานวน 11 คน ร๎อยละ 13.75 และอายุมากกวํา 50 ปี จํานวน 5 คน ร๎อยละ 6.25 ได๎รับการฉีดวัคซีน 
2 เข็ม จํานวน 51 คน คิดเป็นร๎อยละ 63.75 รองลงมา ได๎รับการฉีดวัคซีน 3 เข็ม จํานวน 16 คน คิด
เป็นร๎อยละ 20.00 ยังได๎รับการฉีดวัคซีน จํานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.75 ได๎รับการฉีดวัคซีน 1 
เข็ม จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.25 และได๎รับการฉีดวัคซีน 4 เข็ม จํานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 
1.25 และยังไมํเคยติดเชื้อโควิด 19 จํานวน 51 คน คิดเป็นร๎อยละ 63.75 รองลงมา เคยติดเชื้อโควิด 
19 จํานวน 29 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.25 ของกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ใน
โรงงานผลิตผักสดส่งออก 

จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลพบวําคําเฉลี่ยของระดับมากที่สุด สูงสุด 5 อันดับแรก ได๎แกํ  
ผู๎ประกอบการ พนักงาน ผู๎ใช๎บริการมีการสวมหน๎ากากอนามัยหรือหน๎ากากผ๎า มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.96 
รองลงมาคือ พนักงานทุกคนทําตามมาตราการการปูองกันละควบคุมโรค Covid-19 อยํางเครํงครัด มี
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คําเฉลี่ยเทํากับ 4.93 การฉีดพํนแอลกอฮอล๑เพ่ือฆําเชื้อเป็นประจํา มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.88 ทําความ
สะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบํอยๆ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.87 และสถานที่รับประทานอาหาร มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 4.85 ตามลําดับ ผู๎ตอบแบบประเมินทั้งหมดมีระดับความพึงพอใจมาตรการการปูองกันและ
ควบคุมโรคโควิด 19 มีคําเฉลี่ยรวมเทํากับ 4.85 อยูํในระดับ มากที่สุด 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษา ที่พบวํา มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติหน๎าที่ตามภารกิจในบางงาน ที่มี
การปรับแนวทางการดําเนินงาน และมีการสลับหมุนเวียนกันมาทํางานที่โรงงานผลิตผักสดสํงออก 
และทํางานที่บ๎าน (Work From Home) ได๎แกํ การดําเนินงานอาคารสถานที่ในบางสํวน งานการ
เจ๎าหน๎าที่ ในบางสํวน โดยเฉพาะที่อาจต๎องใช๎บุคลากร เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการแพรํระบาดของโควิด-
19 ระลอกใหมํ หรือโรคระบาดอ่ืนๆ นอกจากนี้มีการจัดทํา แผนบริหารความเสี่ยงขององค๑กร เพ่ือ
เตรียมการรองรับการเกิดความเสี่ยงในการบริหารงานจากภัย  พิบัติตํางๆ สอดคล๎องกับบทความ
วิชาการของศาสตราจารย๑เกียรติคุณ แพทย๑หญิงสยมพร ศิริ-นาวิน23 ที่กลําววํา การใช๎หน๎ากาก
ปูองกันการรับเชื้อ เน๎นให๎ผู๎ปุวยต๎องใสํ หน๎ากากอนามัย และแยกตัวจากชุมชน เป็นเรื่องหลัก แตํ เมื่อ
มีผู๎ปุวยจํานวนมาก และมีผู๎แพรํเชื้อที่ไมํมีอาการ หรือมีอาการน๎อย ปะปนอยูํใน ชุมชน อีกทั้งการ
ระบาดของโรคนี้แพรํได๎เร็ว และผู๎ติด เชื้อมีอาการรุนแรงมากได๎จึงจําเป็นต๎องให๎คนไมํ ปุวย และคนไมํ
ติดเชื้อ ใสํหน๎ากากปูองกันการแพรํเชื้อและการรับเชื้อด๎วย และสอดคล๎องกับผลการศึกษา  ของวลัย
พร พัชรนฤมล และคณะ24 ที่ได๎เสนอกรอบยุทธศาสตร๑การดําเนินงานด๎านสาธารณสุขของ ประเทศ
ไทยในการตอบสนองตํอการระบาดของโรคโควิด-19 โดย มีเปูาหมาย “ลดการติดเชื้อ ลดการ ปุวย 
และลดการตายจากโควิด 19” การดําเนินงานเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายดังกลําว ต๎องครอบคลุม 
strategic area 7 ด๎าน ได๎แกํ  

1. การติดตามสถานการณ๑และแนวโน๎มการระบาดของโรค  
2. การกําหนดมาตรการทางสังคมตามสถานการณ๑ปัจจุบัน และหลักฐานเชิงประจักษ๑  
3. การกําหนดมาตรการทางสาธารณสุขเพ่ือเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการแพรํระบาดของ

โรค  
4. การเตรียมความพร๎อม ศักยภาพและทรัพยากรของระบบบริการสุขภาพ  
5. การสํงเสริมการจัดการความรู๎ การวิจัยและพัฒนา  
6. การสื่อสารและประชาสัมพันธ๑อยํางมีประสิทธิภาพกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและประชาชน  
7. การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือการจัดการกับการระบาดของโรค โดยเป็นการ 

วิเคราะห๑การดําเนินงานที่ผํานมา พร๎อมทั้งระบุสํวนขาดของการดําเนินงาน และให๎  ข๎อเสนอแนะ
สําหรับการพัฒนาตํอไป เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับประเทศและพ้ืนที่หากเกิด การระบาดในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การลงชื่อเข๎าออกให๎ลงชื่อปฏิบัติงานด๎วยการเซ็นต๑ชื่อ แทนการสแกนนิ้ว ใช๎ปากกาของ

ใครของคนนั้น เพื่อลดการสัมผัสรํวม ซึ่งอาจจะทําให๎บุคลากรมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ COVID-19 จาก
เพ่ือนรํวมงานได๎ 

2. คล๎องบัตรประจําตัวทุกครั้งที่เข๎าที่ทํางาน เพ่ือเป็นการเช็คคนเข๎าหนํวยงาน วําไมํมี
บุคคลภายนอกเข๎ามาโดยไมํได๎รับอนุญาต และมีการคัดกรองวัดอุณภูมิรํางกายกํอนเข๎าทุกครั้ง  

3. คัดกรอง วัดไข๎ ล๎างมือ ติดสติกเกอร๑ กํอนขึ้นอาคาร หากมีไข๎ จะให๎นั่งพัก และวัดอุณภูมิ
อีกครั้ง หากยังมีไข๎ ขอให๎กลับบ๎าน ไมํอนุญาตให๎เข๎าไลน๑ผลิต 

4. ควรมีการพัฒนาบุคลากรให๎สามารถใช๎เทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ทันสมัยได๎ตลอดจนการ
เตรียมวัสดุอุปกรณ๑ให๎พร๎อมสําหรับการใช๎งาน เชํน ระบบกล๎อง ที่ใช๎สื่อสารทางอินเตอร๑เน็ต 

5. โรงงานผลิตผักสดสํงออก ควรเพ่ิมมาตรการตํางๆในเชิงระบบ เพ่ือให๎มีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงให๎เกิดวิถีชีวิตใหมํ (new normal) เชํน ควรเพ่ิม
และให๎มีการเบิกจํายคําอินเตอร๑เน็ตของบุคลากรที่ทํางานที่บ๎าน (Work From Home) ได๎  
 
เอกสารอ้างอิง 
แนวทางปฏิบัติด๎านสาธารณสุขเพ่ือการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ในข๎อกําหนดออกตาม 

ความในมาตรา 9 แหํงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ๑ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
(ฉบับที่ 1) 

วิรัช วิรชันิภาวรรณ. แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ (ออนไลน๑). ได๎จาก 
http://www.wiruch.com  

วิรัช วิรชันิภาวรรณ. การบริหารจัดการของหนํวยงานของรัฐ : การวิเคราะห๑เปรียบเทียบตัวชี้วัด 
(ออนไลน๑). ได๎จาก http://mgmtsci.stou.ac.th/ downloads/การบริหารจัดการของ
หนํวยงาน ภาครัฐ.pdf  

โชติ บดีรัฐ. เทคนิคการบริหาร. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย.  
วันชัย มีชาติ. การบริหารองค๑การ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย.  
อารักษ๑ พรหมณี. แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหมํในกระบวนการทางรัฐประศาสน ศาสตร๑

(ออนไลน๑). ได๎จาก tp://kantacandidate.blogspot.com/2012/blogpost_9753.html1  
แนวทางการดําเนินงาน เฝูาระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 

ธันวาคม 2563 กรมควบคุมโรค 
 

http://www.wiruch.com/
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แนวทางปฏิบัติเพื่อการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 สําหรับ 
ประชาชนทั่วไปและกลุํมเสี่ยง กรมควบคุมโรค. ได๎จาก https://ddc.moph.go.th/. 79 
มาตรการด๎านการปูองกันสําหรับองค๑กรและสถานประกอบการ กรมควบคุมโรค. ได๎จาก 
https://ddc.moph.go.th/.  

มาตรการและแนวทางการดําเนินการเพื่อการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประกาศ ณ วันที่ 19 
มีนาคม 2563 ได๎จาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/im_commands.php 

กองโรคไมํติดตํอ ได๎จากhttps://ddc.moph.go.th 
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การจัดท าบัญชีและใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการวิสาหกิจชุมชน 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

PREPARATION OF ACCOUNTING AND THE USE OF ACCOUNTING 
INFORMATION SYSTEM FOR COMMUNITY ENTERPRISES IN BANG LEN 

DISTRICT NAKHON PATH0M PROVINCE 
 

ราชัน  ประดับสุข1, รุจาภา  สุกใส2และ หัสชัย  ตั้งมั่งมี3 
             Rachan Pradabsuk, Rujapa Suksai  and Hasschai Tangmuangmee 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันในการท าระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
(2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน (3) การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กับการจัดการวิสาหกิจชุมชน และ (4) น าเสนอแนวทางการจัดท าระบบ
บัญชีของวิสาหกิจชุมชนอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม วิธีด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการศึกษาค้นคว้า จากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังเอกสารทางวิชาการ 
งานวิจัย และบทความต่าง ๆ โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ซึ่งศึกษา 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมท่ีจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ของกรมส่งเสริม
การเกษตร 24 กลุ่ม โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) แบบไม่ใช้ทฤษฏีความน่าจะเป็น (Non-
probability Selection Sampling) ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม และผู้จัดท าบัญชี  จ านวน 40 คน  เนื่องจากเป็นกลุ่มคนท่ีเข้าใจ
บริบท ความเป็นมา ปัญหา วิถีชีวิต และความต้องการของกลุ่มตนเป็นอย่างดี 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันในการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ส่วนใหญ่ เป็นการจดบันทึกความจ า จัดท าบัญชีแบบง่าย มีตัวแทนสมาชิกท่ีได้รับความไว้วางใจกัน
ภายในกลุ่ม เป็นผู้ดูแลเงินสดรับและเงินสดจ่าย ส่วนใหญ่ไม่ท าทะเบียนบัญชีย่อย ๆ ในการบริหาร
สินทรัพย์ สินค้าคงเหลือ วัตถุดิบ และลูกหนี้ 2) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจ
ชุมชน ด้านความรู้ความสามารถผู้จัดท าบัญชีส่วนใหญ่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาด้านบัญชี ซึ่งจะส่งผล           
ต่อความความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีได้อย่างถูกต้อง ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสาร           
ท่ีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเกิดความล่าช้าซึ่งจะส่งผลท าให้บันทึกบัญชีผิดพลาดได้ และด้านเครื่องมือท่ี             
มีความ             
                                                             
1 คณะบริหารธุรกิจ/สาขาการบัญชี, วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, Rachan@northern.ac.th 
2 คณะบริหารธุรกิจ/สาขาการบัญชี, วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, rujapa@northern.ac.th 
3
 คณะบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, mmggthai@hotmail.com 
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ใช๎ในการปฏิบัติงานสํวนใหญํมีความเห็นวําคูํมือ/โปรแกรมที่ใช๎ในการปฏิบัติงานบัญชีซับซ๎อนเข๎าใจ
ยากเนื่องจากผู๎จัดทําบัญชีสํวนใหญํไมํคํอยมีความชํานาญในการใช๎เครื่องคอมพิวเตอร๑ เป็นต๎น 3) การ
ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธ๑กับการจัดการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งกลุํมวิสาหกิจชุมชน
สํวนใหญํที่มีความพร๎อมนําสารสนเทศทางการบัญชีมาพิจารณาใช๎ประโยชน๑ในการวางแผนงาน 
กําหนดกลยุทธ๑ และนโยบายในการสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขัน และ 4) แนวทางในการจัดทํา
บัญชี ประกอบด๎วย 2 แนวทาง ได๎แกํ (1) การให๎ความรู๎ และสนับสนุน ชํวยเหลือในการวางระบบการ
จัดเก็บเอกสารข๎อมูลทางการเงิน ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่จําเป็น  และ (2) การกําหนดให๎มี
ผู๎รับผิดชอบทางบัญชีการเงิน เพ่ือเก็บข๎อมูลและจัดทําบัญชีอยํางสม่ําเสมอ ตํอเนื่อง ซึ่งวิสาหกิจ
ชุมชน จะได๎รับประโยชน๑จากข๎อมูลทางการบัญชี ที่มีความถูกต๎อง เชื่อได๎ ใช๎ในการวางแผนในการ
บริหารงาน สํงผลตํอประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนได๎อยํางยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ: การจัดทําบัญชี สารสนเทศการบัญชี วิสาหกิจชุมชน  
 
ABSTRACT 
 This research aimed to (1) study the current situation in accounting system of 
community enterprises (2) study problems and obstacles in the accounting of 
community enterprises (3) the use of accounting information is related to 
management. Community enterprises and (4) presenting guidelines for the 
preparation of accounting systems of community enterprises v Bang Len Nakhon 
Pathom Province 
 Research methods are qualitative research by researching From various 
documents related to academic papers, research and articles by in-depth interviews and 
non-participation observations, which studied the community enterprise group of Bang Len 
district. Nakhon Pathom Province Registered as a community enterprise Of the Department 
of Agricultural Extension, 24 groups using sampling without probability theory. (Non-
probability Selection Sampling) using a Purposive Selection method. The key informants 
consisted of 40 group chairmen and accountants because they understood the context, 
background, problems, lifestyle and needs of their group. As well 
 The results of the research were as follows: 1) Current conditions in the 
accounting of community enterprises. Most community enterprise groups As a note 
taking Make accounting simple There are representative members who are trusted 
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within the group. Is a supervisor of cash receiving and paying cash Most of them do 
not register small accounts in asset management. Inventories, raw materials and 
receivables. 2) Problems and obstacles in the accounting of community enterprises 
In knowledge and competence, most bookkeepers do not have a degree in 
accounting. Which will affect knowledge Understanding of the correct accounting 
Cooperation in delivery of documents related to accounting records is delayed, 
which can lead to inaccurate accounting records. As for the tools used in the 
operation, most of them were of the view that the manuals / programs used in 
accounting operations were complex and difficult to understand because most of 
the accountants were not skilled in using computers, etc. 3) The use of accounting 
information is related to the management of community enterprises. Most of the 
community enterprises that are ready to take accounting information into 
consideration are used in planning work, formulating strategies and policies to create 
a competitive advantage. And 4) There are two approaches for the accounting 
preparation, which are (1) providing knowledge and support to assist in the 
implementation of the financial document storage system. Essential accounting 
information systems; and (2) determining accountability for financial accounting. To 
collect information and keep accounts on a regular basis, which community 
enterprises Will benefit from accounting information That is accurate, believed to be 
used in planning in the administration. Affecting the efficiency of sustainable 
community development 
 
Keywords : Accounting Accounting information Community enterprises 
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บทน า 
 การขับเคลื่อนให๎เศรษฐกิจเจริญเติบโตในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเน๎นการพัฒนาและ 
ใช๎วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก๎าวหน๎าที่เข๎มข๎นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การ
พัฒนา และยกระดับคุณภาพของกําลังคน และความคิดสร๎างสรรค๑ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐาน
รายได๎ใหมํควบคู ํกับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการตํอยอดการผลิตและ
บริการเดิมโดยใช๎ดิจิทัล และเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให๎ความสําคัญกับการใช๎ศักยภาพ
ของทรัพยากรชีวภาพ การสํงเสริม การเชื่อมโยงตลอดหํวงโซํมูลคําอยํางมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํและการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข๎ากับการค๎า
และการเตรียมความพร๎อมของภาคบริการ ให๎สามารถรองรับการแขํงขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร๎าง
ศักยภาพการแขํงขันให๎กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม รวมทั้งการสร๎างสังคมผู๎ประกอบการที่
ผลิตได๎ขายเป็น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต๎องการของ  ผู๎บริโภคอยํางรวดเร็วและ
มาตรฐานสากลของสินค๎าและบริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด๎านสิ่งแวดล๎อม  รวมทั้งพัฒนาระบบ
และกลไก ตลอดจนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือกระจายโอกาสเศรษฐกิจให๎คนในชุมชนและ  ท๎องถิ่นและ
แบํงปันผลประโยชน๑อยํางเป็นธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 
 ศักยภาพทางด๎านการจัดการของชุมชน มีความสําคัญและมีผลกระทบโดยตรงตํอการ
ดํารงชีวิตของคนในชุมชน ชุมชนจะเข๎มแข็งได๎ต๎องเริ่มจากการพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชน ซึ่ง
แนวทางหนึ่งในการพ่ึงพาตนเองอยํางยั่งยืนของชุมชน คือ วิสาหกิจชุมชน (Enterprise) ซึ่ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได๎ให๎ความสําคัญกับการ
สร๎างรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ  ประการหนึ่งคือ การเสริมสร๎างและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขํงขันของภาคการผลิตและบริการ มุํงเน๎นการสร๎างความเชื่อมโยงของหํวงโซํ
มูลคําระหวํางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค๎าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการ
แขํงขันของประเทศ สร๎างรายได๎และกระจายรายได๎สูํคนในชุมชนอยํางทั่วถึง  อันจะนํามาซึ่งความ
เข๎มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 วิสาหกิจของชุมชน เป็นองค๑กรหนึ่งที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให๎ยั่งยืน ซึ่ง
เริ่มจากการประกอบกิจการขนาดเล็ก ระดมทุนจากสมาชิกเพ่ือใช๎ในการแปรรูป ผลิตเพ่ือใช๎ใน
ครัวเรือน ขยายออกสูํตลาดเน๎นตลาดท๎องถิ่น ตํอมาเมื่อเกิดการเรียนรู๎ก็จะสั่งสมประสบการณ๑ 
สามารถขยายตลาดออกไปสูํภายนอกได๎อยํางมั่นใจ กํอให๎เกิดรายได๎แกํสมาชิกในชุมชนเกิดการพ่ึงพา
ตนเอง ครอบครัว ภายในชุมชนหรือระหวํางชุมชน นําไปสูํเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของชุมชน ซึ่งการประกอบการวิสาหกิจชุมชนนั้น ประกอบด๎วยกิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมทั้งด๎านการ
จัดการผลิต การจัดการ การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย๑ การเงินและการบัญชี ทั้ งนี้ การ
ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให๎ดํารงอยูํเจริญเติบโตอยํางเข๎มแข็งอยํางยั่งยืนได๎นั้น ปัจจัยสําคัญที่ต๎อง
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อาศัยข๎อมูลทางการบัญชีได๎อยํางถูกต๎อง และสามารถใช๎ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือให๎ได๎
ข๎อมูลที่สํงผลตํอการบริหารจัดการ การวางแผน และการตัดสินใจของกลุํมวิสาหกิจชุมชน ตํอไป 
 การดําเนินงานของกลุํมวิสาหกิจชุมชนอําเภอบางเลน มีประเด็นปัญหาสํวนหนึ่ง คือ มิติด๎าน
ระบบบัญชี ซึ่งปัญหาแตํละกลุํมมีความแตกตํางกัน การรวบรวมข๎อมูลจดบันทึกที่ยังไมํเป็นระบบ และ
ไมํสามารถ แสดงถึงต๎นทุนและกําไรที่ชัดเจนได๎ เนื่องจากขาดความครบถ๎วนในการรวบรวมข๎อมูล 
ฐานเอกสาร และการคํานวณต๎นทุนตําง ๆ คําใช๎จํายสํวนกลางที่เกี่ยวข๎อง เชํน คําใช๎จํายบรรจุ
ผลิตภัณฑ๑ คําใช๎จํายทางด๎านการตลาด คําใช๎จํายอ่ืน ๆ ตลอดจนสถานการณ๑การเกิดปัญหาของ
วิสาหกิจชุมชนอันเนื่องจากการดําเนินงาน การใช๎สารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจชุมชนที่จะ
แสดงให๎เห็นถึงการจัดทําระบบบัญชี เพ่ือให๎ผู๎นํากลุํมสามารถชี้แจงถึงต๎นทุน กําไร และการปันสํวน
รายได๎ให๎กับสมาชิกในกลุํมทราบได๎ อยํางถูกต๎องและเป็นไปตามหลักการบัญชี  
 จากเหตุผลและความสําคัญของปัญหาดังกลําว  ผู๎วิจัยจึงเห็นวําการจัดเก็บข๎อมูลและการใช๎
ข๎อมูลอยํางเป็นระบบของวิสาหกิจชุมชน ที่จะทําให๎วิสาหกิจชุมชนนั้น ตระหนักและรับรู๎ถึง รายรับ 
รายจําย ต๎นทุน หรือมูลคําที่เพ่ิมขึ้นของทรัพยากรในองค๑กรที่แท๎จริง ฉะนั้น การวิจัย เรื่อง การจัดทํา
บัญชีและใช๎ระบบสารสนเทศทางการบัญชีวิสาหกิจชุมชนอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จะสํงผลให๎
เกิดประโยชน๑ให๎กับวิสาหกิจชุมชน สามารถนําข๎อมูลทางการบัญชีมาประยุกต๑ใช๎ในการวางแผนการ
ลงทุน การจัดสรรทรัพยากรให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และแก๎ไขปัญหาการบริหารจัดการองค๑กร จน
สามารถปรับตัวดํารงอยูํอยูํและเติบโตอยํางยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดทําบัญชี ของวิสาหกิจชุมชนอําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี ของวิสาหกิจชุมชนอําเภอบางเลน                 
จังหวัดนครปฐม 

3. เพ่ือศึกษาการใช๎ข๎อมูลสารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธ๑กับการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

4. เพ่ือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีวิสาหกิจ
ชุมชนอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ทราบแนวทางหรือวิธีการของการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนอําเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม 
2. ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนอําเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม 
3. นําผลการศึกษาไปใช๎ในการแก๎ปัญหาการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนอําเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม 
4. เสนอแนะแนวทางในการแก๎ไขปัญหาวิสาหกิจชุมชนอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
5. นําผลของการใช๎ระบบสารสนทางการบัญชีในการจัดการกลุํมวิสาหกิจชุมชนอําเภอบาง

เลน เพื่อการตัดสินใจในการวางแผน การจัดการ และการตัดสินใจ ได๎อยํางเหมาะสม 
6. ใช๎เป็นองค๑ความรู๎ในการพัฒนาตํอยอดผลงานวิจัยของนักวิจัยไปสูํการปฏิบัติและบริการ

วิชาการในสถาบันการศึกษา 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาค๎นคว๎า               
จากเอกสารตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องทั้งเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย และบทความตําง ๆ โดยการสัมภาษณ๑ 
เชิงลึก และการสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม ซึ่งศึกษา กลุํมวิสาหกิจชุมชนอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ของกรมสํงเสริมการเกษตร 24 กลุํม โดยใช๎การสุํมกลุํมตัวอยําง 
(Sampling) แบบไมํใช๎ทฤษฏีความนําจะเป็น (Non-probability Selection Sampling) ใช๎วิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selection) ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ ประกอบด๎วย ประธานกลุํม และผู๎จัดทําบัญชี  
จํานวน 40 คน  เนื่องจากเป็นกลุํมคนที่เข๎าใจบริบท ความเป็นมา ปัญหา วิถีชีวิต และความต๎องการ
ของกลุํมตนเป็นอยํางดี 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 

1. การวิเคราะห๑เอกสาร เพ่ือเก็บรวบรวมข๎อมูลประเภทเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ  
ระบบการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชน และระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกลุํมวิสาหกิจชุมชน 

2. แบบสัมภาษณ๑ เป็นแบบสัมภาษณ๑เชิงลึก เพ่ือศึกษาการจัดทําบัญชีและใช๎ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการวิสาหกิจชุมชนอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมโดยแบํง
ออกเป็น 3 สํวน คือ (1) สภาพปัจจุบันและความพร๎อมในการจัดทําระบบบัญชี (2) ปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดทําบัญชี และ (3) การใช๎ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน โดยในแตํละประเด็นจะตั้งคําถามปลายเปิด เพ่ือเปิดกว๎างให๎แสดงความเห็น และนํามาซึ่ง
ข๎อมูลที่หลากหลายและลึกซึ้งเพียงพอสําหรับนํามาสรุปประมวลผล 
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3. แบบสังเกต ประกอบด๎วย (1) ด๎านการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชน 
สังเกตการณ๑ในเรื่องการดําเนินงาน การผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชน (2) สภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี และ (3) การนํา
สารสนเทศทางการบัญชีไปใช๎เพื่อการจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันใน
การทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชน และการนํา
สารสนเทศทางการบัญชีไปใช๎เพ่ือการจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชน  นําไปสูํการวิเคราะห๑แนว
ทางการจัดทําระบบบัญชีและการใช๎ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการวิสาหกิจชุมชนที่
เหมาะสมตํอไป โดยเริ่มต๎นจากการจัดระเบียบข๎อมูล เนื่องจากข๎อมูลมีที่มาจากหลากหลายแหลํง ทั้ง
การสัมภาษณ๑ ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ สังเกตทําที น้ําเสียง พฤติกรรม การแสดงออกตําง ๆ ระหวํางการ
สัมภาษณ๑ เอกสาร และเว็บไซต๑ เป็นต๎น ซึ่งการจัดระเบียบข๎อมูลนั้น คณะผู๎วิจัยได๎เริ่มทําตั้งแตํกํอน
การเก็บรวบรวม ข๎อมูล ระหวํางการเก็บข๎อมูล และหลังการเก็บข๎อมูล จากนั้นคณะผู๎วิจัยจะทําการลง
รหัสข๎อมูล เพ่ือให๎การเก็บข๎อมูลเป็นระบบ ไมํสูญหาย สํวนการแสดงข๎อมูลและหาข๎อสรุป จะแสดง
ข๎อมูล ในลักษณะของการอธิบาย บรรยาย โดยเริ่มทําตั้งแตํระหวํางการเก็บรวบรวมข๎อมูล 

การตีความผลการวิจัย ให๎ความสําคัญกับบริบท ทั้งบริบททางสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล๎อม  อ่ืน ๆ เพ่ือเข๎าใจความหมายตําง ๆ ได๎อยํางสมบูรณ๑ นอกจากนั้นข๎อสรุปที่เกิดขึ้น ยัง
ตั้งอยูํบนฐานของทฤษฎี และข๎อเท็จจริงที่เกิดข้ึนด๎วย 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีการตรวจสอบภายใน โดยเสนอคําอธิบาย หรือ ข๎อสรุป
จากมุมมองที่หลากหลาย ทั้งประธานกลุํม และผู๎จัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชน และทําการตรวจสอบ
ภายนอก ด๎วยการตรวจสอบข๎อมูลแบบสามเส๎า (Triangulation) โดยประยุกต๑ใช๎การตรวจสอบสาม
เส๎าด๎านวิธีรวบรวมข๎อมูล (Methodological Triangulation) โดยเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยวิธีตําง ๆ 
เพ่ือรวบรวมข๎อมูลเรื่องเดียวกัน 

 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ลงพ้ืนที่เก็บข๎อมูลภาคสนาม โดยใช๎เทคนิคการสังเกตการณ๑ การสัมภาษณ๑
เชิงลึก และการวิเคราะห๑เอกสาร โดยในการนําเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แบํงการนําเสนอผล  
การวิเคราะห๑ข๎อมูลเป็น 3 ตอน ตามวัตถุประสงค๑การวิจัย ได๎แกํ ตอนที่ 1 สภาพปัจจุบันในการจัดทํา
บัญชี  ตอนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี และตอนที่ 3 การนําสารสนเทศทางการบัญชี
ไปใช๎เพื่อการจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. สภาพปัจจุบันในการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
การศึกษาการจัดทําบัญชีและใช๎ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการวิสาหกิจชุมชน

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จํานวน 24 กลุํม ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเหลํานี้มีที่ตั้งกระจายอยูํในอาณา
เขตของตําบลตําง ๆ ในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ดังตารางที่ 1 

 

ลําดับ  ชื่อกลุํมวิสาหกิจ        ที่ตั้ง ลําดับ    ชื่อกลุํมวิสาหกิจ         ที่ตั้ง 

1 วิสาหกิจชุม 
ชนกลุํมหัตถกรรม
พ้ืนบ๎านผักตบชวา

บ๎านสุขเกษม 

60 หมูํที่ 4      
ตําบลบางเลน 

13 วิสาหกิจชุมชนขนม
เปี๊ยะคุณเหมือนดาว 

291/1 หมูํที่ 8  
ตําบลบางเลน 

2 วิสาหกิจชุมชนกลุํม
ผู๎เลี้ยงเป็ดไขํบ๎าน

คลองศิริราช 

42 หมูํที่ 10  
 ตําบลบางเลน 

14 วิสาหกิจชุมชน
อาหารแปรรูปบ๎าน

หนองแฟบ 

39 หมูํที่ 13  
 ตําบลบางปลา 

3 วิสาหกิจชุมชนกลุํม
ปลูกข๎าวนาแปลง

ใหญ ํ

32/1 หมูํที่ 11  
ตําบลบางปลา 

15 วิสาหกิจชุมชน
เกษตรนาแปลงใหญํ

ตําบลบางปลา 

36 หมูํที่ 7  
 ตําบลบางปลา 

4 วิสาหกิจชุมชน
กะเพราแปลงใหญํ

ตําบลบางปลา 

78 หมูํที่ 13  
 ตําบลบางปลา 

16 วิสาหกิจชุมชนจัก
สานผักตบชวาบ๎าน
คลองนกกระทุง 

66 หมูํที่ 8 
ตําบลคลอง
นกกระทุง 

5 วิสาหกิจชุมชน
ตําบลดอนตูม 

65 หมูํที่ 5  
 ตําบลดอนตูม 

17 วิสาหกิจชุมชนตําบล
ดอนตูม 

110 หมูํที่ 6  
 ตําบลดอนตูม 

6 กลุํมจักสาน
ผักตบชวาบ๎าน 

ต๎นตาล 

35/1 หมูํที่ 5 
ถนน ตําบลไทร

งาม 

18 กลุํมจักสานเส๎น
พลาสติกบ๎านคลอง

นกกระทุง 

26/2 หมูํที่ 7  
 ตําบลคลอง
นกกระทุง 

7 กลุํมศูนย๑ข๎าวชุมชน
บ๎านนิลเพชร 

หมูํที่ 10  
 ตําบลนิลเพชร 

19 วิสาหกิจชุมชนกลุํม
หัตถกรรม 

บ๎านบางหวาย 

50 หมูํที่ 8  
 ตําบลบางปลา 

8 กลุํมวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย๑

ยั่งยืน 
 

128 หมูํที่ 5  
 ตําบลดอนตูม 

20 วิสาหกิจชุมชน
พัฒนาการเกษตร 

38 หมูํที่ 19 
 ตําบลบางหลวง 
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9 วิสาหกิจชุมชนกลุํม
หัตถกรรมพ้ืนบ๎าน

ผักตบชวา 

47 หมูํที่ 6 
 ตําบลไทรงาม 

21 วิสาหกิจชุมชน 
ผักปลอดภัย 

บ๎านสระพังแพลอย 

บ๎านเลขท่ี 10  
ตําบลนิลเพชร 

10 
 

11 
 
 

12 

กลุํมแมํบ๎านบึง 
ลาดสวาย 

วิสาหกิจชุมชนแปร
รูปกล๎วย 

 
กลุํมแมํบ๎านบึง 

ลาดสวาย 
 

21/1 หมูํที่ 10  
ตําบลบางภาษี 

14 หมูํที่ 8   
ตําบลคลอง
นกกระทุง 

21/1 หมูํที่ 10  
ตําบลบางภาษี 

 

22 
 

23 
 
 

24 

กลุํมหัตถกรรม
พ้ืนบ๎านผักตบชวา 
วิสาหกิจชุมชนกลุํม

นาแปลงใหญํข๎าวไผํหู
ช๎าง 

 
กลุํมมะเขือเทศราชินี

แมํฉุย 

12 หมูํที่ 6 ถนน – 
ตําบลไทรงาม 
66 หมูํที่ 3  

 ตําบลไผํหูช๎าง 
 

110 หมูํที่ 6 ถนน – 
ตําบลดอนตูม 

 

  
จากตารางที่ 1 แสดงให๎เห็นวํากลุํมวิสาหกิจชุมชนอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีการตั้ง

ชื่อสอดคล๎องกับผลิตภัณฑ๑ตามลักษณะการประกอบการ 
 ผู๎วิจัยทําการสํารวจข๎อมูลทั่วไป โดยวิธีการสัมภาษณ๑เชิงลึก จากจํานวนกลุํมวิสาหกิจชุมชน
อําเภอ บางเลน  24 กลุํม ผู๎ให๎ข๎อมูลในการสัมภาษณ๑ทั้งหมดเป็นประธานกลุํมและผู๎จัดทําบัญชี 
เนื่องจากมีหน๎าที่ดูแลและคอยให๎ความชํวยเหลือสมาชิก รวมถึงกํากับติดตามและบริหารวิสาหกิจ
ชุมชนให๎สามารถดําเนินตํอไปได๎ด๎วยตนเอง โดยแตํละกลุํมจะมีจํานวนสมาชิกอยูํระหวําง 11 – 20     
มีการรวมหุ๎นภายในกลุํมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนเป็นประเภทผลิตเพ่ือจําหนําย กรรมการของ
กลุํมวิสาหกิจชุมชนเป็นผู๎จัดทําบัญชี ผู๎จัดทําบัญชีมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท กลุํมวิสาหกิจชุมชนครึ่งหนึ่งไมํทําบัญชี อีกครึ่งหนึ่งทําบัญชี
และทําเป็นบางครั้ง กลุํมวิสาหกิจชุมชนมีความคิดเห็นสํวนใหญํวําการทําบัญชีมีประโยชน๑มาก เพ่ือใช๎
ในการตัดสินใจ กลุํมวิสาหกิจชุมชนที่ทําบัญชี มีการบันทึกบัญชีด๎วยมือ กลุํมวิสาหกิจชุมชนที่ทําบัญชี
ทั้งหมดมีการจดบันทึกบัญชีในสมุดเงินสด วิสาหกิจชุมชน 4 กลุํม จัดทําบัญชีทั้งระบบ ได๎แกํ สมุดเงิน
สด (รับ – จําย) สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดต๎นทุนกําไร จัดทําทะเบียนสมาชิกและ
หุ๎นกลุํมวิสาหกิจสํวนใหญํไมํจัดทําทะเบียนคุมยอดตําง ๆ เอกสารที่ใช๎ประกอบการบันทึกบัญชีคือ 
ใบเสร็จรับเงินและบันทึกชํวยจํา กลุํมวิสาหกิจชุมชนจัดทํางบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดเป็น
สํวนใหญํ วิสาหกิจชุมชนกลุํมวิสาหกิจชุมชนสํวนใหญํมีความต๎องการให๎สถาบันการศึกษาเข๎ามา
ชํวยเหลือในการจัดทําบัญชี 
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2.  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี 
ตารางท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี วิสาหกิจชุมชนอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
1.ด๎านความรู๎ความสามารถ ความรู๎ ความเข๎าใจ ในการจัดทําบัญชีวิสาหกิจ

ชุมชนอยํางไมํถูกต๎อง เนื่องจากผู๎จัดทําบัญชีสํวน
ใหญํไมํได๎สําเร็จการศึกษาด๎านบัญชี 

2.ด๎านเอกสารและวิธีการทางบัญชี การจัดทํางบการเงิน เนื่องจากผู๎จัดทําบัญชีเห็น
วําการจัดทํางบการเงินนั้นมีความสําคัญเป็นอยําง
มากเพราะต๎องสรุปเหตุการณ๑ทุกอยําง เพื่อแสดง
ให๎ทุกคนได๎ทราบหากการจัดทํางบการเงินได๎รับ
ข๎อมูลทาง 
การเงินผิดพลาดก็สํงผลให๎การวางแผนตัดสินใจ
ผิดพลาด 

3.ด๎านความรํวมมือและประสานงาน 
 

ความรํวมมือในการจัดสํงเอกสารที่เก่ียวกับการ
บันทึกบัญชีเนื่องจากผู๎จัดทําบัญชีได๎รับเอกสาร
เพ่ือใช๎บันทึกบัญชีผิดพลาด และลําช๎า 

4.ด๎านเครื่องมือที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน 
 

คูํมือ/โปรแกรมท่ีใช๎ในการปฏิบัติงานบัญชี
ซับซ๎อนเข๎าใจยากเนื่องจากผู๎จัดทําบัญชีสํวนใหญํ
ไมํคํอยมีความชํานาญในการใช๎เครื่อง
คอมพิวเตอร๑และมีความรู๎ทางด๎านบัญชีไมํมากนัก 

  
จากตารางท่ี 2  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชนข๎างต๎น  ด๎าน

ความรู๎ความสามารถผู๎จัดทําบัญชีสํวนใหญํไมํได๎สําเร็จการศึกษาด๎านบัญชี ซึ่งจะสํงผลตํอความความรู๎ 
ความเข๎าใจในการจัดทําบัญชีได๎อยํางถูกต๎อง   เอกสารและวิธีการทางบัญชีสํวนใหญํมองวําการจัดทํา
งบการเงินนั้นมีความสําคัญเป็นอยํางมากเพราะต๎องสรุปเหตุการณ๑ทุกอยําง เพ่ือแสดงให๎ทุกคนไ ด๎
ทราบหากการจัดทํางบการเงินได๎รับข๎อมูลทางการเงินผิดพลาดก็สํงผลให๎การวางแผนตัดสินใจ
ผิดพลาด  ด๎านความรํวมมือและประสานงานนั้นผู๎จัดทําบัญชีสํวนใหญํให๎ความเห็นวําความรํวมมือใน
การจัดสํงเอกสารที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเกิดความลําช๎าซึ่งจะสํงผลทําให๎บันทึกบัญชีผิดพลาดได๎ 
และด๎านเครื่องมือที่ใช๎ในการปฏิบัติงานสํวนใหญํมีความเห็นวําคูํมือ/โปรแกรมที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน
บัญชีซับซ๎อนเข๎าใจยากเนื่องจากผู๎จัดทําบัญชีสํวนใหญํไมํคํอยมีความชํานาญในการใช๎เครื่อง
คอมพิวเตอร๑และมีความรู๎ทางด๎านบัญชีไมํมากนัก 
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3. การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กับการจัดการวิสาหกิจชุมชน 
ตางรางที่ 3  การใช๎ข๎อมูลสารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธ๑กับการจัดการวิสาหกิจชุมชนอําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม 

การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีมี
ความสัมพันธ์กับการจัดการวิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

1. การรวบรวมจัดเก็บข๎อมูลรายการทาง
การเงิน 

มีการจัดเก็บข๎อมูลรายการทางการเงิน เกี่ยวกับการ
รับเงินสดและจํายเงินสด สํวนใหญํไมํได๎จัดทํา
ทะเบียนคุมยอดและบัญชียํอยตําง ๆ  

2. การบันทึกรายการทางการเงิน มีการบันทึกรายงานทางการเงินโดยจัดทําเป็นสมุดรับ
จาํย และคงเหลือเป็นประจําทุกวัน และสรุปยอดรวม
ทุกเดือน  

3. การจัดทํารายงานในรูปการเงิน สํวนน๎อยมีการจัดทํารายงานในรูปแบบงบการเงินที่มี
การสรุปรายงานทางการเงินเป็นประจําทุกเดือน  
และมีบางกลุํมมีเพียงสรุปรายรับ - รายจําย และยอด
คงเหลือประจําวันเทํานั้น 

4. การนําสารสนเทศทางการบัญชี วางแผน
และพัฒนากลุํมวิสาหกิจชุมชน 

มีเฉพาะกลุํมวิสาหกิจชุมชนที่จัดทําสารสนเทศ
ทางการบัญชีที่ถูกต๎องนําข๎อมูลสารสนเทศทางการ
บัญชีไปใช๎ประโยชน๑ในด๎านกําหนดกลยุทธ๑ และ
นโยบายในการสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขัน 

  
 จากตารางท่ี 3  การใช๎ข๎อมูลสารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธ๑กับการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับการรวบรวมและจัดเก็บข๎อมูลรายการทางการเงิน                
มีการจัดเก็บข๎อมูลรายการทางการเงิน เกี่ยวกับการรับเงินสดและจํายเงินสด สํวนใหญํไมํได๎จัดทํา
ทะเบียนคุมยอดและบัญชียํอยตําง ๆ ด๎านการบันทึกรายการทางการเงิน แตํละกลุํมวิสาหกิจชุมชนมี
การบันทึกรายงานทางการเงินโดยจัดทําเป็นสมุดรับจําย และคงเหลือเป็นประจําทุกวัน และสรุปยอด
รวมทุกเดือน ด๎านการจัดทํารายงานในรูปการเงิน สํวนน๎อยมีการจัดทํารายงานในรูปแบบงบการเงินที่
มีการสรุปรายงานทางการเงินเป็นประจําทุกเดือน และมีบางกลุํมมีเพียงสรุปรายรับ รายจําย และยอด
คงเหลือประจําวันเทํานั้น และด๎านการนําสารสนเทศทางการบัญชี วางแผนและพัฒนากลุํมวิสาหกิจ
ชุมชน มีเฉพาะกลุํมวิสาหกิจชุมชนที่จัดทําสารสนเทศทางการบัญชีที่ถูกต๎องนําข๎อมูลสารสนเทศ
ทางการบัญชีไปใช๎ประโยชน๑ในด๎านกําหนดกลยุทธ๑ และนโยบายในการสร๎างความได๎เปรียบในการ
แขํงขัน 
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4. แนวทางในการพัฒนาระบบบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีวิสาหกิจชุมชนอ าเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม 

 4.1 ควรจะมีผู๎รับผิดชอบในการรวบรวมเก็บข๎อมูลรายการทางการเงินโดยตรง ซึ่งใช๎สมาชิก
ในกลุํมเป็นผู๎จัดทํา โดยจะต๎องทําการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานตําง ๆ ให๎ครบถ๎วน เป็นระบบ และ
ตํอเนื่อง เชํน สัญญา เอกสารของผู๎กู๎ การลงนาม และบุคคลค้ําประกัน 
 4.2 มีการออกเอกสารการรับเงินและจํายเงินให๎แกํสมาชิกกลุํมทุกครั้งที่มีการซื้อขาย  
 4.3 มีการออกเอกสารการรับเงินและจํายเงินให๎แกํสมาชิกกลุํมทุกครั้งที่มีการก๎ูยืมเงิน 
 4.4 การออกแบบฟอร๑มในรูปของเอกสาร เพ่ือสามารถตรวจสอบและคํานวณ เพ่ือเป็นข๎อมูล
ในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน และสามารถท่ีจะนําข๎อมูลนั้น ๆ มาใช๎ได๎โดยงําย และรวดเร็ว 
 4.5 ควรมีการออกแบบฟอร๑มแยกประเภทบัญชีตามชนิดของกลุํมสินค๎า  
 4.6 ควรให๎มีหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ชํวยตรวจสอบและให๎ความชํวยเหลือในด๎านระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีอยํางตํอเนื่อง  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การจัดทําบัญชีและใช๎ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สามารถอภิปรายผลการวิจัยได๎ดังนี้ 

1. ผลการวิจัยพบวําวิสาหกิจชุมชนเป็นประเภทผลิตเพ่ือจําหนําย การจัดทําบัญชีของ
วิสาหกิจชุมชนอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ครึ่งหนึ่งไมํทําบัญชีวิสาหกิจชุมชน ที่ทําบัญชีทั้งหมด
ทําการบันทึกบัญชีด๎วยมือโดยใช๎ใบเสร็จรับเงิน และการบันทึกชํวยจํา เป็นเอกสารใบสําคัญในการจด
บันทึกบัญชี ซึ่งสอดคล๎องกับการวิจัยของซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุขเกษม ลางคุลเสน (2550)   
ที่ทําการศึกษาแนวทาง ในการพัฒนาระบบบัญชีมาประยุกต๑ใช๎กับกลุํมร๎านค๎าชุมชน ตําบลสันดอน
แก๎ว อําเภอแมํทะ จังหวัดลําปาง พบวํา ร๎านค๎าชุมชนมีระบบการบันทึกบัญชีแบบรายรับ-รายจําย ไมํ
มีการควบคุมปริมาณ สินค๎า ผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการบันทึกบัญชีไมํมีความรู๎และขาดทักษะด๎านบัญชี การ
บันทึกจึงเป็นไป ในลักษณะการจดบันทึกชํวยจําตามความเข๎าใจของผู๎บันทึก และสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ จันทนา พงศ๑สิทธิกาญจนา (2558) ที่ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการที่มีคุณภาพ
ของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือการบรรลุยุทธศาสตร๑ด๎านการอยูํดีมีสุขในจังหวัดนครปฐม ผล การวิจัยพบวํา 
การจัดการทาง การผลิต และจัดการทางการบัญชี มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตํอ การบรรลุยุทธ 
ศาสตร๑ ด๎านการอยูํดี มีสุขในวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม สํวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ และ
การจัดการตลาด มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตํอการบรรลุยุทธศาสตร๑ด๎านการอยูํดีมีสุขในวิสาหกิจชุมชน
ด๎วย ตลอดจน เป็นไปทิศทางเดียวกับแนวคิดระบบบัญชีของ วิไล วีระปรียา และจงจิตต๑ หลีกภัย 
(2548) ที่เสนอไว๎ วํา ระบบบัญชีเป็นระบบการจัดเก็บข๎อมูลที่กําหนดขึ้นสําหรับกิจการใดกิจการหนึ่ง
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อยํางเป็นระบบ ประกอบ ด๎วย แบบฟอร๑ม เอกสาร สมุดบัญชี รายงานตําง ๆ เพ่ือรวบรวมข๎อมูลทาง
การเงินเพ่ือให๎ ผู๎บริหารตัดสินใจ วิสาหกิจชุมชนอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ให๎ความสําคัญกับ
การจัดทําทะเบียนสมาชิกและหุ๎นร๎อยละ 20 จัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย๑ จัดทําทะเบียนคุมวัตถุดิบ 
จัดทําทะเบียนยํอยลูกหนี้และจัดทําทะเบียนลูกค๎าเพียงร๎อยละ 10 จะเห็นได๎วําวิสาหกิจชุมชนที่ทํา
บัญชีสํวนใหญํไมํทําทะเบียนบัญชียํอยตําง ๆ ในการบริหารจัดการสินทรัพย๑ สินคาคงเหลือ วัตถุดิบ 
ลูกค๎า และลูกหนี้ วิสาหกิจชุมชนสํวนน๎อยที่จัดทํารายงานทางการเงิน จัดทํางบกําไรขาดทุน และงบ
กระแสเงินสดเพียงร๎อยละ 20 รองลงมา คือจัดทํางบทดลอง งบต๎นทุนการผลิต งบแสดงฐานะการเงิน 
ร๎อยละ 10 สอดคล๎องกับงานวิจัยของ กุสุมา ดําพิทักษ๑ และมาลี จัตุรัส และนภาพร เตรียมมีฤทธิ์ 
(2552) ที่พบวํา การพัฒนาระบบบัญชีสําหรับกลุํมผู๎ผลิตสินค๎า OTOP กลุํมอาหารได๎พัฒนาการ
บันทึกบัญชีอยํางงํายเพ่ือประโยชน๑ในการควบคุม และการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมของสถาน
ประกอบการ โดยมี 5 ระบบ คือ 1) ระบบขายสินค๎า 2) ระบบซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ๑ 3) ระบบ
ผลิตและเบิกจํายวัตถุดิบ 4) ระบบรับ-จํายเงิน และ 5) ระบบบัญชีทั่วไปลงรายงานการเงิน วิสาหกิจ
ชุมชนมีความต๎องการให๎มีหนํวยงานสถาบันการศึกษา และหนํวยงานของรัฐเข๎ามาชํวยเหลือในการ
จัดทําบัญชีของกลุํมวิสาหกิจชุมชน 

2. ผลการวิจัยพบวําปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนอําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม สํวนใหญํขาดความรู๎ในการทําบัญชีในกลุํมวิสาหกิจที่ทําบัญชีสม่ําเสมอ จัดทําบัญชี
เป็นไปตามความเข๎าใจ ระบบบัญชีของกลุํมไมํชัดเจน ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู๎ด๎านการทําบัญชี ใน
การจัดทําบัญชี รองลงมา ขาดที่ปรึกษากํากับดูแลอยํางตํอเนื่อง และในสํวนของกลุํมวิสาหกิจที่ไมํได๎
จัดทําบัญชี มีการระบุปัญหาวํา ติดภารกิจในการทํางานหลัก ไมํมีเวลา ไมํมีคนชํวยทํา แตํจะมีการ
จดจํารายละเอียดตําง ๆ จากใบเสร็จ ใบสํงของ และใบสําคัญตําง ๆ ไมํมีคนทําบัญชี ไมํมีความ
จําเป็นต๎องทําบัญชีและการทําบัญชีเป็นเรื่องยุํงยากเสียเวลา สอดคล๎องกับงานวิจัยของ วันดี ทวีพยา
ยนต๑ (2552) ที่พบวําปัญหาและอุปสรรคสําคัญของการจัดทํารายงานทางการบัญชีเพ่ือการจัดการ 
จํานวนบุคลากรทางด๎านการบัญชีในองค๑กรมีไมํเพียงพอ อีกทั้งสอดคล๎องงานวิจัยของ มยุรี  บุญโต 
(2552) ที่พบวําการทําบัญชีมีความยุํงยากมีแบบฟอร๑มตําง ๆ มากมาย เข๎าใจยาก อีกท้ังไมํมีที่ปรึกษา
ฝึกให๎ปฏิบัติทําบัญชีอยํางตํอเนื่อง จึงไมํอยากทําบัญชี สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สมชาย หิรัญกิตติ 
(2542) ที่พบวําปัญหาด๎านการจัดทําข๎อมูลระบบสารสนเทศทางบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอมเนื่องจากมีพนักงานไมํเพียงพอทําให๎การจัดเก็บข๎อมูลตําง ๆ ไมํครบถ๎วน ขาดระบบ
สารสนเทศที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ปภาวี  สุขมณี และฉัตรรัชดา วิโรจน๑รัตน๑ (2551) 
ที่พบวําความรู๎ ความสามารถในการทํางานโดยรวมขององค๑กร สอดคล๎องกับงานวิจัยของ กุสุมา ดํา
พิทักษ๑ และมาลี จัตุรัส และนภาพร เตรียมมีฤทธิ์ (2552) ที่พบวําการบันทึกข๎อมูลทางบัญชีและการ
นําข๎อมูลทางบัญชีมาใช๎ในการควบคุม และการตัดสินใจยังไมํสมบูรณ๑ 
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3. ผลการวิจัยพบวําการใช๎ข๎อมูลสารสนเทศทางบัญชีและความสัมพันธ๑ของการใช๎ข๎อมูล
สารสนเทศทางบัญชีกับการการจัดการวิสาหกิจชุมชนอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กลุํมวิสาหกิจ
ชุมชนครึ่งหนึ่งไมํทําบัญชี สํวนวิสาหกิจชุมชนอีกครึ่งหนึ่งที่สํวนใหญํทําเพียงเงินสดรับ -จําย กลุํม
วิสาหกิจชุมชนสํวนไมํจัดทําทะเบียนคุมยอดและบัญชียํอยตําง ๆ วิสาหกิจชุมชนแสดงความคิดเห็นใน
การใช๎ข๎อมูลสารสนเทศทางการบัญชีในการจัดการด๎านการผลิต ด๎านการขาย ด๎านการจัดการ
ทรัพย๑สิน อยูํในระดับน๎อย ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชมภูนุช หุํนนาค (2560) ที่นําเสนอเรื่อง การ
จัดการภาครัฐแนวใหมํ : การเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร๎างผลิตภาพสูงสุด ผลการศึกษาพบวํา เทคโนโลยี
สารสนเทศชํวยสร๎างข๎อมูลเป็นระบบและมีความนําเชื่อถือ ตลอดจนเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
แนวคิดของ อรุณี อยํางธารา และคณะ (2547) ที่ได๎อธิบายไว๎วํา การจัดทําบัญชี มีระบบการจัดเก็บ
ข๎อมูลทางการเงิน ประกอบด๎วย แบบฟอร๑มหรือเอกสารทางการเงิน ที่เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี 
สมุดบัญชีและเครื่องมือ กระดาษทํางบการเงิน และวิธีการในการบันทึกบัญชีที่นํามาใช๎ในการรวบรวม
ข๎อมูลในการจัดทําบัญชี และการจัดทํารายงานทางการเงิน ทําให๎สามารถเปรียบเทียบข๎อมูลตัวเลขใน
อดีตกับปัจจุบันได๎งํายและรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน๑ อยํางมากในการจัดการกลุํมให๎เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การดําเนินงาน รายงานทางการเงินที่ถูกต๎องสมบูรณ๑เชื่อถือได๎ จะเป็นข๎อมูลที่เป็น
ประโยชน๑ตํอกิจการทําให๎ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจในด๎านตําง ๆ ได๎ดีขึ้น อีกทั้งข๎อมูลสารสนเทศ
ทางการบัญชีสามารถชํวยเป็นศูนย๑กลางในการบริการข๎อมูลตําง ๆ ภายในองค๑กรเป็นประโยชน๑ในการ
กําหนดกลยุทธ๑ และนโยบายในการสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันและทําให๎กลุํมวิสาหกิจอยูํได๎
อยํางยั่งยืน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ธัญญรัตน๑ สุรกิจโกศล (2546) ที่พบวําระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีประกอบด๎วย 8 ระบบ คือ ระบบบริหารโครงการ ระบบรายได๎ ระบบลูกหนี้ ระบบการ
รับเงิน ระบบการจัดซื้อ ระบบการขาย ระบบการจํายเงิน แยกประเภท เมื่อผํานรายการจดบันทึก มา
ทําการคํานวณ แยกหมวดหมูํ สรุปผลการดําเนินงานในรูปของงบการเงิน ได๎แกํ งบกําไรขาดขาด งบ
แสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด ระบบเหลํานี้จะบันทึก รวบรวม และประมวลผลข๎อมูลด๎านบัญชี 
การเงินให๎มีความถูกต๎อง ครบถ๎วน เชื่อถือได๎ และนําเสนอข๎อมูลสารสนเทศทางการบัญชีให๎แกํ
ผู๎บริหารใช๎ในการจัดการได๎ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีข๎อเสนอแนะในภาพรวม ประกอบด๎วย 2 สํวน ข๎อเสนอแนะจากการวิจัย 
และข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.  วิสาหกิจชุมชนควรให๎ความสําคัญและเห็นประโยชน๑ของการทําบัญชีซึ่งสํงผลตํอการ
พัฒนาและการจัดการวิสาหกิจชุมชน ควรมีการสํงเสริมให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี 
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มีการพัฒนาผุ๎ทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนในด๎านการเรียนรู๎ และการเพ่ิมความรู๎ ความสามารถ และทักษะ
ในการทําบัญชี อยํางสม่ําเสมอ 

2. ควรพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร๑สําเร็จรูปสําหรับ การบันทึกบัญชีอยํางงําย และจัด
อบรมให๎สามารถใช๎ได๎อยํางสะดวกและรวดเร็วตํอการสรุปทางการบัญชี เพ่ืออํานวยความสะดวกให๎
วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการใช๎เทคโนโลยี เนื่องจากชุมชน ที่มีผู๎รับผิดชอบในการจัดทําบัญชีของ
ชุมชน ควรได๎รับการสนับสนุนและสํงเสริมให๎มีศักยภาพ ในการดําเนินงานจากข๎อมูลทางการบัญชีเพ่ิม
มากขึ้น 

3. สิ่งที่วิสาหกิจชุมชนต๎องการมากคือ ความรู๎เรื่องการตลาด ควรมีการจัดอบรมให๎ความรู๎
เรื่องการตลาด แผนการตลาด หรือการหาตลาดสินค๎าของกลุํมวิสาหกิจชุมชน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรจัดทํางานวิจัยแบบมีสํวนรํวมกันระหวํางคณะผู๎วิจัยกับวิสาหกิจชุมชน โดยการจั ด 
อบรมให๎ความรู๎ และพัฒนาระบบบัญชีที่เหมาะสมรํวมกัน สามารถนําการพัฒนาระบบบัญชีนั้น มาใช๎
ประโยชน๑ตํอวิสาหกิจชุมชมในการชํวยจํา ควบคุมสินค๎าคงเหลือ การควบคุมบัญชีลูกหนี้ การบันทึก
รายรับ-รายจํายจําย และการเก็บเอกสารประกอบบันทึกบัญชี ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2. สิ่งที่วิสาหกิจชุมชนต๎องการมากคือ ความรู๎เรื่องการตลาด แหลํงตลาดหากมีผู๎สนใจ การ
วิจัยควรวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ๑การตลาดของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนสูํตลาดในประเทศและตํางประเทศ
ตํอไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษา 1) การรับรู๎ของเยาวชนในการทํากิจกรรมการ
ทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ 2) ความสนใจของเยาวชนในการทํากิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ 
และ 3) เปรียบเทียบการรับรู๎ของเยาวชนกับความสนใจในการทํากิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ 
กลุํมตัวอยํางคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 400 คน สุํม
ตัวอยํางแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถาม และวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยความถี่ ร๎อยละ 
Factor Analysis และ IPA ผลการวิจัยพบวํา เยาวชนมีการรับรู๎และความสนใจกิจกรรมการทํองเที่ยว
เชิงสร๎างสรรค๑ 9 ด๎าน ได๎แกํ การทดลองทํางานหัตถกรรมพ้ืนบ๎าน การทดลองทํางานหัตถกรรม
ประณีตศิลป์ที่ใช๎ฝีมือ การทําเครื่องประดับจากโลหะมีคํา การเรียนรู๎วิถีชีวิตด๎านการประกอบอาชีพ
ด๎วยการลงมือปฏิบัติ การเจียระไนหินและการทอผ๎าพ้ืนเมือง การย๎อมสีผ๎าด๎วยโคลน การทําอาหาร
พ้ืนเมือง การทําผ๎าหํมและการฝึกการนวดแผนไทย และการทําอาหารพ้ืนบ๎านเฉพาะถิ่น และสํวน
ใหญํเยาวชนมีการรับรู๎และสนใจตํอกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ ได๎แกํ อาหารพ้ืนบ๎าน 
ศิลปะหัตถกรรมพ้ืนเมือง วัฒนธรรมท๎องถิ่น และประวัติศาสตร๑ของชุมชน แสดงวําแหลํงทํองเที่ยว
สามารถตอบสนองได๎เป็นอยํางดีในกิจกรรมที่เยาวชนมีการรับรู๎มาก ดังนั้น แหลํงทํองเที่ยวต๎องรักษา
คุณภาพให๎อยูํในระดับสูงตํอไป ไมํจําเป็นต๎องโฆษณาหรือสํงเสริมเพราะเยาวชนรู๎จักดีและสนใจมาก 
 
ค าส าคัญ : การรับรู๎ ความสนใจ กิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ 
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Abstract 
The objectives of this research were to study 1) youth's perception of creative 

tourism activities 2) youth's interest in creative tourism activities and 3) to compare 
youth's perception with interest in creative tourism activities. creative tourism 
activities. The sample group was 400 students/undergraduate students of public and 
private educational institutions in Bangkok and surrounding provinces, by random 
sampling. collect data from questionnaires The data were analyzed by frequency, 
percentage, factor analysis and IPA. The youth had awareness and interest in creative 
tourism activities in 9 areas: an experiment in making fine craftsmanship, making 
jewelry from precious metals, learning the way of life of an occupation through 
practice, stone cutting and indigenous weaving, mud dyeing, local cooking, making 
blankets and practicing Thai massage and local cooking. The most of the youth are 
aware and interested in creative tourism activities, such as local food. indigenous arts 
and crafts local culture and the history of the community shows that tourist 
attractions can respond well in activities that are highly perceived by youth. 
Therefore, tourist attractions must continue to maintain a high level of quality. There 
is no need to advertise or promote because young people are well known and 
interested. 
 
Keywords : Perception, Interest, Creative Tourism Activities 
 
บทน า 

การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ (Creative Tourism) เป็นรูปแบบการทํองเที่ยวแนวใหมํ                  
ที่เกิดขึ้นในชํวงปี พ.ศ.2542 โดยได๎รับแรงบันดาลใจจากความหลายหลายทางวัฒนธรรมในประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ที่เป็นที่นําสนใจของนักทํองเที่ยวรุํนใหมํ ที่ต๎องการได๎รับประสบการณ๑ที่แปลก
ใหมํ นักทํองเที่ยวเหลํานี้ให๎ความสําคัญกับการมีสํวนรํวม (Engaged) ระหวํางตัวนักทํองเที่ยว 
(Guest) กับผู๎ให๎บริการหรือเจ๎าบ๎าน (Host) ที่ไปเยือน เพ่ือที่จะได๎เข๎าไปมีสํวนรํวมอยํางจริงจัง และ
ได๎รับประสบการณ๑ที่แท๎จริงผํานกิจกรรมตําง ๆ (Authentic-active Participation) อันกํอให๎เกิดก
การเรียนรู๎ในพ้ืนที่ทํองเที่ยว ซึ่งรูปแบบและลักษณะของการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑นี้ จะเปิดโอกาส
ให๎นักทํองเที่ยวและเจ๎าของบ๎านได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ข๎ามวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพของตนไปรํวมกัน 
ทําให๎เกิดความจดจํา ประทับใจ แล๎วเข๎าใจศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นของพ้ืนที่นั้น ๆ อยํางลึกซึ้ง 
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(Understanding Specific Cultural of the Place) นอกจากนี้การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑เป็นแนว
ทางการทํองเที่ยวรูปแบบใหมํที่ตอบรับความต๎องการและสอดรับกับรสนิยมของนักทํองเที่ยวใน
ปัจจุบัน ที่ไมํเพียงแตํต๎องการ “มองดู” (Seeing) สังคมและวัฒนธรรมที่แตกตํางไปจากตน แตํได๎มี
โอกาสที่จะ “ลงมือทํา” (Doing) เพ่ือเรียนรู๎ทําความเข๎าใจในมรดกทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ที่ทํองเที่ยว
อยํางแท๎จริง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนผํานการปฏิบัติ (Practice) กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่จัดไว๎ใน
พ้ืนที่ทํองเที่ยว กิจกรรมจากการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ยังกํอให๎เกิดแรงบันดาลใจใหมํแกํนักทํองเที่ยว 
โดยสามารถนําไปประยุกต๑ปรับใช๎กับชีวิตประจําวันของตนภายหลังจากการมาเยือนพื้นที่ทํองเที่ยว ซึ่ง
แตกตํางจากการทํองเที่ยวรูปแบบเดิมที่มีเพียงแตํการเลือกซื้อของที่ระลึกที่จากร๎านค๎าและเก็บภาพถําย
เพียงเทํานั้น (สุดแดน วิสุทธิลักษณ๑ และคณะ, 2556) 
 เยาวชนถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศชาติในด๎านตําง ๆ 
หนํวยงานภาครัฐและเอกชนสามารถใช๎การจัดการการทํองเที่ยวผํานการจัดกิจกรรมประเภทตําง ๆ 
เป็นแนวทางหนึ่งที่ชํวยในการสํงเสริมและพัฒนาเยาวชนให๎มีคุณภาพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค๑
ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ โดยการพัฒนาเยาวชนในองค๑รวมทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ 
สังคม และสติปัญญาให๎เยาวชนเจริญเติบโตเป็นผู๎ใหญํที่มีคุณภาพอันเป็นสํวนสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ อีกท้ังการจัดการการทํองเที่ยวสําหรับเยาวชนอยํางถูกวิธียังชํวยให๎เยาวชนได๎รับความรู๎ความ
เข๎าใจที่แท๎จริงเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ (Creative Tourism) เป็นรูปแบบการทํองเที่ยวหนึ่งที่เปิดโอกาสให๎
เยาวชนได๎พัฒนา หรือได๎ใช๎ศักยภาพหรือความสามารถด๎านแนวคิดสร๎างสรรค๑ของเยาวชนเอง 
 จากเหตุผลข๎างต๎นทําให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการรับรู๎และความสนใจของเยาวชน             
ในการทํากิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ เพ่ือนําผลการวิจัยใช๎เป็นข๎อมูลพ้ืนฐานในการกําหนด
แนวทางการวางแผนกลยุทธ๑การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑สําหรับเยาวชน รวมถึงเพ่ือให๎
ผู๎ประกอบการและสถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑สําหรับเยาวชน               
เพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม และกรใช๎เวลาให๎
เกิดประโยชน๑ผํานกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสรรค๑ตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู๎ของเยาวชนในการทํากิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑  
2. เพ่ือศึกษาความสนใจของเยาวชนในการทํากิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑  
3. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู๎ของเยาวชนกับความสนใจในการทํากิจกรรมการทํองเที่ยวเชิง

สร๎างสรรค๑ 
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สมมติฐาน 
 1. เยาวชนที่มีปัจจัยสํวนบุคคลตํางกัน จะมีการรับรู๎ตํอการทํากิจกรรมการทํองเที่ยว             
เชิงสร๎างสรรค๑ตํางกัน 

2. เยาวชนที่มีปัจจัยสํวนบุคคลตํางกัน จะมีความสนใจตํอการทํากิจกรรมการทํองเที่ยว             
เชิงสร๎างสรรค๑ตํางกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง การรับรู๎และความสนใจของเยาวชนในการทํากิจกรรมการทํองเที่ยว               
เชิงสร๎างสรรค๑ มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู๎ที่มีอายุระหวําง 15 – 24 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาของ
รัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 400 คน กําหนดขนาดกลุํมตัวอยําง  โดยใช๎
สูตรของ Cochran (1977) โดยการสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งผู๎วิจัยพิจารณา
จากความสะดวกในการเก็บแบบสอบถาม และความเต็มใจของผู๎โดยสารในการตอบแบบสอบถาม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด๎วย 4 ตอน 
ดังนี้ 

การรับรู้ของเยาวชนต่อการท ากิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 

ข้อมูลทั่วไป 
ของเยาวชน 

- เพศ 
- อายุ  
- ระดับการศึกษา  
- สาขาวิชา 
- ภูมิลําเนา 
- รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
  ของครอบครัว 

ความสนใจของเยาวชนในการท ากิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 

 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  777 
 

ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ประกอบด๎วย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ภูมิลําเนา  

ตอนที่ 2 การรับรู๎ของเยาวชนที่มีตํอกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑  
ตอนที่ 3  ความสนใจของเยาวชนที่มีตํอกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑  
ตอนที่ 4  ความสนใจที่จะเรียนรู๎เกี่ยวกับกิจกรรมอ่ืน ๆ 
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ  
1. ตรวจสอบคําความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด๎วยคําดัชนีความสอดคล๎อง 

(IOC : Index of item objective congruence) โดยนําแบบสอบถามเสนอผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสมหรือความสอดคล๎องระหวํางข๎อคําถามกับเนื้อหาสาระของสิ่งที่ต๎องการจะวัด โดยมีผู๎เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทําน แล๎วนําข๎อคําถามที่มีคํา IOC มากกวําหรือเทํากับ 0.50 มาสร๎างแบบสอบถามฉบับ
ทดลองใช๎ (Try Out) 

2. นําแบบสอบถามไปทดลองใช๎ (Try Out) กับกลุํมตัวอยํางที่มีลักษณะคล๎ายคลึงกับกลุํม
ตัวอยํางจริง จํานวน 30 คนเพ่ือตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือวิจัย เป็นการ
ตรวจสอบความเชื่อมั่น ใช๎วิธีการตรวจสอบความสอดคล๎องภายใน ( internal consistency) โดย
พิจารณาจากคําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยกําหนด
ความนําเชื่อถือของคําสัมประสิทธิ์แอลฟุามากกวําหรือเทํากับ 0.7 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข๎อมูลที่ได๎จากเอกสาร รายงาน งานวิจัย ข๎อมูล            

ที่รวบรวมได๎จากหนํวยงานราชการและเอกชน และข๎อมูลจากการค๎นคว๎าทางอินเทอร๑เน็ต 
2. ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการสอบถามนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน               
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 400 คน ที่มีความเต็มใจในการตอบแบบสอบถาม              
โดยผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห๑ข๎อมูลสํวนบุคคล วิเคราะห๑ด๎วยคําความถ่ี และคําร๎อยละ 
2. การวิเคราะห๑การรับรู๎และความสนใจของเยาวชนที่มีตํอกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิง

สร๎างสรรค๑ วิเคราะห๑ด๎วย คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Factor Analysis 
3. การเปรียบเทียบการรับรู๎ของเยาวชนกับความสนใจในการทํากิจกรรมการทํองเที่ยว              

เชิงสร๎างสรรค๑ ใช๎เทคนิค IPA (importance performance analysis) ของ Martilla & James 
(1997) 
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ผลการวิจัย 
จากจํานวนเยาวชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งหมด 400 คน สํวนใหญํเป็นเพศ

หญิง ร๎อยละ 75.3มีอายุอยูํระหวําง 19-22 ปี ร๎อยละ 45.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร๎อยละ 45.5 
กําลังศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร๑ ร๎อยละ 57.0 มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร๎อยละ 
27.5 และมรีายได๎เฉลี่ยตํอเดือนของครอบครัวอยูํระหวําง 25,001 - 35,000 บาท ร๎อยละ 37.5  
 การรับรู๎ของเยาวชนในการทํากิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ พบวํา การรับรู๎ที่มี
ความสําคัญที่สุดสําหรับเยาวชนในการทํากิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ คือ การทดลองทํางาน
หัตถกรรมพ้ืนบ๎าน รองลงมาคือ การทดลองทํางานหัตถกรรมประณีตศิลป์ที่ใช๎ฝีมือ กิจกรรมการทํา
เครื่องประดับจากโลหะมีคํา การเรียนรู๎วิถีชีวิตด๎านการประกอบอาชีพด๎วยการลงมือปฏิบัติ กิจกรรม
การเจียระไนหินและการทอผ๎าพ้ืนเมือง กิจกรรมการย๎อมสีผ๎าด๎วยโคลน กิจกรรมการทําอาหาร
พ้ืนเมือง กิจกรรมการทําผ๎าหํมและการฝึกการนวดแผนไทย และกิจกรรมการทําอาหารพ้ืนบ๎าน
เฉพาะถิ่น ตามลําดับ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู๎ของเยาวชนในการทํากิจกรรมการทํองเที่ยว
เชิงสร๎างสรรค๑ ในภาพรวม 
การรับรู้ของเยาวชนในการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Mean S.D. 
การทํา “ตุงคําคิง” ทีชุ่มชนวัดพระเกิด 3.83 .467 
การทําเซรามิกสุโขทัย 3.78 .538 
การทําวําวดุ๏ยดุํย 3.88 .397 
การทําสังคโลกในชุมชนเครื่องปัน้ดินเผาศรีสัชนาลยั บา๎นเกาะนอ๎ย 3.82 .439 
การทําพิมพ๑พระสุโขทัยทีบ่๎านพระพิมพ๑ลักษมณศิลป์ 3.92 .306 

การเย็บงอบบา๎นน้ําเชี่ยว 3.60 .693 

การวาดลายบนหน๎ากากผีขนน้าํ 3.31 .861 

การทําลูกปัดแบบโบราณแบบทวารวด ี 3.40 .782 

การเลี้ยงหอยตะโกรม 3.51 .711 

การเขียนลวดลายสังคโลกลงผืนผ๎า บา๎นปรีดาภิรมย๑ 3.36 .836 

การทํากังหันน้าํโบราณทีบ่๎านหนองฟูาแลบ 3.53 .675 
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ตารางท่ี 1 (ตํอ) 
การรับรู้ของเยาวชนในการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Mean S.D. 

การร๎อยลูกปัดโบราณเป็นกําไลข๎อมือ หรือ สร๎อยคอ ที่บ๎านดนิริมน้ํารีสอร๑ท 3.67 .623 
กิจกรรมทําเครื่องประดับเงินโบราณศรีสัชนาลัย 3.84 .383 
การทําทองสโุขทัย 3.80 .455 
การแกะพระพุทธรูปไม๎ ที่วัดพญาวัด 3.83 .404 
การเขียนอักษรตัวเมืองแบบล๎านนา ที่วัดพญาวัด 3.76 .480 

การประดิษฐ๑ดอกกุหลาบจากใบเตยที่ชุมชนพื้นถิ่นตะเคียนเตี้ย 3.73 .494 

การทําต๎นผึ้ง ตาํหนักพํอกวน 3.80 .463 

การปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ๎านที่ชุมชนพื้นถิน่ตะเคียนเตี้ย 3.61 .628 

การทําพวงมโหตรที่ชุมชนพื้นถิน่ตะเคียนเตี้ย 3.75 .489 

การตกปลาหรือตกหมึกที่บ๎านบางละมงุ 3.57 .601 

การลากหมึกหอมในชํวงกลางวนัที่เกาะชา๎ง 3.58 .690 

การตกหมึกกล๎วยในชํวงกลางคืนที่เกาะชา๎ง 3.68 .590 

การเจียระไนหินข๎าวตอกพระรํวง 3.47 .931 

การทอผ๎าพื้นเมืองนาํนที่บา๎นซาวหลวง 3.86 .419 

การทอผ๎าพื้นเมืองนาํนที่โฮงเจ๎าฟองคํา 3.68 .588 

เรียนนาฏศิลป์สุโขทัย ระบาํลีลาลายสังคโลก 3.89 .372 

การทําผา๎หมักโคลนทีบ่๎านนาตน๎จัน 2.51 1.124 

การทําข๎าวเปิบ๊ที่บา๎นนาต๎นจนั 1.93 1.054 

การทําอาหารพื้นบ๎าน แกงขี้เหล็ก บ๎านนครชุม จ.กําแพงเพชร 2.23 .955 

การทําวุ๎นสมุนไพร ตามวิถชีนบทชุมชนพื้นถิน่ตะเคียนเตี้ย 1.79 1.020 

การทําขนมยาหน๎าวิถชีีวิตมุสลมิจาม (บา๎นน้ําเชีย่ว) 2.26 .831 

การทําผา๎หํมนวมเชียงคาน ร๎านสุณีพร 3.61 .655 

การนวดแบบกัวซาและการนวดแผนไทยที่ชุมชนพืน้ถิ่นตะเคียนเตี้ย 3.77 .504 

การทําอาหารพื้นบ๎านดํานซ๎าย การทําผักสะทอน 3.88 .352 

การทําอาหารพื้นบ๎าน ชุมชนครัวหนองเสือ 3.56 .512 

เฉลี่ยรวม 3.34 0.241 
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 จากตารางที่ 1 พบวํา เยาวชนมีการรับรู๎ในการทํากิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑               
โดยการทําพิมพ๑พระสุโขทัยที่บ๎านพระพิมพ๑ลักษมณศิลป์ มีคําเฉลี่ยสูงสุด (Mean = 3.92) รองลงมาคือ       
เรียนนาฏศิลป์สุโขทัย ระบําลีลาลายสังคโลก (Mean = 3.89) ถัดมาคือ การทําวําวดุ๏ยดุํย (Mean = 
3.88)  การทําอาหารพ้ืนบ๎านดํานซ๎าย การทําผักสะทอน (Mean = 3.88) และการทําวุ๎นสมุนไพร ตาม
วิถีชนบทชุมชนพ้ืนถิ่นตะเคียนเตี้ย มีคําเฉลี่ยต่ําที่สุด (Mean = 1.79) 
 จากการวิเคราะห๑องค๑ประกอบ (Factor Analysis) การรับรู๎ของเยาวชนในการทํากิจกรรม
การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ พบวํา การรับรู๎ที่มีความสําคัญที่สุดสําหรับเยาวชนในการทํากิจกรรมการ
ทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ คือ การทดลองทํางานหัตถกรรมพ้ืนบ๎าน (Mean = 3.80) ซึ่งประกอบ              
ด๎วย การทํา “ตุงคําคิง” ที่ชุมชนวัดพระเกิด การทําเซรามิกสุโขทัย การทําวําวดุ๏ยดุํย การทําสังคโลก
ในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาศรีสัชนาลัย บ๎านเกาะน๎อย การทําพิมพ๑พระสุโขทัยที่บ๎านพระพิมพ๑             
ลักษมณศิลป์ และการเย็บงอบบ๎านน้ําเชี่ยว 

การรับรู๎ที่มีความสําคัญรองลงมาในอันดับที่ 2 (Mean = 3.79) คือ กิจกรรมการทํา
เครื่องประดับจากโลหะมีคํา ซึ่งประกอบด๎วย กิจกรรมทําเครื่องประดับเงินโบราณศรีสัชนาลัย การทํา
ทองสุโขทัย การแกะพระพุทธรูปไม๎ ที่วัดพญาวัด การเขียนอักษรตัวเมืองแบบล๎านนา ที่วัดพญาวัด 
การประดิษฐ๑ดอกกุหลาบจากใบเตยที่ชุมชนพ้ืนถิ่นตะเคียนเตี้ย และการทําต๎นผึ้ง ตําหนักพํอกวน 

การรับรู๎ที่มีความสําคัญรองลงมาในอันดับที่ 3 (Mean = 3.72) คือ กิจกรรมการเจียระไนหิน
และการทอผ๎าพ้ืนเมือง ซึ่งประกอบด๎วย การเจียรไนหินข๎าวตอกพระรํวง การทอผ๎าพ้ืนเมืองนํานที่บ๎าน
ซาวหลวง การทอผ๎าพ้ืนเมืองนํานที่โฮงเจ๎าฟองคํา และเรียนนาฏศิลป์สุโขทัย ระบําลีลาลายสังคโลก 

การรับรู๎ที่มีความสําคัญลําดับสุดท๎าย 4 (Mean = 3.72) คือ กิจกรรมการทําอาหารพ้ืนบ๎าน
เฉพาะถิ่น ซึ่งประกอบด๎วย การทําอาหารพ้ืนบ๎านดํานซ๎าย การทําผักสะทอน และการทําอาหาร
พ้ืนบ๎าน ชุมชนครัวหนองเสือ 

การรับรู๎ที่มีความสําคัญรองลงมาในอันดับที่ 5 (Mean = 3.68) คือ กิจกรรมการทําผ๎าหํม
และการฝึกการนวดแผนไทย ซึ่งประกอบด๎วย การทําผ๎าหํมนวมเชียงคาน ร๎านสุณีพร และการนวด
แบบกัวซาและการนวดแผนไทยที่ชุมชนพ้ืนถิ่นตะเคียนเตี้ย 

การรับรู๎ที่มีความสําคัญรองลงมาในอันดับที่ 6 (Mean = 3.63) คือ การเรียนรู๎วิถีชีวิตด๎าน
การประกอบอาชีพด๎วยการลงมือปฏิบัติ ซึ่งประกอบด๎วย การปลูกพืชผักสมุนไพรพ้ืนบ๎านที่ชุมชนพ้ืน
ถิ่นตะเคียนเตี้ย การทําพวงมโหตรที่ชุมชนพื้นถ่ินตะเคียนเตี้ย การตกปลาหรือตกหมึกที่บ๎านบางละมุง 
การลากหมึกหอมในชํวงกลางวันที่เกาะช๎าง และการตกหมึกกล๎วยในชํวงกลางคืนที่เกาะช๎าง 

การรับรู๎ที่มีความสําคัญรองลงมาในอันดับที่ 7 (Mean = 3.46) คือ การทดลองทํางาน
หัตถกรรมประณีตศิลป์ที่ใช๎ฝีมือ ซึ่งประกอบด๎วย การวาดลายบนหน๎ากากผีขนน้ํา การทําลูกปัดแบบ
โบราณแบบทวารวดี การเลี้ยงหอยตะโกรม การเขียนลวดลายสังคโลกลงผืนผ๎า บ๎านปรีดาภิรมย๑ การ
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ทํากังหันน้ําโบราณที่บ๎านหนองฟูาแลบ และการร๎อยลูกปัดโบราณเป็นกําไลข๎อมือ หรือ สร๎อยคอ ที่
บ๎านดินริมน้ํารีสอร๑ท 

การรับรู๎ที่มีความสําคัญรองลงมาในอันดับที่ 8 (Mean = 2.22) คือ กิจกรรมการย๎อมสีผ๎า
ด๎วยโคลน ซึ่งประกอบด๎วย การทําผ๎าหมักโคลนที่บ๎านนาต๎นจัน และการทําข๎าวเปิ๊บที่บ๎านนาต๎นจัน 

การรับรู๎ที่มีความสําคัญรองลงมาในอันดับที่ 9 (Mean = 2.09) คือ กิจกรรมการทําอาหาร
พ้ืนเมือง ซึ่งประกอบด๎วย การทําอาหารพ้ืนบ๎าน แกงขี้เหล็ก บ๎านนครชุม จ.กําแพงเพชร การทําวุ๎น
สมุนไพร ตามวิถีชนบทชุมชนพ้ืนถิ่นตะเคียนเตี้ย และการทําขนมยาหน๎าวิถีชีวิตมุสลิมจาม (บ๎านน้ํา
เชี่ยว) 
 
ตารางที่  2 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสนใจของเยาวชนในการทํากิจกรรม                  
การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ ในภาพรวม 

ความสนใจของเยาวชนในการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Mean S.D. 
1. การทดลองทํางานหัตถกรรมพื้นบา๎น 3.86 0.312 
2. การทดลองทํางานหัตถกรรมประณีตศิลป์ที่ใช๎ฝีมือ 3.56 0.408 
3. กิจกรรมการทําเครื่องประดับจากโลหะมีคํา 3.78 0.344 
4. การเรียนรู๎วิถีชีวิตด๎านการประกอบอาชีพด๎วยการลงมือปฏิบตัิ 3.89 0.270 
5. กิจกรรมการเจียระไนหินและการทอผ๎าพืน้เมือง 3.87 0.272 

6. กิจกรรมการย๎อมสีผ๎าด๎วยโคลน 3.84 0.324 
7. กิจกรรมการทําอาหารพื้นเมอืง 3.59 0.421 
8. กิจกรรมการทําผ๎าหํมและการฝึกการนวดแผนไทย 3.83 0.420 
9. กิจกรรมการทําอาหารพื้นบา๎นเฉพาะถิ่น 3.63 0.363 

 
จากตารางที่ 2 เยาวชนมีความสนใจในการทํากิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑                

สํวนใหญํอยูํในระดับมาก ได๎แกํ การเรียนรู๎วิถีชีวิตด๎านการประกอบอาชีพด๎วยการลงมือปฏิบัติ 
(Mean = 3.89) กิจกรรมการเจียระไนหินและการทอผ๎าพ้ืนเมือง (Mean = 3.87) การทดลองทํางาน
หัตถกรรมพื้นบ๎าน (Mean = 3.86) กิจกรรมการย๎อมสีผ๎าด๎วยโคลน (Mean = 3.84) กิจกรรมการทํา
ผ๎าหํมและการฝึกการนวดแผนไทย (Mean = 3.83) กิจกรรมการทําเครื่องประดับจากโลหะมีคํา 
(Mean = 3.78) ตามลําดับ และเยาวชนมีความสนใจในการทํากิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑
คํอนข๎างมาก ได๎แกํ กิจกรรมการทําอาหารพ้ืนบ๎านเฉพาะถิ่น (Mean = 3.63) กิจกรรมการทําอาหาร
พ้ืนเมือง (Mean = 3.59) และการทดลองทํางานหัตถกรรมประณีตศิลป์ที่ใช๎ฝีมือ (Mean = 3.56) 
ตามลําดับ 
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 การเปรียบเทียบการรับรู๎ของเยาวชนกับความสนใจในการทํากิจกรรมการทํองเที่ยวเชิง
สร๎างสรรค๑ พบวํา เมื่อนําคําระดับการรับรู๎และคําระดับความสนใจของแตํละปัจจัยมาวิเคราะห๑ด๎วย
เทคนิค IPA ที่จุดตัด (ดังภาพที่ 2) เพ่ือประโยชน๑ในการวิเคราะห๑ไปปรับปรุงแตํละปัจจัยทําให๎แบํง
คุณลักษณะออกเป็นจตุภาค พบวํา ปัจจัยการรับรู๎และความสนใจในกิจกรรมการทํองเ ที่ยวเชิง
สร๎างสรรค๑ของเยาวชนสํวนใหญํอยูํใน จตุภาค B ซึ่งหมายถึง เยาวชนมีการรับรู๎ตํอกิจกรรมการ
ทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑มาก หรือรู๎จักเป็นอยํางดี และความสนใจมาก ได๎แกํ การหัตถกรรมพื้นบ๎าน 
การทําเครื่องประดับจากโลหะมีคํา การเรียนรู๎วิถีชีวิตด๎านการประกอบอาชีพ การเจียระไนหินและ
การทอผ๎าพ้ืนเมือง แสดงให๎เห็นวําชุมชนที่จัดกิจกรรมเหลํานี้สามารถตอบสนองได๎เป็นอยํางดีใน
กิจกรรมที่เยาวชนมีการรับรู๎มาก ดังนั้น ชุมชนเจ๎าบ๎านผู๎จัดกิจกรรมต๎องรักษาคุณภาพให๎อยูํใน
ระดับสูงตํอไป ทําดีอยูํแล๎วให๎ทําดีตํอไป ไมํจําเป็นต๎องโฆษณาหรือสํงเสริมเพราะเยาวชนรู๎จักดีอยูํแล๎ว 
และสนใจมาก 

กิจกรรมที่ตกอยูํในจตุภาค D นี้ หมายถึง เยาวชนรู๎จักกิจกรรมการทํองเที่ยวด๎านการทดลอง
ทํางานหัตถกรรมประณีตศิลป์ที่ใช๎ฝีมือ การทําผ๎าหํมและการฝึกการนวดแผนไทย และการทําอาหาร
พ้ืนบ๎านเฉพาะถิ่น เป็นอยํางดีแตํมีความสนใจที่จะเข๎ารํวมกิจกรรมเหลํานี้น๎อย ดังนั้น แหลํงทํองเที่ยว 
หรือชุมชนเจ๎าบ๎านยังไมํต๎องให๎ความสนใจเป็นพิเศษและปรับปรุงแก๎ไขอยํางเรํงดํวน  

สําหรับปัจจัยที่อยูํในจตุภาค A ซึ่งหมายถึง เยาวชนได๎มีการรับรู๎ตํอกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิง
สร๎างสรรค๑การย๎อมสีผ๎าด๎วยโคลนคํอนข๎างน๎อย หรือ ยังไมํรู๎จักกิจกรรมดังกลําว แตํมีความสนใจที่จะ
เข๎ารํวมกิจกรรมดังกลําวมาก ดังนั้นสิ่งที่ชุมชนเจ๎าบ๎านผู๎จัดกิจกรรมต๎องทําก็คือต๎องเพ่ิมการสร๎างการ
รับรู๎ด๎วยวิธีการตําง ๆ เชํนทําการตลาดด๎วยการเชิญสื่อมวลชนมาทํารายการสารคดี การจัด 
Familiarization tour หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ๑ให๎เยาวชนรู๎จักกิจกรรมในกลุํมนี้ให๎มากขึ้น  

สําหรับปัจจัยที่อยูํใน จตุภาค C ซึ่งหมายถึง เยาวชนมีการรับรู๎ตํอกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิง
สร๎างสรรค๑ด๎านการทําอาหารพ้ืนเมืองน๎อยและมีความสนใจที่จะเข๎ารํวมกิจกกรรมน๎อยด๎วย
เชํนเดียวกัน แหลํงทํองเที่ยวสามารถเลื่อนการปรับปรุงออกไปกํอน เนื่องจากปัจจัยดังกลําว เยาวชน
ไมํได๎ให๎ความสําคัญ ดังนั้น ชุมชนเจ๎าบ๎านผู๎จัดกิจกรรมจึงยังไมํมีความจําเป็นต๎องรีบแก๎ไข หรือ
ปรับปรุงกิจกรรม เนื่องจากเป็นองค๑ประกอบที่เยาวชนให๎ความสําคัญในระดับต่ําเมื่อเทียบกับกิจกรรม
การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑อ่ืน ๆ ชุมชนอาจยุติการสํงเสริม หรือพัฒนากิจกรรมนี้ 
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ภาพที่ 2 เปรียบเทียบคําเฉลี่ยการรับรู๎ของเยาวชนกับความสนใจในการทํากิจกรรม 

การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ โดย IPA 
 
อภิปรายผล 
 การรับรู๎ที่มีความสําคัญที่สุดสําหรับเยาวชนในการทํากิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ 
คือ การทดลองทํางานหัตถกรรมพ้ืนบ๎าน อาจเป็นเพราะเยาวชนเป็นวัยกําลังต๎องการเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ 
ที่แปลกใหมํ ซึ่งกิจกรรมการทํองเที่ยวที่มีรูปแบบการทดลองทํากิจกรรมพ้ืนบ๎านตํางๆ ทําให๎ เป็นสิ่งที่
เยาวชนให๎ความสนใจและรับรู๎ถึงการทํากิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ นอกจากนี้เยาวชนถือ
เป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศชาติในด๎านตํางๆ หนํวยงานภาครัฐและเอกชน
สามารถใช๎การจัดการการทํองเที่ยวผํานการจัดกิจกรรมประเภทตํางๆ เป็นแนวทางหนึ่งที่ชํวยในการ
สํงเสริมและพัฒนาเยาวชนให๎มีคุณภาพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
โดยการพัฒนาเยาวชนในองค๑รวมทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคม และสติปัญญาให๎เยาวชน
เจริญเติบโตเป็นผู๎ใหญํที่มีคุณภาพอันเป็นสํวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งการจั ดการการ
ทํองเที่ยวสําหรับเยาวชนอยํางถูกวิธียังชํวยให๎เยาวชนได๎รับความรู๎ความเข๎าใจที่แท๎จริงเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ซึ่งสอดคล๎องกับ 
พิศาล แก๎วอยูํ และ ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (2557) ที่ได๎ศึกษาศักยภาพทางการทํอ งเที่ยวเชิง
สร๎างสรรค๑ของกลุํมหัตถกรรมจักสานผักตบชวาในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาที่สามารถรองรับ
นักทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑โดยมีปราชญ๑ชาวบ๎านคอยให๎คําแนะนําระหวํางการทํากิจกรรม ในระหวําง
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การเข๎ารํวมกิจกรรมนักทํองเที่ยวยังสามารถพักแรมในที่พักอาศัยของกลุํมหัตถกรรมจักสานผักตบชวา
ได๎ แม๎หัตถกรรมจักสานผักตบชวาจะมีเอกลักษณ๑และต๎นทุนทางภูมิปัญญาของคนในชุมชน 
 โดยภาพรวมความสนใจของเยาวชนในการทํากิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑อยูํใน
ระดับคํอนข๎างมาก โดยเยาวชนมีความสนใจด๎านการเรียนรู๎วิถีชีวิตด๎านการประกอบอาชีพด๎วยการลง
มือปฏิบัติมากที่สุด อาจเนื่องมาจากเยาวชนมีความสนใจกิจกรรมการทํองเที่ยวที่แปลกใหมํ การ
เรียนรู๎วิถีชีวิตของท๎องถิ่นเป็นกิจกรรมการทํองเที่ยวที่เยาวชนให๎ความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล๎อง
กับ Thorndike & Hagan (1961) ที่กลําวถึง ความสนใจวําเป็นแนวโน๎มในการแสวงหา และเข๎ารํวม
ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยทําแล๎วรู๎สึกเพลิดเพลินตํอสิ่งที่ได๎ทํา และมีความภาคภูมิใจที่ได๎ทําใน
กิจกรรมนั้น ๆ และสอดคล๎องกับ ลักษณาวดี  บุญยะศิรินันท๑ (2557) ที่พบวํา การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ข๎ามวัฒนธรรมและความเข๎าใจอยํางลึกซึ้งทางวัฒนธรรมของนักทํองเที่ยวสามารถสํงผลถึงการพัฒนา
ศักยภาพในการสร๎างสรรค๑ของตนเอง นอกจากนี้การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ การเข๎าใจใน
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ๑ท๎องถิ่นอยํางถํองแท๎จากประสบการณ๑จริง จะทําให๎เกิดการจดจําและ
ความประทับใจ ทําให๎เกิดการตะหนักถึงการอนุรักษ๑และใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี ลดการใช๎ที่เกิน
จําเป็นและลดของเสีย ทําให๎เกิดการมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น และการประสานความรํวมมือ
ระหวํางสํวนงานที่เกี่ยวข๎อง 
 ผลการเปรียบเทียบการรับรู๎ของเยาวชนกับความสนใจในการทํากิจกรรมการทํองเที่ยวเชิง
สร๎างสรรค๑ พบวํา กิจกรรมการทําอาหารพ้ืนเมือง การทํางานหัตถกรรมประณีตศิลป์ที่ใช๎ฝีมือ การทํา
ผ๎าหํม การฝึกการนวดแผนไทย และการทําอาหารพ้ืนบ๎านเฉพาะถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เยาวชนให๎
ความสนใจน๎อยนั้น ควรยุติการสํงเสริม สําหรับกิจกรรมการย๎อมสีผ๎าด๎วยโคลนต๎องเสริมสร๎างการรับรู๎
ให๎มากขึ้นเพราะเยาวชนยังรู๎จักน๎อยแตํให๎ความสนใจในกิจกรรมนี้มาก สํวนกิจกรรมการหัตถกรรม
พ้ืนบ๎าน การทําเครื่องประดับจากโลหะมีคํา การเรียนรู๎วิถีชีวิตด๎านการประกอบอาชีพ การเจียระไน
หินและการทอผ๎าพ้ืนเมือง เป็นกิจกรรมที่มีการจัดการที่ดีอยูํแล๎วให๎รักษามาตรฐานให๎ดีตํอไป ไมํ
จําเป็นต๎องโฆษณาหรือสํงเสริมเพราะเยาวชนรู๎จักดีและยังมีความสนใจที่จะเข๎ารํวมกิจกรรมอยูํใน
ระดับสูงอยูํ อาจเป็นเพราะเยาวชนมีการรับรู๎ตํอกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑มากและความ
สนใจมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีความนําสนใจ การใช๎ความสร๎างสรรค๑เป็นกิจกรรมของ
นักทํองเที่ยวให๎นักทํองเที่ยวเข๎าไปมีสํวนรํวมในวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมในพ้ืนที่ทํองเที่ยวนั้น ๆ การ
ใช๎ความสร๎างสรรค๑เป็นฉากหลังของการทํองเที่ยว เป็นรูปแบบที่นําขึ้นมาเพ่ือสร๎าง “บรรยากาศ” 
และ เพ่ิม “เสนํห๑” ให๎กับในแหลํงทํองเที่ยวนั้นๆ ทําให๎ได๎รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัยครั้งนี้ 
1. จากผลการวิจัย พบวํา เยาวชนมีการรับรู๎กิจกรรมการทดลองทํางานหัตถกรรมประณีต

ศิลป์ที่ใช๎ฝีมือ การทําผ๎าหํม การฝึกการนวดแผนไทย และการทําอาหารพ้ืนบ๎านเฉพาะถิ่นมากแตํมี
ความสนใจที่จะเข๎ารํวมกิจกรรมเหลํานี้น๎อย ดังนั้น หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด๎านการทํองเที่ยวและชุมชน
อาจเน๎นการสํงเสริม การสร๎างแรงจูงใจให๎เยาวชนให๎หันมาสนใจกิจกรรมการทํองเที่ยวเหลํานี้ให๎มาก
ขึ้น หรือเน๎นการประชาสัมพันธ๑ พัฒนากิจกรรมโดยเจาะกลุํมเปูาหมายที่มีความสนใจในกิจกรรมของ
ชุมชนตนเองจริงๆ โดยการนําเสนอผํานสื่อออนไลน๑ตําง ๆ ที่กลุํมเยาวชนสามารถเข๎าถึงได๎งําย เพ่ือให๎
ความรู๎และดึงดูดความสนใจมากข้ึน 

2. จากผลการวิจัย พบวํา เยาวชนมีการรับรู๎ตํอกิจกรรมด๎านวิถีชีวิตชุมชนท๎องถิ่น ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น และการออกแบบสินค๎าพ้ืนเมือง เชํน การย๎อมสีผ๎าด๎วยโคลน คํอนข๎างน๎อยแตํมีความสนใจใน
กิจกรรมดังกลําวมาก ดังนั้น ผู๎ประกอบการและสถาบันการศึกษาสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปใช๎ในการ
วางแผนจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑สําหรับเยาวชนเพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม และการใช๎เวลาให๎เกิดประโยชน๑ จึงมีความจํา เป็นที่
จะต๎องสร๎างการรับรู๎ให๎มากขึ้นโดยการประชาสัมพันธ๑กิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ผํานสื่อ
ออนไลน๑ตําง ๆ เพื่อสามารถเข๎าถึงกลุํมเยาวชนได๎มากข้ึน 

3. จากผลการวิจัย พบวํา เยาวชนมีการรู๎จักกิจกรรมการทํองเที่ยวด๎านการทดลองทํางาน
หัตถกรรมประณีตศิลป์ที่ใช๎ฝีมือ การทําผ๎าหํม การฝึกการนวดแผนไทย และการทําอาหารพ้ืนบ๎าน
เฉพาะถิ่นแตํในทางกลับกันเยาวชนมีความสนใจที่จะเข๎ารํวมกิจกรรมน๎อย ดังนั้น หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องด๎านการทํองเที่ยวชุมชนควรสร๎างแรงจูงใจให๎เยาวชนเฉพาะกลุํมที่มีความสนใจจริงๆ ให๎หัน
มาสนใจกิจกรรมการทํองเที่ยวเหลํานี้ให๎มากขึ้น โดยการนําเสนอผํานสื่อออนไลน๑ตําง ๆ ที่กลุํม
เยาวชนสามารถเข๎าถึงได๎งําย เพ่ือให๎ความรู๎และดึงดูดความสนใจมากข้ึน 

4. จากผลการวิจัย พบวํา เยาวชนมีการรับรู๎น๎อยและมีความสนใจตํอกิจกรรมการทํองเที่ยว
เชิงสร๎างสรรค๑ด๎านการทําอาหารพ้ืนเมืองน๎อย ดังนั้น หนํวยงานด๎านการประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยว
ชุมชนควรกําหนดกลยุทธ๑การประชาสัมพันธ๑กิจกรรมการทํองเที่ยวให๎เยาวชนมีการรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร
เพ่ิมมากขึ้น และสร๎างแรงจูงใจให๎แกํกลุํมเยาวชนในการทํองเที่ยวเพ่ือเรียนรู๎เกี่ยวกับการทําอาหาร
พ้ืนเมือง 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบการรับรู๎และความสนใจของเยาวชนในการทํากิจกรรม             

การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ในแตํละภูมิภาคในประเทศไทย เพ่ือทราบความแตกตํางตามบริบทพ้ืนที่ 
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2. ควรศึกษาโดยการสัมภาษณ๑เชิงลึก ซึ่งจะทําให๎ได๎ข๎อมูลที่หลากหลายในมุมมองที่                 
แตกตํางกัน 

3. ควรศึกษาประเด็นความสนใจของเยาวชนตํอกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ใน              
เชิงลึก เพ่ือทราบถึงความสนใจของกลุํมเยาวชนและเชื่อมโยงไปสูํการสํงเสริมการทํองเที่ยวเฉพาะ
กลุํมตํอไป 
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อิทธิพลของการตลาด สังคม ความเชื่อ และค่านิยมด้านวัตถ ุ
ต่อความตั้งใจซื้อเคร่ืองรางของขลังของผู้บริโภค 

Influence of Marketing, Social, Beliefs and Materialistic Values  
on Intention to Purchase Amulets of Consumers 

 
ธนุ ชาญปรชีารตัน์1 ธนะเมษฐ์ พณิชปญัญาพัฒน์2 ธนกร ขาวสุวรรณ3 และ ศรัณยพงศ์ เทีย่งธรรม4 

Thanu Chanpreecharat Thanamed Panitpanyarat Thanakorn Kawsuwan and Saranyapong Thiangtam 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบอิทธิพลของการตลาด สังคม ความเชื่อ
และคํานิยมด๎านวัตถุตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลังของผู๎บริโภค กลุํมตัวอยํางในการวิจัยคือ
ผู๎บริโภคที่ซื้อหรือสนใจจะซื้อเครื่องรางของขลังที่ได๎จากการสุํมเลือกแบบสะดวกจํานวน 240 คน 
เครื่องมือที่ใช๎คือแบบสอบถามแบบมีโครงสร๎างที่ใช๎คําถามปิดที่ผํานการตรวจความตรงเชิงเนื้อหาและ
ความเที่ยงโดยมีคําครอนบัคอัลฟุาอยูํในชํวง .75 – .95 ใช๎สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห๑การ
ถดถอยพหุคูณที่ระดับความเชื่อมั่น .05 ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลและทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัย
พบวําอิทธิพลจากสังคม คํานิยมด๎านวัตถุและความเชื่อของกลุํมตัวอยํางสํงผลทางบวกตํอความตั้งใจ

ซื้อเครื่องรางของขลัง โดยมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน (β) เทํากับ .50, 
.31 และ .10 ตามลําดับโดยตัวแปรทั้งสามรํวมกันอธิบายความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลังได๎ร๎อยละ 
79 งานวิจัยนี้มีข๎อเสนอแนะด๎านการสื่อสารการตลาดและการเลือกกลุํมเปูาหมายทางการตลาด
สําหรับเครื่องรางของขลัง 
 
ค าส าคัญ: ความตั้งใจซื้อ คํานิยมด๎านวัตถุ เครื่องรางของขลัง อิทธิพลจากสังคม 
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Abstract 
The research objective was to study and compare influences of marketing, 

social, beliefs and materialistic values on intention to purchase amulets of 
consumers. Consumers who had bought or interests in purchasing amulets were 
selected as research sample by convenience sampling. The sample size was 240. 
Research tool was the structured, close-ended questionnaire that passed both 
validity and reliability tests, with Cronbach’s Alpha ranged from .75 to .95. The 
research used descriptive statistics in analyzing data, and applied Multiple Regression 
Analysis (MRA), at .05 significance level, in testing the hypotheses. Results from 
hypothesis testing reveal that social influence, materialistic values and beliefs of 
consumers have positive influences on consumer intention to purchase amulets with 

β = .50, .31 and .10 respectively. The three independent variables explain 79% 
variance of the purchase intention. Specific target market selection and marketing 
communication strategies for amulet industry are recommended.  
 
Keywords: Purchase intention, materialistic values, amulets, social influence 
 
บทน า 

คนไทยบางกลุํมนับถือผี ธรรมชาติ และเชื่อในพลังอํานาจโดยธรรมชาติของสิ่งตําง ๆ จึงนํา
สิ่งนั้นติดตัวไว๎เป็นเครื่องรางเพ่ือความปลอดภัย (ปรีชา ช๎างขวัญยืน, 2560) ในขณะเดียวกันก็เชื่อถือ
ของขลังซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (สํานักงานราช
บัณฑิตสภา, ม.ป.ป.) วํา “สิ่งที่มีอํานาจศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันวําอาจบันดาลให๎สําเร็จได๎ดังประสงค๑” จึง
บูชาของขลังหรือพกพาของขลังติดตัวโดยหวังวําจะสํงผลให๎ตนเองได๎ในสิ่งที่ปรารถนา 

ในด๎านที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจเครื่องรางของขลัง มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทยเผยแพรํผลสํารวจ 
10 ธุรกิจดาวรุํง-ดาวรํวงประจําปี พ.ศ. 2561 (สปริงนิวส๑, 13 มีนาคม 2560) โดยสํวนหนึ่งของเนื้อหา
ระบุวํา ธุรกิจความเชื่อได๎แกํโหราศาสตร๑ หมอดู เครื่องรางของขลัง จะเป็นธุรกิจที่มีความโดดเดํนติด
อันดับหนึ่งในสิบของธุรกิจที่เป็นดาวรุํงโดยให๎รายละเอียดวําธุรกิจหมอดูและเครื่องรางของขลังจะมี
มูลคําการใช๎จํายสูง เพียงเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีเงินสะพัดกวํา 2,500-3,000 ล๎านบาทตํอปี ซึ่ง
มูลคํานี้ไมํได๎รวมพระเครื่องที่ถูกประเมินวํามีเงินหมุนเวียนมากกวํา 1.5 หมื่นล๎านบาทตํอปี (เดอะ
สแตนดาร๑ด, 19 ธันวาคม 2564) ข๎อมูลข๎างต๎นมีความสอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกับรายงานของ
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร๑การค๎า (สนค.) กระทรวงพาณิชย๑ที่พบวําแม๎ในชํวงการแพรํระบาด
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ของเชื้อไวรัสโควิด-19 แตํประชาชนยังคงเดินทางไปทําบุญและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือ ซึ่งคาดวํามีเงิน
สะพัดในด๎านนี้ถึง 10,800 ล๎านบาท (แบรนด๑เอจ, 1 มิถุนายน2021) จึงนับได๎วําธุรกิจเครื่องรางของ
ขลังมีความสําคัญไมํน๎อยในภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย 

นอกจากข๎อมูลมูลคําการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชําบูชาเครื่องรางของขลังในประเทศที่สูงแล๎ว 
กลุํมวิชาการที่ชื่อวํา CARE ได๎จัดสัมมนาเชิงวิชาการและมีข๎อเสนอจากผลการสัมมนาวําประเทศไทย
ควรมีมุมมองเชิงเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑สําหรับธุรกิจเครื่องรางของขลังเพ่ือสร๎างให๎เกิดมูลคําทาง
เศรษฐกิจให๎กับประเทศได๎ และยังอาจจะคาดหวังได๎การการสร๎างซอฟต๑พาวเวอร๑ (Soft power) เพ่ือ
ขยายอิทธิพลเชิงความคิดและความเชื่อแบบไทยให๎สากลเกิดความคล๎อยตามได๎ (ขําวสด, 30 ตุลาคม 
2564) ในมุมมองนี้ก็ยิ่งยืนยันได๎วําเครื่องรางของขลังเป็นเรื่องท่ีมีน้ําหนักสําคัญที่ควรทําการศึกษาวิจัย
เพ่ือเพ่ิมองค๑ความรู๎ โดยตัวแปรพ้ืนฐานที่ควรมุํงเน๎นทําความเข๎าใจก็คือความตั้งใจซื้อเครื่องรางของ
ขลังผู๎บริโภค เพราะความตั้งใจมีความสัมพันธ๑กับการเกิดพฤติกรรม ดังนั้นหากธุรกิจที่เกี่ยวข๎องมี
ความเข๎าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรนี้ก็ยํอมมีโอกาสกําหนดกลยุทธ๑ที่สร๎างผลลัพธ๑ด๎านการซื้อ
เครื่องรางของขลังและด๎านพฤติกรรมอ่ืน ๆ ของผู๎บริโภคให๎เกิดข้ึนในทิศทางที่ต๎องการได๎ 
 จากการสัมภาษณ๑มุมมองของผู๎เชี่ยวชาญในวงการพระเครื่องเครื่องรางของขลั งมีข๎อสรุปวํา
การเกิดขึ้นของชํองทางออนไลน๑สํงผลให๎ธุรกิจนี้ขยายตัวมากขึ้นจากความต๎องการที่เพ่ิมสูงขึ้น
โดยเฉพาะการเติบโตในกลุํมผู๎ที่มีอายุน๎อยกวํา 40 ปี โดยปัจจัยด๎านชํองทาง การสื่อสารการตลาด 
การเข๎าถึงและการเชื่อมโยงถึงกันผํานออนไลน๑ สื่อสังคมออนไลน๑หรือหน๎าร๎านออนไลน๑และอีคอม
เมอร๑ซ ทั้งหมดเหลํานี้มีผลทําให๎การเชําหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนมือทําได๎งํายมากกวําใน
อดีต (เดอะสแตนดาร๑ด, 19 มีนาคม 2564) ตามข๎อมูลนี้สรุปได๎วําผู๎เชี่ยวชาญให๎ภาพด๎านการ
พัฒนาการซื้อหรือความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลังวําทําได๎โดยพัฒนาการตลาด ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยที่มีผู๎ศึกษาไว๎ได๎แกํ นิธินันท๑ วิภูสิริ (2554) ที่ศึกษาในขอบเขตสถานที่คือศูนย๑การค๎าพันธ๑ทิพย๑
พลาซํา งานวิจัยของสุรเดช วํองเจริญพร (2019) ที่ศึกษาในขอบเขตสถานที่คือศูนย๑การค๎าเอสซีพลาซํา 
งานวิจัยของคริษฐา เกยดํานกลาง (2563) ที่ศึกษาในขอบเขตสถานที่คือจังหวัดหนองคายที่ทั้งหมด
สรุปวําการตลาดสํงผลตํอการซื้อพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง นอกจากนี้ยังสอดคล๎องงานวิจัยของเอก
อนันต๑ อินทร๑ทอง และสุชาติ ปรักทยานนท๑ (2564) ที่ได๎ผลการศึกษาในทางเดียวกันในขอบเขตของ
การใช๎เครื่องมือการตลาดออนไลน๑ การทบทวนดังกลําวนี้จึงสามารถสรุปได๎วําการตลาดเป็นตัวแปรต๎น
ที่สํงผลตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลัง 
 นอกจากนั้น อิทธิพลทางสังคมเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่สํงผลตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลัง
โดยในงานวิจัยของเอกอนันต๑ อินทร๑ทอง และสุชาติ ปรักทยานนท๑ (2564) ได๎ระบุถึงตัวแปรอิทธิพล
ทางสังคมได๎แกํกลุํมเซียนพระ วําสํงผลทางบวกตํอการซื้อเครื่องรางของขลัง ซึ่งสอดคล๎องในทาง
เดียวกันกับงานวิจัยของธีรนุช มนัสกิตติกุลและธาตรี ใต๎ฟูาพูล (2564) ที่สรุปวําผู๎นําทางความคิดมี
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อิทธิพลตํอการซื้อตะกรุดแฟชั่นของผู๎บริโภค ในขณะที่งานวิจัยของฑิฆัมพร สกุลบริสุทธิ์สุข (2562) ก็
ค๎นพบวําคนรอบตัวของผู๎บริโภคมีอิทธิพลตํอการซื้อเครื่องรางของขลัง การทบทวนเบื้องต๎นสํวนนี้ทํา
ให๎พบวําอิทธิพลทางสังคมสํงผลตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลังของผู๎บริโภค 

นอกเหนือจากตัวแปรตําง ๆ ข๎างต๎นที่สํงผลตํอความตั้งใจซื้อและการซื้อเครื่องรางของขลัง
แล๎ว ความเชื่อและคํานิยมบางประการของผู๎บริโภคเองก็เป็นตัวแปรที่สํงอิทธิพลตํอการซื้อด๎วย โดยมี
งานวิจัยหลายชิ้นพบวําความเชื่อที่มีสืบตํอกันมาสํงผลตํอการตัดสินใจซื้ออัญมณีประจําราศีเกิดของ
ผู๎บริโภค (นพดล สมฤกษ๑ผล, 2552) แรงจูงใจในการเชําบูชาและพกพระเครื่องด๎านหนึ่งก็คือ อํานาจ
บันดาลเรื่องความร่ํารวย ค๎าขายดี มีโชคลาภ (กิตติ ภิญโญ, 2560) ซึ่งเป็นรายการในเครื่องมือวัด
คํานิยมด๎านวัตถุของคน (Materialism or materialistic values) (Griffin et al., 2004) และใน
แนวทางเดียวกัน ปริรัตน๑ มีเที่ยง (2558) ก็มีข๎อสรุปที่สอดคล๎องกันวําคํานิยมด๎านวัตถุสํงผลตํอการซื้อ
สินค๎า การทบทวนวรรณกรรมนี้จึงกลําวได๎วําตัวแปรความเชื่อและคํานิยมด๎านวัตถุมีอิทธิพลตํอความ
ตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลังที่มุํงศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ 

จากที่กลําวมาสรุปวําตลาดธุรกิจเครื่องรางของขลังมีความสําคัญ และตัวแปรความตั้งใจซื้อ
เครื่องรางของขลังเป็นตัวแปรที่ควรศึกษาเพ่ือมุํงพัฒนา โดยตัวแปรการตัดสินใจซื้อเครื่องรางของขลัง
เป็นตัวแปรที่ถูกอิทธิพลจากตัวแปรอิสระหลายตัวตามได๎ทบทวนมาข๎างต๎นแตํก็ยังไมํพบงานวิจัยที่
ศึกษาและเปรียบเทียบอิทธิพลผลของตัวแปรสําคัญเหลํานี้  จึงเป็นที่มาของคําถามนําในการวิจัยวํา 
อิทธิพลของการตลาด สังคม ความเชื่อ และคํานิยมด๎านวัตถุของผู๎บริโภคสํงผลตํอความตั้งใจซื้อ
เครื่องรางของขลังของผู๎บริโภคหรือไมํ อยํางไร จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยนี้ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบอิทธิพลของการตลาด สังคม ความเชื่อ และคํานิยมด๎านวัตถุของ
ผู๎บริโภคท่ีมีตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลังของผู๎บริโภค 

 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา ได๎แกํ ตัวแปรอิสระคืออิทธิพลของการตลาด (Marketing) 
สังคม (Social) ความเชื่อ (Beliefs) ที่เป็นบัญญัติความเชื่อที่สืบตํอกันมาที่ไมํสามารถพิสูจน๑เป็น
วิทยาศาสตร๑หรือเรียกวําเป็นความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ (Superstitious beliefs) และคํานิยมด๎าน
วัตถุ (Materialistic values) ของผู๎บริโภคและตัวแปรตามคือ ความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลัง 
(Intention to purchase amulets) ของผู๎บริโภค 

2. ขอบเขตของกลุํมตัวอยํางคือ ผู๎บริโภคที่เข๎าถึงได๎ทางออนไลน๑เนื่องจากอยูํภายใต๎
สถานการณ๑โควิด-19 โดยกําหนดคําถามคัดคุณสมบัติผู๎ตอบไว๎ในแบบสํารวจเพ่ือให๎ได๎กลุํมตัวอยําง
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เฉพาะผู๎ที่มีการซื้อหรือมีความสนใจจะซื้อเครื่องรางของขลังภายในระยะเวลา 6 เดือนและชํวงเวลาที่
เก็บข๎อมูลคือเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 คณะผู๎วิจัยอ๎างอิงผลการวิจัยของเอกอนันต๑ อินทร๑ทอง และสุชาติ ปรักทยานนท๑ (2564); ธีร
นุช มนัสกิตติกุลและธาตรี ใต๎ฟูาพูล (2564); ฑิฆัมพร สกุลบริสุทธิ์สุข (2562) วําอิทธิพลของสังคม
สํงผลตํอการซื้อ งานวิจัยของนิธินันท๑ วิภูสิริ (2554); สุรเดช วํองเจริญพร (2019); คริษฐา เกยดําน
กลาง (2563); เอกอนันต๑ อินทร๑ทอง และสุชาติ ปรักทยานนท๑ (2564) ที่พบวําการตลาดสํงผล
ทางบวกตํอการซื้อ งานวิจัยของนพดล สมฤกษ๑ผล (2552); ปริรัตน๑ มีเที่ยง (2558) ที่พบวําความเชื่อ
มีผลตํอการซื้อ และคํานิยมด๎านวัตถุของผู๎บริโภคมีผลตํอการซื้อ นํามาพัฒนาเป็นกรอบความคิดที่มีตัว
แปรอิสระ 4 ตัวแปรสํงผลตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลัง ดังภาพ 1 
 

 
 

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย  
สมมติฐาน H1: การตลาดสํงผลทางบวกตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลัง 
สมมติฐาน H2: สังคมสํงผลทางบวกตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลัง 
สมมติฐาน H3: ความเชื่อสํงผลทางบวกตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลัง 
สมมติฐาน H4: คํานิยมด๎านวัตถุสํงผลทางบวกตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลัง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือผู๎บริโภคที่ซื้อเครื่องรางของขลังภายในระยะเวลาไมํเกิน 6 

เดือนที่ผํานมา หรือผู๎ที่สนใจจะซื้อเครื่องรางของขลังภายในระยะเวลาไมํเกิน 6 เดือนซึ่งไมํทราบ
จํานวนที่แนํนอน การกําหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป G*Power v3.1 กําหนด
เงื่อนไขการทดสอบของการวิจัย (Test family) เป็น F-test Linear Multiple Regression, Fixed 
Model R2 Deviation from Zero โดยมีพารามิเตอร๑ (Input parameter) คือจํานวนตัวแปรอิสระ
ตามกรอบความคิดในการวิจัย (Number of predictors) เทํากับ 3 และกําหนดคํา Alpha และคํา 1-
Beta ที่คํามาตรฐานคือ .05 และ .95 ตามลําดับ และใช๎การเทียบเคียงคํา R2  ของงานวิจัยในอดีตเพ่ือ
คํานวณและกําหนดคําขนาดของผล (Effect size) โดยเลือกใช๎งานวิจัยของ ปริรัตน๑ มีเที่ยง (2558) ที่มี
ตัวแปรอิสระได๎แกํ คํานิยมด๎านวัตถุและอิทธิพลของสังคมและตัวแปรอ่ืน รํวมกันอธิบายความ
แปรปรวนของการซื้อได๎ .58 ซึ่งเป็นคําที่อยูํในชํวง .50 – .70 คือระดับปานกลาง (Moderate or 
Medium) (Moore et al., 2013, p.138) ดังนั้นจึงใช๎คํา Effect size ตามท่ีโปรแกรม G*Power 
แนะนําโดยอ๎างอิงจาก Cohen (1988, p.407) คือกรณีคํา R2 or Square Multiple Correlation อยูํ
ในชํวงระดับกลาง แนะนําให๎ใช๎คํา Effect size= .15 มีผลให๎ได๎คํานวณขนาดของกลุํมตัวอยํางที่
เหมาะสมกับการวิเคราะห๑โมเดลตามกรอบความคิดของการวิจัยนี้คือ 119 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% วําผลการวิเคราะห๑จะให๎คํา R2 ที่แตกตํางจากศูนย๑ (Deviation from Zero) อยํางมีนัยสําคัญ 
G*Power Manual. (2017, March, 1) 

โดยที่คณะผู๎วิจัยต๎องการลดความคลาดเคลื่อนของผลวิจัยลงอีกจึงเพ่ิมขนาดของกลุํมตัวอยําง
เป็น 240 ตัวอยําง 

คณะผู๎วิจัยใช๎วิธีการสุํมเลือกตัวอยํางแบบสะดวก และภายใต๎สถานการณ๑การระบาดของไวรัส
โควิด-19 ผู๎วิจัยจึงใช๎การสํารวจทางออนไลน๑ โดยทําแบบสํารวจแล๎วนํา URL Link ไปยังการตอบแบบ
สํารวจไปโพสต๑ไว๎ในกลุํมตําง ๆ ของสื่อสังคมออนไลน๑เพ่ือให๎ผู๎บริโภคให๎ความรํวมมือตอบแบบสํารวจ
และแชร๑แบบสํารวจตํอให๎ผู๎อื่นโดยกําหนดคําถามคัดคุณสมบัติผู๎ตอบกํอน เพ่ือคัดเลือกเฉพาะผู๎บริโภค
ทีม่ีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว๎ 

เครื่องมือวิจัย 
คณะผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถามแบบมีโครงสร๎าง (Structured questionnaire) ที่ใช๎คําถามปิด 

(Close-ended questions) โดยใช๎มาตรวัตรแบบนามบัญญัติ (Nominal scale) และแบบประเมิน
คํา (Rating or interval scale) ตามวิธีของ Likert 5 ระดับตั้งแตํระดับ 1 เมื่อผู๎ตอบไมํเห็นด๎วยอยําง
ยิ่งกับข๎อความ ไปจนถึงระดับ 5 เมื่อผู๎ตอบเห็นด๎วยอยํางยิ่งกับข๎อความ เป็นเครื่องมือเพ่ือเก็บ
รวบรวมข๎อมูลจากตัวอยําง  
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 คณะผู๎วิจัยศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องแล๎วนํามาสร๎างเป็นนิยาม                
เชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่สามารถวัดได๎จากการเก็บข๎อมูล แล๎วพัฒนารายการวัดคือข๎อคําถามแตํละ
ข๎อให๎สอดคล๎องกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่กําหนดไว๎ ดังมีรายละเอียดได๎แกํ 

ความตั้งใจซื้อเป็นความโน๎มเอียงที่ผู๎บริโภคจะซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เฉพาะเจาะจงภายใต๎เงื่อนไข
หนึ่ง หรือมีความพร๎อม เตรียมพร๎อมไว๎แล๎วที่จะชื้อ หรือจะซื้อเมื่อผํานการประเมินเปรียบเทียบ (Lee, 
2021)  ความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลังวัดจากข๎อคําถามที่คณะผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น ได๎แกํ ตั้งใจไว๎แล๎ววํา
จะซื้อเครื่องรางของขลังเพ่ือแก๎เคล็ด/เสริมดวงบารมี/เพ่ิมโชคลาภ หากได๎มีโอกาสไปในที่ที่มีชื่อเสียง
เรื่องเครื่องรางของขลังก็จะไมํพลาดโอกาสที่จะซื้อ มีแผนไว๎แล๎ววําจะซื้อเครื่องรางของขลังในอนาคต
อันใกล๎นี้ และ กําลังหาซื้อเครื่องรางของขลังเนื่องจากกําลังจะต๎องใช๎ เชํน กําลังจะสอบ/ไปสัมภาษณ๑
งาน/เจรจาธุรกิจ 

การตลาด หมายถึงสํวนผสมด๎านผลิตภัณฑ๑ ราคาและเงื่อนไจ ชํองทางการซื้อขายและจัดสํง 
และการสํงเสริมการตลาด ที่ถูกสร๎าง เสนอ สื่อสารและสํงมอบให๎ลูกค๎า (Kotler et al., 2019) ใน
การศึกษานี้วัดจากข๎อคําถามที่คณะผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นในขอบเขตที่เป็นสํวนผสมตามนิยามดังกลําว
ข๎างต๎น ได๎แกํ คุณคําเรื่องราว รายละเอียดกระบวนการจัดทํา วัสดุหรือมวลสาร ความสวยงามของ
เครื่องรางของขลัง ราคาเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ เงื่อนไขดึงดูดใจ และ มีทางเลือกในการชําระ
เงินที่หลากหลายและสะดวกในการจํายชําระ สถานที่จําหนํายเหมาะสม มีชํองทางสั่งซื้อเชําบูชาทาง
ออนไลน๑ และทางเลือกในการจัดสํง การสํง มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ๑ มีของแจกหรือแถม มีกา ร
เผยแพรํข๎อมูลที่เข๎าถึงได๎ทางชํองทางออนไลน๑ 

สังคม หมายถึง อิทธิพลของผู๎นําทางความคิดได๎แกํบุคคลในครอบครัว เพ่ือน บุคคลใกล๎ชิดที่
สํงผลตํอการซื้อเครื่องรางของขลัง (ธีรนุช มนัสกิตติกุลและธาตรี ใต๎ฟูาพูล, 2564; ฑิฆัมพร สกุล
บริสุทธิ์สุข, 2562) โดยการวิจัยนี้วัดได๎จากข๎อคําถามท่ีแสดงถึงความคล๎อยตามบุคคลเหลํานั้น  

ความเชื่อ หมายถึง บัญญัติที่ถํายทอดสืบตํอกันมาระหวํางคนยุคหนึ่งสูํอีกยุคหนึ่งที่ไมํ
สามารถพิสูจน๑เป็นวิทยาศาสตร๑หรือเรียกวําเป็นความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ ประเมินจากความเชื่อ
เรื่องโชคดีโชคร๎ายวําเป็น เพราะอํานาจของบางสิ่งบางอยําง (Jian et al., 2012) ในงานวิจัยนี้วัดจาก
ข๎อคําถามเรื่องมีความเชื่อในเรื่องชะตา อดีตชาติ บุพเพสันนิวาสหรือเนื้อคูํ หมอดูการทํานาย ตัวเลข
และสี วํามีอิทธิพลตํอการเกิดเรื่องที่ปรารถนาหรือไมํปรารถนา 

คํานิยมด๎านวัตถุ หมายถึง ระดับการให๎ความสําคัญของบุคคลตํอเรื่องการได๎มี ได๎ครอบครอง
วัตถุ และการซื้อหรือหาให๎ได๎มาซึ่งสิ่งเหลํานั้นถือเป็นความจําเป็นสําหรับเขาในการเติมเต็มสภาพ
ปรารถนา (Desired state) ในการวิจัยนี้วัดจากข๎อคําถามที่ดัดแปลงจากการวัดคํานิยมด๎านวัตถุหรือ
วัตถุนิยมของบุคคลที่ได๎รับการยอมรับในการนํามาใช๎อยํางแพรํหลายของ Richins & Dawson 
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(1992)  ได๎แกํ ชื่นชมผู๎ที่มีบ๎านหลังและรถราคาแพง จะมีความสุขมากขึ้นเมื่อได๎ซื้อและครอบครอง
สิ่งของบางสิ่งได๎มากกวํานี้ ปรารถนาจะมีของหลาย ๆ สิ่งที่เป็นที่ประทับใจใครตํอใคร และเปูาหมาย
ความสําเร็จที่สําคัญเรื่องหนึ่งของชีวิตคือต๎องได๎ครอบครองสิ่งของที่ตั้งความปรารถนาไว๎ 

การตรวจสอบเครื่องมือ 
แบบสอบถามที่ได๎พัฒนาเสร็จในขั้นแรก ถูกนําเสนอเพ่ือขอความคิดเห็นจากผู๎ทรงคุณวุฒิ

สาขาการตลาด 1 ทํานเพ่ือให๎แบบสอบถามผํานการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 
วําข๎อคําถามท่ีใช๎ตรงกับตัวแปรที่ต๎องการวัด แล๎วจึงนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try out) เก็บข๎อมูล
จากกลุํมตัวอยํางจํานวน 30 รายเพ่ือนํามาประมวลผลหาคําความเที่ยงหรือคําความเชื่อมั่นตามวิธี
ของครอนบัค  ได๎คําครอนบัคอัลฟุาของตัวแปรทุกตัวอยูํในชํวง .75 – .95 (n=30)  ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑
ขั้นต่ํา .70 ทุกตัวแปร จึงสรุปได๎วําแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น (Reliability) สูงเพียงพอที่จะนําไปใช๎
เป็นเครื่องมือในการเก็บข๎อมูลได๎ (Nunnally, 1978) รายละเอียดดังตาราง 1 
ตาราง 1 คําความเชื่อม่ันแบบสอบถาม 

ตัวแปร/มิติตัวแปร คําความเชื่อมั่น  (n=30)  

1. อิทธิพลของสังคม  .75 
2. การตลาด  .95  
3. ความเชื่อ  .87  
4. คํานิยมด๎านวัตถุ  .87 
5. ความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลัง       .86 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยนี้ใช๎สถิติในการอธิบายผลการศึกษาและทดสอบสมมติฐานดังตํอไปนี้ 
1. ตัวแปรด๎านคุณสมบัติของตัวอยํางได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได๎ตํอ

เดือน ซึ่งเป็นข๎อมูลที่ใช๎มาตรวัดแบบนามบัญญัติที่ไมํสามารถวัดเป็นมูลคําได๎และผู๎วิจัยต๎องการ
บรรยายเพ่ือให๎ทราบถึงจํานวนตัวอยํางจําแนกตามคุณสมบัติเทํานั้น สถิติที่ใช๎คือคําความถี่ (จํานวน) 
และคําร๎อยละ 

2. ตัวแปรที่วัดระดับความคิดเห็น ได๎แกํ การประเมินอิทธิพลของสังคม การตลาด ความเชื่อ 
คํานิยมด๎านวัตถุ และความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลังเป็นข๎อมูลที่ใช๎มาตรวัดอันตรภาค เนื่องจากได๎มี
การกําหนดคําคะแนนให๎แตํละระดับคือ 1 - 5 และต๎องการทราบคําเฉลี่ยคะแนนของความคิดเห็น 
สถิติที่ใช๎ได๎แกํ คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการแปลความหมายของคําเฉลี่ย ผู๎วิจัย
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ใช๎การคํานวณคําสูงสุดของคําตอบที่เป็นไปได๎ ลบด๎วย คําต่ําสุด หารด๎วยจํานวนชํวงที่ต๎องการแปล
ความหมายคําเฉลี่ย กําหนดเป็น 5 ชํวง ได๎เป็นชํวงความกว๎างละ (5-1)/5 =  .8   

จากนั้นจึงนํามากําหนดเป็นเกณฑ๑การแปลความหมายคําเฉลี่ยไว๎ดังนี้  
           คําเฉลี่ย            การแปลความหมาย  

   1.00 – 1.80    ระดับน๎อย 
   1.81 – 2.60    ระดับคํอนข๎างน๎อย 
   2.61 – 3.40    ระดับปานกลาง 
   3.41 – 4.20    ระดับคํอนขา๎งมาก   

4.21 – 5.00     ระดับมาก 
3. การวิเคราะห๑เพ่ือทดสอบความมีอิทธิพลหรือการสํงผลตํอกันระหวํางตัวแปรอิสระทั้ง 4 

ตัวคือ อิทธิพลของสังคม การตลาด ความเชื่อ และคํานิยมด๎านวัตถุตํอตัวแปรตามคือความตั้งใจซื้อ
เครื่องรางของขลัง ซึ่งทุกตัวแปรทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตามใช๎มาตรวัดอันตรภาคชั้น สถิติ
วิเคราะห๑ที่เลือกใช๎คือ การวิเคราะห๑ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
 
ผลการวิจัย 

ผู๎ตอบแบบสอบถามเพศหญิงมากกวําเพศชาย โดยมีจํานวน 141 คนคิดเป็นร๎อยละ 58.8               
เพศชายมีจํานวน 99 คนคิดเป็นร๎อยละ 41.3 กลุํมอายุที่มีจํานวนมากที่สุดมีอายุ 20-25 ปีจํานวน 
113 คนคิดเป็นร๎อยละ 47.1 รองลงไปคือกลุํมอายุ 26-30 ปีมีจํานวน 87 คนคิดเป็นร๎อยละ 36.3 
สํวนใหญํมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีจํานวน 203 คน คิดเป็นร๎อยละ 84.6 ผู๎ตอบแบบสอบถาม 
111 คนคิดเป็นร๎อยละ 46.3 เป็นนักเรียน/นักศึกษา รองลงไปคือทําลูกจ๎างเอกชนและรับจ๎างทั่วไป
จํานวน 76 คนคิดเป็นร๎อยละ 31.7 ทําธุรกิจสํวนตัว 48 คนคิดเป็นร๎อยละ 19.2 ด๎านรายได๎สํวนตัวเฉลี่ย
ตํอเดือนโดยสํวนใหญํมีรายได๎ไมํเกิน 15,000 บาทมีจํานวน 139 คนคิดเป็นร๎อยละ 57.9 และกลุํมที่มี
รายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือน  15,001-45,000 บาทมีจํานวน 80 คนคิดเป็นร๎อยละ 33.4 และมีกลุํม
ผู๎ตอบที่มีรายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือนสูงกวํา 45,000 บาทขึ้นไปมีจํานวน 21 คนคิดเป็นร๎อยละ 8.8 

ผลการวิเคราะห๑คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวํากลุํมตัวอยํางประเมินการทํา
การตลาดของเครื่องรางของขลังอยูํในระดับคํอนข๎างมาก (คําเฉลี่ย 3.79 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .65) 
ประเมินอิทธิพลจากสังคมในระดับคํอนข๎างมาก (คําเฉลี่ย 3.88 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .62) มีความ
เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติในระดับคํอนข๎างมาก (คําเฉลี่ย 3.76 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .70) มีคํานิยม
ด๎านวัตถุระดับคํอนข๎างมาก (คําเฉลี่ย 3.78 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .66) และมีความตั้งใจซื้อ
เครื่องรางของขลังในระดับคํอนข๎างมาก (คําเฉลี่ย 3.81สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .62) รายละเอียด
แสดงดังตาราง 2 
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ตาราง 2 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรและการแปลความหมาย 
ตัวแปร คําเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. การตลาด 3.79 .65 คํอนข๎างมาก 

2. สังคม 3.88 .62 คํอนข๎างมาก 

3. ความเชื่อ 3.76 .70 คํอนข๎างมาก 

4. คํานิยมด๎านวัตถุ 3.78 .66 คํอนข๎างมาก 
5. ความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลัง 3.81 .62 คํอนข๎างมาก 

 
ผลการตรวจสอบเงื่อนไขภาวะรํวมเส๎นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) พบวําคํา VIF ของตัว

แปรอิสระท้ัง 4 ตัวมีคําอยูํระหวําง 2.00-3.68 ซึ่งทุกคําอยูํในระดับไมํเกิน 10.00 และคํา Tolerance 
ของตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวมีคําอยูํระหวําง  .27 – .50 ทุกคํามากกวํา .10 จึงสรุปวําไมํมีปัญหา
ความสัมพันธ๑กันที่สูงมากเกินไปของตัวแปรอิสระที่นํามาวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณ จึงสามารถ
วิเคราะห๑การถดถอยได๎ (O’brien, 2007)  ดังรายละเอียดในตาราง 3 

ผลการวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณที่มีตัวแปรตามในสมการถดถอยคือความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได๎คํา R2= 0.79, F-Value = 215.19, p-value= 
.00 ซึ่งน๎อยกวํา .05 จึงสรุปได๎วําตัวแปรอิสระรํวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได๎ โดย
พบวําอิทธิพลจากสังคม คํานิยมด๎านวัตถุ และความเชื่อของผู๎บริโภค ทั้งสามรํวมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลังของผู๎บริโภคได๎ร๎อยละ 79 โดยมีคํามาตรฐานของ
สัมประสิทธิ์น้ําหนักอิทธิพลตํอความตั้งใจซื้อเทํากับ .50,  .31 และ .10 ตามลําดับ รายละเอียดแสดง
ดังตาราง 3  

 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณ 

  b  
Std. 
Error 

β  t  Sig. Tol. VIF 

(คําคงที่)  .14    .14      1.01    .31     
การตลาด .08    .06    .08   1.31    .19    .27   3.68   
สังคม .50    .05    .50   9.77    .00    .35   2.87   
ความเชื่อ .08    .04    .10   2.21    .03    .50   2.00   
คํานิยมด๎านวัตถุ .29  .06  .31 5.32  .00  .27 3.63 

R= .89  R2= .79  F=215.19  P-Value= .00 
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จากคํานัยสําคัญของตัวแปร (Sig.) ดังรายละเอียดของผลการวิเคราะห๑ตามตารางข๎างต๎น จึง

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได๎ดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

  
สมมติฐาน 

ผลการ
ตรวจสอบ 

H1 การตลาดสํงผลตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลัง ปฏิเสธ 
H2 สังคมสํงผลทางบวกตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลัง ยอมรับ 
H3 ความเชื่อสํงผลทางบวกตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลัง ยอมรับ 
H4 คํานิยมด๎านวัตถุสํงผลทางบวกตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลัง ยอมรับ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการสํารวจวิจัยกลุํมตัวอยํางผู๎ที่ซื้อเครื่องรางของขลังภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผําน
มาหรือสนใจจะซื้อเครื่องรางของขลังภายในระยะเวลาไมํเกิน 6 เดือนข๎างหน๎าโดยใช๎แบบสํารวจที่มี
โครงสร๎างที่ใช๎คําถามปิดสุํมเลือกกลุํมตัวอยํางทางออนไลน๑โดยใช๎การสุํมเลือกแบบสะดวก พบวํากลุํม
ตัวอยํางประเมินการตลาดของเครื่องรางของขลัง และอิทธิพลจากสังคมในระดับคํอนข๎างมาก มีความ
เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติและคํานิยมด๎านวัตถุในระดับคํอนข๎างมาก และมีความตั้งใจซื้อเครื่องรางของ
ขลังในระดับคํอนข๎างมาก อิทธิพลจากสังคม คํานิยมด๎านวัตถุและความเชื่อของกลุํมตัวอยํางสํงผล
ทางบวกตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลัง โดยตัวแปรทั้งสามรํวมกันอธิบายความตั้งใจซื้อเครื่องราง
ของขลังได๎ในระดับสูง (Moore et al., 2013, p.138) โดยคณะผู๎วิจัยมีประเด็นอภิปรายผลตามลําดับ
ของสมมติฐานที่ทดสอบแล๎วยอมรับ ดังนี้ 
 อิทธิพลจากสังคมสํงผลทางบวกตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลัง หมายความวําหาก
ผู๎บริโภคคล๎อยตามการตัดสินใจของสังคมของตนมากขึ้นก็จะสํงผลให๎มีความตั้งใจซื้อเครื่องรางของ
ขลังมากขึ้นด๎วยในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องรางของขลังไมํใชํผลิตภัณฑ๑จําเป็นในการ
ดํารงชีวิต การใช๎ผลิตภัณฑ๑ในหลายสถานการณ๑ เชํน การพกพา การเก็บหรือไว๎ในกระเป๋า 
ยานพาหนะ สํานักงาน ร๎านค๎าหรือที่อยูํอาศัย มีโอกาสที่จะมีผู๎พบเห็นได๎ การตัดสินใจของผู๎บริโภค
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ภายใต๎เงื่อนไขนี้ผู๎บริโภคจะคล๎อยตามกลุํม (Schiffman & Kanuk, 2013) อิทธิพล
จากสังคมจึงสํงผลทางบวกตํอการซื้อเครื่องรางของขลัง นอกจากนี้กลุํมมีอิทธิพลด๎านการให๎ข๎อมูล
ขําวสาร สื่อสารคุณคําและประโยชน๑ของผลิตภัณฑ๑ซึ่งได๎แกํ รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง 
เรื่องราวของเครื่องรางของขลังรวมทั้งเรื่องโอกาสที่เครื่องรางของขลังจะมีคุณคําเพ่ิมมากขึ้นจากความ
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หายากในอนาคต อิทธิพลด๎านข๎อมูลจึงสํงผลทางบวกตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลัง สอดคล๎อง
กับผลวิจัยของฑิฆัมพร สกุลบริสุทธิ์สุข (2562) ที่สรุปวําผู๎บริโภคได๎รับรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องราง
ของขลังจากคนใกล๎ตัว และอิทธิพลจากกลุํมสํงผลตํอการซื้อเครื่องรางของขลังของผู๎บริโภค และ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของเอกอนันต๑ อินทร๑ทอง และสุชาติ ปรักทยานนท๑ (2564) ที่สรุปวํากลุํมเซียน
พระมีอิทธิพลตํอการซื้อเครื่องรางของขลังของผู๎บริโภค นอกจากนี้กลุํมยังมีอิทธิพลด๎านการแสดงออก
ให๎เหมือนกับกลุํมจึงสํงผลทางบวกให๎ผู๎บริโภคเกิดความตั้งใจซื้อเครื่องรางตามความนิยมในกลุํมสังคม
ของตนหรือตั้งใจซื้อตามบุคคลใกล๎ชิด ผู๎ที่ตนชื่นชอบเชํน ดาราหรือผู๎มีชื่อเสียง สอดคล๎องกับผลวิจัย
ของธีรนุช มนัสกิตติกุลและธาตรี ใต๎ฟูาพูล (2564) ที่สรุปวําผู๎นําทางความคิดมีอิทธิพลตํอการซื้อ
ตะกรุดแฟชั่นของผู๎บริโภค  

ความเชื่อสํงผลทางบวกตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลังของผู๎บริโภค หมายความวําหาก
ผู๎บริโภคมีความเชื่อมากด๎านบัญญัติความเชื่อถํายทอดบอกเลําที่พิสูจน๑ทางวิทยาศาสตร๑ไมํได๎ก็จะ
สํงผลให๎ความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลังมากขึ้นด๎วยในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เพราะเครื่องรางของขลัง
เป็นผลิตภัณฑ๑กลุํมท่ีพิสูจน๑คุณประโยชน๑ได๎ยากหรืออาจจะพิสูจน๑ไมํได๎เลยทั้งกํอนการซื้อและหลังการ
ซื้อ การประเมินคุณคําที่จะได๎รับจึงเป็นเรื่องของความเชื่อของบุคคล ความเชื่อมากหรือน๎อยจึงสํงผล
ตํอความตั้งใจซื้อในระดับมากหรือน๎อยในทิศทางเดียวกัน และโดยที่ความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติวัด
จากความเชื่อในเรื่องชะตา อดีตชาติ บุพเพสันนิวาสหรือเนื้อคูํ หมอดูการทํานายสิ่งที่จะเกิดในอนาคต 
ตัวเลขและสีมีผลตํอการเกิดเรื่องที่ปรารถนาหรือไมํพึงปรารถนา การมีความเชื่อในเรื่องเหลํานี้ใน
ระดับสูงจึงสํงผลให๎มองหาเครื่องรางของขลังเพ่ือให๎เกิดประโยชน๑ในการสอบ ไปสัมภาษณ๑งาน หรือ
การเจรจาธุรกิจ ไมํพลาดที่จะซื้อเครื่องรางของขลังหากได๎ไป ณ ที่ซึ่งมีชื่อเสียงด๎านเครื่องรางของขลัง 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของนพดล สมฤกษ๑ผล (2552) ที่สรุปวําความเชื่อที่มีสืบตํอกันมาสํงผลตํอการ
ตัดสินใจซื้ออัญมณีประจําราศีเกิดของผู๎บริโภค และผลวิจัยของณัฐกลม ผิวทองงาม (2563) ที่พบวํา
ความเชื่อสํงผลตํอความเชื่อในการซื้อรถยนต๑ และสอดคล๎องกับข๎อสรุปของ Block & Kramer 
(2008). ที่ศึกษาวิจัยความเชื่อของผู๎บริโภคท่ีสํงผลตํอความตั้งใจซื้อแล๎วพบวําสีแดงมีผลตํอความตั้งใจ
ซื้อสินค๎าของผู๎บริโภคไต๎หวัน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Yang (2011) ที่มีข๎อสรุปจากผลวิจัยวําความ
เชื่อเรื่องตัวเลขมีผลกระตุ๎นการซื้อของผู๎บริโภคจีนได๎อยํางมีนัยสําคัญ 

คํานิยมด๎านวัตถุสํงผลทางบวกตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลังของผู๎บริโภค หมายความ
วําหากผู๎บริโภคมีคํานิยมด๎านวัตถุมากขึ้นก็จะมีผลให๎มีความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลังมากขึ้นด๎วยใน
ทิศทางเดียวกัน โดยที่คํานิยมด๎านวัตถุในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวัดความปรารถนาที่จะบรรลุ
เปูาหมายในเรื่องการมีบางสิ่ง ซึ่งเป็นความคิดในทางมุํงไขวํคว๎า (Pursuit) เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งเหลํานั้น
จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องความเครียดกังวล (Stressful) และความรู๎สึกไมํมั่นคง (Insecurity) ตามการ
อธิบายเรื่องวัตถุนิยมของ Kasser & Ryan (1993, 1996) และโดยที่พื้นฐานของเครื่องรางของขลังนั้น



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  799 
 

เป็นความเชื่อตํอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให๎รู๎สึกเชื่อมั่นในการดําเนินชีวิตเพราะมีสิ่งยึดเหนี่ยว เกิดกําลังใน
การตํอสู๎กับอุปสรรค (เทพ สงวนกิตติพันธุ๑ , ม.ป.ป.) คํานิยมด๎านวัตถุสํงผลตํอการซื้อผลิตภัณฑ๑ 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ปริรัตน๑ มีเที่ยง (2558) ที่ศึกษากรณีการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่น และงานวิจัยของ 
Kozar & Marcketti (2011) ที่ศึกษากรณีการซื้อสินค๎าลอกเลียนแบบของผู๎บริโภค นอกเหนือจากนั้น
แล๎ว คํานิยมด๎านวัตถุในการวิจัยนี้ประเมินได๎จากความปรารถนาที่จะมีของหลาย ๆ อยํางที่จะ
ประทับใจใครตํอใคร มีความสุขเมื่อได๎ซื้อหาครอบครองมากขึ้นและมีเปูาหมายชีวิตที่จะต๎องได๎
ครอบครองวัตถุสิ่งของที่สร๎างความปรารถนาไว๎นั้น เมื่ออยูํภายใต๎บริบทของประเทศไทยที่ถูกจัดอยูํใน
อันดับที่ 55 จากการจัดอันดับ 82 ประเทศ (World Economic Forum, 2020 January) เรื่อง
โอกาสของประชาชนในการขยับชั้นทางสังคมเศรษฐกิจ (Global Social Mobility Index) จึงเป็นไป
ได๎วําผู๎บริโภครับรู๎วํามีโอกาสน๎อยที่จะขยับชั้นทางสังคมเศรษฐกิจเพ่ือให๎ได๎ครอบครองสิ่ งตําง ๆ ที่
ปรารถนาเหลํานั้นได๎จากเงื่อนไขการจ๎างงานและคําแรงที่เป็นธรรมและโอกาสที่เข๎าถึงได๎ ดังนั้นระดับ
คํานิยมด๎านวัตถุเมื่ออภิปรายรํวมกับความเชื่อในอํานาจของสิ่งเหนือธรรมชาติจึงสํงผลทางบวกตํอ
ความตั้งใจซื้อหาเครื่องรางของขลังของผู๎บริโภคมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการวิจัยที่พบวําอิทธิพลของสังคมสํงผลทางบวกมากที่สุดตํอความตั้งใจซื้อเครื่องราง
ของขลัง จึงเสนอให๎ประยุกต๑ผลวิจัยนี้ในแนวทางการตลาดในเชิงอิทธิพลจากสังคมโดยมุํงเน๎นให๎
ผู๎บริโภคสร๎างอิทธิพลระหวํางกันในการซื้อเครื่องรางของขลัง ในทางปฏิบัติอาจวางแผนการสื่อสาร
ทางการตลาดเรื่องเครื่องรางของขลังผํานสื่อสังคมออนไลน๑พร๎อม ๆ กับใช๎เทคนิคการตลาดเพ่ือ
กระตุ๎นการแชร๑ บอกตํอหรือการตลาดเสมือนไวรัสแพรํกระจายไปทางออนไลน๑ (Viral marketing) 
การสื่อสารเรื่องเครื่องรางของขลังผํานผู๎มีอิทธิพล/อินฟลูเอนเซอร๑ (Influencer) ที่มีผู๎ติดตามทั้งที่เป็น
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเครื่องรางของขลัง หรือผู๎มีชื่อเสียงทั่วไป  

2. จากการวิจัยที่พบวําความเชื่อและคํานิยมด๎านวัตถุสํงผลตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของ
ขลัง จึงเสนอให๎ประยุกต๑ใช๎ตัวแปรนี้เพ่ือแบํงสํวนตลาดและเลือกตลาดเปู าหมาย โดยในทางปฏิบัติ
อาจประยุกต๑กลยุทธ๑ที่เรียกวําการตลาดชุมชนออนไลน๑คือการสร๎างกลุํมชนชนบนแพลตฟอร๑ม
ออนไลน๑ (เชํน Facebook Group ที่ไมํได๎จํากัดจํานวนสมาชิกที่จะเข๎ารํวมกลุํม) แล๎วบริหารการ
สื่อสารเนื้อหาที่ตรงกับความเชื่อคํานิยมนี้ เชํน เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกที่ไมํสามารถอธิบายได๎ด๎วย
หลักวิทยาศาสตร๑ เป็นต๎น เพ่ือให๎กลุํมเปิดบนแพลตฟอร๑มออนไลน๑นี้เป็นแหลํงรวมผู๎บริโภคที่มีความ
เชื่อและคํานิยมที่ตรงกันเพ่ือให๎ผู๎ เกี่ยวข๎องกับผลิตภัณฑ๑เครื่องรางของขลังสามารถเข๎าถึง
กลุํมเปูาหมายได๎โดยงําย ซึ่งจะมีผลในการชํวยพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องรางของขลังให๎พัฒนาเป็น
อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ในระบบเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ได๎ตํอไป 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
1. งานวิจัยครั้งตํอไปควรพัฒนากรอบความคิดนี้โดยเพ่ิมตัวแปรคํานิยมด๎านอ่ืน ได๎แกํ 

อนุรักษ๑นิยม (Conservatism) ศิลปนิยม (Art appreciation) และสุนทรียนิยม (Aestheticism) เพ่ือ
นํามาผลมาเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรที่สํงผลตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลังของผู๎บริโภค 
และใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูลแบบหลายกลุํม (Multiple-group analysis) เพ่ือจะได๎ผลวิจัยที่เป็นประโยชน๑ใน
การแบํงกลุํมเปูาหมายของเครื่องรางของขลังแตํละประเภทตามวิถีและคํานิยมของผู๎บริโภคแตํละกลุํม  

2. งานวิจัยนี้ตัวแปรการตลาด เมื่ออยูํรํวมกับตัวแปรอ่ืนได๎แกํอิทธิพลของสังคม ความเชื่อ
เรื่องเหนือธรรมชาติ และคํานิยมด๎านวัตถุของผู๎บริโภคแล๎ว ไมํสํงผลตํอความตั้งใจซื้ออยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไมํมีข๎อเสนอแนะด๎านปัจจัยการตลาดสําหรับผู๎ที่ต๎องการพัฒนาสํวนผสม
การตลาดเครื่องรางของขลังเพ่ือสร๎างความพึงพอใจให๎ผู๎บริโภค งานวิจัยครั้งตํอไปควรศึกษาเจาะลึก
เฉพาะปัจจัยการตลาดที่สํงผลตํอความตั้งใจซื้อเครื่องรางของขลัง โดยควรนําความเชื่ อของแตํละ
ภูมิภาคและท๎องถิ่นมาสร๎างสรรค๑เป็นการบอกเลําเรื่องราวอันเป็นสํวนหนึ่งของการสร๎างคุณคําให๎
ผลิตภัณฑ๑เครื่องรางของขลัง (ในทางสร๎างสรรค๑ที่ไมํสร๎างเสริมความงมงายของบุคคล) เพ่ือนําผลวิจัย
ไปประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ของภูมิภาคและท๎องถิ่นที่
ทําการศึกษาวิจัยได๎ตํอไป. 
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ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม 
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Costs and Returns on Products from Thai-Yuan Woven Fabric of  
Thai-Yuan Cultural Center in Ban Dong Pradok, Samor khae subdistrict, 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนจากภัณฑ๑ผ๎าทอไท-ยวน ของศูนย๑
อนุรักษ๑วัฒนธรรม ไท-ยวน บ๎านดงประโดก ตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประชากรคือ 
ประธาน คณะกรรมการและสมาชิกกลุํมผ๎าทอจํานวน 15 คน โดยทําการศึกษาและเก็บข๎อมูลโดยใช๎
การสัมภาษณ๑เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูล คําใช๎จํายในการลงทุน ต๎นทุนการผลิต คําใช๎จํายในการดําเนินงาน และ
รายได๎จากการจําหนํายผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไท-ยวน โดยศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนผลิต
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไท-ยวน จํานวน 4 แบบ ได๎แกํ ผ๎าซิ่นลายตาหมูํจกดอก ผ๎าซิ่นลายซิ่ว ผ๎าซิ่นลายตา
เลี่ยน และผ๎าซิ่นลายแลํ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยวิธีมูลคําปัจจุบันจุบันสุทธิ (NPV) วิธีอัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) และวิธีระยะเวลาคืนทุน(PBP) ใช๎การวิเคราะห๑เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ใน
การนําเสนอข๎อมูล ผลการวิจัยพบวํา ต๎นทุนในการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไท-ยวน ประกอบด๎วย 
คําใช๎จํายในการลงทุนเริ่มแรกเทํากับ 662,000 บาท ต๎นทุนการผลิตเทํากับ 749,248 บาท ซึ่ง
ประกอบด๎วย วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และคาใชจํายการผลิต กําหนดอายุโครงการเทํากับ 
10 ปี ผลการวิเคราะห๑ผลตอบแทนจากการผลิตผ๎าทอไท-ยวน มีมูลคําปัจจุบันสุทธิ (NPV) เทํากับ 
3,942,787.91 บาท ที่อัตราคิดลดร๎อยละ 6.220 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทํากับร๎อยละ 
74.29 และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) เทํากับ 1 ปี 187 วัน ซึ่งให๎ผลตอบแทนคุ๎มคําตํอการลงทุน 
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Abstract  
 The purposes of this research were to investigate the costs and returns on 
products from Thai-Yuan woven fabric of Thai-Yuan cultural center in Ban Dong 
Pradok, Samor khae subdistrict, Mueang District, Phitsanulok Province. The sample 
size is 15 samples who are chairman, committee, and members of the Thai-Yuan 
cultural center by studying and collecting using interviews for collecting the cost of 
investment, cost in production, and revenue from selling products in 4 types of Thai-
Yuan woven fabrics; Lai Ta Mu Jok Dok sarong, Siew patterned sarong, Eyeliner 
pattern salong, and striped sarong. Cost and return were analyzed by using Net 
Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period (PB) using the 
descriptive analysis to present information. The research found that production costs 
compose of investment at the beginning were 662,000 baht. The cost of production 
was 749,248 baht that including direct material cost, direct labor cost, and 
production expense. The period of the project is 10 years. The Thai-Yuan woven 
fabric has a net present value (NPV) was 3,942,787.91 baht at a percentage of the 
discount rate of 6.220 that and internal rate of return (IRR) was 74.29 and the 
payback period was 1 year 187 days that worth for investment. 
 
Keywords: cost, return, Thai-yuan woven fabric 

 

บทน า 
ผ๎าทอไท-ยวน ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวไทยวนโยนกเชียงแสนที่สะท๎อน

ถึงอัตลักษณ๑ที่บํงบอกถึงชาติพันธุ๑และถิ่นกําเนิดของตนที่ได๎รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ การทอ
ผ๎าจกถือเป็นเอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรมรํวมของกลุํมชนที่มีเชื้อสายไทยวนโยนก ที่สืบตํอกันมาอยําง
ยาวนาน ผ๎าจกนั้นถือกันวํามีคุณคํามาก ด๎วยเทคนิคการทอจก ต๎องใช๎ความสามารถ และความ
อุตสาหะของชํางทอสูง ชาวไทยวนจึงนิยมใช๎ผ๎าในโอกาสพิเศษเทํานั้น ในอดีตผู๎หญิงไท -ยวนจะต๎อง
ฝึกหัดทอผ๎าขึ้นใช๎เอง ทั้งผ๎าซิ่นและผ๎าที่ใช๎ในวิถีชีวิต ผู๎หญิงชาวไท -ยวนทุกคนจะต๎องทอผ๎าซิ่นตีนจก
ให๎เป็น เพราะมีคํานิยมวํา การทอผ๎าเป็นหน๎าที่ของผู๎หญิง และผู๎หญิงคนใดที่มีความสามารถทอผ๎าจก
ได๎ ถือวําเป็นผู๎มีคุณสมบัติของกุลสตรีเหมาะสมที่จะออกเรือนไปเป็นแมํบ๎านแมํเรือนได๎ ผ๎าทอไทยวน
จึงมีความเก่ียวข๎อง และมีความสัมพันธ๑กับวิถีชีวิตของชาวไทยวนตั้งแตํเกิดจนตาย ชาวไท-ยวนจะทอ
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ผ๎าไว๎ใช๎ในพิธีกรรมตํางๆ ตามประเพณี วัฒนธรรมและศรัทธาความเชื่อที่สืบทอดตํอกัน (พิพิธภัณฑ๑ผ๎า 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563) 

ศูนย๑อนุรักษ๑วัฒนธรรมไท-ยวน จังหวัดพิษณุโลก หรือชมรมไท-ยวน จังหวัดพิษณุโลก เป็น
การรวมตัวกันของสมาชิกภายในหมูํบ๎านดงประโดก ตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย
มีวัตถุประสงค๑สําคัญในการสํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของชาวไท -ยวน อนุรักษ๑
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎คงอยูํในชุมชน ปลูกจิตสํานึกเยาวชน และประชาชนให๎เกิดความตระหนัก 
และเข๎ามามีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณคําทางวัฒนธรรม (เอกสาร
ประชาสัมพันธ๑ศูนย๑อนุรักษ๑ไท-ยวน ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก, ม.ป.ป.) ซึ่งหนึ่งในนั้นมีกลุํมทอผ๎า
ไท-ยวน เป็นการรวมกลุํมของแมํบ๎านที่มีความสามารถและมีประสบการณ๑ในการทอผ๎า เพ่ือผลิตผ๎า
ทอพ้ืนเมือง ผ๎าทอไท-ยวน และได๎มีการนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ เชํน หมวก ยําม กระเป๋า
สตางค๑ เสื้อไทยวน เสื้อคลุมไหลํบุรุษ เสื้อคลุมไหลํสตรี และสายห๎อยกล๎องถํายรูป เป็นต๎น (สิริพันธ๑ 
เอ่ียมสาย, สัมภาษณ๑, 2564) และยังได๎รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ๑ชุมชน จังหวัดพิษณุโลก ชื่อ
ผลิตภัณฑ๑งานประดิษฐ๑จากผ๎า (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม, 2553) จากการสัมภาษณ๑
พบวํา ชมรมไท-ยวนได๎จัดทําซิ่นผ๎าฝูายทอด๎วยกี่ทอมือ เป็นลายแบบโบราณ ที่มีการยกมุกเป็น
ลวดลายดอกและมีสีสันสวยงาม สีที่ใช๎ คือ สีแดง สีดํา สีเขียว สีเหลือง ผ๎าซิ่นมีลวดลายมี 4 ลาย ได๎แกํ 
ผ๎าซิ่นตาหมูํจกดอก ผ๎าซิ่นซิ่ว ผ๎าซิ่นแลํ และผ๎าซิ่นตีนจก ลวดลายตํางๆทางสมาชิกกลุํมมีการบันทึก
บัญชีหรือการจัดทําบัญชีอยํางงําย และคํานวณต๎นทุนโดยการประมาณการอยํางงําย และบางครั้งยัง
ไมํได๎รวมคําใช๎จํายบางรายการ เชํน คําแรงงานของตนเอง คําใช๎จํายในการซํอมแซมอุปกรณ๑ในการทอ 
เป็นต๎น จึงทําให๎ไมํทราบมีปัญหาต๎นทุนที่แท๎จริง และผลตอบแทนจากการดําเนินงานไมํสอดคล๎องกับ
ความเป็นจริง นอกจากนี้ข๎อมูลทางบัญชีที่ได๎ไมํสามารถนํามาใช๎ประโยชน๑ในการตัดสินใจและ
บริหารงานของกลุํมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (สิริพันธ๑ เอ่ียมสาย, สัมภาษณ๑, 2564)  

จากที่มาความสําคัญดังกลําว ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนจาก
การผลิตผ๎าทอไท-ยวน ของศูนย๑อนุรักษ๑วัฒนธรรมไท-ยวน บ๎านดงประโดก ตําบลสมอแข อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเป็นประโยชน๑แกํผู๎ที่สนใจจะการลงทุนผลิตผ๎าทอไท -ยวน และเป็นแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไท-ยวนให๎มีคุณภาพดียิ่งขึ้นในระดับสากล 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนเพ่ือศึกษาต๎นทุนจากการผลิตผ๎าทอไท-ยวน ของศูนย๑
อนุรักษ๑วัฒนธรรมไท-ยวน บ๎านดงประโดก ตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทน 
 สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ (2553) ได๎ให๎ความหมาย ตนทุน (Cost) หมายถึง มูลคาของ
ทรัพยากรที่กิจการสูญเสียเพื่อใหสินคาหรือบริการกลับมาโดยมูลคาของทรัพยากรนั้นตอง สามารถวัด
ได๎เป็นหนํวยเงินตราซึ่งเป็นลักษณะของการลดลงในสินทรัพย๑หรือเพ่ิมข้ึนในหนี้สิน 
 พรรณนิภา รอดวรรณะ (2560) ได๎ให๎ความหมาย ตนทุน (Cost) หมายถึง รายจํายที่เกิดขึ้น
เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสินค๎าและบริการ โดยอาจจํายเป็นเงินสด สินทรัพย๑ หุ๎นทุน หรือการให๎บริการหรือการ
กํอหนี้ ทั้งนี้รวมถึงผลขาดทุนที่วัดคําเป็นตัวเงินได๎ซึ่งเก่ียวข๎องโดยตรงกับการได๎มาซึ่งสินค๎าและบริการ 
 การจําแนกต๎นทุนตามลักษณะของสํวนประกอบผลิตภัณฑ๑ ประกอบด๎วย วัตถุดิบทางตรง 
คําแรงทางตรง และคําใช๎จํายในการผลิต ดังนี้ (สมนึก เอ้ือจิรพงณ๑พันธ๑, 2553) 

1. วัตถุดิบทางตรง (Direct material) หมายถึง วัตถุดิบหลักที่ใช๎ในการผลิตและสามารถ
ระบุได๎ชัดเจนวําใช๎ในการผลิตสินค๎าชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณและต๎นทุนเทําใดรวมทั้งจัดเป็นวัตถุดิบ
สํวนใหญํที่ใช๎ในการผลิตสินค๎าชนิดนั้นๆ 

2. คําแรงงานทางตรง (Direct labor) หมายถึง คําแรงงานๆ ที่จํายให๎กับคนงานหรือลูกจาง
ที่ทําหน๎าที่ผลิตสินค๎าเป็นสินค๎าสําเร็จรูปโดยตรง รวมทั้งเป็นคําแรงที่มีจํานวนมากเมื่อเทียบกับ
คําแรงงานทางอ๎อมในการผลิตสินค๎าหนํวยหนึ่งๆ และจัดเป็นคําแรงงานสําคัญในการแปรรูปวัตถุดิบ
ให๎เป็นสินค๎าสําเร็จรูป 

3. คําใช๎จํายในการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง แหลํงรวบรวมคําใช๎จําย
ตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับการผลิตสินค๎า ซึ่งนอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง คําแรงงานทางตรง เชํน วัตถุดิบ
ทางอ๎อม คําแรงงานทางอ๎อม คําใช๎จํายในการผลิตอ่ืนๆ ได๎แกํ คําน้ํา คําไฟ คําเชํา คําเสื่อมราคา คํา
ประกันภัย คําภาษี เป็นต๎น 
 ไพบูลย๑  ผจงวงค๑ (2549) กลําววํา การประเมินคําของโครงการในการลงทุนต๎องพิจารณา
โครงการที่ให๎ผลตอบแทนเป็นไปตามอัตราที่กําหนด หรืออาจคืนทุนเร็วที่สุด มีวิธีประเมินโครงการ
ลงทุนที่นิยมใช๎กัน คือ วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method) วิธีมูลคําปัจจุบันสุทธิ (Net 
Present Value, NPV) วิธีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return, IRR) วิธีดัชนีกําไร
(Profitability Index, PI) และวิธีอัตราผลตอบแทนทางการบัญชี (Accounting Rate of Return 
Method)  เชํนเดียวกับ สมนึก เอ้ือจิระพงษ๑พันธ๑ (2551) ได๎ใช๎เครื่องมื อการวิเคราะห๑และการ
ประเมินโครงการลงทุนเพ่ือการตัดสินใจมีอยูํด๎วยหลายวิธี ได๎แกํ วิธีระยะเวลาคืนทุน (PBP) วิธีมูลคํา
ปัจจุบันสุทธิ (NPV) วิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ดัชนีกําไร (PI) และอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย (ARR) 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  808 
 

 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ได๎ศึกษาต๎นทุนการผลิต ได๎แกํ วัตถุดิบทางตรง คําแรงทางตรง และ
คําใช๎จํายในการผลิต สําหรับการวิเคราะห๑ผลตอบแทนของจากการผลิตผ๎าทอไท-ยวน ของศูนย๑
อนุรักษ๑วัฒนธรรมไท-ยวน บ๎านดงประโดก ตําบลสมอแข อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จาก
เครื่องมือการวิเคราะห๑และการประเมินโครงการลงทุนตามวิธีมูลคําปัจจุบันสุทธิ (NPV) วิธีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) และวิธีระยะเวลาคืนทุน (PBP) 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน 
 สําเริง นนศิริ และรติพร มีชัย (2560) ได๎ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑผายอม
ครามของกลุมทอผยอมสีธรรมชาติบ๎านพันนา ตําบลพันนา อําเภอสวํางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ผลการวิจัยพบวา ตนทุนในการลงทุนผลิตภัณฑผายอมครามของกลุมทอผายอมสีธรรมชาติบานพันนา 
ตําบลพันนา อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ประกอบไปดวย คาใชจายในการลงทุนเมื่อเริ่มแรก 
324,880 บาท ตนทุนในการผลิต 1,109,602.40 บาท ซึ่งประกอบไปดวย คาวัตถุดิบทางตรง คา
แรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต สําหรับตนทุนการผลิตตอหนวยของผาลายมัดหมี่ 4 ตะกอ 
เทํากับ 282.94 บาทตอเมตร ผาลายมัดหมี่ 2 ตะกอ เทากับ 282.94 บาทตอเมตร ผาลายเกร็ดเตา 
เทากับ 228.51 บาทตอเมตร ผาลายเกร็ดแลน เทากับ 228.51 บาทตอเมตร ผาลายพ้ืน 4 ตะกอ
เทํากับ 195.85 บาทตอเมตร ผาลายพ้ืน 2 ตะกอ เทากับ 174.08 บาทตอเมตร ผาลายสกอต 2 
ตะกอ เทากับ 195.85 บาทตอเมตร กําหนดอายุโครงการเทากับ 10 ป ผลิตภัณฑ๑ผายอมครามของ
กลุํมผ๎าย๎อมสีธรรมชาติบ๎านพันนา ตําบลพันนา อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีมูลคาปจจุบัน
สุทธิ (NPV) เทากับ 4,622,455.16 บาท ที่อัตราคิดลดรอยละ 7.62 ซึ่งมากวาศูนย มีอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ 149.68 ซึ่งมากกวาอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมธนาคาร
พาณิชยที่กําหนดไวรอยละ 7.62 และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) เทากับ 7 เดือน 15 วัน ซึ่งให
ผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน ทั้งนี้กลุมทอผายอมสีธรรมชาติบานพันนา ควรจะมีการสงเสริม
และใหความรูเทคนิคตางๆ ในการทอผาแกสมาชิกอยํางตอเนื่อง เพ่ือใหทําการผลิตไดอยํางมีคุณภาพ
รวมทั้งควรสงเสริมการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูตอไป และสงเสริมการประชาสัมพันธสินคา
ของกลุมผานสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือเขาถึงกลุมลูกคาทั้งในและตางประเทศ อันจะสงผลใหรายไดจาก
การจําหนายผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึน 

วีรนันท๑ พาวดี (2558) ได๎ศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอพ้ืนเมืองลาย
ภูเขาของกลุํมเย็บผ๎าบ๎านสันหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ ผลการศึกษาพบวํา ต๎นทุนการ
ผลิตของผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอเมืองลายภูเขามีสัดสํวนคําแรงงานทางตรงสูงสุด คิดเป็นร๎อยละ 63.87 ของ
ต๎น ทุนการผลิตโดยประมาณ สํวนใหญํเป็นคําแรงงานในแผนกทอ รองลงมาคือคําแรงงานในแผนกตัด
เย็บ และแผนกย๎อม ตามลําดับ ในขณะที่ต๎นทุนวัตถุดิบทางตรง และคําใช๎จํายในการผลิต คิดเป็นร๎อย
ละ 33.24 และ 2.89 ของต๎นทุนการผลิตโดยประมาณ เมื่อคิดเป็นต๎นทุนการผลิตเฉลี่ยตํอตัว  พบวํา 
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ชุดสตรีมีต๎นทุนในการผลิตสูงสุด ราคาเฉลี่ยตัวละ 1,246.73 บาท รองลงมาคือผ๎าซิ่น ราคาเฉลี่ยตัวละ 
974.94 บาท เสื้อสตรี ราคาเฉลี่ยตัวละ 794.83 บาท และเสื้อบุรุษ ราคาเฉลี่ย ตัวละ 629.32 บาท 
สํวนการจัดจําหนํายผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอพ้ืนเมืองลายภูเขาในจังหวัดเชียงใหมํจะมีการจัดจําหนํายที่ถนน
คนเดินวันอาทิตย๑และศาลากลางในจังหวัดเชียงใหมํอีกทั้งมีการจัดจําหนํายไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ตาม
คําสั่งซื้อของลูกค๎า เชํน ลําพูน ลําปาง อุทัยธานีและกรุงเทพมหานคร เป็นต๎น โดยเสื้อสตรีจะเป็น
ผลิตภัณฑ๑ที่มีปริมาณการจําหนํายสูงสุด แตํจากการวิเคราะห๑อัตรากําไรขั้นต๎น พบวําวิสาหกิจชุมชนนี้
มีอัตรากําไรขั้นต๎น คิดเป็นร๎อยละ 13.40 ของยอดขาย โดยผลิตภัณฑ๑ที่มีอัตรากําไรขั้นต๎นสูงสุด คือ
เสื้อบุรุษ สํวนอัตรากําไรสุทธิคิดเป็นร๎อยละ 11.98 ของยอดขาย ในภาพรวมแล๎วธุรกิจการผลิต
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอพ้ืนเมืองลายภูเขา นับวํา เป็นธุรกิจที่มี ความสามารถในการทํากําไร มีจํานวนเงิน
ลงทุนไมํสูงนัก กระบวนการในการผลิตไมํซับซ๎อนแตํต๎องมีทักษะในการทอผ๎าและตัดเย็บ 

กนกวรรณ  ตันติวรางกูร (2554) ได๎ศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผ๎าทอกะเหรี่ยง
ลายโบราณของวิสาหกิจชุมชนบ๎านเดํนยางมูล อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน ผลการศึกษาต๎นทุนและ
ผลตอบแทน พบวํา โครงการนี้มีความเหมาะสมในการลงทุน การวิเคราะห๑ผลตอบแทนจากการผลิต
ผ๎าทอกะเหรี่ยงลายโบราณ เป็นดังนี้  มูลคําปัจจุบันสุทธิ ที่ อัตราคิดลดร๎อยละ 7 มีคําเทํากับ 
1,308,639.30 บาท ซึ่งมีคํามากกวําศูนย๑มีอัตราผลตอบแทนที่แท๎จริง มีคําเทํากับร๎อยละ 107.46 ซึ่ง
สูงกวําอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ยืมของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ที่กําหนดไว๎เทํากับ 7.00 และ
ระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 1 ปี 29 วันต๎นทุนในการผลิตผ๎าทอกะเหรี่ยงลายโบราณ จะแยกเป็น
คําใช๎จํายในการลงทุนและคําใช๎จํายในการดําเนินงาน ซึ่งคําใช๎จํายในการลงทุนประกอบด๎วย โรงเรือน
ทอผ๎า กี่เอว เครื่องอัดฝูาย ไม๎ลํอฝูาย เครื่องปั่นฝูาย โครงไม๎รูปสมอเรือ เครื่องกรอด๎าย เครื่องขึ้นผ๎า 
จักรเย็บผ๎า ถังย๎อมและคําใช๎จํายในการดําเนินงานประกอบด๎วย วัตถุดิบ คําแรงงาน เงินเดือน คําน้ํา 
คําซํอมแซม คําวัสดุ อุปกรณ๑ใช๎ไป คําไฟฟูา ในปีแรกทางกลุํมมีคําใช๎จํายในการลงทุน เทํากับ 
110,829.00 บาท ต๎นทุนในการผลิต เทํากับ 598,080.04 บาท มีคําใช๎จํายในการดําเนินงาน เทํากับ 
45,000.00 บาท คําใช๎จํายในการลงทุนตั้งแตํเริ่มแรกจนถึงปีที่ 10 เทํากับ 110,829.00 บาท ต๎นทุน
ในการผลิตตั้งแตํปีที่ลงทุนเริ่มแรกจนถึงปีที่ 10 เทํากับ 6,856,317.39 บาท และคําใช๎จํายในการ
ดําเนินงานเทํากับ 575,874.56 บาท รวมทั้งสิ้นเทํากับ 7,152,376.02 บาท 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนต๎นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผ๎าทอไท-ยวน ของ
ศูนย๑อนุรักษ๑วัฒนธรรม ไท-ยวน บ๎านดงประโดก ตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้ได๎
กําหนดขอบเขตการศึกษา วิธีดําเนินการศึกษาและวิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูล เพ่ือให๎ผลที่ได๎จากการศึกษา
มีความถูกต๎อง ดังมีรายละเอียดตํอไปนี้ 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  810 
 

  เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด๎วย ศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผ๎าทอไท-
ยวนของศูนย๑อนุรักษ๑วัฒนธรรมไท-ยวน จํานวน 4 แบบ ได๎แกํ ผ๎าซิ่นลายตาหมูํจกดอก ผ๎าซิ่นลายซิ่ว 
ผ๎าซิ่นลายตาเลี่ยน และผ๎าซิ่นลายแลํ ประชากรและกลุํมตัวอยํางในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประธานกลุํม
ทอผ๎าและสมาชิกในกลุํมทอผ๎า จํานวนทั้งหมด 15 ราย  

เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลคือ แบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง ข๎อมูลเกี่ยวกับการ
ผลิตผ๎าทอไท-ยวน ของศูนย๑อนุรักษ๑วัฒนธรรมไท-ยวน บ๎านดงประโดก ตําบลสมอแข อําเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended) สอบถามเกี่ยวกับต๎นทุนและ
ผลตอบแทนที่ใช๎ในการผลิตผ๎าทอไท-ยวน โดยแบํงแบบสัมภาษณ๑ ออกเป็น 4 สํวน คือ สํวนที่ 1 ข๎อมูล
ทั่วไปของศูนย๑อนุรักษ๑วัฒนธรรมไท-ยวน สํวนที่ 2 ข๎อมูลกระบวนการผลิตผ๎าฝูายไท-ยวนสีธรรมชาติ 
สํวนที่ 3 ข๎อมูลต๎นทุนการผลิตผ๎าทอไท-ยวน สํวนที่ 4 ข๎อมูลผลตอบแทนจากผลิตผ๎าทอไท-ยวน และ
สํวนที่ 5 ปัญหาและข๎อเสนอแนะ 

 การเก็บรวบรวมข๎อมูลจาก 1) ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
โดยใช๎แบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎างในการสัมภาษณ๑ ประธานกลุํมทอผ๎าและสมาชิกในกลุํมทอผ๎า
ไท-ยวน จํานวน 15 ราย และ 2) ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได๎จากการค๎นคว๎าและรวบรวม
ข๎อมูลจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง หนังสือ เอกสารของหนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎อง 
และการค๎นคว๎าฐานข๎อมูลผํานทางระบบอินเตอร๑เน็ต 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล เป็นการนําข๎อมูลที่เก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ๑มาวิเคราะห๑ทางการเงิน
เพ่ือคํานวณหาต๎นทุนการผลิตได๎แกํ วัตถุดิบทางตรง คําแรงทางตรง และคําใช๎จํายในการผลิต และ
วิเคราะห๑ผลตอบแทนจากการคํานวณหามูลคําปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (Internal Rate of Return) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  
 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท -ยวน อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 

ศูนย๑อนุรักษ๑วัฒนธรรมไท-ยวน จังหวัดพิษณุโลก หรือชมรมไท-ยวน จังหวัดพิษณุโลก เป็น
การรวมตัวกันของสมาชิกภายในหมูํบ๎าน ซึ่งหนึ่งในนั้นมีกลุํมทอผ๎าไท -ยวน เป็นการรวมกลุํมของ
แมํบ๎านที่มีความสามารถ และมีประสบการณ๑ในการทอผ๎ามาผลิตผ๎าทอพ้ืนเมือง “ผ๎าทอไท-ยวน” ที่มี 
วัตถุประสงค๑เพ่ือจําหนํายเป็นรายได๎หลักและรายได๎เสริม โดยมีสถานที่ตั้งอยูํที่หมูํบ๎านดงประโดก 
ตําบลสมอแข อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีสมาชิกกลุํมจํานวน 15 ราย ผ๎าทอไท-ยวน   
มีการทอผ๎าที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะตัว มีลวดลายดังนี้ ผ๎าซิ่นลายตาหมูํจกดอกหรือผ๎าซิ่นตาหมูํ 
ผ๎าซิ่นลายซิ่ว ผ๎าซิ่นลายตาเลี่ยน และผ๎าซิ่นลายแลํ 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน 
 

ตารางที่ 1 แสดงเงินลงทุนในสินทรัพย๑ที่ได๎จัดหามาเริ่มแรก (กํอนปี พ.ศ. 2564) 
 

สินทรัพย์ 
จ านวน 
(หน่วย) 

มูลค่าต่อ
หน่วย 
(บาท) 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

อายุการ
ใช้งาน
(ปี) 

ค่าเสื่อม 
ราคาต่อป ี

(บาท) 

จ านวนปี
ที่ใช้งาน
มาแล้ว 

(ปี) 

ค่าเสื่อม 
ราคาสะสม 

(ปี) 

มูลค่าสุทธ ิ
(บาท) 

โรงเรือนทอผ๎า 1 350,000 350,000.00 20 17,500.00 3 52,500.00 297,500.00 
กี่ทอผ๎า 15 5,500 82,500.00 20 4,125.00 4 16,500.00 66,000.00 
เส๎นไหมประดิษฐ๑ 
เบอร๑ 30/2 

300 340 
102,000.00 20 5,100.00 

3 
15,300.00 86,700.00 

เส๎นไหมประดิษฐ๑ 
เบอร๑ 40/2 

200 380 
76,000.00 20 3,800.00 

3 
11,400.00 64,600.00 

ฟีมผ๎า 15 1,490 22,350.00 20 1,117.50 4 4,470.00 17,880.00 
อักหรือกวัก 15 100 1,500.00 20 75.00 4 300.00 1,200.00 
ไม๎เปีย 15 300 4,500.00 20 225.00 4 900.00 3,600.00 
หลา 10 1,000 10,000.00 20 500.00 4 2,000.00 8,000.00 
ระวิง 10 200 2,000.00 20 100.00 4 400.00 1,600.00 
กระสวย 100 50 5,000.00 20 250.00 4 1,000.00 4,000.00 
หลอดด๎าย 1,000 3 3,000.00 10 300.00 4 1,200.00 1,800.00 
กรรไกรตัดผ๎า 10 35 350.00 10 35.00 3 105.00 245.00 
กรรไกรก๎ามป ู 20 15 300.00 10 30.00 3 90.00 210.00 
ไม๎บรรทัดฟุต
เหล็กขนาด 40นิ้ว 

10 250 
2,500.00 10 250.00 

3 
750.00 1,750.00 

รวม   662,000.00  33,407.50  106,915 555,085.00 

จากตารางที่ 1 พบวํามูลคําสินทรัพย๑สุทธิ ณ วันต๎นปี พ.ศ. 2564 โรงเรือนทอผ๎า เทํากับ 
297,500.00 บาท กี่ทอผ๎า เทํากับ 66,000.00 บาท เส๎นไหมประดิษฐ๑ เบอร๑ 30/2 เทํากับ 86,700.00
บาท เส๎นไหมประดิษฐ๑ เบอร๑ 40/2 เทํากับ 64,600.00 บาท ฟืมผ๎า เทํากับ 17,880.00 บาท อักหรือ
กวัก เทํากับ 1,200.00 บาท ไม๎เปีย เทํากับ 3,600.00 บาท หลา เทํากับ 8,000.00 บาท ระวิง 
เทํากับ 1,600.00 บาท กระสวย เทํากับ 4,000.00 บาท หลอดด๎าย เทํากับ 1,800.00 บาท กรรไกร
ตัดผ๎า เทํากับ 245.00 บาท กรรไกรก๎ามปู เทํากับ 210.00 บาท และไม๎บรรทัดฟุตเหล็ก ขนาด 40 
นิ้ว เทํากับ 1,750.00 บาท รวมมูลคําสุทธิสินทรัพย๑ทั้งสิ้น เทํากับ 555,085.00 บาท 

3. ข้อมูลต้นทุนในการผลิต  
ต๎นทุนในการผลิต (Manufacturing Cost) คือ ต๎นทุนที่ใช๎ในการผลิต ซึ่งเป็นคําใช๎จํายที่ต๎อง

จํายเพื่อให๎เกิดรายได๎ ซึ่งประกอบไปด๎วย คําวัตถุดิบทางตรง คําแรงงานทางตรง และคําใช๎จํายในการ
ผลิต ซึ่งมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
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ตารางที่ 2 แสดงต๎นทุนวัตถุดิบทางตรงที่ใช๎ในการผลิตผ๎าทอไท-ยวน 
 
 

ที่มา: จากการสัมภาษณ๑ และการคํานวณ 
จากตารางที่ 2 แสดงต๎นทุนวัตถุดิบทางตรงที่ใช๎ในการผลิตผ๎าทอไท-ยวนตํอผืนแยกตามประเภท

ของผลิตภัณฑ๑ พบวํา ผ๎าซิ่นลายตาหมูํจกดอก หรือซิ่นตาหมูํ เทํากับ 314.00 บาท ผ๎าซิ่นลายซิ่ว 
เทํากับ 297.00 บาท ผ๎าซิ่นลายตาเลี่ยน เทํากับ 212.00 บาท และผ๎าซิ่นลายแลํ เทํากับ 212.00 บาท 
ตารางที่ 3 แสดงต๎นทุนวัตถุดิบทางตรงในการผลิตผลิตภัณฑ๑ตํอปี 
 

ผลิตภัณฑ๑ 
ต๎นทุนวัตถุดิบ

ทางตรง 
(บาทตํอผืน) 

ปริมาณที่ผลิตได๎ 
(ผืน) 

 

ต๎นทุนวัตถุดิบ 
ทางตรงรวม 
(บาทตํอปี) 

ผ๎าซิ่นลายตาหมูํจกดอก  314.00 148  46,472.00  
ผ๎าซิ่นลายซิ่ว 297.00 198  58,806.00  
ผ๎าซิ่นลายตาเลี่ยน 212.00 297  62,964.00  
ผ๎าซิ่นลายแลํ 212.00 148  31,376.00  

รวม 199,618.00 
ที่มา: จากการสัมภาษณ๑ และการคํานวณ 

ผลิตภัณฑ๑ วัตถุดิบทางตรง 
ปริมาณที่ใช๎ 
(กิโลกรัม) 

ต๎นทุนตํอหนํวย 
(บาท) 

ต๎นทุนวัตถุดิบ 
(บาทตํอผืน) 

ผ๎าซิ่นลายตาหมูํจกดอก 
หรือซิ่นตาหมูํ 

เส๎นไหมยืน 0.20 380.00 76.00 
เส๎นไหมพํุง 0.70 340.00 238.00 

รวม 314.00 
ผ๎าซิ่นลายซิ่ว เส๎นไหมยืน 0.20 380.00 76.00 

เส๎นไหมพํุง 0.65 340.00 221.00 
รวม 297.00 

ผ๎าซิ่นลายตาเลี่ยน เส๎นไหมยืน 0.20 380.00 76.00 
เส๎นไหมพํุง 0.40 340.00 136.00 

รวม 212.00 
ผ๎าซิ่นลายแลํ เส๎นไหมยืน 0.20 380.00 76.00 

เส๎นไหมพํุง 0.40 340.00 136.00 
รวม 212.00 
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จากตารางที่ 3 แสดงต๎นทุนวัตถุดิบทางตรงในการผลิตผลิตภัณฑ๑ตํอปี พบวํา ผ๎าซิ่นลายตาหมูํจก
ดอก หรือซิ่นตาหมูํ เทํากับ  46,472.00 บาท ผ๎าซิ่นลายซิ่ว เทํากับ  58,806.00 บาท ผ๎าซิ่นลาย ตา
เลี่ยน เทํากับ 62,964.00 บาท ผ๎าซิ่นลายแลํ เทํากับ 31,376.00 บาท และต๎นทุนวัตถุดิบทางตรงใน
การผลิตผ๎าทอไท-ยวน ตํอปีรวมทั้งสิ้นเทํากับ 199,618.00 บาท 

ตารางที่ 4 แสดงต๎นทุนคําแรงงานทางตรงตํอผืนแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ๑ 
ที่มา: จากการสัมภาษณ๑ และการคํานวณ 

จากตารางที่ 4 แสดงต๎นทุนคําแรงงานทางตรงตํอผืนแยกตามประเภทผลิตภัณฑ๑ พบวํา ผ๎าซิ่น
ลายตาหมูํจกดอก หรือผ๎าซิ่นตาหมูํ มีต๎นทุนคําแรงงาน เทํากับ 1,300.00 บาท ผ๎าซิ่นลายซิ่ว มีต๎นทุน
คําแรงงาน เทํากับ 700.00 บาท ผ๎าซิ่นลายตาเลี่ยน มีต๎นทุนคําแรงงาน เทํากับ 450.00 บาท และ
ผ๎าซิ่นลายแลํ มีต๎นทุนคําแรงงาน เทํากับ 450.00 บาท 

 
ตารางที่ 5 แสดงคําแรงงานทางตรงในการผลิตผลิตภัณฑ๑แตํละลายตํอปี 

ผลิตภณัฑ๑ 

ต๎นทุนคําแรงงาน
ทางตรง  

(บาทตํอผืน) 
(1) 

ปริมาณการ 
ผลิตตํอป ี

(ผืน) 
(2) 

ต๎นทุนแรงงาน
ทางตรง  

(บาทตํอปี) 
(3) = (1)x(2) 

ผ๎าซิ่นลายตาหมูํจกดอก  1,300.00 148  192,400.00  
ผ๎าซิ่นลายซิ่ว 700.00 198  138,600.00  
ผ๎าซิ่นลายตาเลี่ยน 450.00 297  133,650.00  
ผ๎าซิ่นลายแล ํ 450.00 148  66,600.00  

รวม 531,250.00 

ที่มา: จากการสัมภาษณ๑ และการคํานวณ 

ผลิตภัณฑ๑ 

คําแรงงานตํอผ๎าทอ 1 ผืน 
คําแรงงานใน 

การค๎นเครือหูก 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ในการทอผ๎า  

(วัน) 

คําแรงงานในการ
ทอผ๎าตํอผืน 

 (บาท) 

รวม
คําแรงงาน 

(บาท) 
ผ๎าซิ่นลายตาหมูํจกดอก 300.00 10 1,000.00 1,300.00 
ผ๎าซิ่นลายซิ่ว 100.00 7 600.00 700.00 
ผ๎าซิ่นลายตาเลี่ยน 50.00 4 400.00 450.00 
ผ๎าซิ่นลายแลํ 50.00 4 400.00 450.00 
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จากตารางที่ 5 แสดงคําแรงงานทางตรงในการผลิตผลิตภัณฑ๑แตํละลายรวมตํอปีรวมพบวํา 
ผ๎าซิ่นลายตาหมูํจกดอก หรือผ๎าซิ่นตาหมูํ มีต๎นทุนคําแรงงานตํอปี เทํากับ 192,400.00 บาท ผ๎าซิ่น
ลายซิ่ว มีต๎นทุนคําแรงงานตํอปี เทํากับ 138,600.00 บาท ผ๎าซิ่นลายตาเลี่ยน มีต๎นทุนคําแรงงานตํอปี 
เทํากับ 133,650.00 บาท ผ๎าซิ่นลายแลํ มีต๎นทุนคําแรงงานตํอปี เทํากับ 66,600.00 บาท และต๎นทุน
คําแรงงานทางตรงรวมในการผลิตผ๎าทอไท-ยวนตํอปี รวมทั้งสิ้น เทํากับ 531,250.00 บาท 

 

ตารางที่ 6 แสดงคําใช๎จํายในการผลิตที่จํายเป็นเงินสดตํอปีแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ๑ 

ผลิตภณัฑ๑ 
คําใช๎จํายในการผลิตตํอปี (บาท) 

คําไฟฟูา คําน้ําประปา คําซํอมแซม 
คําใช๎จํายในการ

ดําเนินงาน 
รวมคําใช๎จําย
ในการผลติ 

ผ๎าซิ่นลายตาหมูํจกดอก  3,259.48 1,043.03 2,354.07 2,607.59 9,264.17 
ผ๎าซิ่นลายซิ่ว 2,348.05 751.38 1,695.81 1,878.44 6,673.68 

ผ๎าซิ่นลายตาเลี่ยน 2,264.19 724.54 1,635.25 1,811.35 6,435.33 
ผ๎าซิ่นลายแลํ 1,128.28 361.05 814.87 902.63 3,206.83 

รวม 9,000.00 2,880.00 6,500.00 7,200.00 25,580.00 

ที่มา: จากการสัมภาษณ๑ และการคํานวณ 
จากตารางที่ 6 แสดงคําใช๎ในการผลิตที่จํายเงินสดตํอปีแยกตามชนิดของผลิตภัณฑ๑พบวํา 

คําใช๎จํายในการผลิตผ๎าซิ่นลายตาหมูํจกดอก หรือผ๎าซิ่นตาหมูํ เทํากับ 9,264.17 บาท คําใช๎จํายใน
การผลิตผ๎าซิ่นลายซิ่ว เทํากับ 6,673.68 บาท คําใช๎จํายในการผลิตผ๎าซิ่นลายตาเลี่ยน เทํากับ 
6,435.33 บาท คําใช๎จํายในการผลิตผ๎าซิ่นลายแลํ เทํากับ 3,206.83 บาท รวมคําใช๎จํายในการผลิตที่
จํายเป็นเงินสด ตํอปีเทํากับ 25,580.00 บาท 

4. ผลตอบแทนจากการการผลิตผ้าทอไท-ยวน 
 ปริมาณที่จําหนํายคํานวณได๎จากปริมาณผลผลิตของผ๎าทอไท-ยวนตํอปีเนื่องจากการผลิต

เป็นการผลิตสินค๎าตามคําสั่ งซื้ อ  ดังนั้นปริมาณที่ ขายได๎คํานวณได๎จากปริมาณการผลิต                
แสดงรายละเอียด ในตารางตํอไปนี้ 

 

ตารางที่ 7 แสดงปริมาณขายของผลิตภัณฑ๑ ปี พ.ศ. 2564 
ผลิตภัณฑ๑ ปริมาณที่ขายได๎ (ผืน) 

ผ๎าซิ่นลายตาหมูํจกดอก หรือซิ่นตาหมูํ 144 
ผ๎าซิ่นลายซิ่ว 192 
ผ๎าซิ่นลายตาเลี่ยน 288 
ผ๎าซิ่นลายแลํ 144 
ที่มา: จากการสัมภาษณ๑ และการคํานวณ 
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จากตารางที่ 7 แสดงปริมาณขายของผลิตภัณฑ๑ปี พ.ศ. 2564 พบวํา ผ๎าซิ่นลายตาหมูํจกดอก
หรือซิ่นตาหมูํ เทํากับ 144 ผืน ผ๎าซิ่นลายซิ่ว เทํากับ 192 ผืน ผ๎าซิ่นลายตาเลี่ยน เทํากับ 288 ผืน 
และผ๎าซิ่นลายแลํ เทํากับ 144 ผืน 

รายได๎จากการขายผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไท-ยวน ของศูนย๑อนุรักษ๑วัฒนธรรมไท-ยวน บ๎านดงประโดก 
ตําบลสมอแข อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นอยูํกับปริมาณการขายและราคาขาย ซึ่งแบํง
การจําหนํายออกเป็น 3 แบบ ได๎แกํ 1. รายได๎จากการจําหนํายผลิตภัณฑ๑หน๎าร๎าน 2. รายได๎จากการ
จําหนํายผลิตภัณฑ๑การออกร๎านค๎า OTOP 3. รายได๎จากการจําหนํายผลิตภัณฑ๑ลูกค๎าออนไลน๑ เชํน 
Facebook, Line แสดงรายละเอียดในตารางตํอไปนี้ 

 
ตารางที่ 8 แสดงรายได๎จากการขายผลิตภัณฑ๑หน๎าร๎าน ปี พ.ศ. 2564 

 
ผลิตภัณฑ๑ 

จํานวนที่ขายได๎ตํอปี 
(บาท) 
(1) 

ราคาตํอผืน 
(บาท) 
(2) 

รายได๎ตํอปี 
(บาท) 

(3) = (1) x (2) 
ผ๎าซิ่นลายตาหมูํจกดอก หรือซิ่นตาหมูํ 48 3,500.00 168,000.00 
ผ๎าซิ่นลายซิ่ว 84 1,700.00 142,800.00 
ผ๎าซิ่นลายตาเลี่ยน 144 900.00 129,600.00 
ผ๎าซิ่นลายแลํ 72 700.00 50,400.00 

รวม 490,800.00 
จากตารางที่ 8 แสดงรายได๎จากการขายผลิตภัณฑ๑ ปี พ.ศ. 2564 พบวํา ผ๎าซิ่นลายตาหมูํจก

ดอก หรือซิ่นตาหมูํ เทํากับ 168,000.00บาท ผ๎าซิ่นลายซิ่ว เทํากับ 142,800.00 บาท ผ๎าซิ่นลายตา
เลี่ยน เทํากับ 129,600.00 บาท และผ๎าซิ่นลายแลํ เทํากับ 50,400.00 บาท 

 
ตารางที่ 9 แสดงรายได๎จากการขายผลิตภัณฑ๑ออกร๎านค๎า OTOP ปี พ.ศ. 2564 

ผลิตภัณฑ๑ 
จํานวนที่ขายได๎ตํอปี 

(บาท) 
(1) 

ราคาตํอผืน 
(บาท) 
(2) 

รายได๎ตํอปี 
(บาท) 

(3) = (1) x (2) 
ผ๎าซิ่นลายตาหมูํจกดอก หรือซิ่นตาหมูํ 60 3,500.00 210,000.00 
ผ๎าซิ่นลายซิ่ว 60 1,700.00 102,000.00 
ผ๎าซิ่นลายตาเลี่ยน 84 900.00 75,600.00 
ผ๎าซิ่นลายแลํ 36 700.00 25,200.00 

รวม 412,800.00 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  816 
 

จากตารางที่ 9 แสดงรายได๎จากการขายผลิตภัณฑ๑ปี พ.ศ. 2564 พบวํา ผ๎าซิ่นลายตาหมูํจกดอก 
หรือซิ่นตาหมูํ เทํากับ 210,000.00 บาท ผ๎าซิ่นลายซิ่ว เทํากับ 102,000.00 บาท ผ๎าซิ่นลายตาเลี่ยน 
เทํากับ 75,600.00 บาท และผ๎าซิ่นลายแลํ เทํากับ 25,200.00 บาท 
 
ตารางที่ 10 แสดงรายได๎จากการขายผลิตภัณฑ๑ให๎ลูกค๎าออนไลน๑ เชํน Facebook, Line 
 

ผลิตภัณฑ๑ 
จํานวนที่ขายได๎ตํอปี 

(บาท) 
(1) 

ราคาตํอผืน 
(บาท) 
(2) 

รายได๎ตํอปี 
(บาท) 

(3) = (1) x (2) 
ผ๎าซิ่นลายตาหมูํจกดอก หรือซิ่นตาหมูํ 36 3,500.00 126,000.00 
ผ๎าซิ่นลายซิ่ว 48 1,700.00 81,600.00 
ผ๎าซิ่นลายตาเลี่ยน 60 900.00 54,000.00 
ผ๎าซิ่นลายแลํ 36 700.00 25,200.00 

รวม 286,800.00 
 
จากตารางที่ 10 แสดงรายได๎จากการขายผลิตภัณฑ๑ปี พ.ศ. 2564 พบวํา ผ๎าซิ่นลายตาหมูํจกดอก

หรือซิ่นตาหมูํ เทํากับ 126,000.00 บาท ผ๎าซิ่นลายซิ่ว เทํากับ 81,600.00บาท ผ๎าซิ่นลายตาเลี่ยน 
เทํากับ 54,000.00 บาท และผ๎าซิ่นลายแลํ เทํากับ 25,200.00 บาท 

5. การประมาณการในอนาคต 
5.1 การประมาณรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

   การประมาณรายได๎จากการจําหนํายผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไท-ยวน ตลอดระยะเวลา 10 
ปี พบวํา ผ๎าซิ่นลายตาหมูํจกดอก หรือซิ่นตาหมูํ เทํากับ 6 ,339,257.83 บาท ผ๎าซิ่นลายซิ่ว เทํากับ 
4,105,424.13 บาท ผ๎าซิ่นลายตาเลี่ยน เทํากับ 3,260,189.74 บาท และ ผ๎าซิ่นลายแลํ เทํากับ 
1,267,851.56 บาท รวมทั้งสิ้น 14,972,723.26 บาท 

     5.2 การประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตผ้าทอไท-ยวน  
  การประมาณคําใช๎จํายในการผลิตผ๎าทอไท-ยวน ตลอดระยะเวลา 10 ปี พบวํา 

คําใช๎จํายในการลงทุนเทํากับ 662,000.00 บาท ต๎นทุนในการผลิตเทํากับ  8,306,691.83 บาท และ
คําใช๎จํายในการดําเนินงานเทํากับ 78,838.00 บาท รวมทั้งสิ้นเทํากับ  9,047,529.83 บาท 

         5.3 การประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิ 
   กระแสเงินสดรับสุทธิ ตลอดระยะเวลา 10 ปี พบวํา กระแสเงินสดรับ เทํากับ 
14,972,723.26 บาท กระแสเงินสดจํายในการลงทุน เทํากับ 662,000.00 บาท กระแสเงินสดจํายใน
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ต๎นทุนการผลิต เทํากับ 8,306,691.83 บาท กระแสเงินสดจํายในคําใช๎จํายในการดําเนินงาน 
78,838.00 บาท และกระแสเงินสดรับสุทธิ เทํากับ 5,925,193.43 บาท 

6. การประเมินโครงการ 
       ผลตอบแทนหรือรายได๎จากการผลิตผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไท -ยวน จะนํามาวิเคราะห๑
ผลตอบแทนในการศึกษาครั้งนี้ผู๎ศึกษาได๎กําหนดอายุโครงการที่ 10 ปี เนื่องจากสินทรัพย๑ของกลุํมที่มี
อายุการใช๎งานสูงสุดอยูํที่ 10 ปี โดยการประเมินโครงการ 3 วิธี คือ 

6.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 
         การคํานวณมีคําปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทนทั้ง 10 ปี อัตราลดร๎อยละ 6.220 กระแส
เงินสดรับสุทธิ เทํากับ 5,925,193.43 บาท คิดเป็นมูลคําปัจจุบันสุทธิ เทํากับ  3,942,787.91 บาท 
ซึ่งมีคํามากกวําศูนย๑ สามารถสรุปได๎วําควรจะลงทุนในโคงการนี้ 

6.2 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) 
           อัตราผลตอบแทนที่แท๎จริงจากการลงทุนผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไท-ยวน ของศูนย๑อนุรักษ๑

วัฒนธรรมไท-ยวน บ๎านดงประโดก ตําบลสมอแข อําเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก ในระยะเวลา 
10 ปี อัตราผลตอบแทนที่แท๎จริงต๎องเป็นอัตราสํวนลดที่ทําให๎มูลคําปัจจุบันสุทธิเทํากับศูนย๑ ดังนั้น 
อัตราผลตอบแทนที่แท๎จริง (IRR) ของการลงทุนผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไท-ยวน เทํากับร๎อยละ 74.29 ซึ่ง
อัตราผลตอบแทนที่แท๎จริงสูงกวําอัตราดอกเบี้ยเงินให๎กู๎ยืมจากธนาคาร 

      6.3 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
การคํานวณหาระยะเวลาคืนทุน ทําได๎โดยการรวมกระแสเงินสดรับสุทธิตั้งแตํปีที่ 1 เป็นต๎น

ไปจนกระทั่งจํานวนรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิเทํากับกระแสเงินสดจําย หรือจํานวนเงินลงทุนใน     
ปีที่ 0 โดยนําข๎อมูลจากตารางที่ 4.23 มาคํานวณระยะเวลาคืนทุน ได๎ดังนี้ 

เงินลงทุน                       662,000.00 บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 1 (433,952.00) บาท 

228,048.00 บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 2 (476,346.86) บาท 
คงเหลือ     (248,298.86) บาท 
ถ๎าจํานวนเงิน    476,346.86 =          1  ปี  

จํานวนเงิน       248,298.86                  
248,298.86

476,346.86
      0.52     ป ี

ระยะเวลาคืนทุนตํอเดือน   = 0.52 x 12    =  6.24    เดือน 
ระยะเวลคืนทุนตํอวัน   =  6.24 x 30    =  187.20 วัน 
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ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุนของโครงการประมาณ 1 ปี 187.20 วัน หมายความวํากิจการมีกระแส 
เงินสดจํายในปีแรกที่เริ่มลงทุน คือ 662,000.00 บาท ดังนั้นภายในเวลา 1 ปี 187 วัน กิจการก็
สามารถชําระคืนเงินทุนทั้งหมด  
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่อง การศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผ๎าทอไท -ยวน ของศูนย๑
อนุรักษ๑วัฒนธรรม ไท-ยวน บ๎านดงประโดก ตําบลสมอแข อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
พบวํา ผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไท-ยวน มีผลตอบแทนจากการขายที่สูง จึงถือได๎วําคุ๎มคํากับการลงทุน 
เนื่องจากต๎นทุนในการผลิตไมํสูงมากทําให๎ได๎ผลตอบแทนสูง และได๎ใช๎แรงงานคนในท๎องถิ่นเป็นหลัก
เพราะต๎องทักษะความรู๎ความสามารถและประสบการณ๑ที่ถํายทอดมา นอกจากนี้งานทอผ๎าเป็นงาน
หัตกรรมที่เป็นงานฝีมือ มีความเป็นเอกลักษณ๑ เป็นที่นําสนใจในปัจจุบัน จึงทําให๎ทางกลุํมสามารถ
จําหนํายจําหนํายผ๎าทอได๎ในราคาที่คํอนข๎างสูง ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สําเริง นนศิริ และ รติพร 
มีชัย (2560) ได๎ศึกษาเรื่องต๎นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ๑ผ๎าย๎อมครามของกลุํมทอผ๎าย๎อมสี
ธรรมชาติบ๎านพันนา ตําบลพันนา อําเภอสวํางแดนดิน จังหวัดสกลนคร และสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ กนกวรรณ  ตันติวรางกูร (2554) ได๎ศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผ๎าทอกะเหรี่ยงลาย
โบราณของวิสาหกิจชุมชนบ๎านเดํนยางมูล อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ที่พบวํา ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
การทอผ๎าคุ๎มคําตํอการลงทุนคํอนข๎างสูง โดยมีระยะเวลาคืนทุนเร็ว และมีอัตราผลตอบแทนสูงกวํา
อัตราดอกเบี้ยของเงินก๎ูยืมของธนาคาร  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. สมาชิกกลุํมผ๎าทอศูนย๑อนุรักษ๑วัฒนธรรม ไท-ยวน ควรทําการจดบันทึกข๎อมูลเกี่ยวกับ
การทอผ๎าอยํางเป็นระบบและสรุปข๎อมูลการขายในทุกเดือน เพ่ือให๎ทราบต๎นทุนและผลตอบแทนที่
แท๎จริงของการผลิตผ๎าทอ 

2. สมาชิกกลุํมผ๎าทอศูนย๑อนุรักษ๑วัฒนธรรม ไท-ยวน ควรเข๎ารับการอบรมเกี่ยวกับการ
จัดทําบัญชีเพ่ิมเติมเพ่ือให๎มีการวางแผนจัดทําบัญชีได๎ถูกต๎องมากขึ้น 

3. สมาชิกกลุํมผ๎าทอศูนย๑อนุรักษ๑วัฒนธรรม ไท-ยวนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ควร
ประชาสัมพันธ๑เชิญชวนเยาวชนในท๎องถิ่นมาเรียนรู๎และฝึกฝนการทอผ๎า  เพ่ือที่จะได๎สืบทอดงานภูมิ
ปัญญางานฝีมือเพ่ิมมากข้ึน และยังสามารถชํวยเพ่ิมปริมาณการผลิตผ๎าทอไท-ยวนให๎เพียงพอตํอความ
ต๎องการของตลาด 
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กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยเรื่องนี้ สําเร็จลุลํวงลงได๎ด๎วยดีเพราะได๎รับข๎อมูลจากประธานกลุํมทอผ๎าและสมาชิก
ในกลุํมทอผ๎าไท-ยวนของศูนย๑อนุรักษ๑วัฒนธรรมไท-ยวน บ๎านดงประโดก ตําบลสมอแข อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลกที่ให๎ความรํวมมือในการให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ตํอการศึกษาวิจัย  และนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชีที่เก็บรวบรวมข๎อมูลและรํวมทํางานวิจัย รวมถึงผู๎ทรงคุณวุฒิทุกทํานที่ให๎การ
สนับสนุนการวิจัย พร๎อมทั้งแก๎ไขข๎อบกพรํองตําง ๆ ที่เป็นประโยชน๑ เพ่ือให๎บทความนี้สมบูรณ๑และ
ถูกต๎องมากยิ่งขึ้น  
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แนวทางการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านหนองโสน ต าบลหนองข่า อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูม ิ

Agro-tourism Extension in Bannongsanoh, Nongkha Sub-District, 
Kasetsonboon District, Chaiyaphum Province 

 

ชัยกุล วงษ์ส าราญ1 จินดา ขลิบทอง2 และ เฉลมิศักดิ์ ตุ้มหิรญั3 

Chaikul Wongsamran Jinda Klipthong and Chalermsak Tumhiran 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ (1) ศึกษาข๎อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร (2) 
ศึกษาการมีสํวนรํวมของชุมชนบ๎านหนองโสนตํอแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 3) ศึกษาศักยภาพการ
จัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรบ๎านหนองโสน( 4)  ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงเกษตรบ๎านหนองโสน (5)วิเคราะห๑แนวทางการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงเกษตรที่
เหมาะสม ประชากร คือ คนในชุมชน 230 คน ได๎กลุํมตัวอยําง 144 คน สุํมตัวอยํางแบบงําย และ
เกษตรกรที่เป็นเจ๎าของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร จํานวน 26 คน ศึกษาทั้งหมด วิเคราะห๑ข๎อมูล ใช๎
สถิติ หาคํา ความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ยคําสูงสุด คําต่ําสุด สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับและการ
วิเคราะห๑เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบวํา (1) ชุมชนสํวนใหญํเป็นผู๎หญิง อายุเฉลี่ย 59 ปี สําเร็จ
มัธยมศึกษาตอนต๎น อาชีพเกษตรกรรม สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.2 คน คาดหวังให๎มีรายได๎เพ่ิมขึ้น 
(2) ชุมชนเห็นวําการมีสํวนรํวมระดับปานกลาง ด๎านความเป็นเจ๎าของ ความพร๎อม รับประโยชน๑ 
กําหนดทิศทาง ริเริ่มพัฒนา และประเมินผล (3) ชุมชนเห็นวํามีศักยภาพระดับน๎อย ด๎านการบริหาร
จัดการ การรองรับ ให๎บริการ และความดึงดูดใจ 4) รูปแบบการจัดการควรเน๎ น ด๎านทรัพยากร
ทํองเที่ยว ตลาด และการบริการ  สํวนเกษตรกร มีความคิดเห็นวํามีความพร๎อมในระดับมาก คือ 
ทรัพยากรทํองเที่ยว และให๎นักทํองเที่ยวเข๎าใจประวัติความเป็นมา หวงแหนในทรัพยากร และมีกลุํมที่
เข๎มแข็ง มีศักยภาพการจัดการระดับมากที่สุด ด๎านการบริหารจัดการบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
มีปัญหาระดับมาก ด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ (5)มีความต๎องการการสํงเสริมการทํองเที่ยวระดับมาก 
จากสื่อบุคคล คือ ภาครัฐ สื่อสิงพิมพ๑ คือ คูํมือ สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ คือ วิดีโอ และอินเตอร๑เน็ต ความ
ต๎องการวิธีการสํงเสริม คือ ฝึกปฏิบัติ  และทัศนศึกษา    

 
ค าส าคัญ : ความต๎องการการสํงเสริม, การทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
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Abstract 
 The objectives of this research were to 1) study economic and social data of 
farmers 2) study the participation of Ban Nong Sanoh community on agro-tourism 3) 
study potential in agro-tourism management of Ban Nong Sanoh 4) study appropriate 
form in agro-tourism management of Ban Nong Sanoh 5) analyze extension guideline 
on appropriate agro-tourism. The population of this study consisted of 2 groups: 230 
people in community, the sample size of 144 people and 26 farmers who were the 
owner of agro-tourism business. Data were analyzed by using statistics such as 
frequency, percentage, mean, maximum value, minimum value, standard deviation, 
ranking, and content analysis. The results of the research found out that (1) most of 
the people in the community were female, with the average age of 59 years old. 
They completed junior high school education, were farmers, had the average 
members in the household of 4.2 people, expected the increase of the income from 
the agro-tourism. (2) The people in the community thought that they would 
participate in agro-tourism management at the moderate level in the aspect of the 
feeling of ownership, the readiness, the benefit obtainment, the direction 
determination, the initiation, and the evaluation. (3) The people had potential in 
agro-tourism management at the low level regarding the management, the capacity, 
the service, and the attraction. 4) The form of agro-tourism management should 
focus on the tourism resources, marketing, and tourism service. The farmers who 
were owners of agro-tourism believed that they were ready for agro-tourism at the 
high level in tourism resources. Tourists understood the history of the tourist, the 
community was protective of resource, and the farmer group was strong at the 
highest level about the utility system maintenance. They faced with the problem in 
agro-tourism at the high level in the development of agricultural products. 5) They 
wanted to receive the tourism extension at the high level from personal media 
which was governmental agencies, publication media which was manuals, and 
electronic media which were videos and internet. The methods of the extension that 
they wanted were practice and field trips.  

 

Keywords: Need, extension, agro-tourism 
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บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนสํวนใหญํมีอาชีพและ  มีความเกี่ยวกับ
การเกษตรเป็นหลัก จากยุทธศาสตร๑การพัฒนาการเกษตร ในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับ 
ที1่2 (พ.ศ. 2560-2564)  ที่เน๎นการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับการเกษตรกรและ สถาบันการเกษตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค๎าการเกษตรตลอด การเพ่ิมความสามารถในการแขํงขัน ภาค
การเกษตรด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหารจัดการ  ทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล๎อม
อยํางสมดุลและยั่งยืนซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให๎มีความมั่นคง มีความภาคภูมิใจใน
อาชีพเกษตรกร เชํน การสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน ให๎ชุมชนมีรายได๎เพ่ิมขึ้นและหวง
แหนทรัพยากร ชํวยให๎ชุมชนสามารถเพ่ิมมูลคําของสินค๎าเกษตร ภูมิปัญญาชุมชน อนุรักษ๑ทรัพยากรที่
มีอยูํ โดยเปิดโอกาสให๎นักทํองเที่ยวเข๎ามาสัมผัสกับธรรมชาติและเรียนรู๎วิถีชีวิตความเป็นอยูํของคนใน 
ชุมชน ผํานกระบวนการเรียนรู๎ตํางๆ และสร๎างจิตสํานึกการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม และตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติ 
 การทํองเที่ยวที่มุํงเน๎นทางด๎านการเรียนรู๎วิถีเกษตร กรรมของชาวชนบท โดยเน๎นการมี
สํวนรํวมของนักทํองเที ่ยวในกิจกรรมให๎เกิดการเรียนรู ๎ ด๎านการเกษตรและวิถีการดํารงชีว ิต 
ว ัฒนธรรม ประเพณี และทําให ๎เก ิดประโยชน๑กํอ เก ิดรายได๎ต ํอช ุมชน เช ํน เกษตรกรรม             
สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร๑มปศุสัตว๑และสัตว๑เลี ้ยง เพื ่อชื ่นชมความสวยงาม 
ความสําเร็จ และเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได๎ความรู๎ ได๎ประสบการณ๑ใหมํ บนพื้นฐานความ
รับผิดชอบ มีจิตสํานึกตํอการรักษาสภาพแวดล๎อมของสถานที่แหํงนั้น  (ททท.) (2545)  
 บ๎านหนองโสน ตําบลหนองขํา อําเภอเกษตรสมบูรณ๑ จังหวัดชัยภูมิ มีความอุดมสมบูรณ๑ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติ คนในชุมชนสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชํน ทํานา ทําสวน ทําไรํ เลี้ยง
สัตว๑ และประมง เป็นต๎น มีการรวมกลุํมในรูปแบบขององค๑กรเกษตรกร ได๎แกํ กลุํมสํงเสริมอาชีพ 
กลุํมแปลงใหญํ วิสาหกิจชุมชน เป็นต๎น จากแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ปี 2566 – 2570 
เกษตรกรมีความต๎องการเป็นจุดทํองเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได๎ และอาชีพให๎กับชุมชน และเป็น
ชํองทางในการเพิ่มมูลคําสินค๎าเกษตร ชุมชนมีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตํอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาข๎อมูลเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรบ๎านหนองโสน ตําบลหนองขํา อําเภอ
เกษตรสมบูรณ๑ จังหวัดชัยภูมิ 
2. เพ่ือศึกษาการมีสํวนรํวมของชุมชนบ๎านหนองโสนตํอแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
3. เพ่ือศึกษาศักยภาพการจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรบ๎านหนองโสน 
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4. เพ่ือศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรบ๎านหนองโสน 
5. เพ่ือวิเคราะห๑แนวทางการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสม 
 

กรอบแนวความคิด 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผลการวิจัย 
1.ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรและคนในชุมชนบ้านหนองโสน 
 ข๎อมูลเศรษฐกิจและสังคมของคนในชุมชน พบวํา กลุํมตัวอยํางร๎อยละ 56.9 เป็นผู๎หญิง และ
กลุํมตัวอยํางร๎อยละ 43.1 เป็นผู๎หญิง อายุอยูํระหวําง 40 – 49 ปี ร๎อยละ 31.9 อายุเฉลี่ย 53 ปี 
สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น หรือต่ํากวํา มีอาชีพเป็นเกษตรกร จํานวนคนใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 4.20 คน ประเภทของการทําการเกษตร คือ ทํานา คาดหวังที่จะให๎ชุมชนมีรายได๎เพ่ิม
และต๎องการที่ชุมชนเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร สํวนเกษตรกรในชุมชน พบวํา กลุํมตัวอยํางร๎อยละ 
76.0 เป็นผู๎หญิง และกลุํมตัวอยํางร๎อยละ 24.0 เป็นผู๎ชาย ร๎อยละ 40 มีอายุอยูํระหวําง 40 – 49 
สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นหรือต่ํากวํา มีอาชีพเป็นเกษตรกร รายได๎เฉลี่ยตํอปี 
119,230 บาท และ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 9,935.83 บาท ประเภทของการทําการเกษตร คือ ทํานา 
คาดหวังที่จะให๎ชุมชนมีรายได๎เพ่ิมการการที่ชุมชนเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
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2.การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวบ้านหนองโสน 
 การมีสํวนรํวมในการจัดการแหลํงทํองเที่ยวบ๎านหนองโสน พบวําคนในชุมชนให๎ความคิดเห็น
อยูํในระดับปานกลาง ในด๎านความรู๎สึกเป็นเจ๎าของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร การเตรียมความพร๎อม
ของชุมชนในการจัดการทํองเที่ยว การรับประโยชน๑ การกําหนดทิศทางของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
การประเมินผล การริเริ่มพัฒนา และการประเมินความเป็นไปได๎ของการจัดการทํองเที่ยว 
 

 
 

ภาพที่ 2 การมีสํวนรํวมในการจัดการแหลํงทํองเที่ยวบ๎านหนองโสน 
 

ตารางที่ 1  การมสีํวนรํวมในการจัดการแหลํงทํองเที่ยวบ๎านหนองโสน 

ประเด็น Mean S.D. แปลผล 
การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 2.78 1.264 ปานกลาง 
     ความรู๎สึกเป็นเจ๎าของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 3.33 1.343 ปานกลาง 
     การเตรียมความพร๎อมของชุมชนในการจัดการทํองเที่ยว 3.18 1.959 ปานกลาง 
     การรับประโยชน๑ 2.88 1.308 ปานกลาง 
     การกําหนดทิศทางของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 2.79 1.100 ปานกลาง 
     การประเมินผล 2.77 1.105 ปานกลาง 
     การริเริ่มพัฒนา 2.75 1.236 ปานกลาง 
     การประเมินความเป็นไปได๎ของการจัดการทํองเที่ยว 2.63 1.226 ปานกลาง 
     การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 2.42 1.028 น๎อย 
     การวางแผนการพัฒนา 2.28 1.088 น๎อย 
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3.ข้อมูลศักยภาพที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านหนองโสน  
 ด๎านการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรคนในชุมชนให๎ความคิดเห็นอยูํในระดับน๎อย
การบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และทรัพยากรการทํองเที่ยวการโฆษณาและการประชาสัมพันธ๑
ของแหลํงทํองเที่ยว การจัดการด๎านความปลอดภัยสําหรับนัก ทํองเที่ยว การสํงเสริมการขาย การเพ่ิม
มูลคําและพัฒนาผลิตภัณฑ๑เกษตร สํวนการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรกรให๎ความ
คิดเห็นวํา อยูํในระดับมากที่สุด คือ การบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และระดับน๎อย คือ สํงเสริม
การขาย การเพ่ิมมูลคําและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ ความปลอดภัยสําหรับนักทํองเที่ยว โครงสร๎างการ
บริหารจัดการองค๑กรและแผนพัฒนา ด๎านการรองรับของแหลํงทํองเที่ยว คนในชุมชนมีความคิดเห็น
วํา ทุกด๎านอยูํในระดับน๎อย คือ การต๎อนรับและสร๎างความค๎ุนเคยสําหรับนักทํองเที่ยว มัคคุเทศก๑หรือ
ผู๎นําชมให๎ บริการนักทํองเที่ยว การให๎บริการด๎านความรู๎และข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยว ความ
หลากหลายของกิจกรรมของแหลํงทํองเที่ยว  สํวนเกษตรกรให๎ความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง คือ 
เส๎นทางการเดินทางเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว และมีการกําหนดชํวงเวลาที่เหมาะ สมสําหรับการ
ทํองเที่ยว การให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยว คนในชุมชนให๎ความคิดเห็นวํา อยูํในระดับน๎อย คือ การ
ต๎อนรับและสร๎างความคุ๎นเคยสําหรับนักทํองเที่ยว มัคคุเทศก๑หรือผู๎นําชมให๎บริการนักทํองเที่ยว การ
ให๎บริการด๎านความรู๎และข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยว ความหลากหลายของกิจกรรมของแหลํงทํองเที่ยว  
สํวนเกษตรกรให๎ความคิดเห็นอยูํในระระดับปานกลาง คือ การต๎อนรับและสร๎างความคุ๎นเคยสําหรับ
นักทํองเที่ยว และมีมัคคุเทศก๑หรือผู๎นําชมให๎บริการนักทํองเที่ยว การดึงดูดใจของแหลํงทํองเที่ยวเชิง
เกษตร คนในชุมชนให๎ความคิดเห็นวํา อยูํในระดับน๎อยทุกด๎าน  คือ การเรียนรู๎วิถีชีวิตหรือรํวมทํา
กิจกรรมกับเกษตรกร สภาพธรรมชาติที่มีความสวยงามของแหลํงทํองเที่ยว ความโดดเดํนด๎าน
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ความโดดเดํนและหลากหลายของผลิตภัณฑ๑ทางการเกษตร 
กิจกรรมในแหลํงทํองเที่ยวและนําสนใจ สํวนเกษตรกรให๎ความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลางทั้งหมด 
ด๎านความโดดเดํนด๎านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท๎องถิ่น สภาพธรรมชาติที่มีความสวยงาม การ
เรียนรู๎วิถีชีวิตหรือรํวมทํากิจกรรมกับเกษตรกร ความโดดเดํนและหลากหลายของผลิตภัณฑ๑ กิจกรรม
ในแหลํงทํองเที่ยวและนําสนใจ ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ศักยภาพที่จะเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรบ๎านหนองโสน 
 

ตารางที่ 2 ศักยภาพท่ีจะเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรบ๎านหนองโสน  

 ประเด็น Mean S.D. แปลผล 
ศักยภาพที่จะเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 2.14 1.003 น๎อย 
ด๎านการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 2.07 1.082 น๎อย 
ด๎านการรองรับของแหลํงทํองเที่ยว 2.20 1.164 น๎อย 
ด๎านการให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 2.14   .889 น๎อย 
 
4. รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านหนองโสน 
 ด๎านทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงเกษตร คนในชุมชนมีความคิดเห็นวํา รูปแบบในการ จัดการ
แหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรอยูํในระดับปานกลาง คือ ด๎านการทํองเที่ยว แหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรที่
หลากหลาย แหลํงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชน ความอุดมสมบูรณ๑ของทรัพยากรธรรมชาติ 
ความสวย งามของทัศนียภาพและภูมิทัศน๑พ้ืนที่ที่สามารถรองรับนักทํองเที่ยว ด๎านตลาดการ
ทํองเที่ยวเชิงเกษตร คนในชุมชนคิดเห็นทุกด๎านอยูํในระดับปานกลางทุกด๎าน คือ การให๎ความรู๎
เกี่ยวกับการเกษตร กิจกรรมการเกษตรระยะสั้น การประชาสัมพันธ๑ร๎านจําหนํายสินค๎า และ  ความ
เหมาะสมด๎านราคาด๎านการบริการการทํองเที่ยวเชิงเกษตร คนในชุมชนมีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง คือ ด๎านเส๎นทางการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย จุดบริการนักทํองเที่ยวในพื้นที่ มัคคุเทศก๑ 
ของชุมชนที่ให๎แกํนักทํองเที่ยว มีลานจอดรถ และมีการบริการด๎านความปลอดภัย และการจัดระบบ 
ในการบริการให๎แกํนักทํองเที่ยวปัญหาในการจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรกรมีความคิด 
เห็นอยูํในระดับมากที่สุด คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ทางการเกษตร 
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ภาพที่ 4 รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรบ๎านหนองโสน 
 

ตารางที่ 3 รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรบ๎านหนองโสน 

ประเด็น Mean S.D. แปลผล 
รูปแบบการจัดการทํองเที่ยวเชิงเกษตร 2.83 1.094     ปานกลาง 
ด๎านทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงเกษตร 3.11 1.061     ปานกลาง 
ด๎านตลาดการทํองเที่ยวเชิงเกษตร 2.92 1.075     ปานกลาง 
ด๎านบริการการทํองเที่ยวเชิงเกษตร 2.67 1.218     ปานกลาง 
ด๎านการดึงดูดใจของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 2.15 .875 น๎อย 

 
5 ความต้องการการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกรในชุมชนบ้านหนองโสน 
 การบริหารจัดการของแหลํงทํองเที่ยว เกษตรกรมีความต๎องการการสํงเสริม จาก สื่อ
บุคคล คือ ภาครัฐ จากสื่อสิ่งพิมพ๑ คือ คูํมือ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ ได๎แกํ โทรทัศน๑อินเตอร๑เน็ต และ
วีดีโอ กลุํมตัวอยํางต๎องการวิธีการสํงเสริม ระดับมากที่สุด คือ การทัศนศึกษา และการฝึกปฏิบัติ การ
รับรองของแหลํงทํองเที่ยว  กลุํมตัวอยํางมีความต๎องการการสํงเสริมจากสื่อบุคคล คือ ภาครัฐ จากสื่อ
สิ่งพิมพ๑ในระดับปานกลาง ได๎แกํ แผํนพับโปสเตอร๑และคูํมือจากสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ ได๎แกํ อินเตอร๑เน็ต
และวีดีโอกลุํมตัวอยํางต๎องการวิธีการสํงเสริม ระดับมาก ได๎แกํ การทัศนศึกษาการฝึกปฏิบัติการ
บรรยายและการสาธิต กลุํมตัวอยํางมีความต๎องการการสํงเสริมจากสื่อบุคคล  คือ  ภาครัฐ จากสื่อ
สิ่งพิมพ๑ในระดับปานกลาง ได๎แกํ คูํมือโปสเตอร๑และแผํนพับจากสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ ได๎แกํ อินเตอร๑เน็ต
โทรทัศน๑และวีดีโอกลุํมตัวอยํางต๎องการวิธีการสํงเสริม ระดับมาก ได๎แกํ การทัศนศึกษา  ฝึกปฏิบัติ 
สาธิตและบรรยาย กลุํมตัวอยํางมีความต๎องการการสํงเสริมจากสื่อบุคคล คือ ภาครัฐ (3.88) จากสื่อ
สิ่งพิมพ๑ในระดับปานกลาง ได๎แกํ คูํมือ แผํนพับ และโปสเตอร๑ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ ได๎แกํ วีดีโอและ
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อินเตอร๑เน็ต กลุํมตัวอยํางต๎องการวิธีการสํงเสริม ระดับมาก ได๎แกํ การทัศนศึกษาการฝึกปฏิบัติการ
สาธิต และการบรรยาย 
 
ตารางที่ 4 ความต๎องการการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกรในชุมชนบ๎านหนองโสน 
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ต๎องการ 

 

3.19 

ปาน

กลาง 

3.76 

มาก 

3.19 

ปาน

กลาง 

2.80 

ปาน

กลาง 

3.00 

ปาน

กลาง 

2.84 

ปาน

กลาง 

3.23 

ปาน

กลาง 

3.69 

มาก 

3.73 

มาก 

3.80 

มาก 

3.53 

มาก 

3.88 

มาก 

3.92 

มาก 

การให้บริการ

ของแหล่ง

ท่องเที่ยว 

ต๎องการ 

 

3.34 

ปาน

กลาง 

4.07 

มาก 

2.96 

ปาน

กลาง 

3.23 

ปาน

กลาง 

2.84 

ปาน

กลาง 

2.80 

ปาน

กลาง 

3.65 

มาก 

3.65 

มาก 

3.79 

มาก 

3.50 

มาก 

3.84 

มาก 

3.88 

มาก 

4.15 

มาก 

แหล่งดงึดดูใจ

ของแหล่ง

ท่องเที่ยว 

ต๎องการ 

 

3.00 

ปาน

กลาง 

3.88 

มาก 

3.00 

ปาน

กลาง 

3.11 

ปาน

กลาง 

2.96 

ปาน

กลาง 

3.03 

ปาน

กลาง 

3.38 

ปาน

กลาง 

3.57 

มาก 

3.53 

มาก 

3.57 

มาก 

3.61 

มาก 

4.07 

มาก 

4.07 

มาก 
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แนวทางการส่งเสริมการส่งเสริม 

 

ศักยภาพในการจัดการการทํองเที่ยวเชิงเกษตรบ๎านหนองโสน อยูํในระดับปานกลางในการ
ดําเนินการสํงเสริมแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมสําหรับบ๎านหนองโสน ศักยภาพที่ดําเนินการ
ศึกษา เพ่ือสํงเสริมให๎เกษตรกรและคนในชุมให๎เพ่ิมขึ้น จะแบํงออกเป็น 4 ด๎าน คือ ศักยภาพการ
บริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร ศักยภาพการรองรับของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร ศักยภาพ
การให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร และศักยภาพการดึงดูดใจของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
ซึ่งในการกําหนดแนวทางการสํงเสริมของบ๎านหนองโสนนั้นจะต๎องมีการทํางานรํวมกันในชุมชุนโดย
อาศัยความรํวมมือจาก ผู๎นําชุมชน คนในชุมชน เกษตรกร และบูรณาการกับหนํวยงานตํางๆ ในพ้ืนที่ 
โดยใช๎สื่อเข๎ามาเป็นเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน คือ คูํมือ อินเตอร๑เน็ต วีดีโอ 
โทรทัศน๑ และมีวิธีการสํงเสริม คือ ทัศนศึกษา และลงมือฝึกปฏิบัติ 

ศักยภาพการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร การจัดทําแผนการทํองเที่ยว การ
จัดการพ้ืนที่ การพัฒนาสินค๎าเกษตรให๎มีมูลคํา และพัฒนาผลิตภัณฑ๑ มีการประชาสัมพันธ๑ ควบคูํไป
กับการอนุรักษ๑ทรัพยากร ศักยภาพการรองรับของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร เส๎นทางการเข๎าถึง ต๎อง
สะดวก มีความพร๎อมด๎านบุคลากร มีอาหารให๎บริการ และมีชํวงเวลาที่เหมาะสมในการให๎บริการ
ศักยภาพการให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร มีการต๎อนรับ การนําชมต๎องมีผุ๎นําชมที่มี
ความสามารถ มีบริการข๎อมูลในแหลํงทํองเที่ยวนั้นด๎วย ศักยภาพการดึงดูดใจของแหลํงทํองเที่ยวเชิง
เกษตร มีความโดดเดํน และหลากหลายในกิจกรรมทางการเกษตร ให๎นักทํองเที่ยวได๎เรียนรู๎วิถีชีวิต
รํวมกับเกษตรกร มีเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ๑ที่โดดเดํน  
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อภิปรายผล 
 จากการวิจัย เรื่อง "แนวทางการสํงเสริมแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกรและคนใน
ชุมชนบ๎านหนองโสน ตําบลหนองขํา อําเภอเกษตรสมบูรณ๑ จังหวัดชัยภูมิ" มีประเด็น ที่นํามาอภิปราย 
ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรและคนในชุมชนบ้านหนองโสน พบวํา
กลุํมตัวอยําง คนในชุมชนร๎อยละ 56.9 เป็นผู๎หญิง อายุเฉลี่ย 53 ปี สําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎นหรือต่ํากวํา มีอาชีพเป็นเกษตรกร จํานวนคนในครัวเรือนเฉลี่ย 4.20 คน ประเภท
ของการทําการเกษตร คือ ทํานา คาดหวังที่จะให๎ชุมชนมีรายได๎เพ่ิมและต๎องการที่ชุมชนเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงเกษตร และเกษตรกรในชุมชน พบวํา กลุํมตัวอยํางร๎อยละ 76.0 เป็นผู๎หญิง สําเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นหรือต่ํากวํา มีอาชีพเป็นเกษตรกร รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน  
9,935.83 บาท ประเภทของการทําการเกษตร คือ ทํานา มีประสบในการทําการเกษตรมากกวํา 10 
ปี ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการจัดการแหลํงทํองเที่ยวจากสื่อบุคคล คาดหวังวําชุมชนจะเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงเกษตรและต๎องการให๎พ้ืนที่ของตนเองเป็นจุดทํองเที่ยวเชิง ประโยชน๑ที่ได๎รับสูงสุด คือ 
สร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน 
 2. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของคนในชุมชนบ้าน
หนองโสน พบวํา คนในชุมชนให๎ความคิดเห็นวําอยูํในระดับปานกลาง ในด๎าน ความรู๎สึกเป็นเจ๎าของ
แหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร การเตรียมความพร๎อมของชุมชนในการจัดการทํองเที่ยว การรับประโยชน๑ 
การกําหนดทิศทางของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร การประเมินผล การริเริ่มพัฒนา และการประเมิน
ความเป็นไปได๎ของการจัดการทํองเที่ยว สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ราเมศ พรหมชาติ (2545) ศึกษา
เรื่อง การมีสํวนรํวมของชุมชนในการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาบ๎านโปง ตําบลปุาไผํ 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ มีวัตถุประสงค๑การวิจัย เพ่ือการศึกษาการมีสํวนรํวมของชุมชนใน
การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงเกษตร โดยการศึกษาประเด็นการมีสํวนรํวมด๎านทรัพยากรการทํองเที่ยว 
ด๎านการบริการการทํองเที่ยว และด๎านการตลาดการทํองเที่ยวรวมถึงความแตกตํางระหวํางปัจจัยสํวน
บุคคลที่มีตํอการมีสํวนรํวมของชุมชนในการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
 3.คนในชุมชนให้ความคิดเห็นว่า การเน๎นรูปแบบในการจัดการทํองเที่ยวเชิงเกษตร ใน
ทุกด๎านอยูํในระดับปานกลางสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ศิริภา มณีรัตน๑ และจุฑาทิพย๑ เฉลิมพล(2560) 
ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการทํองเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมของเส๎นทางสาย แมํริม -สะเมิง อําเภอ
แมํริม จังหวัดเชิงใหมํโดยสามารถแบํงรูปแบบการจัดการทํองเที่ยวเชิงเกษตร ตามกิจกรรมหลัก
เกษตร คือ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว๑ การประมง การเกษตรและปุาไม๎ และการเกษตรผสมผสาน 
แหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรในเส๎นทางสายแมํริม-สะเมิง มีจุดแข็ง คือ ทําธุรกิจครอบครัวมีเครือญาติ ให๎
ความสนับสนุนงานในด๎านตํางๆ แหลํงทํองเที่ยวมีความหลากหลายของสายพันธุ๑ ของผลิตภัณฑ๑ และ
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บริการ และกิจกรรมภายในแหลํงทํองเที่ยวเหมาะสําหรับนักทํองเที่ยวทุกเพศทุกวัย มีการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกต๑ใช๎ ในการโฆษณาเผยแพรํทางระบบอินเตอร๑เน็ต  
 4 ศักยภาพที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของคนในชุมชนบ้านหนองโสน คนใน
ชุมชนให๎ความคิดเห็นวํา ศักยภาพที่จะเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร อยูํในระดับน๎อยด๎านการ 
บริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร  ด๎านการรองรับของแหลํงทํองเที่ยว ด๎านการให๎บริการของ
แหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร สอดคล๎องกับงานวิจัย ของ จารุวรรณ ศิลธร และศักดิ์เกษม ปานะลาด 
(2564) ศึกษาเรื่อง แหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรของตําบลกุดหว๎า อําเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีศักยภาพไมํเพียงพอในหลายด๎าน อาทิ ด๎านกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงเกษตรที่
ตอบสนองความต๎องการของกลุํมนักทํองเที่ยวแตํละชํวงวัย สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทํองเที่ยวที่
เหมาะสมในแหลํงทํองเที่ยว การบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรตามมาตรฐานแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต๎น อยํางไรก็ตามปัจจุบันนี้แหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรในตําบลกุดหว๎ายัง
สามารถรองรับนักทํองเที่ยวให๎นักทํองเที่ยวเข๎าไปเยี่ยมชม มีการจัดเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรให๎
นักทํองเที่ยวได๎เข๎าเที่ยวชม โดยมีเจ๎าของสวน เป็นผู๎นําชมบรรยายข๎อมูลความรู๎ตําง ๆ มีกิจกรรมการ
ทํองเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งแตํละกิจกรรมนักทํองเที่ยวจะได๎ความรู๎และประสบการณ๑ที่แปลกใหมํ 
นอกจากนั้น ยังมีการจําหนํายผักในสวนเพื่อเป็นของฝาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
      1.1 เกษตรกรมีความคาดหวังวําชุมชนจะเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรและสามารถ 

สร๎างรายได๎กับชุมชนและสนใจจะให๎พ้ืนที่ทําการเกษตรของเกษตรกรเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
ดังนั้น หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จึงควรเข๎าไปสํงเสริมและสนับสนุนโดยการให๎ความรู๎กับเกษตรกร ด๎วย
วิธีการรํวมมือกับชุมชนอยํางจริงจัง  
       1.2 การมีสํวนรํวมของคนในชุมชนในการจัดการแหลํงทํองเที่ยวของคนในชุมชนบ๎าน 
ควรเน๎น ให๎คนในชมชนมีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของแหลํงทํองเที่ยวเชิง การกําหนดทิศทางของแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีการจัดทําแผนการทํองเที่ยวโดยชุมชน การประเมินวําชุมชนจะเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวได๎อยํางไร สูํขั้นการริเริ่มพัฒนา และการประเมินความเป็นไปได๎ของการจัดการทํองเที่ยว 
จากนั้นเตรียมความพร๎อมของชุมชนในการจัดการทํองเที่ยว และขั้นตอนการรับประโยชน๑จากการที่
ชุมชนเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
       1.2 คนในชุมชนควรเน๎นรูปแบบในการจัดการทํองเที่ยวเชิงเกษตร ให๎คนในชุมชนมี
รูปแบบของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรที่หลากหลาย เชํน แหลํงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตชุมชน 
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สอดคล๎องกับความอุดมสมบูรณ๑ของทรัพยากรธรรมชาติ ความสวยงามของทัศนียภาพและภูมิทัศน๑ 
โดยการจัดการบริการให๎พ้ืนที่สามารถรองรับนักทํองเที่ยว 
       1.3 ในด๎านศักยภาพที่จะเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรของคนในชุมชนบ๎านหนองโสน
อยูํในระดับน๎อย แตํศักยภาพทางการจัดการการทํองเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกร อยูํในระดับ ปาน
กลาง ในการสํงเสริมควรเน๎นที่เกษตรกร ในด๎านความโดดเดํนด๎านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น  
        1.4 ชุมชนบ๎านหนองโสนที่มีอาชีพทําการเกษตร สํวนใหญํทํานา ทําไรํ ทําสวน เกษตร
ผสมผสาน เลี้ยงจิ้งหรีด เลี้ยงสัตว๑ และปลูกผักปลอดภัย ไมํมีการทําการเกษตรไม๎ดอกไม๎ประดับ การ
ผลิตสินค๎าหัตกรรม ที่เป็นอัตลักษณ๑ของชุมชน และการแปรรูปด๎านการเกษตร นักสํง เสริมจึงควรเข๎า
ไปให๎ความรู๎และสนับสนุน ให๎เกษตรกรมีกิจกรรมการเกษตรที่กลากหลายโดดเดํน และสามารถเพ่ิม
อาชีพ รายได๎ ให๎ชุนชนในอนาคต  
 2. ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยต่อไป 
       2.1 ควรเก็บและรวบรวมข๎อมูลให๎มีความหลากหลาย เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่สามารถไปไป
ประยุกต๑ใช๎ตํอไป 
       2.2 มีการขยายการศึกษาการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงเกษตรในระดับตําบลและอําเภอ 
เพ่ือให๎เกิดเครือขํายละสร๎างชื่อเสียงให๎ชุมชน 
       2.3 ควรมีการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่จุดทํองเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือเป็น
แนวทางในการเพ่ือประสิทธิภาพของการบริหารจัดการพ้ืนที่ของชุมชน 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของ บริษัท ไบโอแอค
ทีฟ อินเตอร์ จ ากัดในเขตภาคใต้ตอนบน 

Factors Influencing the Decision to Affecting Medical Supplies 
Purchasing Decisions Of Bioactive Inter Co., Ltd.  

in the upper southern region 
 

ณัฎฐิณี จันทนาม1 และ อรอุมา บญุทิพย์2 
Nattinee Janthanam and Onuma Bunthip 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเวชภัณฑ๑ทางการแพทย๑ของ บริษัท 
ไบโอแอคทีฟ อินเตอร๑ จํากัดในเขตภาคใต๎ตอนบน มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาปัจจัยสํวนบุคคลที่มีผลตํอ
การตัดสินใจเลือกซื้อเวชภัณฑ๑ทางการแพทย๑ ของโรงพยาบาลในเขตภาคใต๎ตอนบน เพ่ือศึกษาปัจจัย
สํวนผสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเวชภัณฑ๑ทางการแพทย๑ ของโรงพยาบาลในเขต
ภาคใต๎ตอนบน และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ๑ระหวําง ปัจจัยสํวนบุคคลและปัจจัยสํวนผสมทาง
การตลาด โดยมีกลุํมตัวอยําง จํานวน 400 คน คือ เจ๎าหน๎าที่พนักงานในโรงพยาบาล และคนอ่ืนๆที่ใช๎
เครื่องมือทางการแพทย๑ โดยใช๎วิธีการสุํมแบบเจาะจง (purposivesampling) เครื่องมือที่ใช๎ใน
การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบํงออกเป็น 2 สํวน คือสํวนที่ 1 ข๎อมูลปัจจัยสํวน
บุคคล โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) สํวนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ตํอการตัดสินใจเลือกซ้ือเวชภัณฑ๑ทางการแพทย๑ของ บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร๑ จํากัดในเขตภาคใต๎
ตอนบน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ 

ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการด๎านผลิตภัณฑ๑โดยรวมอยูํในระดับ
คะแนนที่ 5 โดยมีคําเฉลี่ยรวมที่ 4.54 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการด๎านราคา โดยรวมอยูํใน
ระดับคะแนนที่ 5 โดยมีคําเฉลี่ยรวมที่ 4.45 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการด๎านชํองทางการ
จัดจําหนําย โดยรวมอยูํในระดับคะแนนที่ 5 โดยมีคําเฉลี่ยรวมที่ 4.58 ปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดบริการด๎านการสํงเสริมการตลาดโดยรวมอยูํในระดับคะแนนที่ 5 โดยมีคําเฉลี่ยรวมที่ 4.52 
ตามลําดับ 
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Abstract 
        Research into the factors of marketing ingredients that influence the decision of 
purchasing medical supplies. Of hospitals in the upper southern region the objective 
of this study was to study the personal factors affecting the decision of purchasing 
medical supplies. Of hospitals in the upper southern region to study the factors of 
marketing ingredients that influence the decision of purchasing medical supplies. Of 
hospitals in the upper southern region and to study the relationship between 
Personal and ingredient factors in marketing the sample group of 400 people is staff 
staff in private hospitals. And other people using medical equipment Using purposive 
sampling, the tool used in this quantitative study was a questionnaire which was 
divided into 2 parts: Part 1, Personal Factor Data. The questionnaire was 
characterized as a check-list, part 2, Factors Influencing the Decision to Affecting 
Medical Supplies Purchasing Decisions Of Bioactive Inter Co., Ltd. in the upper 
southern region Which is a closed-ended questionnaire Rating scale 5 levels 
       The results of the research were as follows: Marketing mix factors, product 
service; Overall, it is in a score of 5 with an overall average of 4.54 factors, marketing 
mix, price service. Overall, it was in a score of 5 with an overall average of 4.45 
factors, marketing mix, distribution channel services. Overall, it was in a score of 5 
with an overall average of 4.58 factors. Marketing mix factors. Marketing promotion 
services. Overall, it was in a grade 5 with a combined average of 4.52, respectively 
 
Keywords: factors, the Decision to Affecting Medical Supplies Purchasing  

บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยกําลังเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ ประชากรจะมีอายุยืนยาวเพ่ิมขึ้น อัตราการ

เสียชีวิตด๎วยโรคจะลดลง เนื่องมาจากความก๎าวหน๎าในเทคโนโลยีทางการแพทย๑ ทั้งยารักษาโรค 
วิธีการรักษาและเครื่องมือที่ใช๎ในการรักษา ครุภัณฑ๑และวัสดุทางการแพทย๑ ถือเป็นปัจจัยหลักอยําง
หนึ่งในการใช๎รักษา ติดตามและวิเคราะห๑โรคของผู๎ปุวย ซึ่งในปัจจุบัน ธุรกิจการจําหนํายและ
ให๎บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและการแพทย๑มีแนวโน๎มการเติบโตอยํางตํอเนื่อง ดังจะเห็นได๎ จาก
ตลาดเครื่องมือแพทย๑จากท่ัวโลกที่มีอัตราการเติบโตอยํางรวดเร็วกวําร๎อยละ 10 ตํอปี1 จึงทําให๎ธุรกิจ
การจําหนํายและให๎บริการเครื่องมือแพทย๑เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพตํอเศรษฐกิจ ประเทศไทยจึงได๎
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กําหนดเรื่องการแพทย๑และสาธารณสุขไว๎ในยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี โดยให๎เป็นหนึ่งในเปูาหมายอนาคต
ของไทย ในปี 2579 เพ่ือสํงเสริมให๎คนไทยมีรํางกายที่แข็งแรงสมบูรณ๑ และสํงเสริมให๎ไทยเป็น
ศูนย๑กลางสุขภาพ นานาชาติ หรือที่รู๎จักกันในนาม Medical Hub โดยสํงเสริมให๎ไทยเป็นศูนย๑กลาง
สุขภาพนานาชาติ นอกจากนี้ยังได๎จัดทํา Roadmap ในการขับเคลื่อนไทยแลนด๑ 4.0 กลุํมสาธารณสุข 
สุขภาพ และ เทคโนโลยีทางการแพทย๑ (Health, Wellness and Bio-Med) ตลอดจนพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานทาง การแพทย๑เพ่ือผลักดันให๎ไทยเป็น Medical Hub ของอาเซียนภายในปี 25682 
            ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นผู๎นําเข๎าและสํงออกเครื่องมือแพทย๑ที่มีมูลคําสูงที่สุดในอาเซียน 
อุปกรณ๑การแพทย๑ที่ผลิตเพื่อสํงออกของไทยสํวนใหญํเป็นประเภทใช๎ครั้งเดียวทิ้ง 84% ของมูลคําการ
สํงออกเครื่องมือและอุปกรณ๑การแพทย๑ทั้งหมดเป็นอุปกรณ๑ประเภทนี้ ซึ่งรวมถึ งถุงมือยางทาง
การแพทย๑ชนิดใช๎ครั้งเดียวทิ้ง สายสวนและทํอทางการแพทย๑ กระบอกและเข็มฉีดยา และอ่ืนๆ 
             ภาพรวมของธุรกิจเครื่องมือแพทย๑ของไทยกําลังเติบโต ด๎วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยตํอปีที่
คาดวําจะอยูํที่ 9-10% ตั้งแตํปีค.ศ.2019 ตํอเนื่องไปจนถึงปี 2021 สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล
ที่ต๎องการให๎ไทยเป็นศูนย๑กลางทางการแพทย๑ และศูนย๑กลางการสํงออกเครื่องมือแพทย๑ของภูมิภาค
ภายในปีค.ศ. 20203  
            บริษัท ไบโอแอคอีฟ อินเตอร๑ จํากัด เป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการจําหนํายและ
ให๎บริการครุภัณฑ๑และวัสดุทางการแพทย๑ มาตั้งแตํปี พ.ศ.2549 เป็นเวลา 18 ปี ซึ่งในปัจจุบัน 
ประเทศไทยมีบริษัทที่ทําธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 775 บริษัท4 ทําให๎ปัจจุบัน ธุรกิจเกี่ยวกับ
การจําหนํายและให๎บริการครุภัณฑ๑และวัสดุทางการแพทย๑ มีการแขํงขันที่สูงมาก 
            เขตภาคไต๎ตอนบน ซึ่งประกอบไปด๎วย จังหวัดชุมพร,จังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฏร๑ธานี 
เป็นเขตที่มีพ้ืนที่และประชากรจํานวนมาก มีการขยายเพ่ิมขึ้นในสํวนของจํานวนโรงพยาบาลอยูํ
ตลอดเวลา 
            จากแนวโน๎มทางการขยายตัวและการแขํงขันทางการตลาดที่สูงมากขึ้นดังกลําว ผู๎ทําวิจัยซึ่ง
ได๎เป็นพนักงานใน บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร๑ จํากัด และรับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ภาคไต๎ตอนบน จึง
สนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห๑ ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เพ่ือจะได๎นําผลจากการวิจัยเสนอผู๎บริหารเพ่ือเข๎าใจปัจจัยดังกลําว และอาจจะนําไปใช๎เป็น
สํวนหนึ่งกําหนดนโยบาย กลยุทธ๑ของบริษัทฯ เพ่ือความสําเร็จตามเปูาหมายของธุรกิจบริการตํอไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            ในงานวิจัยเรื่อง “ ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค๎าและใช๎บริการของ บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร๑ จํากัด ในเขตภาคไต๎ตอนบน ” มีวัตถุประสงค๑
ดังนี้ 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  837 
 

1.2.1 เพ่ือศึกษา ปัจจัยสํวนบุคคล ที่มีผลในการเลือกซื้อสินค๎าและใช๎บริการของ บริษัท ไบ
โอแอคทีฟ อินเตอร๑ จํากัด ในเขตภาคไต๎ตอนบน 

1.2.2 เพ่ือศึกษา ปัจจัยสํวนประสมตํางทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค๎าและใช๎บริการของบริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร๑ จํากัด ในเขตภาคไต๎ตอนบน 
 
  กรอบแนวคิดทฤษฎีงานวิจัย 

  
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
3. การทบทวนวรรณกรรม 
3.1วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
3.1.1ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 
 
 

ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดเพื่อการ
ตัดสินใจของลูกค๎า ในการเลือกซ้ือสินค๎าและ
ใช๎บริการของ บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร๑ 
จํากัด ในเขตภาคไต๎ตอนบน 
1.ผลิตภัณฑ๑ 
2.ราคา 
3.ชํองทางการจัดจําหนําย 
4.การสํงเสริมการตลาด 
 

ตัวแปรต้น 

ปัจจัยสํวนบุคคล 

1.เพศ 

2.อายุ 
3.ระดับการศึกษา 

4.ตําแหนํงหน๎าที่ 
5.ประสบการณ๑การทํางาน 

6.สถานที่ทํางาน 

7.แผนก 
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ความหมายของการตัดสินใจ 
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก
ทางเลือกตํางๆที่มีอยูํ ซึ่งผู๎บริโภคมักจะต๎องตัดสินใจในทางเลือกตํางๆของสินค๎าและบริการอยูํเสมอ 
โดยที่เขาจะเลือกสินค๎าหรือบริการตามข๎อมูลและข๎อจํากัดของสถานการณ๑ การตัดสินใจจึงเป็น
กระบวนการที่สําคัญและอยูํภายในจิตใจของผู๎บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550:46) 
ขั้นตอนการตัดสินใจ (Buying Decision Process) เป็นลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจของผู๎บริโภคโดย
มีลําดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอนของบริโภคดังนี้ ดังนี้ (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน๑ และคณะ, 2541:145) 

 
 
ภาพที่ 1 กระบวนการการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอนของผู๎บริโภค คอทเลอร๑ (Kotler, 1997) 
กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 

กระบวนการตัดสินใจของผู๎บริโภค (Decision Process)แม๎ผู๎บริโภคจะมีความแตกตํางกัน มี
ความต๎องการแตกตํางกันแตํผู๎บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คล๎ายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ แบํงออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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1.การตระหนักถึงปัญหาหรือความต๎องการ (Problem or Need Recognition) ปัญหา
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู๎สึกถึงความแตกตํางระหวํางสภาพที่เป็นอุดมคติ ( Ideal) คือ สภาพที่เขารู๎สึกวําดี
ตํอตนเอง และเป็นสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เป็นอยูํจริง (Reality) ของสิ่งตํางๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
จึงกํอให๎เกิดความต๎องการที่จะเติมเต็มสํวนตํางระหวํางสภาพอุดมคติกับสภาพที่เป็นจริง โดยปัญหา
ของแตํละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกตํางกันไป ซึ่งสามารถสรุปได๎วํา ปัญหาของผู๎บริโภคอาจเกิดขึ้นจาก
สาเหตุ ตํอไปนี้ 

1.1  สิ่งของที่ใช๎อยูํเดิมหมดไป เมื่อสิ่งของเดิมที่ใช๎ในการแก๎ปัญหาเริ่มหมดลง จึงเกิดความ
ต๎องการใหมํจากการขาดหายของสิ่งของเดิมที่มีอยูํ ผู๎บริโภคจึงจําเป็นต๎องการหาสิ่งใหมํมาทดแทน 

1.2  ผลของการแก๎ปัญหาในอดีตนําไปสูํปัญหาใหมํ เกิดจากการที่การใช๎ผลิตภัณฑ๑อยํางหนึ่ง
ในอดีตอาจกํอให๎เกิดปัญหาตามมา เชํน เมื่อสายพานรถยนต๑ขาดแตํไมํสามารถหาสายพานเดิมได๎ จึง
ต๎องใช๎สายพานอื่นทดแทนที่ไมํได๎มาตรฐาน ทําให๎รถยนต๑เกิดเสียงดัง จึงต๎องไปหาสเปรย๑มาฉีด
สายพานเพื่อลดการเสียดทาน 

1.3  การเปลี่ยนแปลงสํวนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทั้งด๎านวุฒิภาวะและคุณวุฒิหรือ
แม๎กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในทางลบ เชํน การเจ็บปุวย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การ
เจริญเติบโตหรือแม๎กระทั่งสภาพทางจิตใจที่กํอให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงและความต๎องการใหมํๆ 

1.4  การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เชํน 
การแตํงงาน การมีบุตร ทําให๎มีความต๎องการสินค๎าหรือบริการเกิดขึ้น 

1.5  การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ไมํวําจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสถานะทาง
การเงินทั้งทางด๎านบวกหรือด๎านลบ ยํอมสํงผลให๎การดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง 

1.6  ผลจากการเปลี่ยนกลุํมอ๎างอิง บุคคลจะมีกลุํมอ๎างอิงในแตํละวัย แตํละชํวงชีวิต และแตํ
ละกลุํมสังคมที่แตกตํางกัน ดังนั้นกลุํมอ๎างอิงจึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมและการตัดสินใจของ
ผู๎บริโภค 

1.7  ประสิทธิภาพของการสํงเสริมทางการตลาด เมื่อการสํงเสริมการตลาดตํางๆ ไมํวําจะ
เป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ๑ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใช๎พนักงานหรือการตลาดทาง
ตรงที่มีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุ๎นให๎ผู๎บริโภคตระหนักถึงปัญหาและเกิดความต๎องการขึ้นได๎ 

เมื่อผู๎บริโภคได๎ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เขาอาจจะหาทางแก๎ไขปัญหานั้นหรือไมํก็ได๎ หาก
ปัญหาไมํมีความสําคัญมากนัก คือจะแก๎ไขหรือไมํก็ได๎ แตํถ๎าหากปัญหาที่เกิดข้ึนยังไมํหายไป ไมํลดลง
หรอืกลับเพิ่มข้ึนแล๎ว ปัญหานั้นก็จะกลายเป็นความเครียดที่กลายเป็นแรงผลักดันให๎พยายามแก๎ไข
ปัญหา ซึ่งเขาจะเริ่มหาทางแก๎ไขปัญหาโดยการเสาะหาข๎อมูลกํอน 
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2.การเสาะแสวงหาข๎อมูล (Search for Information) 
เมื่อเกิดปัญหา ผู๎บริโภคก็ต๎องแสวงหาหนทางแก๎ไข โดยหาข๎อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือชํวยในการ

ตัดสินใจ จากแหลํงข๎อมูลตํอไปนี้ 
2.1   แหลํงบุคคล ( Personal Search)เป็นแหลํงขําวสารที่เป็นบุคคล เชํน ครอบครัว มิตร

สหาย กลุํมอ๎างอิง ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน หรือผู๎ที่เคยใช๎สินค๎านั้นแล๎ว 
2.2   แหลํงธุรกิจ ( Commercial Search)เป็นแหลํงขําวสารที่ได๎ ณ.จุดขายสินค๎า บริษัท

หรือร๎านค๎าที่เป็นผู๎ผลิตหรือผู๎จัดจําหนําย หรือจากพนักงานขาย 
2.3   แหลํงขําวทั่วไป ( Public Search)เป็นแหลํงขําวสารที่ได๎จากสื่อมวลชนตํางๆ เชํน 

โทรทัศน๑ วิทยุ รวมถึงการสืบค๎นข๎อมูลจากอินเตอร๑เน็ต 
2.4   จากประสบการณ๑ของผู๎บริโภคเอง (Experimental Search)เป็นแหลํงขําวสารที่ได๎รับ

จากการลองสัมผัส ตรวจสอบ การทดลองใช๎ 
ผู๎บริโภคบางคนก็ใช๎ความพยายามในการเสาะแสวงหาข๎อมูลในการใช๎ประกอบการตัดสินใจ

ซื้อมากแตํบางคนก็น๎อย ทั้งนี้ อาจขึ้นอยูํกับปริมาณของข๎อมูลที่เขามีอยูํเดิม ความรุนแรงของความ
ปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา 

3.การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative) 
เมื่อผู๎บริโภค ได๎ข๎อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล๎ว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดี

ที่สุด วิธีการที่ผู๎บริโภคใช๎ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบข๎อมูลเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของแตํละสินค๎าและคัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลากหลายตรายี่ห๎อให๎เหลือ
เพียงตรายี่ห๎อเดียว อาจขึ้นอยูํกับความเชื่อนิยมศรัทราในตราสินค๎านั้นๆ หรืออาจขึ้นอยูํกับ
ประสบการณ๑ของผู๎บริโภคที่ผํานมาในอดีตและสถานการณ๑ของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยูํ
ด๎วยทั้งนี้ มีแนวคิดในการพิจารณา เพ่ือชํวยประเมินแตํละทางเลือก เพ่ือให๎ตัดสินใจได๎งํายขึ้น 
ดังตํอไปนี้ 

3.1  คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชน๑ของสินค๎าที่ได๎รับ (Benefit) คือ การพิจารณาถึง
ผลประโยชน๑ที่จะได๎รับ และคุณสมบัติของสินค๎าวํา สามารถทําอะไรได๎บ๎างหรือมีความสามารถแคํไหน
ผู๎แตํละรายจะมองผลิตภัณฑ๑วําเป็นมวลรวมของลักษณะตํางๆ ของผลิตภัณฑ๑ ซึ่งผู๎บริโภคจะมอง
ลักษณะแตกตํางของลักษณะเหลํานี้วําเกี่ยวข๎องกับตนเองเพียงใด และเขาจะให๎ความสนใจมากที่สุด
กับลักษณะที่เก่ียวข๎องกับความต๎องการของเขา 

3.2  ระดับความสําคัญ (Degree of Importance) คือการพิจารณาถึงความสําคัญของ
คุณสมบัติ ( Attribute Importance) ของสินค๎าเป็นหลักมากกวําพิจารณาถึงความโดดเดํนของสินค๎า 
( Salient Attributes) ที่เราได๎พบเห็น ผู๎บริโภคให๎ความสําคัญกับลักษณะตํางๆของผลิตภัณฑ๑ใน
ระดับแตกตํางกันตามความสอดคล๎องกับความต๎องการของเขา 
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3.3  ความเชื่อถือตํอตรายี่ห๎อ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเชื่อถือตํอยี่ห๎อของ
สินค๎าหรือภาพลักษณ๑ของสินค๎า (Brand Image) ที่ผู๎บริโภคได๎เคยพบเห็น รับรู๎จากประสบการณ๑ใน
อดีต ผู๎บริโภคจะสร๎างความเชื่อในตรายี่ห๎อขึ้นชุดหนึ่งเกี่ยวกับลักษณะแตํละอยํางของตรายี่ห๎อ              
ซึ่งความเชื่อเก่ียวกับตรายี่ห๎อมีอิทธิพลตํอการประเมินทางเลือกของผู๎บริโภค 

3.4  ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินวํา มีความพอใจตํอสินค๎าแตํละยี่ห๎อแคํ
ไหน ผู๎บริโภคมีทัศนคติในการเลือกตรา โดยผู๎บริโภคจะกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ๑ที่เขาต๎องการแล๎ว
ผู๎บริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ๑ที่ต๎องการกับคุณสมบัติของตราตํางๆ 

3.5  กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นําเอาปัจจัย
สําหรับการตัดสินใจหลายตัว เชํน ความพอใจ ความเชื่อถือในยี่ห๎อ คุณสมบัติของสินค๎ามาพิจารณา
เปรียบเทียบให๎คะแนน แล๎วหาผลสรุปวํายี่ห๎อใดได๎รับคะแนนจากการประเมินมากที่สุด กํอนตัดสินใจ
ซื้อตํอไป 

4.การตัดสินใจซื้อ ( Decision Marking) 
โดยปกติแล๎วผู๎บริโภคแตํละคนจะต๎องการข๎อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจสําหรับ

ผลิตภัณฑ๑แตํละชนิดแตกตํางกัน คือ ผลิตภัณฑ๑บางอยํางต๎องการข๎อมูลมาก ต๎องใช๎ระยะเวลาในการ
เปรียบเทียบนาน แตํบางผลิตภัณฑ๑ผู๎บริโภคก็ไมํต๎องการระยะเวลาการตัดสินใจนาน 

5.พฤติกรรมหลังการซื้อ ( Post purchase Behavior) 
หลังจากมีการซื้อแล๎ว ผู๎บริโภคจะได๎รับประสบการณ๑ในการบริโภค ซึ่งอาจจะได๎รับความ

พอใจหรือไมํพอใจก็ได๎ ถ๎าพอใจผู๎บริโภคได๎รับทราบถึงข๎อดีตํางๆของสินค๎าทําให๎เกิดการซื้อซ้ําได๎หรือ
อาจมีการแนะนําให๎เกิดลูกค๎ารายใหมํ แตํถ๎าไมํพอใจ ผู๎บริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินค๎านั้นๆในครั้งตํอไปและ
อาจสํงผลเสียตํอเนื่องจากการบอกตํอ ทําให๎ลูกค๎าซื้อสินค๎าน๎อยลงตามไปด๎วย 

ประชากรเเละกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ เจ๎าหน๎าที่ พนักงานในโรงพยาบาล และคนอ่ืนๆที่ใช๎
เครื่องมือทางการแพทย๑โดยใช๎วิธีการสุํมแบบเจาะจง (purposive sampling) 
      การกําหนดขนาดกลุํมตัวอยําง โดยใช๎วิธีแบบกําหนดสัดสํวน ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวมรวบข๎อมูลและสอบถามผู๎บริโภควิธีการสุํมตัวอยําง โดยใช๎สูตรคํานวณการหาขนาด
ตัวอยํางของCochran. (1977) ดังนี้ 

 สูตรคํานวณการหาขนาดตัวอยําง 
เมื่อ   n คือ จํานวนกลุํมตัวอยํางที่ต๎องการ 
         P คือ สัดสํวนลักษณะที่สนใจในประชากร 
         e คือ ระดับความคาดเคลื่อนของกลุํมตัวอยํางที่ยอมรับให๎เกิดขึ้นได๎ 
         Z คือ คํา Z ที่ระดับความเชื่อม่ันหรือนัยสําคัญ 
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              - ถ๎าระดับความเชื่อม่ัน 95% หรือระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคํา Z = 1.96 
              - ถ๎าระดับความเชื่อม่ัน 99% หรือระดับนัยสําคัญ 0.01 มีคํา Z = 2.58 
แทนคําขนาดตัวอยําง 

N  =   𝑍2 

                 4𝑒2 

                   =    (1.96)2 

                        4(0.05)2 

                   =   384.16 
      ผลจากการคํานวณจะได๎ขนาดกลุํมตัวอยําง  n = 385 คน 

ดังนั้น ขนาดกลุํมตัวอยํางที่เหมาะสมสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้เทํากับ 400 ตัวอยําง  
จากการกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางผู๎วิจัยได๎ปรับเป็น 400 คน ดังนั้นขนาดตัวอยํางของการ

วิจัยนี้เทํากับ 400ตัวอยําง การเลือกกลุํมตัวอยํางและแผนการสุํมตัวอยํางอาศัยหลักความนําจะเป็น 
(Probability Sampling) คือ การสุํมตัวอยํางใช๎การเลือกเก็บตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

2. การก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
           เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบํงออกเป็น 2สํวน คือ
สํวนที่ 1 ข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคล โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-
List) สํวนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกซ้ือเวชภัณฑ๑ทางการแพทย๑ของ บริษัท ไบโอแอค
ทีฟ อินเตอร๑ จํากัดในเขตภาคใต๎ตอนบน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดแบบมาตราสํวนประมาณ
คํา (Rating Scale) 5 ระดับ 
          แบบสอบถามที่สร๎างขึ้นมาสําหรับการวิจัยได๎ทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ซึ่ง
แบบสอบถามที่ผํานการประเมินจากผู๎เชี่ยวชาญถูกต๎องครบถ๎วนแล๎วนั้นทางผู๎วิจัยได๎นําแบบสอบถาม
ไปทดลอง โดยทดสอบกับกลุํมที่ไมํใชํตัวอยํางกลุํมตัวอยํางในการวิจัย จํานวน 50 ราย กํอนเก็บข๎อมูล
จริง (Pre-test) เพ่ือทําการทดสอบคําความเชื่อมั่น (Reliability) 

3. ระยะเวลาในการด าเนินเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข๎อมูล จากแหลํงข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
การสอบถาม ความคิดเห็นจากจํานวน 400 คน โดยใช๎ระยะเวลาจํานวน 20 วัน คือ 1 สิงหาคม 
2564 – 20 สิงหาคม 2564 การวิเคราะห๑ข๎อมูลการคํานวณสถิติแยกเป็น เป็นการวิเคราะห๑โดยใช๎
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive)Statistic)การวิเคราะห๑โดยใช๎การแจกแจงความถี่ (Frequency)     
ร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย(Mean) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 

      ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม         จ านวน                    Mean 
1.เพศ                                                                                                           

   ชาย                                                    147                           36.8 
   หญิง                                                    253                          63.3 
2.อายุ 
   20-30 ปี                                              105                          26.3 

   31-40 ปี                                              189                          47.3 
   41-50 ปี                                               94                          23.5 
   50 ปีขึ้นไป                                          12                            3.0 
3.ระดับการศึกษา 

   ปริญญาตรี                                         258                           64.5 
   ปริญญาโท                                        105                           26.3 
   ปริญญาเอก                                       37                             9.3 
4.อาชีพ 

   พนักงานบริษัทเอกชน                          193                          48.3     
   เจ๎าหน๎าที่หนํวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ    204                          51.0 
   อ่ืนๆ                                                 3                            0.8 
5.ต าแหน่งงาน  

   พยาบาล                                         176                           44.0 
   แพทย๑                                           130                           32.5 
   ชํางเครื่องมือแพทย๑                            94                           23.5 
6.อายุในการท างาน 

   1-10 ปี                                          148                          37.0 
   11-20 ปี                                         197                          49.3 
   20 ปีขึ้นไป                                      55                          13.8 
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7.จ านวนครั้งที่ได้รับบริการจาก บริษัท        จ านวน                    Mean 
ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด         
   1-10 ครั้ง/ปี                                     134                        33.5 
   11-20 ครั้ง/ปี                                    102                        25.5 
   21-31 ครั้ง/ปี                                    110                        27.5 
   31-40 ครั้ง/ปี                                      54                        13.5 
8.ยอดซื้อในแต่ละปี 

   50,000-100,000 บาท                           50                        12.5 
   100,001-200,000 บาท                         78                        19.5 
   200,001-300,000 บาท                        130                        32.5 
   300,000 บาทข้ึนไป                             54                        13.5 

 
           จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไป พบวําผู๎ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 400 คน สํวนใหญํเป็นเพศ
หญิง ร๎อยละ 63.3 มีอายุระหวําง 31-40 ปี ร๎อยละ 47.3 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร๎อยละ 64.5 
มีอาชีพเป็นเจ๎าหน๎าที่หนํวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร๎อยละ 51.0 มีตําแหนํงงานเป็นพยาบาล ร๎อย
ละ 44.0 อายุในการทํางาน11-20 ปี ร๎อยละ 49.3 จํานวนครั้งที่ได๎รับบริการจาก บริษัท ไบโอแอคทีฟ 
อินเตอร๑ จํากัด 1-10 ครั้ง/ปี ร๎อยละ 33.5 มียอดซื้อในแตํละปี 300,000 บาทขึ้นไป ร๎อยละ 35.5 
 
2.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของ บริษัท ไบโอแอคทีฟ 
อินเตอร์ จ ากัดในเขตภาคใตต้อนบน 
         ตารางที่ 2 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการด๎านผลิตภัณฑ๑ 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) Mean SD ระดับคะแนน 
1.คุณภาพของเวชภัณฑ๑ทางการแพทย๑ ทันสมัยมีเทคโนโลยี
ใหมํๆ อยูํเสมอ 

4.80 0.51 5 

2.การบรรจุภัณฑ๑สะอาดปลอดภัย 4.56 0.72 5 
3.สินค๎ามีใบรับรองมาตรฐานการผลิต 4.52 0.67 5 
4.สินค๎าใช๎งานงําย 4.40 0.75 5 
5.ความหลากหลายของสินค๎า 4.42 0.77 5 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.54 0.48 5 
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         จากตารางที่ 2 ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ
ด๎านผลิตภัณฑ๑โดยรวมอยูํในระดับคะแนนที่ 5 โดยมีคําเฉลี่ยรวมที่ 4.54 เมื่อพิจารณาพบวํามีคุณภาพ
ของเวชภัณฑ๑ทางการแพทย๑ ทันสมัยมีเทคโนโลยีใหมํๆ อยูํเสมอ (Mean = 4.80) การบรรจุภัณฑ๑
สะอาดปลอดภัย(Mean =4.56) สินค๎ามีใบรับรองมาตรฐานการผลิต (Mean = 4.52) ความ
หลากหลายของสินค๎า (Mean = 4.42) สินค๎าใช๎งานงําย (Mean = 4.40) ตามลําดับ    
  
        ตารางท่ี 3 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการด๎านราคา           

ด้านราคา (Price) Mean SD ระดับคะแนน 
1.สามารถตํอรองราคาได๎ 4.57 0.67 5 
2.มีสํวนลดเป็นสินค๎าในกรณีที่ซื้อจํานวนมาก 4.31 0.72 5 
3.มีระยะเวลาในการชําระเงิน 4.40 0.77 5 
4.มีการให๎เครดิต 4.46 0.72 5 
5.คุณภาพคุ๎มกับราคา 4.53 0.67 5 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.45 0.44 5 
              
       จากตารางที่ 3 ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ
ด๎านราคาโดยรวมอยูํในระดับระดับคะแนนที่ 5 โดยมีคําเฉลี่ยรวมที่ 4.45 เมื่อพิจารณาพบวําสามารถ
ตํอรองราคาได๎ (Mean = 4.57) คุณภาพคุ๎มกับราคา (Mean = 4.53) มีการให๎เครดิต (Mean = 
4.46) มีระยะเวลาในการชําระเงิน (Mean = 4.40) และมีสํวนลดเป็นสินค๎าในกรณีที่ซื้อจํานวนมาก 
(Mean = 4.31) ตามลําดับ 
 
       ตารางที่ 4 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการด๎านชํองทางการจัดจําหนําย      

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) Mean SD ระดับคะแนน 
1.สามารถติดตํอซื้อได๎กับพนักงานขายโดยตรง 4.67 0.62 5 
2.สามารถติดตํอซื้อโดยตรงกับบริษัท 4.58 0.62 5 
3.สามารถสั่งซื้อได๎ทางอินเตอร๑เน็ต 4.47 0.77 5 
4.สินค๎าเพียงพอกับความต๎องการอยูํเสมอ 4.73 0.63 5 
5.มีการขนสํงหลายชํองทาง 4.47 0.71 5 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.58 0.42 5 
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    จากตารางที่ 4 ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการด๎าน
ชํองทางการจัดจําหนําย โดยรวมอยูํในระดับระดับคะแนนที่ 5 โดยมีคําเฉลี่ยรวมที่ 4.58 เมื่อพิจารณา
พบวําสินค๎าเพียงพอกับความต๎องการอยูํเสมอ (Mean = 4.73) สามารถติดตํอซื้อได๎กับพนักงานขาย
โดยตรง (Mean = 4.67) สามารถติดตํอซื้อโดยตรงกับบริษัท (Mean = 4.58) มีการขนสํงหลาย
ชํองทาง (Mean = 4.47)  และสามารถสั่งซื้อได๎ทางอินเตอร๑เน็ต (Mean = 4.47) ตามลําดับ  
 
              ตารางท่ี 5 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการด๎านการสํงเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) Mean SD ระดับคะแนน 
1.การใช๎พนักงานขายในการนําเสนอสินค๎าและ
บริการ 

4.50 0.60 5 

2.มีของแถมและของสมนาคุณ 4.49 0.67 5 
3.มีการลดราคาในสินค๎าอ่ืนที่ขายรํวม 4.54 0.62 5 
4.มีการโฆษณาผํานสื่อตํางๆ 4.54 0.58 5 
5.มีการทดลองกํอนการซื้อ โดยการแจกตัวอยําง
พร๎อมแบบสอบถามเกี่ยวกับการทดลองใช๎ 

4.50 0.61 5 

6.พนักงานขายมีความรู๎และความเชี่ยวชาญ 4.62 0.63 5 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 0.31 5 

               จากตารางที่ 5 ผูต๎อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด
บริการด๎านการสํงเสริมการตลาด โดยรวมอยูํในระดับระดับคะแนนที่ 5 โดยมีคําเฉลี่ยรวมที่ 4.52 เมื่อ
พิจารณาพบวําพนักงานขายมีความรู๎และความเชี่ยวชาญ (Mean = 4.62) มีการลดราคาในสินค๎าอื่นที่
ขายรํวม (Mean = 4.54) มีการโฆษณาผํานสื่อตํางๆ (Mean = 4.54 การใช๎พนักงานขายในการ
นําเสนอสินค๎าและบริการ (Mean = 4.50) มีการทดลองกํอนการซื้อโดยการแจกตัวอยําง (Mean = 
4.50) และมีของแถมและของสมนาคุณ (Mean = 4.49) ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
          การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเวชภัณฑ๑ทางการแพทย๑ของ บริษัท 
ไบโอแอคทีฟ อินเตอร๑ จํากัดในเขตภาคใต๎ตอนบน พบวําผู๎ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 400 คน สํวน
ใหญํเป็นเพศหญิงร๎อยละ 63.3 มีอายุระหวําง 31-40 ปี ร๎อยละ 47.3 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร๎อยละ 64.5 มีอาชีพเป็นเจ๎าหน๎าที่หนํวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร๎อยละ 51.0 มีตําแหนํงงานเป็น
พยาบาล ร๎อยละ 44.0 อายุในการทํางาน11-20 ปี ร๎อยละ 49.3 จํานวนครั้งที่ได๎รับบริการจาก บริษัท 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  847 
 

ไบโอแอคทีฟ อินเตอร๑ จํากัด 1-10 ครั้ง/ปี ร๎อยละ 33.5 มียอดซื้อในแตํละปี 300 ,000 บาทขึ้นไป 
ร๎อยละ 35.5 ตามลําดับ 
         โดย ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการด๎านผลิตภัณฑ๑โดยรวมอยูํในระดับคะแนนที่ 5 โดย
มีคําเฉลี่ยโดยรวมที่ 4.54 เมื่อพิจารณาพบวํามีคุณภาพของเวชภัณฑ๑ทางการแพทย๑ ทันสมัยมี
เทคโนโลยีใหมํๆ อยูํเสมอ (Mean = 4.80) การบรรจุภัณฑ๑สะอาดปลอดภัย(Mean =4.56) สินค๎ามี
ใบรับรองมาตรฐานการผลิต (Mean = 4.52) ความหลากหลายของสินค๎า (Mean = 4.42) สินค๎าใช๎
งานงําย (Mean = 4.40) ตามลําดับ ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการด๎านราคาโดยรวมอยูํใน
ระดับระดับคะแนนที่ 5 โดยมีคําเฉลี่ยรวมที่ 4.45 เมื่อพิจารณาพบวําสามารถตํอรองราคาได๎ (Mean 
= 4.57) คุณภาพคุ๎มกับราคา (Mean = 4.53) มีการให๎เครดิต (Mean = 4.46) มีระยะเวลาในการ
ชําระเงิน (Mean = 4.40) และมีสํวนลดเป็นสินค๎าในกรณีที่ซื้อจํานวนมาก (Mean = 4.31) 
ตามลําดับ ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการด๎านชํองทางการจัดจําหนําย โดยรวมอยูํในระดับ
ระดับคะแนนที่ 5 โดยมีคําเฉลี่ยรวมที่ 4.58 เมื่อพิจารณาพบวําสินค๎าเพียงพอกับความต๎องการอยูํ
เสมอ (Mean = 4.73) สามารถติดตํอซื้อได๎กับพนักงานขายโดยตรง (Mean = 4.67) สามารถติดตํอ
ซื้อโดยตรงกับบริษัท (Mean = 4.58) มีการขนสํงหลายชํองทาง (Mean = 4.47)  และสามารถสั่งซื้อ
ได๎ทางอินเตอร๑เน็ต (Mean = 4.47) ตามลําดับ ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการด๎านการ
สํงเสริมการตลาด โดยรวมอยูํในระดับระดับคะแนนที่ 5 โดยมีคําเฉลี่ยรวมที่ 4.52 เมื่อพิจารณาพบวํา
พนักงานขายมีความรู๎และความเชี่ยวชาญ (Mean = 4.62) มีการลดราคาในสินค๎าอ่ืนที่ขายรํวม 
(Mean = 4.54) มีการโฆษณาผํานสื่อตํางๆ (Mean = 4.54 การใช๎พนักงานขายในการนําเสนอสินค๎า
และบริการ (Mean = 4.50) มีการทดลองกํอนการซื้อโดยการแจกตัวอยําง (Mean = 4.50) และมี
ของแถมและของสมนาคุณ (Mean = 4.49) ตามลําดับ 
              ซึ่งสอดคล๎องกับ นราธิป แนวคําดี (2018) ได๎ทําการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการโรงพยาบาล ในเขต กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค๑ของการวิจัยเพ่ือศึกษาระดับและ
เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช๎บริการ โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร กลุํมตัวอยํางเป็น
ผู๎ใช๎บริการโรงพยาบาล จํานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถาม ใช๎
โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร๑ในการคํานวณ คําสถิติ ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานทางสถิติด๎วยการวิเคราะห๑คําทีและการวิเคราะห๑ความแปรปรวน
แบบทางเดียว ผลการวิจัย เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกให๎บริการโรงพยาบาลหนึ่ง ในเขต 
กรุงเทพมหานครกับปัจจัยสํวนบุคคลเพศ พบวํา แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ในสํวน ของการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงพยาบาลในเขต กรุงเทพมหานครกับปัจจัย 
สํวนบุคคล อายุ อาชีพรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน พบวําแตกตํางกันอยํางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลักทรัพย์หมวดกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Factors affecting the Consumer Goods Index Sector in the Stock 
Exchange of Thailand 

 
นวพล ยิ้มแย้ม1 และ ชุตมิาวดี ทองจีน2 

Nawaphol Yimyam and Chutimavadee Thongjeen 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบตํอดัชนีราคาหลักทรัพย๑หมวดกลุํม
สินค๎าอุปโภคบริโภคในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย ตัวแปรต๎นที่ใช๎ศึกษาคือดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย ดัชนีราคาผู๎บริโภค ดัชนีความเชื่อมั่นผู๎บริโภค ดัชนีมูลคําค๎ าปลีกทั่ว
ประเทศ อัตราเงินเฟูอ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน ตัวแปรตามคือดัชนีราคาหลักทรัพย๑
หมวดกลุํมสินค๎าอุปโภคบริโภคในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยคือ 
ข๎อมูลทุติยภูมิซึ่งเก็บรวบรวมมาจากแหลํงข๎อมูลเชิงปริมาณตั้งแตํเดือนมกราคม พ.ศ.2559 ถึงสิ้น
เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ระยะเวลารวม 72 เดือน เป็นการใช๎ข๎อมูลแบบอนุกรมเวลา ซึ่งเป็นคําเฉลี่ย
รายเดือน สถิติท่ีใช๎ในการวิจัยวิเคราะห๑สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) โดยผล
ของการวิจัยพบวําตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตํอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย๑หมวดกลุํมสินค๎าอุปโภค
บริโภค อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได๎แกํ ดัชนีมูลคําค๎าปลีกทั่วประเทศ โดยที่คํา R-
Squared แสดงให๎เห็นวําตัวแปรอิสระที่ใช๎ในการศึกษาสามารถอธิบายความผันผวนของดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย๑หมวดกลุํมสินค๎าอุปโภคบริโภค ได๎ร๎อยละ 25.04 
 
ค าส าคัญ: ตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย, สินค๎าอุปโภคบริโภค, ดัชนี 
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Abstract 
 The purpose of this research was to study the factors affecting the stock 
prices of consumer goods index sector in the Stock Exchange of Thailand.  The 
independent variables used in this study were Stock Exchange of Thailand Index, 
Consumer Price Index, Consumer Confidence Index, Country Retail Sales Index, 
Inflation Index, Interest Rate Index, Exchange Rate Index, and the stock prices of 
consumer goods index sector in the Stock Exchange of Thailand.  The samples used 
in the research were secondary data, which were collected from quantitative data 
sources, were sampled from January 2016 to the end of December 2021 for a total 
period of 72 months using time series data (Time Series), which is the monthly 
average. The statistics used in the research analyzed were the multiple linear 
regression equations. The results of the analysis found that the independent variable 
influencing the stock prices of consumer goods index sector in the Stock Exchange of 
Thailand at the statistical significant level of 0.05 was Country Retail Sales Index. The 
R-Squared values showed that the independent variables used in the study were 
able to explain 25.04% of the volatility of the stock prices of consumer goods index 
sector in the Stock Exchange of Thailand. 
 
Keywords: Stock Exchange of Thailand, Consumer Goods, Index 
 
บทน า 

การเลํนหุ๎นหรือการลงทุนในหุ๎น คือการซื้อหุ๎นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย๑ ซึ่ง
การซื้อหุ๎นมีอยูํด๎วยกันสองตลาด คือ ตลาดแรกและตลาดรอง การซื้อขายในตลาดแรกหรือการซื้อขาย
หุ๎น ซึ่งหุ๎น IPO (Initial Public Offering) เกิดจากการที่บริษัทต๎องการระดมทุนจากนักลงทุนเพ่ือ
ขยายกิจการ โดยราคาหุ๎นจะถูกกําหนดไว๎ให๎นักลงทุนมาจับจอง ในการซื้อหุ๎น IPO นั้นจะต๎องจองซื้อ
ผํานผู๎จัดจําหนํายเทํานั้น เชํน บริษัทหลักทรัพย๑ หรือตัวแทนจําหนํายหลักทรัพย๑ที่บริษัทหลักทรัพย๑
แตํงตั้ง สํวนการซื้อขายหุ๎นหลังจากนั้นจะเป็นการซื้อขายหุ๎นในตลาดรอง ซึ่งเป็นการซื้อขายหุ๎นใน
ตลาดหลักทรัพย๑ที่เราได๎ยินกันบํอยๆ ราคาของหุ๎นในตลาดหลักทรัพย๑จะเปลี่ยนแปลงตามผลการ
ดําเนินการของบริษัทและสภาวะตลาดตามหลักของอุปสงค๑และอุปทาน (Demand/Supply) ซึ่ง
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ๎นนั้นโดยหลัก ๆ แล๎วมี 2 ประการ อันดับแรกคือ Capital Gain หรือ
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กําไรจากสํวนตํางของราคาหุ๎นที่เราซื้อมากับราคาที่เราขายไป สํวนที่สองคือ เงินปันผล (Dividend) 
หรือเงินสํวนแบํงผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทในระหวํางปีที่นํามาจัดสรรให๎กับผู๎ถือหุ๎น  
(Krungsri Guru, 2564) 
 โดยหลักทรัพย๑กลุํมอุตสาหกรรมบริการหมวดธุรกิจพาณิชย๑นั้น ถือวําเป็นหลักทรัพย๑กลุํมหนึ่ง
ที่นําสนใจลงทุน เนื่องจากการเติบโตของผลประกอบการ รวมทั้งการขยายกิจการด๎วยการเข๎าไปซื้อ
กิจการหรือการรวมตัวกันของบริษัทในกลุํมหลักทรัพย๑ในกลุํมนี้ จึงได๎รับความสนใจจากนักลงทุนเป็น
อยํางมาก อีกทั้งกิจการค๎าแบบร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํ (Modern Trade) ได๎ขยายตัวสูํตํางจังหวัดเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมการใช๎จํายและรายได๎ที่เติบโตขึ้นอยํางรวดเร็วของประชาชนใน
ตํางจังหวัดนอกเหนือจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 เนื่องด๎วยความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ๎นหรือการซื้อขายหุ๎นอาจมองได๎เป็น 2 สํวนเชํนกันคือ 
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน เกิดจาก
ตัวบริษัทเอง เชํน การดําเนินการของบริษัทหรือคณะผู๎บริหาร สํวนความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกนั้น
มีได๎มากมาย ไมํวําจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา กรณีเป็นบริษัท
ที่มีธุรกรรมกับตํางประเทศ หรือปัจจัยอ่ืนที่มีผลตํอธุรกิจซึ่งล๎วนแล๎วแตํมีผลตํอราคาหุ๎น ดังนั้น
ผู๎ทําวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบตํอดัชนีราคาหลักทรัพย๑หมวดกลุํมสินค๎าอุปโภค
บริโภคในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางให๎กับนักลงทุนหรือผู๎ที่สนใจทั่วไป นําไป
ประยุกต๑ใช๎ในการตัดสินใจลงทุนซื้อขายหลักทรัพย๑หุ๎นกลุํมสินค๎าอุปโภคบริโภคในตลาดหลักทรัพย๑
แหํงประเทศไทยตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบตํอดัชนีราคาหลักทรัพย๑หมวดกลุํมสินค๎าอุปโภคบริโภคใน
ตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย 

2.เพ่ือให๎ทราบถึงผลกระทบตํอดัชนีราคาหลักทรัพย๑หมวดกลุํมสินค๎าอุปโภคบริโภคในตลาด
หลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย 
 
สมมติฐานวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทยมีอิทธิพลตํอดัชนีราคา
หลักทรัพย๑หมวดกลุํมสินค๎าอุปโภคบริโภค ในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยดัชนีราคาผู๎บริโภค มีอิทธิพลตํอดัชนีราคาหลักทรัพย๑หมวดกลุํมสินค๎า
อุปโภคบริโภค ในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย  
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 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยดัชนีความเชื่อมั่นผู๎บริโภค มีอิทธิพลตํอดัชนีราคาหลักทรัพย๑หมวดกลุํม
สินค๎าอุปโภคบริโภค ในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย 
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยดัชนีมูลคําค๎าปลีกทั่วประเทศ มีอิทธิพลตํอดัชนีราคาหลักทรัพย๑หมวด
กลุํมสินค๎าอุปโภคบริโภค ในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย 
 สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยอัตราเงินเฟูอ มีอิทธิพลตํอดัชนีราคาหลักทรัพย๑หมวดกลุํมสินค๎าอุปโภค
บริโภค ในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย 
 สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยอัตราดอกเบี้ย มีอิทธิพลตํอดัชนีราคาหลักทรัพย๑หมวดกลุํมสินค๎า
อุปโภคบริโภค ในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยน มีอิทธิพลตํอดัชนีราคาหลักทรัพย๑หมวดกลุํมสินค๎า
อุปโภคบริโภค ในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 
 
 
 

  

 
  
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบตํอดัชนีราคาหลักทรัพย๑หมวด
กลุํมสินค๎าอุปโภคบริโภคในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย โดยใช๎ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) ซึ่งเก็บรวบรวมมาจากแหลํงข๎อมูลเชิงปริมาณโดยกลุํมตัวอยํางเป็นข๎อมูลตั้งแตํเดือนมกราคม 
พ.ศ.2559 ถึงสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ระยะเวลารวม 72 เดือน ซึ่งเป็นการใช๎ข๎อมูลแบบอนุกรม

ตัวแปรอิสระ 

- ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย๑แหํง
ประเทศไทย (SET Index) 

- ดัชนีราคาผู๎บริโภค (CPI) 
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู๎บริโภค (CCI) 
- ดัชนีมูลคําค๎าปลีกทั่วประเทศ (RE) 
- อัตราเงินเฟูอ (INF) 
- อัตราดอกเบี้ย (INT) 
- อัตราแลกเปลี่ยน (FOREX) 

ตัวแปรตาม 

ดัชนีราคาหลักทรัพย๑

หมวด 

กลุํมสินค๎าอุปโภคบริโภค 

ในตลาดหลักทรัพย๑แหํง



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  853 
 

เวลา (Time Series) โดยเก็บข๎อมูลจากสถิติจากหนํวยงานราชการตํางๆ จะใช๎วิธีการโดยการสร๎างวิธี
สมการถดถอยเชิงซ๎อน (Multiple Regressions) ด๎วยกําลังสองน๎อยที่สุด (Ordinary Least Square) 
แบบจําลอง ดังนี้ 
 

CONSUMPt = C + β1SETt + β2CPIt + β3CCIt +β4REt + β5INFt + β6INTt + β7EXt +ε 
 
โดยที่ (Y) CONSUMP  หมายถึง ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย๑หมวดกลุํมสินค๎าอุปโภค 

  บริโภคในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย 
  C  หมายถึง คําคงที ่

β  หมายถึง คําความสัมพันธ๑ของตัวแปร X1 , X2 , X3 , X4  
SET  หมายถึง ดัชนีตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย (SET Index) 
CPI หมายถึง ดัชนีราคาผู๎บริโภค 
CCI หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นผู๎บริโภค 
RE หมายถึง ดัชนีมูลคําค๎าปลีกท่ัวประเทศ 
INF หมายถึง อัตราเงินเฟูอ 
INT หมายถึง อัตราดอกเบี้ย 
EX หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนนโยบาย 

  ε  หมายถึง คําความคลาดเคลื่อน 
 สําหรับข๎อมูลที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเก็บรวบรวมมาจาก
แหลํงข๎อมูลเชิงปริมาณโดยกลุํมตัวอยํางเป็นข๎อมูลตั้งแตํเดือนมกราคม พ.ศ.2559 ถึงสิ้น เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2564 ระยะเวลารวม 72 เดือน เป็นการใช๎ข๎อมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series) ซึ่ง
เป็นคําเฉลี่ยรายเดือน และถูกนํามาใช๎ในแบบจําลอง ดังตํอไปนี้  
 ตัวแปรตาม (Y1) ได๎แกํ  ดัชนีดัชนีราคาหลักทรัพย๑หมวดกลุํมสินค๎าอุปโภคบริโภค 
(COMSUMP)  

ตัวแปรอิสระ (X1) ได๎แกํ ดัชนีตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย (SET Index) 
ตัวแปรอิสระ (X2) ได๎แกํ ดัชนีราคาผู๎บริโภค 
ตัวแปรอิสระ (X3) ได๎แกํ ดัชนีความเชื่อมั่นผู๎บริโภค 
ตัวแปรอิสระ (X4) ได๎แกํ ดัชนีมูลคําค๎าปลีกท่ัวประเทศ 
ตัวแปรอิสระ (X5) ได๎แกํ อัตราเงินเฟูอ 
ตัวแปรอิสระ (X6) ได๎แกํ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
ตัวแปรอิสระ (X7) ได๎แกํ อัตราแลกเปลี่ยน 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  854 
 

ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห๑สมการถดถอย โดยการปรับแบบจําลอง 

ตัวแปร 
ค่า
สัมประสิทธิ์ 

ค่าความคลาด
เคลื่อน 

t-Statistic ค่าความน่าจะเป็น VIF 

คําคงที ่ 221.7455 29.1605 7.6043 0.0000* - 

D(SET) 0.0286 0.0438 0.6545 0.5152 1.2240 

D(CPI) 5.7008 5.5758 1.0224 0.3106 1.1103 

D(CCI) 16.9457 11.7338 1.4442 0.1537 137.4617 

RE -0.4218 0.1187 -3.5525 0.0007* 1.1164 

INF -691.6190 453.8600 -1.5239 0.1326 137.7492 

D(D(INT)) -2820.6210 3039.2620 -0.9281 0.3570 1.1464 

D(EX) -9.2300 6.9289 -1.3321 0.1877 1.2799 

R-
squared 

0.2504 Adjusted R-squared 0.1657 
 

F-statistic 2.9584 Durbin-Watson stat 0.3907  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร๎อยละ 95 
 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห๑แสดงให๎เห็นวําตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติมีเพียงตัวแปรเดียว ได๎แกํ ดัชนีมูลคําค๎าปลีกทั่ว
ประเทศเทํานั้น ซึ่งมีคํา Sig. อยูํที่ 0.0007* และมีคําสัมประสิทธิ์ เทํากับ -0.4218 โดยที่คํา R-
Squared แสดงให๎เห็นวําตัวแปรอิสระที่ใช๎ในการศึกษาสามารถอธิบายความผันผวนของดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย๑หมวดกลุํมสินค๎าอุปโภคบริโภค ได๎ร๎อยละ 25.04 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอดัชนีราคาหลักทรัพย๑หมวดกลุํมสินค๎าอุปโภคบริโภค                
ในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย ผลของดัชนีราคาผู๎บริโภค ไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของ พงศธร 
จันทร๑ประทัก (2563) มานิตา คําแปูน (2562) และกันต๑สุดา อินทรสุวรรณ๑ (2564) ซึ่งสัมพันธ๑กันใน
ทิศทางท่ีไมํเหมือนกัน กลําวคือ มานิตา คําแปูน (2562) ระบุถึงดัชนีราคาผู๎บริโภคที่มีความสัมพันธ๑ใน
ทิศทางตรงกันข๎ามกับราคาหลักทรัพย๑หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ๑ พงศธร จันทร๑ประทัก (2563) 
กลําวถึงดัชนีราคาผู๎บริโภค (CPI) มีความสัมพันธ๑ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย๑หมวดขนสํง
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และโลจิสติกส๑ และกันต๑สุดา อินทรสุวรรณ๑ (2564) กลําวถึงดัชนีราคาผู๎บริโภค มีความสัมพันธ๑ในทิศ
ทางตรงข๎ามกับราคาหลักทรัพย๑หมวดขนสํงและโลจิสติกส๑ โดยผลการศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลตํอดัชนี
ราคาหลักทรัพย๑หมวดกลุํมสินค๎าอุปโภคบริโภคครั้งนี้ แสดงให๎เห็นวําดัชนีราคาผู๎บริโภค ไมํ มี
ความสัมพันธ๑กัน แตํเป็นไปในทิศทางตรงข๎าม เชํนเดียวกับ กันต๑สุดา อินทรสุวรรณ๑ (2564) 
 ผลการศึกษาของดัขนีค๎าปลีกสอดคล๎องกับ กันต๑สุดา อินทรสุวรรณ๑ (2564) กลําวไว๎วําดัชนี
มูลคําค๎าปลีกทั่วประเทศ (RE) มีความสัมพันธ๑ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพย๑ในตลาด
หลักทรัพย๑ และสําหรับอัตราเงินเฟูอนั้น ผลการศึกษาไมํสอดคล๎องกับ มานิตา คําแปูน (2562) พบวํา 
อัตราเงินเฟูอ มีความสัมพันธ๑ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย๑หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ๑ สุพิชชา 
ติรพัฑฒ๑ และเจียมจิตร ชวากร (2555) พบวําอัตราเงินเฟูอมีผลตํอราคาหลักทรัพย๑ของบริษัทในกลุํม
อุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภคบริโภค เชํนเดียวกัน แตํสอดคล๎องกับ กรรณิการ๑ จะกอ (2552) ที่ไมํพบผล
ของอัตราเงินเฟูอตํอการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหลักทรัพย๑ในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย 

โดยผลการศึกษาของอัตราแลกเปลี่ยน พบวําไมํความสอดคล๎องกับ พงศธร จันทร๑ประทัก 
(2563) ที่พบวําอัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทตํอดอลลาร๑สหรัฐอเมริกา (EXR) มีความสัมพันธ๑ใน
ทิศทางตรงกันข๎ามกับราคาหลักทรัพย๑หมวดขนสํงและโลจิสติกส๑ เชํนเดียวกับ สุพิชชา ติรพัฑฒ๑ และ
เจียมจิตร ชวากร (2555) โดยที่ทศพร ศรีสมโพธิ (2552) พบวําอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลบาทตํอ
ดอลลาร๑สหรัฐ มีความสัมพันธ๑ในทิศทางตรงกันข๎ามกับราคาหลักทรัพย๑กลุํมค๎าปลีก ตํางจากผล
การศึกษาในครั้งนี้ที่ไมํพบวํามีความสัมพันธ๑กันแตํไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ 
กันต๑สุดา อินทรสุวรรณ๑ (2564) ที่ไมํพบความสัมพันธ๑ระหวํางอัตราแลกเปลี่ยน กับดัชนีราคา
หลักทรัพย๑หมวดขนสํงและโลจิสติกส๑ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากข๎อค๎นพบปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอดัชนีราคาหลักทรัพย๑หมวดกลุํมสินค๎าอุปโภคบริโภค ใน
ตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย ที่ได๎จากงานวิจัย ผู๎วิจัยขอนําเสนอแนะเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพของงานวิจัยดังตํอไปนี้  

1. ในการพัฒนาประสิทธิภาพแบบจําลอง แบบจําลองทางสถิติที่ใช๎ในการศึกษามีมากมาย 
การตรวจสอบการพยากรณ๑หาแบบจําลองที่มีความเหมาะสมที่สุด จะชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการยา
กรณ๑ข๎อมูลด๎วยเชํนกัน 

2. การศึกษาวิธีการปรับแตํงแบบจําลองหรือคําพารามิเตอร๑ตํางๆ (Parameter Tuning) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ (Optimization) ในการจําแนกการ ตรวจสอบ หรือแม๎แตํการพยากรณ๑ 
สามารถชํวยให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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3. งานวิจัยนี้มุํงเน๎นศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอดัชนีราคาหลักทรัพย๑หมวดกลุํม
สินค๎าอุปโภคบริโภค ในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย เป็นไปโดยภาพรวม ความแมํนยําของ
แบบจําลองอาจต๎องคํานึงถึงระยะเวลาที่ใช๎ในการประมวลผลสร๎างแบบจําลอง ความถี่ของข๎อมูล
เชํนกัน สําหรับการนําไปประยุกต๑ อาจใช๎ข๎อมูลจากการค๎นพบในการวิจัยครั้งนี้ได๎เพ่ิมเติม 
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ผลการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณค่าตราสินค้า และความไว้วางใจ ต่อความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาอิทธิพลของการรับรู๎คุณคําตราสินค๎า และความไว๎วางใจ ตํอความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม มีจุดประสงค๑เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการ
รับรู๎คุณคําตราสินค๎าที่มีตํอความไว๎วางใจในผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ความไว๎วางใจในตรา
สินค๎าที่มีตํอพฤติกรรมการบอกตํอ การตั้งใจซื้อซ้ํา และความเต็มใจที่จะจํายซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตร
ตํอสิ่งแวดล๎อม พฤติกรรมการบอกตํอที่มีตํอการตั้งใจซื้อซ้ําของผู๎บริโภค ในปัจจุบันการระบาดของโค
วิด-19 กํอให๎เกิดกระแสการตื่นตัวของการระวังปูองกัน ซึ่งกระแสรักสุขภาพได๎รับการตอบรับจาก
ผู๎บริโภคท่ัวโลก สํงผลให๎ธุรกิจที่เก่ียวข๎องกับสุขภาพที่มสีอดคล๎องกับวิถีการดําเนินชีวิตที่เป็นปกติใหมํ
(New Normal) การเว๎นระยะหํางทางสังคม การพ่ึงตนเองทางด๎านอาหาร และการปูองกันดูแล
สุขภาพ กระแสความนิยมของผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมหรือผลิตภัณฑ๑สีเขียวจึงเป็น
ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎รับการยอมรับจากผู๎บริโภคมากขึ้น บริษัทตํางๆได๎ตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจใหมํๆ และ
เริ่มใช๎ประโยชน๑จากแนวโน๎มของการตลาดสีเขียว ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจดังกลําวสามารถเชื่อมโยงไปสูํ
การศึกษาอิทธิพลของการรับรู๎คุณคําตราสินค๎า และความไว๎วางใจ ตํอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของ
ผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  ในการดําเนินงาน ผู๎วิจัยเริ่มสืบค๎นข๎อมูลจาก บทความ 
เอกสาร งานวิจัย และสร๎างแบบสํารวจความต๎องการจากกลุํมเปูาหมาย ผู๎วิจัยศึกษาความสัมพันธ๑
ระหวํางการรับรู๎คุณคําตราสินค๎า กับความไว๎วางใจผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค 
รวมทั้งความสัมพันธ๑ระหวํางความไว๎วางใจ กับพฤติกรรมการบอกตํอ การตั้งใจซื้อซ้ํา และความเต็มใจ
ที่จะจํายซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภคที่เคยซื้อ หรือเคยรับประทานผลิตภัณฑ๑ที่
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑ออแกนิกส๑ หรือผลิตภัณฑ๑เกษตรอินทรีย๑ของร๎านเลมอน
ฟาร๑ม และ ซูเปอร๑มาร๑เก็ตMaxValuในเขตกรุงเทพมหานคร ในชํวงระยะเวลา 1 ปีที่ผํานมา 
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การศึกษาในครั้งนี้ กําหนดขอบเขตพ้ืนที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครระยะเวลาตั้งแตํเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 รวมระยะเวลาในการศึกษาท้ังสิ้น 9 เดือน จํานวน 385 คน 

เพ่ือผู๎ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม สามารถนําผลที่ได๎จาก
การศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปรไปประยุกต๑ใช๎เพ่ือให๎สอดคล๎องตํอความต๎องการของผู๎บริโภคที่
เป็นกลุํมเปูาหมาย และวางแผนการจัดการทางด๎านการตลาดของผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

นําความคิดเห็นจากแบบสอบถามมาใช๎ในอิทธิพลของการรับรู๎คุณคําตราสินค๎าที่มีตํอความ
ไว๎วางใจในผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมอิทธิพลของความไว๎วางใจในตราสินค๎าที่มีตํอการบอก
ตํอ การตั้งใจซื้อซ้ํา และความเต็มใจที่จะจํายซื้อผลิตภัณฑ๑ที่ เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และอิทธิพลของ
พฤติกรรมการบอกตํอ ที่มีตํอการตั้งใจซื้อซ้ําผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมเพ่ือผู๎ประกอบธุรกิจ
สามารถนําผลการศึกษาครั้งนี้ มาใช๎วางแผนกลยุทธ๑ปรับปรุงตราสินค๎าหรือตํอยอดในการสร๎างตรา
สินค๎าผลิตภัณฑ๑ท่ีเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม สํงผลให๎ผู๎บริโภคเกิดความไว๎วางใจในผลิตภัณฑ๑มากขึ้น และเกิด
การกระตุ๎นให๎ผู๎บริโภคมีการซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
 
ค าส าคัญ: คุณคําตราสินค๎า, ความไว๎วางใจ, ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม, ผู๎บริโภค 
 
 Abstract 

The influence of brand equity and trust toward  behavior intention of green 
consumer The aim of this research was to study the influence of brand perception 
on trust in environmentally friendly products. Brand trust in word-of-mouth behavior 
repeat purchase intention and willingness to pay for environmentally friendly 
products. Word-of-mouth behavior towards repeat purchase intentions of consumers 
At present, the COVID-19 outbreak causing a tide of alertness to be careful which the 
health-loving trend has been accepted by consumers around the world As a result, 
health-related businesses are in line with lifestyles that are new normal (New 
Normal), social distancing food self-sufficiency and health protection The trend of 
environmentally friendly products or green products is therefore a product that is 
more accepted by consumers. Companies are aware of new business opportunities 
and start taking advantage of the green marketing trend. Such business opportunities 
can be linked to the study of the influence of brand awareness and trust towards the 
behavioral intentions of consumers of environmentally friendly products in 
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operation. The researcher began to search for information from articles, papers, 
research papers and create a demand survey from the target audience. The 
researcher studied the relationship between perceived brand value with consumers' 
trust in environmentally friendly products including the relationship between trust 
with verbal behavior repeat purchase intention and the willingness to pay for the 
environmentally friendly products of the consumers who have bought them. or have 
ever eaten environmentally friendly products such as organic products or organic 
products from Lemon Farm and MaxValu supermarket in Bangkok. During the past 
one year, this study Determine the area boundaries in Bangkok for the period from 
January 2021 to September 2021 for a total of 9 months of study period, totaling 385 
students. 

For entrepreneurs in business about environmentally friendly products. The 
results of the study of the relationship between variables can be applied to meet 
the needs of the target consumers and planning marketing management of 
environmentally friendly products effectively 

Take the opinions from the questionnaire on the influence of brand 
awareness on trust in environmentally friendly products, the influence of brand trust 
on word of mouth. repeat purchase intention and willingness to pay for 
environmentally friendly products and the influence of word-of-mouth behavior 
towards the intention of repurchasing environmentally friendly products so that 
business operators can use the results of this study Use it to plan a brand 
improvement strategy or continue to build a brand that is environmentally friendly. 
As a result, consumers have more trust in the products and encouraging consumers 
to buy environmentally friendly products 

 
Keyword: Brand equity,  Trust, Behavioral Intention, Consumer 
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บทน า 
       กระแสความนิยมของผู๎บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ทําให๎ภาค
ธุรกิจตํางหันมาใสํใจตํอสิ่งแวดล๎อมมากยิ่งขึ้น Choudhary and Gokarn (2013) ได๎กลําววํา 
ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมหรือผลิตภัณฑ๑สีเขียว คือ ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎รับการยอมรับจาก
ผู๎บริโภค เนื่องจากชํวยรักษาสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ ลดมลภาวะและความเสื่อมโทรมของโลก 
บริษัทตําง ๆ จึงได๎ตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจใหมํและเริ่มใช๎ประโยชน๑จากแนวโน๎มของการตลาดสี
เขียว Wu and Chen (2014) ให๎ความหมายของการตลาดสีเขียววําเป็นกิจกรรมทั้งหมดที่ถูก
ออกแบบโดยบริษัท เพ่ือตอบสนองความต๎องการของบุคคล โดยลดผลกระทบที่ไมํพึงประสงค๑ตํอ
สิ่งแวดล๎อม Irandust and Bamdad (2014) นําเสนอวําการตลาดสีเขียวเป็นกลยุทธ๑ทางการตลาดที่
สนับสนุนสิ่งแวดล๎อมโดยการสร๎างประโยชน๑ให๎กับสิ่งแวดล๎อม ซึ่งพิจารณาจากสิ่งที่ผู๎บริโภคคาดหวัง  
โดยประเทศไทยได๎สํงเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมทั้งในสํวนของ
ภาคการผลิต กํอให๎เกิดกระแสของการทํากรีนโพรดักชั่นในสินค๎าโอทอป กรีนโฮเทล กรีนคอนโด กรีนออฟ
ฟิศ เป็นต๎น (สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมวิทยาศาสตร๑ วิจัยและนวัตกรรม, 2560) ซึ่งสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-
2564 ที่กลําวถึง ยุทธศาสตร๑การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน             
ซึ่งประกอบด๎วยการรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร๎างสมดุลของการอนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑อยําง
ยั่งยืนและเป็นธรรม แก๎ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2560) ดังนั้นผู๎ประกอบ
ธุรกิจสีเขียว ควรต๎องพิจารณากระแสของการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมให๎เป็นโอกาสของการดําเนินธุรกิจ 
ซึ่งการจะทําให๎ธุรกิจมีความยั่งยืนได๎นั้นผู๎ประกอบการเองต๎องให๎ความสําคัญกับลูกค๎า โดยศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคของลูกค๎า เชํน ทําอยํางไรให๎ลูกค๎ากลับมาซื้อสินค๎าอีก หรือการชํวยสํงเสริม
ธุรกิจของเราด๎วยการบอกตํอ หรือยินดีที่จะจํายเงินเพ่ือซื้อสินค๎าที่มีราคาสูงขึ้น รวมถึงปัจจัยที่
กํอให๎เกิดพฤติกรรมเหลํานี้ด๎วย จากการศึกษาวรรณกรรมที่ผํานมาระหวํางคุณคําตราสินค๎ากับความ
ไว๎วางใจของผู๎บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค๎า ซึ่งจากการศึกษาของ Alamsyah and Febriani 
(2020) พบวํา การรับรู๎ตราสินค๎าสํงผลตํอความไว๎วางใจในการซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
ซึ่งความไว๎วางใจในตราสินค๎าเป็นลักษณะของความไว๎วางใจในผู๎บริโภค หรือผู๎รับบริการที่มีตํอผู๎
ให๎บริการหรือองค๑การที่เลือกใช๎บริการ ความไว๎วางใจในตราสินค๎าเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจ
เลือกซื้อบริการนั้น เมื่อลูกค๎าไว๎ใจ และพอใจที่จะใช๎บริการ ราคามักเป็นเหตุผลรองลงมา ลูกค๎าจะ
เปลี่ยนใจได๎ยากหากมคีวามมั่นคงในตราสินค๎านั้นแล๎ว ความไว๎วางใจในตราสินค๎านั้นมีผลตํอการกลับมา
ใช๎บริการซ้ํา ๆ อยูํเสมอ ในตราสินค๎าเดิม ๆ (Larzelere & Huston, 1980) โดย Keller (2003) กลําว
วํา เมื่อผู๎บริโภคมีความไว๎วางใจในตราสินค๎า เกิดความเชื่อมั่น และสร๎างทัศนคติด๎านดีแกํตราสินค๎าตํอ
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การตัดสินใจในด๎านตําง ๆ ยิ่งไปกวํานั้น เมื่อสร๎างไว๎วางใจได๎แล๎ว จะทําให๎ผู๎บริโภคเกิดการบอกตํอและ
มีการตัดสินใจซื้อซ้ําเป็นลําดับตามมา 
       จากการศึกษาที่ผํานมายังพบวําความไว๎วางใจในตราสินค๎าทําให๎ผู๎บริโภคยินดีและเต็มใจจะ
จํายเงินเพ่ิมเพ่ือซื้อสินค๎า ซึ่ง Nasir and Karakaya (2014) กลําววํา ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม เชํน ผลิตภัณฑ๑ออแกนิกส๑ มักถูกมองวํามีราคาสูงกวําสินค๎าทั่วไป  แตํจากการศึกษาของ 
Yin, Han, Wang, Hu, and Lv (2019) พบวํา ความไว๎วางใจในฉลากสินค๎าออแกนิกส๑มีผลตํอความ
เต็มใจที่จะจําย หากผู๎บริโภคมีความไว๎วางใจในผลิตภัณฑ๑นั้น ยํอมยินดีและเต็มใจที่จะจํายและกลับมา
ซื้ออีกครั้ง ซึ่งการตั้งใจซื้อซ้ําเป็นลักษณะของการตัดสินใจโดยสํวนบุคคลเกี่ยวกับการซื้อสินค๎าหรือ
บริการซ้ําอีกครั้งตํอมา โดยทําการซื้อสินค๎าหรือใช๎บริการจากบริษัทเดิม โดยในการตัดสินใจซื้อ ครั้ง
แรกมักจะเป็นตัวชี้หรือคาดการณ๑พฤติกรรมในการซื้อซ้ําครั้งตํอมาได๎ (Hellier, Geursen, Carr, and 
Rickard, 2003) ทั้งนี้ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑หรือการรับบริการกับผู๎ผลิตรายเดิมที่มีผลมาจาก
ความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ๑และการบริการดังกลําวสืบเนื่องจากการตัดสินใจในครั้งแรกที่อาจเกิดได๎
จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกในตัวของผู๎บริโภคเองเป็นหลัก (Kim, Galliers, Shin., Han, and 
Kim, 2012) การซื้อซ้ําจะเกิดขึ้นได๎จากการที่ลูกค๎ามีความเชื่อมั่นในตัวสินค๎าหรือบริการเป็นพ้ืนฐาน 
(Anderson, 2006) รวมถึงความไว๎เนื้อเชื่อใจ ความไว๎วางใจตํอตัวคุณภาพของสินค๎าหรือตราสินค๎า
นั้น ๆ (อัมพร ชูสนุก และคณะ, 2561)  
       จากเหตุผลดังกลําวจึงเป็นที่มาของการศึกษาอิทธิพลของการรับรู๎คุณคําตราสินค๎า และความ
ไว๎วางใจ ตํอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  โดยมี
วัตถุประสงค๑ที่จะศึกษาอิทธิพลของความไว๎วางใจในตราสินค๎าที่มีตํอการบอกตํอ การตั้งใจซื้อซ้ํา 
ความเต็มใจที่จะจํายซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และอิทธิพลของพฤติกรรมการบอกตํอที่มี
ตํอการตั้งใจซื้อซ้ําพร๎อมทําการทดสอบสมมุติฐาน โดยผลการวิจัยสามารถเป็นแนวทางสําหรับผู๎
ประกอบธุรกิจในการใช๎วางแผนกลยุทธ๑ปรับปรุงตราสินค๎าหรือตํอยอดในการสร๎างตราสินค๎าผลิตภัณฑ๑ท่ี
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม สํงผลให๎ผู๎บริโภคเกิดความไว๎วางใจในผลิตภัณฑ๑มากขึ้น และเกิดการกระตุ๎นให๎
ผู๎บริโภคมีการซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมซํ้าอยํางยั่งยืนตํอไป 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 
       1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู๎คุณคําตราสินค๎าที่มีตํอความไว๎วางใจในผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม 
       2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความไว๎วางใจในตราสินค๎าที่มีตํอพฤติกรรมการบอกตํอ การตั้งใจซื้อซ้ํา 
และความเต็มใจที่จะจํายซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
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       3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการบอกตํอที่มีตํอการตั้งใจซื้อซ้ําของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
       4. เพ่ือทดสอบสมมุติฐานจากผลการศึกษาอิทธิพลของการรับรู๎ตราสินค๎าที่มีตํอความไว๎วางใจ 
อิทธิพลของความไว๎วางใจในตราสินค๎าที่มีตํอพฤติกรรมการบอกตํอ การตั้งใจซื้อซ้ํา และความเต็มใจที่
จะจํายซื้อ รวมถึงอิทธิพลของพฤติกรรมการบอกตํอที่มีตํอการตั้งใจซื้อซ้ําของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
       1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 1.1 ประชากร ได๎แกํ ผู๎บริโภคที่เคยซื้อ หรือเคยรับประทานผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม ประเภทผลิตภัณฑ๑ออแกนิกส๑ ผลิตภัณฑ๑เกษตรอินทรีย๑ของร๎านเลมอนฟาร๑ม หรือ
ซูเปอร๑มาร๑เก็ต MaxValu ในเขตกรุงเทพมหานคร ในชํวงระยะเวลา 1 ปีที่ผํานมา ซึ่งไมํทราบจํานวน
ประชากรที่แนํนอน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
            1.2 กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ผู๎บริโภคที่เคยซื้อ หรือเคยรับประทานผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม จํานวน 385 คน ซึ่งได๎มาจากสูตรการหาจํานวนประชากรที่ไมํทราบจํานวนที่แนํนอนของ 
Cochran (1963) โดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอน 
       2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
        เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย 

2.1 แบบสอบถามอิทธิพลของการรับรู๎คุณคําตราสินค๎า และความไว๎วางใจ ตํอความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ซึ่งแบํงเป็น 6 สํวน ประกอบด๎วย 
สํวนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสําหรับรวบรวมข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม เป็นคําถามปลายปิด
แบบตรวจรายการ (Checklist) สํวนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู๎คุณคําตราสินค๎าของ
ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม สํวนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความไว๎วางใจผลิตภัณฑ๑ที่เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม สํวนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบอกตํอผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอ 
สํวนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตั้งใจซื้อซ้ําผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และสํวนที่ 6 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะจํายซื้อผลิตภัณฑ๑ที่ เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  ซึ่ ง
แบบสอบถามสํวนที่ 2-6 เป็นลักษณะเลือกตอบ ใช๎มาตราสํวน 5 ระดับ (Likert Scale) ซึ่งกําหนดให๎
เลือกตอบเพียงข๎อเดียว 
       3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
        ผู๎วิจัยได๎ประเมินความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัดตามลําดับ ดังตํอไปนี้  
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        3.1 การหาคําความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ซึ่งผู๎วิจัยได๎ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบวัด (Content Validity) โดยให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด๎าน
เนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง จํานวน 3 ทําน เป็นผู๎ตรวจสอบและพิจารณา โดยคําความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามต๎องมีคํามากกวํา 0.7 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ซึ่งใช๎ดัชนีความสอดคล๎อง 
(Index of Consistency: IOC) ระหวํางข๎อคําถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา 
       3.2 การหาคําความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการนําข๎อมูลที่ ได๎จาก
แบบสอบถามมาหาคําความเชื่อมั่น โดยใช๎วิธีการหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 
       4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
        เก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยแบบสอบถามอิทธิพลของการรับรู๎คุณคําตราสินค๎า และความ
ไว๎วางใจ ตํอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมโดย ทําการสุํม
ตัวอยํางแบบเจาะจงเฉพาะร๎านเลมอนฟาร๑มและซูเปอร๑มาร๑เก็ต MaxValu ที่อยูํในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร จากนั้นทําการสุํมจับฉลากเลือก 5 สถานที่ ได๎แกํ 1) MaxValu สาขานวมินทร๑ 2) 
MaxValu สาขาหลักสี่ 3) MaxValu สาขาพระราม 9 เดอะไนน๑ 4) เลมอนฟาร๑ม สาขาพาราไดซ๑ พาร๑ค 
และ 5) เลมอนฟาร๑ม สาขาทองหลํอ 55 และทําการสุํมแบบแบํงโควตา (Quota Sampling Design) 
โดยกําหนดสถานที่ละ 77 คน หลังจากนั้นจะสุํมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกํอน
ทําการแจกแบบสอบถาม จะใช๎คําถามคัดกรองผู๎ตอบแบบสอบถามวํา ทํานมีอายุตั้งแตํ 15 ปีขึ้นไป 
และทํานเคยซื้อหรือเคยรับประทานผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมชํวงระยะเวลา 1 ปีที่ผํานมา 
       5. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
        จากการเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการตรวจสอบความถูกต๎อง และดําเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้  
        5.1 วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎านประชากรศาสตร๑ของผู๎ตอบแบบสอบถาม โดยใช๎สถิติพรรณนา 
ได๎แกํ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร๎อยละ (Percentage) 
        5.2 วิเคราะห๑ระดับการรับรู๎คุณคําตราสินค๎า ความไว๎วางใจ พฤติกรรมการบอกตํอ การตั้งใจ
ซื้อซ้ํา และความเต็มใจที่จะจํายซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค โดยใช๎สถิติ
พรรณนา ได๎แกํคําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
        5.3 วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปร โดยใช๎สถิติสัมประสิทธิ์ของเพียร๑สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient) การพิจารณาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑
ในการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปรตําง ๆ โดยมีเกณฑ๑ระหวํางตัวแปรตําง ๆ โดยเกณฑ๑วัด
ระดับความสัมพันธ๑ของ Hinkle, D. E., William, W., and Stephen, G. J. (1998) 
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        5.4 การทดสอบสมมติฐานวิจัยด๎วยสถิติการวิเคราะห๑ถดถอยอยํางงําย (Simple Linear 
Regression) เพ่ือทําการทดสอบสมมติฐาน 
 
ผลการวิจัย 
       1. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎านประชากรศาสตร๑ 
 จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎านประชากรศาสตร๑ พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง
ร๎อยละ 53.2 รองลงมา คือ เพศชาย ร๎อยละ 44.7 และเพศทางเลือก ร๎อยละ 2.1 โดยกลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํมีอายุ 31-35 ปี ร๎อยละ 30.6 รองลงมา คือ อายุ 26-30 ปี ร๎อยละ 21.3 อายุ 41-50 ปี ร๎อย
ละ 18.2 อายุ 36-40 ปี ร๎อยละ 14.0 อายุ 21-25 ปี ร๎อยละ 11.9 และอายุมากกวํา 50 ปี ร๎อยละ 
3.9 ตามลําดับ นอกจากนี้กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร๎อยละ 53 รองลงมา 
คือ มีการศึกษาระดับสูงกวําปริญญาตรี ร๎อยละ 36.1 และการศึกษาระดับต่ํากวําปริญญาตรี ร๎อยละ 
10.9 ตามลําดับ ซึ่งกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัว/ เจ๎าของกิจการ ร๎อยละ 30.4  
รองลงมา คือ ข๎าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ร๎อยละ 27 นักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา ร๎อยละ 15.8 พนักงาน
บริษัทเอกชน ร๎อยละ 11.9 อาชีพอิสระ ร๎อยละ 10.9 และพํอบ๎าน/ แมํบ๎าน ร๎อยละ 3.9 ตามลําดับ 
ด๎านรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนสํวนใหญํอยูํท่ี 30,001-40,000 บาท ร๎อยละ 26.0 รองลงมา คือ รายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือน 10,001-20,000 บาท ร๎อยละ 21.0 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 20,001-30,000 บาท ร๎อยละ 
18.4 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนมากกวํา 50,000 บาท ร๎อยละ 12.2 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 40,001 -50,000 
บาท ร๎อยละ 11.4 และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนต่ํากวําหรือเทํากับ 10,000 บาท ร๎อยละ 10.9 
 2. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลการรับรู๎คุณคําตราสินค๎าของผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของ
ผู๎บริโภคแสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงระดับการรับรู๎คุณคําตราสินค๎าของผลิตภัณฑ๑ท่ีเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค 
ลําดับ รายการ  ̅ S.D. แปลความหมาย 
1 ทํานช่ืนชอบที่จะซื้อตราสินค๎าสีเขียวมากกวําตราสินค๎าอื่น แม๎วํา

จะมีคุณลักษณะด๎านสิ่งแวดล๎อมเหมือน ๆ กัน 
3.70 1.115 มาก 

2 ทํานช่ืนชอบที่จะซื้อตราสินค๎าสีเขียวมากกวําตราสินค๎าอื่น แม๎วํา
จะสามารถให๎คุณคําด๎านสิ่งแวดล๎อมได๎ดีเทํา ๆ กัน 

3.65 1.174 มาก 

3 การซื้อตราสินค๎าสีเขียว ทําให๎ทํานรู๎สึกฉลาดมากกวําการซื้อตรา
สินค๎าอ่ืน แม๎วําตราสินค๎าอ่ืนจะให๎ความหํวงใยสิ่งแวดล๎อมเชํนกัน 

3.54 1.280 มาก 

4 มีความสมเหตุสมผลที่ทํานจะซื้อตราสินค๎า สีเขียวทดแทนตรา
สินค๎าอ่ืน เพราะเชื่อในพันธสัญญาด๎านสิ่งแวดล๎อม 

3.11 1.277 ปานกลาง 

 รวม 3.50 1.052 มาก 
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       จากตารางที่ 1 พบวํา กลุํมตัวอยํางมีการรับรู๎คุณคําตราสินค๎าของผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม อยูํในระดับมาก คําเฉลี่ย 3.50 เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา “ทําน ชื่นชอบที่จะซื้อตรา
สินค๎าสีเขียวมากกวําตราสินค๎าอ่ืน แม๎วําจะมีคุณลักษณะด๎านสิ่งแวดล๎อมเหมือน ๆ กัน” มีคําเฉลี่ย
สูงสุด คําเฉลี่ย 3.70 มีการรับรู๎อยูํในระดับมาก สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยสุด คือ “มีความสมเหตุสมผล
ที่ทํานจะซื้อตราสินค๎า สีเขียวทดแทนตราสินค๎าอ่ืน เพราะเชื่อในพันธสัญญาด๎านสิ่งแวดล๎อม” 
คําเฉลี่ย 3.11 มีการรับรู๎อยูํในระดับปานกลาง 
 
 3. การวิเคราะห๑ข๎อมูลความไว๎วางใจผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค แสดงดัง
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  แสดงระดับความไว๎วางใจผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค 
ลําดับ รายการ  ̅ S.D. แปลความหมาย 
1 ตราผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมสร๎างความเชื่อตํอทํานวํา 

สินค๎าดังกลําวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมอยํางแท๎จริง 
3.40 1.283 ปานกลาง 

2 ตราผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมสร๎างความมั่นใจตํอทําน
วํา สินค๎าดังกลําวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
อยํางแท๎จริง 

2.98 1.333 ปานกลาง 

3 ตราผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ชํวยในการตัดสินใจของ
ทํานวํา สินค๎าดังกลําวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมอยํางแท๎จริง 

3.29 1.316 ปานกลาง 

4 ทํานเช่ือวํา ตราผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  มี
กระบวนการผลิตสินค๎าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมอยํางแท๎จริง 

3.08 1.357 ปานกลาง 

5 ตราผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมได๎สร๎างความมั่นใจให๎กับ
ทํานวําภาคธุรกิจกับสิ่งแวดล๎อมสามารถอยูํรํวมกันได๎อยําง
ยั่งยืน 

3.99 1.091 มาก 

 รวม 3.34 0.942 ปานกลาง 

 
       จากตารางที่ 2 พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความไว๎วางใจผลิตภัณฑ๑ท่ีเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมอยูํในระดับ
ปานกลาง คําเฉลี่ย 3.34 เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา “ตราผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมได๎สร๎าง
ความมั่นใจให๎กับทํานวําภาคธุรกิจกับสิ่งแวดล๎อมสามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางยั่งยืน” มีคําเฉลี่ยสูงสุด 
คําเฉลี่ย 3.99 มีความไว๎วางใจอยูํในระดับมาก สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยสุด คือ “ตราผลิตภัณฑ๑ที่เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อมสร๎างความมั่นใจตํอทํานวํา สินค๎าดังกลําวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมอยํางแท๎จริง” 
คําเฉลี่ย 2.98 มีความไว๎วางใจอยูํในระดับปานกลาง 
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       4. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลพฤติกรรมการบอกตํอผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของ
ผู๎บริโภค แสดงดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงระดับพฤติกรรมการบอกตํอผลิตภัณฑ๑ท่ีเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค 
ลําดับ รายการ  ̅ S.D. ความหมาย 
1 ทํานมักเช่ือและซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมเพราะมี

กลุํมเพื่อนแนะนํา 
3.95 1.069 มาก 

2 ทํานมักเช่ือและซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมเพราะมี
เพื่อนรํวมงานแนะนํา 

4.25 0.974 มากที่สุด 

3 ทํานมักเช่ือและซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมเพราะ
อํานข๎อความจากผู๎ใช๎อินเทอร๑เน็ตแนะนํา 

3.32 1.254 ปานกลาง 

4 ทํานมักเชื่อและซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมเพราะมีผู๎
มีชื่อเสียงให๎การรับรอง 

3.22 1.219 ปานกลาง 

5 ทํานมักเช่ือและซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมเพราะ
พนักงานขายแนะนํา 

3.20 1.265 ปานกลาง 

6 ทํานมักเช่ือและซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม เพราะ
สมาชิกในครอบครัวแนะนํา 

3.37 1.216 ปานกลาง 

 รวม 3.55 0.802 มาก 

 
       จากตารางที่ 3 พบวํา กลุํมตัวอยํางมีการได๎รับพฤติกรรมการบอกตํอผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม อยูํในระดับมาก คําเฉลี่ย 3.55 เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา “ทํานมักเชื่อและซื้อผลิตภัณฑ๑
ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม เพราะเพ่ือนรํวมงานแนะนํา” มีคําเฉลี่ยสูงสุด คําเฉลี่ย 4.25 มีการได๎รับ
พฤติกรรมการบอกตํออยูํในระดับมากที่สุด สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยสุด คือ “ทํานมักเชื่อและซื้อ
ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม เพราะพนักงานขายแนะนํา” คําเฉลี่ย 3.20 มีการได๎รับพฤติกรรม
การบอกตํออยูํในระดับปานกลาง 
 
       5. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลการตั้งใจซื้อซ้ําผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค แสดง
ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4  แสดงระดับการตั้งใจซื้อซ้ําผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค 
ลําดับ รายการ  ̅ S.D. ความหมาย 
1 มีความเป็นไปได๎ที่ทํานจะกลับมาซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอ

สิ่งแวดล๎อมซ้ําที่ห๎าง MaxValu หรือ เลมอนฟาร๑มอีกครั้งใน
อนาคต 

3.18 1.283 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4  แสดงระดับการตั้งใจซื้อซ้ําผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค (ตํอ) 
ลําดับ รายการ  ̅ S.D. ความหมาย 
2 ทํานจะซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมที่ห๎าง MaxValu หรือ 

เลมอนฟาร๑มในอนาคตอยํางแนํนอน 
2.95 1.327 ปานกลาง 

3 ทํานจะกลับมาห๎าง MaxValu หรือ เลมอนฟาร๑มอีก ไมํวําจะมีความ
ต๎องการในการซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมหรือไมํก็ตาม 

4.06 1.048 มาก 

4 ทํานจะพิจารณาห๎าง MaxValu หรือ เลมอนฟาร๑ม เป็นตัวแรกเมื่อมี
ความต๎องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมในอนาคต 

3.65 1.141 มาก 

5 ทํานจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมที่ห๎าง MaxValu 
หรือ เลมอนฟาร๑ม เมื่อมีความต๎องการที่จะซื้อสินค๎าในอนาคต 

4.11 0.947 มาก 

 รวม 3.59 0.837 มาก 

       จากตารางที่ 4 พบวํา กลุํมตัวอยํางมีการตั้งใจซื้อซ้ําผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํออยูํในระดับมาก 
คําเฉลี่ย 3.59 เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา “ทํานจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมที่ห๎าง 
MaxValu หรือเลมอนฟาร๑ม เมื่อมีความต๎องการที่จะซื้อสินค๎าในอนาคต” มีคําเฉลี่ยสูงสุด คําเฉลี่ย 
4.11 มีการตั้งใจซื้อซ้ําอยูํในระดับมาก สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยสุด คือ “ทํานจะซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อมที่ห๎าง MaxValu หรือเลมอนฟาร๑ม ในอนาคตอยํางแนํนอน” คําเฉลี่ย 2.95 มีการ
ตั้งใจซื้อซ้ําอยูํในระดับปานกลาง 
       6. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลความเต็มใจที่จะจํายซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของ
ผู๎บริโภค แสดงดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 แสดงระดับความเต็มใจที่จะจํายซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค 
ลําดับ รายการ  ̅ S.D. ความหมาย 
1 ทํานยินดีจะจํายราคาที่สูงขึ้นสําหรับผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอ

สิ่งแวดล๎อมระดับพรีเมี่ยม 
3.54 1.087 มาก 

2 ทํานยินดีจํายในราคาที่สูงขึ้นสําหรับรสชาติผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตร
ตํอสิ่งแวดล๎อม 

3.29 1.107 ปานกลาง 

3 ทํานยินดีที่จะจํายในราคาที่สูงขึ้น หากคุณภาพและวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมดีขึ้น 

3.44 1.059 มาก 

4 ทํานชอบที่จะซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมพรีเมี่ยม 
แม๎วํายี่ห๎ออ่ืนจะมีราคาที่ต่ํากวํา 

4.09 0.950 มาก 

5 ทํานช่ืนชอบที่จะซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมพรีเมี่ยม ที่
มีความหลากหลายของรสชาติให๎เลือก 

3.31 1.125 ปานกลาง 

 รวม 3.53 0.774 มาก 
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       จากตารางที่ 5 พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความเต็มใจที่จะจํายซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
อยูํในระดับมาก คําเฉลี่ย 3.53 เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา “ทํานชอบที่จะซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อมพรีเมี่ยม แม๎วํายี่ห๎ออ่ืนจะมีราคาที่ต่ํากวํา” มีคําเฉลี่ยสูงสุด คําเฉลี่ย 4.09 มีความเต็มใจที่
จะจํายซื้ออยูํในระดับมาก สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยสุด คือ “ทํานยินดีจํายในราคาที่สูงขึ้นสําหรับ
รสชาติผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม” คําเฉลี่ย 3.29 มีความเต็มใจที่จะจํายซื้ออยูํในระดับปาน
กลาง 
       7. การวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปร โดยใช๎สถิติสัมประสิทธิ์ของเพียร๑สัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) การพิจารณาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ในการ
วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปรตําง ๆ  
 จากการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปร พบวํา  การรับรู๎คุณคําตราสินค๎ามี
ความสัมพันธ๑กับความไว๎วางใจในผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  โดยมีความสัมพันธ๑ใน
ระดับสูงและไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.706) อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยที่ความไว๎วางใจ
ในตราสินค๎ามีความสัมพันธ๑กับการบอกตํอของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ ่งแวดล๎อม มี
ความสัมพันธ๑ในระดับปานกลางและไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.648) อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01 ด๎านความไว๎วางใจในตราสินค๎ามีความสัมพันธ๑กับการตั้งใจซื้อซ้ําของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม มีความสัมพันธ๑ในระดับปานกลางและไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.637) อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ด๎านความไว๎วางใจในตราสินค๎ามีความสัมพันธ๑กับความเต็มใจที่จะจํายซื้อ
ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมีความสัมพันธ๑ในระดับปานกลางและไปในทิศทางเดียวกัน 
(r = 0.636) อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และด๎านการบอกตํอมีความสัมพันธ๑กับการตั้งใจซื้อซ้ํา
ของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมีความสัมพันธ๑ในระดับสูงและไปในทิศทาง
เดียวกัน (r = 0.703) อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
       8. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากการทดสอบสมมติฐานวิจัยด๎วยสถิติการวิเคราะห๑ถดถอยอยํางงําย (Simple Linear 
Regression) เพ่ือทําการทดสอบสมมติฐานได๎ผลดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 การรับรู๎คุณคําตราสินค๎ามีอิทธิพลเชิงบวกตํอความไว๎วางใจในผลิตภัณฑ๑ที่
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมซึ่งจากการศึกษา พบวํา การรับรู๎คุณคําตราสินค๎ามีความสัมพันธ๑เชิงบวกใน
ทิศทางเดียวกันกับความไว๎วางใจในผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม อยูํในระดับสูง (r = 0.706) 
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 นอกจากนี้ พบวํา การรับรู๎คุณคําตราสินค๎ามีอิทธิพลเชิงบวกตํอความ
ไว๎วางใจในผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยตัวแปรการรับรู๎
คุณคําตราสินค๎าสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความไว๎วางใจในผลิตภัณฑ๑ที่เป็ นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม ได๎ร๎อยละ 49.7 (Adjusted R2 = 0.497) 
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 สมมติฐานที่ 2 ความไว๎วางใจในตราสินค๎ามีอิทธิพลเชิงบวกตํอการบอกตํอของผู๎บริโภค
ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมซึ่งจากการศึกษา พบวํา ความไว๎วางใจในตราสินค๎ามีความสัมพันธ๑
เชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับการบอกตํอของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม อยูํในระดับ
ปานกลาง (r = 0.648) อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 นอกจากนี้ พบวํา ความไว๎วางใจในตราสินค๎ามี
อิทธิพลเชิงบวกตํอการบอกตํอของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม อยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01 โดยตัวแปรความไว๎วางใจในตราสินค๎าสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบอก
ตํอของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ได๎ร๎อยละ 41.8 (Adjusted R2 = 0.418)   
 สมมติฐานที่ 3 ความไว๎วางใจในตราสินค๎ามีอิทธิพลเชิงบวกตํอการตั้งใจซื้อซ้ําของผู๎บริโภค
ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมซึ่งจากการศึกษา พบวํา ความไว๎วางใจในตราสินค๎ามีความสัมพันธ๑
เชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับการตั้งใจซื้อซ้ําของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  อยูํใน
ระดับปานกลาง (r = 0.637) อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 นอกจากนี้ พบวํา ความไว๎วางใจในตรา
สินค๎ามีอิทธิพลเชิงบวกตํอการตั้งใจซื้อซ้ําของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยตัวแปรความไว๎วางใจในตราสินค๎าสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรการตั้งใจซื้อซ้ําของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ได๎ร๎อยละ 40.5 (Adjusted R2 = 
0.405)   
 สมมติฐานที่ 4 ความไว๎วางใจในตราสินค๎ามีอิทธิพลเชิงบวกตํอความเต็มใจที่จะจํายซื้อ
ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมซ่ึงจากการศึกษา พบวํา ความไว๎วางใจในตราสินค๎ามีความสัมพันธ๑
เชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับความเต็มใจที่จะจํายซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม อยูํในระดับ
ปานกลาง (r = 0.636) อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 นอกจากนี้ พบวํา ความไว๎วางใจในตราสินค๎ามี
อิทธิพลเชิงบวกตํอความเต็มใจที่จะจํายซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม อยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01 โดยตัวแปรความไว๎วางใจในตราสินค๎าสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความเต็ม
ใจที่จะจํายซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ได๎ร๎อยละ 40.3 (Adjusted R2 = 0.403) 
 สมมติฐานที่ 5 การบอกตํอมีอิทธิพลเชิงบวกตํอการตั้งใจซื้อซ้ําของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อมซึ่งจากการศึกษา พบวํา การบอกตํอกับมีความสัมพันธ๑เชิงบวกในทิศทางเดียวกัน
กับการตั้งใจซื้อซ้ําของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม อยูํในระดับสูง (r = 0.703) อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 นอกจากนี้ พบวํา การบอกตํอมีอิทธิพลเชิงบวกตํอการตั้งใจซื้อซ้ําของ
ผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยตัวแปรการบอกตํอ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการตั้งใจซื้อซ้ําของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็ นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม ได๎ร๎อยละ 49.3 (Adjusted R2 = 0.493)   
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การอภิปรายผล 
       กลุํมตัวอยํางมีการรับรู๎คุณคําตราสินค๎าของผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมอยูํในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ทํานชื่นชอบที่จะซื้อตราสินค๎าสีเขียวมากกวําตราสินค๎าอ่ืน 
แม๎วําจะมีคุณลักษณะด๎านสิ่งแวดล๎อมเหมือน ๆ กัน เนื่องจากคุณคําตราสินค๎าสีเขียวนี้บํงบอก
ภาพลักษณ๑ที่มีคุณคํามากกวําตราสินค๎าอ่ืน ๆ สอดคล๎องกับแนวคิดของ  จิระวัฒน๑ อนุวิชชานนท๑ 
และศิริวรรณ เสรีรัตน๑ (2555) กลําววํา คุณคําตราสินค๎า หมายถึง ผลกระทบที่แตกตํางกันเชิงบวกที่
ทําให๎ตราสินค๎าเป็นที่รู๎จักกัน ทําให๎ลูกค๎ามีการตอบสนองตํอสินค๎าเป็นการเพ่ิมคุณคําหรือความนิยม
ของสินค๎าที่เกิดขึ้นจากภาพลักษณ๑ที่ดี เชํนเดียวกับ Choudhary and Gokarn (2013) ที่กลําววํา 
ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมติรตํอสิ่งแวดล๎อมหรือผลิตภัณฑ๑สีเขียว คือ ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎รับการยอมรับจากผู๎บริโภค 
เนื่องจากชํวยรักษาสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ ลดมลภาวะและความเสื่อมโทรมของโลก 
       กลุํมตัวอยํางมีความไว๎วางใจผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ตราผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมได๎สร๎างความมั่นใจ
ให๎กับทํานวําภาคธุรกิจกับสิ่งแวดล๎อมสามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางยั่งยืน สอดคล๎องกับ Moorman, 
Zaltman, and Deshpande (1992) ที่กลําววํา ความไว๎วางใจในตราสินค๎า คือความเต็มใจที่จะ
วางใจตํอการแลกเปลี่ยนโดยได๎รับการไว๎วางใจจากองค๑กรความเชื่อมั่นของบุคคลหนึ่งนั้น
ประกอบด๎วยความเชื่อมั่น ความพอใจ การรับรู๎เชิงบวก ซึ่งเป็นการรับรู๎วําองค๑กรมีความนําเชื่อถือ
มากน๎อยเพียงใด ความนําเชื่อถือมีผลทางด๎านดีตํอความภักดีของผู๎ใช๎บริการอีกด๎วย ความเชื่อมั่นเป็น
สิ่งที่ผู๎ใช๎บริการมีตํอผู๎ให๎บริการองค๑กรในทางที่ดี และเป็นพฤติกรรมที่เป็นประโยชน๑ตํอองค๑กร 
       กลุํมตัวอยํางมีการได๎รับพฤติกรรมการบอกตํอผลิตภัณฑ๑ท่ีเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมอยูํในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ทํานมักเชื่อและซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
เพราะเพ่ือนรํวมงานแนะนํา สอดคล๎องกับ จิระวัฒน๑ อนุวิชชานนท๑ และศิริวรรณ เสรีรัตน๑ (2555) ที่
กลําววํา การตลาดแบบบอกตํอโดยมุํงความสําคัญท่ีการสํงตํอและการแบํงปันข๎อมูลจากผู๎บริโภคไปยัง
ผู๎บริโภคอ่ืน ๆ เชํน เพ่ือน ครอบครัว หรือคนรู๎จัก ซึ่งผู๎บริโภคจะรู๎สึกวําข๎อมูลนั้น มีความนําเชื่อถือ
มากกวําการโฆษณา หรือแม๎แตํคําแนะนําจากโฆษก หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง  
       กลุํมตัวอยํางมีการตั้งใจซื้อซ้ําผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ทํานจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมที่ห๎าง MaxValu 
หรือเลมอนฟาร๑ม เมื่อมีความต๎องการที่จะซ้ือสินค๎าในอนาคต สอดคล๎องกับ Hellier, Geursen, Carr, 
and Rickard (2003) ที่กลําววํา การตั้งใจซื้อซ้ําเป็นลักษณะของการตัดสินใจโดยสํวนบุคคลเกี่ยวกับ
การซื้อสินค๎าหรือบริการซ้ําอีกครั้งตํอมา ซึ่งทําการซื้อสินค๎าหรือใช๎บริการจากบริษัทเดิม โดยในการ
ตัดสินใจซื้อครั้งแรกมักจะเป็นตัวชี้หรือคาดการณ๑พฤติกรรมในการซื้อซ้ําครั้งตํอมาได๎ 
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       กลุํมตัวอยํางมีความเต็มใจที่จะจํายซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมอยูํในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ทํานชอบที่จะซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมพรีเมี่ยม 
แม๎วํายี่ห๎ออ่ืนจะมีราคาที่ต่ํากวํา สอดคล๎องกับ วรพจน๑ ศิริรัตน๑ (2562) กลําววํา การรับรู๎เอกลักษณ๑
ผลิตภัณฑ๑มีอิทธิพลตํอความเต็มใจที่จะจําย โดยรู๎สึกวําผลิตภัณฑ๑ต๎องมีความโดดเดํนและแตกตํางจาก
ผลิตภัณฑ๑แบรนด๑อื่น 
       ผลการศึกษาการรับรู๎คุณคําตราสินค๎ามีอิทธิพลเชิงบวกตํอความไว๎วางใจในผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตร
ตํอสิ่งแวดล๎อม เนื่องจากคุณคําตราสินค๎าเป็นสิ่งที่สร๎างความมั่นใจให๎ผู๎บริโภคไว๎วางใจตํอผลิตภัณฑ๑
นั้น ๆ สอดคล๎องกับการศึกษาของ Alamsyah and Febrian (2020) ทําการ ศึกษาพฤติกรรมของ
ลูกค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม: ผลกระทบของการรับรู๎ตราสินค๎าตํอความไว๎วางใจผลิตภัณฑ๑ที่เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม พบวํา การรับรู๎ตราสินค๎ามีผลตํอความไว๎วางใจของผู๎บริโภคที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม การรับรู๎ตราสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมมีผลกระทบโดยตรงตํอเพ่ิมความไว๎วางใจของ
ผู๎บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ๑ แสดงให๎เห็นวําเมื่อสร๎างการรับรู๎ตราสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมอยําง
ถูกต๎องก็จะสามารถเพ่ิมมูลคําของผลิตภัณฑ๑ออร๑แกนิกส๑ได๎ สอดคล๎องกับการศึกษาของ Yasri, 
Engriani, and Rahmi (2017) ทําการศึกษาอิทธิพลของตราสินค๎าสีเขียว ความไว๎วางใจสีเขียวที่มีตํอ
การตัดสินใจซื้อสินค๎าร๎าน Body Shop พบวํา ตราสินค๎าสีเขียวมีนัยสําคัญและเป็นเชิงบวกตํอความ
ไว๎วางใจสีเขียว สอดคล๎องกับการศึกษาของ Mauliza., Fauzi, and, Rini (2019) ทําการศึกษาอิทธิพล
ของผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม การโฆษณาที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และตราสินค๎าที่เป็นมิตร
ตํอสิ่งแวดล๎อมตํอการตัดสินใจซื้อผํานความไว๎วางใจของผู๎บริโภคในผลิตภัณฑ๑ทัปเปอร๑แวร๑ที่ SMPN 
Beureunerun พบวํา ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอตํอสิ่งแวดล๎อม และตราสินค๎าที่มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
บางสํวนมีอิทธิพลเชิงบวกและมีนัยสําคัญตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑ทัปเปอร๑แวร๑ผํานทาง SMPN 
Beureuneun ซึ่งเป็นที่ไว๎วางใจของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอตํอสิ่งแวดล๎อม เชํนเดียวกับ
การศึกษาของ ฉัตรชัย อินทสังข๑, ณพรรณ สินธุศิริ, และ ยุพาภรณ๑ ชัยเสนา (2563) ทําการศึกษา 
ผลิตภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมและการรับรู๎คุณคําด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจซื้อ  พบวํา 
ผลิตภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมและการรับรู๎คุณคํามีบทบาทสําคัญและมีทิศทางบวกตํอความไว๎วางใจด๎าน
สิ่งแวดล๎อม 
       ความไว๎วางใจในตราสินค๎ามีอิทธิพลเชิงบวกตํอการบอกตํอของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม แสดงให๎เห็นวํา เมื่อผู๎บริโภคไว๎วางใจในตราสินค๎าแล๎ว จะสํงผลตํอพฤติกรรมการบอกตํอ
ผลิตภัณฑ๑ สอดคล๎องกับการศึกษาของ Issock, Mpinganjira, and Lombard (2018) ทําการศึกษา 
มุมมองเชิงประสบการณ๑เกี่ยวกับความพึงพอใจที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของลูกค๎า -ความไว๎วางใจที่
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม-การบอกปากตํอปากในเชิงบวก พบวํา การบอกตํอในเชิงบวกได๎รับผลกระทบ
จากความไว๎วางใจที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
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       ความไว๎วางใจในตราสินค๎ามีอิทธิพลเชิงบวกตํอการตั้งใจซื้อซ้ําของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตร
ตํอสิ่งแวดล๎อม เนื่องจาก ผู๎บริโภคมีความไว๎วางใจในตราสินค๎า ในที่สุดก็จะเกิดการซื้อซ้ําผลิตภัณฑ๑
เดิม สอดคล๎องกับแนวคิดของ Anderson (2006) ที่กลําววํา ซื้อซ้ําจะเกิดขึ้นได๎จากการที่ลูกค๎ามี
ความเชื่อมั่นในตัวสินค๎าหรือบริการเป็นพ้ืนฐาน สอดคล๎องกับการศึกษาของ Bestari, Butarbutar, 
and Saud (2020) ทําการศึกษา อิทธิพลของกลยุทธ๑ทางการตลาดสีเขียว ความไว๎วางใจของลูกค๎าที่
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ความตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมที่มีตํอพฤติกรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ที่มีตํอผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของกลุํมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนามยํอม พบวํา กลยุทธ๑การตลาดสีเขียว ลูกค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและความ
ตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมมีอิทธิพลอยํางมาก ในการกําหนดพฤติกรรมการซื้อ
สินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมสําหรับผู๎บริโภคที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับการศึกษา
ของ Chairy and Alamb (2019) ทําการศึกษา อิทธิพลของความกังวลด๎านสิ่งแวดล๎อม ความรู๎
เกี่ยวกับการรับรู๎ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และความไว๎วางใจที่มีตํอความตั้งใจในการซื้อ
ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม พบวํา มีอิทธิพลเชิงบวกและมีนัยสําคัญของความไว๎วางใจสีเขียว
ตํอความตั้งใจในการซื้อเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 
       ความไว๎วางใจในตราสินค๎ามีอิทธิพลเชิงบวกตํอความเต็มใจที่จะจํายซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม แสดงให๎เห็นวํา ผู๎บริโภคมีความเต็มใจจะจํายซื้อผลิตภัณฑ๑ใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยูํกับความ
ไว๎วางใจในตราสินค๎าที่มีอยูํเป็นทุนเดิม สอดคล๎องกับการศึกษาของ Yin, Han, Wang, Hu, and Lv 
(2019) ทําการศึกษา ชาติพันธุ๑วิทยา ความไว๎วางใจ และความเต็มใจที่จะจํายเงินของผู๎บริโภคชาวจีน
สําหรับฉลากอินทรีย๑จากหลากหลายประเทศและผู๎รับรองที่แตกตําง พบวํา ผู๎บริโภคชาวจีนโดยทั่วไป
ชอบฉลากอินทรีย๑จากประเทศที่พัฒนาแล๎ว (หรือผู๎รับรองออร๑แกนิกส๑ที่ลงทุนในสหรัฐฯ) และ
สอดคล๎องกับการศึกษาของ Leerattanakorn (2017) ทําการศึกษา ปัจจัยกําหนดการบริโภค
ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของคนเจเนอเรชั่นวายในจังหวัดเชียงใหมํของประเทศไทย พบวํา 
ความมั่นใจในตรารับรองเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกําหนดความเต็มใจจํายสําหรับสินค๎าสีเขียว 
       การบอกตํอมีอิทธิพลเชิงบวกตํอการตั้งใจซื้อซ้ําของผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
เนื่องจากผู๎บริโภคได๎รับการบอกตํอผลิตภัณฑ๑นั้น ๆ ในแงํดีก็จะทําให๎ระลึกถึงตราสินค๎า จนเกิดการ
ตั้งใจซื้อซ้ําในผลิตภัณฑ๑ดังกลําว สอดคล๎องกับการศึกษาของ ชลลดา สัจจานิตย๑ (2563) ทําการศึกษา 
อิทธิพลของกลุํมอ๎างอิงและการสื่อสารแบบปากตํอปากทางอิเล็กทรอนิกส๑ตํอการตอบสนองของ
ผู๎บริโภคในสินค๎าเพ่ือสิ่งแวดล๎อม พบวํา การสื่อสารแบบปากตํอปากทางอิเล็กทรอนิกส๑ประเภทการ
รีวิวสินค๎าเป็นการเฉพาะ ประเภทการแนะนําผํานสื่อสังคม และประเภทการแลกเปลี่ยนข๎อมูลทาง
ออนไลน๑อื่น ๆ สํงผลทางบวกตํอทัศนคติของผู๎บริโภคตํอสินค๎าเพ่ือสิ่งแวดล๎อมซ่ึงสํงผลตํอการตัดสินใจ
ซื้อในที่สุด สอดคล๎องกับการศึกษาของ Gani (2017) ทําการศึกษา ความตั้งใจในการซื้อและทัศนคติ
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ของผู๎บริโภคที่มีตํอสิ่งแวดล๎อม: การศึกษาผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในภาคสินค๎าอุปโภค
และบริโภค (FMCG) พบวํา การบอกตํอปากตํอปากมีผลตํอการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภคตํอผลิตภัณฑ๑
ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับการศึกษาของ Hayat and Ahmed (2017) ทําการศึกษา 
ผลกระทบของความกังวลด๎านสิ่งแวดล๎อม การโฆษณา และการบอกตํอปากตํอปาก ที่มีตํอพฤติกรรม
การซื้อที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม พบวํา การบอกตํอปากตํอปาก มีผลอยํางมากตํอพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
 
ข้อเสนอแนะ 
       จากการศึกษาวิจัยนี้ สามารถแบํงข๎อเสนอแนะออกเป็น 2 ประการ คือ ข๎อเสนอแนะสําหรับ
งานวิจัยครั้งนี้สําหรับการประยุกต๑ใช๎ในทางการบริหาร และข๎อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตํอไป 
       1. ข๎อเสนอแนะในการนําผลงานไปใช๎ 
 1.1 ข๎อเสนอแนะสําหรับการประยุกต๑ใช๎ในทางวิชาการ 

 จากผลการศึกษา เป็นการเพ่ิมองค๑ความรู๎และยืนยันข๎อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ๑
ระหวํางการรับรู๎คุณคําตราสินค๎า กับความไว๎วางใจผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค 
รวมทั้งความสัมพันธ๑ระหวํางความไว๎วางใจ กับพฤติกรรมการบอกตํอ การตั้งใจซื้อซ้ํา กับความเต็มใจ
ที่จะจํายซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค อีกทั้งความสัมพันธ๑ระหวํางการบอกตํอ 
กับการตั้งใจซื้อซ้ําผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค ถือได๎วําเป็นการสนับสนุนแนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องที่ผํานมา 
 1.2 ข๎อเสนอแนะสําหรับการประยุกต๑ใช๎ในทางการบริหาร 

 1.2.1 ผู๎ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ควรเพ่ิมไลน๑
ผลิตภัณฑ๑ และใสํคุณคําตราสินค๎านั้นให๎เป็นผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม เพ่ือเป็นการสร๎าง
ความไว๎วางใจในตราสินค๎าให๎แกํผู๎บริโภค จนเกิดการตั้งใจซื้อซ้ํา และเต็มใจที่จะจํายซื้อในผลิตภัณฑ๑ที่
มูลคําที่สูงกวําเดิม   

 1.2.2 ผู๎ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมรายใหมํ ควร
นําเสนอผลิตภัณฑ๑ผํานตัวแทนซึ่งสามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ๑ที่ไปสูํกลุํมเปูาหมายที่ต๎องการได๎ เชํน ใช๎
บุคคลอื่นไปในการบอกตํอผลิตภัณฑ๑ไปยังกลุํมเปูาหมาย โดยการใช๎เพื่อนรํวมงานแนะนําผลิตภัณฑ๑แกํ
เพ่ือนรํวมงานด๎วยกันเอง เนื่องจากความสนิทสนมจะทําให๎เกิดความไว๎วางใจตํอตราสินค๎าและ
ผลิตภัณฑ๑ในที่สุดกํอให๎เกิดมีการซื้อซ้ําผลิตภัณฑ๑นั้น 
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 2. ข๎อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตํอไป 
2.1 การศึกษาครั้งตํอไป ควรทําวิจัยเชิงคุณภาพในกลุํมผู๎บริโภคที่เคยซื้อ และไมํเคยซื้อ

ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม เพื่อได๎ข๎อมูลเชิงลึกถึงประเด็นสําคัญที่ผู๎บริโภคทั้ง 2 ฝุาย 
ให๎ความสําคัญกับคุณคําตราสินค๎าของผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
 2.2 การศึกษาครั้งตํอไป ควรเก็บข๎อมูลจากตัวอยํางในพ้ืนที่ภาคอ่ืน ๆ เชํน พ้ืนที่หัวเมืองใหญํ
เพ่ือทําให๎เข๎าใจพฤติกรรมผู๎บริโภคได๎ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่พักระดับ 5 ดาว ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

กรณีศึกษา : อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
Factors influencing the Decision to Use the 5-Star Accommodation 

Service of Thai Tourists Under the Epidemic Situation of the 
Coronavirus Disease 2019 Case Study : Koh Samui, Suratthani Province 

  
บัญฑิตา แคด า1 พัชรี  ทับทิม2 สินีรัตน์ รสหวาน3 และ กันตพีร์ ถิรกาน4  

Bantita Kaedum  Patcharee Tabtim  Sineerat Roswan  และ Guntapee Thiraganon 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการที่พักระดับ  
5 ดาว ของนักทํองเที่ยวชาวไทยภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กรณีศึกษา : อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ซึ่งประกอบด๎วย ปัจจัยสํวนบุคคล พฤติกรรม 
การใช๎บริการ และ ความพึงพอใจตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) รวบรวมข๎อมูลด๎วย
แบบสอบถามแบบบังเอิญจากกลุํมตัวอยํางของผู๎ที่เคยใช๎บริการที่พักระดับ 5 ดาว ในอําเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี จํานวน 400 คน และ วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน  

ผลการวิจัย พบวํา ประชากรสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุระหวําง 31–40 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจ๎าง/พนักงานบริษัทเอกชน และ มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 35,000 บาท
ขึ้นไป ด๎านพฤติกรรมการใช๎บริการ พบวํา เคยใช๎บริการ 2-3 ครั้ง วัตถุประสงค๑ในการเข๎าพักคือเพ่ือ 
การทํองเที่ยวแบบพักผํอนกับครอบครัวในชํวงวันหยุดสุดสัปดาห๑ ครั้งละ 2-3 คืน สํารองห๎องพักผําน
เว็บไซต๑จองห๎องพัก อัตราคําห๎องพักเฉลี่ยตํอการเข๎าพัก 1 คืน คือ 5 ,001-6,000 บาท รู๎จักที่พักผําน
เพ่ือน ตัดสินใจเข๎าพักด๎วยตนเอง สาเหตุหลักในการตัดสินใจเข๎าพักคือคําแนะนําผํานอินเทอร๑เน็ตหรือ
สื่อสังคมออนไลน๑ และ คาดวําจะกลับมาใช๎บริการอีก ด๎านความพึงพอใจตํอปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดบริการมีคําเฉลี่ยในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด โดย ด๎านลักษณะทางกายภาพมีคําเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือด๎านกระบวนการ และลําดับสุดท๎ายคือ ด๎านราคา จากการทดสอบสมมติฐานการ
วิจัย พบวํา ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑ ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได๎เฉลี่ยตํอ

                                                           
1 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร๑ สาขาวิชาการบริการและการทํองเท่ียว มหาวิทยาลัยตาป ี
2 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร๑ สาขาวิชาการบริการและการทํองเท่ียว มหาวิทยาลัยตาป ี
3 อาจารย๑ สาขาวิชาการบริการและการทํองเที่ยว มหาวิทยาลัยตาป ี
4 อาจารย๑ สาขาวิชาการบริการและการทํองเที่ยว มหาวิทยาลัยตาป ี
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เดือนที่แตกตํางกัน มีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการที่พักแตกตํางกัน และ ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎าน
ราคา ด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการให๎บริการ และ ด๎านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ๑กับการ
ตัดสินใจใช๎บริการที่พัก อยํางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการใช๎บริการ, ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps), ที่พักระดับ 5 
ดาว 
 
Abstract   
  The purpose of this research is to study factors influencing the decisions to 
use the 5-Star accommodation service of Thai tourists under the epidemic situation 
of the Coronavirus disease 2019, case study of Koh Samui, Suratthani Province by 
using demographic factors, service user’s behavior and satisfaction levels towards the 
service marketing mix factors (7Ps). The sample was consisted of 400 Thai tourists 
who stayed at the 5-Star accommodation in Koh Samui, Surat Thani. Questionnaires 
were used to collect data. The accidental sampling technique was involved. The 
statistics used for data analysis were descriptive statistics and inferential statistics. 

The research results are most of the respondents were female, aged between 
31-40 years old with a bachelor's degree or equivalent. Work as an employee working 
in a private company with an average salary 15,001 - 35,000 baht. In terms of service 
behavior, it was found that most of the sample group stayed for more than 2-3 
times. Their purpose of staying focused on a family vacation on weekends, 2-3 nights 
at a time, reserved a room through the hotel booking site. The average room rate per  
1-night stay is 5,001-6,000 baht. They knew about the hotel through friends and 
decided to stay by themselves. The main reason for deciding to stay was social 
media referrals and expected to use the hotel service again. The study indicated that 
most of the respondents had the highest satisfaction level of overall opinions 
towards the service marketing mix affecting staying in the hotel. When individual 
aspects were considered, the factor levels were listed in descending order; physical 
characteristics followed by process and the last one is price. 

Under the epidemic situation of the Coronavirus disease 2019, the result of 
the hypothesis testing showed that the different demographic factors including 
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gender, age, levels of education, occupation and average monthly income of Thai 
tourists influence the decision of accommodations selection and service marketing 
mix factors including product/hotel service, price, people, process, and physical 
characteristics factors affect the decision to select accommodations for Thai tourists 
visiting the 5-Star accommodation in Koh Samui, Surat Thani with a statistical 
significance of 0.05. 
 
Keywords: service user’s behavior, service marketing mix factors (7Ps),  
              5-Star accommodation 
 
บทน า 
  ธุรกิจที่พักแรมเป็นสํวนหนึ่งในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวที่มีบทบาทสําคัญตํอการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ๎อม กลําวคือ นอกจากธุรกิจที่พักแรมจะสร๎างรายได๎
โดยตรงจากการใช๎บริการนักทํองเที่ยวและดึงดูดการลงทุนจากตํางชาติแล๎ว ยังสํงผลทางอ๎อมในด๎าน  
การจ๎างงานในภาคอุตสาหกรรมการบริการเป็นจํานวนมาก  
  อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี เป็นอําเภอที่มีลักษณะเป็นหมูํเกาะกลางอําวไทย 
ที่มีเกาะเล็กเกาะน๎อยตําง ๆ ที่มีความสวยงามล๎อมรอบอยูํมากมายนับร๎อยเกาะ จนทําให๎จังหวัด  
สุราษฎร๑ธานีได๎รับการขนานนามวํา “เมืองร๎อยเกาะ” เกาะสมุยเป็นสถานที่ทํองเที่ยวยอดนิยมอันดับ
ต๎นๆ ของเมืองไทยอีกแหํงหนึ่งที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด๎วยมีธรรมชาติอันงดงาม เพียบพร๎อมไปด๎วย 
สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทํองเที่ยวทุกรูปแบบ ไมํวําจะเป็นทั้งที่พักจํานวนมาก การคมนาคม 
ที่สะดวก และมีสนามบินนานาชาติอยูํบนเกาะซึ่งชํวยเพ่ิมศักยภาพในการรองรับนักทํองเที่ยวและ 
เติมเต็มให๎เกาะแหํงนี้ เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สมบูรณ๑แบบ จึงทําให๎มีนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทย 
และชาวตํางชาติหลั่งไหลไปเยี่ยมเยือนปีละหลายล๎านคน (ฐิติกาญจน๑ ทวยเจริญ, 2560) โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งกับกลุํมนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติระดับบน (Niche Market) ที่ถือวําเป็นนักทํองเที่ยวกลุํม
ศักยภาพสูงที่รสนิยมในการทํองเที่ยวแบบหรูหรา (Luxury Tourism) (รจิต คงหาญ, 2560) 
 สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สํงผลกระทบกับประชาชน
และธุรกิจทั่วโลก รวมถึงอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวของไทย ซึ่งเดิมเป็นแหลํงรายได๎สําคัญของ
ประเทศ เชํนเดียวกันกับธุรกิจที่พักแรมที่ต๎องปรับตัวเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะอยํางยิ่งกับ
ธุรกิจที่พักระดับ 5 ดาวในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ซึ่งได๎รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจาก
ปริมาณนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติที่เคยเป็นกลุํมเปูาหมายหลักลดปริมาณลง ที่พักแรมระดับ  5 ดาว
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หลายแหํงจึงปรับกลยุทธด๎วยการเปลี่ยนเปูาหมายทางการตลาดเป็นกลุํมนักทํองเที่ยวชาวไทย ซึ่งจาก
ข๎อมูลสถิติของกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา พบวํา เพียงชํวงไตรมาสแรกของปี พ.ศ.2565 นั้นมี
จํานวนนักทํองเที่ยวชาวไทยเดินทางมาทํองเที่ยวจังหวัดสุราษฎร๑ธานีเพ่ิมขึ้นจากสถิติโดยรวมของ
นักทํองเที่ยวชาวไทยในปี พ.ศ. 2564 ถึงร๎อยละ 144.33 (กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา, 2565)  

 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมในการรองรับและเพ่ิมศักยภาพด๎านการบริการให๎สอดคล๎อง
กับบริบทของกลุํมนักทํองเที่ยวชาวไทยระดับบนหรือนักทํองเที่ยวชาวไทยกลุํมศักยภาพสูงที่รสนิยม
ในการทํองเที่ยวแบบหรูหราที่คาดวําจะมีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้น ผู๎วิจัยจึงศึกษา ปัจจัยที่มีผลตํอ 
การตัดสินใจใช๎บริการที่พักระดับ 5 ดาว ของนักทํองเที่ยวชาวไทย ภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา : อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ทั้งนี้เพ่ือให๎
ผู๎ประกอบการด๎านธุรกิจที่พักระดับ 5 ดาว หรือ ธุรกิจที่พักระดับในรูปแบบอ่ืน ๆ สามารถนําข๎อมูลที่
ได๎จากการศึกษาในครั้งนี้ ไปปรับใช๎ในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ลูกค๎าตํอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑และปัจจัยด๎านพฤติกรรมการใช๎บริการของ
นักทํองเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจใช๎บริการที่พักระดับ 5 ดาว ภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา: อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
  2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจตํอสํวนประสมทางการตลาดบริการของนักทํองเที่ยว 
ชาวไทยในการตัดสินใจใช๎บริการที่พักระดับ 5 ดาว ภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา: อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
  3. เพ่ือศึกษาปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑ที่สํงผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการที่พักระดับ 5 ดาว
ของนักทํองเที่ยวชาวไทย ภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กรณีศึกษา: อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
  4. เพ่ือศึกษาปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ๑กับการตัดสินใจใช๎
บริการที่พักระดับ 5 ดาว ของนักทํองเที่ยวชาวไทยภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา: อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
 
สมมติฐาน  
  1. ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑ของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่แตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจใช๎
บริการที่พักระดับ 5 ดาว ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตํางกัน  
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  2. ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ๑กับการตัดสินใจใช๎บริการที่พัก
ระดับ 5 ดาว ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ของนักทํองเที่ยวชาวไทยภายใต๎สถานการณ๑ 
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      1.1 ประชากร ได๎แกํ นักทํองเที่ยวชาวไทยที่ เคยใช๎บริการที่พักระดับ 5 ดาว ในอําเภอ 

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  1.2 กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ นักทํองเที่ยวชาวไทยที่ เคยใช๎บริการที่พักระดับ 5 ดาว ในอําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
คือ ระหวํางวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 เมษายน 2565 ซึ่งไมํทราบจํานวนที่แนํนอน  
จึงคํานวณขนาดกลุํมตัวอยํางจากสูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อ๎างถึงใน นคร เสรีรักษ๑ และ
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ภรณี ดีราษฎร๑วิเศษ, 2561 หน๎า 45) โดยกําหนดระดับคําความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 และระดับ 
คําความคลาดเคลื่อนร๎อยละ 5 ซึ่งได๎ขนาดตัวอยํางอยํางน๎อย 385 คน เพ่ือความสะดวกในการ
ประเมินผล และการวิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎วิจัยจึงใช๎ขนาดกลุํมตัวอยํางท้ังหมด 400 ตัวอยําง 
          2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

      เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผํานการตรวจแก๎ไขจากผู๎เชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทําน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง และ นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-Out) กับกลุํม
ตัวอยํางจํานวน 30 ชุด โดยวิธีการหาคําสัมประสิทธ๑แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามสูตรของ 
Cronbach’s Alpha จากการทดสอบโดยรวมได๎คําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.82 ซึ่งมากกวํา 0.7  
แสดงวํา แบบสอบถามมีความนําเชื่อถือ โดยแบบสอบถาม แบํงออกเป็น 4 สํวน ประกอบด๎วย 
        สํวนที่ 1 ข๎อมูลด๎านประชากรศาสตร๑ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ 
รายได ๎

สํวนที่ 2 ข๎อมูลด๎านพฤติกรรมการใช๎บริการของนักทํองเที่ยว ได๎แกํ จํานวนครั้งที่เคยเข๎า
พัก วัตถุประสงค๑หลักของการเข๎าพัก ชํวงเวลาที่ทํานมักเข๎าพัก ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการพักในแตํละ
ครั้ง ผู๎รํวมเดินทางเข๎าพัก อัตราคําห๎องพักเฉลี่ยตํอการเข๎าพัก (ตํอ 1 คืน) วิธีการจองห๎องพัก 
แหลํงข๎อมูลที่ทําให๎รู๎จักที่พัก บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจในการเข๎าพัก สาเหตุหลักที่ทาให๎ทําน
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักในครั้งนี้ และ โอกาสที่จะกลับมาพัก  

สํวนที่ 3 ด๎านความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ 
(7Ps) ของที่พักระดับ 5 ดาว ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ๑ 
(Product) ด๎านราคา (Price) ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (Place) ด๎านการสํงเสริมการตลาด 
(Promotions) ด๎านบุคคล (People) ด๎านกระบวนการ (Process) และ ด๎านกายภาพ (Physical) 

      สํวนที่ 4 ข๎อเสนอแนะ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     3.1 ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากชุดแบบสอบถาม

จํานวน 400 ชุด  
      3.2 ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข๎อมูลที่ผู๎ศึกษาเก็บรวบรวมค๎นคว๎าจาก

ตํารา เอกสารบทความ วารสารทางวิชาการ ข๎อมูลทางสถิติหรือรายงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง วิทยานิพนธ๑
สารนิพนธ๑ เอกสารเผยแพรํ และ ข๎อมูลจาก Website ตํางๆ ของหนํวยงานราชการที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 การวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
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       1) วิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑  และ ปัจจัยด๎าน
พฤติกรรมการตัดสินใจใช๎บริการที่พักระดับ 5 ดาว ของนักทํองเที่ยวชาวไทยภายใต๎สถานการณ๑ 
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช๎คําความถี่ และคําร๎อยละ  

   2)  วิ เคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตํอปัจจัยสํวนประสม 
ทางการตลาดบริการ (7Ps) ของที่พักระดับ 5 ดาว ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี โดยใช๎ 
คําเฉลี่ย (Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.2 การวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ด๎วยเครื่องมือวิเคราะห๑ผล ดังนี้ 

1) ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑ของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่แตกตํางกันสํงผลตํอ
การตัดสินใจใช๎บริการที่พักระดับ 5 ดาว ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ภายใต๎สถานการณ๑
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตํางกัน ทําการทดสอบสมมติฐานด๎วย 
การทดสอบความแตกตํางคําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยําง 2 กลุํมที่มีความเป็นอิสระตํอกัน ( Independent 
Sample T-test) และ การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
    2) สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ๑กับการตัดสินใจใช๎
บริการที่พักระดับ 5 ดาว ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ของนักทํองเที่ยวชาวไทยภายใต๎
สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการทดสอบสมมติฐานด๎วยการ
วิเคราะห๑ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
  สํวนที่ 1 ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑  
  จากกลุํมตัวอยํางทั้งหมด จํานวน 400 คน พบวํา ประชากรสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 
216 คน คิดร๎อยละ 54.00 มีอายุระหวําง 31–40 ปี จํานวน 172 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.00 มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 302 คน คิดเป็นร๎อยละ 75.50 เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวํา สํวน
ใหญํประกอบอาชีพลูกจ๎างหรือพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 142 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.50 และ มี
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 35,000 บาท ขึ้นไป  จํานวน 162 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.50  
 สํวนที่ 2 ด๎านพฤติกรรมการใช๎บริการ 
  ผลการวิจัย พบวํา สํวนใหญํเคยใช๎บริการ 2-3 ครั้ง จํานวน 174 คน คิดร๎อยละ 43.50 
วัตถุประสงค๑หลักของการเข๎าพัก คือ เพ่ือการทํองเที่ยวแบบพักผํอน จํานวน 230 คน คิดร๎อยละ 
57.50 มักเข๎าพักในชํวงวันหยุดสุดสัปดาห๑ จํานวน 228 คน คิดร๎อยละ 40.00 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยใน
การพักในแตํละครั้งประมาณ 2-3 คืน จํานวน 244 คน คิดร๎อยละ 61.00 รํวมเดินทางเข๎าพักกับ
ครอบครัว จํานวน 160 คน คิดร๎อยละ 40.00 อัตราคําห๎องพักเฉลี่ยตํอการเข๎าพัก 1 คืน คือ 5,001-
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6,000 บาท จํานวน 126 คน คิดร๎อยละ 31.50 สํารองห๎องพักผํานเว็บไซต๑จองห๎องพัก จํานวน 224 
คน คิดร๎อยละ 56.00 รู๎จักที่พักผํานเพ่ือน/เพ่ือนรํวมงาน/คนรู๎จัก จํานวน 128 คน คิดร๎อยละ 32.00 
ตัดสินใจในการเข๎าพักด๎วยตนเอง จํานวน 144 คน คิดร๎อยละ 36.00 โดยสาเหตุหลักที่ทําให๎ตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการที่พักในครั้งนีค้ือคําแนะนําผํานอินเทอร๑เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน๑ จํานวน 158 คน คิด
ร๎อยละ 39.50 และ คาดวําจะกลับมาใช๎บริการอีก จํานวน 392 คน คิดร๎อยละ 98.00 

สํวนที่3 ด๎านความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 

  ผลการศึกษา พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ในภาพรวมอยูํในระดับ

มากที่สุด ( =4.23, S.D.= 0.564) โดยด๎านลักษณะทางกายภาพ มีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด๎าน

กระบวนการ และลําดับสุดท๎ายคือ ด๎านราคา โดยมีรายละเอียดดังตาราง ดังตํอไปนี้ 

ตาราง 1 แสดงคําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับความพึงพอใจตํอปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดบริการ (7Ps)  

ปัจจัยการตลาด 
รวม (n=400) 

 S.D.  แปรผล ล าดับ 
1. ด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product)  4.29 0.649 มากที่สุด 3 
2. ด๎านราคา (Price)  4.08 0.655 มาก 7 
3. ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (Place)  3.69 0.665 มาก 6 
4. ด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion)  3.75 0.548 มาก 5 
5. ด๎านบุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee)  4.77 0.409 มากที่สุด 4 
6. ด๎านกระบวนการ (Process) 4.62 0.505 มากที่สุด 2 
7. ด๎านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 4.43 0.518 มากที่สุด 1 

รวม 4.23 0.564 มากที่สุด 
 
สํวนที่ 4 การวิเคราะห๑ความแตกตํางระหวํางตัวแปร ( T-Test) การวิเคราะห๑ความแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑ของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่

แตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการที่พักระดับ 5 ดาว ใน อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
ภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตํางกัน พบวํา ปัจจัยด๎าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการตัดสินใจใช๎
บริการที่พัก แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีรายละเอียดดังตาราง ดังตํอไปนี้ 

 

X

X
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ตารางที่ 2 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 
สมมติฐานที่ 1 สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

เพศ T-Test .015* ยอมรับ 
อายุ F-Test .000* ยอมรับ 
ระดับการศึกษา F-Test .000* ยอมรับ 
อาชีพ F-Test .000* ยอมรับ 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน  F-Test .000* ยอมรับ 
* หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  
 
 

สํวนที่ 5 การทดสอบด๎วยการวิเคราะห๑ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการมี

ความสัมพันธ๑กับการตัดสินใจใช๎บริการที่พักระดับ 5 ดาว ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
ของนักทํองเที่ยวชาวไทยภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบวํา 
และ ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านราคา ด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการให๎บริการ และ ด๎านลักษณะทาง
กายภาพ มีความสัมพันธ๑กับการตัดสินใจใช๎บริการที่พัก อยํางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนี้ 
ตารางที่ 2 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 
ปัจจัยประสมทางการตลาดบริการ B SE β t Sig. แปลผล 

ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ -.061 .081 -.045 -.752 .045* ยอมรับ 
ปัจจัยด๎านราคา .039 .063 .034 .616 .050* ยอมรับ 
ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจําหนําย .110 .083 .087 1.336 .100 ปฏิเสธ 
ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด .023 .080 .018 .283 .780 ปฏิเสธ 
ปัจจัยด๎านบุคลากร -.056 .089 -.044 -.632 .050* ยอมรับ 
ปัจจัยด๎านกระบวนการให๎บริการ -.100 .082 -.073 -1.222 .022* ยอมรับ 
ปัจจัยด๎านลักษณะทางกายภาพ .146 .080 .100 1.831 .006* ยอมรับ 
R = .140 R2 .200 = SE = .445 และ * หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  
 
อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยพบวํา จากกลุํมตัวอยํางที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 400 คน                
มีประชากรสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุระหวําง 31–40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อจําแนก
ตามอาชีพ พบวํา สํวนใหญํประกอบอาชีพลูกจ๎างหรือพนักงานบริษัทเอกชน และ มีรายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน 35,000 บาท ขึ้นไป สํวนด๎านพฤติกรรมการใช๎บริการ พบวํา เคยใช๎บริการ  2-3 ครั้ง 
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วัตถุประสงค๑หลักของการเข๎าพัก คือ เพ่ือการทํองเที่ยวแบบพักผํอน มักเข๎าพักในชํวงวันหยุดสุด
สัปดาห๑ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการพักในแตํละครั้งประมาณ 2-3 คืน รํวมเดินทางเข๎าพักกับครอบครัว 
อัตราคําห๎องพักเฉลี่ยตํอการเข๎าพัก 1 คืน คือ 5,001-6,000 บาท สํารองห๎องพักผํานเว็บไซต๑จอง
ห๎องพัก รู๎จักที่พักผํานเพื่อน ตัดสินใจในการเข๎าพักด๎วยตนเอง โดยสาเหตุหลักที่ทําให๎ตัดสินใจเลือกใช๎
บริการที่พักในครั้งนี้คือคําแนะนําผํานอินเทอร๑เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน๑ และ คาดวําจะกลับมาใช๎
บริการอีก ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุชญา อมรกล (2562) ที่ศึกษาพฤติกรรมที่สํงผลตํอปัจจัย
สํวนประสมทางการตลาดในการเข๎าพักโรงแรมลันตาแซนด๑ รีสอร๑ท แอนด๑สปา ของนักทํองเที่ยวชาว
ไทยในจังหวัดกระบี่ ที่พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุระหวําง 20-39 ปี มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทํา วัตถุประสงค๑ในการเข๎าพักคือเพ่ือการทํองเที่ยวและพักผํอน นิยม
เดินทางทํองเที่ยวในชํวงวันหยุดตามเทศกาล รํวมเดินทางกับครอบครัว  ตัดสินใจเข๎าพักด๎วยตนเอง 
และ สํารองห๎องพักผํานทางเว็บไซต๑ นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ พรนภา ธนโพธิวิรัตน๑ 
(2564) ที่ศึกษา คุณภาพบริการและปัจจัยทางการตลาดที่สัมพันธ๑กับคุณภาพการบริการที่พักหลังการ
ผํอนปรนมาตรการจากวิกฤตการแพรํระบาดของโควิด-19 ที่พบวํา จุดประสงค๑ในการเข๎าใช๎บริการที่
พักคือเพ่ือการพักผํอน/ทํองเที่ยว ในชํวงเวลาวันหยุดราชการ สํารองที่พักจากเว็บไซต๑จองที่พัก
ออนไลน๑ และ ตัดสินใจเข๎าใช๎บริการจากสื่อ Social Media  

สําหรับผลการศึกษา ด๎านความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด
บริการ (7Ps) พบวํา โดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด ซึ่งสามารถเรียงลําดับจากมากไปน๎อย ได๎แกํ ด๎าน
ลักษณะทางกายภาพ ด๎านกระบวนการ ด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านบุคลากรหรือพนักงาน ด๎านการสํงเสริม
การตลาด ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย และ ด๎านราคา ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุชญา อมรกล 
(2562) ที่ศึกษาพฤติกรรมที่สํงผลตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในการเข๎าพัก โรงแรมลันตา
แซนด๑ รีสอร๑ท แอนด๑สปา ของนักทํองเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ที่พิจารณาปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดบริการ พบวํา กลุํมตัวอยํางมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับความสําคัญของปัจจัยสํวนประสม
ทางการตลาดตํอการเลือกใช๎บริการอยูํในระดับมากที่สุด 2 ด๎าน คือ ด๎านพนักงานผู๎ให๎บริการ และ 
ด๎านกระบวนการให๎บริการ 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวํา ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑ ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางกัน มีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการที่พักแตกตําง
กัน และ ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านราคา ด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการให๎บริการ และ ด๎านลักษณะ
ทางกายภาพ มีความสัมพันธ๑กับการตัดสินใจใช๎บริการที่พัก อยํางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุชญา อมรกล (2562) ที่ศึกษา พฤติกรรมที่สํงผลตํอปัจจัยสํวนประสม
ทางการตลาดในการเข๎าพัก โรงแรมลันตาแซนด๑ รีสอร๑ท แอนด๑สปา ของนักทํองเที่ยวในจังหวัดกระบี่ 
ที่พบวํา นักทํองเที่ยวที่มีรายได๎ตํอเดือนที่แตกตํางกัน สํงผลตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด
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โดยรวมในการเข๎าพักโรงแรมลันตาแซนด๑ รีสอร๑ทแอนด๑สปา ที่แตกตํางกัน และ สอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ พรรธนันท๑ คลํองสั่งสอน (2562) ที่ศึกษา ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจของลูกค๎าชาวไทย ใน 
การเข๎าพักโรงแรมห๎าดาวริมน้ํายํานบางรัก กรุงเทพฯ ที่พบวํา ข๎อมูลประชากรในด๎านอาชีพ และ
รายได๎ ที่แตกตํางกันมีผลกระทบตํอการตัดสินใจของลูกค๎าในการเข๎าพัก และ พบวํา สํวนประสมทาง
การตลาดในด๎านผลิตภัณฑ๑ ราคา ด๎านกระบวนการให๎บริการ ด๎านลักษณะทางกายภาพ และ ด๎าน
บุคลากร มีผลกระทบตํอการตัดสินใจเลือกโรงแรมห๎าดาวของลูกค๎าริมแมํน้ําบางรัก กรุงเทพมหานคร
ที่แตกตํางกัน 
  
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัย สามารถนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการของที่พักระดับ 5 ดาว 

แกํนักทํองเที่ยวชาวไทย ภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
โดยเรียงลําดับตามความสําคัญเรํงดํวนในการปรับปรุงและการพัฒนาการบริการตามหลักปัจจัยทาง
การตลาดบริการ ดังนี้  
 ด๎านราคา จากสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สํงผลให๎
ปริมาณนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติที่เคยเป็นกลุํมเปูาหมายหลักลดปริมาณลง ดังนั้นที่พักระดับ  5 ดาว 
หลายแหํงจึงใช๎กลยุทธในการกระตุ๎นการตัดสินใจซื้อของกลุํมนักทํองเที่ยวชาวไทยด๎วยการปรับลด
อัตราคําห๎องพัก แตํเมื่อนักทํองเที่ยวตัดสินใจเข๎าใช๎บริการแล๎ว พบวําอัตราคําธรรมเนียมการใช๎บริการ
ตําง ๆ ในที่พักคํอนช๎างสูง จึงควรมีการปรับอัตราคําบริการให๎สอดคลองกับบริบทของนักทํองเที่ยว
ชาวไทย เชํน อัตราคําบริการซักรีด และ อัตราคําอาหารและเครื่องดื่มของที่พักให๎มีความเหมาะสม 

ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย จากการศึกษาที่พบวํา นักทํองเที่ยวชาวไทยในปัจจุบัน นิยมหา
ข๎อมูล เปรียบเทียบราคา และ สํารองห๎องพักผํานทางออนไลน๑ ดังนั้น จึงควรเพ่ิมความหลากหลาย
ของชํองทางการจําหนํายผําน Online Travel Agent ให๎มากขึ้น เชํน การจําหนํายผํานเว็บไซต๑ของ 
Agoda, Expedia, Booking.com และ Hotels.com เป็นต๎น 

ด๎านการสํงเสริมการตลาด เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมการผู๎ใช๎บริการของกลุํมนักทํองเที่ยว 
ชาวไทยในปัจจุบันที่นิยมหาข๎อมูลและตัดสินใจเลือกใช๎บริการที่พักโดยจากการพิจารณาคําแนะนํา
ของผู๎ทีเ่คยใช๎บริการผํานทางอินเทอร๑เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน๑ ดังนั้น จึงควรเน๎นการประชาสัมพันธ๑
ในลักษณะการรีวิวให๎มากขึ้น เชํนการประชาสัมพันธ๑ผําน TripAdvisor, Travel YouTube 
Channel, Facebook หรือ Instagram ของผู๎มีอิทธิพลทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน๑ (Social 
Media Influencer) และ YouTuber เป็นต๎น 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรทําการศึกษากับกลุํมลูกค๎าที่เป็นชาวตํางประเทศ ซึ่งเป็นกลุํมลูกค๎าที่นิยมมาใช๎บริการที่
พักระดับ 5 ดาว เพ่ือจะได๎ผลการวิจัยที่ครอบคลุมทัศนคติของลูกค๎าทุกกลุํมสัญชาติ 

ด๎านบุคลากร ควรกระตุ๎นให๎พนักงานกระตือรือร๎น ให๎บริการอยํางครบถ๎วนและถูกต๎อง และ
บางที่พักควรเพ่ิมพนักงานบริการรถเข็นสําหรับผู๎สูงอายุหรือผู๎พิการ และ ควรอบรมพนักงานให๎มี
ความเชี่ยวชาญในการดูแลแขกผู๎สูงอายุหรือผู๎พิการ 

ด๎านผลิตภัณฑ๑ ที่พักควรสร๎างความนําเชื่อถือด๎านการปูองกันการแพรํระบาดให๎มากขึ้น เชํน 
จัดเตรียมเจลล๎างมือหรือสเปรย๑แอลกอฮอล๑ฆําเชื้อไว๎ตามจุดตํางๆ ทั่วที่พัก ดูแลความสะอาดอยําง
เข๎มงวดในห๎องพักและพ้ืนที่สาธารณะของที่พักพร๎อมติดปูายให๎ลูกค๎าทราบวําบริเวณใดบ๎างที่การทํา
ความสะอาดและฆําเชื้อแล๎ว 

ด๎านกระบวนการบริการ ควรปรับเงื่อนไขและขั้นตอนการลงทะเบียนเข๎าพักให๎สะดวก
รวดเร็ว หรือ นําเทคโนโลยีมาใช๎ในกระบวนการบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแกํลูกค๎า นอกจากจะ
ชํวยลดขั้นตอนในการขั้นตอนการปฏิบัติงานแล๎วยังลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จากสัมผัสโดยตรง 

ด๎านลักษณะทางกายภาพ ควรเน๎นการบรรยากาศเงียบสงบเป็นสํวนตัว บริเวณโดยรอบที่พัก
มีการตกแตํงอยํางสวยงาม รํมรื่น สะอาด เป็นระเบียบ มีการแบํงสัดสํวนพ้ืนที่ภายในที่พักอยํางลงตัว 
เชํน บริเวณพักผํอน ห๎องอาหาร สระวํายน้ํา บาร๑ นอกจากนี้ ควรมีเครื่องมือและอุปกรณ๑ใน 
การให๎บริการที่ทันสมัย เชํน คอมพิวเตอร๑ และ อุปกรณ๑ปลํอยสัญญาณอินเตอร๑เน็ต เป็นต๎น เนื่องจาก
ปัจจุบันนักทํองเที่ยวสํวนใหญํนิยมเดินทางมาทํองเที่ยวเพ่ือพักผํอนแบบสํวนตัวไปพร๎อมกับทํางาน
ผํานระบบออนไลน๑ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
Factors influencing the Decision to Travel  

Khao Sok National Park, Suratthani Province of Thai Tourists  
Under the Epidemic Situation of the Coronavirus Disease 2019 

  
ดลนภา คงกุลทอง1  ผานิตา วงศ์สุวรรณ2  สินีรัตน์ รสหวาน3  จิรวรรณ ทรัพยเ์จริญ4  และ ฉันท์ชนก ไชยสมบูรณ์5 

Donnapha Kongkulthong  Panita Wongsuwan  Sineerat Roswan  
Jirawan Sapcharoen และ Chanchanok Chaisomboon 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติ                    
เขาสก จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ของนักทํองเที่ยวชาวไทย ภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งประกอบด๎วย ปัจจัยสํวนบุคคล พฤติกรรมการทํองเที่ยว  และความ 
พึงพอใจตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) รวบรวมข๎อมูลด๎วยแบบสอบถามแบบ
บังเอิญจากกลุํมตัวอยํางของผู๎ที่เคยทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร๑ธานี จํานวน 400 
คน และ วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน  

ผลการวิจัย พบวํา ประชากรสํวนใหญํเป็นนักทํองเที่ยวชํวงวัยรุํน/วัยหนุํมสาว เพศหญิง อายุ
ระหวําง 21-30 ปี เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10 ,001-
20,000 บาท ด๎านพฤติกรรมการทํองเที่ยว พบวํา สํวนใหญํมาทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติเขาสกเป็น
ครั้งแรก เพ่ือพักผํอนพร๎อมกับคนรักแบบเช๎าไปเย็นกลับในชํวงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห๑ รู๎จักอุทยาน
แหํงชาติจากอินเตอร๑เน็ต/สื่อสังคมออนไลน๑/ชํองยูทูป ตัดสินใจทํองเที่ยวด๎วยตนเองโดยอาศัย
แหลํงข๎อมูลประกอบการตัดสินใจจากคําแนะนําผํานอินเตอร๑เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน๑  คําใช๎จําย
เฉลี่ยในการทํองเที่ยว 1,000-2,000 บาท และ คาดวําจะกลับมาทํองเที่ยวอีก สํวนด๎านความพึงพอใจ
ตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ของอุทยานแหํงชาติเขาสก ในภาพรวมอยูํในระดับ
มากที่สุด โดยด๎านลักษณะทางกายภาพ มีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด๎านผลิตภัณฑ๑ และ ลําดับ

                                                           
1 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร๑ สาขาวิชาการบริการและการทํองเท่ียว มหาวิทยาลัยตาป ี
2 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร๑ สาขาวิชาการบริการและการทํองเท่ียว มหาวิทยาลัยตาป ี
3 อาจารย๑ สาขาวิชาการบริการและการทํองเที่ยว มหาวิทยาลัยตาป ี
4 อาจารย๑ สาขาวิชาการบริการและการทํองเที่ยว มหาวิทยาลัยตาป ี
5 อาจารย๑ สาขาวิชาการบริการและการทํองเที่ยว มหาวิทยาลัยตาป ี
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สุดท๎ายคือ ด๎านการสํงเสริมการตลาด และสุดท๎ายจากการทดสอบสมมติฐาน พบวํา  ปัจจัยด๎าน
ประชากรศาสตร๑ของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่แตกตํางกันในด๎านเพศ อาชีพ และ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน  
สํงผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยว แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

  
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการใช๎บริการ, ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps), อุทยานแหํงชาติ
เขาสก จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  

 
Abstract   
  The purpose of this research is to study factors influencing the decisions to 
travel Khao Sok National Park, Suratthani Province of Thai tourists under the epidemic 
situation of the Coronavirus disease 2019, by using demographic factors, tourist 
behavior and satisfaction levels towards the service marketing mix factors (7Ps). The 
sample was consisted of 400 Thai tourists who visited Khao Sok National Park, 
Suratthani Province. Questionnaires were used to collect data. The accidental 
sampling technique was involved. The statistics used for data analysis were 
descriptive statistics and inferential statistics. 

The research results are most of the respondents were teenagers/young 
adults, female, aged between 21-30 years old with a bachelor's degree or equivalent, 
as a student with an average salary 10,001-20,000 baht. In terms of tourist behavior, it 
was found that most of the sample group first time visited Their purpose of staying 
focused on relax with lovers for a day trip during the weekend. They knew about the 
Khao Sok National Park through the internet/social media/YouTube channels and 
decided to visit by themselves. The main reason for deciding to visiting was social 
media referrals. The average cost of travel is 1,000-2,000 baht and expected to visit 
again. The study indicated that most of the respondents had the highest satisfaction 
level of overall opinions towards the service marketing mix affecting visiting Khao Sok 
National Park. When individual aspects were considered, the factor levels were listed 
in descending order; physical characteristics followed by product and the last one is 
marketing promotion. And under the epidemic situation of the Coronavirus disease 
2019, the result of the hypothesis testing showed that the different demographic 
factors including gender, occupation and average monthly income of Thai tourists 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  892 
 

influence the decision to travel Khao Sok National Park, Suratthani Province with a 
statistical significance of 0.05. 

 
Keywords: tourist behavior, service marketing mix factors (7Ps), Khao Sok National 
Park, Suratthani Province 
 
บทน า 
  อุตสาหกรรมทํองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญํที่สุดของโลก เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาท
สําคัญอยํางมากตํอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม และเป็นอุตสาหกรรมที่สร๎างรายได๎
ให๎กับประเทศไทยเป็นอันดับต๎น ๆ ทําให๎เกิดการจ๎างงาน การกระจายรายได๎ เกิดการหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจและสร๎างผลประโยชน๑ให๎กับคนในประเทศ  
  ปัจจุบันการทํองเที่ยวเชิงนิเวศได๎รับการสํงเสริมอยํางมากในประเทศไทย เพราะเป็น
ทางเลือกใหมํในการทํองเที่ยวที่ไมํใชํเพ่ือผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจอยํางเดียว  แตํมุํงประสาน
ผลประโยชน๑ของการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอีกด๎วย (จิรดาภา สนิทจันทร๑, 
2564)  
 อุทยานแหํงชาติเขาสก ตั้งอยูํบนพ้ืนที่ธรรมชาติอันกว๎างใหญํของอําเภอพนมและอําเภอบ๎าน
ตาขุน จังหวัดสุราษฎร๑ธานี มีเนื้อที่ประมาณ 463,131.43 ไรํ มีพ้ืนที่ราบมีน๎อย พ้ืนที่สํวนใหญํเป็น
ภูเขาสูงต่ําสลับซับซ๎อน ที่ปกคลุมไปด๎วยปุาดิบชื้นครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งหมดของเขตอุทยาน
แหํงชาติ ประกอบไปด๎วยแหลํงที่อาศัยสัตว๑ปุาและพืชพรรณไม๎หายาก เชํน ดอกบัวผุด ซึ่งเป็นดอกไม๎
ประจําจังหวัดสุราษฎร๑ธานี และทางด๎านทิศเหนือบริเวณคลองพระแสงเป็นแหลํงน้ําขนาดใหญํที่
เกิดข้ึนจากการกํอสร๎างเขื่อนรัชประภา ที่นักทํองเที่ยวนิยมนั่งเรือเที่ยวชมความงามของเขาสามเกลอ 
หรือที่ได๎รับการขนานนามวํา “กุ๎ยหลินเมืองไทย” (กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุา และพันธุ๑พืช, 2565)  
  สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สํงผลให๎ปริมาณนักทํองเที่ยวที่
เดินทางมาอุทยานแหํงชาติเขาสกลดลง จากข๎อมูลทางสถิติ พบวํา ในปี พ.ศ.2564 มีนักทํองเที่ยว
เดินทางมาทํองเที่ยวในอุทยานแหํงชาติเขาสก เพียง 104,978 คน ซึ่งน๎อยกวําปริมาณนักทํองเที่ยวใน
ปี พ.ศ.2563 ถึง 192,890 คน (กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุา และพันธุ๑พืช, 2565) เนื่องจากมาตรการ
ของรัฐในการปิดพ้ืนที่เพ่ือลดการแพรํระบาดของเชื้อ และ จากพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวที่
เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอยํางสิ้นเชิงจากผลกระทบของการที่ต๎องระมัดระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  อยูํเสมอทําให๎เกิดความเคยชินและเกิดทัศนคติตํอมาตรฐานด๎านความปลอดภัยของสุขอนามัย
ที่เปลี่ยนไป (ณัฐชา ธนาภรณ๑, 2564) 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  893 
 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมในการรองรับและเพ่ิมศักยภาพด๎านการบริการให๎สอดคล๎อง
กับมาตรการของรัฐและจากพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปที่คาดวําจะมี
แนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้น ผู๎วิจัยจึงศึกษา ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติเขาสก 
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ของนักทํองเที่ยวชาวไทย ภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ทั้งนี้เพ่ือให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎จากการศึกษาในครั้งนี้ ไปปรับใช๎ในการวางแผนและ
พัฒนาการทํองเที่ยวในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑และปัจจัยด๎านพฤติกรรมการทํองเที่ยวที่มีผลตํอ 
การตัดสินใจทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ของนักทํองเที่ยวชาวไทย ภายใต๎
สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจตํอสํวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตํอการตัดสินใจ
ทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ของนักทํองเที่ยวชาวไทย ภายใต๎สถานการณ๑
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  3. เพ่ือศึกษาปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑ของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่สํงผลตํอการตัดสินใจ
ทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ของนักทํองเที่ยวชาวไทย ภายใต๎สถานการณ๑
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
สมมติฐาน   

1. ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑ของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่แตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจ
ทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ของนักทํองเที่ยวชาวไทย ภายใต๎สถานการณ๑
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตํางกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากร ได๎แกํ นักทํองเที่ยวชาวไทยเคยเดินทางมาทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติ 

เขาสก จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  
 1.2 กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ นักทํองเที่ยวชาวไทยเคยที่ทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติเขาสก 

จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ของนักทํองเที่ยวชาวไทย ภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 โดยทําการเก็บข๎อมูลระหวํางวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 เมษายน 2565 ซึ่งมี
ประชากรจํานวนมากและไมํทราบจํานวนของประชากรที่แนํนอน ดังนั้นจึงคํานวณขนาดกลุํมตัวอยําง
จากสูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อ๎างถึงใน นคร เสรีรักษ๑ และภรณี ดีราษฎร๑วิเศษ , 2561 
หน๎า45)โดยแบบสอบถามได๎กําหนดระดับคําความเชื่อมั่นร๎อยละ95 และระดับคําความคลาดเคลื่อน
ร๎อยละ 5 ซึ่งได๎ขนาดตัวอยํางอยํางน๎อย 386 คน เพ่ือความสะดวกในการประเมินผลและการ
วิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎วิจัยจึงใช๎ขนาดกลุํมตัวอยํางท้ังหมด 400 ตัวอยํางและระดับคําความคลาดเคลื่อน 
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          2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผํานการตรวจแก๎ไขจากผู๎เชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 ทําน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง และ นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-Out) กับกลุํม
ตัวอยํางจํานวน 30 ชุด โดยวิธีการหาคําสัมประสิทธ๑แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามสูตรของ 
Cronbach’s Alpha จากการทดสอบโดยรวมได๎คําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.97 ซึ่งมากกวํา 0.7  
แสดงวํา แบบสอบถามมีความนําเชื่อถือ โดยแบบสอบถาม แบํงออกเป็น 4 สํวน ประกอบด๎วย 
        สํวนที่ 1 ข๎อมูลด๎านประชากรศาสตร๑ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ 
รายได ๎
         สํวนที่ 2 ข๎อมูลด๎านพฤติกรรมการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยว ได๎แกํ จํานวนครั้งที่เคยมา
ทํองเที่ยว, วัตถุจํานวนครั้งที่เคยมาทํองเที่ยว, ชํวงเวลาที่มักมาทํองเที่ยว, ผู๎รํวมเดินทางมาทํองเที่ยว, 
คําใช๎จํายเฉลี่ยตํอในการทํองเที่ยวแตํละครั้ง,ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการทํองเที่ยวแตํละครั้ง,หลํงข๎อมูล
ที่ทําให๎รู๎จักอุทยานแหํงชาติเขาสก,บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจทํองเที่ยว,สาเหตุหลักที่ทําให๎
ตัดสินใจทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติเขาสก และ โอกาสที่จะกลับมาทํองเที่ยว  

สํวนที่ 3 ด๎านความพึงพอใจตํอสํวนประสมทางการตลาดบริการที่ (7Ps) มีผลตํอ 
การตัดสินใจทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ของนักทํองเที่ยวชาวไทย ภายใต๎
สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product)  
ด๎านราคา (Price) ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (Place) ด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotions) 
ด๎านบุคคล (People) ด๎านกระบวนการ (Process) และ ด๎านกายภาพ (Physical) 

      สํวนที่ 4 ข๎อเสนอแนะ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3.1 ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่ได๎จากชุด
แบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด  
                3.2 ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข๎อมูลที่ผู๎ศึกษาเก็บรวบรวมค๎นคว๎าจาก
ตํารา เอกสารบทความ วารสารทางวิชาการ ข๎อมูลทางสถิติหรือรายงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง วิทยานิพนธ๑
สารนิพนธ๑ เอกสารเผยแพรํ และ ข๎อมูลจาก Website ตํางๆ ของหนํวยงานราชการที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 การวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

     1) วิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑และปัจจัยด๎านพฤติกรรม 
การทํองเที่ยวที่มีผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยว อุทยานแหํงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  
ของนักทํองเที่ยวชาวไทย ภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
โดยใช๎ คําความถ่ี (Frequency) และ คําร๎อยละ (Percentage) 
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          2) วิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตํอสํวนประสมทางการตลาดบริการ 
ที่มีผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ของนักทํองเที่ยวชาวไทย 
ภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช๎ คําเฉลี่ย (Mean) และคํา
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.2 การวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานวํา
ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑ของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่แตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยว
อุทยานแหํงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ของนักทํองเที่ยวชาวไทย ภายใต๎สถานการณ๑การแพรํ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตํางกัน ด๎วยการทดสอบความแตกตํางคําเฉลี่ยของกลุํม
ตัวอยําง 2 กลุํมที่มีความเป็นอิสระตํอกัน (Independent Sample T-test) และการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
 
ผลการวิจัย 
  สํวนที่ 1 ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑  

  ผลการวิจัย พบวํา ประชากรสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 224 คน คิดเป็นร๎อยละ 
56.0 มีอายุระหวําง 21-30 ปี จํานวน 168 คิดเป็นร๎อยละ 42.0 มีการระดับศึกษาปริญญาตรี 
จํานวน 204 คน คิดเป็นร๎อยละ 51.0 เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จํานวน 124 คน คิดเป็นร๎อยละ 
31.0 และ มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนน๎อยกวํา 15,000 บาท จํานวน 269 คน คิดเป็นร๎อยละ 67.25  
 สํวนที่ 2 ปัจจัยด๎านพฤติกรรมการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยว 

ผลการวิจัย พบวํา สํวนใหญํมาทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติเขาสกเป็นครั้งแรก จํานวน 
239 คน คิดเป็นร๎อยละ 59.8 ซึ่งวัตถุประสงค๑หลักในการมาอุทยานแหํงชาติเขาสกคือเพ่ือ 
การทํองเที่ยวแบบพักผํอน จํานวน 292 คน คิดเป็นร๎อยละ 73.0 นิยมทํองเที่ยวในชํวงเวลาวันหยุด 
สุดสัปดาห๑ จํานวน 191 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.8 เดินทางทํองเที่ยวพร๎อมกับคนรัก จํานวน 134 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 33.5 คําใช๎จํายเฉลี่ยในการทํองเที่ยวแตํครั้งน๎อยกวําหรือเทํากับ 1,500 บาท จํานวน 
213 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.3 ระยะเวลาในการทํองเที่ยวเป็นแบบเช๎าไปเย็นกลับ จํานวน 227 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 56.8 แหลํงข๎อมูลที่ทําให๎รู๎จักอุทยานแหํงชาติ คือ อินเตอร๑เน็ต/สื่อสังคมออนไลน๑/ชํอง
ยูทูป จํานวน 216 คน คิดเป็นร๎อยละ 54.0 บุคคลที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจในการทํองเที่ยวอุทยาน
แหํงชาติเขาสกคือตนเอง จํานวน 195 คน คิดเป็นร๎อยละ 48.8 แหลํงข๎อมูลที่ทําให๎ตัดสินใจมา
ทํองเที่ยวคือการแนะนําผํานอินเตอร๑เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน๑ โดยมีจํานวน 191 คน คิดเป็นร๎อยละ 
47.8 และ จะกลับมาทํองเที่ยวอีกอยํางแนํนอน จํานวน 384 คน คิดเป็นร๎อยละ 96.0  
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สํวนที่3 ด๎านความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps)  
  ผลการศึกษา พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ในภาพรวมอยูํใน

ระดับมากท่ีสุด ( =4.30, S.D.= 0.35) โดยด๎านลักษณะทางกายภาพ มีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 
ด๎านผลิตภัณฑ๑ และลําดับสุดท๎ายคือ ด๎านการสํงเสริมการตลาด โดยมีรายละเอียดดังตาราง ดังตํอไปนี้ 
ตาราง 1 แสดงคําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับความพึงพอใจตํอปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดบริการ (7Ps) ของอุทยานแหํงชาติเขาสก 

ปัจจัยการตลาดบริการของอุทยานแห่งชาติเขาสก 
รวม (n=400) 

 S.D.  แปรผล ล าดับ 
1. ด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product)  4.37 0.39 มากที่สุด 2 
2. ด๎านราคา (Price)  4.31 0.38 มากที่สุด 3 
3. ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (Place)  4.25 0.34 มากที่สุด 6 
4. ด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion)  4.22 0.32 มากที่สุด 7 
5. ด๎านบุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee)  4.28 0.30 มากที่สุด 4 
6. ด๎านกระบวนการ (Process) 4.28 0.37 มากที่สุด 5 
7. ด๎านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 4.37 0.33 มากที่สุด 1 

รวม 4.30 0.35 มากที่สุด 
สํวนที่ 4 การวิเคราะห๑เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางตัวแปร ( t-Test) การวิเคราะห๑

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑ของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่แตกตําง

กัน สํงผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ภายใต๎สถานการณ๑
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตํางกัน พบวํา ปัจจัยด๎านเพศ  อาชีพ และ 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยว แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 โดยมีรายละเอียดดังตาราง ดังตํอไปนี้ 
ตารางที่ 2 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

สมมติฐานที่ 1 สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 
เพศ t-Test -.090* ยอมรับ 
อายุ F-Test .095 ปฏิเสธ 
ระดับการศึกษา F-Test .832 ปฏิเสธ 
อาชีพ F-Test .032* ยอมรับ 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน  F-Test .031* ยอมรับ 
* หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

X

X
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย พบวํา ภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นักทํองเที่ยวชาวไทยที่การตัดสินใจทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร๑ธานี สํวนใหญํ
เป็นนักทํองเที่ยวชํวงวัยรุํนหรือวัยหนุํมสาว เพศหญิง อายุระหวําง 21-30 ปี ซึ่งเป็นนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001-20,000 บาท สํวนใหญํทํองเที่ยวอุทยาน
แหํงชาติเขาสกเป็นครั้งแรก มาเพ่ือการพักผํอนพร๎อมกับคนรักแบบเช๎าไปเย็นกลับในชํวงเวลาวันหยุด
สุดสัปดาห๑ รู๎จักอุทยานแหํงชาติจากอินเตอร๑เน็ต/สื่อสังคมออนไลน๑/ชํองยูทูป  ตัดสินใจทํองเที่ยว
อุทยานแหํงชาติเขาสกด๎วยตนเองโดยอาศัยแหลํงข๎อมูลประกอบการตัดสินใจจากคําแนะนําผําน
อินเตอร๑เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน๑ คําใช๎จํายเฉลี่ยในการทํองเที่ยว 1,000-2,000 บาท และ คาดวําจะ
กลับมาทํองเที่ยวอีก ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ภัทราพร สิทธิฉัตรทอง (2562) ที่ศึกษาพฤติกรรม
และปัจจัยในการเลือกเดินทางของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ 
ซึ่งตั้งอยูํในอุทยานแหํงชาติหาดนพรัตน๑ธารา-หมูํเกาะพีพี ที่พบวํา นักทํองเที่ยวสํวนใหญํอยูํในชํวง
อายุระหวําง 21-40 ปี เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001-20,000 บาท 
และ มาทํองเที่ยวเกาะพีพี ครั้งแรก นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ  เปมิกา ราชสีห๑ (2562)  
ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ของนักทํองเที่ยว  
ชาวไทย พบวํา สํวนใหญํมีอายุระหวําง 21-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา 
มีรายได๎ตํอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มาทํองเที่ยวเพ่ือการพักผํอน ใช๎คําใช๎จํายเฉลี่ยใน 
การทํองเที่ยว 1,001-3,000 บาท และ ในอนาคตจะกลับมาทํองเที่ยวอีกแนํนอน  

ภายใต๎สถานการณ๑ดังกลําว พบวํา นักทํองเที่ยวชาวไทยให๎ความสําคัญตํอปัจจัยสํวนประสม
ทางการตลาดบริการ (7Ps) ของอุทยานแหํงชาติเขาสก ในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด โดย 
ด๎านลักษณะทางกายภาพ มีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด๎านผลิตภัณฑ๑ และ ลําดับสุดท๎ายคือ ด๎าน 
การสํงเสริมการตลาด ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วันสิริ อักษรแก๎ว (2564) ที่ศึกษาปัจจัยที่สํงผล
ตํอการใช๎บริการในการทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี  พบวํา นักทํองเที่ยว
ชาวไทยให๎ความสําคัญตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ของอุทยานแหํงชาติเขา
แหลม จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด โดยด๎านลักษณะทางกายภาพ มีคําเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ ด๎านผลิตภัณฑ๑ และ ลําดับสุดท๎ายคือ ด๎านการสํงเสริมการตลาดเชํนกัน  

สุดท๎ายจากการทดสอบสมมติฐาน พบวํา ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑ของนักทํองเที่ยว 
ชาวไทยที่แตกตํางกันในด๎านเพศ อาชีพ และ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน สํงผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยว 
แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของ เปมิกา ราชสีห๑ (2562) 
ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ของนักทํองเที่ยวชาว
ไทย พบวํา ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑ที่ตํางกันในด๎านเพศ อายุ รายได๎ และ ระดับการศึกษา  
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มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจมาทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ไมํแตกตํางกัน  ยกเว๎น  
ด๎านอาชีพที่ตํางกันมีอิทธิพลตํอการเดินทางมาทํองเที่ยวในอุทยานแหํงชาติภูกระดึง แตกตํางกัน 
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงอาจสรุปได๎วํา ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวอุทยาน
แหํงชาติมีการเปลี่ยนแปลงไปภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัย สามารถนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติ 
แกํนักทํองเที่ยวชาวไทย ภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
โดยเรียงลําดับตามความสําคัญเรํงดํวนในการปรับปรุงและการพัฒนาการบริการตามหลักปัจจัย  
ทางการตลาดบริการ ดังนี้  

ด๎านการสํงเสริมการตลาด จากผลการวิจัยที่ชี้วําพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวชาวไทยใน
ปัจจุบันนิยมหาข๎อมูลและตัดสินใจเลือกสถานที่ทํองเที่ยวโดยพิจารณาคําแนะนําของผู๎ที่เคยไป
ทํองเที่ยวผํานทางอินเทอร๑เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน๑ ดังนั้น จึงควรเน๎นการประชาสัมพันธ๑ผําน
ชํองทางดังกลําวให๎มากขึ้น อุทยานแหํงชาติฯ ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ๑และให๎ความรู๎ด๎านการ
อนุรักษ๑ทรัพยากรณ๑ธรรมชาติให๎หน๎าสนใจแหลํงท๎องเที่ยวทางธรรมชาติ และ มาตราการปูองกันการ
แพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือสร๎างความม่ันใจให๎กับผู๎ใช๎บริการ 

ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ควรเ พ่ิมความหลากหลายของชํองทางการติดตํออุทยาน
แหํงชาติฯ ผําน Online ให๎มากขึ้น เชํน แอพพลิเคชั่น เฟสบุ๏ค ไลน๑ และ ควรเพ่ิมบริการการชําระเงิน
ที่หลากหลาย เชํน บัตรเครดิต อินเตอร๑เน็ตแบงก้ิง 

ด๎านกระบวนการบริการ ควรนําเทคโนโลยีมาใช๎ในกระบวนการบริการเพ่ืออํานวย  
ความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแกํนักทํองเที่ยวในบริเวณแหลํงทํองเที่ยวและที่พักค๎างแรม 
เนื่องจากชํวยลดขั้นตอนในการขั้นตอนการปฏิบัติงานแล๎วยังลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จากสัมผัสโดยตรง 

ด๎านบุคลากร ควรเพ่ิมเจ๎าหน๎าที่อุทยานในการดูแลด๎านความปลอดภัยแกํนักทํองเที่ยว 
โดยเฉพาะบริเวณท่ีมักเกิดอุบัติเหตุหรือมีนักทํองเที่ยวพลัดหลงบํอยครั้ง 
 ด๎านราคา คําธรรมเนียมการเข๎าอุทยานแหํงชาติฯ คําบริการที่พัก คําบริการอาหารและ
เครื่องดื่มสําหรับนักทํองเที่ยวชาวไทยมีความเหมาะสมกับประสบการณ๑ที่ได๎รับแล๎ว แตํควรมี 
การกําหนดราคาและมีการแสดงรายละเอียดคําบริการอยํางชัดเจน 

ด๎านผลิตภัณฑ๑ ทางอุทยานแหํงชาติฯ ควรเพ่ิมที่พักค๎างแรมให๎หลากหลายรูปแบบมากขึ้น 
ควรปรับปรุงที่พักค๎างแรมให๎มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอตํอการพัก เชํน จุดบริการนักทํองเที่ยว 
ห๎องน้ํา ร๎านอาหาร บริเวณนั่งพักผํอน  
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ด๎านลักษณะทางกายภาพ ควรเพ่ิมห๎องน้ํา บริเวณและมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู๎สูงวัยหรือผู๎
พิการ เพ่ิมมีเครื่องมือและอุปกรณ๑ในการดูแลความปลอดภัยแกนักทํองเที่ยว เชํน กล๎องวงจรปิด และ 
อุปกรณ๑ปลํอยสัญญาณอินเตอร๑เน็ต เป็นต๎น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ควรทําการศึกษากับนักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศ ซึ่งเป็นกลุํมนักทํองเที่ยวที่ชื่นชอบ 
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแหํงชาติ เพ่ือจะได๎นําผลการวิจัยไปเป็นข๎อมูลในการปรับปรุง
แหลํงทํองเที่ยวในเขตอุทยานแหํงชาติ เพ่ือรองรับนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติตํอไป 
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ศักยภาพทางการบัญชีและความส าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในส านักงานบัญชี 
อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 

Accounting potential and success in the practice of accountants in the 
accounting firm Ao Luek District, Krabi Province 

 
        น้ าฝน  ปั้นทอง1 

Namfon panthong               

  
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑ 1. เพ่ือศึกษาศักยภาพทางการบัญชีและความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานด๎านความรู๎ในวิชาชีพของนักบัญชีในสํานักงานบัญชี อําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ 2. เพ่ือ
ศึกษาศักยภาพทางการบัญชีและความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ด๎านคุณคําแหํงวิชาชีพของนักบัญชีใน
สํานักงานบัญชี อําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่  3. เพ่ือศึกษาศักยภาพทางการบัญชีและความสําเร็จใน
การปฏิบัติงานด๎านการบรรลุเปูาหมายความสําเร็จของนักบัญชีในสํานักงานบัญชี  อําเภออําวลึก 
จังหวัดกระบี่ 4. เพ่ือศึกษาศักยภาพทางการบัญชีและความสําเร็จในการปฏิบัติงานด๎านการจัดหาและ
การใช๎ทรัพยากรของนักบัญชีในสํานักงานบัญชี อําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ 5. เพ่ือศึกษาศักยภาพ
ทางการบัญชีและความสําเร็จในการปฏิบัติงานด๎านกระบวนการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสํานักงาน
บัญชี อําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ 6. เพ่ือศึกษาศักยภาพทางการบัญชีและความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานด๎านความพึงพอใจของทุกฝุายของนักบัญชีในสํานักงานบัญชี อําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ 
จํานวน 67 ราย ใช๎การเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการทําแบบสอบถามเลือกกลุํมตัวอยํางแบบ ตารางกลุํม
ตัวอยํางของ Taro Yamane วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยสถิติโดยใช๎สถิติพ้ืนฐานคําร๎อยละ คําคะแนนเฉลี่ย 
คําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางตัวแปร 2 ตัวแปรด๎วย 
Independent-Samples T-Test ที่ได๎มาจาก Output Window ของโปรแกรม SPSS 
 ผลการวิจัยพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามจาก 67 ราย พบวํา สํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุระหวําง
อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงกวําปริญญาตรี ประสบการณ๑ในการทํางานบัญชี
มากกวํา 8 ปี ตําแหนํงหน๎าที่การงานผู๎สอบบัญชี บัญชี และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 20,001-30,000 
บาท ทั้งนี้มีระดับความพึงพอใจโดยรวมทุกด๎านอยูํในระดับมากที่สุด  เมื่อจําแนกเป็นรายด๎านมีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้งหมด โดยเรียงลําดับได๎ดังนี้ คือ ด๎านความพึงพอใจของทุกฝุาย ด๎าน
กระบวนการปฏิบัติงาน ด๎านการบรรลุเปูาหมายความสําเร็จและด๎านการจัดหาและการใช๎ทรัพยากร 
เมื่อทดสอบสมมุติฐานพบวํา ปัจจัยลักษณะสํวนบุคคลในสํวนของอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
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ประสบการณ๑ในการทํางานบัญชี และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนไมํมีความสัมพันธ๑กับความพึงพอใจของนัก
บัญชีในอําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ สํวนของปัจจัยลักษณะสํวนบุคคลในสํวนของเพศ และตําแหนํง
หน๎าที่การงาน มีความสัมพันธ๑กับความพึงพอใจของนักบัญชีในอําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : ศักยภาพทางการบัญชี ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี  
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1. to study the potential of accounting 
and the success of professional knowledge practice of accountants in the accounting 
office, Ao Luek District, Krabi Province; The professional values of accountants in the 
accounting office, Ao Luek District, Krabi Province 3. To study the potential of 
accounting and the success of the work in achieving the achievement of the 
accountants in the accounting office, Ao Luek District, Krabi Province 4. To study the 
potential of accounting and the success in the acquisition and use Resources of 
accountants in the accounting office, Ao Luek District, Krabi Province 5. To study the 
potential of accounting and the success in the work process of accountants in the 
accounting office, Ao Luek District, Krabi Province. 6. To study the potential of 
accounting and the success in working on the satisfaction of all departments of 
accountants in the accounting office, Ao Luek District, Krabi Province, a total of 67 
cases were used to collect data by using a questionnaire to select a sample group. 
Taro Yamane's sample table was statistically analyzed using percentage base 
statistics. average score standard deviation and the comparison of the difference 
between the two variables with the Independent-Samples T-Test obtained from the 
output window of the SPSS program. 
 The results showed that the respondents from 67 people found that most of 
them were female. Age between 31-40 years old, marital status, educational level 
higher than a bachelor's degree Experience in accounting for more than 8 years, job 
duties, auditors, accountants and average monthly income 20,001-30,000 baht, with 
the highest level of overall satisfaction in all aspects. When classified by aspect, they 
were all satisfied at the highest level. They can be sorted as follows: The satisfaction 
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of all parties. in the operational process Work on achieving achievements and on 
procurement and utilization of resources. When testing the hypothesis, it was found 
that Personal characteristics factors in respect of age, status, educational level 
Accounting work experience and the average monthly income was not related to the 
satisfaction of the accountants in Ao Luek District. Krabi The part of the individual 
characteristics factor in the gender part and job position There was a relationship 
with the satisfaction of the accountants in Ao Luek District. Krabi statistically 
significant at the 0.05 level 
 
Keywords : Accounting Potential The achievements in the practice of accountants 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันมีการแขํงขันสูงมากเป็นผลให๎องค๑กรตําง ๆ มีความต๎องการคนที่มีความรู๎ 
ความสามารถเพ่ือนําไปสูํการพัฒนาองค๑กรให๎มีประสิทธิภาพ และนักบัญชีถือเป็นหนึ่งอาชีพที่ต๎อง
อาศัยความรู๎ความสามารถเฉพาะทาง ดังนั้นนักบัญชีจึงได๎เข๎ามามีบทบาทสําคัญตํอการบริหารจัดการ
ภายในองค๑กรมากกวําในอดีต ในฐานะท่ีเป็นผู๎ที่สามารถให๎ข๎อมูลแกํฝุายบริหาร เพ่ือใช๎ในการตัดสินใจ
ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจตําง ๆ โดยข๎อมูลที่ได๎รับจากนักบัญชีนั้นจะต๎องเป็นข๎อมูลที่ถูกต๎อง ทันเวลา 
และสามารถสะท๎อนภาพดําเนินงานที่แท๎จริงขององค๑กรได๎ (สุรินทร๑ภักดี  สํานักงานบัญชี, 2557, 
ออนไลน๑) ในการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าองค๑กรตําง ๆ จึงจําเป็นต๎องปรับตัวเพ่ือให๎ทันตํอ
สังคมโลกในปัจจุบันและสิ่งที่ต๎องเปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎ทันกับเหตุการณ๑ในลําดับต๎น ๆ คือบุคลากร
ผู๎ปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคําและความสําคัญที่จะขับเคลื่อนองค๑กรให๎ประสบ
ผลสําเร็จ องค๑กรจึงต๎องมีการจัดการด๎านบุคลากร โดยคัดสรรบุคลากรที่มีความรู๎ทักษะและ
ประสบการณ๑ที่สูง ในทางกลับกันบุคลากรต๎องพยายามแสวงหาความรู๎ทักษะและประสบการณ๑เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน (ศิริวรรณ เสรีรัตน๑และสมชาย หิรัญกิตติ, 2550, หน๎า 9) นัก
บัญชีเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพที่ต๎องมีศักยภาพทางการบัญชีประกอบด๎วย 5 ด๎าน กลําวคือ ด๎านความรู๎
ในวิชาชีพ ด๎านทักษะทางวิชาชีพ ด๎านคุณคําแหํงวิชาชีพ ด๎านจรรยาบรรณในวิชาชีพ และด๎านเจตคติ
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในฐานผู๎ประกอบการวิชาชีพบัญชีที่มีศักยภาพและความสามารถอยําง
ตํอเนื่อง เพ่ือสร๎างความเชื่อม่ันให๎แกํองค๑กร  
 นอกจากนี้ผู๎ทําบัญชีที่จะมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน๎าที่อยํางเต็มที่และมีประสิทธิภาพได๎นั้น 
ต๎องมีความผูกผันตํอวิชาชีพที่ตนปฏิบัติงานอยูํและสิ่งที่ผู๎ทํางานในทุกสาขาวิชาชีพต๎องการคือ 
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นพลังสําคัญของบุคคลที่สํงผลตํอความสําเร็จขององค๑กร ดังนั้นผู๎ทํา
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บัญชีจึงต๎องมีการพัฒนาตนเองไปสูํความสําเร็จในการปฏิบัติงาน (พวงรัตน๑ บุญญานุรักษ๑, 2546, หน๎า 
43-64)  
 จากเหตุผลที่กลําวมาข๎างต๎นผู๎ศึกษาจึงมีความสนใจทําการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพทางการ
บัญชีมีผลตํอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสํานักงานบัญชี อําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ 
โดยผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปใช๎ เป็นข๎อมูลแนวทางในการปรับปรุง แก๎ไข เพ่ิมประสิทธิภาพ
และพัฒนาศักยภาพของนักบัญชีให๎ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตํอไป 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อองค์กร 
1.นักบัญชีจะต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในสถาบันการเงินของโลกยุคดิจิตอล 

ในอนาคตธนาคารจะมีบทบาทน๎อยลง แตํการเงินจะไปเชื่อมโยงกับระบบการเงินใหมํๆ  เชํน            
ผู๎ให๎บริการชําระเงินออนไลน๑ Block chain หรือ Cloud funding เป็นต๎น 

2.งานบัญชีจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เทคโนโลยีใหมํๆจะทําให๎การบันทึกบัญชี การจัดทําและยื่นภาษีรวมถึงการจัดทํารายงาน

ทางการเงินจะกระทําได๎โดยอัตโนมัติบนระบบออนไลน๑ นักธุรกิจจะมีเวลาให๎กับการพัฒนาธุรกิจมาก
ขึ้นพราะกระบวนการทางบัญชีจะงํายขึ้น ไมํวําจะเป็น การออกอินวอยซ๑ การชําระเงิน และการบันทึก
และจัดการข๎อมูลตําง ๆจะสามารถทําได๎ทันทีบนระบบออนไลน๑ 

3.บทบาทของนักบัญชีจะเปลี่ยนไปอยํางสิ้นเชิง 
จากการที่งานที่ต๎องใช๎แรงงานจะถูกแทนที่ด๎วยเครื่องจักร รายได๎หลักแบบเดิม ๆที่เคยมีจะหดหายไป 
ความท๎าทายของนักบัญชีคือ การนําเสนอบริการแบบใหมํที่จะสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับลูกค๎า อันได๎แกํ
การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากBig data ที่กลําวไปแล๎ว การบริการที่ชํวยให๎ลูกค๎าพัฒนาไปสูํ Cloud 
computing การให๎คําปรึกษาและแนะนําทางธุรกิจ นักบัญชีที่มีประสบการณ๑และสามารถให๎
คําปรึกษาแกํธุรกิจจะมีคุณคําอยํางยิ่งในชํวงเวลาแหํงการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วนี้ 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาศักยภาพทางการบัญชีมีผลตํอความสําเร็จในการปฏิบัติ งานด๎านความรู๎ใน
วิชาชีพของนักบัญชีในสํานักงานบัญชี อําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ 
 2.  เพ่ือศึกษาศักยภาพทางการบัญชีมีผลตํอความสําเร็จในการปฏิบัติงานด๎านการบรรลุ
เปูาหมายความสําเร็จของนักบัญชีในสํานักงานบัญชี อําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ 
 3.  เพ่ือศึกษาศักยภาพทางการบัญชีมีผลตํอความสําเร็จในการปฏิบัติงานด๎านการจัดหาและ
การใช๎ทรัพยากรของนักบัญชีในสํานักงานบัญชี อําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ 
 4.  เพ่ือศึกษาศักยภาพทางการบัญชีมีผลตํอความสําเร็จในการปฏิบัติงานด๎านกระบวนการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีในสํานักงานบัญชี อําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ 
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 5.  เพื่อศึกษาศักยภาพทางการบัญชีมีผลตํอความสําเร็จในการปฏิบัติงานด๎านความพึงพอใจ
ของทุกฝุายของนักบัญชีในสํานักงานบัญชี อําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพทางการบัญชีมีผลตํอความสําเร็จในการ ปฏิบัติงานของนัก
บัญชีในอําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ โดยแบํงเป็น ปัจจัยลักษณะบุคคล ประกอบด๎วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ๑ในการทํางานบัญชี ตําแหนํงหน๎าที่การงาน รายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือนและความสําเร็จในการปฏิบัติงานได๎แกํ ด๎านการบรรลุเปูาหมายความสําเร็จ ด๎านการจัดหาและ
การใช๎ปัจจัยทรัพยากร ด๎านกระบวนการปฏิบัติงาน และด๎านความพึงพอใจของทุกฝุายโดยชํวงเวลา
ในการดําเนินการศึกษาวิจัย คือ เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ๑ 2565 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษา เรื่องศักยภาพทางการบัญชีมีผลตํอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ใน
ในอําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ ผู๎ศึกษาได๎ทําการศึกษาเอกสาร ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งประกอบด๎วย ตัวแปรต๎นและตัวแปรตาม 
ดังตํอไปนี้ 
   ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
   ปัจจัยลักษณะบุคคล       ศักยภาพทางการบัญชี 
   1.  เพศ          1.  ด๎านความรู๎ในวิชาชีพ 
   2.  อายุ          2.  ด๎านคุณคําแหํงวิชาชีพ 
   3.  สถานภาพ      
   4.  ระดับการศึกษา       ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
   5.  ประสบการณ๑ในการทํางานบัญชี     1.  ด๎านการบรรลุเปูาหมายความสําเร็จ 
   6.  ตําแหนํงหน๎าที่การงาน      2.  ด๎านการจัดหาและการใช๎ทรัพยากร 
   7.  รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน      3.  ด๎านกระบวนการปฏิบัติงาน 
         4.  ด๎านความพึงพอใจของทุกฝุาย 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประเภทของงานวิจัย  
      การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) โดยใช๎
วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) ด๎วยแบบสอบถามปลายปิดที่สร๎างจากการทบทวนงานวิจัย
ในอดีต และผํานการตรวจสอบเครื่องมือ เพ่ือมุํงค๎นหาข๎อเท็จจริงจากการเก็บข๎อมูลในการศึกษา
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เกี่ยวกับศักยภาพทางการบัญชีมีผลตํอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีใน  อําเภออําวลึก 
จังหวัดกระบี่ 

2. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
      2.1 ประชากร (Population) ที่ใช๎ในการศึกษาคือนักบัญชี ซึ่งเป็นพนักงานของ
สํานักงานบัญชีในอําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ จํานวน  40 แหํง (กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า, 2564) 
สํานักงานบัญชีแหํงละสองคน คิดเป็นนักบัญชีรวมทั้งสิ้น 80 คน  
      2.2 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ นักบัญชี ซึ่งเป็นพนักงานของสํานักงานบัญชีใน
อําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ จํานวน 67 คน ที่ได๎จากการกําหนดขนาดตัวอยํางโดยใช๎สู ตรการ
คํานวณหาขนาดตัวอยํางของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และคําความคลาดเคลื่อน
จากการสุํมตัวอยําง 5% โดยคํานวณจากสูตร 
   Z = ระดับความเชื่อมั่นที่ผู๎วิจัยกําหนดไว๎ในที่นี้ใช๎ระดับความเชื่อมั่นที่ 
95% Z มีคําเทํากับ 1.96 
  n =  ขนาดของกลุํมตัวอยําง 
  P = คําเปอร๑เซ็นต๑ที่ต๎องการจะสุํมจากประชากรทั้งหมด 
  e = คําเปอร๑เซ็นต๑ความคลาดเคลื่อนจากการสุํมตัวอยําง 
  Z = ระดับความเชื่อมั่นที่ผู๎วิจัยกําหนดไว๎ในที่นี้ใช๎ระดับความเชื่อมั่นที่ 
95% Z มีคําเทํากับ 1.96 

                            
                                                                                                                
 

                                   
                                                                                                                   
               

                                     
                                                              

  

                                   
                                               

      

                                   
 

 5.3 การสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบํงออกเป็น 2 สํวน 
ดังนี้   
      5.3.1 สํวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของนักบัญชีในสํานักงานอําเภออําวลึก 
จังหวัดกระบี่ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) มีข๎อคําถาม จํานวน 7 ข๎อ 
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      5.3.2 สํวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพทางการบัญชีและ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีของสํานักงานบัญชีในอําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) มีข๎อคําถาม จํานวน 22 ข๎อ 
ซึ่งมีเกณฑ๑ในการกําหนดคําน้ําหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตามวิธีลิเคิร๑ทได๎ดังนี้ 
  1 =  น๎อยที่สุด 
  2 = น๎อย 
  3 = ปานกลาง 
  4 = มาก 
  5 = มากที่สุด 
เกณฑ๑การแปลความหมายเพ่ือจัดคะแนนเฉลี่ยคําระดับความคิดเห็นกําหนดเป็นชํวงคะแนนตามวิธีลิ
เคิร๑ทได๎ดังนี้ 
 คําเฉลี่ย    หมายความวํา   
 1.00-1.49   มีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับน๎อยที่สุด 
 1.50-2.49   มีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับน๎อย 
 2.50-3.49   มีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง 
 3.50-4.49   มีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมาก 
 4.50-5.00   มีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมากที่สุด 
 5.4 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
       ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎นําหลักสถิติมาใช๎ในการวิเคราะห๑จากแบบสอบถาม
ประกอบด๎วย 
       5.4.1 ใช๎สถิติในการวิเคราะห๑ ซึ่งประกอบด๎วย จํานวน ร๎อยละ คําเฉลี่ย และ S.D. 
       5.4.2 ใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และคําร๎อยละ (Percentage) เพ่ือ
อธิบายถึงลักษณะสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ๑ในการทํางานบัญชี ตําแหนํงหน๎าที่การงาน และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน สํวนคําเฉลี่ย 
(Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวิเคราะห๑ความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีใน อําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ ได๎แกํ 1. ด๎านความรู๎ในวิชาชีพ 2.ด๎านคุณคํา
แหํงวิชาชีพ 3. ด๎านการบรรลุเปูาหมายความสําเร็จ 4. ด๎านการจัดหาและการใช๎ทรัพยากร  5. ด๎าน
กระบวนการปฏิบัติงาน 6. ด๎านความพึงพอใจของทุกฝุาย 
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6. ผลการวิจัย 
     6.1 การวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของนักบัญชีใน อําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ 

เพศ จํานวน(คน) ร๎อยละ 
1. ชาย 13 19.40 
2. หญิง 54 80.60 

รวม 67 100.00 
 จากตารางที่ 1 แสดงให๎เห็นวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 54 คน คิด
เป็นร๎อยละ 80.60 และเป็นเพศชาย จํานวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 19.40 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนร๎อยละเก่ียวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน(คน) ร๎อยละ 
1. น๎อยกวําหรือเทํากับ 20 ปี  6 8.96 
2. 21-30 ปี 20 29.85 
3. 31-40 ปี  21 31.34 
4. 41-50 ปี 17 25.37 
5. 50 ปีขึ้นไป 3 4.48 

รวม 67 100.00 
 จากตารางที่ 2 แสดงให๎เห็นวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุ 31-40 ปี จํานวน 21 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 31.34 รองลงมา คือ อายุ 21-30 ปี จํานวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.85 อายุ 41-50 
ปี จํานวน 17 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.37 อายุน๎อยกวําหรือเทํากับ 20 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 
8.96 และอายุ 50 ปีขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.48 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 3 จํานวนร๎อยละเก่ียวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน(คน) ร๎อยละ 
1. โสด 25 37.31 
2. สมรส 33 49.25 
3. หยําร๎าง 9 13.43 

รวม 67 100.00 
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จากตารางที่ 3 แสดงให๎เห็นวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีสถานภาพสมรส จํานวน 33 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 49.25 รองลงมา คือสถานภาพโสด จํานวน 25 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.31 และสถานภาพหยํา
ร๎าง จํานวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.43 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4 จํานวนร๎อยละเก่ียวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน(คน) ร๎อยละ 
1. ต่ํากวําปริญญาตรี 9 13.43 
2. ปริญญาตรี 27 40.30 
3. สูงกวําปริญญาตรี 31 46.27 

รวม 67 100.00 
  

จากตารางที่ 4 แสดงให๎เห็นวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีระดับการศึกษาสูงกวําปริญญา
ตรี จํานวน 31 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.27 รองลงมา คือระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 27 คน คิด
เป็นร๎อยละ 40.30 และระดับการศึกษาต่ํากวําปริญญาตรี จํานวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.43 
ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 5 จํานวนร๎อยละเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามจําแนกตามประสบการณ๑ใน
การทํางานบัญชี 

ประสบการณ๑ในการทํางานบัญชี จํานวน(คน) ร๎อยละ 
1. น๎อยกวํา 2 ปี 8 11.94 
2. 2-5 ปี 17 25.37 
3. 6-8 ปี 15 22.39 
4. มากกวํา 8 ปี 27 40.30 

รวม 67 100.00 
  

จากตารางที่ 5 แสดงให๎เห็นวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีประสบการณ๑ในการทํางาน
บัญชีมากกวํา 8 ปี จํานวน 27 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.30 รองลงมา คือ 2-5 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 25.37 6-8 ปี จํานวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.39 และน๎อยกวํา 2 ปี จํานวน 8 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 11.94 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 6 จํานวนร๎อยละเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนํงหน๎าที่การงาน 
ตําแหนํงหน๎าที่การงาน จํานวน(คน) ร๎อยละ 

1. ผู๎ทําบัญชี 33 49.25 
2. ผู๎สอบบัญชี 34 50.75 

รวม 67 100.00 
 
 จากตารางที่ 6 แสดงให๎เห็นวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นผู๎สอบบัญชี จํานวน 34 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 50.75 และผู๎ทําบัญชี จํานวน 33 คน คิดเป็นร๎อยละ 49.25 
 
ตารางที่ 7 จํานวนร๎อยละเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน 

รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน จํานวน(คน) ร๎อยละ 
1. ต่ํากวํา 10,000 บาท 5 7.46 
2. 10,000-20,000 บาท 16 23.88 
3. 20,001-30,000 บาท 16 23.88 
4. 30,001-40,000 บาท 15 22.39 
5. 40,001-50,000 บาท 9 13.43 
6. มากกวํา 50,000 บาท 6 8.96 

รวม 67 100.00 
  

จากตารางที่ 7 แสดงให๎เห็นวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 20,001-
30,000 บาท จํานวน 16 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.88 รองลงมา คือ 10,000-20,000 บาท จํานวน 16 
คน คิดเป็นร๎อยละ 23.88 30,001-40,000 บาทจํานวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.39 40,001-
50,000 บาท จํานวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.43 มากกวํา 50,000 บาท จํานวน 6 คิดเป็นร๎อยละ
8.96 และต่ํากวํา 10,000 บาท จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.46 ตามลําดับ 
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6.2 การวิเคราะห๑ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพทางการบัญชีและความสําเร็จในการปฏิบัติงานของ
นักบัญชีของสํานักงานบัญชีในอําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ 
ตารางที่ 8 แสดงคําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด๎านความรู๎ในวิชาชีพของ
ผู๎ตอบแบบสอบถาม จําแนกเป็นรายข๎อ 

ด๎านความรู๎ในวิชาชีพ คําเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ทํานได๎รับการสนับสนุนให๎มีความรู๎ในการปฏิบัติงาน 
    ด๎านบัญช ี

4.31 0.47 มาก 

2. ทํานมีความรู๎ความเข๎าใจหลักการปฏิบัติงานด๎านบัญชี 4.34 0.51 มาก 
3. ทํานมีความเข๎าใจในกระบวนการปฏิบัติงานทางด๎าน 
    บัญชีเกี่ยวกับธุรกิจขององค๑กร 

4.22 0.42 มาก 

4. ทํานได๎รับเข๎าการอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีอยําง 
    ตํอเนื่อง 

4.37 0.52 มาก 

รวม 4.31 0.31 มาก 

 จากตารางที่ 8 แสดงให๎เห็นระดับความคิดเห็นของนักบัญชีในสํานักงานบัญชีอําเภออําวลึก 
จังหวัดกระบี่ ด๎านความรู๎ในวิชาชีพของผู๎ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูํใน
ระดับมาก (คําเฉลี่ย 4.31) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวําระดับความพึงพอใจในระดับมาก คือ ทํานได๎
รับเข๎าการอบรมเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีอยํางตํอเนื่อง (คําเฉลี่ย 4.37) รองลงมา คือ ทํานมีความรู๎ความ
เข๎าใจหลักการปฏิบัติงานด๎านบัญชี (คําเฉลี่ย 4.34) ทํานได๎รับการสนับสนุนให๎มีความรู๎ในการ
ปฏิบัติงานด๎านบัญชี (คําเฉลี่ย 4.31 และทํานมีความเข๎าใจในกระบวนการปฏิบัติงานทางด๎านบัญชี
เกี่ยวกับธุรกิจขององค๑กร (คําเฉลี่ย 4.22) ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 9 แสดงคําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด๎านคุณคําแหํงวิชาชีพของ
ผู๎ตอบแบบสอบถาม จําแนกเป็นรายข๎อ 

ด๎านคุณคําแหํงวิชาชีพ คําเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ทํานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอยํางมีคุณธรรม  
    เที่ยงธรรมและซื่อสัตย๑สุจริต 

4.40 0.52 มาก 

2. ทํานมีความรับผิดชอบตํองานที่ได๎รับมอบหมายอยําง  
    อิสระและตรงตํอเวลา 

4.43 0.53 มาก 

3. ทํานสามารถทํางานด๎านบัญชีอยํางเปิดเผยถูกต๎อง 
    ครบถ๎วน ทันเวลา 

4.36 0.57 มาก 

รวม 4.40 0.34 มาก 
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 จากตารางที่ 9 แสดงให๎เห็นระดับความคิดเห็นของนักบัญชีในสํานักงานบัญชี อําเภออําวลึก 
จังหวัดกระบี่ ด๎านคุณคําแหํงวิชาชีพของผู๎ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูํใน
ระดับมาก (คําเฉลี่ย 4.40) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวําระดับความพึงพอใจในระดับมาก คือ ทํานมี
ความรับผิดชอบตํองานที่ได๎รับมอบหมายอยําง อิสระและตรงตํอเวลา (คําเฉลี่ย 4.43) รองลงมา คือ 
ทํานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอยํางมีคุณธรรม เที่ยงธรรมและซื่อสัตย๑สุจริต (คําเฉลี่ย 4.40) และ
ทํานสามารถทํางานด๎านบัญชีอยํางเปิดเผยถูกต๎องครบถ๎วน ทันเวลา (คําเฉลี่ย 4.36) ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 10 แสดงคําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด๎านการบรรลุเปูาหมาย
ความสําเร็จของผู๎ตอบแบบสอบถาม จําแนกเป็นรายข๎อ 

ด๎านการบรรลุเปูาหมายความสําเร็จ คําเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ทํานมีความรับผิดชอบตํองานที่ปฏิบัติ 4.61 0.49 มากที่สุด 
2. ทํานสามารถแก๎ไขปัญหาและตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  
   ได๎ถูกต๎องสมเหตุสมผลและทันเหตุการณ๑ 

4.81 0.40 มากที่สุด 

3. ทํานสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและทัน 
   เวลา 

4.73 0.45 มากที่สุด 

4. ทํานมีความเท่ียงธรรมถูกต๎อง โปรํงใส และนําเชื่อถือ 4.88 0.33 มากที่สุด 
5. ทํานมีความภูมิใจตํออาชีพของนักบัญชี 4.93 0.27 มากที่สุด 

รวม 4.79 0.23 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 10 แสดงให๎เห็นระดับความคิดเห็นของนักบัญชีในสํานักงานบัญชีอําเภออําวลึก 
จังหวัดกระบี่ ด๎านการบรรลุเปูาหมายความสําเร็จของผู๎ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมมีระดับความ
พึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ย 4.79) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวําระดับความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด คือ ทํานมีความภูมิใจตํออาชีพของนักบัญชี (คําเฉลี่ย 4.93) รองลงมา คือ ทํานมีความเที่ยง
ธรรมถูกต๎อง โปรํงใส และนําเชื่อถือ (คําเฉลี่ย 4.88) ทํานสามารถแก๎ไขปัญหาและตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานได๎ถูกต๎องสมเหตุสมผลและทันเหตุการณ๑ (คําเฉลี่ย 4.81) ทํานสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและทันเวลา (คําเฉลี่ย 4.73) และทํานมีความรับผิดชอบตํองานที่ปฏิบัติ (คําเฉลี่ย 4.61) 
ตามลําดับ  
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ตารางที่ 11 แสดงคําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด๎านการจัดหาและการใช๎
ทรัพยากรของผู๎ตอบแบบสอบถาม จําแนกเป็นรายข๎อ 

ด๎านการจัดหาและการใช๎ทรัพยากร คําเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ทํานสามารถใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 4.51 0.50 มากที่สุด 
2. ทํานสามารถนําเทคโนโลยีเข๎ามาพัฒนาการทํางานได๎  
   อยํางมีประสิทธิภาพ 

4.72 0.45 มากที่สุด 

3. ทํานสามารถลําดับแผนงานความสําคัญของกิจกรรมที่
จะเกิดขึ้นเป็นไปตามความเรํงดํวนและชํวงเวลา 

4.82 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.36 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 11 แสดงให๎เห็นระดับความคิดเห็นของนักบัญชีในสํานักงานบัญชี อําเภออําวลึก 
จังหวัดกระบี่ ด๎านการจัดหาและการใช๎ทรัพยากรของผู๎ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมมีระดับความ
พึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ย 4.68) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวําระดับความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด คือ ทํานสามารถลําดับแผนงานความสําคัญของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นไปตามความ
เรํงดํวนและชํวงเวลา (คําเฉลี่ย 4.82) รองลงมา ทํานสามารถนําเทคโนโลยีเข๎ามาพัฒนาการทํางานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ (คําเฉลี่ย 4.72) และทํานสามารถใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 
(คําเฉลี่ย 4.51) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 12 แสดงคําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด๎านกระบวนการปฏิบัติงาน
ของผู๎ตอบแบบสอบถาม จําแนกเป็นรายข๎อ 

ด๎านกระบวนการปฏิบัติงาน คําเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ทํานสามารถสํงตํองานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ 
   ครบถ๎วน 

4.69 0.47 มากที่สุด 

2. ทํานสามารถใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีชํวยในการ  
   ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4.81 0.40 มากที่สุด 

3. ทํานสามารถเข๎าใจกระบวนการและประยุกต๑ใช๎วิธีการที่ 
   เหมาะสมและไมํซับซ๎อน 

4.79 0.41 มากที่สุด 

4. ทํานปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของนักบัญชี 4.87 034 มากที่สุด 
รวม 4.79 0.28 มากที่สุด 

   



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  914 
 

 จากตารางที่ 12 แสดงให๎เห็นระดับความคิดเห็นของนักบัญชีในสํานักงานบัญชี อําเภออําวลึก 
จังหวัดกระบี่ ด๎านกระบวนการปฏิบัติงานของผู๎ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ
อยูํในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ย 4.7) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวําระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
คือ ทํานปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของนักบัญชี (คําเฉลี่ย 4.87) รองลงมา คือ ทํานสามารถใช๎
นวัตกรรมและเทคโนโลยีชํวยในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (คําเฉลี่ย 4.81) ทํานสามารถ
เข๎าใจกระบวนการและประยุกต๑ใช๎วิธีการที่เหมาะสมและไมํซับซ๎อน (คําเฉลี่ย 4.79) และทํานสามารถ
สํงตํองานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและครบถ๎วน (คําเฉลี่ย 4.69) ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 13 แสดงคําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด๎านความพึงพอใจของทุก
ฝุายของผู๎ตอบแบบสอบถาม จําแนกเป็นรายข๎อ 

ด๎านความพึงพอใจของทุกฝุาย คําเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ทํานเป็นที่ยอมรับในเรื่องการปฏิบัติงานด๎านบัญชีจาก 
   ทุกฝุาย 

4.78 0.42 มากที่สุด 

2. ผลงานทางด๎านบัญชีเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนรํวมงาน 
   และสํวนอื่นที่เก่ียวข๎อง 

4.81 0.44 มากที่สุด 

3. เพ่ือนรํวมงานให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติงานเป็น 
   อยํางดีและมีประสิทธิภาพ 

4.88 0.33 มากที่สุด 

รวม 4.82 0.29 มากที่สุด 
   
 จากตารางที่ 13 แสดงให๎เห็นระดับระดับความคิดเห็นของนักบัญชีในสํานักงานบัญชี อําเภอ
อําวลึก จังหวัดกระบี่ ด๎านความพึงพอใจของทุกฝุายของผู๎ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมมีระดับ
ความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ย 4.82) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวําระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด คือ เพ่ือนรํวมงานให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติงานเป็นอยํางดีและมีประสิทธิภาพ 
(คําเฉลี่ย 4.88) รองลงมา ผลงานทางด๎านบัญชีเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนรํวมงานและสํวนอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 
(คําเฉลี่ย 4.81) และทํานเป็นที่ยอมรับในเรื่องการปฏิบัติงานด๎านบัญชีจากทุกฝุาย (คําเฉลี่ย 4.78) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 14 แสดงคําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และศักยภาพทางการบัญชีมีผลตํอการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีของสํานักงานบัญชีในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ของผู๎ตอบแบบสอบถาม จําแนก
เป็นแตํละด๎าน 

ศักยภาพทางการบัญชีมี คําเฉลี่ย S.D. ระดับการตัดสินใจ 
1. ด๎านความรู๎ในวิชาชีพ 4.31 0.31 มาก 
2. ด๎านคุณคําแหํงวิชาชีพ 4.40 0.34 มาก 

รวม 4.36 0.23 มาก 

  
จากตารางที่ 14 แสดงให๎เห็นวําศักยภาพทางการบัญชีมีผลตํอการปฏิบัติงานของนักบัญชี

ของสํานักงานบัญชีในอําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูํในระดับมาก
(คําเฉลี่ย 4.36) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวําระดับความพึงพอใจในระดับมาก คือ ด๎านคุณคําแหํง
วิชาชีพ (คําเฉลี่ย 4.40) รองลงมาด๎านความรู๎ในวิชาชีพ (คําเฉลี่ย 4.31) ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 15 แสดงคําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความสําเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีของ
สํานักงานบัญชีในอําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ ของผู๎ตอบแบบสอบถาม จําแนกเป็นแตํละด๎าน 

ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน คําเฉลี่ย S.D. ระดับการตัดสินใจ 
1. ด๎านการบรรลุเปูาหมายความสําเร็จ 4.79 0.23 มากที่สุด 
2. ด๎านการจัดหาและการใช๎ทรัพยากร 4.68 0.36 มากที่สุด 
3. ด๎านกระบวนการปฏิบัติงาน 4.79 0.28 มากที่สุด 
4. ด๎านความพึงพอใจของทุกฝุาย 4.82 0.29 มากที่สุด 

รวม 4.77 0.20 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 15 แสดงให๎เห็นวําความสําเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีของสํานักงานบัญชี
ในอําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ ของผู๎ตอบแบบสอบถามแตํละด๎าน โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ
อยูํในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ย 4.77) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวําระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
คือ ด๎านความพึงพอใจของทุกฝุาย (คําเฉลี่ย 4.82) รองลงมาด๎านกระบวนการปฏิบัติงาน (คําเฉลี่ย 
4.79) ด๎านการบรรลุเปูาหมายความสําเร็จ (คําเฉลี่ย 4.79) และด๎านการจัดหาและการใช๎ทรัพยากร 
(คําเฉลี่ย 4.68) ตามลําดับตามลําดับ  
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ตารางที่ 16 แสดงคําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทั้ง 6 ด๎าน ของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม จําแนกเป็นความพึงพอใจแยกตามเพศ 

  
เพศ N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

ด๎านความรู๎ในวิชาชีพ ชาย 13 4.46 0.29 0.08 
  หญิง 54 4.28 0.30 0.04 
ด๎านคุณคําแหํงวิชาชีพ ชาย 13 4.49 0.35 0.1 
  หญิง 54 4.38 0.34 0.05 
ด๎านการบรรลุเปูาหมายและความ ชาย 13 4.78 0.19 0.05 
สําเร็จ หญิง 54 4.79 0.25 0.03 
ด๎านการจัดหาและการใช๎
ทรัพยากร 

ชาย 
13 4.54 0.37 0.10 

  หญิง 54 4.72 0.35 0.05 
ด๎านกระบวนการปฏิบัติงาน ชาย 13 4.79 0.30 0.08 
  หญิง 54 4.79 0.27 0.04 
ด๎านความพึงพอใจของทุกฝุาย ชาย 13 4.95 0.13 0.03 
  หญิง 54 4.79 0.31 0.04 

 
ด๎านความรู๎ในวิชาชีพ เมื่อพิจารณาแยกตามเพศ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย     

มีความคิดเห็นมากกวําเพศหญิง โดยมีคําเฉลี่ย 4.46 และ 4.28 ตามลําดับ 
ด๎านคุณคําแหํงวิชาชีพเมื่อพิจารณาแยกตามเพศ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย  

มีความคิดเห็นมากกวําเพศหญิง โดยมีคําเฉลี่ย 4.49 และ 4.38 ตามลําดับ 
ด๎านการบรรลุเปูาหมายความสําเร็จ เมื่อพิจารณาแยกตามเพศ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามที่

เป็นเพศหญิง มีความคิดเห็นมากกวําเพศชาย โดยมีคําเฉลี่ย 4.79 และ 4.78 ตามลําดับ 
ด๎านการจัดหาและการใช๎ เมื่อพิจารณาแยกตามเพศ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศ

หญิง มีความคิดเห็นมากกวําเพศชาย โดยมีคําเฉลี่ย 4.72 และ 4.54 ตามลําดับ 
ด๎านกระบวนการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาแยกตามเพศ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศ

หญิงและเพศชายมีความคิดเห็นเทํากัน โดยมีคําเฉลี่ย 4.79 
ด๎านความพึงพอใจของทุกฝุาย เมื่อพิจารณาแยกตามเพศ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามที่เป็น

เพศชาย มีความคิดเห็นมากกวําเพศหญิง โดยมีคําเฉลี่ย 4.95 และ 4.79 ตามลําดับ 
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการแก้ไขปัญหา 
แนวทางท่ี 1 จะมีการให๎พนักงานออมสินประเมินผลความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็น 

ในการปฏิบัติงานออนไลน๑ โดยจะมีตัวเลือกในการประเมิน 3 ตัวเลือก คือ พอใจมาก พอใช๎ และควร
ปรับปรุง 
 
อภิปรายผล 
 1. อภิปรายผลข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามของนักบัญชีในสํานักงานบัญชีอําเภออําว
ลึก จังหวัดกระบี่ 

ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามของนักบัญชีในสํานักงานบัญชีอําเภออําวลึก จังหวัด
กระบี่ ประกอบด๎วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ๑ในการทํางานบัญชี ตําแหนํง
หน๎าที่การงาน และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุ
ระหวําง 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงกวําปริญญาตรี ประสบการณ๑ในการทํางาน
บัญชีมากกวํา 8 ปี ตําแหนํงหน๎าที่การงานผู๎สอบบัญชี และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 20,001-30,000 บาท
ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ อนงค๑วรรณ อุประดิษฐ๑ (2559) ได๎ศึกษาเรื่อง ข๎อกําหนดการรับรอง
คุณภาพของสํานักงานบัญชีที่มีผลตํอประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีในจังหวัด
ลําปาง สํวนใหญํเป็นเพศหญิง  
 2. อภิปรายผลความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพทางการบัญชีและความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีในอําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ 
 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพทางการบัญชีและความสําเร็จในการปฏิบัติงานของนัก
บัญชีในสํานักงานบัญชีอําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ พบวํา ระดับความคิดเห็นตามศักยภาพทางการ
บัญชีของนักบัญชีในสํานักงานบัญชีอําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ อยูํในระดับมาก เมื่อจําแนกเป็นราย
ด๎าน 2 ด๎าน ได๎แกํ 1. ด๎านความรู๎ในวิชาชีพ 2. ด๎านคุณคําแหํงวิชาชีพ และความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีในสํานักงานบัญชีอําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ อยูํในระดับมากที่สุด เมื่อ
จําแนกเป็นรายด๎าน 4 ด๎าน ได๎แกํ 1. ด๎านการบรรลุเปูาหมายความสําเร็จ 2. ด๎านการจัดหาและการ
ใช๎ทรัพยากร 3. ด๎านกระบวนการปฏิบัติงาน 4. ด๎านความพึงพอใจของทุกฝุาย พบวํานักบัญชีใน
อําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้งหมด ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของขวัญชัย ชมศิริ และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ (2560) ได๎ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอ
ประสิทธิภาพการทํางานของผู๎สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํา ผู๎สอบบัญชีรับ
อนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพการทํางาน  
โดยรวมอยูํ ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ปัจจัยสํวนบุคคลและปัจจัย
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี อยูํในระดับมากที่สุด ปัจจัยสภาพแวดล๎อมในการทํางาน ปัจจัยความผูกพัน
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กับองค๑กร และปัจจัยมนุษย๑สัมพันธ๑ อยูํในระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐาน พบวํา (1) ปัจจัยสํวน
บุคคล ปัจจัยสภาพแวดล๎อมในการทํางาน ปัจจัยความผูกพันกับองค๑กร ปัจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี และปัจจัยมนุษย๑สัมพันธ๑มีอิทธิพลตํอ ประสิทธิภาพการทํางานอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.05 
3. ความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยลักษณะสํวนบุคคลกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีในอําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ 

ความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยลักษณะสํวนบุคคลในสํวนของอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ๑ในการทํางานบัญชี และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนไมํมีความสัมพันธ๑กับความพึงพอใจของนัก
บัญชีในอําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ สํวนของปัจจัยลักษณะสํวนบุคคลในสํวนของเพศ และตําแหนํง
หน๎าที่การงาน มีความสัมพันธ๑กับความพึงพอใจของนักบัญชีในอําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของขวัญชัย ชมศิริ และกนกศักดิ์ สุข
วัฒนาสินิทธิ์ (2560) ได๎ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพการทํางานของผู๎สอบบัญชีรับ
อนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํา ผู๎สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพการทํางาน  โดยรวมอยูํในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ปัจจัยสํวนบุคคลและปัจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี อยูํในระดับมาก
ที่สุด ปัจจัยสภาพแวดล๎อมในการทํางาน ปัจจัยความผูกพันกับองค๑กร และปัจจัยมนุษย๑สัมพันธ๑ อยูํใน
ระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐาน พบวํา (1) ปัจจัยสํวนบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล๎อมในการทํางาน 
ปัจจัยความผูกพันกับองค๑กร ปัจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และปัจจัยมนุษย๑สัมพันธ๑มีอิทธิพลตํอ 
ประสิทธิภาพการทํางานอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจัย  
 1. ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถเป็นข๎อมูลในการประเมินศักยภาพและความสําเร็จของนักบัญชี 
เพ่ือนําไปพัฒนาตนเองให๎เหมาะสมกับคุณสมบัติอันพึงประสงค๑ของนักบัญชีตํอไป  
 2. ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในด๎านศักยภาพทางการ
บัญชี เพื่อสร๎างคุณภาพในการปฏิบัติงานด๎านบัญชีและลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานทั้งภายในและ
ภายนอกองค๑กรสร๎างความได๎เปรียบในวิชาชีพบัญชีตํอไป  

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป  
 1. การศึกษาในครั้งนี้ได๎ทําการศึกษาศักยภาพทางการบัญชีเฉพาะด๎านความรู๎ในวิชาชีพ และ
ด๎านคุณคําแหํงวิชาชีพ เทํานั้น ไมํได๎ทําการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจเกี่ยวข๎องกับศักยภาพทางการ
บัญชีของนักบัญชีการศึกษาครั้งตํอไปควรศึกษาปัจจัยหรืออิทธิพลด๎านอ่ืน ๆ ที่อาจมีอิทธิพลตํอ
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ศักยภาพทางการบัญชีของนักบัญชี เชํน ด๎านทักษะทางวิชาชีพ  ด๎านจรรยาบรรณในวิชาชีพ ด๎านเจต
คติ ด๎านการทันตํอเวลา เป็นต๎น   
 2. การศึกษาครั้งนี้ได๎ทําการศึกษาเฉพาะนักบัญชีในสํานักงานบัญชีอําเภออําวลึก จังหวัด
กระบี่ เทํานั้น ดังนั้น ผลการศึกษาดังกลําวอาจไมํสะท๎อนถึงการดําเนินงานของหนํวยงานอ่ืน 
การศึกษาครั้งตํอไปควรทําการศึกษาศักยภาพทางการบัญชีมีผลตํอความสําเร็จในการปฏิบัติงานกับ
กลุํมตัวอยํางอ่ืน ๆ เชํน นักบัญชีที่ปฏิบัติงานในอําเภอหรือจังหวัดอ่ืน ๆ การศึกษาภาพรวมของนัก
บัญชีในจังหวัดอ่ืน ๆ เป็นต๎น 
 
เอกสารอ้างอิง 
ขวัญชัย ชมศิริ และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ (2560) ได๎ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพ

การทํางานของผู๎สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร  

พวงรัตน๑ บุญญานุรักษ๑, 2546, หน๎า 43-64 ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ขุมปัญญาทางพยาบาล
ศาสตร๑  Wisdom in nursing science. พระราม 4 ปริ้นติ้ง, กรุงเทพฯ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน๑และสมชาย หิรัญกิตติ, 2550, หน๎า 9 นักบัญชีเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพที่ต๎องมี
ศักยภาพทางการบัญชีประกอบด๎วย 5  ด๎าน กรุงเทพฯ:  ธีระฟิล๑มและไซเท็กซ๑ จํากัด 

สุรินทร๑ภักด ีสํานักงานบัญชี, 2557, ออนไลน๑ ในการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าองค๑กรตําง ๆ  
ตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร๑ จังหวัดสุรินทร๑ 

อนงค๑วรรณ อุประดิษฐ๑ (2559) ได๎ศึกษาเรื่อง ข๎อกําหนดการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีที่มีผล
ตํอประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสํานักงานบัญชีใน จังหวัดลําปาง 
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การศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจานด่วน 

ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 
Study: Factors Affecting Decision to Consume Fast Food  

of Kraburi Vocational College Students 
 

พีรพร  ปานต๊ะระษี1 และ วันเพ็ญ จันทร์คง2 
Peeraporn Pantarasi and Wanpen Jankong 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจานดํวนของ

นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมี
วัตถุประสงค๑ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดํวนของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 
และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจานดํวนของนักศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพกระบุรี กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 จํานวน 384 คน ซึ่งได๎มาโดยใช๎สูตรของ Taro Yamane.และการสุํมตัวอยํางแบบ
แบํงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ 
แบบสอบถามจํานวน 384 ชุด สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ ความถี่ ร๎อยละ (%) คําเฉลี่ย 
(Mean) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) หาความสัมพันธ๑และความแตกตํางระหวํางคําเฉลี่ยของสอง
กลุํม (Independent Sample T-test.) การวิเคราะห๑ความแปรปรวน (Analysis of Variance : 
Oneway ANOVA) และหาความสัมพันธ๑โดยใช๎คําไค-สแควร๑ (Chi-square) ณ.ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 

ผลการวิจัย พบวํา สํวนใหญํเป็นนักศึกษาเพศชาย อายุ  20 ปี ศึกษาอยูํในปวช. ชั้นปีที่ 3  
แผนกที่กําลังศึกษา แผนกชํางกล รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนจํานวน 3,001-5,000 บาท พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารจานดํวนของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี แสดงให๎เห็นวํานักศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพกระบุรี จากกลุํมตัวอยํางมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดํวนระดับการปฏิบัติปานกลาง โดย
มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.09 ปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจานดํวนของนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ปัจจัยทางผลิตภัณฑ๑และการตลาด ให๎ความสําคัญในการตัดสินใจมาเป็น
ลําดับแรกคือด๎านการสํงเสริมการตลาดสํงผลตํอการตัดสินใจอยูํในความสําคัญระดับปานกลาง  

                                                           
1 นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญช ีมหาวิทยาลัยตาปี E-mail : 6351210046@student.tapee.ac.th 
เบอร๑โทรศัพท๑ : 099-4060949 
2 อาจารย๑ที่ปรึกษา คณะบริหารธุรกจิบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลัยตาปี 
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ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตํอไป ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆเพ่ิมเติม เชํน ปัจจัย
ทางด๎านสังคมและภูมิลําเนาเดิม ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในแตํละแผนกด๎วยเพ่ือดูพฤติกรรม
แตกตํางกันหรือไมํ อยํางไร เพ่ือให๎การวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารจานดํวนกว๎างขวางยิ่งขึ้นควรศึกษานักเรียนในระดับอ่ืนด๎วย เชํน ระดับอนุบาล ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา เป็นต๎นและควรศึกษาในบุคคลอ่ืนด๎วย เชํน วัย
กํอนเรียน วัยผู๎ใหญํและผู๎สูงอายุ เป็นต๎น 

 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจานดํวน, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

    จานดํวน 
 
Abstract 
 This research on the study of factors affecting the decision to consume fast 
food among students of Kraburi Vocational College was a descriptive research with 
the objective of To study fast food consumption behavior of students of Kraburi 
Vocational College and to study the factors affecting the decision to consume fast 
food among students of Kraburi Vocational College The sample group used in this 
research were students of Kraburi Vocational College in the first semester of the year. 
The 2020 study consisted of 384 participants, which were obtained using Taro 
Yamane's formula and stratified random sampling. The data collection tool was 384 
questionnaires. The statistics used for data analysis were frequency. percentage (%), 
mean (Mean), standard deviation (SD), find the relationship and difference between 
the mean of the two groups (Independent Sample T-test.), Analysis of Variance 
(Analysis of Variance: Oneway ANOVA), and The correlation was determined using the 
Chi-square value at the level of statistical significance of 0.05. The results showed 
that most of the students were male students, aged 20 years, studying in the 
Vocational Certificate. 3rd year, department studying, mechanical department, 
average monthly income of 3,001-5,000 baht, fast food consumption behavior of 
students of Kraburi Vocational College shows that Kraburi Vocational College 
students From the sample group, the behavior of Consuming moderately fast food 
The mean was 3.09. Factors affecting the decision to consume fast food among 
students of Kraburi Vocational College. Product and Marketing Factors Prioritizing 
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decision-making is the aspect of marketing promotion, affecting decision-making at a 
moderate level. with an average of 2.62, followed by distribution channels, affecting 
Decisions are on a low priority level. with an average of 2.52. Later, the product 
affects decision making at a low priority level. with an average of 2.32, and finally, 
the price affects the decision in the level of low importance with a mean of 2.29. 
Attitude psychology factors affecting the decision to consume fast food were at a 
low level. with an average of 2.33 

Kraburi Vocational College students with different sexes had no difference in 
fast food consumption behavior at the statistical significance level at 0.05 level. The 
average monthly income differed with fast food consumption behavior. 

The difference was statistically significant at the 0.05 level. Those with an 
average monthly income of less than 3,000 baht had different fast-food consumption 
behaviors than those with an average monthly income of more than 7,000 baht. And 
those with an average monthly income of 3,001-5,000 baht had different fast food 
consumption behaviors than those with an average monthly income of more t The 
statistical significance of sex, age, and school year had no effect on fast food 
consumption behavior of Kraburi occupation college students at the statistical 
significance of 0.05. Statistics 0.05han 7,000 baht or more. 

Suggestions for doing research in the future Other variables such as social 
factors and hometown should be studied. There should also be a comparative study 
in each department to look at behaviors differently or not. Decisions to eat more fast 
food should also be studied at other levels such as kindergarten, elementary school. 
Secondary Vocational level etc. and should be studied in other people as well, such 
as preschool age, adulthood and the elderly, etc. 
 
Keywords : Factors affecting the decision to choose fast food, food consumption               
behavior fast food 
  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  923 
 

บทน า 
การบริโภคอาหารของคนไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามชํวงยุคสมัยแปรผันตามสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี ข๎อมูลขําวสารที่ทันสมัย  
โดยเฉพาะในหมูํวัยรุํน 

ปัญหาทางโภชนาการจากรายงาน BMI. ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2561 
ของจังหวัดระนอง จํานวนประชากรทั้งหมด 21,448  คน สมสํวน BMI.(18.5-24.9) จํานวน 9,395 
คน ร๎อยละ 43.80 ผอม BMI. (<18.5) จํานวน 7,003 คน ร๎อยละ 32.65 อ๎วน BMI. (25-29.9) 
จํานวน 3,516 คน ร๎อยละ 16.39 BMI. (30-32.9) จํานวน 819 คน ร๎อยละ 3.82 BMI. 33 ขึ้นไป 
จํานวน 715 คน ร๎อยละ3.33 (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ กระทรวงสาธารณสุข, 2561) 

วัยรุํนเป็นวัยที่รํางกายมีการเจริญเติบโตอยํางรวดเร็วเมื่อเทียบกับวัยอ่ืนๆมีความเจริญเติบโต
ของรํางกายทั้งการเพ่ิมขนาดของกระดูกให๎ใหญํขึ้น ดังนั้นแล๎วการพัฒนาในสํวนตํางๆของรํางกายที่มี
มากขึ้นจึงจําเป็นที่จะต๎องการสารอาหารที่มีคุณคําที่เหมาะสมกับชํวงวัย   

การเปลี่ยนแปลงในวัยนี้จึงมีปัจจัยที่สํงผลให๎เกิดปัญหาทางโภชนาการมีด๎วยกันหลายเหตุ
ปัจจัย อาจจะเนื่องมากจากปัญหาความกดดันทางอารมณ๑ ในสํวนของความกดดันทางด๎านอารมณ๑นี้
จะทําให๎วัยรุํนเกิดความเครียด เกิดแนวคิดเก็บตัว ละความสนใจในด๎านตํางๆของเพ่ือนฝูง รวมไปถึง
การไมํสนใจรับประทานอาหารด๎วย เหตุจากบริโภคนิสัยที่ติดกับตัวมาตั้งแตํเยาว๑วัยการกระทําซ้ําๆ 
ความกังวลตํอรูปรํางภายนอก ปัญหาคํานิยมที่ผิดไมํมีความถูกต๎องประกอบรํวมกับอิทธิทางสื่อ
โฆษณา ทําให๎วัยรุํนนิยมรับประทานอาหารจานดํวน (Fast Food) ในแบบฝรั่งเหตุตํางๆเหลํานี้นํามาสูํ
ปัญหาทางทุพโภชนาการของวัยรุํน  

อาหารจานดํวนมักเป็นที่นิยมของวัยรุํนก็เพราะวําอาหารจานดํวนหรือฟาสต๑ฟูดนี้เป็นอาหาร
ที่มีความสะดวกสบาย รวดเร็วในการหาซื้อเพ่ือบริโภคและยังรวมไปถึงความสะดวกสบายในการ
บริการที่จัดสํงให๎ถึงที่บ๎านพัก ซึ่งอาหารจานดํวนนี้เป็นที่ทราบกันดีวํา เป็นอาหารที่ให๎พลังงานสูง
เพราะมี คาร๑โบไฮเดรตและไขมันมาก ให๎สารอาหารที่ไมํครบถ๎วน สํงผลให๎เกิดโรคอ๎วน โรคเบาหวาน 
ไขมันในเส๎นเลือดสูงและภาวะอ่ืนๆตามมาเพราะอันเนื่องมากจากมีคํานิยมบริโภคนิสัยดังกลําว              
(อุไร อุตตโรทัย และคณะผู๎จัดทํา, 2553 : 1-3)   

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ก็เพ่ือเปูาประสงค๑ในการทราบถึงปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือก
บริโภคอาหารจานดํวนและเพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานดํวน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
สํงเสริมให๎ความรู๎ในการบริโภคอาหารให๎ดีขึ้นเพ่ือโภชนาการที่เหมาะสมเพราะเนื่องจากอาหารจาน
ดํวนให๎พลังงานสูงถ๎ามีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมํสมควรก็จะสํงผลให๎โภชนาการไมํเหมาะสมเชํนกัน 
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1.2 ค าถามการวิจัย 
1.2.1 นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดํวนอยํางไร 
1.2.2 ปัจจัยตัวใดบ๎างที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจานดํวนนักศึกษาวิทยาลัย                           

การอาชีพกระบุรี  
 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดํวนของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 
1.3.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจานดํวนของนักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 
 
1.4 สมมติฐานในการวิจัย 

1.4.1 เพศของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีมีความสัมพันธ๑ตํอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารจานดํวนที่แตกตํางกัน 

1.4.2 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีมีค วามสัมพันธ๑ตํอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดํวนที่แตกตํางกัน 

1.4.3 ชั้นปีการศึกษามีความสัมพันธ๑ตํอปัจจัยด๎านราคาที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารจานดํวนของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี   

1.4.4 เพศ อายุ ชั้นปีการศึกษามีผลตํอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดํวนของนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 

 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 
       1.5.1 ประชากร 

ประชากรเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 ทั้ง 4 แผนก ประกอบด๎วย แผนกบัญชี 88 คน แผนกคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 78 คน 
แผนกไฟฟูา 90 คน และแผนกชํางกล 159 คน นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูํในระดับปวช. และปวส.            
มีจํานวนรวมทั้งหมด 415 คน 
       1.5.2 กลุ่มประชากรตัวอย่าง 

กลุํมประชากรตัวอยํางที่ใช๎ศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีที่กําลัง
ศึกษาอยูํในระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 4 แผนก ประกอบด๎วย 
แผนกบัญชี แผนกคอมพิวเตอร๑ แผนกไฟฟูา แผนกชํางกล จากการคํานวณด๎วยสูตรของ  Taro 
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Yamane. กลุํมประชากรตัวอยํางที่ได๎ 384 คน  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (อีก 5% คือคํา
ความคลาดเคลื่อนที่ได๎รับ) ในการเก็บข๎อมูลวิจัยได๎แจกแบบสอบถามไว๎ทั้งสิ้น 384 คน  

1.5.3 เนื้อหา (ตัวแปรที่ศึกษา) 
       1.5.3.1 ตัวแปรต๎น ได๎แกํ      
   - ข๎อมูลทั่วไป 

- ปัจจัยทางจิตวิทยาด๎านทัศนคติ 
   - ปัจจัยทางผลิตภัณฑ๑และการตลาด 
      1.5.3.2 ตัวแปรตาม ได๎แกํ 
   - การบริโภคอาหารจานดํวน 

2.2 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
ตัวแปรต๎น                                                                    ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ข๎อมูลทั่วไป 
     - เพศ 
     - อายุ 
     - ชั้นปีการศึกษา 
     - แผนกที่ก าลังศึกษา 
     - รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

  
การบริโภคอาหารจานด่วน 

 

ปัจจัยทางผลิตภัณฑ๑และ
การตลาด 
      - ด๎านราคา 
      - ด๎านผลิตภัณฑ๑ 
      - ด๎านชํองทางจัดจําหนําย                                                                            
      - ด๎านสํงเสริมการตลาด 

 

     ปัจจัยทางจิตวิทยา 
     - ด้านทัศนคติ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา(Descriptive Research) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สํงผล

ตํอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจานดํวนของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีโดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัยดังตํอไปนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากร 
ประชากรเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ปวช. และปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2563 ทั้ง 4 แผนก ประกอบด๎วย แผนกบัญชี 88 คน แผนกคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 78 คน แผนกไฟฟูา 
90 คน และแผนกชํางกล 159 คน นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูํมีจํานวนรวมทั้งหมด 415 คน 

 3.1.2 ตัวอยําง/กลุํมตัวอยําง 
กลุํมประชากรตัวอยํางที่ใช๎ศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีที่กําลัง

ศึกษาอยูํในระดับปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 4 แผนก ประกอบด๎วย แผนก
บัญชี แผนกคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ  แผนกไฟฟูา แผนกชํางกล  

การคํานวณโดยใช๎สูตรของ Taro Yamane  

   
 

      𝑒  
 

 e      คือ   ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยําง (ในที่นี้กําหนด e = 0.05%)                 
           N      คือ   ขนาดของประชากร 
           n      คือ   ขนาดของกลุํมตัวอยําง 
แสดงวิธีคํานวณได๎ดังนี้ 
     n   =       415 
   1+415               

n  =  399.03  คน  
n  =  ในกรณีศึกษาได๎ขนาดกลุํมตัวอยํางจํานวน 399 คน 
สรุปได๎กลุํมตัวอยํางประชากรนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีที่กําลังศึกษาอยูํในระดับ

ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นจํานวนทั้งสิ้น 399 คน  
ในระดับแผนกได๎แบํงกลุํมตัวอยํางตามสัดสํวนของนักศึกษา โดยใช๎รูปแบบการสุํมตัวอยําง

แบบแบํงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค๑ ได๎ขนาดกลุํม
ตัวอยํางดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุํมตัวอยํางจําแนกตามแผนกของวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 
แผนก จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุํมตัวอยําง (คน) 

 แผนกบัญชี  
 แผนกคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 
 แผนกไฟฟูา 
 แผนกชํางกล 

88 
78 
90 
159 

88 
78 
90 
143 

รวม 415 399 
 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

3.2.1 ตัวแปรต๎น       
  - ข๎อมูลทั่วไป 

- ปัจจัยทางผลิตภัณฑ๑และการตลาด 
- ปัจจัยทางจิตวิทยาด๎านทัศนคติ 

    3.2.2 ตัวแปรตาม 
  - การบริโภคอาหารจานดํวน  
 
4. สรุปผลการศึกษา 
 4.1 ข๎อมูลทั่วไปของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 

ผลการศึกษา พบวํา สํวนใหญํนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีเป็นเพศหญิง อายุ 20 ปี 
อยูํ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แผนกชํางกล รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 3,001-5,000 บาท. 

4.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดํวนของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 
พบวําพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดํวนของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี           

ผลการศึกษาแสดงให๎เห็นวําผู๎ให๎ข๎อมูลมีพฤติกรรมระดับการปฏิบัติปานกลาง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 
3.0850 ซึ่งมีพฤติกรรมระดับการปฏิบัติติปานกลางทุกข๎อคําถาม ได๎แกํ เลือกซื้ออาหารจานดํวนจาก
สื่อโทรทัศน๑ บริโภคอาหารจานดํวนพิซซํา แฮมเบอร๑เกอร๑ รับประทานอาหารจานดํวนมากกวําวัน
ละ 3 มื้อ บริโภคอาหารจานดํวนร๎าน KFC บริโภคข๎าวราดแกงหรือก๐วยเตี๋ยวมากกวํา 1 จานในแตํละ
มื้อ บริโภคอาหารจานดํวนมากกวํา 60 บาทตํอครั้ง บริโภคขนมขบเคี้ยว มันฝรั่งทอดและบริโภค
อาหารจานดํวนหลัง 20.00 น.ตามลําดับ 

4.3 ปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจานดํวนของนักศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพกระบุรี  
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5. อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห๑และสรุปผลการวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือก
บริโภคอาหารจานดํวนของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ผู๎วิจัยอภิปรายในประเด็นสําคัญดังนี้  

ผลจากการศึกษา พบวําปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจานดํวนของ
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ปัจจัยทางผลิตภัณฑ๑และการตลาด แสดงให๎เห็นวําผู๎ให๎ข๎อมูลมี
การตัดสินใจโดยลําดับแรกให๎ความสําคัญกับด๎านการสํงเสริมการตลาดให๎ความสําคัญระดับปานกลาง
เนื่องจากมีมีสิทธิพิเศษในการให๎บริการ  แตํไมํนิยมตัดสินใจเลือกซื้อจากการมีการโฆษณาในสื่อ
โทรทัศน๑จึงให๎ความสําคัญระดับน๎อย โดยภาพรวมด๎านสํงเสริมการตลาดสํงผลตํอการตัดสินใจเลือก
บริโภคอาหารจานดํวนอยูํในระดับความสําคัญปานกลาง รองลงมาด๎านชํองทางการจัดจําหนํายให๎
ความสําคัญระดับปานกลางเพราะมีบริการจัดสํงถึงบ๎าน แตํไมํเน๎นการบริการรวดเร็ว พนักงานบริการ
สุภาพและการสะดวกในการซื้อจึงให๎ระดับความสําคัญน๎อย โดยภาพรวมด๎านชํองทางการจัดจําหนําย
สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจานดํวนอยูํในระดับความสําคัญน๎อย รองลงมาด๎าน
ผลิตภัณฑ๑ให๎ระดับความสําคัญน๎อยได๎แกํอาหารจานดํวนมีความสะอาดและถูกหลักอนามัย โดย
ภาพรวมด๎านผลิตภัณฑ๑สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจานดํวนอยูํในระดับความสําคัญน๎อย 
เชํนเดียวกับด๎านราคาการที่ราคาเหมาะสมกับบริการ ปริมาณและคุณคําทางโภชนาการสํงผลให๎
นักศึกษาให๎ความสําคัญกับด๎านราคาเป็นลําดับสุดท๎าย โดยภาพรวมด๎านราคาสํงผลตํอการตัดสินใจ
เลือกบริโภคอาหารจานดํวนอยูํในระดับความสําคัญน๎อย ซึ่งไมํสอดคล๎องกับ (มาสิฏฐา ศิริวรกุล
,2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการบริโภคอาหารฟาสต๑ฟููดของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํสํวนใหญํนั้นจะให๎ความสําคัญด๎านสินค๎ากับรสชาติของอาหารฟาสต๑ฟูดเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมาจะเป็นสินค๎าที่มีให๎เลือกหลากหลายชนิดและมีความสะอาด ในสํวนของด๎าน
ราคาผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํให๎ความสําคัญกับราคาที่บอกชัดเจน ปัจจัยด๎านการสํงเสริม
การตลาด สิทธิพิเศษท่ีหลากหลายจะมีความสําคัญมากเป็นอันดับแรก แตํการทดลองชิมฟรีจะไมํคํอย
มีความสําคัญมาก ปัจจัยด๎านประชาสัมพันธ๑ โดยสื่อโฆษณาโทรทัศน๑จะมีบทบาทมากท่ีสุด   
 
6. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ทางมหาวิทยาลัยควรจัดให๎มีหนังสือและเอกสารทางโภชนาการที่ทันสมัยไว๎ในห๎องสมุดให๎
เพียงพอ เพื่อประโยชน๑ในการค๎นคว๎าของนักศึกษา รวมทั้งมีการเผยแพรํขําวสาร ความรู๎เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารที่มีประโยชน๑และโทษของการรับประทานอาหารที่ไมํถูกต๎อง ตามโอกาสที่เหมาะสม
และตอํเนื่อง เชํน ผํานสื่อเสียงตามสายของมหาวิทยาลัย สื่อสิ่งพิมพ๑ของทางมหาวิทยาลัยเพ่ือจะชํวย
เพ่ิมพูนความรู๎ในเรื่องเก่ียวกับการบริโภคอาหาร 
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2. การเลือกบริโภคอาหารของวัยรุํนมักเลือกตามความชอบ ความสะดวก รวดเร็วหาซื้องําย
และความเคยชินมากกวําที่จะคํานึงถึงคุณคําทางโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหารเชํนนี้อาจจะ
เป็นสาเหตุทําให๎ได๎รับพลังงานและสารอาหารต่ํากวําปริมาณที่ควรได๎รับได๎ ดังนั้นครอบครัวจึงควรมี
การปลูกฝังนิสัยการบริโภคที่ดีแกํสมาชิกในครอบครัวตั้งแตํเด็ก สร๎างความคุ๎นเคยในอาหารที่มี
ประโยชน๑ คุณคําตามหลักโภชนาการก็จะกํอให๎เกิดนิสัยการบริโภคท่ีดีเมื่อโตขึ้นเป็นผู๎ใหญํ 
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การพัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครชุมชนส าหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง 
The Development of community volunteers curriculum  

for Dependent Elderly care. 
 

วุฒิพงษ ์เชื่อมนอก1 นภาทิพย ์ตัง้ตรีจกัร2, สมปอง จันทร์เก, จักรกฤษ ระดาดาษ, สุริวรรณ์ สุวรรณมาลี ภาวินี เจริญชัย  
ปริสา ราชสิมมา แอ้ มาตโสภา ดวงอินทร์ มาตรโสภา และมนัญา ดอกไม้ทอง3 

Wuttipong cheumnok Napatip tungtrijuk Sompong junke Jakkrit radadas Suriwan suwanmelee  
Phawinee charoenchai Parisa satsimma Air matsopha Duangchan mattsopha and Mananya dokmaithong. 

 
บทคัดย่อ  

การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participation action research: PAR) ครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัญหาและความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุ และเพ่ือการสร้างหลักสูตร
อาสาสมัครชุมชนส าหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงในเทศบาลต าบลวัฒนา อ าเภอส่องดาว 
จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการศึกษาระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2563 มีด าเนินการวิจัยเป็น 2 
ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาปัญหาและความต้องการในการสร้างหลักสูตรอาสามสมัครชุมชนฯ ระยะ
ที่ 2 พัฒนาร่างหลักสูตรทั้งทฤษฎีและสาธิตย้อนกลับและน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน 
จากนั้นประเมินความพึงพอใจในหลักสูตร และประเมินความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3
ท่าน ผลการศึกษา พบปัญหาของผู้สูงอายุ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านจิตใจและสังคม 
และด้านเศรษฐกิจ ส่วนความต้องการในการจัดอบรมและการจัดท าเนื้อหา มีข้อสรุปดังนี้ ความเป็น
ผู้สูงอายุ สิทธิประโยชน์ การส่งต่อข้อมูลผู้สูงอายุกับโรงพยาบาล .ปัญหาสุขภาพกาย จิตใจ สังคมและ
เศรษฐกิจของผู้สูงอายุ การช่วยเหลือขั้นพ้ืนฐาน การปรับภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัย.โภชนาการ การใช้ยา
เบื้องต้น การปฐมพยาบาลและฝึกบริหารกล้ามเนื้อ และได้หลักสูตรอาสาสมัครชุมชนฯ จ านวน 3 

หน่วยการเรียนรู้รวม 14 ชั่วโมง หลังทดลองใช้พบว่ามีความพึงพอใจระดับดีมาก ( ̅= 4.65 S.D. 

=.489) และเมื่อจ าแนกรายด้านพบว่าทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดีบดีมาก ( ̅= 4.68 S.D. =.485  ̅= 4.67 

S.D. =.475 และ  ̅= 4.60 S.D. =.502 ตามล าดับ) สรุป หลักสูตรมีความเป็นไปได้และวัตถุประสงค์

                                                           
1 อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เจ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬภรณ์  
Lecturer of Faculty of Nursing HRH Princess Chulabhorn College of Medical Science, Chulabhorn Royal Academy 
2 ผู้ช่วยศสตราจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลยันครพนม 
Assistant professor of Boromarajonani College of Nursing Nakhon Phanom, Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom 
3 นักวจิัยท้องถิ่นเทศบาลต าบลวัฒนา อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 
Local researcher Watthana Municipality, Song Dao District, Sakon Nakhon Province 
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ชัดเจน เหมาะสมกับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะ ควรเพ่ิมระยะเวลาในการจัดอบรมเป็น 21 ชั่วโมง และเพ่ิม
การปฏิบัติในการดูแล  

 
ค าส าคัญ หลักสูตรอาสาสมัครชุมชน และผู้สูงอายุพึงพิง  
 
Abstract  

The objectives of this participatory action research (PAR) were to study the 
problems and the needs of elderly care to develop the community volunteer 
curriculum for dependent elderly care at Watthana Municipality, Song Dao District, 
Sakon Nakhon Province. The study was conducted from July to December 2020 in 2 
phases: Phase 1 studied the problems and needs of creating a community volunteer; 
Phase 2: Develop a course outline, both theory and reverse demonstration, and 
apply it to a sample of 20 students, then assess their satisfaction with the course and 
the content accuracy was assessed by 3 experts. The results of the study revealed 
the problems of the elderly in 3 areas, comprising physical, mental and social 
aspects. and economic. The need for training and content preparation Conclusions 
are as follows: aging benefits Forwarding information on the elderly to the hospital . 
Physical, mental, social and economic health problems of the elderly basic support 
Residential landscape improvement. Nutrition. Initial drug use First aid and muscle 
training and received a community volunteer course of 3 learning units for a total of 

14 hours. After the trial, it was found that the satisfaction level was very good ( ̅ = 
4.65 S.D. =.489) and when classified by aspects, it was found that all 3 aspects were 

at a very good level ( ̅ = 4.68 S.D. =.485  ̅ = 4.67 S.D. =.475 and  ̅= 4.60 S.D. =.502 
respectively). Conclusion The course is feasible and the objectives are clear. suitable 
for the area. Recommendations: should increase the duration of training to 21 hours 
and increase the practice of care 

 
Keywords: Community volunteer curriculum and the dependent elderly 
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บทน า 
ปัจจุบันการเพ่ิมขึ้นของประชากรวัยสูงอายุเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกร่วมทั้งประเทศ

ไทย ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราเกิดที่ลดลงรวมกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าท าให้ประชากรมี
อายุยืนยาวขึ้นเท่ากับว่า เมื่อทั่วโลกได้กลายเป็นสังคมสูงอายุ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย, 2562) เทศบาลต าบลวัฒนาเป็นอีกหนึ่งที่มีประชากรผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป) เพ่ิมขึ้นในทุกๆปี
อย่างเห็นได้ชัด และมีปัญหาด้านสุขภาพ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ปุวยติดบ้าน ปุวยติดเตียง เป็นโรคเครียด 
โรคอัลไซเมอร์,ติดบุหรี่ นอกจากนั้นยังพบว่ามีสถานการณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ได้แก่ ด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพมีผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรัง และด้านการเมืองการ
ปกครอง ซึ่งเทศบาลต าบลวัฒนามีแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น
ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง.การปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
ด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ.การพัฒนาระบบบริการในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ การจัดตั้งกองทุนและ
จัดให้มีสวัสดิการในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการพัฒนาระบบข้อมูลและการใช้ข้อมูลเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุ ในการออกแบบและพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเอ้ือต่อการด ารงชีวิตที่ยืนนาน 
ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึงพิง  

การดูผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง คือ การให้ความช่วยเหลือดูแลเพ่ือตอบสนองความต้องการความ
ช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภาวะยากล าบากอันเนื่อง มาจากภาวการณ์เจ็บปุวยเรื้อรัง การประสบ
อุบัติเหตุ ความพิการต่างๆ ตลอดจนผู้สูงอายุที่ชราภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจ าวัน 
โดยมีรูปแบบทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ซึ่งบริการทดแทนดังกล่าวมักเป็นบริการสังคมเพ่ือ
มุ่งเน้นในด้านการฟ้ืนฟู บ าบัดรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์โดยอาศัยต้นทุนทางสังคมในชุมชนในรูปแบบอาสาสมัคร  

อาสาสมัคร (volunteer) หมายถึง ความหวังดี ความเต็มใจหรือ การตัดสินใจ หรือบุคคลที่
สมัครใจและไม่หวังสิ่งตอบแทน บุคคลที่ช่วยเหลือสังคมหรือบุคคลอ่ืนโดยปราศจากผลการตอบแทน 
แต่ท าไปด้วยมโนธรรม (ปิยากร หวังมหาพร, 2558) ส าหรับอาสาสมัครในชุมชน คือการสร้างคนใน
ชุมชนที่มีความคล้ายคลึงกันทางบรรทัดฐานทางสังคมเดียวกันเพ่ือการดูแลคนในครอบครัวและคนใน
บริบททางวัฒนธรรมความเชื่อคล้ายกัน สอดคล้องกับการศึกษาของรัถยานภิศ พละศึกและ เบญจ
วรรณ ถนอมชัยธวัช (2560) ได้ศึกษาตัวแบบของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอาย พบว่า ผู้สูงอายุ
ต้องการการดูแลจากสมาชิกในครอบครัว การตอบสนองการท ากิจวัตรประจ าวัน ได้แก่ การ
รับประทานอาหาร การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล การแก้ปัญหาอาการทางกาย การจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้ได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย การไปรับการรักษาตามนัดหรือเมื่อได้รับการ
เจ็บปุวยที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมถึงต้องการเพ่ือนคุยนอกจากนั้นบทบาทของผู้ดูแลสามารถ
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ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้ทุกแต่ยังพบว่า บุคคลในครอบครัวยังไม่มีความรู้อย่างถูกต้อง
ขาดความมั่นใจในการดูแลที่เพียงพอ การจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะการปฏิบัติจึงมีความ
จ าเป็นอย่างมาก ต้องมีการน าหลักสูตรที่ดีมาจัดการอบรมให้ความรู้  

หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย 3 หลักสูตรโดยเป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดยกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 70 ชั่วโมงและหลักสูตร 420 ชั่วโมง นอกจากนั้น
ยังมีการพัฒนาโดยกระทรวงแรงงานอีก 1 หลักสูตร คือหลักสูตร 420 ชั่วโมง หลักสูตรทั้งหมด
ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็น อสม. หรือเคยเป็นพนักงานผู้ดูแลผู้สูงอายุมาก่อนเรียน (ภาสกร สวนเรือง, อาณัติ วรรณ
ศรีและสัมฤทธิ์ ศรีธ ารงสวัสดิ์, 2561) บุคคลในครอบครัวของผู้สูงอายุส่วนหนึ่งมีสมรรถนะสามารถ
พัฒนาเป็นผู้ช่วยเหลือที่ให้การดูแลผู้สูงอายุเฉพาะโรคได้ ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า การที่ครอบครัว
ของผู้ปุวยสูงอายุที่มีส่วนร่วมกับอาสาสมัครในการดูแลผู้ปุวยสูงอายุมีความพึงพอใจมากขึ้น สามารถ
ตอบสนองความต้องการการช่วยเหลือในชีวิตประจ าวัน เช่นอาหารการกิน การดูแลสุขวิทยาส่วน
บุคคลการขับถ่าย งานบ้าน รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ เป็นต้น (อัญชิษฐฐา ศิริ
ค าเพ็ง และภักดี โพธิ์สิงห์, 2017) แต่อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุไม่มีความมั่นใจในการดูแลหรือการให้
ค าแนะน าในการดูแลผู้สูงอายุ จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับความรู้ รวมทั้งพ่ีเลี้ยงเพ่ือเป็นที่ปรึกษา (สุมาลี 
เอ่ียมสมัย รัตนา เหมือนสิทธิ์ และจรูญศรี ทองมาก) จึงจ าเป็นต้องมีหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะติดเตียง  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่ามีหลากหลายการศึกษาท่ีจัดท าหลักสูตรในการดูแล
ผู้สูงอายุดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า พบว่า องค์ประกอบของ
หลักสูตรมีความเหมาะสมระดับมากถึงมากที่สุด และด้านความรู้ เจตคติ ความสามารถของผู้เอารับ
การอบรมเพ่ิมขึ้นจากก่อนเข้ารับการอบรม (วิรมณ กาสีวงศ์ ทัศนีย์ บุญเติม และ อรพรรณ ลือบุญ
ธวัชชัย, 2015)  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมถือว่าเป็นหนึ่งในการเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ผู้สูงอายุ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครส าหรับการดูแลในกลุ่มเปูาหมาย
ดังกล่าว เป็นการขยายผลละต่อยอดการดูแลจากทีมในชุมชนเพิ่มก าลังคนในการกระจายตัวของผู้ดูแล
ท าให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลดีขึ้นจากการที่มีผู้ดูแลที่มีความรู้ความเข้าในในเนื้อหาที่
จ าเป็นในการดูแลและหลักสูตรยังสร้างภายใต้การมีร่วมร่วมของคนในชุมชนเทศบาลต าบลวัฒนา ท า
ให้สอดรับกับบริบทคนในชุมชนและสามารถเข้าใจเข้าถึงคนในชุมชนเป็นอย่างดี  
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วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือศึกษาปัญหาและความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือการสร้างหลักสูตรอาสามสมัคร
ชุมชนส าหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง 

2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนส าหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participation action research: 

PAR) เพ่ือ พัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครชุมชนส าหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง กรอบแนวคิดใน
การศึกษาผู้วิจัยใช้แนวคิดจากทฤษฎีระบบได้แก่ สิ่งน าเข้า ( input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์ 
(Output) และเชื่อมโยงกับแนวคิดการเรียนรู้ของบลูม (Bloom, 1964) 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ 
(knowledge) ด้านทัศนะคติ (attitude) และด้านทักษะการปฏิบัติ (practice) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participation action research: 
PAR) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครชุมชนส าหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงเทศบาลต าบล
วัฒนา อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร  

 
 

ระยะที่ 1 
สิ่งน าเข้า (input) 

 ปัญหาและความ
ต้องการ ในการสร้าง
หลักสูตรของเทศบาล
ต าบลวัฒนา 

ระยะที่ 2 
กระบวนการ (Process) 

 การพัฒนาหลกัสูตรร่วมกับชุมชนและน าไปให้
ผู้เชียวชาญพจิารณา 

 การน าหลกัสูตรอาสาสมัครชุมชนส าหรบัการ
ดูแลผู้สูงอายุไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้ที่สนใจ
ฝึกอบรม โดยหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ภาค ได้แก่  

ภาคทฤษฎ ี7 ชั่วโมง ภาคทดลอง 5 ชั่วโมง และ 
ภาคปฏิบัต ิ6 ชั่วโมง ซ่ึงสอนโดยวิทยากรทุนทาง

สังคมตามความเชียวชาญ  

ผลลัพธ์ (Output) 
ประเมินการใช้หลักสูตร
และประสิทธิผลของ
หลักสูตรอาสาสมัคร
ชุมชนส าหรับการดูแล
ผู้สูงอายุ ได้แก ่ 
ความรู้ และทัศนะคติ 

การเรียนรู้ เวทีประชาคม การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน พลังสามัคคี/ความผูกพัน
ของคนในชุมชน  
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ระยะที่ 1 ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนในการดูแลผู้สูงอายุในเทศบาลต าบล

วัฒนา อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนครทุกภาคส่วน  
ระยะที่ 2 เป็นผู้ที่มีความสนใจในการเข้ารับการอบรมทั้งที่เป็นผู้ดูแลเครือญาติและไม่ใช่เครือ

ญาติจ านวน 20 คน 
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 

และ 2 ได้แก่  
ระยะที่ 1 เป็นผู้น าในการบริหารงานในกลุ่มองค์กรต่างๆของเทศบาลต าบลวัฒนา โดยการสุ่ม

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ กลุ่ม อปท. จ านวน 5 คน  โรงเรียนผู้สูงอายุและ
ชมรมผู้สูงอายุจ านวน 2 คน เจ้าหน้าที่หน่วยบริการสุขภาพในชุมชนจ านวน 5 คน ผู้น าชุมชน จ านวน 
3 คน และผู้ที่มีผู้สูงอายุในการดูแลและผู้สูงอายุ 

ระยะที่ 2 เป็นกลุ่มผู้ที่มีผู้สูงอายุในครัวเรือนและผู้ที่สนใจที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบล
วัฒนา อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) จ านวน 20 คน  และ ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน  

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Inclusion criteria) ดังนี้ มีความสมัครใจและยินดีเข้าร่วม
การศึกษา สามารถสื่อสารภาษาไทยได้และมีผู้สูงอายุในการดูแลของครอบครัว 

เกณฑ์ในการพิจารณาคัดออกของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยมีดังนี้  ไม่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย 
หรือ. เป็นกลุ่ม อสม อผส และCG หรือผ่านการอบรมจากหลักสูตรอื่น  

 
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยเข้าพบนายกเทศบาลต าบลวัฒนา เพ่ือขออนุญาตรวบรวมข้อมูล ชี้แจงวัตถุประสงค์การ
วิจัย ขั้นตอนการวิจัย และผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เข้าพบกลุ่มตัวอย่าง 
แนะน าตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปตามความสมัคร
ใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยด้วยการลงลายมือชื่อก่อน
เริ่มการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิจัยกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถสอบถามผู้วิจัยได้ตลอด และมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือถอนตัวออกจากการวิจัยโดยไม่มี
ผลกระทบใดๆ การเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ไม่มีผลที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง แต่อย่างไรก็
ตามขณะท าการศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะน าเสนอในภาพรวมและเก็บไว้เป็นความลับภายหลัง
การสิ้นสุดการวิจัย  
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
1. เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินวิจัย ประกอบด้วย คู่มือหลักสูตรอาสาสมัครชุมชนส าหรับการ

ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งพัฒนามาจากการศึกษาสถานการณ์ ปัญหาและความตเองการในการฝึกอบรมจาก
พ้ืนที่และทบทวนวรรณกรรม 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1. แบบสัมภาษณ์ปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ส าหรับการสร้างหลักสูตรและ

แบบสัมภาษณ์หลังการใช้หลักสูตรส าหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสาร และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้   เครื่องบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก ส าหรับจดข้อมูล
แฟูมข้อมูลของผู้วิจัย ส าหรับเก็บข้อมูลที่ได้จากการจ าแนก และจัดหมวดหมู่ของข้อมูล 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลา
ในการดูแลผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์กับการดูแลผู้สูงอายุ ค่าตอบแทนในการดูแลผู้สูงอายุ อาชีพปัจจุบัน 
ความต้องการและความคาดหวังจากการอบรมหลักสูตรนี้  

ส่วนที่ 3 แบบประเมินความคิดเห็นต่อหลักสูตรอาสาสมัครชุมชนส าหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความพร้อมในการในการจัดอบรม 7 ข้อ ด้านเนื้อหาและหลักสูตรใน
การฝึกอบรม 3 ข้อ และด้านความเหมาะสมของวิทยากร 5 ข้อ รวมทั้งสิ้น 15 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ น้อยมากจนถึงระดับดีมาก 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
การตรวจสอบความตรงของ 
เนื้อหาของหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชียวชาญด้านการจัดท า

หลักสูตรและการสอน 1 ท่าน ผู้เชียวชาญด้านการพยาบาลด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ 1 ท่าน 
นักพัฒนาชุมชน 1 ท่าน พบว่าหลักสูตรที่สร้างขึ้นในการศึกษานี้เป็นไปตามความต้องการของพ้ืนที่
และจากการทบทวนวรรณกรรม  

แบบสัมภาษณ์ปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ส าหรับการสร้างหลักสูตรและแบบ
สัมภาษณ์หลังการใช้หลักสูตรส าหรับเจ้าหน้าที่ ผ่านพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ พยาบาล
ด้านผู้สูงอายุ 2 ท่าน ผู้เชียวชาญด้านการสร้างหลักสูตร 1 ท่าน ได้ค่า IOC เท่ากับ .80  

ส่วนแบบประเมินการปฏิบัติตามหลักการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของเพ็ญนภา 
มะหะหมัด (2561) นี้ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 3 ท่าน และ 0.82 ตามล าดับ ดังนั้นผู้วิจัยไม่ได้
ดัดแปลงข้อค าถามใดๆ ผู้วิจัยจึงไม่ต้องตรวจซ้ า  

การหาความเชื่อม่ัน แบบสัมภาษณ์การจัดการตนเองของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ5 มิติ 
แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับหลักการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ของเพ็ญนภา มะหะหมัด 
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(2561) ผู้วิจัยน าไปทดลองใช้กับผู้ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 ราย น ามา
ทดสอบหาความเชื่อมั่นโดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficiency) ไดเ้ท่ากับ 0.80 

วิธีการรวบรวมข้อมูล   
การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ขั้นการเตรียมการก่อนเก็บข้อมูล เข้าถึงชุมชนและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยการเข้าร่วม

กิจกรรมกับชุมชน สังเกตการณ์ท างานของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
2. ขออนุญาตอนุญาตด าเนินการรวบรวมข้อมูลกับนายกเทศบาลเทศบาลต าบลวัฒนาและ

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล  
3. ประชุมกลุ่มแกนน าภาคีเครือข่ายและแกนน าผู้สูงอายุ แนะน าตัว สร้างสัมพันธภาพ ชี้แจง

วัตถุประสงค์การวิจัย และขอความร่วมมือในการท าวิจัย เพ่ือคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่
ก าหนดไว้ และลงลายมือชื่อแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย  

4. สัมภาษณ์เชิงลึกตามประเด็นที่ศึกษา ประกอบด้วย ปัญหาและความต้องการในการดูแล
ผู้สูงอายุ  

ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนส าหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงมี
ขั้นตอนการวิจัย 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ปัญหา สถานการณ์ ความต้องการการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง โดยการท าสนทนากลุ่ม จากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้และการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาหลักสูตรที่ใกล้เคียง มาจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนฯ
ร่วมกับชุมชนเทศบาลต าบลวัฒนา อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร  

ตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมโครงสร้างหลักสูตรร่วมกับชุมชนเทศบาลต าบลวัฒนา 
อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย หลักการและเหตุผลแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม หน่วยการเรียน กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อการ
ฝึกอบรม และการวัดผลและประเมินผล การประเมินโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม ด าเนินการโดยน า
แบบประเมินโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน พิจารณาความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม จากนั้นน ามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าดัชนีความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมแล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
โครงร่างของหลักสูตรฝึกอบรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นพร้อมกับน าข้อมูลมาสร้างเป็นคู่มือประกอบการ
ฝึกอบรม 

ตอนที่ 3 การน าหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้กับผู้ที่สนใจในการเข้ารับการอบรมจ านวน 
20 คน โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ประเมินความพึงพอใจในการ
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เข้ารับการอบรม พร้อมศึกษาการใช้หลักสูตรอาสาสมัครชุมชนและวิพากษ์ร่วมกันระหว่างวิทยากร
และบุคลากรเทศบาลต าบลวัฒนา อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร จ านวน 10 คน ขั้นตอนนี้ทาง
ผู้วิจัยด าเนินการร่วมกับนักวิจัยชุมชนเทศบาลต าบลวัฒนา อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร  

ตอนที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับชุมชน หลังจากได้ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และ
การวิพากษ์ของพ้ืนที่มาปรับแก้ไขในหลักสูตรทั้ง 3 หน่วยการเรียนรู้และจัดท าเล่มคู่มือหลักสูตรที่
สมบูรณ์  

การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ น ามาวิเคราะห์

ข้อมูลดังนี้ 
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

 1. ผลการสัมภาษณ์ น ามาถอดเทปเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจะ
กระท าไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์ การสังเกต การประชุมกลุ่ม ตลอด
ระยะเวลาของการท าวิจัย โดยใช้การจดบันทึก การบันทึกเสียงและบันทึกภาพ จากนั้นน าข้อมูลที่เก็บ
บันทึกได้ มาจัดเป็นหมวดหมู่ เป็นกลุ่มค าหรือประโยคที่เป็นประเด็นที่มีความสัมพันธ์หรือคล้ายคลึง
กัน (taxonomy) และสรุปเนื้อหาในแต่ละตอนได้ในส่วนของการเปรียบเทียบข้อมูล (comparison) 
น าประเด็นที่ได้จากการจัดแยกข้อมูล มาเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละข้อมูลแต่ละเหตุการณ์ในผู้ใช้ข้อมูล
เดียวกัน ในแต่ละเหตุการณ์และเวลาที่ต่างกัน รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนใน
เหตุการณ์เดียวกัน เพ่ือหาความเหมือนและความต่างในประเด็นที่จะศึกษาและเขียนถึงความเชื่อมโยง
ข้อมูลเพ่ือให้ผู้วิจัยได้สร้างข้อสรุปชั่วคราวเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
รวมทั้งท าให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่ายังขาดประเด็นใดที่ไม่ชัดเจน ผู้วิจัยจะสามารถหาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ซึ่งจะช่วยให้ข้อสรุปที่ได้มีความครอบคลุมมากข้ึน 
 2. วิเคราะห์ปัญหาความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือการสร้างหลักสูตรอาสามสมัครชุมชน
ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงข้อมูลจากการสนทนากลุ่มการสัมภาษณ์ โดยวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลของ โคไลซี (Colaizzi’s method) การวิเคราะห์ข้อมูลของโคไลซี มีรูปแบบการศึกษา Duquesne 
school ตามแนวคิดโครงสร้างตามความเป็นจริงของฮัซเซิร์ล (Husserlian Phenomenology) มี 7 
ขั้นตอน ได้แก ่

1. อ่านบทสัมภาษณ์ที่ถอดความแล้วหลายๆครั้ง เพ่ือให้เข้าใจความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลอย่าง
แท้จริง 

2. ทบทวนแต่ละข้อความในทุกหน้าอย่างถ่องแท้เพ่ือดูนัยส าคัญของเนื้อเรื่อง  
3. ท าความเข้าใจตามนัยส าคัญของเนื้อหาและก าหนดความหมาย  
4. ก าหนดความหมายของกลุ่มค าที่เป็นประเดน็หลัก  
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5. รวบรวมผลลัพธ์ที่ได้จากปรากฏการณ์ที่ศึกษาและอธิบายหรือบรรยายอย่างถี่ถ้วน  
6. อธิบายปรากฏการณ์ท่ียังก ากวมให้มีความชัดเจนเท่าที่จะเป็นไปได้  
7. น าข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาย้อนกลับไปที่ผู้ให้ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  
จากนั้นคณะผู้วิจัยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสาม

เส้า (data triangulation) โดยพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันทั้ง 3 กลุ่มมีความ
สอดคล้องกันหรือแตกต่างกันอย่างไรและท าการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นทีมวิจัย 3 คน พบว่า
ข้อมูลทั้งหมดมีความสอดคล้องกันหรือไม่  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 
  ข้อมูลส่วนบุคคล และคะแนนความพึงพอใจในการจัดการอบรมโดยใช้หลักสูตรอาสาสมัคร
ในชุมชนส าหรั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistic)  
 
ผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือการ
สร้างหลักสูตรอาสามสมัครชุมชนส าหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
อาสาสมัครชุมชนส าหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ในเขตอ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ตั้ งแต่
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2563 ผู้วิจัยได้รายงานผลการวิจัยดังนี้  

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษา ปัญหาและความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อการสร้าง
หลักสูตรอาสาสมัครชุมชนส าหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงของประชากรในพื้นที่  

1. ปัญหาของผู้สูงอายุในเทศบาลต าบลวัฒนา ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มผู้น าชุมชน อสม 
อผส และ CG พบ ประเด็นส าคัญดังนี้ 

1.1 ด้านร่างกาย พบว่า ผู้สูงอายุในต าบลวัฒนามีร่างกายที่อ่อนแอ ขาดการออกก าลังกาย 
กินได้น้อยท าให้ขาดสารอาหารทั้งภาวะปกติและเจ็บปุวยมีการปุวยโรคเรื้อรังมากขึ้น เช่น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงรวมถึงไตวายเรื้อรัง มีโรคประจ าตัวหลายโรคนอกจากนั้นยังพบ
การเจ็บปุวยจากภาวะเสื่อมของร่างกายเช่นโรคข้อเข่าเสื่อม และส่วนมากซื้อยามารับประทานเอง 

1.2. ด้านจิตใจและสังคม พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดก าลังใจน้อยอกน้อยใจ ต้องการ
ก าลังใจ ขาดพลังในการต่อสู้สิ้นหวังว้าเหว่ขาดคุณค่าในตัวเอง บางคนเกิดภาวะซึมเศร้า ขาดความ
มั่นใจ หวาดกลัว รวมทั้งมีปัญหาทางด้านครอบครัวลูกหลานไม่ดูแลขาดการเอาใจใส่ 

1.3 ด้านเศรษฐกิจ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดการเข้าถึงการรักษาขาดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการด ารงชีวิตประจ าวันขาดอาชีพ 

2. ความต้องการในการจัดอบรมการดูแลและการเตรียมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงใน
ชุมชนในการสร้างหลักสูตรโดยการน าเสนอข้อมูลให้แก่ชุมชนและร่วมกันเสนอแนะหัวข้อและการ
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จัดท าหลักสูตรร่วมกันได้ข้อสรุปดังนี้ ความเป็นผู้สูงอายุ สิทธิประโยชน์ การส่งต่อข้อมูลผู้สูงอายุกับ
โรงพยาบาลส ปัญหาสุขภาพ ปัญหาจิตใจ ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ การช่วยเหลือขั้น
พ้ืนฐาน การปรับภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัย ด้านโภชนาการ การบริหารกล้ามเนื้อ การใช้ยาและปฐมพยาบาล  

ส่วนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนส าหรับดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึงพิง 
1.การพัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครชุมชนส าหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้จากการ

ทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ได้ ดังนี้ 
“ร่าง หลักสูตร อาสาสมัครชุมชนส าหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง”  
ในการจัดท าร่างหลักสูตรผู้วิจัยได้ก าหนดหลักการและเหตุผล ในการสร้างหลักสูตร ก าหนด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน มีการระบุกลุ่มเปูาหมาย ระยะเวลาในการฝึกอบรม การ
ประเมินผล การรับรองการฝึกอบรม และผลคาดว่าจะได้รับ 

รายละเอียด กิจกรรมและเนื้อหาที่สอน ดังนี้ 
1. ความจ าเป็นของการดูแลผู้สูงอายุสิทธิผู้สูงอายุการส่งต่อข้อมูลและแหล่งช่วยเหลือ 

(ทฤษฎี 1 ชั่วโมง) วิทยากรผู้สอน นักสังคมสงเคราะห์ 2. ความชราและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ (ทฤษฎี 
2 ชั่วโมง) วิทยากรผู้สอน พยาบาลวิชาชีพ 3. การดูแลภาวะวิกฤตฉุกเฉินและการดูแลเบื้องต้น (ทฤษฎี 1 
ชั่วโมง ทดลอง 1 ชั่วโมง)วิทยากรผู้สอน พยาบาลวิชาชีพ 4. การช่วยเหลือการดูแลผู้สูงอายุที่มีการ
เจ็บปุวยในระยะยาว (ทฤษฎี ๑ ชั่วโมง/ ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง) วิทยากรผู้สอน พยาบาลวิชาชีพ 4. การ
ส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสภาพจิตใจในผู้สูงอายุ และการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ (ทฤษฎี 2 
ชั่วโมง/ ปฏิบัติ 1ชั่วโมง) วิทยากรผู้สอน พยาบาลวิชาชีพ 5 ภูมิปัญญาวัฒนากับการดูแลผู้สูงอายุ 
(ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 1ชั่วโมง) วิทยากรผู้สอน ปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพร และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 6 การจัดการด้านเศรษฐกิจและสิ่งอ านวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ (ทฤษฎี 1 
ชั่วโมง) วิทยากรผู้สอน นักสงคมสงเคราะห์  

2. ผลการทดลองใช้หลักสูตรอาสาสมัครชุมชนส าหรับการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
2.1 ข้อมูลทั่วไป ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ80) เพศชายร้อยละ20มี

อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 50.85 ปี อายุสูงสุด 61 ปี อายุต่ าสุด 38 ปี มีสถานภาพสมรส ร้อยละ65 รองลงมาคือ
โสดร้อยละ20 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ50 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นร้อยละ 35 และน้อยสุดคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์
การดูแล (ร้อยละ 30)  รองลงมาคือมีประสบการณ์ 10-15 ปี ร้อยละ 25 ดูแลผู้ที่มีความสัมพันธ์เป็น
พ่อและแม่ ร้อยละ 70 รองลงมาคือ ปูุยาตายาย ร้อยละ 20 โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 80 มีอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 55 รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง ร้อยละ 30 ข้าราชการ 
ร้อยละ 10 และน้อยสุดคืออาชีพแม่บ้านร้อยละ5  
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ระดับความพึงพอใจในการใช้หลักสูตร  
ตารางท่ี 1 แสดงระดับความพึงพอใจในการใช้หลักสูตร 

เนื้อหา   ̅̅ S.D. ระดับ 
1. ความพร้อมในการในการจัดอบรม 4.60 .502 ดีมาก 

1.1 สถานที่ใช้ในการอบรมมีบรรยากาศดี เหมาะสมที่ต่อการ
เรียนรู้ 

4.80 .410 
ดีมาก 

1.2 วัสดุอุปกรณ์ในการใช้อบรมมคีวามเหมาะสม 4.60 .502 ดีมาก 
1.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอ 4.55 .510 ดีมาก 
1.4 การอ านวยความสะดวกของคณะท างาน 4.90 .307 ดีมาก 
1.5 มีการประชาสมัพันธ์โครงก ารอย่างโดยทั่วถึง 4.55 .686 ดีมาก 
1.6 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมคีวามเหมาะสม 4.45 .604 ด ี
1.7 อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมเพียงพอ 4.55 .604 ดีมาก 

2. ด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการฝึกอบรม 4.68 .485 ดีมาก 

2.1 หลักสูตรมีความเหมาะสม 4.70 .470 ดีมาก 
2.2 เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.70 .470 ดีมาก 
2.3 หลักสูตรสามารถน ามาฝึกอบรม/จดัการเรียนการสอนได้จริง 4.65 .489 ดีมาก 

3 ด้านความเหมาะสมของวิทยากร 4.67 .475 ดีมาก 

3.1 วิทยากรมีความเหมาะสมในการฝึกอบรม 4.85 .366 ดีมาก 
3.2 วิทยากรรมีความรู้ ความสามารถ และมคีวามเข้าใจในเนื้อหา

ที่อบรม 
4.85 .366 

ดีมาก 

3.3 วิทยากรมีเทคนิค วิธีการถ่ายทอดความรู ้ 4.45 .510 ด ี
3.4 วิทยากรมีสื่อ อุปกรณฝ์ึกอบรมที่น่าสนใจ 4.55 .510 ดีมาก 
3.5 วิทยากรมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 4.65 .489 ดีมาก 

รวม 4.65 .489 ดีมาก 

 

จากตาราง พบว่าระดับความพึงพอใจในการจัดอบรมโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (   X= 4.65 
S.D. =.489) เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่าด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการฝึกอบรม ด้านความเหมาะสม

ของวิทยากรและความพร้อมในการในการจัดอบรม ทั้งสามด้านอยู่ในระดีบดีมาก(  X= 4.68  S.D. 

=.485  X= 4.67 S.D. =.475 และ   X= 4.60 S.D. =.502 ตามล าดับ)  
หลังจากอบรมเสร็จสิ้นได้สนทนาจากการสนทนากลุ่มกับวิทยากร พบว่าเนื้อหาสาระเป็น

ประโยชน์ สามารถน าไปเผยแพร่ต่อได้ พอสรุปดังนี้  
หลักสูตรฉบับร่าง เวลา 14 ชัว่โมง ประกอบด้วยทฤษฎี และทดลอง 
หลักสูตรปรับปรง ปรับเป็น 21 ชั่วโมง ประกอบด้วยทฤษฎี ทดลองและปฏิบัติกับผู้สูงอายุจริง 
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ด้านเนื้อหา เนื้อหายังคงเดิม มีความเหมาะสม เนื่องจากเนื้อหาสร้างขึ้นจากปัญหาของท้องถิ่น
และ ความต้องการของชุมชน แต่ควรเพ่ิมชั่วโมงในการปฏิบัติจริงกับผู้สูงอายุ  

ด้านวิทยากร เป็นคนในพ้ืนที่ มีความเหมาะสม เนื่องจากมีความคุ้นชินกับทีมวิทยากรเป็น
อย่างดีเข้าถึงง่ายสามารถสอบถามในหัวข้อที่สงสัย 

 
การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  
1. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อการสร้างหลักสูตร

อาสาสมัครชุมชนส าหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง  
1.ไดป้ัญหาของผู้สูงอายุเทศบาลต าบลวัฒนา ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มผู้น าชุมชน อสม อผส 

และ CG พบ ประเด็นส าคัญดังนี้  
1.1 ด้านร่างกาย พบว่า ผู้สูงอายุในต าบลวัฒนามีร่างกายที่อ่อนแอ ขาดการออกก าลังกาย              

กินได้น้อยท าให้ขาดสารอาหารทั้งภาวะปกติและเจ็บปุวย  มีการปุวยโรคเรื้อรังมากขึ้น เช่น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงรวมถึงไตวายเรื้อรัง มีโรคประจ าตัวหลายโรคนอกจากนั้นยังพบ
การเจ็บปุวยจากภาวะเสื่อมของร่างกาย เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงตามวัยและการเสื่อมของอวัยวะ
ต่างๆในร่างกาย เมื่อมีอายุมากขึ้นท าให้ความสามารถเชิงปฏิบัติลดลงซึ่งน าไปสู่การเกิดภาวะทุพพล
ภาพ ภาวะพ่ึงพิงและการเสียชีวิตได้ (ปณิตา ลิมปะวัฒนะ, 2560) สอดคล้องกับการศึกษาของ อัญ
ชิษฐฐา ศิริค าเพ็ง และภักดี โพธิ์สิงห์ (2017) ได้ศึกษาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพ่ึงพิงในยุค
ประเทศไทย 4.0 พบว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ด้านสุขภาพ คือ กลุ่มติดบ้านและติดเตียงที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยที่นอนติดเตียง หรือ
ติดบ้าน อาจต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพการให้การพยาบาล การช่วยเหลือในชีวิตประจ าวัน และ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ 

1.2. ด้านจิตใจและสังคม พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดก าลังใจน้อยอกน้อยใจ ต้องการก าลังใจ 
ขาดพลังในการต่อสู้สิ้นหวังว้าเหว่ขาดคุณค่าในตัวเอง บางคนเกิดภาวะซึมเศร้า ขาดความมั่นใจ 
หวาดกลัว รวมทั้งมีปัญหาทางด้านครอบครัวลูกหลานไม่ดูแล ขาดการเอาใจใส่ ผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มที่
มีความเปราะบางทางจิตใจอันเนื่องมาจากการสูญเสียสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจและต้องพ่ึงพา
ผู้อ่ืน ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับปัญหาทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุไทยที่ส าคัญ 5 
อันดับแรก คือ เครียด วิตกกังวล โรคจิต สมองเสื่อมซึมเศร้า และการติดสารเสพติด (กิตติพร เนาว์
สุวรรณ และมาริสา สุวรรณราช, 2562)  

1.3 ด้านเศรษฐกิจ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีภาวะพ่ึงพิง มีการเจ็บปุวยและโรคร่วมหลายโรคมี
ความจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาและฟ้ืนฟูอาการอย่างยาวนานส่งผลให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้าน



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  944 
 

เศรษฐกิจ สอดคล้องกับการศึกษาของชวลิต สวัสดิ์ผล, ธวัชชัย เพ็งพินิจ, อัครเดช เสนานิกรณ์ และ 
วารี ศรีสุรพล (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงโดยครอบครัว พบว่ามี
ปัญหาและได้รับผลกระทบจากการเป็นผู้ดูแลหลัก คือ มีปัญหาด้านอารมณ์จิตใจ มีปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ขึ้นอยู่กับระดับการพ่ึงพิงของผู้สูงอายุ 

2 ความต้องการในการจัดอบรมการดูแลและการเตรียมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงใน
ชุมชน มีดังนี ้

1. การเข้าใจในความเป็นผู้สูงอายุ ความเสื่อมโรค การเข้าใจธรรมชาติแห่งการสูงวัย 
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราทุกคนได้ตระหนัก และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การสูงวัยได้
อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งยังท าให้เกิดความเข้าใจต่อสมาชิกในครอบครัวสามารถให้การดูแล
ผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมและน ามาซึ่งความสุขและความอบอุ่นใจของผู้สูงอายุ (จิราพร เกศพิชญ
วัฒนา และคณะ, 2561) 

2. ความรู้สิทธิประโยชน์ ถึงแม้มีการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุในหลาย
รูปแบบแต่ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุไทย ดังนี้ (นารีรัตน์ 
จิตรมนตรี และ สาวิตรี ทยานศิลป์, 2551) ผู้ดูแลและผู้สูงอายุขาดการรับรู้และความเข้าใจในสิทธิ
ของผู้สูงอายุตามพรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 การจัดบริการที่ภาคประชาชนไม่มีส่วนร่วม และญาติขาด
ความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิผู้สูงอายุ จึงให้ความสนใจและความเข้าใจต่อผู้สูงอายุน้อย 
ส่งผลให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ ได้น้อย  

3. การประสานส่งต่อข้อมูลผู้สูงอายุกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 
เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องไม่สับสน 
สอดคล้องกับการศึกษาของยุพาวรรณ ทองตะนุนาม และคณะ (2561) เป็นการปรับแผนให้เหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ ประสานงานกับทั้งสมาชิกในทีมผู้ดูแลไม่ว่าจะเป็นญาติ อสม และ
เครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขให้ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ปัญหาสุขภาพ ปัญหาจิตใจ ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ ผู้ดูแลและ
ครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ  เนื่องจากเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
และควบคุมปูองกันการเกิดโรคภัยต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ และท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมมีการรับรู้ที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้รวมทั้งอาจช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ต่อไป (Sindhu 
S & Wongrot P, 2014) 

5. การช่วยเหลือขั้นพ้ืนฐาน ผู้สูงอายุในกลุ่มพ่ึงพิงมีความจ าเป็นในการได้รับการ
ช่วยเหลือตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน ภาวะพ่ึงพิงด้านความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน เป็นตัวชี้วัด
ส าคัญที่บอกให้ทราบถึงการท างานของร่างกายของผู้สูงอายุ ความต้องการในการดูแลและการ
จัดบริการช่วยเหลือ สอดคล้องกับการศึกษาของอัญชิษฐฐา ศิริค าเพ็ง และภักดี โพธิ์สิงห์ (2017) การ
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บริการสังคมที่จัดส าหรับผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
เป็นผู้ปุวยหรือผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงหรือติดบ้าน โดยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การพยาบาล การ
ช่วยเหลือในชีวิตประจ าวัน  

6. การปรับภูมิทัศน์รอบบ้านทั้งในและนอกบ้าน เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการดูแล
และบริการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันได้นั้น เป็นการดูแลรูปแบบไม่เป็นทางการจากสังคม (ดูแลโดยคนในครอบครัวอาสาสมัคร 
เพ่ือนบ้าน เป็นต้น) (ภาสกร สวนเรือง, อาณัติ วรรณศรีและสัมฤทธิ์ ศรีธ ารงสวัสดิ, 2561) 

7. ความรู้ด้านโภชนาการ เป็นการรักษาความสมดุลของพลังงานที่ใช้ไปในแต่ะละ
วันกับพลังงานที่ได้รับ ซึ่งในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงมีโอกาสเกิดความไม่สมดุลได้จากพลังงานที่ใช้ไปใน
แต่ละวันลดลง เนื่องจากการมีกิจกรรมทางกายที่ลดลงเพราะมีข้อจ ากัดในการเคลื่อนไหวท าให้เสี่ยงต่อ
การมีภาวะโภชนาการเกิน สอดคล้องกับการศึกษาของฐิตินันท์ ดวงจินา ศิริรัตน์ ปานอุทัย และณัฐธยาน์ 
สุวรรณคฤหาสน (2563) อธิบายได้ว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงยังมีภาวะโภชนาการที่ดี บางส่วนมีภาวะ
โภชนาการเกินและพร่องโภชนาการ เนื่องจากในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันท าให้มีกิจกรรมทางกายน้อย ประกอบความต้องการใช้พลังงานที่ลดลงในผู้สูงอายุ  

8. การใช้ยารักษาโรคอย่างถูกวิธี ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจากการใช้ยา 
และเกิดผลข้างเคียงได้ง่ายเนื่องจากผู้สูงอายุมีโรคร่วมหลายอย่างและมีโอกาสได้รับยาหลายชนิดใน
เวลาเดียวกัน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาจากความชรากับการก าจัดยาออกจากร่างกาย ท า
ให้การดูดซึมยาลดลง การกระจายตัวของยาไม่ค่อยดี อาจพบปริมาณยาที่ค้างในร่างกาย และพบว่า
การก าจัดยาทางไตท าได้ลดลง ผู้ที่รับหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ และระมัดระวัง
เกีย่วการใช้ยาในผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น (ปณิตา สิมปะวัฒนะ, 2560) 

9. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผู้สูงอายุมีโอกาสเสี่ยงสูงมากในการเกิดอุบัติเหตุ
ดังนั้นผู้ดูแลควรสังเหตและให้การดูแลอย่างรวดเร็วและให้การดูแลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนส าหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
ผู้วิจัยได้น าปัญหาความต้องการที่ได้จากการศึกษาในตอนที่ 1 มาก าหนดแนวทางในการพัฒนา 

โครงร่างหลักสูตร และทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างและวัดประสิทธิภาพของหลักสูตรได้ดังนี้    
ความพึงพอใจในการใช้หลักสูตร 
พบว่าระดับความพึงพอใจในการจัดอบรมโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า 

ด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการฝึกอบรม ด้านความเหมาะสมของวิทยากรและความพร้อมในการใน
การจัดอบรมอยู่ในระดีบดีมาก เนื่องมาจากหลักสูตรฝึกอบรมมีการก าหนดเนื้อหาและออกแบบ
กิจกรรมที่เกิดจากการการสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ จากการสอบถาม
พบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมระดับดีมาก มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมและ
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หลักสูตรสามารถน ามาฝึกอบรม/จัดการเรียนการสอนได้จริง และวิทยากรที่มีความคุ้นชินกันผู้เข้ารับ
การอบรมเนื่องจากเป็นวิทยากรจากพ้ืนที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริศรา พงษ์ประเทศ , (2554) 
พบว่าการเรียนรู้ที่เกิดจากความไว้วางใจผู้เข้ารับการอบรมมีความกล้าที่จะเปิดเผยประสบการณ์และ
ความรู้สึกที่แท้จริง เป็นประโยชน์ต่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างความสนุกสนาน อีกทั้งได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประสบการณ์ของแต่ละคนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ สอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติ์ธเนศ สว่างวรนาถ และชมสุภัค ครุฑกะ  (2562) เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะทางปัญญาของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการใช้
หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางปัญญาโดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าหลักสูตรไปใช้ 
1.หลักสูตรควรเพ่ิมระยะเวลาในการอบรมเป็น 21 ชั่วโมง เพ่ิมการปฏิบัติกับผู้สูงอายุจริง 
2. ผู้จัดการอบรมควรศึกษาแผนการอบรมให้ชัดเจนและจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการอบรม  
3. ควรมีการติดตามผลการดูแลกับอาสาสมัครในระยะแรกอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1- 3 เดือน

แรกเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในผู้ที่ผ่านการอบรมได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 
4. วิทยากรควรมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเป็นอย่างดี  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างและระยะเวลาในการศึกษา 
2. ควรศึกษาประสิทธิผลของการน าหลักสูตรไปใช้ในการในการจัดอบรมทั้ในระยะสั้น ระยะกลาง

และระยะยาวต่อไป  
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การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแนวราบ              
ในผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 

Assessment of ergonomic risks in manual lateral transfer task  
in a hospital patient transfer staff  

 

ศิวกร จิรหฤทัย1 ปวีณา มปีระดิษฐ์2 และ ทนงศักดิ์ ยิง่รัตนสุข3 
Siwakorn Jiraharuetai Pravena Meepradit and Tanongsak Yingratanasuk  

บทคัดย่อ 
  โรคระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal disorders; MSDs) เป็นปัญหา
ทางสุขภาพที่พบได้บ่อยกับผู้ประกอบอาชีพ บุคลากรทางการแพทย์เป็นอาชีพหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคทางระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อจากกิจกรรมการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย ในปัจจุบันยังมี
ข้อมูลการศึกษาความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยที่ค่อนข้างจ ากัด งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ในผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายผู้ปุวยในโรงพยาบาล
แห่งหนึ่ง ได้แก่ คะแนนประเมินความเสี่ยงของท่าทางในการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย และแรงการหดตัวของ
กล้ามเนื้อ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาคือ ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายผู้ปุวยจ านวน 8 คน ท าการ
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
  เมื่อท าการทดสอบการเคลื่อนย้ายหุ่นทดลอง และประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายผู้ปุวยมีค่าความเสี่ยง REBA เฉลี่ยเท่ากับ 9.66 ± 0.5 คะแนน โดยมีจ านวน
พนักงานที่จัดได้ว่ามีความเสี่ยงปานกลาง 2 คน (6.25%), ความเสี่ยงสูง 20 คน (62.5%) และความ
เสี่ยงสูงมาก 10 คน (31.25%) และค่าคลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อ (%MVC) ของผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้าย
ผู้ปุวย พบว่า ค่าคลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อ (%MVC) เฉลี่ยของกล้ามเนื้อแลททิสซิมุส ดอร์ไซ (latissimus 
dorsi) มีค่าเท่ากับ 32.46 ± 6.13 และค่าคลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อ (%MVC) เฉลี่ยของกล้ามเนื้ออีเร็ค
เตอร์สไปเน่ (Erector spinae) มีค่าเท่ากับ 34.46 ± 7.34 
  สรุปได้ว่า ผู้ปฎิบัติงานเคลื่อนย้ายผู้ปุวยเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความเสี่ยงทางการยศาสตร์สูง 
จึงมีความส าคัญที่จะต้องควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อปูองกันการเกิดโรคโครงร่างกระดูกและ
กล้ามเนื้อในอนาคต 

ค าส าคัญ : ผู้ปฎิบัติงานเคลื่อนย้ายตัวผู้ปุวย, การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยแนวราบ, การประเมินความเสี่ยง
ด้านการยศาสตร์ 
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Abstract 
  Musculoskeletal disorders (MSDs) are a common health problem that 
affects professionals. Healthcare workers are one of the occupations that are at risk 
of developing musculoskeletal diseases from patient transfer activities. At present, 
there is limited data on the ergonomic risks of these activities. The purpose of this 
research was to study the ergonomic risks of patient transferring workers in a hospital 
by using rapid entire body assessment (REBA) for assessing the risk of posture in 
patient transfer task and measuring muscle contraction forces. The sample group 
studied were eight patient transfer staffs. Data was analyzed by descriptive statistics. 
  The results showed that patient transfer staff had a mean REBA score 9.66 ± 
0.5 points, with two employees classified as medium-risk (6.25%), twenty employees 
classified as high-risk (62.5%) and ten employees classified as at very high risk 
(31.25%). It was found that the mean electromyogram (%MVC) of the latissimus dorsi 
muscle was were 32.46 ± 6.13 and the mean electrocardiogram (%MVC) of the 
Erector spinae was 34.46 ± 7.34. 
  It can be concluded that patient transfer task is one of the occupations 
with high ergonomic risks. Therefore, it is important to control such risk to prevent 
Musculoskeletal disorders (MSDs) in the future. 
Keyword : patient transfer staff, lateral transfer task, ergonomic risk assessment 
 
บทน า 
  โรคระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal disorders; MSDs) เป็นปัญหา
ทางสุขภาพที่พบได้บ่อยกับผู้ประกอบอาชีพ ในปัจจุบันโรคระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ
โดยเฉพาะอาการปวดหลังส่วนล่าง (Low back pain) เป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการสูญเสีย
สมรรถภาพในทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยท างาน ผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเกือบทั้งหมด
ไม่สามารถระบุสาเหตุที่เฉพาะเจาะจงได้ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถระบุสาเหตุของอาการปวด
หลังส่วนล่างอย่างเฉพาะเจาะจงได้ เช่น กระดูกสันหลังแตกหัก โรคมะเร็ง หรือมีการติดเชื้อ 
(Hartvigsen et al., 2018)  
  จากการส ารวจการเกิดอาการผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึง 2559 ทั้งในและต่างประเทศ พบว่าเกิดอาการผิดปกติของระบบโครง
ร่างกระดูกและกล้ามเนื้อทั้งในกลุ่มอาชีพที่ต้องใช้แรงงาน คือ แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและ
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เกษตรกรรม และกลุ่มอาชีพที่ไม่ต้องใช้แรงงาน คือ บุคลากรทางสาธารณสุขและกลุ่มพนักงานใน
ส านักงาน โดยอวัยวะที่พบว่ามีอาการผิดปกติมากที่สุด คือ หลังส่วนล่าง และร่างกายส่วนบน (คอ
และไหล่) และหากพิจารณาในบุคลากรทางสาธารณสุข พบว่ามีความชุกอาการความผิดปกติระบบ
โครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อสูงถึงร้อยละ 85.5 (Pochana et al., 2017) ในประเทศไทย พบว่า 
ความชุกอาการปวดหลังส่วนล่างของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาเท่ากับร้อย
ละ 65.0 โดยมีสาเหตุจากการท างานร้อยละ 72.8 และก่อให้เกิดการหยุดงานเท่ากับร้อยละ 11.3 
(เฉลิมรัฐ มีอยู่เต็ม, 2020)  
  ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อของบุคลากรทางการแพทย์ 
คือ โรคประจ าตัว ลักษณะอาชีพ ท่าทางการท างานที่ไม่เหมาะสม และการยกของหนักมากกว่า 25 
กิโลกรัม ซึ่งการท างานในท่าทางที่ไม่เหมาะสมจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดหลังส่วนล่างเป็น 
2.27 เท่าของผู้ที่ท างานในท่าทางปกติ และการยกของหนักมากกว่า 25 กิโลกรัมมีโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างเป็น 2.19 เท่าของผู้ที่ไม่ได้มีการยก (เฉลิมรัฐ มีอยู่เต็ม, 2020) 
  กิจกรรมงานการพยาบาลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางระบบโครงร่างกระดูกและ
กล้ามเนื้อในพยาบาลประกอบไปด้วย การเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีน้ าหนักมาก การยืนท าหัตถการ การ
จัดการกับสายหรือท่อที่ต่อเข้ากับตัวผู้ปุวย และการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย ซึ่งการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยมี
ด้วยกันหลายลักษณะ คือ การเคลื่อนย้ายในแนวราบจากเตียงหนึ่งไปอีกเตียงหนึ่ง การเคลื่อนย้ายจาก
รถเข็นนั่งไปยังเตียงนอน และการจัดท่าผู้ปุวยบนเตียง โดยพบว่าผู้ปุวยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วย
ตนเองจะต้องได้รับการช่วยเหลือในการเคลื่อนย้าย อยู่ในแผนกผู้ปุวยในผู้ปุวยร้อยละ 46 และใน
แผนกหอผู้ปุวยวิกฤตร้อยละ 64 (Knibbe et al., 2007) ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ผู้ปุวย 1 คนจะมี
การเคลื่อนย้ายเฉลี่ย 5.2 ครั้ง และการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยระหว่างเตียงแนวราบด้วยแรงมือจะใช้เวลา
เฉลี่ย 11 นาทีต่อการเคลื่อนย้าย 1 ครั้ง (Blay et al., 2017) โดยกิจกรรมการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
ระหว่างเตียงแนวราบส่งผลให้เกิดแรงกดต่อกระดูกสันหลังระดับ L5 S1 ในระดับที่เกินกว่าค่า
ขีดจ ากัดความปลอดภัย (Marras et al., 1999) การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยระหว่างเตียงจ านวน 5-9 ครั้ง
ต่อวันจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดหลังส่วนล่างสูงกว่าคนที่ไม่ได้ท าการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
ระหว่างเตียงถึง 1.5 เท่า และหากมีการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยระหว่างเตียงมากกว่า 10 ครั้งต่อวันจะมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดหลังส่วนล่างสูงกว่าคนที่ไม่ได้ท าการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยระหว่างเตียงถึง 
1.7 เท่า (Smedley et al., 1995)  
  การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์สามารถประเมินได้หลายแบบ ในการศึกษา
ครั้งนี้ได้ใช้วิธีการประเมินท่าทางในการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วย Rapid Entire Body Assessment 
(REBA) ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ทั่วทั้งร่างกาย ประกอบไปด้วย 13 ขั้นตอน ซึ่ง
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยวิธีนี้ได้รับการพัฒนาเพ่ือแนะน าความจ าเป็นของ
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มาตรการแก้ไขทางการยศาสตร์ของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่ไม่สามารถคาดเดาท่าทาง
การท างานได้ เช่น ในบุคลากรทางการแพทย์ (Higgnet & Mcatamney, 2000) และท าการประเมิน
แรงทางชีวกลศาสตร์ (Biomechanical load) ของร่างกาย ด้วยการวัดคลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อชนิด
อิเล็กโทรดแบบวางบนผิวหนัง ซึ่งวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง (Vinstrup et al., 2020) โดยท าการวัด
ที่กล้ามเนื้ออีเร็คเตอร์สไปเน่ (Erector spinae) ซึ่งมีหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนไหวและเพ่ิมความมั่นคงของ
กระดูกสันหลังในระดับต่างๆ เนื่องจากพบว่าแรงกระท าต่อกระดูกสันหลังที่มากขึ้นมีความสัมพันธ์กับ
การท างานของกล้ามเนื้ออีเร็คเตอร์สไปเน่ (Erector spinae) ที่เพ่ิมมากขึ้น (Mazis, 2014)  
  จากข้อมูลข้างต้นพบว่าผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายผู้ปุวยในโรงพยาบาลมีความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคทางระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อจากกิจกรรมการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย แต่พบว่าข้อมูลการ
ประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยในบุคลากรทางการแพทย์มีอยู่อย่างจ ากัด 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะประเมินความเสี่ยงท่าทางการท างานในการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย และตรวจวัด
คลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อขณะที่มีการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ประกอบการ
ปูองกันการเกิดโรคทางระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ในผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายผู้ปุวยในโรงพยาบาล
แห่งหนึ่ง ได้แก่ คะแนนประเมินความเสี่ยงของท่าทางในการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย และแรงการหดตัวของ
กล้ามเนื้อ  
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                ตัวแปรต้น                        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ 
- คะแนนประเมินความเสี่ยงของท่าทางในการ
เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 
- แรงการหดตัวของกล้ามเนื้อ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
- เพศ อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง  
ดัชนีมวลกาย  

 การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยในแนวราบ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย  (Research Design)  

  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
เพียงกลุ่มเดียว เริ่มจากการเก็บข้อมูลทั่วไปโดยใช้แบบสอบถาม และท าการทดสอบให้ผู้เข้าร่วมวิจัย
ท าการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยในแนวราบ พร้อมกับการประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ ประกอบ
ไปด้วย การประเมินความเสี่ยงท่าทางในการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย และแรงหดตัวของกล้ามเนื้อ โดยจะใช้
เครื่องมือ แบบประเมิน Rapid Entire Body Assessment (REBA) เครื่องวัดคลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อ 
(Electromyogram) โดยประเมินแรงการหดตัวของกล้ามเนื้อแปลผลเป็นค่าคลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อใน
การหดตัวที่มากท่ีสุด (Maximum Voluntary Contraction; MVC)  
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรเปูาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายผู้ปุวยที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งจ านวน 8 คน โดยมีเกณฑ์คัดเข้า คือ ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจ, 
มีการพักจากการท างานอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมการวิจัย เพ่ือไม่ให้มีความเมื่อยล้าจากการ
ท างานก่อนเข้าร่วมงานวิจัย (Jin, 2018), เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการเจ็บปุวยที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เคลื่อนย้ายผู้ปุวย เช่น อาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจนเป็นอุปสรรคต่อการ
เคลื่อนย้ายผู้ปุวย โรคประจ าตัวหรือการบาดเจ็บที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย และเป็นผู้ที่
ไม่มีประวัติการได้รับผ่าตัดกระดูกสันหลังมาก่อน ส าหรับเกณฑ์คัดออก คือ เมื่ออาสาสมัครเหนื่อยล้า
ระหว่างเข้าร่วมการวิจัยจนไม่สามารถทดลองได้ต่อไปและเมื่ออาสาสมัครมีความผิดปกติทางร่างกาย
จากการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย หรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทดลอง พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์การ
คัดเข้าจ านวน 8 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1.  แบบประเมินความเสี่ยงของท่าทางในการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วย Rapid Entire Body 
Assessment (REBA) 
  ใช้แบบประเมินด้านการยศาสตร์ Rapid Entire Body Assessment (REBA) โดยท าการ
ประเมินตามล าดับขั้นตอน 13 ขั้นตอน จากภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกได้ และแปลผลออกมาเป็นความ
เสี่ยงทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่ คะแนนรวมของ REBA 1 อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย, คะแนนรวมของ 
REBA 2 ถึง 3 อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า, คะแนนรวมของ REBA 4 ถึง 7 อยู่ในระดับความเสี่ยงปาน
กลาง, คะแนนรวมของ REBA 8 ถึง 10 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง และคะแนนรวมของ REBA 11 ถึง 
15 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก  
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  2.  เครื่องวัดคลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อ ชนิดอิเล็กโทรดแบบวางบนผิวหนัง  
  ชุดวิเคราะห์สัญญาณไฟฟูาของกล้ามเนื้อชนิดไร้สาย แบบ 8 ช่องสัญญาณ ใช้ส าหรับวัด
และวิเคราะห์สัญญาณไฟฟูาของกล้ามเนื้อ รุ่น Wireless Surface EMG with Internal IMU and 
Biomechanical Sensors 
  โดยท าการตรวจวัดคลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อบริเวณหลัง จ านวน 4 ต าแหน่ง ในกลุ่มกล้ามเนื้อ
อีเร็คเตอร์สไปเน่ (Erector spinae) ทั้งสองฝั่ง โดยจัดวางอิเล็กโทรดในแนวตั้ง บนกล้ามเนื้อลองจิสซิ
มุส (Longissimus muscle) ติดอิเล็กโทรดระยะห่าง 2 นิ้วมือจากกระดูกสันหลังระดับ L1 ส่วน
กล้ามเนื้ออิลิโอคอสตัลลิส (Iliocostalis muscle) ติดอิเล็กโทรดระยะห่าง 1 นิ้วมือจากกระดูกสัน
หลังระดับ L2 โดยมีระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดทั้งสองเท่ากับ 20 มิลลิเมตร อ้างอิงการศึกษาของ 
(Vinstrup et al., 2020)  
  การตรวจคลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อจะใช้ค่า % maximum voluntary contraction เพ่ือดูการ
บีบตัวสูงสุดของกล้ามเนื้อในขณะที่มีการท างาน โดยจะต้องน ามาปรับค่าเพ่ือให้เหมาะสมต่อการแปล
ผลด้วยการเลือกใช้เครื่องมือ Rectification และSmoothing เพ่ือปรับให้กราฟมีความเรียบและมีค่า
เป็นบวก จากนั้นใช้เครื่องมือ Amplitude normalization เพ่ือเลือกการแสดงค่าเป็น stack MVC  
  3. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.  อาสาสมัครที่สมัครใจให้ความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จะท าการตอบค าถามให้ข้อมูล
ผ่านทางแบบสอบถามที่ได้จัดท าขึ้น   
  2.  อธิบายขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยระหว่างเตียงพร้อมทั้งสาธิตวิธีการให้อาสาสมัคร
ทุกคนดูก่อนที่จะลงมือท าการทดสอบ  
  3.  ก าหนดต าแหน่งในการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ต าแหน่งผู้เคลื่อนย้ายผู้ปุวยระหว่างเตียงแนวราบด้วยแรงมือ 

ต าแหน่ง 2  

ต าแหน่ง 4  

เตียงนอน 
รถเข็น

นอน 
ต าแหน่ง 1   

ต าแหน่ง 3  
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  หน้าที่ของแต่ละหมายเลขในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยแรงมือ 
  ต าแหน่ง 1 อยู่บริเวณด้านเตียงนอนผู้ปุวยท าหน้าที่ช่วยพลิกตัวผู้ปุวยเพ่ือสอดแผ่นสไลด์
ใต้ตัวผู้ปุวย และประคองและดันตัวผู้ปุวยเคลื่อนย้ายไปยังรถเข็นนอน และน าราวกั้นเตียงข้ึน 
  ต าแหน่ง 2 น าแผ่นสไลด์มาสอดใต้ผู้ปุวย และประคองศีรษะผู้ปุวยในขณะที่มีการ
เคลื่อนย้ายตัวผู้ปุวย และน าราวกั้นเตียงข้ึน 
  ต าแหน่ง 3 อยู่บริเวณด้านรถเข็นนอนผู้ปุวยท าหน้าที่ดึงผ้ารองตัวผู้ปุวยเคลื่อนย้ายไปยัง
รถเข็นนอน และน าราวกั้นเตียงข้ึน 
  ต าแหน่ง 4 อยู่บริเวณด้านรถเข็นนอนผู้ปุวยท าหน้าที่ดึงผ้ารองตัวผู้ปุวยเคลื่อนย้ายไปยัง
รถเข็นนอน และน าราวกั้นเตียงข้ึน 
  4.  ใช้แอลกอฮอล์ท าความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะติดอิเล็กโทรด จากนั้นท าการติด
อิเล็กโทรดแบบวางบนผิวหนังที่กล้ามเนื้อบริเวณหลัง จ านวน 4 ต าแหน่ง ในกลุ่มกล้ามเนื้ออีเร็คเตอร์
สไปเน่ (Erector spinae) ทั้งสองฝั่ง โดยจัดวางอิเล็กโทรดในแนวตั้ง บนกล้ามเนื้อลองจิสซิมุส 
(Longissimus muscle) ติดอิเล็กโทรดระยะห่าง 2 นิ้วมือจากกระดูกสันหลังระดับ L1 ส่วน
กล้ามเนื้ออิลิโอคอสตัลลิส (Iliocostalis muscle) ติดอิเล็กโทรดระยะห่าง 1 นิ้วมือจากกระดูกสัน
หลังระดับ L2 โดยมีระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดทั้งสองเท่ากับ 20 มิลลิเมตร อ้างอิงการศึกษาของ 
(Vinstrup et al., 2020) 
  5.  ให้อาสาสมัครท าการทดสอบเคลื่อนย้ายผู้ปุวยระหว่างเตียง โดยในระหว่างนั้นจะมีการ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวเพ่ือใช้ในการประเมินด้านการยศาสตร์ Rapid Entire Body Assessment 
(REBA)  
  6. ในระหว่างที่อาสาสมัครท าการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย ด าเนินการวัดคลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อและ
บันทึกค่าคลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อในการหดตัวที่มากท่ีสุด (Maximum Voluntary Contraction; MVC) 
  7.  น าภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกได้มาประเมินความเสี่ยงของท่าทางการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
ด้วย REBA ทัง้ 13 ขั้นตอน  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติส าเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
เพศ อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย คะแนนประเมินความเสี่ยงของท่าทางในการเคลื่อนย้าย
ผู้ปุวยด้วย Rapid Entire Body Assessment (REBA) และค่าคลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อในการหดตัวที่มาก
ที่สุด (Maximum Voluntary Contraction; MVC) โดยน าเสนอในรูปแบบจ านวน ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
  ประชากรเปูาหมายในงานวิจัยนี้ คือ ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายผู้ปุวยของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดชลบุรีจ านวน 8 คน โดยทั้งหมดผ่านเกณฑ์การคัดเข้าและเกณฑ์การคัดออกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจัยนี้ กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 40.88 + 9.95 ปี มีอายุสูงสุด 50 ปีและมีอายุต่ าสุด 25 
ปี น้ าหนักเฉลี่ย 71 + 16.90 กิโลกรัม น้ าหนักสูงสุด 104 กิโลกรัมและมีน้ าหนักต่ าสุด 50 กิโลกรัม 
ส่วนสูงเฉลี่ย 168.75 + 3.96 เซนติเมตร ส่วนสูงสูงสุด 175 เซนติเมตรและส่วนสูงต่ าสุด 163 
เซนติเมตรและ ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 24.81 + 5.24 กิโลกรัม/เมตร2 ค่าดัชนีมวลกายสูงสุด 35.57 
กิโลกรัม/เมตร2 และค่าดัชนีมวลกายต่ าสุด 17.93 กิโลกรัม/เมตร2 กลุ่มตัวอย่างมีโรคประจ าตัว 1 คน 
คือ โรคไตวายเรื้อรัง และโรคไขมันในเลือดสูง คิดเป็นร้อยละ 12.5 ในกลุ่มตัวอย่างไม่มีประวัติการ
บาดเจ็บหรือเจ็บปุวยจนเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย และไม่มีประวัติการผ่าตัดกระดูกสัน
หลังมาก่อน ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 จ านวน (ร้อยละ) หรือค่าเฉลี่ยของลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (N=8) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ร้อยละ) หรือค่าเฉลี่ย 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
8 (100) 
0 (0) 

ค่าดัชนีมวลกาย 
     ผอม/น้ าหนักน้อย (< 18.5 กิโลกรัม/เมตร2)  
     ปกติ (18.5 – 22.9 กิโลกรัม/เมตร2)  
     น้าหนักเกิน (23 – 24.9 กิโลกรัม/เมตร2)  
     อ้วน (> 25 กิโลกรัม/เมตร2)  

 
1 (12.5) 
1 (12.5) 
3 (37.5) 
3 (37.5) 

อายุ (ปี) 40.8 
ประวัติการเจ็บป่วยและโรคประจ าตัว 
     ไม่มี 
     มี 

 
7 (87.5) 
1 (12.5) 

ประวัติการบาดเจ็บหรือเจบ็ปว่ยจนเป็นอุปสรรค
ต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
     ไม่มี 
     มี 

 
 

8 (100) 
0 (0) 

ประวัติการผ่าตดักระดูกสันหลงัมาก่อน 
     ไม่มี 
     มี 

 
8 (100) 
0 (0) 
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  ผลการประเมินความเสี่ยงในท่าทางการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยแนวราบของผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้าย
ผู้ปุวยโรงพยาบาลแห่งหนึ่งด้วยเครื่องมือ REBA พบว่ามีค่าสูงสุดเท่ากับ 11 คะแนน ค่าต่ าสุดมีค่า
เท่ากับ 7 คะแนนและค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.66 ± 0.5 คะแนน โดยมีจ านวนพนักงานที่จัดได้ว่ามีความ
เสี่ยงปานกลางหรือมีคะแนนอยู่ในช่วง 4 ถึง 7 คะแนนทั้งสิ้น 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25, ความเสี่ยง
สูงหรือมีคะแนนอยู่ในช่วง 8 ถึง 10 คะแนนทั้งสิ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 และความเสี่ยงสูงมาก
หรือมีคะแนนมากกว่า 10 คะแนนอยู่ในช่วง 8 ถึง 10 คะแนนทั้งสิ้น 10 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 ดัง
ตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 จ านวน (ร้อยละ) ของระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในท่าทางการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
แนวราบของผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายผู้ปุวยโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง (N=8) 

ระดับคะแนน REBA แปลผล จ านวน (ร้อยละ) 

4 ถึง 7 คะแนน ความเสี่ยงปานกลาง 2 (6.25) 
8 ถึง 10 คะแนน ความเสี่ยงสูง 20 (62.5) 
มากกว่า 10 คะแนน ความเสี่ยงสูงมาก 10 (31.25) 

 
  หากพิจารณาความเสี่ยงในท่าทางการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยแนวราบของผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้าย
ผู้ปุวยโรงพยาบาลแห่งหนึ่งด้วยเครื่องมือ REBA ในแต่ละต าแหน่งของการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย พบว่า 
ต าแหน่งที่ 1 มีค่าคะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยเท่ากับ 9.13 ± 0.84 คะแนน, ต าแหน่งที่ 2 มีค่าคะแนน
ความเสี่ยงเฉลี่ยเท่ากับ 9.00 ± 1.51 คะแนน, ต าแหน่งที่ 3 มีค่าคะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยเท่ากับ 9.88 
± 0.99 คะแนน และต าแหน่งที่ 4 มีค่าคะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยเท่ากับ 10.63 ± 0.52 คะแนน ดัง
ตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยของระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในท่าทางการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยแนวราบของ
ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายผู้ปุวยโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในแต่ละต าแหน่งการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย (N=8) 

ต าแหน่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ค่าเฉลี่ย REBA (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ต าแหน่งที่ 1 9.13 (0.84) 
ต าแหน่งที่ 2  9.00 (1.51) 
ต าแหน่งที่ 3 9.88 (0.99) 
ต าแหน่งที่ 4  10.63 (0.52) 

 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  957 
 

  การตรวจวัดคลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อเป็นค่า %MVC (maximum voluntary contractions) 
ของผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายผู้ปุวยโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง พบว่า ค่าคลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อ (%MVC) เฉลี่ย
ของกล้ามเนื้อแลททิสซิมุส ดอร์ไซ (latissimus dorsi) มีค่าเท่ากับ 32.46% ± 6.13% และค่า
คลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อ (%MVC) เฉลี่ยของกล้ามเนื้ออีเร็คเตอร์สไปเน่ (Erector spinae) มีค่าเท่ากับ 
34.46% ± 7.34% 
  หากพิจารณาการตรวจวัดคลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อเป็นค่า %MVC (maximum voluntary 
contractions) ของผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายผู้ปุวยโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในแต่ละต าแหน่งของการ
เคลื่อนย้ายผู้ปุวย พบว่า ค่าคลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อ (%MVC) เฉลี่ยของกล้ามเนื้อแลททิสซิมุส ดอร์ไซ 
(latissimus dorsi) ในต าแหน่งการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยที่ 1 ถึง 4 มีค่าเท่ากับ 30.29% ± 6.69%, 
36.71% ± 11.945, 31.8% ± 5.69% และ31.035± 9.01% ตามล าดับ ค่าคลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อ 
(%MVC) เฉลี่ยของกล้ามเนื้ออีเร็คเตอร์สไปเน่ (Erector spinae) ในต าแหน่งการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยที่ 
1 ถึง 4 มีค่าเท่ากับ 35.47% ± 8.29%, 37.96% ± 10.55%, 34.09% ± 7.425 และ30.31% ± 
10.63% ตามล าดับ ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยของคลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อ (%MVC) ของผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายผู้ปุวยโรงพยาบาล
แห่งหนึ่งในแต่ละต าแหน่งของการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย (N=8) 

ต าแหน่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ค่าเฉลี่ย % MVC (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

กล้ามเนื้อแลททิสซิมุสดอร์ไซ (latissimus dorsi) 
     ต าแหน่งที่ 1 
     ต าแหน่งที่ 2  
     ต าแหน่งที่ 3 
     ต าแหน่งที่ 4  

 
30.29% (6.69) 
36.71% (11.94) 
31.8% (5.69) 
31.03 %(9.01) 

กล้ามเนื้ออีเร็คเตอร์สไปเน่ (Erector spinae) 
     ต าแหน่งที่ 1 
     ต าแหน่งที่ 2  
     ต าแหน่งที่ 3 
     ต าแหน่งที่ 4 

 
35.47% (8.29) 
37.96% (10.55) 
34.09% (7.42) 
30.31% (10.63) 
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อภิปรายผล 
  จากผลการประเมินความเสี่ยงท่าทางการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยแนวราบของผู้ปฏิบัติงาน
เคลื่อนย้ายผู้ปุวยโรงพยาบาลแห่งหนึ่งด้วยเครื่องมือ REBA พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.66 ± 0.5 
คะแนน อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงสูง ซึ่งผลการศึกษาที่ได้เป็นไปในทางเดียวกับงานวิจัยของ  Salmani 
Nodooshan et al. (2017) ที่มีการประเมินความเสี่ยงท่าทางการการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยแนวราบ ได้
ค่าคะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยเท่ากับ 11.29 ± 1.02 
  สาเหตุที่ท าให้ของผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายผู้ปุวยมีความเสี่ยงในท่าทางการท างานสูง เนื่องจาก
ลักษณะของการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายจะต้องมีการก้มตัว, ยกต้นแขนและเหยียด
แขนเพ่ือท าการจับผ้ารองตัวผู้ปุวยและยกเคลื่อนย้ายตัวผู้ปุวยมาอีกเตียงหนึ่ง ซึ่งพบว่าต าแหน่งการ
เคลื่อนย้ายผู้ปุวยที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือ ต าแหน่งที่ 3 และ 4 ที่มีความความเสี่ยงเฉลี่ย 9.88 และ 
10.63 คะแนนตามล าดับ ในสองต าแหน่งดังกล่าวมีลักษณะการท างานที่จะต้องมีการก้มล าตัวไปเพ่ือ
จับผ้ารองตัวผู้ปุวยและยกเคลื่อนย้ายตัวผู้ปุวยมาอีกเตียงหนึ่ง  
  หากพิจารณาถึงคลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อ (%MVC) ของผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายผู้ปุวย พบว่า ค่า
คลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อ (%MVC) เฉลี่ยในระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยแรงมือของกล้ามเนื้อแลททิส
ซิมุส ดอร์ไซ (latissimus dorsi) มีค่าเท่ากับ 32.46% ± 6.13% และค่าคลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อ 
(%MVC) เฉลี่ยของกล้ามเนื้ออีเร็คเตอร์สไปเน่ (Erector spinae) มีค่าเท่ากับ 34.46% ± 7.34% ซึ่ง
ผลการศึกษาที่ได้เป็นไปในทางเดียวกับงานวิจัยของ Vinstrup et al. (2020) ที่พบว่าค่าคลื่นไฟฟูา
กล้ามเนื้อในขณะที่มีการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยแรงมือมีค่าเท่ากับ 33.5% โดยหากเปรียบเทียบกับการ
ใช้อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ปุวยระหว่างเตียงชนิด Ceiling-lift ที่มีค่าคลื่นไฟฟูากล้ามเนื้อ (%MVC) 
ในขณะที่มีการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยเท่ากับ 24% พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยแรงมือ   
  ไม่เพียงแต่การใช้อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ปุวยระหว่างเตียงจะสามารถลดการท างานของ
กล้ามเนื้อหลังได้ จากงานวิจัยของ Pellino et al. (2006)และHoltermann et al. (2015) พบว่า
การใช้อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ปุวยสามารถลดโอกาสการเกิดอาการปวดหลังส่วนล่างได้, ลดแรงที่ใช้
ในการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย, ลดจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย, ลดระยะเวลาที่ใช้ในการ
เคลื่อนย้ายผู้ปุวย, เพ่ิมความสะดวกสบาย และเพ่ิมความปลอดภัยของผู้ปุวยจากการเคลื่อนย้ายเมื่อ
เปรียบเทียบกับการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยแรงมือ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการศึกษาข้างต้นพบว่า การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยเป็นงานที่มีความเสี่ยงทางการยศาสตร์ที่
สูง โดยอวัยวะที่มีความเสี่ยงสูงในการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยแนวราบของผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายผู้ปุวยคือ 
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กล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง ความเสี่ยงดังกล่าวควรที่จะต้องมีการปรับปรุงเพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดโรคทาง
ระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อในอนาคต วิธีการควบคุมความเสี่ยงทางการยศาสตร์ดังกล่าว
สามารถท าได้หลากหลายวิธี เช่น การออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อส่วน
หลัง, การอบรมให้ความรู้ด้านอาการปวดหลังส่วนล่าง, การปรับท่าทางการท างานและการน าการย
ศาสตร์แบบมีส่วนร่วมมาปรับใช้ นอกจากนี้การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยเป็นอีกวิธีหนึ่ง
ที่ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์เกิดการบาดเจ็บที่ลดลง ลดอาการเหนื่อยล้าและลดภาระงานของ
บุคลากรทางการแพทย์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ปุวยได้ 
(Schaafsma et al., 2015)  

  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการพัฒนาน าอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ปุวยมาใช้ใน
การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยพร้อมกับการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์เปรียบเทียบกับการเคลื่อนย้าย
ผู้ปุวยด้วยแรงมือ มีจุดประสงค์ในการศึกษาประสิทธิผลของอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ปุวยดังกล่าว 
เพ่ือที่จะลดความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายผู้ปุวย และปูองกันการเกิดโรคโครง
ร่างกระดูกและกล้ามเนื้อในอนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน
อายุระหว่าง 13-18 ปี เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ชุมชนมุสลิม เก็บข้อมูลจากผู้ปกครองที่มีบุตร
หลานอยู่ในวัยรุ่นจ านวน 6 คน เป็นเพศชาย 2 คน เพศหญิง 4 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก จากการศึกษาพบว่า 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นหลัก ซึ่งผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะต้องมี
การศึกษาหลักศาสนามาตั้งแต่เด็ก บางพ้ืนที่จะมีการเรียนภาคสามัญควบคู่ไปกับภาคศาสนา การ
แต่งงานของบุตรหลานที่อยู่ในวัยรุ่นโดยส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า ควรค านึงถึงความเหมาะสม เช่น 
การมีความพร้อมด้านการเงิน ด้านความคิด ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านวุฒิภาวะ เป็นต้น การ
ท้องในวัยรุ่นมีความคิดเห็นที่ไปในทิศทางเดียวกันในแง่ไม่ เห็นด้วยในการที่บุตรหลานไปมี
ความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ก่อนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (นิกะฮ์) การท้องก่อนแต่งงาน ส่วนใหญ่
มองว่าไม่เหมาะสมและผิดหลักศาสนา ซึ่งพ่อแม่มองว่าหากมีการตั้งครรภ์ในช่วงอายุระหว่าง 13 -18 
ปี ส่งผลให้เกิดปัญหาในการตัดสินใจเกิดการทะเลาะกันในครอบครัว รวมไปถึงความไม่มั่นคงทาง
อาชีพ ท าให้ไม่มีเวลาเลี้ยงดูเลี้ยงดูบุตร ควรส่งเสริมครอบครัว สังคม และชุมชน ร่วมกันวางแผน เพ่ือ
ลดปัญหาการท้องก่อนแต่งงานซึ่งผิดหลักศาสนาในอิสลาม และส่งเสริมความรู้ให้วัยรุ่นรู้จักการ
ควบคุมตนเอง ปลูกฝังวัยรุ่นให้เห็นความส าคัญกับการเรียน 
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Abstract 
 This qualitative research aimed to study attitudes of parents with children 
aged 13-18 regarding to adolescent pregnancy in Muslim community. The key 
informants were 6 persons which 2 males and 4 females. The selected data used to 
purposive sampling the person who were had children aged 13-18 years old. This 
study collected the data by in-depth interview and were analyzed by using thematic 
analysis. The result of study discovered most parents was an emphasis on education. 
The people who follow Islam must have a religious education since childhood. Some 
areas will have general classes along with the religious sector. The majority of school-
age child marriages commented that Should take into account the appropriateness, 
such as having financial readiness, thinking, education, career and maturity, etc. 
Pregnancy at school age There are aligned opinions on how the child's relationship is 
deepened. before performing religious ceremonies (Nikah). The attitude of pregnancy 
before marriage was inappropriate and religious principles. The parents think that if 
there is a pregnancy between 13-18 will causes problems in decision-making, and 
conflicts of family including occupational instability causing no time to take care of 
children, family, society and community. In conclusion, they should be promoted of 
planning to reduce the problem of premarital pregnancy which is against Islamic 
religion and promote knowledge of adolescents about self-control cultivate 
teenagers to see the importance of education. 
 
Keyword: Attitudes, Pregnancy, School age, Muslim community 
 

บทน า 
 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามนิยามของ
องค์การอนามัยโลก หมายถึง การที่สตรีตั้งครรภ์มีอายุระหว่าง 10–19 ซึ่งเป็นการตั้งครรภ์ก่อนวัยที่
เหมาะสมในการเป็นมารดา (WHO, 2017) วัยรุ่นเมื่อพลาดพลั้งในเรื่องเพศจนเกิดการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น จึงมักจบลงด้วยการท าแท้งเพราะยังไม่พร้อมพร้อมที่จะเป็นแม่คน ผลกระทบระยะสั้นที่ตามมา
คือ ปัญหาอัตราทารกแรกเกิดมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 2,500 กรัม ปัญหาสภาวะทางอารมณ์ของวัยรุ่น
ที่เสี่ยงต่อการเกิดความเครียดและภาวะซึมเศร้า จนถึงขั้นฆ่าตัวตาย หรือ การฆ่าลูก (ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557) ในรายที่ยังเป็นนักเรียน ส่วนใหญ่มักต้อง ออกจากโรงเรียน
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กลางคัน หรือแก้ปัญหาด้วยการท าแท้งเองหรือท าแท้งเถื่อน จนอาจเกิดเป็นอันตรายต่อชีวิต ส่วน
ผลกระทบระยะยาวจะกลายเป็นปัญหาสังคมและเศรษฐกิจตามมา ตลอดจนเป็นภาระของรัฐบาลที่
ต้องดูแล แก้ไขปัญหา การคุ้มครองวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในสังคมไทยจึงเป็นประเด็นที่ควรใส่
ใจติดตาม เพ่ือจะได้ เฝูาระวังปูองกันความเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น รวมทั้งยังช่วยให้
วัยรุ่นสามารถด าเนินชีวิตต่อไปใน สังคมได้อย่างมีคุณภาพ (สุภาวดี เครือโชติกุล, 2557) 

จากรายงานขององค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ. 2014 ระบุว่า หญิงอายุ 15–19 ปี ทั่วโลก มี
การคลอดบุตรประมาณ 16 ล้านคน คิดเป็นอัตราการคลอดมีชีพร้อยละ 11 ของประชากรทั่วโลก 
โดยร้อยละ 95 ของการคลอดส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง (WHO, 2014) ส่วน
ในภูมิภาคอาเซียนพบว่า ประเทศที่มีปัญหาวัยรุ่นอายุ 15–19 ปี ตั้งครรภ์และคลอดในอัตราสูง คือ 
ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และกัมพูชา โดยมีสถิติการคลอดใน วัยรุ่นเท่ากับ 110 คน 53 คน 52 คน 
และ 48 คน ต่อพันประชากร ตามล าดับ (WHO, 2013a) ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สิงคโปร์ 
ญี่ปุุน ฟินแลนด์เดนมาร์ก สวีเดน มีอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15–19 ปี ต่ ากว่า 10 คน ต่อพัน
ประชากร (ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 2560) ส าหรับประเทศไทย จากการรายงานในช่วงปี พ.ศ. 2557–2560 
ระบุว่า อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15–19 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.90, 44.80, 42.50 และ 39.60
ตามล าดับ และมีการคลอดซ้ า (ครั้งที่ 2) ของมารดาวัยรุ่น คิดเป็นร้อยละ 12.80, 12.50, 12.20 และ 
11.10 ตามล าดับ (กรมอนามัย, 2561) ส่วนในเขตสุขภาพที่ 12 มีประชากรวัยรุ่นหญิงช่วงอายุ
ระหว่าง 15 - 19 ปี ในปีงบประมาณ 2565 จ านวน 156,797 คน มีอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 
15 - 19 ปี ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี แต่ละไตรมาสที่ คิดเป็น 21.60 , 17.61, 11.71 
และ 8.80 (ข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข) ตามล าดับ ซึ่งแต่ละไตรมาสมีแนวโน้มลดลง  

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบตามมาหลายด้าน เช่น การขาดโอกาส
ทางการศึกษาเนื่องจากต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ความไม่พร้อมในการเลี้ยงดูบุตร ความเสี่ ยงใน
การคลอดบุตร นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของทารกในครรภ์ เช่น การคลอดก่อนก าหนด 
ทารกน้ าหนักแรกเกิดต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จะเห็นได้ว่าการปูองกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงมี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นกลุ่มผู้ท าวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติผู้ปกครองที่มีบุตร
หลานอายุระหว่าง 13-18 ปี เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ชุมชนมุสลิม ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยคาดว่า
จะสามารถน าไปเพ่ือการวางแผนช่วยเหลือ ดูแล ให้รู้จักแนวทางการปูองกันและเฝูาระวังการท้องใน
วัยรุ่นและน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปเป็นแนวทางต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาทัศนคติของพ่อแม่ท่ีมีต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมุสลิมระหว่างเรียนระดับมัธยมศึกษา

ในชุมชนมุสลิม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาท าศึกษาทัศนคติของผู้ปกครองที่มีบุตร
หลานอายุระหว่าง 13-18 ปี เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมุสลิม ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

กลุ่มตัวอย่าง 
 เก็บข้อมูลผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยรุ่น อายุระหว่าง 13 -18 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษา ไม่จ ากัดเพศ และยินยอมที่จะเข้าร่วมการศึกษ โดยผู้ให้ข้อมูลมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดจ านวน 6 ราย เพศชายจ านวน 4 ราย และเพศหญิงจ านวน 4 ราย 
 เครื่องมือที่ใช ้
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ปกครองที่มีบุตร
หลานอยู่ในวัยรุ่นอายุระหว่าง 13 -18 ปี เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรม และผ่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้าน การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้านสุขภาพจิต ซึ่ง
ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีความเกี่ยวข้องไปในทิศทางที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยจะให้กลุ่ม
ปูาหมายออกความคิดเห็นและระบายความรู้สึกต่อเรื่องนี้ออกมา 
 การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ขออนุญาต การเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการจริยธรรม การขอความยินยอมทั้งจาก
ผู้ให้ข้อมูล ขออนุญาตบันทึกเสียงเพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล และ อธิบายสิทธิของผู้ให้ข้อมูลใน
การถอนตัว หยุดการให้สัมภาษณ์ หรือไม่ตอบในบางค าถามได้ การน าเสนอข้อมูลผลการวิจัยจะ 
เป็นไปในภาพรวม ไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล เก็บข้อมูลโดยประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ เพ่ือเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่สมัครใจ ตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
นัดวันสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เลือก สถานที่เป็นห้องที่ปิดมิดชิด เสียงไม่เล็ดลอดออกมาด้านนอก ติด
ปูายห้ามรบกวนไว้หน้าห้อง การสัมภาษณ์ใช้เวลา 15-20 นาที โดยแนะน าตัวเอง ชวนพูดคุยเรื่อง
ทั่วไปเพ่ือสร้างสัมพันธภาพ แจ้งวัตถุประสงค์การวิจัย ขอความยินยอมเก็บข้อมูล และการบันทึกเสียง 
เริ่มการสัมภาษณ์ เมื่อผู้ให้ข้อมูลยินยอมเริ่มการสัมภาษณ์ ท าการสัมภาษณ์เจาะลึก ขยายความจนได้
ความหมายอย่างชัดเจน มีการยืนยันและสรุปข้อมูลที่ได้ มีการสังเกตน้ าเสียงในระหว่างการสัมภาษณ์ 
เพ่ือน าไปประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล หลังการสัมภาษณ์แต่ละราย ผู้วิจัยท าการถอดบทสัมภาษณ์
แบบค าต่อค า บันทึกเสียงผู้ปกครองเรื่องทัศนคติที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น บรรยากาศที่เกิดขึ้น 
ความรู้สึก และความคิดเห็น  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ประยุกต์วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของ Van Manen วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ และท า
การเก็บข้อมูลรายต่อไปพร้อมๆ กันอ่านข้อมูลบทสัมภาษณ์ภาพรวม เพ่ือระบุประเด็นหลัก ( theme) 
โดยไม่ได้สร้างไว้ล่วงหน้า และประเด็นหลักที่ก าหนดไว้อาจมีการเพ่ิมเติมปรับเปลี่ยนได้เมื่อน าข้อมูล
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รายต่อไปที่สอดคล้องกันมาวิเคราะห์รวมกันโดยใช้โปรแกรม Nvivo v.12 ขณะอ่านข้อมูลตั้งข้อสังเกต
ประเด็นที่ควรติดตามข้อมูลเจาะลึกเพ่ิมเติม เพ่ือการเก็บข้อมูลในรายต่อไป จากนั้นอ่านข้อมูลใน
ประเด็นหลักเดียวกันอย่างพินิจพิเคราะห์ว่าข้อมูลส่วนใดให้ความหมายที่สอดคล้องกัน เพ่ือลงสู่
ประเด็นรอง และประเด็นย่อย เขียนบรรยายความหมายแต่ละประเด็นที่ได้ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย 
เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความคิด ความรู้สึก การแสดงออกของปรากฏการณ์นั้นๆ ตามการรับรู้ของผู้ให้
ข้อมูลเท่านั้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการวิ เคราะห์ใช้การตรวจสอบสามเส้า 
(Triangulation) โดยตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ทั้งการตรวจทางเอกสารและการ
ตั้งค าถามเดียวกันของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลว่า มีความสอดคล้อง
หรือขัดแย้ งกันของข้อมูล  และเก็บข้อมูล เ พ่ิมเติมจนกระทั่ งข้อมูลที่ ได้มามีความ อ่ิมตั ว  
(Saturated Data) 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องทัศนคติของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยรุ่นอายุระหว่าง 13 -18 ปี 
เกี่ยวกับการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น ชุมชนมุสลิม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน
อยู่ในวัยรุ่นอายุระหว่าง 13-18 ปี เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ชุมชนมุสลิม โดยงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้
ระเบียบ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 13-18 ปี เกี่ยวกับ
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ านวน 6 คน เป็นเพศชาย 2 คน เพศหญิง 4 คน โดยแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้ 
 การให้ความส าคัญกับศึกษา 
 วัยรุ่นเป็นวัยที่เจริญเติบโตและมีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการเรียนรู้อันเป็น
พ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต โดยจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครอง
พบว่า ทัศนคติในด้านนี้โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองในพ้ืนที่ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษา และการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ โดยไม่เสียเวลาให้กับเรื่องที่ไม่เหมาะสม และหันไปให้ความส าคัญในการศึกษา
หลักศาสนาเป็นหลัก ซึ่งชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามจะต้องมีการศึกษาหลักศาสนามาตั้งแต่เด็ก  
บางพ้ืนที่จะมีการเรียนภาคสามัญควบคู่ไปกับภาคศาสนา โดยจะเห็นได้ว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะ
ให้ความส าคัญ ในเรื่องการศึกษาที่เก่ียวข้องกับศาสนาเป็นอย่างมาก มีความต้องการให้บุตรหลานเห็น
ถึงความส าคัญเช่นเดียวกัน และท่ีส าคัญผู้ปกครองกลัวว่าหากบุตรหลานของตนเองมีแฟนหรือมีความ
สนใจเพศตรงข้ามก็อาจจะเบี่ยงเบนความสนใจไปให้ความส าคัญกับอย่างอ่ืนมากกว่าการเข้ารับศึกษา  
“อยากให้เอาเวลาที่จะหาแฟนไปให้ความส าคัญในการเรียนศาสนามากกว่า” (นาง น)   
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“พ่ออยากให้เรียนจบกันก่อนเพราะรู้สึกว่าน่าจะมีวุฒิภาวะมากพอ จัดการอารมณ์ตัวเองได้” (นาย ก) 
การแต่งงานในวัยรุ่น 

 ทัศนคติของพ่อแม่ที่มีต่อการแต่งงานของบุตรหลานที่อยู่ในวัยรุ่นโดยส่วนใหญ่ให้ความคิด
เห็นว่า ในการแต่งงานควรค านึงถึงความเหมาะสม เช่น การมีความพร้อมด้านการเงิน ด้านความคิด 
ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านวุฒิภาวะ ซึ่งมองว่าควรมีการบรรลุนิติภาวะก่อนแต่งงาน 
เนื่องจากชาวมุสลิมโดยส่วนใหญ่มักแต่งกันทั้งที่อายุยังน้อย จึงอาจก่อให้เกิดการท้องในวัยรุ่นและอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมา อันเนื่องมาจากการขาดวุฒิภาวะ และขาดความพร้อมในการใช้ชีวิตคู่ แต่
หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ต้องแต่งให้ถูกต้องตามหลักของศาสนา  
“คนอิสลามมักจะมีครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อยหรือบางคนประจ าเดือนมาก็มีสามีกันแล้ว” (นาย ส) 
“อยากให้แต่งก่อนแล้วค่อยมาวางแผนเรื่องการมีลูกจ้า ”(นาง ม) 

การท้องในวัยรุ่น 
ความรู้สึกของปกครองผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 13 -18 ปี ที่มีต่อการท้องใน

วัยรุ่นพบว่า ทัศนคติของผู้ปกครองการท้องในวัยรุ่นมีความคิดเห็นที่ไปในทิศทางเดียวกันในแง่ไม่เห็น
ด้วยในการที่บุตรหลานไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ก่อนการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (นิกะฮ์) โดยสอดคล้องกับประเด็นของพ่อแม่ที่ต้องการให้ความส าคัญใน
การศึกษาเป็นอันดับแรก ซึ่งหากเกิดสถานการณ์แบบนั้นขึ้นจะก่อให้เกิดความอับอาย ยิ่งไปกว่านั้น
หากมีการตั้งครรภ์แบบไม่มีฝุายชายรับผิดชอบยิ่งท าให้เกิดความอับอายมากยิ่งขึ้น  และจะถูกตีตรา
จากสังคมหรือชุมชมที่อยู่ตนอยู่อาศัย ซึ่งการตั้งครรภ์ควรที่จะแต่งงานกันก่อนเพ่ือจะได้ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาอย่างถูกต้องตามจารีตประเพณี ด้วยความเต็มใจของทั้ง 2 ฝุาย  
“ถ้าแต่งงานก่อนอายุ 20ปี โดยที่ไม่ต้องท้องมาก่อนไม่เป็นไรเพราะไม่ผิดหลักศาสนา” (นาง ย) 
“ลูกสาวคนแรกนั่นแหละที่มันท้องมาก่อนถึงมาแต่งงานทีหลัง บอกเลยอายเพ่ือนบ้านหนัด(มาก)” 
(นาง ย)  
“การท้องก่อนแต่งเป็นเรื่องที่ผิดหลักศาสนาอิสลามเราอยู่แล้ว ซึ่งใครๆก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอก 
เพราะอายชาวบ้าน” (นาง น) 
 การท้องก่อนแต่งงาน 
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 13 -18 ปี ที่มีต่อการท้อง
ก่อนแต่งาน มีความคิดเห็นที่เป็นไปทิศทางเดียวกันในแง่ของการไม่เห็นด้วยหากบุตรหลานมีการท้อง
ก่อนแต่งงาน เนื่องจากส่วนใหญ่มองเห็นว่าไม่เหมาะสมและผิดหลังศาสนา จึงไม่สนับสนุนให้มีการ
ท้องก่อนแต่งงาน  
“ในฐานะที่เป็นพ่อนะ คิดว่ามันไม่เหมาะสม เราก็อยากให้ลูกเราพบสิ่งที่ดี การท้องก่อนวัยอันควรถ้า
ยังไม่แต่งงานมันจะผิดหลักศาสนา คนเป็นพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกท า” (นาย ก) 
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ปัญหาและผลกระทบของการท้องในวัยรุ่น 
จากการศึกษา พบว่า พ่อแม่มองว่าหากมีการตั้งครรภ์ในช่วงอายุระหว่าง 13 -18 ปี เด็ก

ในช่วงวัยนี้ยังมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ มีการสร้างความสัมพันธ์แบบฉาบฉวย อันเนื่องมาจากการ
ขาดวุฒิภาวะ การจัดการทางอารมณ์ไม่ดีพอ ส่งผลให้เกิดมีปัญหาในการตัดสินใจ เกิดการทะเลาะกัน
ในครอบครัว รวมไปถึงความไม่มั่นคงทางอาชีพ ท าให้ไม่มีเวลาเลี้ยงดูเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง จึงผลัก
ภาระหน้าที่เป็นของพ่อแม่ซึ่งมีบทบาทเป็น ปูุย่า หรือ ตายาย เป็นคนรับผิดชอบในการเลี้ยงดู ดังนั้น
โดยส่วนใหญ่จึงมีความคิดเห็นว่าควรมีการคิดไตร่ตรองก่อนตัดสินในการแต่งงาน (นิกะฮ์) เนื่องจาก
ศาสนาอิสลามไม่สนับสนุนการคุมก าเนิด ซึ่งถูกมองว่าผิดหลักศาสนา 
“พอแต่งงานเร็ว ๆ ทั้ง 2 คน ยังเด็กกัน อาชีพก็ไม่ม่ันคง อารมณ์ก็ร้อน แรก ๆ ลูกสาวน้าที่แต่งงานนะ 
บอกเลยทะเลาะกันทุกวัน นั้นแหละอยากให้วัยรุ่นคิดกันเยอะ ๆ นะ” (นาง ย) 
“พอแต่งงานมาแล้วมีลูกก็จะส่งให้แม่ตัวเองเลี้ยงเพราะตัวเองต้องไปท างาน ดังนั้นภาระจึงตกมาอยู่ที่
ยายของเด็ก บางครั้งเด็กวัยรุ่นชอบทะเลาะกันเพราะจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้” (นาง น) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากข้อค้นพบในการศึกษาครั้งท่ีพบว่า การท้องในวัยรุ่นไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดหากว่า ทั้งสองฝุายมี
ยินยอม และปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักของศาสนา แต่อาจมีปัญหาตามาจากการขาดวุฒิภาวะ และ
ความรับผิดชอบต่อบุตร ไม่มีเวลาเลี้ยงดูเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองเนื่องมาจากความไม่มั่นคงทางอาชีพ
ภาระหน้าที่เลี้ยงดูบุตรจึงตกเป็นของผู้ที่เป็นปูุย่าหรือตายาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากตัวบุตรหลานที่
แต่งงานหรือมีบุตรในวัยรุ่นและจะต้องแก้ปัญหาตัวตนเองหรืออาจจะมีผู้ปกครองของบุตรหลานมาช่วย
แก้ปัญหา ซึ่งหากปัญหาเหล่านั้นสามารถแก้ไขได้ก็จะเป็นผลดีของทั้งสองฝุาย แต่หากไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้นได้ อาจจะส่งผลให้เกิดการทะเลาะและอาจจะส่งผลให้เกิดการเลิกรากันไปได้ ดังนั้น
ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 13-18 ปี จึงมองว่าควรให้ความส าคัญกับการศึกษาทั้งในด้านสามัญ
และหลักศาสนา มากกว่าการแต่งงานและการมีบุตร และรอให้เกิดความพร้อมทั้งวุฒิและฐานะทางการ
เงินและค่อยแต่งงานและมีบุตรในล าดับต่อไป และต้องท าการหลักของศาสนาในทุกขั้นตอน 
 
อภิปรายผล 

ทัศนคติในด้านนี้โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองในพ้ืนที่ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษา และการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยไม่เสียเวลาให้กับเรื่องที่ไม่เหมาะสม และหันไปให้ความส าคัญใน
การศึกษาหลักศาสนาเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของสุรีรัตน์ รงเรือง เรื่องทัศนคติของนักศึกษา
และบุคลากรที่มีต่อการตั้งครรภ์ระหว่างเรียนของวัยรุ่นมุสลิม ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ 
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติต่อการตั้งครรภ์ในระหว่างเรียนของ
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วัยรุ่นมุสลิมโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยค่าเฉลี่ยของระดับทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มี

ต่อการตั้งครรภ์ในระหว่างเรียนของวัยรุ่นมุสลิมที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด (x=̅3.45, S.D.=1.10) และให้
ความส าคัญกับการศึกษาเป็นส าคัญ  

พ่อแม่มีความต้องการให้บุตรหลานมีคู่ครองที่เหมาะสม คือ มีความพร้อมด้านการเงิน มีวุฒิ
ภาวะ มีการศึกษาท่ีดี ประกอบอาชีพ และบรรลุนิติภาวะ ซึ่งพ่อแม่มองหากมีองค์ประกอบดังกล่าวจะ
สามารถรับผิดชอบและดูแลตนเองได้ โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะของสตรี 4 ประการที่ท่านบรม
ศาสดามูฮ าหมัด (ซ.ล.) ทรงวจนะไว้  

" ألْرَبع ُ  اْلَمْرأةُُ  تُْنَكحُُ ْينُِ  ِبذاتُِ  َفاْظفَرُْ  َوِلِدْينَِها  َوَجَماِلَها  َوِلَحَسبَِها  ِلَماِلَها  ِِ ". َيَداكَُ  تَِرَبتُْ  الِدّ

ومسلم البخاري رواه  
ความว่า : “สตรีจะถูกเลือกสมรสด้วยสิ่ง 4 ประการคือ ด้วยทรัพย์สินของนาง ด้วยเชื้อสายวงศ์
ตระกูลของนาง ด้วยความสวยงามของนาง และด้วยศาสนาของนาง ดังนั้นจงรับเอาหญิงที่มีศาสนา
เถิด มือทั้งสองของท่านจะประสบแต่ความดี” (บันทึกโดย ท่านอิมาม บุคอรีย์) 

จากการศึกษาของ นภาพร มีบุญ (2559) ซึ่งศึกษาในเรื่องสาเหตุของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควรในวัยรุ่นพบว่าสาเหตุการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นมาจาก ครอบครัวที่ขาดความอบอุ่น 
บิดามารดาแยกทางกันและขาดการดูแลเอาใจใส่ ไม่ตั้งใจเรียน ไม่เห็นความส าคัญของการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ค่านิยมในกลุ่มเพ่ือน ค่านิยมการมีคู่รัก การอยู่ร่วมกันกับคู่รั ก มีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร ค่านิยมจากสื่อต่าง ๆ และการเลิกรากันเนื่องจากไม่มีความพร้อมในการดูแลครอบครัว 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบจากการศึกษาในครั้งนี้ โดยความคาดหวังของพ่อแม่ที่มีบุตรหลานอยู่ใน
วัยรุ่นคือ ต้องการให้บุตรหลานให้ความส าคัญกับการเรียนและการศึกษาเป็นอันดับแรก โดยควบคู่ไป
กับการเรียนศาสนา และมองว่าควรเข้าพิธีการแต่งานเมื่อมีความพร้อม 

ทัศนคติของผู้ปกครองต่อการท้องก่อนแต่งาน มีความคิดเห็นที่เป็นไปทิศทางเดียวกันในแง่ไม่
เห็นด้วยหากบุตรหลานมีการท้องก่อนแต่งงาน เนื่องจากส่วนใหญ่มองเห็นว่าไม่เหมาะสมและผิดหลัง
ศาสนา จึงไม่สนับสนุนให้มีการท้องก่อนแต่งงาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะ , 
(2563) ซึ่งศึกษาเรื่องการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้หลักการศาสนาอสิลามผ่านสื่อออนไลน์ 
ผลการวิจัยพบว่า แฟนเพจ "รับรู้" ปัญหาและสาเหตุของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น "รับเรื่อง" โดยตระหนัก
ถึงความส าคัญของการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ "รับร่วม" โดยการเสนอแนวทางในปูองกัน
ปัญหาการผิดประเวณีและตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านสื่อ ออนไลน์และวิธีการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการใช้สื่อ
ออนไลน์เฟสบุ๊คแม้ว่าการสื่อสารหลักการศาสนาเพ่ือการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านสื่อออนไลน์
เฟสบุ๊คจะท าให้แฟนเพจมีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ควรแต่งงานให้ถูกต้องตามหลักศาสนา
เพ่ือไม่ให้เป็นที่นินทา และสามารถรักษาเกียรติของตนเองและพ่อแม่ได้ 
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จากข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า พ่อแม่ที่มีบุตรในวัยรุ่นมองว่าเด็กในช่วงวัยนี้ยังมี
ความรับผิดชอบไม่เพียงพอ มีการสร้างความสัมพันธ์แบบฉาบฉวย อันเนื่องมาจากการขาดวุฒิภาวะ 
การจัดการทางอารมณ์ไม่ดีพอ ส่งผลให้เกิดมีปัญหาในการตัดสินใจเกิดการทะเลาะกันในครอบครัว 
รวมไปถึงความไม่ม่ันคงทางอาชีพ ท าให้ไม่มีเวลาเลี้ยงดูเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง จึงผลักภาระหน้าที่เป็น
ของพ่อแม่ซึ่งมีบทบาทเป็น ปูุย่า หรือ ตายาย เป็นคนรับผิดชอบในการเลี้ยงดูซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุดคะนึง ณ ระนอง (2560) ศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางจิตสังคมที่
ส่งผลกระทบ ต่อการตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่น พบว่า สาเหตุของการตั้งครรภ์เกิดจากการขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องการคุมก าเนิด และการวางแผนครอบครัวที่ถูกต้อง การตั้งครรภ์ส่งผลกระทบท าให้
ขาดโอกาสทางการศึกษา และ รู้สึกกังวลใจต่อการเลี้ยงดูบุตรในอนาคต  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 1. การให้ความส าคัญกับศึกษา ควรส่งเสริมความรู้ให้วัยรุ่นรู้จักการควบคุมตนเอง ปลูกฝัง
วัยรุ่นให้เห็นความส าคัญกับการเรียน 
 2. ควรมีการให้ความรู้และสอนเรื่องเพศศึกษาอย่างจริงจังในโรงเรียนและให้บริการอุปกรณ์
ปูองกันการมีเพศสัมพันธ์ 
 3. การท้องก่อนแต่งงาน ควรส่งเสริมครอบครัว สังคม และชุมชน ร่วมกันวางแผน และจัด
อบรม เพ่ือให้มีรายได้ท่ีมั่นคงในครอบครัว ซึ่งจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับผู้ที่ท างานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท างานในวัยรุ่นเพ่ือ
เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยเฉพาะในวัยรุ่นมุสลิมที่อยู่ในระหว่างเรียนหนังสือในโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ให้ได้รับการศึกษาต่อไปได ้  
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโควิด – 19 ในเขตชุมชนมุสลิม 
อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

Factors associated with depression of Covid-19 patients in Muslim 
communities, Saboyoi District, Songkhla Province. 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้น  
ในผู้ปุวยโรคโควิด–19 ในเขตชุมชนมุสลิม อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา การศึกษาครั้งนี้เป็น
การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) เก็บรวบรวมข้อมูล
จากประชาชนที่เป็นผู้ปุวยโควิด-19 ในเขตชุมชนมุสลิม อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ที่มีอาการไม่
รุนแรง ได้รับการตรวจยืนยันด้วยวิธีการตรวจ PCR และมีการรายงานจากโรงพยาบาลสะบ้าย้อย 
จ านวน 152 ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความเครียด (ST5) แบบสอบถามข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ปุวยโควิด–19 และแบบประเมินภาวะซึมเศร้า (9Q) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและ chi-square เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ 
ผลการวิจัยพบว่าโดย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 143 ราย (94.1%) ผู้ปุวยส่วนใหญ่มี
ภาวะซึมเศร้า จ านวน 131 ราย (86.2%) และพบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ปุวยโค
วิด-19 คือ สถานภาพการรักษา ระยะเวลาการเจ็บปุวย และการปฏิบัติตัว (p<0.05) สรุปได้ว่าภาวะ
ซึมเศร้าในผู้ปุวยโควิด-19 เป็นปัญหาที่ส าคัญที่อาจส่งผลกระทบระยะยาว ดังนั้นประชากรที่เป็นโค
วิด–19 และได้รับการประเมินว่ามีภาวะซึมเศร้า ควรที่จะมีการเฝูาระวัง และให้การดูแลด้านจิตใจเพ่ือ
ลดผลกระทบที่เกิดขึ้น มีกิจกรรมที่สามารถลดความเครียด หรือลดภาวะซึมเศร้าได้ อย่างเช่น               
มีกิจกรรมการออกก าลังกายให้กับผู้ปุวย 
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Abstract 
The purpose of this study is to determine the factor associated with 

depression occurring in COVID-19 patients in the Muslim community Saba Yoi District, 
Songkhla Province. A cross-sectional study was conducted in Covid-19 patients in the 
Muslim community Saba Yoi District, Songkhla Province with mild symptoms It has 
been confirmed by PCR testing and reported from 152 cases of Saba Yoi Hospital 
during March to April 2022. The tool was general information inquiry form Stress 
assessment questionnaire (ST5), a questionnaire on other aspects related to 
depression among COVID-19 patients. and the Depression Assessment Scale (9Q). 
Descriptive statistics were used to analyze the patients’ general characteristics. The 
association among variables and depression occurring in COVID-19 patients y was 
analyzed by chi-square. The results of the research found that by the most were 
Muslim of 143 (94.1%), depression was 131 (86.2%) of and the factors associated with 
depression of COVID-19 patients were treatment status. duration of illness and 
practice (p<0.05). In conclusion, the depression in COVID-19 patients is an important 
problem that may affect to long term. Therefore, the population with COVID-19 and 
assessed to have depression should be monitored and provide psychological care to 
reduce the impact There are activities that can reduce stress. or reduce depression, 
such as having exercise activities for patients. 

 

Keywords: Coronavirus disease 2019 (Covid–19) / Depression / Muslim community 
 
บทน า  

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นไวรัสข้ามสายพันธุ์ที่สันนิษฐาน 
ว่าเกิดจากค้างคาวมาติดเชื้อในคน โดยเริ่มระบาดในมณฑลอู่ฮ่ันของประเทศจีนในช่วงปลายปี  
ค.ศ.2019 จนกระทั่งมีการระบาดไปยังประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 มีความรุนแรงมากขึ้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 มีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวเป็นภัย
พิบัติฉุกเฉินระดับโลก และปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งสถานการณ์ทั่วโลกพบผู้ปุวยยืนยันติดเชื้อ  จ านวน 
79,729,121 ราย รักษาหายแล้ว 56,125,761 ราย เสียชีวิต 1,749,340 ราย (ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล 
COVID-19 วันที่ 25 ธันวาคม 2563) การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ถือเป็นโรค



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  973 
 

อุบัติใหม่ที่มีการระบาดใหญ่ นอกจากจะส่งผลต่อร่างกายของผู้ติดเชื้อแล้ว ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจของ
ประชาชนเป็นวงกว้าง จากการศึกษาผลกระทบทางจิตใจในกลุ่มประชากรทั่วไปช่วงการระบาดรุนแรง
ในประเทศจีนด้วยการประเมินตนเองแบบออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 53.8 ได้รับ
ผลกระทบทางจิตใจในระดับปานกลางถึงรุนแรง ร้อยละ 16.5 รายงานถึงอาการซึมเศร้าระดับปาน
กลางถึงรุนแรง และร้อยละ 8.1 โดยผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นผู้ที่กักตัวอยู่ในบ้าน 20-24 ชั่วโมงต่อวัน ร้อย
ละ 84.7 และพบปัญหาดังกล่าวมากในผู้หญิงเป็นนักเรียนหรือก าลังศึกษา มีการเจ็บปุวยทางกาย 
หรือยากจน (วรินทิพย์ สว่างศรี 2563) เช่นเดียวกับอีกการศึกษาความเครียด ความวิตกกังวล และ
สัมพันธภาพในครอบครัวของประชาชนไทยภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ระลอกแรก พบว่ามีความเครียดอยู่ระดับปานกลาง ร้อยละ 29.9 มีความวิตก
กังวล ร้อยละ 2.2 และมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของประชาชนภายใต้การระบาดของโรค 
COVID-19 ระลอกแรก ได้แก่ ช่วงอายุ กลุ่มอาชีพ จ านวนบุตร และความวิตกกังวล (นุชนาฎ รักษี 
2564) และอีกการศึกษาที่ศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและภาวะซึมเศร้าใน
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 พบว่ากลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อโควิด-19 
โดยตรง พบว่าสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้า ควรมีการเฝูาระวังภาวะซึมเศร้าในประชากรกลุ่มนี้และให้การ
ดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น (ธนาสิทธิ์ วิจิตราพันธ) 

ปัญหาสุขภาพจิตในผู้ปุวยโรคโควิด-19 มีรายงานจากการศึกษาในโรงพยาบาลสนาม พบว่า
ผู้ปุวยโรคโควิด-19 มีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 13.4 ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมีอาการทางกายมากกว่า 2 
อาการข้ึนไป มีปัญหาการนอนหลับ หรือมีคนในครอบครัวติดเชื้อร่วมด้วย และการศึกษาในผู้ปุวยโรค
โควิด-19 ที่อาการคงที่ในประเทศจีน จ านวน 714 คน พบว่า ร้อยละ 96.2 มีอาการเครียดหลังเหตุ
สะเทือนขวัญ (post-traumatic stress) ที่สัมพันธ์กับตัวโรค และร้อยละ 49.8 ของกลุ่มตัวอย่าง 
(ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต 2563) จากข้อมูลผลการประเมินสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทยโดยกรม
สุขภาพจิต พบว่า ร้อยละ 28 ของเด็กและวัยรุ่นมีภาวะเครียดสูง ร้อยละ 32 มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค
ซึมเศร้า ในขณะที่ร้อยละ 22 มีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตาย โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากเด็กและวัยรุ่นอายุ
ต่ ากว่า 20 ปีจ านวน 183,974 คน ที่เข้ารับการประเมินสุขภาพจิตตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Mental 
Health Check-in (ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต 2564) 

ส าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเขตชุมชนมุสลิม อ าเภอสะบ้าย้อย  
จังหวัดสงขลา พบว่ามีผู้ปุวยติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมาจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อที่เดินทางมา
จากพ้ืนที่เสี่ยง มาสู่คนในครอบครัว ก่อนพาเชื้อขยายเข้าหมู่บ้านในหลายพ้ืนที่  ขณะที่ยอดผู้ปุวยโรค
โควิด-19 มีจ านวนสะสมอยู่ที่ จ านวน 1,340 ราย เข้ารับการรักษาหายแล้ว จ านวน 930 ราย ก าลัง
รักษาตัว จ านวน 410 ราย และเสียชีวิตแล้ว จ านวน 8 ราย โรคระบาดโควิด–19 ไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อร่างกายอย่างเดียว ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจด้วย รายงานจากโรงพยาบาลสนามในเขตชุมชนมุสลิม  
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อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พบผู้ปุวยบางส่วนมีอาการซึม นอนไม่หลับ วิตกกังวล และเครียด  
(ข้อมูลจากส านักงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564)  จากการ
สืบค้นการศึกษาก่อนหน้านี้ ยังไม่พบว่ามีการท างานวิจัยในเขตพ้ืนที่ชุมชนมุสลิม อ าเภอสะบ้าย้อย  
จังหวัดสงขลา ถึงผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ปุวยโควิด–19 ช่วงหลังการระบาดของโรคโควิด-19  
ทั้งในส่วนของสภาพจิตใจ สัมพันธภาพภายในครอบครัว คณะวิจัยจึงเล็งเห็นช่องวางของการศึกษาที่
ท าให้สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของระดับความวิตกกังวล ความเครียด  และสัมพันธภาพใน
ครอบครัวได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในผู้ปุวยโรค
โควิด–19 ในเขตชุมชนมุสลิม อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพ่ือน าผลการวิจัยไปสู่การวางแผน
รับมือและเตรียมความพร้อมในการปรับตัวส าหรับผู้ปุวยโควิด–19 ในการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเฝูาระวังสภาวะจิตใจของผู้ปุวยโควิด–19 ต่อไปในอนาคต และเพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมแก้ปัญหา หรือหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในผู้ปุวยโรคโควิด–19 ในเขต
ชุมชนมุสลิม อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า  และปัจจัยด้าน
ความเครียด มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ปุวยโควิด-19 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย  
 งานวิจัยนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ปุวยโควิด-19 ในเขตชุมชน
มุสลิม อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็น ผู้ปุวยโควิด -19 ในเขตชุมชนมุสลิม  
อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ที่มีอาการไม่รุนแรง จ านวนทั้งหมด 152 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่เป็นผู้ปุวยโควิด-19 ในเขตชุมชนมุสลิม อ าเภอสะบ้าย้อย 
จังหวัดสงขลา ที่มีอาการไม่รุนแรง ได้รับการตรวจยืนยันด้วยวิธีการตรวจ PCR และมีการรายงานจาก
โรงพยาบาลสะบ้าย้อย จ านวน 152 ราย ในระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 มีนาคม 
2565 โดยใช้ทฤษฎีสูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อ้างอิง ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ใช้ในกรณีที่ไม่
ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน แต่ทราบว่ามีจ านวนมากและต้องการประมาณค่าสัดส่วนของ
ประชากร 
 
 
 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  - อายุ 
- สถานสมรส - ระดับการศึกษา 
- ศาสนา - สถานะการรักษา 
- ระยะเวลาการเจ็บปุวย 
2. ปัจจัยด้านความเครียด 
3. ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า 
- การปฏิบัติตัว 
- ความตระหนักด้านครอบครัว  
- การถูกตีตราจากสังคม 
- การรับรู้ภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรค   
 

ภาวะซึมเศร้า 

ของผู้ป่วยโควิด-19 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
  ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ  
  ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานสมรส ระดับการศึกษา ศาสนา สถานะการรักษา และ
ระยะเวลาการเจ็บปุวย  
  ส่วนที่ 2 แบบประเมินความเครียด (อ้างอิงกรมสุขภาพจิต ST5 ) จ านวน 5 ข้อ 
  แบบประเมินความเครียด 5 ข้อ (ST-5) เพ่ือประเมินอาการหรือความรู้สึก 
ที่เกิดขึ้นในระยะ 2–4 สัปดาห์ แบ่งการประเมินเป็น 4 ระดับ  
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้ปุวยโควิด-19 
  ประกอบด้วย การปฏิบัติตัว ความตระหนักด้านครอบครัว การถูกตีตราจากสังคม 
และการรับรู้ภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรค   
  ส่วนที่ 4 แบบประเมินภาวะซึมเศร้า (อ้างอิงกรมสุขภาพจิต 9Q ) จ านวน 9 ข้อ 
  แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9 ข้อ (9Q) เพ่ือประเมินภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้น 
ในระยะ 2 สัปดาห์ แบ่งการประเมินเป็น 4 ระดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลผู้ปุวยโควิด–19 ทั้งหมด จ านวน 152 
ราย ผู้วิจัยอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งบอกวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการท าแบบสอบถาม  

การวิเคราะห์ข้อมูล   
 การวิ เคราะห์ข้ อมูล เ พ่ือหาปัจจั ยที่ มี ความสัม พันธ์กั บภาวะซึ ม เศร้ าของผู้ ปุ ว ย 
โควิด–19 ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ 
กับภาวะซึมเศร้าของผู้ปุวยโควิด–19 ด้วยสถิติ Chi-square 
 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 จากการศึกษาครั้ งนี้ เก็บข้อมูลช่วงการระบาดโควิด–19 ช่วงเดือน มีนาคม 2565  
เพ่ือทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ปุวยโควิด–19 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 152 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 114 คน  
คิดเป็นร้อยละ 75.0 เป็นเพศชาย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ช่วงอายุของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 3 อันดับแรก คือ ช่วงอายุระหว่าง 20–29 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 
รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 30–39 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 และช่วงอายุระหว่าง 
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40–49 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบส ารวจ คือ สมรส จ านวน 
85 คน คิดเป็นร้อยละ 55.9 รองลงมา คือ โสด จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 และสถานภาพ
อ่ืน ๆ (หม้าย / หย่า / แยก) จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ระดับการศึกษาของผู้ตอบ
แบบสอบถาม3 อันดับแรก คือ ปริญญาตรี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 รองลงมา คือ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 และประถมศึกษา จ านวน 22 คน  
คิดเป็นร้อยละ 14.5 ศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ศาสนาอิสลาม จ านวน 143 คน  
คิดเป็นร้อยละ 94.1 และศาสนาพุทธจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 สถานภาพการรักษาของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ กักตัวอยู่บ้านจ านวน 86 คิดเป็นร้อยละ 56.6 รองลงมา คือ ก าลัง
รักษาตัวโรงพยาบาลสนาม จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 และอ่ืน ๆ (รพ.เอกชน) จ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 ระยะเวลาการเจ็บปุวยของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 14 วันจ านวน 
96 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 และ เจ็บปุวย 7 วันจ านวน 56 คิดเป็นร้อยละ 36.8  

ปัจจัยด้านความเครียด 
ด้านความเครียดของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีความเครียด จ านวน 130 คน  

คิดเป็นร้อยละ 85.5 และมีความเครียด จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ข้อมูลด้านภาวะซึมเศร้า
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภาวะซึมเศร้า จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 86.2 และไม่มี 
ภาวะซึมเศร้า จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 

ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า 
การปฏิบัติตัวของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ มีการปฏิบัติตัวดี อยู่ในระดับมาก จ านวน 

151 คิดเป็นร้อยละ 99.3 และระดับน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ความตระหนักด้าน
ครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 98.0 
และน้อยจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 การถูกตีตราจากสังคมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  
อยู่ในระดับมาก จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 96.1 และน้อยจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9  
การรับรู้ภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก จ านวน 150 
คน คิดเป็นร้อยละ 98.7 และน้อย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3  
 ปัจจัยด้านภาวะซึมเศร้า 

ข้ อมู ล ด้ า นภ า ว ะซึ ม เ ศ ร้ า ข อ ง ผู้ ต อบ แ บบ สอบ ถา มส่ ว น ใ หญ่ มี ภ า ว ะซึ ม เ ศ ร้ า  
จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 86.2 และไม่มีภาวะซึมเศร้า จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 
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ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การปฏิบัติตัว ความตระหนักด้าน
ครอบครัว การถูกตีตราจากสังคม การร ับรู ้ภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรค และปัจจัยด้าน
ความเครียดกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโควิด-19 
 
ตารางที่ 1 จ านวนแสดงผลการเปรียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับภาวะซึมเศร้า 
ของผู้ปุวยโควิด – 19 (n =152) 

ปัจจัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

รวม Sig 
ไม่มีภาวะซึมเศร้า มีภาวะซึมเศร้า 

เพศ    0.222 
ชาย 3 (7.9) 35 (92.1) 38   
หญิง 18 (15.8) 96 (84.2) 114  

อายุ    0.388 
10-19 ปี 0 (0.0) 20 (100.0) 20   
20-29 ปี 9 (14.1) 55 (85.9) 64   
30-39 ปี 6 (18.8) 26 (81.3) 32   
40-49 ปี 4 (17.4) 19 (82.6) 23   
50-59 ปี 2 (15.4) 11 (84.6) 13   

สถานภาพ    0.146 
โสด 6 (9.2) 59 (90.8) 65   
สมรส 14 (16.5) 71 (83.5) 85   
อ่ืน ๆ (หม้าย / หย่า / แยก) 1 (50.0) 1 (50.0) 2   

ระดับการศึกษา    0.143 
ประถมศึกษา 3 (13.6) 19 (86.4) 22  
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 (15.0) 17 (85.0) 20   
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 (10.0) 36 (90.0) 40   
ปวช. 2 (66.7) 1 (33.3) 3   
ปวส. 3 (20.0) 12 (80.0) 15   
ปริญญาตรี 6 (11.5) 46 (88.5) 52   

ศาสนา    0.451 
      อิสลาม 19 (13.3) 124 (86.7) 143   
      พุทธ 2 (22.2) 7 (77.7) 9   
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ปัจจัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

รวม Sig 
ไม่มีภาวะซึมเศร้า มีภาวะซึมเศร้า 

สถานภาพการรักษา    0.013* 
ก าลังรักษาตัว (รพ.สนาม) 2 (3.6) 53 (96.4) 55   
กักตัวอยู่บ้าน 18 (20.9) 68 (79.1) 86  
อ่ืน ๆ (รพ.เอกชน) 1 (9.1) 10 (90.9) 11   

ระยะเวลาการเจ็บป่วย    0.038* 
7 วัน 12 (21.4) 44 (78.6) 56   
14 วัน 9 (9.4) 87 (90.6) 96   

หมายเหตุ ก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 (p<0.05)  
  
จากตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับภาวะซึมเศร้าของ
ผู้ปุวยโรคโควิด-19 พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ปุวยโรคโควิด-19 คือ สถานภาพ
การรักษา ( Sig = 0.013) และระยะเวลาการเจ็บปุวย ( Sig = 0.038) และปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะซึมเศร้าของผู้ปุวยโรคโควิด-19 คือ เพศ อายุ สถานสมรส ระดับการศึกษา และศาสนาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
ตารางที่ 2 จ านวนแสดงผลการเปรียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความเครียด กับภาวะซึมเศร้า
ของผู้ปุวยโควิด–19 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
จ านวน (ร้อยละ) รวม 

(n =152) 
Sig 

ไม่มีภาวะซึมเศร้า มีภาวะซึมเศร้า 
ประเมินความเครียด    0.487 

ไม่มีความเครียด  19 (14.6) 111 (85.4) 130   
มีความเครียด 2 (9.1) 20 (90.9) 22  

หมายเหตุ ก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 (p<0.05)   
  

จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความเครียด 
กับภาวะซึมเศร้าของผู้ปุวยโรคโควิด-19 พบว่า ปัจจัยด้านความเครียดไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า
ของผู้ปุวยโรคโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 3 จ านวนแสดงผลการเปรียบความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตัว ความตระหนัก 
ด้านครอบครัว การถูกตีตราจากสังคม และการรับรู้ภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคกับภาวะซึมเศร้า 
ของผู้ปุวยโควิด–19 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
จ านวน (ร้อยละ) รวม 

(n =152) 
Sig 

ไม่มีภาวะซึมเศร้า มีภาวะซึมเศร้า 
การปฏิบัติตัว    0.012* 

      มาก 20 (13.2) 131 (86.8) 151   
      น้อย 1 (100.0) 0 (0.0) 1   
ความตระหนักด้านครอบครัว     0.322 

      มาก 20 (13.4) 129 (86.6) 149   
      น้อย 1 (33.3) 2 (66.7) 3  
การถูกตีตราจากสังคม    0.836 

      มาก 20 (13.7) 126 (86.3) 146  
      น้อย 1 (16.7) 5 (83.3) 6  
การรับรู้ภาวะแทรกซ้อน 
จากตัวโรค   

   0.569 

      มาก 21 (14.0) 129 (86.0) 150  
      น้อย 0 (0.0) 2 (100.0) 2  
หมายเหตุ ก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 (p<0.05) 

 
จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตัวความตระหนัก

ด้านครอบครัว การถูกตีตราจากสังคม และการรับรู้ภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคกับภาวะซึมเศร้าของ
ผู้ปุวยโรคโควิด-19 กับภาวะซึมเศร้าของผู้ปุวยโรคโควิด-19 พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ
ซึมเศร้าของผู้ปุวยโรคโควิด-19 คือ การปฏิบัติตัว ( Sig = 0.012) และปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะซึมเศร้าของผู้ปุวยโรคโควิด-19 คือ ความตระหนักด้านครอบครัว การถูกตีตราจากสังคม และ
การรับรู้ภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรค ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ปุวยโรคโควิด-19 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
สร ุปผลการวิจัย 
  จากงานวิจัยนี้พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ปุวย โรคโควิด-19 คือ  
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ (Sig = 0.013) ระยะเวลาการเจ็บปุวย ( Sig = 0.038) ส่วนปัจจัย 
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ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ปุวยโรคโควิด-19 คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานะภาพ ระดับการศึกษา ศาสนา และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ภาวะซึมเศร้าในผู้ปุวยโรคโควิด-19 
ได้แก่ และการปฏิบัติตัว ( Sig = 0.012) และปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ปุวยโรค 
โควิด-19 ได้แก่ ความตระหนักด้านครอบครัว การถูกตีตราจากสังคม และการรับรู้ภาวะแทรกซ้อน 
จากตัวโรค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบประเด็นที่ส าคัญที่ได้จากผลการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผล
ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ปัจจัยส่วนบุคคล 
  สถานภาพการรักษา พบว่ามีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ปุวยโควิด-19 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.013 (p<0.05) โดยพบว่าการรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นตัวสะท้อน
ความรุนแรงและการด าเนินของโรค การหายกลับบ้านแล้ว ปัญหาสุขภาพจิตจะลดน้อยลงกว่าผู้ที่
ก าลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวรินทิพย์ สว่างศรี (2563: 11-
4) ที่ศึกษาความชุกของการรับรู้ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ปุวยโรคโควิด–
19 ที่มีสถานะการักษาอยู่ที่ 0.82 (p<0.05) และยังพบอีกว่าระยะเวลาการเจ็บปุวยมีความสัมพันธ์
กับภาวะซึมเศร้าของผู้ปุวยโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.038 (p<0.05) เนื่องจากสาเหตุที่ท า
ให้สุขภาพจิตของผู้คนย่ าแย่ลงในช่วงที่มีการระบาดนั้น เพราะความกลัวจะต้องติดเชื้อไวรัสร้าย  อีก
ทั้งหลายคนต้องตกงาน รวมถึงการต้องกักตัวเพียงล าพังยาวนานขึ้นหากการระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 ดังนั้นปัญหาสุขภาพจิตดังกล่าว โดยเฉพาะอาการซึมเศร้า ก็อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจได้ใน
ระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวรินทิพย์ สว่างศรี (2563: 11-4) ที่ศึกษาความชุกของ
การรับรู้ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ปุวยโรคโควิด–19 ที่ว่าระยะเวลาการ
เจ็บปุวยส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพทั้งด้านความเสี่ยง และการตกงาน จึงมีภาวะซึมเศร้า 
วิตกกังวล นอนไม่หลับ และภาวะเครียด 
  ปัจจัยด้านความเครียด 
  พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ปุวยโรคโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.48 (p<0.05) องค์กรอนามัยโลกที่ได้มีการรายงานเมื่อต้นปี 2020 ว่าทั่วโลกมีคนปุวยเป็น
ภาวะซึมเศร้าประมาน 264 ล้านคน มีความวิตกกังวล และมีภาวะเครียดซึ่งไม่สอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยของวรินทิพย์ สว่างศรี (2563: 11-4) ที่ศึกษาความชุกของการรับรู้ความเครียด ภาวะ
ซึมเศร้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ปุวยโรคโควิด–19 ที่พบปัจจัยด้านความเครียดมีผลมีความสัมพันธ์
กับภาวะซึมเศร้าของผู้ปุวยโควิด–19 ที่ 0.01 (p<0.05) 
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ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า 
  การปฏิบัติตัว พบว่ามีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ปุวยโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.012 (p<0.05) ซึ่งตามที่กรมสุขจิตได้ให้นิยามไว้ว่าแนวทางในการพัฒนาจิตใจให้
สามารถปรับตัวในสถานการณ์โรคโควิด -19 ให้เกิดผลดีต่อสุขภาพกาย จิตใจทั ้งต่อตนเอง 
ครอบครัว และสามารถปฏิบัติตามมาตรการควบคุมปูองกันโรคของภาครัฐ ประกอบด้วยหลัก 2 
ประการ คือ การสร้างวินัย เช่น หมั่นมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง และการ
รักษาสุขนิสัย ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้ เป็นเรื่องใกล้ตัวเราและเป็นต้นทุนที่ส าคัญของการมีสุขภาพดี  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวรินทิพย์ สว่างศรี (2563: 11 -4) ที่ศึกษาความชุกของการรับรู้
ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ปุวยโรคโควิด–19 ที่มีผลการรับรู้ด้านโรคโควิด-
19 ที่ 0.19 (p<0.05) ส่วนความตระหนักด้านครอบครัว และการถูกตีตราจากสังคม พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ปุวยโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวรินทิพย์ สว่างศรี 
(2563: 11-4) ที่ศึกษาความชุกของการรับรู้ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ปุวย
โรคโควิด–19 มีผลการรับรู้ด้านครอบครัวที่ 0.19 (p<0.05) และผลการรับรู้ด้านชุมชน และสังคมที่ 
0.19 (p<0.05)  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจัย 
  ภาวะซึมเศร้าในผู้ปุวยโรคโควิด-19 เป็นปัญหาที่ส าคัญที่อาจจส่งผลกระทบระยะยาว ดังนั้น
ประชากรที่เป็นโรคโควิด–19 และพบว่ามีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า ควรที่จะมีการเฝูาระวัง
ภาวะซึมเศร้าในประชากรกลุ่มนี้ ให้การดูแลด้านจิตใจเพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้น มีกิจกรรมที่
สามารถลดความเครียด หรือลดภาวะซึมเศร้าได้ อย่างเช่น มีกิจกรรมการออกก าลังกายให้กับผู้ปุวย
โรคโควิด–19 
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ปุวยโรคโควิด–19 ควรมีการศึกษา
ต่อไปในอนาคต เพ่ือดูผลกระทบทางสภาวะจิตใจที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด–19 การศึกษาใน
ครั้งต่อไปอาจจะมีศึกษาความเครียดของผู้ปุวยโรคโควิด–19 ในโรงพยาบาลสนาม  
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การศึกษาการคัดเลือกกล้าเชื้อที่สามารถยับยั้งคุณสมบัติการสร้างแก๊สของเชื้อ 
Lactobacillus parabuchneri  SC9 

Studies on the select of starters to inhibit the CO2 production of 
Lactobacillus parabuchneri  SC9 

 
ศศิวิมล  สิทธิโม่ง1 อธิบดี  วรรณพงษ์2  และอดิศร เสวตวิวัฒน์3   

Sasiwimon Sittimong   Atipbodee wannapong  and Adisorn swetwiwathana  
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการยับยั้งคุณสมบัติการสร้างแก๊สของเชื้อ Lactobacillus parabuchneri SC9 
โดยคัดเลือกกล้าเชื้อ Lactobacillus plantarum SS7, Lactobacillus plantarum SKI2  
Pediococcus pentosaceus 536, Pediococcus pentosaceus M13 และ Lactococcus lactis 
P2 ด้วยวิธี Direct plating method ซึ่งผลที่ได้พบว่าเชื้อ Lactobacillus plantarum SS7 และ 
Lactobacillus plantarum SKI2 มีความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์เปูาหมายในระดับสูง และ
ความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์เปูาหมายในระดับปานกลางตามล าดับ  จึงศึกษาเพ่ิมเติมโดยการ
น ากล้าเชื้อ Lactobacillus plantarum SS7 และ Lactobacillus plantarum SKI2 ที่คัดเลือกได้ 
มาทดสอบคุณสมบัติการสร้ างแก๊สในแบบจ าลอง Sauerkraut พบว่า เมื่ อ เพาะเลี้ ยง เชื้ อ 
Lactobacillus plantarum SS7 (106 CFU/ml) ร่วมกับ Lactobacillus parabuchneri  SC9  
(104 CFU/ml)  และ Lactobacillus plantarum SKI2 (106 CFU/ml) ร่วมกับ Lactobacillus 
parabuchneri  SC9  (104 CFU/ml) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่าไม่เกิดการสร้างแก๊ส  ในขณะที่ผล
ของการเพาะเลี้ยงเชื้อ Lactobacillus parabuchneri  SC9  เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่าเกิดการ
สร้างแก๊ส จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเชื้อ Lactobacillus plantarum SS7 และ 
Lactobacillus plantarum SKI2 ที่คัดแยกได้จากไส้กรอกอีสานมีแนวโน้มที่เชื้อเหล่านี้จะสามารถ
ผลิตสาร Bacteriocin ออกมายับยั้ง Lactobacillus parabuchneri SC9 ที่มีคุณสมบัติในการสร้าง
แก๊สได ้

 
ค าส าคัญ : Lactobacillus parabuchneri, Lactobacillus plantarum, Sauerkraut, แก๊ส 
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Abstract 
The study of inhibition of CO2 producing properties of Lactobacillus 

parabuchneri SC9 by selecting the starter culture of Lactobacillus plantarum SS7, 
Lactobacillus plantarum SKI2, Pediococcus pentosaceus 536, Pediococcus 
pentosaceus M13 and Lactococcus lactis P2 with direct plating method. The results 
showed that Lactobacillus plantarum SS7 and Lactobacillus plantarum SKI2 it has the 
ability to inhibit the indicator microorganisms at a strong inhibition and intermediate 
inhibition respectively. Therefore, further studies were conducted by introducing 
selectable starter culture Lactobacillus plantarum SS7 and Lactobacillus plantarum 
SKI2. Let's test the CO2 producing properties in sauerkraut model broth found that 
when cultured Lactobacillus plantarum SS7 (106 CFU/ml) in combined with 
Lactobacillus parabuchneri SC9 (104 CFU/ml) and Lactobacillus plantarum SKI2 (106 
CFU/ml) in combined with Lactobacillus parabuchneri SC9 (104 CFU/ml) for 24 hours 
found no produce CO2. While the results of inoculation Lactobacillus parabuchneri 
SC9 for 24 hours found that produce CO2. From this study, it was shown that the 
Lactobacillus plantarum SS7 and Lactobacillus plantarum SKI2 isolated from Isan 
sausages tended to produce Bacteriocin, inhibit Lactobacillus parabuchneri SC9 that 
can produce CO2. 

 
Keywords : Lactobacillus parabuchneri, Lactobacillus plantarum, Sauerkraut, CO2 

 
1. บทน า 

ปัจจุบันอาหารประเภทหมักดองเป็นที่นิยมรับประทานกันอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศซาวเคราท์ถือเป็นอาหารหมักดองประเภทหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังใน
ป ร ะ เ ท ศ เ ย อ ร มั น เ ป็ น ก า ร ด อ ง ก ะ ห ล่ า ป ลี ด้ ว ย แ บ ค ที เ รี ย ก ลุ่ ม แ ล ค ติ ก ห ล า ย ช นิ ด
เช่น  Leuconostoc, Lactobacillus และ Pediococcus เป็นต้น แบคทีเรียกลุ่มแลคติก (Lactic 
acid bacteria) คือ กลุ่มของแบคทีเรียแกรมบวก (Gram positive bacteria) มีรูปร่างกลม (Cocci) 
หรือท่อน (Rods) ไม่สร้างสปอร์ จัดอยู่ในจ าพวก Microaerophilic หรือ Facultative anaerobe 
และไม่มีไซโตโครม แบคทีเรียแลคติกจะเปลี่ยนน้ าตาลในอาหารให้เป็นกรดแลคติก และผลิตภัณฑ์อ่ืน 
เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไดอะเซทิล อะเซโทอิน หรือกรดอินทรีย์อ่ืนๆ ซึ่งท าให้เกิดกลิ่นและรสของ
อาหารหมัก โดย Lactobacillus plantarum SS7 คัดแยกได้จากไส้กรอกอีสาน (Swetwiwathana 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Leuconostoc&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Pediococcus&action=edit&redlink=1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1134/gram-positive-bacteria-แบคทีเรียแกรมบวก
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et al., 2016) และ Lactobacillus plantarum SKI2 คัดแยกได้จากจากไส้กรอกอีสานของบริษัท ส.
ขอนแก่นฟููดส์ จ ากัด (มหาชน) (Swetwiwathana et al., 2018) ซึ่งสามารถสร้างสารแบคทีริโอซิน 
(Bacteriocin) ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียชนิดอื่นๆที่อยู่ในแหล่งอาหารนั้นๆได้ 

แบคทีริโอซิน (Bacteriocin) คือเพปไทด์หรือโปรตีนที่สังเคราะห์จากไรโบโซมของแบคทีเรีย              
มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียชนิดอ่ืนได้ โดยแบคทีริโอซินนั้นมีความสามารถในการยับยั้ง
ที่แคบและเป็นพิษกับแบคทีเรียที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน แบคทีริโอซินที่สร้างจากกลุ่มแบคทีเรียแล
คติก (Lactic acid bacteria) ได้รับความสนใจมากที่สุด เนื่องจากแบคทีเรียแลคติกได้รับการยอมรับว่า
เป็นแบคทีเรียที่ปลอดภัย (Generally recognized as safe bacteria; GRAS status) และมักใช้ใน
การหมักอาหาร และถนอมอาหาร การน าแบคทีริโอซินไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารจะช่วยลดการใช้สาร
กันเสียที่เป็นสารเคมี รวมทั้งลดการใช้ความร้อน ท าให้อาหารยังคงอุดมไปด้วยคุณค่าของสารอาหาร 
ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการ เนื่องจากมี ความปลอดภัย มีรสชาติสดใหม่ และพร้อม
รับประทาน (อรอนงค,์ 2550) 

ปัจจุบันพบปัญหาในผลิตภัณฑ์ซาวเคราท์ที่ไม่ได้คุณภาพเนื่องจากเกิดการบวมของบรรจุภัณฑ์                 
ซึ่งสาเหตุการบวมเกิดจากแบคทีเรียแลคติกบางชนิดที่สามารถผลิตแก๊สได้ จึงมีการศึกษาแบคทีเรีย 
แลคติกเพ่ือคัดเลือกกล้าเชื้อที่สามารถยับยั้งคุณสมบัติในการสร้างแก๊สของเชื้อ Lactobacillus 
parabuchneri SC9 ที่คัดแยกได้จากกะหล่ าปลีดอง หรือซาวเคราท์ โดยแบคทีเรียชนิดนี้ส่วนใหญ่นิยม
ใช้ในการผลิตชีส เพ่ือควบคุมการก่อตัวของตาในชีส (Coton, Berthier, & Coton, 2008) 
 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาว่าเชื้อ Lactobacillus plantarum SS7 และ Lactobacillus plantarum 
SKI2  สามารถยับยั้งคุณสมบัติการสร้างแก๊สของเชื้อ Lactobacillus parabuchneri  SC9 ได้ใน 
แบบจ าลอง Sauerkraut 

2.2 เป็นข้อมูลให้แก่บริษัทที่ผลิตซาวเคราท์ เพ่ือปูองกันการเกิดผลิตภัณฑ์ซาวเคราท์ที่ไม่ได้
คุณภาพ 

 
3. ขั้นตอนและวิธีการทดลอง 

3.1 การเก็บเชื้อจุลินทรีย์ 
เชื้อ Lactobacillus plantarum SS7 , Lactobacillus plantarum SKI2, Pediococcus 

pentosaceus 536, Pediococcus pentosaceus M13 และ Lactococcus lactis P2 (106 
CFU/ml) เป็นเชื้อที่ถูกเก็บในสต็อก MRS broth + กลีเซอรอล (อัตราส่วน 1 : 1) ที่อุณหภูมิ -20 องศา

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1184/bacteriocin-แบคเทอริโอซินส์


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  987 
 

เซลเซียส รวมถึงเชื้อ Lactobacillus parabuchneri  SC9 (106 CFU/ml) เป็นเชื้อที่ถูกเก็บใน
สต็อก MRS broth + กลีเซอรอล (อัตราส่วน 1 : 1) ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสเช่นกัน 

3.2 การเพาะเลี้ยงเชื้อก่อนการทดสอบ 
ท าการถ่ายเชื้อจากสต็อกกลีเซอรอลในข้อ 3.1 100 µl ในอาหาร MRS broth ที่มีปริมาตร 10 

ml. ด้วยวิธี aseptic technique น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้น
น าเชื้อที่เพาะเลี้ยงแล้วปริมาตร 100 µl ไปถ่ายลงในอาหาร MRS broth ที่มีปริมาตร 10 ml. น าไปบ่ม
ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส อีกเป็นเวลา 24 ชั่วโมง  

3.3 การคัดเลือกเชื้อแลคติกที่สามารถผลิตสารยับยั้งการเจริญของเชื้อ Lactobacillus 
parabuchneri SC9 ด้วยวิธี Direct plating method 

3.3.1 วิธีการเลี้ยงเชื้อแบบจุด (Spot inoculate) 
วิธีการเลี้ยงเชื้อแบบจุด (Spot inoculate) คือการคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกท่ีสามารถผลิต

สารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย โดยการน าเชื้อ Lactobacillus plantarum SS7, Lactobacillus 
plantarum SKI2, Pediococcus pentosaceus 536, Pediococcus pentosaceus M13 และ 
Lactococcus lactis P2 มาเลี้ยงเชื้อแบบจุด (Spot inoculate) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Bacteriocin 
screening medium (BSM) ปริมาตร 10 µl และน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในสภาวะที่
ไม่มีออกซิเจน เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นเทอาหารเลี้ยงเชื้อแบบกึ่งแข็งทับลงบนหน้าจานเพาะเชื้อ 
(Overlay) ด้วยอาหาร MRS (de Man, Rogosa and Sharpe) soft agar ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ที่
ผสมเชื้อ Lactobacillus parabuchneri SC9 ปริมาตร 10 µl จากนั้นน าจานเพาะเชื้อไปบ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นตรวจสอบ
ความสามารถในการผลิตสารยับยั้งของเชื้อ Lactobacillus plantarum SS7, Lactobacillus 
plantarum SKI2 Pediococcus pentosaceus 536, Pediococcus pentosaceus M13 และ 
Lactococcus lactis P2 โดยสังเกตจากวงใสรอบๆโคโลนี (Clear zone) ที่หยดเชื้อ Lactobacillus 
plantarum SS7 , Lactobacillus plantarum SKI2, Pediococcus pentosaceus 536, 
Pediococcus pentosaceus  M13 และ Lactococcus lactis P2 และบันทึกผลโดยการวัดขนาด
ของ Clear zone (มิลลิเมตร) 

3.4 การทดสอบแบคทีเรียแลคติกที่ถูกคัดเลือก ในแบบจ าลอง Sauerkraut 
3.4.1 การเตรียมอาหารจ าลอง Sauerkraut 
น ากะหล่ าปีไปล้างด้วยน้ าสะอาดและลอกใบชั้นนอกทิ้ง จากนั้นหั่นกะหล่ าปลีให้ได้ชิ้นละ

ประมาณ 2-3 มม. ผสมกับ NaCl (ปริมาตร 2.5% ต่อน้ าหนักกะหล่ าปลี) ที่ละลายในน้ ากลั่นแล้ว 
จากนั้นน าไปบดปั่น โดยอัตราส่วนของกระหล่ าปลีต่อน้ ากลั่นเท่ากับ 180 g : 400 ml  (Allende, 
Ana, et al., 2007) น าน้ ากะหล่ าปลีที่ได้ไปกรองหยาบด้วยผ้าขาวบาง ก่อนน าไปต้มที่อุณหภูมิ 80 
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องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพ่ือท าให้เอ็นไซม์และโปรตีนต่างๆ เสื่อมสภาพ (Azerêdo et al., 
2012) จากนั้นน าน้ ากะหล่ าปลีที่ได้ไปกรองละเอียดด้วยกระดาษกรอง Whatman No. 1 โดยผ่าน
เครื่องดูดสุญญากาศ ก่อนน าน้ ากะหล่ าปลีไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่อง Centrifuge ที่ความเร็วรอบ 6000 
rpm ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้วแยกของเหลวออกจากตะกอน เพ่ือให้ได้น้ า
กระหล่ าปลีที่ใส และสุดท้าย น าน้ ากะหล่ าปลีที่ได้ไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 15 นาที 

3.4.2 การทดสอบการสร้างแก๊สในแบบจ าลอง Sauerkraut เบื้องต้นในหลอดทดลอง 
เพาะเลี้ยง Lactobacillus plantarum SS7 และ Lactobacillus plantarum SKI2 (106 

CFU/ml) ร่วมกับ Lactobacillus parabuchneri SC9  (104 CFU/ml) ในแบบจ าลอง Sauerkraut 
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร พร้อมหลอดดักแก๊ส เพ่ือสังเกตการผลิตแก๊สของเชื้อ Lactobacillus 
plantarum SS7 , Lactobacillus plantarum SKI2 และ Lactobacillus parabuchneri  SC9 
จากนั้นน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

3.4.3 การทดสอบค่า pH 
เพาะเลี้ยงเชื้อ Lactobacillus plantarum SS7, Lactobacillus plantarum SKI2 และ 

Lactobacillus parabuchneri SC9 ในอาหาร MRS Broth (Control) และในแบบจ าลอง 
Sauerkraut ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท าการวัดค่า pH ของตัวอย่างด้วย
เครื่อง pH meter จ านวน 3 ซ้ า และท าการบันทึกผล 
 
4. ผลการวิจัย 

4.1 การคัดเลือกเชื้อแลคติกที่สามารถผลิตสารยับยั้งการเจริญเชื้อ Lactobacillus 
parabuchneri  SC9 ด้วยวิธี Direct plating method 

การศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อ Lactobacillus parabuchneri  SC9 ของเชื้อ 
Lactobacillus plantarum SS7, Lactobacillus plantarum SKI2, Pediococcus pentosaceus 
536, Pediococcus pentosaceus M13 และ Lactococcus lactis P2 บนอาหาร BSM พบว่า 
Lactobacillus plantarum SS7 มีความสามารถยับยั้งระดับสูง และ Lactobacillus plantarum 
SKI2 มีความสามารถยับยั้งระดับปานกลาง ในขณะที่เชื้อ pediococcus pentosaceus 536, 
Pediococcus pentosaceus M13 และ Lactococcus lactis P2 มีความสามารถในการยับยั้งระดับ
ต่ า ดังนั้นเพื่อเป็นการยืนยันสายพันธ์ของ Lactobacillus parabuchneri  SC9 จึงท าการส่งตรวจ 
16S rRNA โดย Macrogen และได้รับการยืนยันว่ามีความใกล้เคียงกับสายพันธ์ Lactobacillus 
parabuchneri 99 เปอร์เซ็น จากผลที่ได้จึงเลือกใช้เชื้อ Lactobacillus plantarum SS7 และ 
Lactobacillus plantarum SKI2 เพ่ือทดสอบความสามารถในการยับยั้งในแบบจ าลอง Sauerkraut 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  989 
 

ตารางท่ี 4.1 การเกิด Clear zone ของเชื้อแลคติก 

 
หมายเหตุ 1-3 mm    การยับยั้งต่ า (+) , 4-6 mm   การยับยั้งปานกลาง (++)   
7-9 mm การยับยั้งระดับสูง (+++) , >10 mm การยับยั้งระดับสูงมาก (++++) 

 
 

ภาพที่ 4.1 ผลยืนยัน 16S rRNA จาก Macrogen 
 

4.2 การทดสอบการสร้างแก๊สในแบบจ าลอง Sauerkraut เบื้องต้นในหลอดทดลอง 
ความสามารถของเชื้อ Lactobacillus plantarum SS7 และ Lactobacillus plantarum 

SKI2 ในการยับยั้งคุณสมบัติการสร้างแก๊สของเชื้อ Lactobacillus parabuchneri  SC9  ในแบบจ าลอง 
Sauerkraut และ MRS broth (Control) โดยใส่หลอดดักแก๊สลงไปภายในหลอดเพ่ือดูว่า 
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2 
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Lactobacillus parabuchneri  SC9 มีคุณสมบัติในการสร้างแก๊สจริง พบว่าเชื้อ Lactobacillus 
plantarum SS7 และ Lactobacillus plantarum SKI2 สามารถยับยั้งคุณสมบัติการสร้างแก๊สได้ 
เมื่อเทียบกับหลอดที่เพาะเลี้ยงเชื้อ Lactobacillus parabuchneri  SC9 ในขณะที่การเพาะเลี้ยง
เชื้อ Lactobacillus plantarum SS7 ร่วมกับเชื้อ Lactobacillus parabuchneri  SC9  และ 
Lactobacillus plantarum SKI2 ร่วมกับเชื้อ Lactobacillus parabuchneri  SC9   นั้นไม่เกิด
การสร้างแก๊ส 

 
 

ภาพที่ 4.2 การสร้างแก๊สของเชื้อ Lactobacillus parabuchneri  SC9  ใน 
 MRS broth (A) และแบบจ าลอง Sauerkraut (B) 

 
ภาพที่ 4.3 การยับยั้งการสร้างแก๊สของเชื้อ Lactobacillus plantarum SS7  ใน  

MRS broth (A) และแบบจ าลอง Sauerkraut (B) 
 

 
ภาพที่ 4.4 การยับยั้งการสร้างแก๊สของเชื้อ Lactobacillus plantarum SKI2 ใน 

 MRS broth (A) และแบบจ าลอง Sauerkraut (B) 
4.3 การทดสอบค่า pH 
 การทดสอบค่า pH ในอาหาร MRS broth (Control) และแบบจ าลอง Sauerkraut 

 
 

A 

A 

A 

B 

B 

B 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงค่า pH ในอาหาร MRS broth (Control) และแบบจ าลอง Sauerkraut 
 เชื้อแลคติก 

อาหาร SKI2 SS7 SC9 
MRS broth 3.86 4.58 5.33 
Model broth 3.06 3.80 3.26 
 
5. สรุปและอภิปรายผล 

 จากการคัดเลือกกล้าเชื้อแลคติกบนอาหาร BSM ด้วยวิธี Direct plating method พบว่า 
Lactobacillus plantarum SS7 มีความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์เปูาหมายในระดับสูง และ 
Lactobacillus plantarum SKI2 มีความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์เปูาหมายในระดับปานกลาง ซึ่ง
กล้าเชื้อแลคติกเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสามารถผลิตสาร Bacteriocin ออกมายับยั้ง Lactobacillus 
parabuchneri SC9 ที่มีคุณสมบัติในการสร้างแก๊สได้ จึงท าการศึกษากล้าเชื้อแลคติกเพ่ือสังเกต
คุณสมบัติการสร้างแก๊สของ Lactobacillus parabuchneri SC9 ในแบบจ าลอง Sauerkraut สรุปได้ว่า 
Lactobacillus plantarum SS7 และ Lactobacillus plantarum SKI2 (106 CFU/ml) สามารถ
ยับยั้งคุณสมบัติในการสร้างแก๊สของ Lactobacillus parabuchneri SC9 (104 CFU/ml) ได ้
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 การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมสุขภาพต่อ
ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง และคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 มีค่า HbA1c 
มากกว่าร้อยละ 7 ต่อระดับน้ าตาลในเลือดสะสม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือผู้ปุวยเบาหวาน
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คัดเข้า จ านวน 30 คน ระยะเวลาในการวิจัย กันยายน 2562 - มีนาคม 2564 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
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Abstract 
This quasi-experimental research (One group pretest-posttest design) aims to 

study the effect of Health Behavior Modification Program for Mean Red Blood Sugar 
Levels and quality of life in Patients with type 2 diabetes had HbA1c greater than 7% 
on their cumulative blood glucose levels. The sample group used in the study who 
participated in learning group activities to adjust health behavior in diabetes clinic of 
Ban Nong Khon Health Promoting Hospital, Tha Mai Subdistrict, Chum Saeng District, 
Nakhon Sawan Province. There were 30 patients with type 2 diabetes who met the 
inclusion criteria. Research period September 2019 - March 2021. The statistics used 
in the analysis and evaluation were frequency, percentage, mean, standard deviation 
and Paired t-test. 

The results showed that The sample group who participated in the program 
had a 60% reduction in HbA1c. The value was reduced by 40%, the waist 
circumference was the same 40% and the quality of life of the sample group. There 
was a decrease in the score on the effect of diabetes on the quality of life of the 
sample group. statistically significant at the 0.05 level. 

The results of this study show the effectiveness of group learning activities 
program. For people with diabetes, this program should be used as a behavior 
change guide in other health care settings. 

 
 Keywords: Program, Health Behavior, Diabetes 
 
บทน า 
 โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM) เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่
ส าคัญของประเทศ โดยส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจของผู้ปุวยและครอบครัว 
เบาหวาน เป็นโรคไร้เชื้อเรื้อรังที่เกิดจากตับอ่อนสร้างฮอร์โมนอินซูลิน ( Insulin Hormone) ได้ไม่
เพียงพอหรือไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ และอาจเกิดจากร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินได้ (Saeedi, 
P.et.al, 2020) จากรายงานของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: 
IDF) พบว่าในปี ค.ศ.2000 มีผู้ปุวยเบาหวานประมาณ 151 ล้านคนทั่วโลก ในปี ค.ศ.2009 พบผู้ปุวย
เบาหวานเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 88 เป็น 285 ล้านคนทั่วโลก ปัจจุบัน ร้อยละ 9.3 ของประชากรอายุ 
20-79 ปี 463 ล้านคนทั่วโลกปุวยด้วยเบาหวาน อีกทั้งพบว่า เด็กและวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ปุวย
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ด้วยเบาหวานชนิดที่ 1 ประมาณ 1.1 ล้านคน และคาดการณ์ว่าจะมีผู้ปุวย 578 ล้านคนในปี ค.ศ.
2030 และ 700 ล้านคนในปี ค.ศ.2045 (Sinclair, A. et.al, 2020) สอดคล้องกับรายงานสถานการณ์
โรคไร้เชื้อเรื้องขององค์การอนามัยโลกที่รายงานสถานการณ์ผู้ปุวยเบาหวานหวานเพ่ิมขึ้นจาก 108 
ล้านคนในปี ค.ศ.1980 เป็น 422 ล้านคนในปี ค.ศ.2014 และความชุกเบาหวานในประชากรอายุ 18 
ปีขึ้นไป เพิ่มจากร้อยละ 4.7 ในปี ค.ศ.1980 เป็นร้อยละ 8.5 ในปี ค.ศ.2014 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ชุกจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในกลุ่มประเทศรายได้ต่ าถึงปานกลาง อีกท้ังยังพบว่า มีผู้เสียชีวิตด้วยสาเหตุ
โดยตรงจากโรคเบาหวานประมาณ 1.6 ล้านคนทั่วโลก ในปี ค.ศ. 2016 (Good, C. B. et.al, 2019) 

จากการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 -2547 และ
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 พบว่าความชุกโรคเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปในปี พ.ศ.2552 
(ร้อยละ 6.9) ไม่แตกต่างจากปี พ.ศ.2547 (ร้อยละ6.85) และพบว่าผู้ปุวยเบาหวานที่ได้รับการรักษา 
มีเพียงร้อยละ 28.5 เท่านั้นที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในกระแสเลือดได้ (ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ, 2557) และจากการสรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2558 ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ในการปูองกันและควบคุมโรคเบาหวาน พบว่า อัตราความชุกของ
โรคเบาหวานในปี 2556 เพ่ิมขึ้นเป็น 1.36 เท่า ในปี 2557 (2,938.63 และ 3,996.36 ต่อแสน
ประชากรตามล าดับ) ด้านอุบัติการณ์ของการเกิดโรคก็เพ่ิมขึ้นเช่นกัน จาก 361.15 ต่อแสนประชากร 
ในปี 2554 เป็น 390.39 ต่อแสนประชากร ปี 2557 (ทัธสภัส มณีชาตรี , 2557) โดยในพ้ืนที่ของ
อ าเภอชุมแสงจากรายงานทางวิทยาการปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พบว่า อัตราความชุก
ของโรคเบาหวานในปี 2553–2557 เพ่ิมขึ้น 1.4 เท่า (4,032.00 เป็น 5,622.23 ต่อแสนประชากร
อัตราอุบัติการณ์ มีแนวโน้มลดลง จาก 813.74 เป็น 377.37 ต่อแสนประชากร ปี 2553 และ ปี 
2557 ตามล าดับ  (ศิริมาศ รุยไกรรัตน์ , 2557) 
 การด าเนินการปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเปิดคลินิกบริการเฉพาะโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงทุกแห่ง โดยมีพยาบาลเวชปฏิบัติและบุคลากรอ่ืนร่ วมให้บริการตามแนวทางที่
ก าหนด และมีกิจกรรมบริการเสริมสร้างจัดการตนเองสนับสนุนการปูองกันควบคุมโรคหลากหลาย
รูปแบบ อย่างเช่น คลินิกไร้พุง หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค และ หนึ่งต าบลหนึ่งโครงการ
ภายใต้การบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) แม้ว่าหน่วยบริการจะจัดระบบบริการที่
เน้นบริการเฉพาะและกิจกรรมเสริม แต่จากการประเมินผลลัพธ์ในการดูแลผู้ปุวยเบาหวานก็พบว่า       
ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด นั้นคือ ผู้ปุวยเบาหวานมีการคุมระดับน้ าตาลได้ตามที่ก าหนด 
(HbA1c <7 mg%) ร้อยละ 41.30 โดยมีภาวะแทรกซ้อนทางไต ร้อยละ 52.75 ภาวะแทรกซ้อนทาง
ตา ร้อยละ 9.15 และการถูกตัดอวัยวะร้อยละ 0.20 ของผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนทั้งหมดจะเห็นได้ว่าแม้
การจัดการดูแลผู้ปุวยเบาหวานของเครือข่ายบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ และการจัดกิจกรรมเสริม 
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ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน ยังไม่สามารถที่จะท าให้ผู้ปุวยเบาหวานมีการจัดการตนเองได้ดีอันจะ
ส่งผลต่อค่าน้ าตาลในกระแสเลือด และการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค ซึ่งน าไปสู่การคุกคาม              
การด าเนินชีวิตของผู้ปุวย และเป็นปัญหาในการจัดการของระบบบริการสุขภาพ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 
 การที่จะให้ผู้ปุวยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในกระแสเลือดให้อยู่ในระดับปกติ
หรือใกล้เคียงปกติมากที่สุดนั้น จ าเป็นต้องมีการดูแลอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีองค์ประกอบอย่างหนึ่ง คือ 
การดูแลตนเองของผู้ปุวย (Self Management Support) ที่ก าหนดไว้ในกระบวนการดูแลผู้ปุวยโรค
เรื้อรังของ Wagner’ Chronic Care Model (CCM) (สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย. 2557) 
และเนื่องด้วยโรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สาเหตุการปุวยนอกจากพันธุกรรมแล้ว ก็มี
หลักฐานเชิงประจักษ์บ่งชี้ว่าการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ถูกต้องในวิถีชีวิตประจ าวัน ตลอดจนลักษณะ
ของสิ่งแวดล้อม ก็เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ส านักโรคไม่ติดต่อ 2552) ซึ่งการที่
ผู้ปุวยเบาหวานจะเกิดการดูแลตัวเองได้นั้น จะอาศัยการจัดกิจกรรมสุขศึกษาในรูปแบบของการให้
ความรู้ เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่สามารถที่ประสบผลส าเร็จได้ เนื่องจากคน
ส่วนใหญ่มักไม่ได้ท าในสิ่งที่ตนเองรู้ว่าดี(ประเวช  ตันติพิวัฒนสกุล . 2556) แต่ต้องอาศัยการเสริมพลัง
จากบุคลากรผู้ให้บริการให้ผู้ปุวยรับรู้ความเคยชินจนน าไปสู่การวางแผนการปรับพฤติกรรมสุขภาพ 
และ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ดังนั้นการน าโปรแกรมปรับ
พฤติกรรมสุขภาพมาทดลองใช้กับผู้ปุวยเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกโรคไม่ติดต่อเขตพ้ืนที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองขอน ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งนี้ 
ก็เพ่ือต้องการให้ผู้ปุวยเบาหวานมีการจัดการตนเอง สามารถที่จะควบคุมระดับน้ าตาลในกระแสเลือด
ของตนเองได้ตามความคาดหวัง และเป็นไปตามตัวชี้วัดผลลัพธ์การให้บริการตามมาตรฐานการดูแล
รักษาผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ถูกก าหนดโดย Toward Clinical Excellence’ Network (TCEN) 
กล่าวคือระดับ Fasting blood Sugar ในผู้ปุวยเบาหวาน อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้คือ > 70 mg/dl 
และ < 130 mg/dl หรือ มีระดับ Hba1c < 7 mg% (สมเกียรติ โพธิสัตย์ , วรนุตร อรุณรัตนโชติ 
.2552 ) รวมถึงอัตราความชุกของภาวะน้ าตาลในเลือดสูงในผู้ปุวยเบาหวานไม่เพ่ิมข้ึนตามเปูาหมายใน
การปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศไทย (สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2557) ซึ่ง
ผลส าเร็จที่เกิดข้ึนจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพของผู้ปุวย ตลอดไปถึงระบบริการสาธารณสุขในการพัฒนา
คลินิก NCD ผ่านเกณฑ์ NCD คุณภาพโดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 4 ที่ก าหนดให้มีระบบสนับสนุนการ
จัดการตนเองของผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและองค์ประกอบหลักที่ 6 การจัดบริการเชื่ อมโยงชุมชน 
(ส านักโรคไม่ติดต่อ 2556) และสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอ าเภอ (คปสอ.) อ าเภอชุมแสง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 
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การพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ตัวชี้วัด คลินิก NCD ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ 5 ทุก
องค์ประกอบ (คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอชุมแสง 2557) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมสุขภาพต่อระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง

และคุณภาพชีวิต ของผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้คุมน้ าตาลได้ไม่ดี ที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพ่ือ

ปรับพฤติกรรมสุขภาพในคลินิกเบาหวาน 

 วัตถุประสงค์เฉพาะ 

 1.เพื่อศึกษาระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือด ของผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้คุมน้ าตาลได้

ไม่ดี ที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพในคลินิกเบาหวาน ก่อนและหลังการ

ทดลอง 

2.เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิต ของผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้คุมน้ าตาลได้ไม่ดี ที่เข้าร่วม

กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพในคลินิกเบาหวาน ก่อนและหลังการทดลอง 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

 ภายหลังการทดลองตามโปรแกรมปรับพฤติกรรมสุขภาพในคลินิกเบาหวาน กลุ่มตัวอย่างมี

ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดงและคุณภาพชีวิต ที่แตกต่างกัน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยผลกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบ 1 กลุ่ม 
คือ กลุ่มทดลอง ในผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีค่า HbA1c มากกว่าร้อยละ 7 ที่มารับบริการที่คลินิก
เบาหวาน โดยรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง (The one group pretest-posttest group 
design) จากการใช้โปรแกรมการจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ปรับพฤติกรรมสุขภาพ 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria) 
 ผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่คุมน้ าตาลในกระแสเลือดได้ไม่ดีที่มารับบริการ เขตพ้ืนที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขอน 
 1. อายุระหว่าง 40 - 65 ปี 
 2. ทั้งเพศชายและหญิงโดยเพศหญิงไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ 
 3. ผู้ปุวยเบาหวานที่ได้รับการรักษาด้วยยาเม็ดลดน้ าตาลในเลือด 2 ชนิด 
 4. เป็นผู้ปุวยเบาหวานที่มีค่า HbA1c มากกว่าร้อยละ 7 ต่อระดับน้ าตาลในเลือดสะสม 
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 5. สามารถพูด/สื่อสาร อ่าน เขียนภาษาไทยได้ด้วยตนเองอย่างเข้าใจ 

 6. สามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง 
 7. เจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย และลงลายมือชื่อด้วยความเต็มใจ 

 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic sampling) โดย 
 1. ส ารวจชื่อผู้ปุวยเบาหวานในคลินิกเบาหวานของพ้ืนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้า 
 2. น ารายชื่อผู้ปุวยเบาหวานในคลินิกเบาหวานของพ้ืนที่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้า 
 3. ท าการสุ่มแบ่งประชากร 

เกณฑ์การคัดผู้เข้าร่วมการวิจัยออก (Exclusion criteria) 

 1. มีระดับน้ าตาลในเลือด เกิน 250 mg/dl 
 2.มีโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานเช่น ไตวายระยะสุดท้ายที่ต้องล้างไต ภาวะหัวใจล้มเหลว
หลอดเลือดสมอง ภาวะเบาหวานขึ้นตา 
 3. ความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมได้ (≥140/90 มม.ปรอท) 
 4. มีอาการทางจิตจนรบกวนความสามารถในการเข้าร่วมกลุ่มเรียนรู้ 
 5. ผู้ปุวยเบาหวานที่รับการรักษาท่ีหน่วยบริการอ่ืน 
 6. มีความประสงค์ยุติการเข้าร่วมการวิจัย 

การวัดผลของการวิจัย (Outcome measurement) 
 1.ผลลัพธ์หลักของการศึกษานี้คือ (Primary outcome) ระดับน้ าตาลในเลือดสะสม ของ
กลุ่มตัวอย่าง 
 2. ผลลัพธ์อื่นๆ ค่าดัชนีมวลกาย รอบเอว และคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง 
 3. การประเมินความปลอดภัย (Assessment of safety) กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
โครงการวิจัยที่มีการจัดท าแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและมีการพบกลุ่มตามโปรแกรมไม่
มีภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน 
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประเมินผล (Statistical analysis) ประกอบด้วย 
  (1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ เสนอผลในรูปตารางและการบรรยาย 
  (2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ คะแนนคุณภาพชีวิต ก่อนและหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มตามโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีคา HbA1c 
มากกว่าร้อยละ 7 ต่อระดับน้ าตาลในเลือดสะสม โดยใช้สถิติ Paired t-test 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่  1 แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้โปรแกรมปรับพฤติกรรมสุขภาพในคลินิกเบาหวาน   

ครั้งที ่ สัปดาห์ที่ กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 
1 1 “กิจกรรมก่อนเริ่มกิจกรรมกลุ่ม 

-ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
-ตรวจเลือด Hba1c ครั้งที่ 1 
-ประเมินพฤติกรรม บริโภค การออก
ก าลังกาย และ ด้านอารมณ์ 

“กิจกรรมก่อนเริ่มกิจกรรมกลุ่ม” 
แบบสัมภาษณ์ คือ แบบบันทึกสุขภาพ
และการปรับพฤติกรรมสุขภาพผู้ปุวย
เบาหวานที่ร่วมกิจกรรม  

  

โปรแกรมปรับพฤติกรรมสุขภาพ                 

ในคลินิกโรคเบาหวาน 

1) แรงจูงใจ 

-เรียนรู้บัญญัตสิุข 10 ประการ  “ทบทวนสิ่งดีๆในชีวิต” 

การสนทนากลุ่ม 

-สรุปสิ่งที่ไดเ้รียนรู้และการบ้าน 

2) แผนการเปลี่ยนแปลง 

การประเมินพฤติกรรม  

-วิดีทัศน์เรื่อง “ตั้งใจเปลีย่น” “ฝึกหายใจคลายเครยีด” 

-จัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรูเ้พื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพส าหรับ

คลินิกเบาหวาน 

3) การจัดการสถานการณ์เสี่ยง 

-หายใจคลายเครียด 

-ดูวิดีทัศน์ “ลดความเสี่ยง” 

-สถานการณ์เสี่ยงท่ีมากระทบต่อพฤติกรรมที่เลือก 

-ก าหนดสถานการณ์เสีย่งของพฤติกรรมที่เลือกปฏิบตัิ

จัดท าแผนจดัการสถานการณ์เสี่ยง 

-ฝึกการเคลื่อนไหวอย่างมสีติ   

-HbA1c 

-ระดับคุณภาพชีวิต 
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ครั้งที ่ สัปดาห์ที่ กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 
  กิจกรรมกลุ่ม 

-ชี้แจงวัตถุประสงค์การพบกลุ่ม 
-ร่วมก าหนดกติกากลุ่ม 
-ดูวิดีโอ “ตั้งใจเรียน” 
-สร้างแรงจูงใจ 
-ฝึกทักษะการหายใจ 
-ทบทวนพฤติกรรม และเลือกพฤติกรรม
ที่จะปรับเปลี่ยน โดยการสนทนากลุ่ม 
และฝึกปฏิบัติพร้อมกันทั้งผู้น ากลุ่มและ
ผู้เข้าร่วมวิจัย 
-สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการบ้าน 

ส่ือ 
-ผลการประเมินพฤติกรรม บริโภคการ
ออกก าลังกาย และด้านอารมณ์ 
-วิดีโอเรื่อง “ตั้งใจเปลี่ยน” “ฝึกหายใจ
คลายเครียด” 
-คู่มือจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพ่ือปรับ
พฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน 

2 2 กิจกรรมกลุ่ม 
-ทบทวนวัตถุประสงค์และขั้นตอน
บริการ กติกา 
-หายใจคลายเครียด 
-ติดตามผลการบ้านครั้งก่อน 
-ตอบข้อสงสัยอื่นๆ 
-ดูวิดีโอ “วางแผนเปลี่ยน” 
-ชวนคุย แลกเปลี่ยนค าถามแผน
ปรับเปลี่ยนที่ดี 
-เลือกพฤติกรรมเสี่ยงและจัดท าแผน
เปลี่ยนแปลง 
-ฝึกการเคลื่อนไหวอย่างมีสติ 10 ท าโดย
การสนทนากลุ่ม และฝึกปฏิบัติพร้อมกัน 
 -สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการบ้าน 

ส่ือ 
-วิดีโอเรื่อง “วางแผนเปลี่ยน” การ
เคลื่อนไหวอย่างมีสติ 10 ท่า” 
-แบบบันทึกแผนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
-คู่มือจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพ่ือปรับ
พฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน 
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ครั้งที ่ สัปดาห์ที่ กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 
3 4 กิจกรรมกลุ่ม 

-หายใจคลายเครียด 
-ติดตามผลการบ้านครั้งก่อน 
-ตอบข้อสงสัยอื่นๆ 
-ดูวิดีโอ “ลดความเสี่ยง” 
-ชวนคุย แลกเปลี่ยนค าถามสถานการณ์
เสี่ยงที่มากระทบต่อพฤติกรรมที่เลือก 
-ก าหนดสถานการณ์เสี่ยงของพฤติกรรม
ที่เลือกปฏิบัติครั้งก่อนและจัดท าแผน
จัดการสถานการณ์เสี่ยง 
-ฝึกการเคลื่อนไหวอย่างมีสติ 10 ท่า 
-เรียนรู้บัญญัติสุข 10 ประการข้อที่ 4 
“ทบทวนสิ่งดีๆในชีวิต” 
-เลือกหัวข้อความต้องการที่จะเรียนรู้
ครั้งต่อไปโดยการสนทนากลุ่ม 
-สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการบ้าน 

ส่ือ 
-วิดีโอเรื่อง “ลดความเสี่ยง “การ
เคลื่อนไหวอย่างมีสติ 10 ท่า” 
-แบบบันทึกแผนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
-แผ่นพับ หรือ สื่อวิดีโอ “บัญญัติสุข 10 
ประการ” 
-คู่มือจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพ่ือปรับ
พฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน 

4 8 กิจกรรมกลุ่ม 
-การสร้างสัมพันธภาพ 
-หายใจคลายเครียด 
-ทบทวนการปรับพฤติกรรม 
-เรียนรู้ความส าเร็จการปรับพฤติกรรมที่
เลือกและการจัดการสถานการณ์เสี่ยง 
-เสี่ยงทายเซียมซีความสุข 
-จัดกิจกรรม เรียนรู้ตามที่สมาชิกก าหนด 
-สรุปการเรียนรู้ 
-เลือกการบ้านการปรับพฤติกรรมที่เคย
ท าได้และจะท าเพ่ิมใหม่ 
-เลือกหัวข้อความต้องการที่จะเรียนรู้
ครั้งต่อไปโดยการสนทนากลุ่ม 
-สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการบ้าน 

ส่ือ 
-เซียมซีความสุข 
-สื่อตามหัวข้อการเรียนรู้ที่ก าหนด 
-แบบบันทึกแผนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
-คู่มือจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพ่ือปรับ
พฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน 
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ครั้งที ่ สัปดาห์ที่ กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 
5 12 ประเมินผล 

-ประเมินพฤติกรรม  
-เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ 3 ชุด 
กิจกรรมกลุ่ม 
-การสร้างสัมพันธภาพ 
-หายใจคลายเครียด 
-เรียนรู้ความส าเร็จ/ไม่ส าเร็จการปรับ
พฤติกรรม 
-การเคลื่อนไหวอย่างมีสติ 
-จัดกิจกรรม เรียนรู้ตามที่สมาชิกก าหนด
ครั้งก่อน/เคล็ดลับส าคัญการปรับ
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
น้ าตาลในกระแสเลือดจากสมาชิกกลุ่ม 
-สรุปการเรียนรู้ 
-เลือกการบ้านการปรับพฤติกรรมที่เคย
ท าได้และจะท าเพ่ิมใหม่ 
-เลือกหัวข้อความต้องการที่จะเรียนรู้
ครั้งต่อไป โดยการสนทนากลุ่ม 
-สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการบ้าน 

ส่ือ 
แบบบันทึกสุขภาพและการปรับพฤติกรรม
สุขภาพผู้ปุวยเบาหวานที่ร่วมกิจกรรมกลุ่ม
เรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพส าหรับ
คลินิกเบาหวาน 

6 24 ประเมินผล 
-ตรวจเลือด Hba1c ครั้งที่ 2 
-ประเมินพฤติกรรทม บริโภค การออก
ก าลังกาย และด้านอารมณ์ 
กิจกรรมกลุ่ม 
-การสร้างสัมพันธภาพ 
-หายใจคลายเครียด 
-แจ้งผลเลือด 
-เรียนรู้ความส าเร็จ/ไม่ส าเร็จการปรับ
พฤติกรรม 
-การเคลื่อนไหวอย่างมีสติ 

ส่ือ 
1)แบบบันทึกสุขภาพแลการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพผู้ปุวยเบาหวานที่ร่วม
กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพ่ือปรับพฤติกรรม
สุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน 
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ครั้งที ่ สัปดาห์ที่ กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 
  -จัดกิจกรรม เรียนรู้ตามที่สมาชิกก าหนด

ครั้งก่อน /เคล็ดลับส าคัญการปรับ
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
น้ าตาลในกระแสเลือดจากสมาชิกกลุ่ม 
-สรุปการเรียนรู้ 
-เลือกการบ้านการปรับพฤติกรรมที่เคย
ท าได้และจะท าเพ่ิมใหม่ 
-ร่วมแลกเปลี่ยนค้นหาสมาชิกเป็น
ตัวแทนกลุ่มร่วมให้ความรู้/ช่วยเหลือ
ผู้ปุวยเบาหวานของหน่วยบริการ 
-สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการบ้าน 

 

 
ผลการวิจัย 
 ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน ร้อยละ ระดับน้ าตาลในเลือด ดัชนีมวลกาย รอบเอว ก่อน และหลัง
ใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 

ข้อมูล 
ก่อน หลัง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ค่า HbA1c     

> 7 % 30.00 100.00 12 40.00 

< 7 % 0 0 18 60.00 

ดัชนีมวลกาย     

< 18.50 kg/m 0 0 0 0 

18.50 - 22.99 kg/m 9 30.00 9 30.00 

23 - 24.99 kg/m 9 10.00 3 10.00 

25 - 29.99 kg/m                     15 50.00 18 60.00 

> 30 kg/m 3 10.00 0 0 

รอบเอว     

> 80 ซม.                                 21 70.00 21 70.00 

< 80 ซม.                                 9 30.00 9 30.0 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างก่อนเข้าร่วมโปรแกรมส่วนใหญ่ มีค่า HbA1c > 7%   

ร้อยละ 100.00 ค่าดัชนีมวยกายระหว่าง 25 - 29.99 kg/m ร้อยละ 50.00 รองลงมาค่าดัชนีมวลกาย

ระหว่าง 18.50 - 22.99 kg/m ร้อยละ 30.00 ค่ารอบ > 80 ซม. ร้อยละ 70.00 และค่ารอบเอว     

< 80 ซม. ร้อยละ 30.00 กลุ่มตัวอย่างหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่วนใหญ่มีค่า HbA1c < 7% ร้อยละ 

60.00 ค่าดัชนีมวยกายระหว่าง 25 - 29.99 kg/m ร้อยละ 60.00 รองลงมาค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 

18.50 - 22.99 kg/m ร้อยละ 30.00 และค่ารอบเอว > 80 ซม. ร้อยละ 70.00 

 
ตอนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงระดับน้ าตาล ดัชนีมวลกาย รอบเอว เปรียบเทียบผล ก่อน และหลังใช้
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน ร้อยละ การเปลี่ยนแปลงระดับน้ าตาล ดัชนีมวลกาย รอบเอว เปรียบเทียบ
ผล ก่อนและหลังใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมของผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 

รายการ 
HbA1c ดัชนีมวลกาย รอบเอว 

เพิ่มข้ึน ร้อยละ เท่าเดิม ร้อยละ ลดลง ร้อยละ 

เพ่ิมข้ึน 12 40.00 9 30.00 9 30.00 

เท่าเดิม 0 0 9 30.00 12 40.00 

ลดลง 18 60.00 12 40.00 9 30.00 

 จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโปรแกรมส่วนใหญ่ค่า HbA1c มีค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 40.00 
และลดลงร้อยละ 60.00 ค่าดัชนีมวลกายมีค่าลดลง ร้อยละ 40.00 รอบเอวมีค่าเดิม ร้อยละ 40.00 
 

ตอนที่ 4 คุณภาพชีวิตส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน Diabetes-39 เปรียบเทียบผล ก่อน และหลังใช้
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที ่2 ที่คุมน้ าตาลได้ไม่ดี 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน ร้อยละ มิติคุณภาพชีวิตของผู้ปุวย หลังใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 

มิติคุณภาพชีวิต 
จ านวนและร้อยละของการเปลี่ยนแปลง 

เพิ่มข้ึน ร้อยละ เท่าเดิม ร้อยละ ลดลง ร้อยละ 

การควบคุมเบาหวาน                     15 50.00 15 50.00 0 0 

ความวิตกกังวล 18 60.00 6 20.00 6 20.00 

การเป็นภาระทางสังคม 24 80.00 6 20.00 0 0 

เพศสัมพันธ์                                 21 70.00 9 30.00 0 0 

ความมีเรี่ยวแรงฯ         18 60.00 12 40.00 0 0 
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 จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าการเป็นเบาหวานจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต โดย

มิติที่ส่งผลสูงสุดคือมิติการเป็นภาระทางสังคม เพิ่มข้ึนร้อยละ 80.00 และการเป็นเบาหวานจะส่งผล

ต่อเพศสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 70.00 มิติส่งผลต่อคุณภาพชีวิตน้อยที่สุดคือการควบคุมเบาหวาน

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50.00 ส่วนคุณภาพชีวิตมิติความวิตกกังวลลดลง ร้อยละ 20.00 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ขอบผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่คุมน้ าตาลไม่ดี 

มิติคุณภาพชีวิต  ̅ S.D. t P - value 

ก่อนได้รับโปรแกรม 162.00 20.72 
8.162 .000* 

หลังสิ้นสุดโปรแกรม 142.20 22.54 

 จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลกระทบโรคเบาหวานต่อชีวิตในมิติต่างๆ จากกลุ่ม

ตัวอย่างหลังสิ้นสุดการได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีค่าลดลง ( ̅ = 162.00, S.D. 

20.72) และ ( ̅ = 142.20, S.D. 22.54) ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P < 0.05 

 
4. อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีค่า 
HbA1c มากกว่าร้อยละ 7 ต่อระดับน้ าตาลในเลือดสะสม ที่เข้าร่วม กิจกรรมกลุ่มเ รียนรู้เพ่ือปรับ
พฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน มีผลการศึกษา และอภิปรายได้ ดังนี้ 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง ดัชนีมวลกาย รอบ
เอว และคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยเบาหวาน ของผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ที่เข้าร่วม 
กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวานพบว่า ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสม
ในเม็ดเลือดแดง ดัชนีมวลกาย รอบเอว และคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยเบาหวาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
เรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน 
 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายได้ว่า โปรแกรมการปรับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ปุวย
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีค่า HbA1c มากกว่าร้อยละ 7 ต่อระดับน้ าตาลในเลือดสะสม มีผลท าให้ระดับ
น้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง ดัชนีมวลกาย รอบเอว และคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยเบาหวาน  ของ
ผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้  ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการใช้กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพ่ือปรับ
พฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวานเป็นการให้ผู้ปุวยมีการทบทวนความเคยชิน ประเมิน
แรงจูงใจ วางแผนการปรับพฤติกรรมที่ตรงกับบริบทของตนเองที่คิดว่าตนเองพอจะท าได้และต่างจาก
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พฤติกรรมเดิมการได้รับความรู้ที่ตนเองสนใจ การใช้กิจกรรมใหม่เข้ามาสอดแทรก  และเห็นตัวแบบ
จากวิดีโอ เกิดความรู้ใหม่ที่สามารถไปปรับใช้กับตนเองในชีวิตประจ าวันไม่ให้เกิดความช้ าซาก ท าให้
เกิดการเรียนรู้ และการสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดในกลุ่ม ผู้ปุวยที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ท าให้บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งเป็นการกระตุ้นที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ปุวย
เบาหวานเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความรู้มากขึ้น และรับรู้ประโยชน์ของการกระท าจึง
ส่งผลให้มีก าลังใจและด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ท าให้ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง 
ดัชนีมวลกาย รอบเอว และคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ดีขึ้น 
 
5. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 จากผลการศึกษาพบว่า ผลของกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ปรับพฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิก
เบาหวาน ต่อระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง ดัชนีมวลกาย และรอบเอวของผู้ปุวยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 5.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ ผู้ที่น าไปใช้ควรที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรกรรมที่ใช้ในการท ากลุ่ม และกระบวนการกลุ่ม รวมทั้งต้องเตรียมความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 การใช้ผลของกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ปรับพฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน ต่อ
ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง ดัชนีมวลกาย รอบเอว และ คุณภาพชีวิตของผู้ปุวยเบาหวาน
เป็นระยะ เพ่ือความต่อเนื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

6. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 6.1 ควรมีการศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ปรับพฤติกรรมสุขภาพส าหรับคลินิกเบาหวาน 

ต่อระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง ดัชนีมวลกาย และรอบเอว ของผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 

ที่ควบคุมไม่ได้ในขนาดกลุ่มทดลองที่มีจ านวนผู้ปุวยมากกว่านี้ เพ่ือจะได้มีอ านาจทางสถิติที่น่าเชื่อถือ 

 6.2 ควรมีการศึกษาติดตามประสิทธิผลของโปรแกรม  ในระยะยาว เพ่ือประเมินความคงอยู่
ของความรู้เรื่องเบาหวาน กิจกรรมการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยเบาหวาน 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไร้ที่พึ่ง 
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

Factors Related with Access to Health Service of The Homeless at 
WangThong District, Phitsanulok Province. 

 
เสาวภา อู่รอด1 และ ธนชั กนกเทศ2 

Saowapar Aurod and Thanach Kanokthet 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
เข้าถึงบริการสุขภาพ  และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไร้ที่พ่ึงอ าเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างจ านวน 250 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไป แบบ
แผนความเชื่อด้านสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม และการเข้าถึงบริการสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดย 
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยใช้ Eta และ Pearson product-moment correlation coefficient 
 ผลการศึกษาพบว่า การเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไร้ที่พ่ึง โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ร้อย
ละ 78.0  สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
เข้าถึงบริการสุขภาพ ได้แก่ สถานภาพ (Eta = 0.288, F = 5.539) ระดับการศึกษา (Eta =0.328, F 
= 7.375) อาชีพ (Eta =0.224, F = 2.142) โรคประจ าตัว (Eta =0.274, F = 4.966) สิทธิในการ
รักษาพยาบาล (Eta =0.233, F = 4.723) อายุ (r = 0.284) ระยะเวลาในการเดินทาง (r = 0.269) 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (r = 0.138) แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (r = 0.245) การสนับสนุนทาง
สังคม (r = 0.536) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ  บริการสุขภาพ  คนไร้ที่พ่ึง  สิทธิมนุษยชน 
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Abstract 
This survey research is aimed to study behavior of accessing health services 

and Factors related to access to health services of The Homeless at WangThong 
District, Phitsanulok Province The sample consisted 250 people use the stratified 
sampling method. The research instrument was an interview which consisted of 4 
parts: general information, health belief model, social support and access to health 
services. Data were analyzed by The descriptive statistics were frequency, 
percentage, mean, standard deviation. Correlation was analyzed using Eta and 
Pearson product-moment correlation coefficient. 
 The results showed that access to health services for the homeless Most of 
them are at a high level accounted for 78.0 Percentage. The relationship between 
factors and access to health services found that status was related to access to 
health services. statistically significant (Eta=0.288, F=5.539) Level of education 
(Eta=0.328, F=7.375) Career (Eta=0.224, F= 2.142) congenital disease (Eta=0.274, F= 
4.966) right to medical care (Eta=0.233, F=4.723)  Age (r=0.284) Medical services 
during travel (r=0.269) Travel expenses for health services (r=0.138)  Health belief 
model (r=0.245) Social support (r=0.536). statistically significant at p-value < 0.05. 
 
Keywords:  Health Service , Homeless, Human Right 
 
บทน า 
 ปัญหาคนไร้ที่ พ่ึง หรือ Homeless เป็นหนึ่งในปัญหาระดับโลก  จากสถิติที่องค์กร
สหประชาชาติได้ท าการส ารวจล่าสุดในปี 2015 พบว่าประชากรทั่วโลกมีประมาณ 7,300 ล้านคน แต่
มีจ านวนคนไร้ที่พ่ึงอยู่ที่ 150 ล้านคน (József Hegedüs and Vera Horváth, 2015) และมีแนวโน้ม
ว่าจ านวนคนไร้ที่พ่ึงจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จากหลายๆปัจจัย 
 ประเทศไทยมจี านวนคนไร้ที่พ่ึงทั่วประเทศอยู่ที่ 70,539 คน (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
, 2561) จากหลายปัจจัย อาทิ การตกงาน อาการเจ็บปุวยทางจิตและกาย ไม่มีที่อยู่อาศัย การอย่า
ร้าง  ความสัมพันธ์ในครอบครัวเปราะบาง ต้องไปประกอบอาชีพไกลจากภูมิล าเนาเดิม ต้องเปลี่ยนวิถี
ชีวิตเพ่ือให้อยู่รอด จนสภาพครอบครัวอยู่ในภาวะอ่อนแอ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้
ครอบครัวขาดพลังเพียงพอที่จะรับภาระในการดูแล สมาชิกในครอบครัว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการ
ทางจิต ซึ่งไม่สามารถจะเป็นก าลังการผลิตของครอบครัว แต่กลายเป็นภาระของครอบครัว จน
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กลายเป็นคนที่ถูกทอดทิ้ง ไร้ผู้อุปการะ ปล่อยให้อยู่คนเดียว ไม่มีการดูแล ควบคุมพฤติกรรม ซึ่ง
บางครั้งอาจท าลายทรัพย์สิน ท าร้ายผู้คน หรืออาจหนีหายออกจากบ้านจนกลายเป็นคนไร้ที่พ่ึง หรือ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะความจ าเสื่อม ครอบครัวไม่มีเวลาดูแล ความพิการ ความรู้สึกด้อยค่า ตัดสิน ใจออก
จากบ้านมาเพราะไม่อยากเป็นภาระให้คนในครอบครัว จนในที่สุดจึงเข้ามาสู่ความรับผิดชอบของรัฐ 
คือ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงและนับวันจะมีจ านวนมากขึ้น (มงคล ยะภักดี , 2550) จากการส ารวจ 
พบว่าคนไร้ที่พ่ึงในกรุงเทพมีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2561 ซึ่งตัวเลขดังกล่าว แม้จะเพ่ิมขึ้นไม่
มากนัก แต่บ่งชี้ว่า ขณะเดียวกันภาวะเสี่ยงจะเกิดขึ้นกับคนไร้ที่พ่ึงมากขึ้นตามไปด้วย (กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ, 2562 ) 
 ในประเทศไทยมีสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึง จ านวน 11 แห่ง มีคนขอเข้ารับบริการในสถาน
สงเคราะห์ทั่วประเทศจ านวนทั้งสิ้น 7,639 คน โดยจะมีลักษณะเป็นการดูแลชั่วคราวเป็นส่วนใหญ่ 
โดยสถานสงเคราะห์จะสร้างเสริมคนไร้ที่พ่ึงด้วยกิจกรรม เช่น สร้างเสริมอาชีพ เพ่ือให้สามารถกลับมา
ด าเนินชีวิต ใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองอีกครั้ง ส่วนคนที่มีความพิการ ทางสถานสงเคราะห์ก็จะมีการดูแล
ถาวร แต่จ านวนคนที่กล่าวมานั้นก็ยังมีกลุ่มคนบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในความดูแลของศูนย์ดูแล
คนไร้ที่พ่ึง ทางศูนย์ดูแลจึงจัดส่งนักสังคมสงเคราะห์ออกเยี่ยมเยียน สอบข้อเท็จจริงบุคคลไร้ที่พ่ึง ตาม
แหล่งสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม โดยจัดให้มีบริการ ได้แก่ 
ให้ค าแนะน าปรึกษาแหล่งบริการของรัฐ ช่วยเหลือในรูปเงิน ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HlV ส่งเสริมการฝึก
อาชีพเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ สามารถออกมาประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และรับเข้าสถาน
สงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึง (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2559) 

ในจังหวัดพิษณุโลกมี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงอ าเภอวังทองซึ่งเป็น 1 ใน 11 แห่งสถาน
สงเคราะห์ที่ดูแลคนไร้ที่พ่ึงในประเทศไทย ดูแลครอบคลุมถึง 9 จังหวัด มีจ านวนผู้ที่อยู่ในความดูแล
อยู่ที่ 546 คน ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองลงมาจาก สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงชาย
ธัญบุรี และ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงภาคใต้ จากในปีที่ผ่านมา สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงอ าเภอวังทอง
มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของคนไร้ที่พ่ึงเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี  (กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต, 2559) 

ปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับคนไร้ที่พ่ึงนั้นมีจ านวนค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับสังคม ความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชนต่างๆ แต่การศึกษาเก่ียวกับสุขภาพหรือการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของคนเหล่านี้ยังน้อยเนื่องจากผู้คนมักคิดว่าคนกลุ่มนี้มีหน่วยงานที่ดูแลอยู่แล้ว แต่จริงๆแล้ว
คนไร้ที่พ่ึงบางกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของสถานดูแลคนไร้ที่พ่ึงในแห่งต่างๆ ยังมีอีกมาก และไม่
สามารถเข้าถึงระบบประกันสุขภาพได้ คนไร้บ้านจึงต้องสูญเสียสิทธิด้านสุขภาพไปไม่ว่าจะเป็น 
บริการส่งเสริมสุขภาพรักษาโรค ,  การรักษาพยาบาลในกลุ่มโรคเรื้อรัง อาทิ มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง , 
การรักษาพยาบาลกลุ่มโรคระบาด ได้แก่  HIV  Covid-19 , กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บปุวยฉุกเฉิน สิทธิใน



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1011 
 

หลักประกันสุขภาพค่อนข้างครอบคลุมถึงการรักษาพยาบาลในหลายด้านซึ่งคนไร้บ้านเป็นกลุ่ม
ประชากรที่มีปัญหาสุขภาพมากกว่าค่าเฉลี่ยของสังคมไทยโดยรวม   คนไร้ที่พ่ึงเป็นประชากรกลุ่ม
เสี่ยงที่จะติดโรคต่างๆมากกว่าคนไร้บ้านบางคนนั้นถึงแม้จะมีบัตรประจ าตัวประชาชน แต่มีที่อยู่อาศัย
ในปัจจุบันไม่ตรงกับภูมิล าเนาในบัตรประจ าตัวประชาชนตนเอง ท าให้ยากต่อการเข้าถึงสิทธิในการ
เข้าการรักษาพยาบาลในเขตท้องที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ได้ ดังนั้น เมื่อรัฐใช้วิ ธีการควบคุมการเคลื่อนที่
ของประชากร โดยน าทะเบียนราษฎร์มาผูกกับสิทธิต่างๆ ของประชาชนเช่นนี้ ท าให้คนไร้บ้าน
กลายเป็นกลุ่มคนที่ถูกบังคับให้ต้องใช้ชีวิตอย่างยากล าบาก มากกว่าประชาชนทั่วไปในสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไม่ถึงสิทธิและโอกาสต่างๆ ที่พลเมืองพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย ดังนั้น คนไม่มี
บ้านหรือไม่มีเอกสารทางทะเบียนจึงถูกกีดกันไม่ให้ได้รับการบริการจากสวัสดิการของรัฐ และการถูก
กีดกันการเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน (ไพสิฐ พานิชย์กุล และคณะ , 2560) จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น 
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไร้ที่พ่ึงอ าเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ในการก าหนดแนวทางการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของคนไร้ที่พ่ึงต่อไป  

 
ค าถามการวิจัย 

1.การเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไร้ที่พ่ึงอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างไร 
2.ปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการสุขภาพของคนไร้ที่พ่ึงอ าเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไร้ที่พ่ึงอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
2.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไร้ที่พ่ึงอ าเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1.ปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไร้ที่พ่ึงอ าเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก 
2.แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไร้ที่พ่ึง

อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
3.แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไร้ที่พ่ึงอ าเภอวัง

ทอง จังหวัดพิษณุโลก 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1012 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไร้ที่พ่ึงอ าเภอวังทอง  
จังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)  

ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไร้ที่พ่ึง
อ าเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 

ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นคนไร้ที่พ่ึงอ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 250 คน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไป 
 เพศ/อายุ /สถานภาพสมรส/ระดับการศึกษา 
อาชีพ/รายได้/โรคประจ าตัว/สิทธิในการรักษาพยาบาล 
ระยะเวลาในการเดินทาง/ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ 
 

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ  
  - การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค 
  - การรับรู้ความรุนแรงของโรค 
 

การสนับสนุนทางสังคม 
 - การสนับสนุนจากภาครัฐ 
 - การสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์ 
หรือสาธารณสุข   

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ คนไร้ที่พ่ึง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงอ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 546 คน โดยค านวณกลุ่มตัวอย่าง กรณีทราบขนาดประชากร แต่ไม่ทราบค่า 
p ให้ก าหนดค่า p มีค่าสูงสุดเมื่อ p เท่ากับ 0.5 ( การไม่เข้าถึงบริการสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชน 
ในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ ,2547 ) 

  
      

  (   )

  (   )      
  (   )

 

 

                       
   (    )   

 [(   )(     )]

(    ) (     ) (    )   
  [(   )(     )]

       225.74    

 

การเข้าถึงบริการสุขภาพ 

ของคนไร้ที่พ่ึง 
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 ดังนั้นจ านวนตัวอย่างที่ต้องการศึกษา คือ 226 ตัวอย่าง (คน) เพ่ือปูองกันความผิดพลาดของ
ข้อมูลที่อาจไม่ครบถ้วนและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 
10 ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นจะได้จ านวนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 250 ตัวอย่าง (คน)  

การสุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) 
 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ที่เป็นประชากรคนไร้ที่พ่ึง สถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีจ านวนทั้งทั้งสิ้น 546 คน ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง 250 คน 
 ขั้นตอนที่ 2 จ าแนกประชากรออกเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเอง ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่ม A สามารถช่วยเหลือตนเองและท ากิจวัตรประจ าวันได้  
กลุ่ม B สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง ท ากิจวัตรประจ าวันได้บางอย่าง 
กลุ่ม C ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และท ากิจวัตรประวันได้ด้วยตนเอง มีภาวะเจ็บปุวย

เรื้อรัง ผู้ปุวยนอนติดเตียง 
 ขั้นตอนที่ 3 แบ่งจ านวณของกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้  250 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแบ่ง
ตามสัดส่วนของประชากรคนไร้ที่พ่ึง เพ่ือให้ได้จ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 2 แสดงกลุ่มตัวอย่างจ าแนกประเภท 
เกณฑ์การคัดเข้าและเกณฑ์การถอนออก 

 เกณฑ์การคัดเข้า 
 การเลือกกุล่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากคนไร้ที่พ่ึงอ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก โดยมีเกณฑ์การคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

1. อาศัยอยู่ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
2. เข้ามาอาศัยอยู่ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไม่น้อยกว่า 6 

เดือน 
3. มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 

กลุ่ม ลักษณะ 
จ านวนประชากร
คนไร้ที่พ่ึง (คน) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

A สามารถช่วยเหลือตนเองและท ากิจวัตรประจ าวันได้ 56 26 

B 
สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง ท ากิจวัตรประจ าวันได้
บางอย่าง 

335 153 

C 
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และท ากิจวัตรประวันได้ด้วย
ตนเอง มีภาวะเจ็บปุวยเรื้อรัง ผู้ปุวยนอนติดเตียง 

155 71 

รวม 546 250 
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4. มีสติสัมปชัญญะ 
5. ผ่านความเห็นชอบจากผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงอ าเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก ว่าสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัยได้ 
เกณฑ์การคัดออก 
การเลือกกุล่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากคนไร้ที่พ่ึงอ าเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก โดยมีเกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
1. เกิดอาการวิตกกังวล ไม่สบายใจ จนไม่สามารถให้ข้อมูลได้ 
2.  การประเมินจากผู้ปกครอสถานคุ้มครองง ประเมินว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ไม่สามารถให้

ข้อมูลต่อไปได ้
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
1. การตรวจสอบความตรง (Validity) โดยผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสร็จแล้วเสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบและเสนอผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจ านวน  ท่านตรวจสอบใน
ด้านความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) และความตรงด้านโครงสร้าง (Construct Validity) 
เพ่ือเพ่ือพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้างความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้จากนั้น
ปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับค าแนะน า  

2. การตรวจสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรกลุ่มตัวอย่างในสถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พ่ึงทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ านวน 30 ชุด น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความ
เที่ยงโดยใช้สูตรประสิทธิ์อัลฟุาของครอนบาช (Conbach's Alpha Coefficient)  
          การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างโดยการ
น าเสนอขออนุมัติการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการ
อนุมัติเลขที่ IRB No P3-0048/2564 ด าเนินการท าหนังสือแจ้งวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยให้กับ
ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองคนไรที่พ่ึงอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือชี้แจงรายละเอียดการวิจัย 
และขออนุญาตด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย แนะน าตนเองชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
ขอความยินยอมการเข้าร่วมการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างโดยชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิ ในการตอบรับหรือ
ปฏิเสธการเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ และกลุ่มตัวอย่างสามารถยุติการเข้าร่วมช่วงใดก็ได้ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่มีผลต่อการรักษาการน าเสนอข้อมูลจะแสดงผลใน
ภาพรวม เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น เมื่อกลุ่มตัวอย่างให้ความยินยอมโดยลงนามในหนังสือ
แสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยและหลังการท าวิจัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยผู้วิจัยด าเนินการ
ท าลายแบบสัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างภายในระยะเวลา 1 ปี 
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วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลในแบบสอบถามแล้วผู้วิจัยท า
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อย
ละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็น ข้อมูลเชิงคุณภาพกับข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้
สถิติ Eta 
 3.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 2 ตัวแปร โดยใช้สถิติ 
Pearson product-moment correlation coefficient 
 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ที่ พ่ึง พบว่ามีจ านวนเพศหญิง และเพศชาย ใกล้เคียงกัน             
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 35 – 50 ปี และ 51 – 65 ปี ร้อยละ 38.0 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 58.0 
จบการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยละ 42.0 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 44.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อวัน
อยู่ในช่วง 201-300 บาท ร้อยละ 38.0  ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 66.0 ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วน
หน้า ร้อยละ 68.0   

2. ด้านแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของคนไร้ที่พ่ึง ส่วนใหญ่มีแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 48.0   

3. ด้านการสนับสนุนทางสังคมของคนไร้ที่พ่ึง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 68.0 คนไร้ที่
พ่ึงมีระดับการสนับสนุนทางสังคม รวมอยุ่ในระดับสูง  ค่าเฉลี่ย = 4.24 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้บริการด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือก
ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย = 4.92 อยู่ในระดับสูง 

4. ด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไร้ที่พ่ึง โดยรวมอยู่ในระดับสูง  ค่าเฉลี่ย = 3.94 
(S.D. = 0.995) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านสามารถเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลได้อย่างสะดวก มีค่าเฉลี่ย = 4.92 (S.D. = 1.601) รองลงมาคือ 
เวลาที่ท่านเข้ามารับบริการท่านสามารถเข้ารับบริการได้สะดวก มีค่าเฉลี่ย = 4.70   (S.D. = 0.701) 
และน้อยที่สุดคือ สถานพยาบาลให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ มีค่าเฉลี่ย = 3.42  (S.D. = 1.514) 

5.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการเข้าถึงบริการสุขภาพ พบว่า สถานภาพมีความสัมพันธ์
กับการเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 5.539, p =< 0.05) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ของความสัมพันธ์ Eta เท่ากับ 0.288 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 7.375, p =< 0.05) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ Eta 
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เท่ากับ 0.328 อาชีพมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 
2.142,     p =< 0.05) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ Eta เท่ากับ 0.224 โรคประจ าตัวมี
ความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 4.966, p =< 0.05) โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ Eta เท่ากับ 0.274 สิทธิในการรรักษาพยาบาลมีความสัมพันธ์กับการ
เข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 4.723, p =< 0.05) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของ
ความสัมพันธ์ Eta เท่ากับ 0.223   

 
ตารางท่ี 10 แสดงค่าสหสัมพันธ์อีต้า (Eta) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของคน
ไร้ที่พึ่ง 

ปัจจัย 
การเข้าถึงบริการสุขภาพ 

F p 
Eta 

เพศ 0.028 0.196 0.658 
สถานภาพ 0.288 5.539 0.000 
ระดับการศึกษา 0.328 7.375 0.000 
อาชีพ 0.224 2.142 0.049 
โรคประจ าตัว 0.274 4.966 0.001 
สิทธิการรักษาพยาบาล 0.233 4.723 0.003 

 

6. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า อายุมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.284, p =< 0.05) 
ระยะเวลาในการเดินทางมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(r = 0.269, p =< 0.05) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.138, p =< 0.05) แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.245, p =< 0.05) การสนับสนุน
ทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.536, p  
=< 0.05) 
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4. อภิปรายผลการศึกษา 
1. กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าถึงบริการสุขภาพในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 78.0 และระดับปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ 22.0  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อัชวัฒน์ ค าหวาน ,ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 
(2559) ที่พบว่า แรงงานข้ามชาติ ร้อยละ 62.1 มีการเข้าถึงบริการสุขภาพอยู่ในระดับมากทั้งนี้
เนื่องจาก ศักยภาพของผู้มารับบริการเองไม่ว่าจะเป็น การเดินทางมารับบริการได้อย่างสะดวก 
สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาเองได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ รัชนีวรรณ์ นิรมิตร, บัวพันธ์ พรหมพักพิง (2562) ที่พบว่า ปัจจัยส าคัญที่
ท าให้หญิงบริการชาวลาวสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ กับเป็นปัจจัยที่เป็นคุณลักษณะส่วนตัวของ
หญิงบริการเอง อันได้แก่ การมีรายได้ท่ีมากพอที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาล  หรือเนื่องจากระบบบริการ
สุขภาพของสถานบริการเองไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนในการมารับบริการมีความสะดวก ไม่ซับซ้อน เจ้า
หน้าหน้าที่มีการอ านวยความสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Schipper et.al (1994) ที่พบว่า 
การยอมรับคุณภาพบริการมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพ  และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ศิริพร งามข า และคณะ(2561) ที่พบว่า ลักษณะการจัดบริการสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับการ
เข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุเขตทวีวัฒนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p < 0.001) โดยพบว่า การ
จัดระบบบริการให้ดีมากขึ้น ด้วยการจัดบริการให้มีขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก เข้าใจง่าย มี
เจ้าหน้าที่พร้อมให้ค าปรึกษา จะท าให้ผู้สูงอายุเข้ารับบริการสุขภาพสูงขึ้น   โดยคนไร้ที่พ่ึงอ าเภอวัง
ทอง เชื่อว่าสถานบริการสามารถมารับบริการได้อย่างสะดวก ไม่มีความซับซ้อน เจ้าหน้าที่มีการ
อ านวยความสะดวกและมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ค าปรึกษา   

2.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพพบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ โรคประจ าตัว สิทธิในการรักษาพยาบาล ระยะเวลาในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มี
ความสัมพันธ์ต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก อายุที่มาก
ขึ้นท าให้เกิดความเสื่อมถอยของร่างกาย ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ เหมือนในอดีต ส่งผลต่อการ
ท างานท าให้รายได้ในแต่ละวันลดลง และหากมีสถานภาพสมรส ท าให้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลบุตรและคู่ชีวิต เมื่อมีอาการเจ็บปุวย คนไร้ที่พ่ึงจึงตัดสินใจไม่ไปใช้บริการทางสุขภาพ เนื่องจากไม่
สามารถหยุดงานที่ท าไดเ้พราะจะท าให้เสียรายได้ในวันนั้นไป และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่
ละครั้ง เมื่อที่พักอาศัยไกลจากแหล่งบริการท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการเข้าถึงบริการสุขภาพของ องค์การอนามัยโลก ที่กล่าวว่าการเข้าถึง
บริการสุขภาพ เป็นการบริการดูแลประชาชนแบบปฐมภูมิเพ่ือให้เข้าถึงบริการสุขภาพในมิติต่างๆ 
ได้แก่ ด้านการเงิน หมายถึงการสามารถช าระค่าใช้จ่ายจกาการบริการสุขภาพในแต่ละครั้งได้ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของPenchansky&Thomas ที่กล่าวว่า การเข้าถึงแหล่งบริการ (Accessibility) 
หมายถึงความสามารถในการเข้าถึงสถานบริการสุขภาพของผู้ใช้บริการโดยค านึงถึงลักษณะสถานที่ตั้ง 
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การเดินทาง ระยะทาง เวลาในการเดินทางและราคาค่าบริการ และสอดคล้องกับการศึกษาของ สุ
รพงษ์ กองจันทึก (2551) ที่พบว่า บุคคลที่มีสถานภาพอ่อนแอและเปราะบางทั่วโลกจะต้องเผชิญกับ
ปัญหาการเข้ารับการตรวจรักษาเนื่องจากไม่มีเงินค่าเดินทางและออกจากที่ท างานไม่ได้และสอดคล้อง
กับ กมลพร นิรารัตน์และคณะ(2560) ที่พบว่าการเข้าถึงบริการสุขภาพขึ้นอยู่กับรายได้ที่เพ่ิมขึ้น การ
รับรู้ประกันสุขภาพ สถานภาพโสด ความใกล้ของระยะทาง และการไม่มีโรคประจ าตัว และสอดคล้อง
กับ เฉลิมพล แจ่มจันทร์ (2554) ที่พบว่า การเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุในกรุงเทพและในเขตเมือง 
อุปสรรคที่ส าคัญ เป็นในเรื่องของระยะเวลาที่ใช้ ในขณะที่ส าหรับผู้สูงอายุในเขตชนบท เป็นเรื่อง
ค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสอดคล้องกับการศึกษาของ MARJORIE J. 
ROBERTSON, PHD, AND MICHAEL R. COUSINEAU, MPH (1986) ที่พบว่า คนไร้บ้านอาจมี
ปัญหาพิเศษในการเข้าถึง ระบบการดูแลสุขภาพเนื่องจากความยากจนและการว่างงาน อย่างไรก็ตาม
การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพส าหรับคนไร้บ้านยัง ไม่ได้รับอย่างเพียงพอ ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจากการที่
คนไร้ที่พ่ึงอ าเภอวังทองบางส่วนไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล จึงต้องท าให้รับภาระค่าใช้จ่ายในการ
บริการสุขภาพเองทั้งหมด และบางส่วนมีสิทธิในการรักษาพยาบาล แต่เป็นสิทฺธิที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
การเข้ารับบริการสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จิรุตม์ ศรีรัตนบัลลังก์ (2543) ที่พบว่า การ
ไม่มีหลักประกันสุขภาพการมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้บริการทางสุขภาพของประชาชน และ
สอดคล้องกับ ธีระ ศิริสมุดและคณะ (2557) พบว่าอุปสรรคที่ส าคัญของการไม่ได้รับบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์เกิดจากสิทธิการรักษาพยาบาล ทั้งนี้เนื่องจากสวัสดิการของรัฐมีความ
เหลื่อมล าเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆในการรักษามากกว่าสิทธิการรักษาอ่ืน ๆ เช่นสิทธิประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าสิทธิประกันสังคม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระดับการศึกษาเนื่องจากคนไร้ที่พ่ึงส่วนมากมี
ระดับการศึกษาน้อย จะส่งผลต่อความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การรับรู้ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับ
บริการสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ภีมกร โดมมงคล (2561)  ที่พบว่า การที่คนไร้ที่พ่ึงมี
ระดับการศึกษาน้อยส่งผลต่อความสามารถในการใช้เทคโนโลยีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สิทธิทางกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองจากภาครัฐต่าง ๆ และสอดคล้องกับ เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชน
กิจ , พรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล (2560) ที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติพม่า คือคุณลักษณะแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีคุณลักษณะส าคัญ คือ รายได้ที่เพียงพอต่อ
การรับบริการ ระดับการศึกษาของแรงงานต่างด้าว และสอดคล้องกับ กัลยาณี ทรัพย์คงดี (2553) ที่
พบว่าระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ  

3.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ พบว่า แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพมี
ความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก คนไร้ที่พ่ึงมี
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค รู้ว่าหากมีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่ไม่ดีจะส่งผลเสียต่อร่างกาย 
และจะท าให้เกิดโรคตามมาได้ คนไร้ที่พ่ึงแต่ละคนก็จะมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคต่างกันไป 
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Rosenstock (1988) หรือแนวคิดแบบแผนความเชื่อสุขภาพ ที่กล่าวว่า 
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค (Perceived Susceptibility)  เป็นความเชื่อของบุคคลที่มีผล
โดยตรงต่อการปฏิบัติตามค าแนะน าด้านสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บปุวย แต่ละบุคคลจะมี
ความเชื่อในระดับที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นบุคคลเหล่านี้จึงหลีกเลี่ยงต่อการเป็นโรคด้วยการปฏิบัติตามเพ่ือ
ปูองกันและรักษาสุขภาพที่แตกต่างกัน และเมื่อเกิดโรคหรืออุบัติเหตุคนไร้ที่พ่ึงก็จะมีการรับรู้ความ
รุนแรงของการเกิดโรคต่างกันไป บางรายอาจจะเข้ารับการรักษาอย่างทันที บางรายไม่ทราบว่าโรคที่
เป็นอยู่นั้นอาจส่งผลต่อร่างกาย จนท าให้เสียชีวิตได้ และบางรายทราบถึงความรุนแรงเมื่อเกิดโรคแต่
ไม่สามารถหยุดงานเพ่ือไปรักษาได้ เนื่องจากจะท าให้ขาดรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Rosenstock (1988) หรือแนวคิดแบบแผนความเชื่อสุขภาพ ที่กล่าวว่า การรับรู้ความรุนแรงของโรค 
(Perceived Severity) เป็นการประเมินการรับรู้ความรุนแรงของโรคปัญหาสุขภาพหรือผลกระทบ 
จากการเกิดโรคซึ่งก่อให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิตการประเมินความรุนแรงนั้นอาศัย ระดับต่างๆ 
ของการกระตุ้นของบุคคลเกี่ยวกับการเจ็บปุวยนั้นซึ่งอาจจะมองความรุนแรงของการเจ็บปุวยนั้น ท า
ให้เกิดความพิการหรือตายได้หรือไม่ หรืออาจมีผลกระทบต่อหน้าที่การงาน คนไร้ที่พ่ึงส่วนใหญ่รู้ว่า
เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการท างานควรรีบพบแพทย์ทันที เพราะหากไม่ไปพบแพทย์จะท าให้อาการแย่ลง 
จนถึงข้นเสียชีวิตได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เพ็ญศรี ผาสุก (2563) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความเชื่อด้านสุขภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการรับรู้ความรุนแรงของการ
เกิดโรคและอุบัติเหตุสูงสุด อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ  

4.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับ
การเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก คนไร้ที่พ่ึงได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การช่วยเหลือในด้านสิทธิการรักษาในกรณีที่ไม่มีสิทธิ หรือไม่มี
ข้อมูลในการไปลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ และมีการออกค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งให้แก่คนไร้ที่พ่ึงที่ไม่มี
สิทธิประกันสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ญาณี ศิริภัทรโสภณและคณะ (2562) ที่พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างผู้พิการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวมจากครอบครัว ผู้ดูแลชุมชน / สังคม 
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และหน่วยงานของรัฐและเอกชนอยู่ในระดับสูง  และคนไร้ที่
พ่ึงได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น 
บุคลากรทางการแพทย์ให้บริการดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีการบริการแบบเสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือก
ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Penchansky&Thomas  ได้อธิบายการเข้าถึงบริการไว้ว่า ความ
พึงพอใจของบริการที่มีอยู่ หมายถึง ความพอเพียงระหว่างบริการที่มีอยู่กับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วยความเพียงพอของผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านบุคลากร/
เจ้าหน้าที่และการให้บริการต่างๆ และสอดคล้องกับการศึกษาของ กมลพร นิรารัตน์และคณะ(2560) 
ผลการศึกษาพบว่าจากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 400 คนมีระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพ 5 ด้านอยู่ใน
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เกณฑ์มากโดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมาไปน้อยดังนี้ด้านความพอเพียงของบริการที่มีอยู่ ด้าน
ความสะดวกและสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งบริการ ด้านการเข้าถึงแหล่งบริการ ด้านการ
ยอมรับคุณภาพบริการ และด้านความสามารถในการจ่าย 

 

5. ข้อเสนอแนะท่ัวไป    
5.1 การเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไร้ที่พ่ึง โดยส่วนใหญ่อยู่ ในระดับสูง เนื่องจากการ

ประสานงานในการให้การดูแลสุขภาพของผู้ปกครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงวังทอง  และเครือข่าย
คณะกรรมการสุขภาพอ าเภอวังทองทั้งโรงพยาบาลวังทอง และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ได้ให้ความส าคัญและจัดระบบบริการอย่างทั่วถึงภายใต้ข้อจ ากัดในสถานการการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา (COVID-19)  อย่างไรก็ตามยังพบส่วนขาดในการให้บริการสุขภาพตามหลักสิทธิมนายชน                
ในบางประการซึ่งเกิดขึ้นจากข้อจ ากัดของคนไร้ที่พ่ึงในแต่ละประเภทที่มีคุณภาพชีวิตและข้อจ ากัดที่
แตกต่างกัน ตามผลการวิจัย  จึงควรมีการศึกษาและเก็บข้อมูลข้อจ ากัดต่าง ๆ เพ่ือให้การดูแลอย่าง
เหมาะสมต่อไป 

5.2 ควรยกประเด็นปัญหาคนไร้ที่พ่ึงให้เป็นประเด็นสาธารณะเพ่ือให้คนในสังคมตระหนัก 
รับรู้ ถึงปัญหาและมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง รูปแบบการช่วยเหลือ ทั้งเชิงสังคมสงเคราะห์และ
การเข้าถึงความยุติธรรมโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน 
เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการ นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ฝุายปกครองที่
เกี่ยวข้องเพ่ือวางแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หลักการปฏิบัติที่เหมาะสมและมาตรการการ
เยียวยาต่างๆ ในกรณีถูกละเมิดสิทธิและเข้าไม่ถึงความยุติธรรม พร้อมทั้งแสวงหาแนวทางการกระตุ้น
การมีส่วนร่วมของคนไร้ที่พ่ึงในการตระหนักถึงปัญหาที่ตนเองเผชิญอยู่และสะท้อนความต้องการที่
แท้จริงของตนเองเพ่ือน าไปสู่แนวทางการแก้ไขจากปัญหาระดับรายบุคคลเป็นระดับเครือข่าย 
เพื  ่อลดอุปสรรคและสิ่งกีดขวางต่อการคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรมในอนาคต 

6. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 6.1  ควรมีการศึกษาภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนไร้ที่พ่ึงที่  ภายใต้
ข้อจ ากัดของแตล่ะประเภทบัคคล  เพื่อให้การสนับสนุนและดูแลตามศักยภาพอย่างเหมาะสม  

6.2  ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพ่ือเพ่ิม
โอกาสให้คนไร้ที่พ่ึงแต่ละประเภทสามารถด ารงชีวิตระยะยาวในชุมชนภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนอย่าง
เหมาะสม 
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ผลของการบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมด้วยต ารับยา 
น้ ามันมหาจักรสูตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายน้ า  

อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
The Effect of knee pain relief in elderly with osteoarthritis with 

Mahajak oil medicine. Thai Nam Sub-District Health Promoting Hospital,  
Pho Thale District, Phichit Province 

 
ธีรวิชญ ์กล้าหาญ1 และ ธนัช กนกเทศ2 

Theeravit Klaharn and Thanach Kanokthet 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ข้อเข่าเสื่อมด้วยต ารับยาน้ ามันมหาจักร สูตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายน้ า อ าเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร ต่อระดับความเจ็บปวด ด้วยแบบประเมินความปวดแบบเป็นตัวเลข (Numeral Rating 
Scales: NRSs) ระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม ด้วยแบบประเมิน Oxford knee score และ
องศาการเคลื่อนไหวของเข่า (Range of motion : ROM) ด้วยเครื่องมือวัดองศาเข่า(Goniometer) 
ภายในกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการจัดโปรแกรม โดยรูปแบบการวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ศึกษาคือผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่าจากภาวะข้อเข่าเสื่อม จ านวน 35 คน โดยคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบประเมินการท าหัตถการกักน้ ามัน
ด้วยต ารับยาน้ ามันมหาจักรสูตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายน้ า การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระหว่าง วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และpaired samples t – test 

ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี ระดับความเจ็บปวด  ระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่า
เสื่อม และ องศาการเคลื่อนไหวของเข่า ที่ดีข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ: ต ารับยาน้ ามันมหาจักร, อาการปวดเข่า, ผู้สูงอายุ 
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Abstract 
The purpose of this research was to study the effect of knee pain relief in 

elderly with osteoarthritis with Mahajak oil medicine. Thai Nam Sub-District Health 
Promoting Hospital, Pho Thale District, Phichit Province on pain level With the 
Numeral Rating Scales (NRSs), the severity of knee osteoarthritis The Oxford knee 
score and Range of motion (ROM) scales were assessed using a goniometer in the 
experimental group. before and after the program The research model was quasi-
experimental. The study sample consisted of 35 elderly people with knee pain from 
osteoarthritis by purposive sampling. This is an assessment form for oil quarantine 
procedure with Mahachak Oil Medicine Formula of Thai Nam Sub-District Health 
Promoting Hospital. Data collection between June 10, 2021 and December 31, 2021. 
The statistics used in the data analysis were: average percentage standard deviation 
and paired samples t – test. 
The results showed that the samples had pain level Degree of severity of 
osteoarthritis and degree of knee motion statistically significant at p-value < 0.05 
 
Keywords: Mahajak oil, knee pain, elderly 
 
บทน า 
 ประเทศไทยมีแนวโน้มประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ประเทศก้าวเข้าสู่การเป็น
สังคมผู้สูงอายุ วัยผู้สูงอายุเป็นวัยแห่งความเสื่อมของร่างกายและอวัยวะต่างๆ ข้อเข่าเสื่อมเป็นสาเหตุ
หนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความพิการและส่งผลต่อภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ (สุภาพ อารีเอ้ือ, 2559) โดยต าบล
ท้ายน้ า อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มีจ านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 1,019 คน จากประชากรทั้งหมด 5,816 
คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.46 ซึ่งก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society และจะเป็น "สังคม
ผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ" (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 20 

โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นภาวะที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนข้อต่อ ท าให้กระดูกอ่อน
ไม่สามารถเป็นเบาะรองรับน้ าหนักและมีการสูญเสียคุณสมบัติของน้ าหล่อเลี้ยงเข่า เมื่อมีการ
เคลื่อนไหวของเข่าก็จะเกิดการเสียดสีและเกิดการสึกหรอของกระดูกอ่อน ผิวของกระดูกอ่อนจะ แข็ง
ผิวไม่เรียบท าให้มีอาการปวดเวลาเคลื่อนไหวหรือลงน้ าหนัก จะมีอาการข้อแข็งหรือข้อติด ขยับ
ล าบาก มักเกิดขึ้นเวลาตื่นนอนในตอนเช้า เป็นอยู่ไม่เกิน 30 นาทีก็จะค่อยๆ ทุเลา มีอาการปวดข้อ
เข่าเวลาเคลื่อนไหวและจะค่อยๆทุเลาลงเมื่อได้พัก เวลาเคลื่อนไหวจะมีเสียงดังกรอบแกรบในข้อเข่า 
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ซึ่งระยะแรกจะมีอาการเป็นๆหายๆ แล้วต่อมาค่อยเป็นมากขึ้น จนในที่สุดจะปวดรุนแรงหรือปวด
ตลอดเวลา และท าให้เกิดข้อผิดรูปได้ ซึ่งอาจมีอาการเพียงข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างก็ได้และหาก
บางรายมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็จะมีอาการเข่าอ่อน เข่าทรุด อาจท าให้เกิดการหกล้มได้ (สุรเกียรติ  
อาชานานุภาพ, 2551) ส่งผลให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจต้องลดกิจกรรมทาง
กายต้องนั่งพัก หรือนอนพักอยู่บนเตียง การออกก าลังกาย และการเข้าสังคมต้องลดลงอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ มีผลต่อสุขภาพองค์รวมและคุณภาพชีวิตที่ลดลง ส่งผลต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ  โรคอัมพาต 
และโรคเรื้อรังอ่ืนๆ รวมทั้งอาการและโรคทางจิต ได้แก่ อาการซึมเศร้า กังวล เครียด ท้อแท้ และสิ้น
หวัง สาเหตุการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมยังไม่ทราบแน่ชัด อาจเกิดจากอายุที่มากขึ้น มักพบในผู้ ที่อายุ 40 
ปีขึ้นไป (กรมการแพทย์ , 2557) หรืออาจเกิดได้จากการมีน้ าหนักตัวมาก การใช้งานข้อเข่าไม่
เหมาะสมอาจใช้ข้อเข่านานกว่าปกติหรือผิดท่า และสาเหตุอ่ืนๆ เช่น อุบัติเหตุ การติดเชื้อในข้อ เป็น
ต้น การเสื่อมของข้อเข่ามีผลต่อการใช้งานมากกว่าโรคกระดูกอ่ืนๆ โดยเฉพาะการเดิน การขึ้นลง
บันได และกิจวัตรประจ าวันต่างๆ (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอาย, 2556)  

แนวทางการรักษามีอยู่หลายวิธี ได้แก่ การควบคุมน้ าหนักตัวให้เหมาะสม เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน หลีกเลี่ยงการงอเข่ามากเกินไป กายภาพบ าบัด บริหารกล้ามเนื้อ อาจใช้
ผ้ารัดเข่า เฝือกอ่อนผยุงเข่า แต่ถ้าใช้นานๆ จะท าให้กล้ามเนื้อลีบ การใช้ยาบรรเทาอาการ เช่น ยาแก้
ปวดแก้อักเสบ ยาคล ายกล้ามเนื้อ แต่ถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะท าให้เกิดผลข้างเคียง เช่น แผล
ในกระเพาะอาหาร ไตวาย ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ยากระตุ้นการสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อ หรือยา
ชะลอความเสื่อม การฉีดน้ าไขข้อเทียมซึ่งจะช่วยให้อาการดีขึ้นเฉลี่ย 6 เดือนถึง 1 ปี แต่มีราคา
ค่อนข้างสูง การผ่าตัด เช่น ผ่าตัดจัดแนวกระดูกใหม่เพ่ือลดเข่าโก่ง ส่องกล้องเข้าไปในข้อหรือผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียม การผ่าตัดเป็นทางเลือกสุดท้ายจะใช้ในผู้ที่มีอาการมากและรักษาวิธีอ่ืนแล้วไม่
ได้ผล การฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อหรือเจาะข้อเพ่ือดูดน้ าไขข้อออกจะท าให้อาการปวดดีขึ้นเร็ว แต่ ก็
จะกลับมาเป็นอีกและมีผลข้างเคียง เช่น กระดูกอ่อนผิวข้อบางลงท าให้ข้อเสื่อมเร็วขึ้น กระดูกพรุน 
กล้ามเนื้อลีบ หรือติดเชื้อในข้อ จึงถือว่าเป็นเพียงแค่บรรเทาอาการชั่วคราวเท่านั้น ถ้าไม่จ าเป็นจริงๆ 
ก็ไม่ควรฉีดฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อหรือเจาะข้อเพ่ือดูดน้ าไขข้อออก แต่ถ้าจ าเป็นก็ต้องปูองกันการติด
เชื้อเป็นอย่างดี และไม่ควรฉีดมากกว่าปีละ 2-3 ครั้ง หลังจากฉีดต้องลดการใช้งานข้อ ประมาณ 1-2 
สัปดาห์ และต้องใช้ผ้าพันเข่าไว้ด้วย ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมให้หายขาดได้ 
จุดมุ่งหมายในการรักษา คือ ลดอาการปวด ท าให้ข้อเคลื่อนไหวดีขึ้น ปูองกันหรือแก้ไขข้อที่ผิดรูป 
เพ่ือให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความเหมาะสม (กรมการแพทย์, 2557)  

นอกจากนี้ยังมีแนวทางการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยการแพทย์แผนไทย ได้แก่ การรักษาด้วยยา
สมุนไพร มีทั้งชนิดที่เป็นยารับประทานและยาใช้ภายนอก ได้แก่ การพอกเข่า การนวดน้ ามัน เป็นต้น 
ส่วนการรักษาด้วยหัตถการ เช่น การนวดไทยแบบราชส านัก การนวดแบบเชลยศักดิ์ การนวดแบบ
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พ้ืนบ้านเพ่ือช่วยให้กล้ามเนื้อคล ายตัว และการประคบสมุนไพร เป็นการรักษาที่ได้จากสมุนไพรที่มี
น้ ามันหอมระเหยและจากความร้อนของลูกประคบจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้น 
นอกจากนี้การประคบยังใช้รักษาร่วมกับการนวดด้วยเพ่ือเป็นการช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้ดี
ขึ้น ช่วยลดอาการบวม บรรเทาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อบริเวณเข่าได้ (กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก, 2559) 

ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้ก าหนดให้มีการคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ด้วยแบบคัดกรองผู้สูงอายุ (Basic Geriatric Screening : BGS) ข้อมูลจากทะเบียนบุคคล 
การคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายน้ า อ าเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร ซึ่งบันทึกในระบบคลังข้อมูลด้านสุขภาพจังหวัดพิจิตร (HDC : Health Data Center) ณ วันที่ 
1 มกราคม 2564 ต าบลท้ายน้ ามีประชากรสูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ด้านเข่ าเสื่อมด้วย
ค าถาม 5 ข้อ จ านวน 1,011 คน มีผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่า ซึ่งเสี่ยงที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจ านวน 
201 คน คิดเป็นร้อยละ 19.88 ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่บรรเทาอาการปวดด้วยการกินยาแก้ปวด โดยจาก
สถิติผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายน้ า ปีงบประมาณ 2563 พบว่ามีผู้สูงอายุ
มารับบริการด้วยอาการปวดเข่าจากภาวะข้อเข่าเสื่อมด้วยการนวดและประคบด้วยสมุนไพร จ านวน 
48 คน คิดเป็นร้อยละ 23.88 ใช้ยาสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงแคปซูล จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.46 ยาแผนปัจจุบันกลุ่ม N-SAIDs จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 59.20  

จากการศึกษาค้นคว้าต าราพระโอสถพระนารายณ์ มีต ารับยาน้ ามันมหาจักรซึ่งระบุไว้ว่า 
“น้ ามันมหาจักร ให้เอาน้ ามันงาทะนาน 1 ด้วยทะนาน 600 มะกรูดสด 30 ลูก แล้วจึงเอาน้ ามันตั้ง
เพลิงขึ้นรุมเพลิงให้ร้อน เอาผิวมะกรูดใส่ลงให้เหลืองเกรียมดีแล้ว ยกลงกรองเอากากออกให้หมด
เอาไว้ให้เย็น จึงเอาเทียนทั้ง 5 สิ่งละ 2 สลึง ดีปลี 1 บาท การบูร 2 บาท บดจงละเอียดปรุงลงน้ ามัน
นั้น ยอนหูแก้ลมแก้ริดสีดวง แก้เปื่อยคันก็ได้ ทาแก้เมื่อยขบก็ได้ ใส่บาดแผลเจ็บปวดเสี้ยนหยามหอก
ดาบก็ได้หายแล แต่อย่าให้ถูกน้ า 3 วัน มิเป็นบุปโพเลย”(ต าราพระโอสถพระนารายณ์ พิมพ์ครั้งที่ 7 
กรมศิลปากร,2502) ผู้วิจัยสนใจต ารับยานี้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ
โดยเพ่ิมตัวยาสมุนไพร 1 ตัวคือ ไพล ซึ่งมีสรรพคุณลดอาการอักเสบ แก้ปวด บวม เส้นตึง เมื่อยขบ 
(https://medthai.com/ไพล/) มาเป็นส่วนประกอบปรุงเป็นต ารับน้ ามันมหาจักรสูตรของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายน้ า อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ด้วยหัตถการกักน้ ามัน เพ่ือให้
ผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่าจากภาวะข้อเข่าเสื่อมสามารถน าไปใช้ในการบรรเทาอาการปวดเข่า
เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ปูองกันหรือแก้ไขข้อที่ผิดรูป เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
น ามาเป็นแนวทางในการรักษาและบรรเทาอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแก่ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายน้ าและสามารถเผยแพร่ให้แก่สถานพยาบาลหรือกลุ่มองค์กร 
หน่วยงานอื่นได้ 
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ค าถามการวิจัย 
ผลของการกักน้ ามันด้วยต ารับยาน้ ามันมหาจักรสูตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายน้ า

ในการบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในเขตต าบลท้ายน้ า อ าเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษา ระดับความเจ็บปวด ด้วยแบบประเมินความปวดแบบเป็นตัวเลข (Numeral 
Rating Scales: NRSs) ระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม ด้วยแบบประเมิน Oxford knee 
score และองศาการเคลื่อนไหวของเข่า (Range of motion : ROM) ด้วยเครื่องมือวัดองศาเข่า
(Goniometer) ภายในกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

การกักน้ ามันด้วยต ารับยาน้ ามันมหาจักรสูตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายน้ า  มีผล
ต่อการลดระดับระดับความเจ็บปวด ระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม และองศาการเคลื่อนไหว
ของเข่า ภายในกลุ่มทดลอง  

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบกลุ่มเดียววัด
ก่อนและหลังทดลอง (one group pre-test post-test) ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาผลต ารับยาน้ ามัน
มหาจักรสูตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายน้ าในการรเทาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ข้อเข่าเสื่อม จ านวน 35 ราย ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายน้ า 
อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ตัวแปรต้น                           ตัวแปรตาม 

  (Independent  Variable)                        (Dependent  
Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ชนิดหนึ่งกลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง (The 
one groups, pre-test, post-test design) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายน้ า โดยกลุ่มทดลองได้รับการกักน้ ามันด้วยต ารับน้ ามันมหาจักรสูตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายน้ า  ในการบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่า
เสื่อม ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายน้ า อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ที่สร้าง
ขึ้น   
 

 
 
    

- ระดับความเจ็บปวดเข่า 

- ระดับความรุนแรงของโรค
ข้อเข่าเสื่อม 

- องศาการเคลื่อนไหวของเข่า 

1.ประเมินการใช้ชีวิตประจ าวัน(ADL - Activities of Daily Living) ใน

ประชาชนอายุ 60 ปีข้ึนไป  

2.คัดกรองด้วยแบบคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อมทางคลินิก ตามแบบ Basic 

Generatic Screening) ของกรมอนามัย  

3. คัดเลือกกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมวิจัย 

4. ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ประเมินความปวดแบบเป็นตัวเลข 

(Numeral Rating Scales: NRSs) ประเมินความรุนแรงของโรคข้อเข่า

เสื่อม(Oxford knee score) และประเมินองศาการเคลื่อนไหวของเข่า

(Range of motion : ROM) ด้วยเครื่องมือ Goniometer ก่อนและ

หลังหัตถการ 

5.หัตการกักน้ ามันด้วยน้ ามันมหาจักรสตูรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลท้ายน้ า   อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ครั้งละ 30 นาที 5 วัน

ต่อเนื่องกัน 

6. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมวิจัย 
 

P4  P1 

O2 

X 1-5 

WK3 WK2 WK1 WK4 

O1 

P2 P3 
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O1   หมายถึง     เก็บข้อมูล  ระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยแบบประเมิน Oxford  

                                   knee score และ องศาการเคลื่อนไหวของเข่า (Range of motion : ROM)  

                                    ด้วยเครื่องมือวัดองศาเข่า (Goniometer)  ก่อนการท าหัตถการ  

             Wk1-4 หมายถึง   ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ถึง 4 สัปดาห์ 

             X1-5   หมายถึง    การกักน้ ามันด้วยต ารับน้ ามันมหาจักรสูตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ     

                                     ต าบลท้ายน้ า ในการบรรเทาอาการปวดเข่าในผูสู้งอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเสื่อม 

               จ านวน 5 วัน วันละ 30 นาที ต่อเนื่องกันและเก็บข้อมูลระดับความเจ็บปวด  

                                     ดว้ยแบบประเมินความปวดแบบเปน็ตัวเลข (Numeral Rating Scales: NRSs) 

                                      ก่อนและหลังท าหตัถการ 

 P1 – 4    หมายถึง   การติดตามผลของการกักน้ ามันด้วยต ารับน้ ามันมหาจักรสูตรโรงพยาบาล 

                                     ส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายน้ า ในการบรรเทาอาการปวดเข่าในผูสู้งอายุท่ีมี 

                               ภาวะข้อเข่าเสื่อม หลังการกักน้ ามันทุก 1 สัปดาห์ จ านวน 4 สัปดาห์ต่อเนื่อง 

                           เก็บข้อมูลระดับความเจ็บปวด ดว้ยแบบประเมินความปวดแบบเปน็ตัวเลข  

                                      (Numeral Rating Scales: NRSs) 

O2      หมายถึง     เก็บข้อมูล  ระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยแบบประเมิน Oxford  

                           knee score และ องศาการเคลือ่นไหวของเข่า(Range of motion : ROM)  

                          ด้วยเครื่องมือวัดองศาเข่า (Goniometer)  หลังการท าหัตถการ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร คือ ผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่าจากภาวะข้อเข่าเสื่อมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายน้ า จ านวน 201 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่าจากภาวะข้อเข่าเสื่อม จ านวน 35 คน โดย
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเข้าคัดออกดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์ในการคัดเข้ามีดังนี้ 
1. อายุตั้งแต่ 60-80 ปี มีคะแนนประเมินการใช้ชีวิตประจ าวัน(ADL - Activities 

of Daily Living) 12 คะแนนขึ้นไป 
2. มีอาการปวดเข่า ซึ่งผ่านการคัดกรองด้วยแบบคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อมทาง

คลินิก ตามแบบ Basic Generatic Screening) ของกรมอนามัย ที่มีข้อบ่งชี้ของภาวะข้อเข่าเสื่อม
อย่างน้อย 2 ข้อ จากทั้งหมด 5 ข้อ  

3. ไม่มีประวัติได้รับการผ่าตัดข้อเข่า  
4. ไม่ได้ก าลังรับการรักษาด้วยยาหรือหัตถการอ่ืนใดในการบรรเทาอาการปวด 
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5. ไม่มีขอ้ห้ามในการพอกหรือประคบสมุนไพร เช่น โรคผิวหนัง มะเร็ง โรคติดต่อ 
และไม่เคยได้รับอุบัติเหตุรุนแรงที่บริเวณข้อเข่ามาก่อน 

6. มีสติสัมปชัญญะ อ่านออก เขียนได้ และสามารถสื่อสารโต้ตอบได้ด ี
7. มีความสมัครใจในการเข้าร่วมวิจัย 

เกณฑ์ในการคัดออกมีดังนี้ 
1. เกิดผลข้างเคียงจากการพอกและประคบสมุนไพร เช่น การแพ้สมุนไพร ผื่นแดง 

หรือคัน บวมแดงร้อน เป็นต้น 
2. ผู้เข้าร่วมวิจัยไม่สามารถท ากิจกรรมครบตามโปรแกรมที่ก าหนด 

ตัวแปรที่ใช่ในการศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรดังต่อไปนี้ 
1. ตัวแปรต้น คือ หัตถการกักน้ ามันด้วยน้ ามันมหาจักรสูตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลท้ายน้ า อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
2. ตัวแปรตาม คือ  

2.1 ระดับความเจ็บปวด ด้วยแบบประเมินความปวดแบบเป็นตัวเลข (Numeral Rating 
Scales: NRSs) 

2.2 ระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม ด้วยแบบประเมิน Oxford knee score 
2.3 องศาการเคลื่อนไหวของเข่า (Range of motion : ROM) ด้วยเครื่องมือวัดองศา

เข่า(Goniometer) วัดในท่านอนราบชันเข่าส้นเท้าชิดก้น 
 3. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือน มิถุนายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564  

4. สถานที่ด าเนินการ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายน้ า อ าเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
1. การตรวจสอบความตรง (Validity) โดยผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสร็จแล้วเสนอ

ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุง ในด้านความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) และ
ความตรงด้านโครงสร้าง (Construct Validity) เพ่ือเพ่ือพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง
ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับค าแนะน า  

2. การตรวจสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรกลุ่มตัวอย่างในโรงพยาบาล
โพทะเล จ านวน 30 ชุด น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเที่ยงโดยใช้สูตรประสิทธิ์อัลฟุาของครอน
บาช (Conbach's Alpha Coefficient) ได้ค่าคะแนนระหว่าง  0.71-0.85  
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          การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างโดยการ
น าเสนอขออนุมัติการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิจิตร ผ่านการอนุมัติเลขที่ IRB No 5/2564 ด าเนินการท าหนังสือแจ้งวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย
ให้กับสาธารณสุขอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพ่ือชี้แจงรายละเอียดการวิจัย และขออนุญาต
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย แนะน าตนเองชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอความยินยอม
การเข้าร่วมการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างโดยชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิ เสธการเข้าร่วม
การศึกษาครั้งนี้ และกลุ่มตัวอย่างสามารถยุติการเข้าร่วมช่วงใดก็ได้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะ
ถูกเก็บเป็นความลับ และไม่มีผลต่อการรักษาการน าเสนอข้อมูลจะแสดงผลในภาพรวม เพ่ือประโยชน์
ทางการศึกษาเท่านั้น เมื่อกลุ่มตัวอย่างให้ความยินยอมโดยลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมเข้า
ร่วมโครงการวิจัยและหลังการท าวิจัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยผู้วิจัยด าเนินการท าลายแบบสัมภาษณ์ที่
เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างภายในระยะเวลา 1 ปี 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการศึกษา  ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสถิติ

การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าต่ าสุด - สูงสุด  
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยแบบประเมินระดับความเจ็บปวดแบบ

เป็นตัวเลข (Numeral Rating Scales: NRSs) แบบประเมินระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม 
ด้วยแบบประเมิน Oxford knee score แบบประเมินองศาการเคลื่อนไหวของเข่า(Range of 
motion : ROM) ด้วยเครื่องมือวัดองศาเข่า(Goneometer) ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อน
การให้หัตถการกักน้ ามันด้วยต ารับน้ ามันมหาจักรสูตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายน้ าในการ
บรรเทาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม   ใช้สถิติ Mann Whitney   U - test 

3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยแบบประเมินระดับความเจ็บปวด แบบ
เป็นตัวเลข (Numeral Rating Scales: NRSs) แบบประเมินระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม 
ด้วยแบบประเมิน Oxford knee score แบบประเมินองศาการเคลื่อนไหวของเข่า(Range of 
motion : ROM) ด้วยเครื่องมือวัดองศาเข่า(Goneometer) ภายในกลุ่มทดลองและภายในกลุ่ม
ควบคุม ด้วยต ารับน้ ามันมหาจักรสูตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายน้ าในการบรรเทาอาการ
ปวดเข่าในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม  ด้วยสถิติ Wilcoxon  Sign  Rank Test 

4. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยแบบประเมินระดับความเจ็บปวด แบบ
เป็นตัวเลข (Numeral Rating Scales: NRSs) แบบประเมินระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม 
ด้วยแบบประเมิน Oxford knee score แบบประเมินองศาการเคลื่อนไหวของเข่า(Range of 
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motion : ROM) ด้วยเครื่องมือวัดองศาเข่า(Goneometer) ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม หลัง
การจัดโปรแกรม ด้วยสถิติ Mann Whitney  U - test 

5. ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติ α=0.05 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับสมมติฐาน 
 
ผลการวิจัย 

1.กลุ่มทดลองมีค่าระดับความเจ็บปวดที่แตกต่างกันระกว่างก่อนทดลอง ระหว่างการทดลอง 
และภายหลังการทดลอง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 

ตารางที่  1 ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความเจ็บปวดภายในกลุ่มทดลอง
ระหว่างก่อนทดลอง ระหว่างการทดลอง และภายหลังการทดลอง 
ความแปรปรวน SS df MS F P 

เวลา 75.422 2 37.71 46.514* <0.001 

error 35.673 44 0.811   

 
ตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยระดับความเจ็บปวด

ภายในกลุ่มทดลองระหว่างก่อนทดลอง ระหว่างการทดลอง และภายหลังการทดลอง 
กลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลา  ค่าเฉลี่ย ก่อนทดลอง หลังทดลอง1 หลังทดลอง2 

กลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง 4.757  1.230* 2.560* 

 หลังทดลอง1 3.526   1.330* 

 หลังทดลอง2 2.196    

 

2.กลุ่มทดลองมีค่าระดับความแตกต่างขององศาข้อเข่าที่แตกต่างกันระกว่างก่อนทดลอง 
ระหว่างการทดลอง และภายหลังการทดลอง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 

ตารางที่  3 ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับองศาข้อเข่าภายในกลุ่มทดลอง
ระหว่างก่อนทดลอง ระหว่างการทดลอง และภายหลังการทดลอง 
ความแปรปรวน SS df MS F P 

เวลา 468.00 2 234.00 0.40 0.642 

error 2625.80 58 304.27   
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ตารางที่  4  ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยองศาข้อเข่าภายในกลุ่ม
ทดลองระหว่างก่อนทดลอง ระหว่างการทดลอง และภายหลังการทดลอง 

กลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลา  ค่าเฉลี่ย ก่อนทดลอง หลังทดลอง1 หลังทดลอง2 

กลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง 116.92  1.317 3.883* 

 หลังทดลอง1 118.23   2.567* 

 หลังทดลอง2 120.80    

 
4. อภิปรายผลการศึกษา 

1) จากผลการศึกษา พบว่า การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดที่ลดลงด้วยสถิติ pair t-test 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเจ็บปวดลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นผลจากการที่
กล้ามเนื้อได้รับความร้อนจากน้ ามัน กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด เพ่ิมปริมาณการ
ไหลเวียนของเลือดในเนื้อเยื่อ ท าให้เกิดความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อบริเวณที่ได้รับการกักน้ ามันให้
เคลื่อนไหวได้มากขึ้น ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับการรักษาทางกายภาพบ าบัดที่มีการใช้ความร้อนใน
การบ าบัดผู้ปุวยในหัตถการหลายๆประเภท เช่น การอัลตราซาวน์ ซึ่งเป็นการใช้คลื่นความร้อนลึกท า
ให้เกิดการสั่นสะเทือนของกล้ามเนื้อชั้นลึก มีผลให้การไหลเวียนของเลือด และน้ าเหลืองเพ่ิมมากขึ้น 
ท าให้กระตุ้นกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ และช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อได้ และ การใช้แผ่น
ประคบร้อน ที่เป็นความร้อนตื้นช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด เพ่ิมการคลายตัวของกล้ามเนื้อชั้นตื้น 
ลดอาการเจ็บปวด และเพ่ิมความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณี ปึง
สุวรรณและคณะ พบว่า ความร้อนจากแผ่นประคบร้อน และความร้อนจากลูกประคบสมุนไพร 
สามารถเพ่ิมความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อได้ดีกว่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และลดระดับความเจ็บปวด
ของกล้ามเนื้อได้ และน้ ามันงาซึ่งเป็นน้ ามันที่ใช้ในกลุ่มที่ 1 ทั้งยังเป็นยาหลักของน้ ามันต ารับขัดมอน 
มีรสมัน มีรสประธานเป็นรสสุขุม สรรพคุณตามรสยาจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียน เพ่ิมความชุ่มในกับ
กล้ามเนื้อและเส้นใย สรรพคุณตามฤทธิ์ของน้ ามันงาในการบ ารุงกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ลดอาการ
อักเสบ ตามต ารายาไทยจะใช้น้ ามันที่บีบจากเมล็ดงามาทาถูนวดตามบริเวณที่มีอาการเคล็ดขัดยอก 
ฟกช้ า ปวดบวม เพื่อช่วยลดการอักเสบ 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความเจ็บปวดที่ลดลง ซึ่งเกิดจากน้ ามันต ารับขัดมอนมีตัวยาที่
เป็นส่วนประกอบ ซึ่งแบ่งเป็นตัวยาหลัก ตัวยารอง และตัวยาประกอบ โดยตัวยาหลัก ได้แก่ ขัดมอน 
งาขาว น้ านมวัว และเถาเอ็นอ่อน ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีรสมัน มีสรรพคุณในการบ ารุงกระดูก บ ารุงเส้น
เอ็น และลดการอักเสบ ตัวยารอง ได้แก่ รากสามสิบ เหมือดหอม โกฐกระดูก ชะเอมเทศ มีรสยาร้อน
สุขุม สรรพคุณช่วยบ ารุงก าลัง บ ารุงกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ และตัวยาประกอบ สมอไทย สมอ
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พิเภก ซึ่งเป็นตัวยาที่มีรสเปรี้ยวฝาด สรรพคุณ บ ารุงน้ า เพ่ิมความชุ่มชื้นให้แก่กล้ามเนื้อ เมื่อกักน้ ามัน
ให้แก่อาสาสมัครที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง ซึ่งจากกลไกการเกิดโรคทางการแพทย์แผนไทยคือการที่
ธาตุทั้ง 3 ได้แก่ วาโยธาตุ เตโชธาตุและอาโปธาตุ ถูกกระทบ คือ วาโยธาตุก าเริบ เตโชธาตุก าเริบ 
และอาโปธาตุหย่อน จากสรรพคุณของน้ ามันต ารับขัดมอน คือ มีรสประธานเป็นรสสุขุมร้อน และมีตัว
ยาประกอบที่มีรสเปรี้ยวฝาด จึงท าให้ออกฤทธิ์ต่อกลไกของธาตุภายในร่างกาย คือ กระจายวาโยธาตุ 
เตโชธาตุ และเพ่ิมปริมาณของอาโปธาตุ ท าให้กล้ามเนื้อที่ได้รับการกักน้ ามันมีความชุ่มชื้นมากขึ้น มี
การกระตุ้น ให้เกิดการไหลเวียนของวาโยธาตุ และความร้อนของเตโชธาตุ ซึ่งจากผลการวิจัยในหลอด
ทดลองของ Kanth, และ Diwan (2542) พบว่า สาระส าคัญในรากขัดมอนมีฤทธิ์ในการระงับปวด
และยับยั้งการอักเสบ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ Chithra G. Nair, R. R. Geethesh P., 
Sudheendra Honwad, และคณะ (2558) ที่ใช้น้ ามันต ารับขัดมอนผสมนมที่ผ่านการเคี่ยวทั้ง 3 
ระยะ ในการต้านการอักเสบบริเวณฝุาเท้าของสัตว์ทดลอง และสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ 
Tripathi R ,และTripathi J (2559) ที่ท าการศึกษาการกักน้ ามัน เพ่ือบรรเทาอาการปวดหลังจากการ
ฉีดยาระงับปวดบริเวณกระดูกสันหลัง พบว่า กล้ามเนื้อของผู้ปุวยมีความอ่อนนุ่มมากขึ้น มีองศาการ
เคลื่อนไหวมากขึ้น  และรายงานการวิจัยของ Vijayalakshmi N. (2556) เกี่ยวกับการจัดการอาการ
ปวดจากการอักเสบของข้อกระดูกและข้อสะโพกด้วยการแพทย์อายุรเวท ซึ่งจากการประเมินหลังการ
รักษาด้วยวิธีการกักน้ ามัน พบว่า ผู้ปุวยมีระดับความเจ็บปวดลดลง อาการเกร็ง บวม อักเสบบริเวณ
หลังลดลง และสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้น 

2) ผลการตรวจประเมิน พบว่า การงอพับขาวัดองศาเข่า ส่วนใหญ่มีอาการตึงลดลง เนื่องจาก
ความร้อน และความชุ่มชื้นจากน้ ามันมีส่วนช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณหลัง สะโพกคลายตัว ท าให้การตรวจ
ร่างกายด้วยการงอพับขาวัดองศาเข่าของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท าได้มากข้ึน มีอาการตึงลดลง จากการ
กักน้ ามันที่มีความร้อน และความชุ่มชื้นมีผลท าให้กล้ามเนื้อคลายตัว กระตุ้นการไหลเวียนเลือด จากตัว
ยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบ ท าให้กล้ามเนื้ออ่อนนุ่มลง อาการบวม ตึงจากการอักเสบลดลงจึง
เป็นผลให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกเจ็บขณะประเมินภายหลังเข้าร่วมการทดลองร่างกายลดลง 

5. ข้อเสนอแนะท่ัวไป    
จากการศึกษาระดับความเจ็บปวดโดยเทียบกันจากการกักน้ ามันซึ่งมีการใช้ความร้อนของ

น้ ามันในการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด จึงมีผลท าให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อ ดังนั้นจึงควร
มีการศึกษาที่ควบคุมปัจจัยด้านความร้อน เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของตัวยาในน้ ามัน เช่น ใช้วิธีการทา
น้ ามันโดยไม่อุ่นร้อน และควรมีการขยายการศึกษาเก็บข้อมูลไปในส่วนของผู้ปุวยที่มีอาการเกี่ยวกับ
กล้ามเนื้อบริเวณอ่ืนๆของร่างกาย เช่น อาการปวดหลังส่วนบน หรืออาการปวดบริเวณข้อกระดูก เช่น 
ข้อเข่า เป็นต้น เนื่องจากตามสรรพคุณของน้ ามันต ารับขัดมอนนั่น สามารถช่วยในการบ ารุงข้อ 
กระดูก และเพ่ิมความยืดหยุ่นของกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณท่ีได้รับการกักน้ ามันได้ด้วย หรือ
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การศึกษาลักษณะการท างานของกล้ามเนื้อที่ได้รับการกักน้ ามัน เช่น ความยืดหยุ่น ความตึงตัว องศา
การ เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ เป็นต้น 
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การพัฒนารูปแบบอาชีวสุขศึกษาด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับแบบจ าลอง 
ADDIE ในรายวิชาการฝึกอบรมและการสื่อสารทางด้านความปลอดภัย 

The Development of Occupational Health Education by Using a Design 
Thinking Process in Combination with the ADDIE Model in Safety 

Training and Communication Course 
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ศุภกาญจน์ แก่นท้าว4  ปุณญิสา ผุดผ่อง4  และ จุฑามาศ ตามเพิ่ม4 
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Chumaporn Rodseeda  Supakan Kantow  Punyisa Pudpong and Juthamas Tarmperm 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบอาชีวสุขศึกษาด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ร่วมกับแบบจ าลอง ADDIE ในผู้เรียนรายวิชาการฝึกอบรมและการสื่อสารทางด้านความปลอดภัย 
จ านวน 83 คน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 70: 20: 10 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน ระยะเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 - เมษายน 2565 แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อทางด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย ประเมินผลสมรรถนะทักษะ 4 ด้านของผู้ เรียน ได้แก่ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 255 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษา พบว่า ภายหลังการจัดการเรียนโดยใช้รูปแบบอาชีวสุขศึกษา สามารถพัฒนา
ระดับสรรถนะทักษะการสื่อสาร และทักษะการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน อยู่ในระดับดีมาก เท่ากับ 
3.77±0.20 และ 3.66±0.76 ตามล าดับ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาและ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับดี เท่ากับ 3.48±0.35 และ 3.38±0.50 ตามล าดับ ส่วนความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการให้อาชีวสุขศึกษา พบว่า ทุกด้านมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดย 
2 อันดับแรก ได้แก่ ด้านความพร้อมของสื่อ (4.68±0.61) และด้านความเข้าใจเนื้อหา (4.66±0.53) 

                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา  
Email: prakasit.to@up.ac.th 
2 อาจารย์ ดร. สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สาขาวิชาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
4 อาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ดังนั้นพัฒนาอาชีวสุขศึกษาด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับแบบจ าลอง ADDIE                      
ในรายวิชาการฝึกอบรมและการสื่อสารทางด้านความปลอดภัย จึงเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่มีความเหมาะสมต่อผู้เรียน 
 

ค าส าคัญ: อาชีวสุขศึกษา กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แบบจ าลอง ADDIE การสื่อสารด้านความ
ปลอดภัย  

 

Abstract 
The purpose of this research was to develop an occupational health 

education model using the design thinking process in combination with the ADDIE 
model among 83 students in the Training and Safety Communication course using 
the 70:20:10 teaching style with community-based learning management. The period 
between November 2021 - April 2022 is divided into 5 topics on occupational health 
and safety. Assess students' competency in four skills: critical thinking and problem 
solving, creative thinking, communication, and collaboration; and satisfaction of 255 
participants. Data were analyzed using descriptive statistics such as frequency, mean 
and standard deviation. 

The results of the study revealed that after learning management using the 
occupational health education model can develop the level of communication and 
collaboration skills were at a very good level, equal to 3.77±0.20 and 3.66±0.76, 
respectively, critical thinking and problem-solving skills, and creative skills at a good 
level, equal to 3.48±0.35 and 3.38±0.50, respectively. As for the satisfaction of the 
participants in occupational health education, it was found that all aspects had the 
highest level of satisfaction, with the top two being: media availability (4.68±0.61) 
and content comprehension (4.66±0.53).  

Therefore, by developing occupational health education through the design 
thinking process in conjunction with the ADDIE model in the safety training and 
communication course, it is a model of teaching and learning that is appropriate for 
learners. 
 

Keywords : Occupational Health Education, Design Thinking Process, ADDIE Model, 
Safety Communication  
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บทน า 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด และมุ่ง

พัฒนาการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะที่ จ าเป็น ตลอดจน
ร่วมกันแก้ปัญหาสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข เป็นพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา (พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา, 2562) ซึ่งนอกจากการบ่มเพาะความรู้ทาง
วิชาการท่ีถูกต้องตามมาตรฐานแล้ว มหาวิทยาลัยควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นด้านอ่ืนๆ ด้วย 
เช่น ทักษะการสื่อสาร การบริหารจัดการ สัมพันธภาพการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เป็นต้น จึงมีการปรับรูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นและปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
ทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เน้นให้มีการประยุกต์ใช้หลักวิชานั้นมาสร้างความรู้ใหม่และ
นวัตกรรมที่ทันสมัย ดังนั้นผู้สอนในยุคปัจจุบันนี้จึงต้องมีทักษะในการกระตุ้นให้ผู้เรียนรักและสนุกไป
กับการเรียนรู้และอยากเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยยึดหลัก “เรียนรู้มาก แต่สอนน้อย” ท าให้ผู้สอนต้อง
เปลี่ยนเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลง
มือท า (วิจารณ์ พานิช, 2555) การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)              
ที่ลดบทบาทของผู้สอน แต่เพ่ิมบทบาทของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้ลงมือท าและได้คิดในสิ่งที่ท าลงไปเพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงให้เกิดขึ้นแก่ผู้ เรียน                    
โดยผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและผู้สอนด้วยการลงมือท ากิจกรรมร่วมกันทั้งในชั้นเรียนและนอก
ชั้นเรียนจึงสามารถตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นี้ (กมล โพธิเย็น, 2564)  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา 
ออกแบบจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมให้สามารถ
จัดการและควบคุมความสูญเสียจากอุบัติเหตุจากการท างานในสถานประกอบกิจการ ตามทฤษฎีว่า
ด้วยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (Heinrich’s Domino Theory) ได้ระบุว่าการกระท าหรือมีพฤติกรรมที่
ไม่ปลอดภัย (Unsafe Action) มีสัดส่วนที่สนับสนุนท าให้เกิดอุบัติเหตุมากกว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่
ปลอดภัย (Unsafe Condition) (DeCamp & Herskovitz, 2015) เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุพ้ืนฐาน 
(Basic Cause) ที่ท าให้เกิดทั้ง 2 ปัจจัยข้างต้น คือ การขาดการบริหารจัดการ (Lack of Control) 
ตาม Loss Causation Model ดังนั้นการควบคุมอุบัติเหตุจึงมุ่งเปูาไปที่สาเหตุที่แท้จริง (Root 
Cause) (Bird and Loftus, 1976) โดยการใช้หลักการ 3E เข้ามาควบคุม ได้แก่ วิศวกรรม 
(Engineering), การออกกฎข้อบังคับ (Enforcement) และการศึกษา (Education) ซึ่งวิธีการจัดการ
กับ Engineering และ Enforcement ในหลักสูตรฯ ได้มีรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนรองรับ
แล้ว เช่น วิศวกรรมความปลอดภัย การระบายอากาศในทางอุตสาหกรรม กฎหมายอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้นการบริการจัดการในส่วนของ Education จึงได้มีการ
เรียนการสอนในรายวิชาการฝึกอบรมและการสื่อสารทางด้านความปลอดภัย ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 
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ภาคการศึกษาปลาย รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้หลักการและเทคนิคการสื่อสาร การ
ฝึกอบรม การสอนงานทางด้านความปลอดภัย โดยจะต้องผ่านการเรียนวิชาที่เกี่ยวกับความเข้าใจพ้ืน
ฐานความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาก่อนและรายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
ซึ่งจะมีเนื้อหาในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพ่ือการปูองกันและควบคุมโรค 
เมื่อนิสิตเข้าเรียนในรายวิชาการฝึกอบรมฯ นี้ จะต้องน าความรู้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ (Analyzing) 
ประยุกต์ (Applying) จนสามารถสร้างสรรค์และออกแบบ (Creating) แผนการฝึกอบรมและสื่อที่
เหมาะสมส าหรับกลุ่มฝึกอบรมอันจะสอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ตาม Bloom’s Taxonomy และ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่อยากได้ผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารและการสอนงานลูกจ้างได้ดี และยัง
เป็นไปตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพที่กฎกระทรวงแรงงานได้
ก าหนดไว้ (กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549)  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Learning Model) ในรายวิชาการฝึกอบรมฯ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การเรียนบรรยายในชั้นเรียน (10%) การท างานกลุ่มโดยมีโคชหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษา (20%) และการลงมือปฏิบัติในพ้ืนที่ชุมชน (70%) (ชรินพร งามกมล, 2559) เพ่ือให้
นิสิตบรรลุเปูาหมายของรายวิชาที่ให้ผู้เรียนได้น าความรู้ไปสอนและฝึกอบรมผู้อื่นท าให้เข้าใจในเนื้อหา
ได้มากกว่าการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวตามปิรามิดการเรียนรู้ (Learning Pyramid) การ
จัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาได้มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนเพ่ือให้นิสิตบรรลุเปูาหมายของ
รายวิชาและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามกระบวนการ PDCA (Deming Cycle) โดยในปีที่ 
2 ได้เพ่ิมเติมในเรื่องทักษะการสื่อสาร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ เพ่ือแก้ไขจุดบกพร่องของปีที่ 1 และ
มีการส ารวจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการฝึกอบรมของนิสิต จึงท าให้เห็นสิ่งที่
ต้องพัฒนาเพ่ิมเติมในปีที่ 3 ได้แก่ ประเด็นของสื่อที่เหมาะสมเพ่ือที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ของกลุ่ม
ตัวอย่างนั้นๆ และการได้มาซึ่งความต้องการของชุมชน (Community Training Needs) ในเรื่อง
เนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่างขาดไป (Gap) ผู้วิจัยจึงได้มีการน าแนวคิดของ Addie Model ซ่ึงเป็นแนวคิด
พ้ืนฐานในการออกแบบหลักสูตรการสอน (Steven, 2000) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking Process) เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการแก้ปัญหา การออกแบบและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเปูาหมายได้ดีที่สุด  โดยยึดมนุษย์
เป็นศูนย์กลางของการคิดและออกแบบสร้างนวัตกรรม (Human-Centered Design) (ประทีป คง
เจริญ, 2564) มาใช้ในการออกแบบแผนอาชีวสุขศึกษา ผสานร่วมกับทฤษฎีด้านการสื่อสารสุขภาพ 
สุขศึกษา และพฤติกรรมศาสตร์ในการออกแบบสื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการจัดการ
รู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบอาชีวสุขศึกษาด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับแบบจ าลอง 
ADDIE ในรายวิชาการฝึกอบรมและการสื่อสารทางด้านความปลอดภัย 
 2. เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบอาชีวสุขศึกษาด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับ
แบบจ าลอง ADDIE ในรายวิชาการฝึกอบรมและการสื่อสารทางด้านความปลอดภัยต่อทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 4 ด้าน (4Cs) ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical 
thinking and problem solving) การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) การสื่อสาร 
(Communication) และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน (Collaboration)  
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการให้อาชีวสุขศึกษาด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับ
แบบจ าลอง ADDIE ในรายวิชาการฝึกอบรมและการสื่อสารทางด้านความปลอดภัย  

 
วิธีด าเนนิการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้

แนวคิดการจัดการเรียนการสอน (Learning Model) แบบ 70 (Learning by Experience) :20 
(Learning by Others) :10 (Learning by Course) เพ่ือพัฒนารูปแบบอาชีวสุขศึกษาด้วย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับแบบจ าลอง ADDIE  

กลุ่มที่ศึกษา 
  กลุ่มที่ศึกษา คือ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการฝึกอบรมและการสื่อสารทางด้าน
ความปลอดภัย จ านวน 16 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน รวมทั้งหมด 83 คน โดยมีระยะเวลาในการ
ด าเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 – เมษายน 2565 แสดงดังตารางที่ 1 
 ส่วนผู้เข้าร่วมการให้อาชีวสุขศึกษา คือ ประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อทางด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย จ านวนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของประชากรในกลุ่มนั้น รวมทั้งหมด 255 คน 
ประกอบด้วย ดังนี้ 
 หัวข้อที่ 1 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดูแลบ้านพักเด็กและครอบครัวประจ าจังหวัด, ผู้พักอาศัยในหอพัก
แห่งหนึ่ง, พระสงฆ์และประชาชนเขตเทศบาลเมือง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนชุมชน 
 หัวข้อที่ 2 ได้แก่ กลุ่มสตรีวิสาหกิจชุมชนน้ าพริกลาบ, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัย และผู้สูงอายุที่มารับบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 หัวข้อที่ 3 ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานปั้นภาชนะดินเผา, พนักงานอู่ซ่อมรถเมล์ และกลุ่มวิสาหกิจตีมีด 
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 หัวข้อที่ 4 ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่, เกษตรกรปลูกหอมแดง และผู้ปฏิบัติงานพ่นยา
ฆ่ายุงเทศบาลต าบล 
 หัวข้อที่ 5 ได้แก่ พนักงานท าความสะอาด ห้องปฏิบัติการเคมี , นักวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการทันตกรรม และนิสิตผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 

ตารางที่ 1 หัวข้อ จ านวนผู้เรียน และจ านวนผู้เข้าร่วมอาชีวสุขศึกษา 

หัวข้อ จ านวนกลุ่ม จ านวนผู้เรียน จ านวนผู้เข้าร่วม 
1. การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน 4 21 44 
2. การยศาสตร์ในการท างาน 3 16 74 
3. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 3 15 24 
4. ความปลอดภัยสารเคมีในงานเกษตรกรรม 3 16 45 
5. การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 3 15 68 

รวม 16 83 255 

 
ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบอาชีวสุขศึกษา 

ใช้รูปแบบการลงมือปฏิบัติจริงในชุมชน โดยการประสานงาน การค้นหาปัญหา และกระตุ้น
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานั้นด้วย (Community-based learning) (วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์, 
2561) ดังภาพที่ 1 ทุกกิจกรรมนิสิตจะมีการรายงานความก้าวหน้าต่างๆ ของการท างานร่วมกับชุมชน
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านเอกสารรายงาน (Log book)  โดยสามารถแบ่งระยะกิจกรรม ดังนี้ 

1) ขั้นเตรียมการ จัดให้มีการเรียนบรรยายในชั้นเรียน เพ่ือเข้าใจหลักการฝึกอบรม และ
ทบทวนเนื้อหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ การดับเพลิงขั้น
พ้ืนฐาน การยศาสตร์ในการท างาน อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยสารเคมี
ในงานเกษตรกรรม และการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนทฤษฎีด้านการสื่อสารสุขภาพ 
สุขศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ และการประเมินผลการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 10 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด และนิสิตทดสอบความรู้ผ่านคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 80 

ส าหรับการท างานกลุ่มของนิสิตโดยมีโค้ชหรืออาจารย์ประจ ากลุ่มเป็นที่ปรึกษา จ านวน 5 
คน เพ่ือสนับสนุนด้านเนื้อหาวิชาการและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ
และการพูดเป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอนด้วย จ านวน 3 คน ขั้นตอนย่อยนี้คิดเป็นร้อยละ 20 ของเวลา
เรียนทั้งหมด และนิสิตทดสอบทักษะผ่านคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 80 

2) ขั้นด าเนินการ การลงมือปฏิบัติในพ้ืนที่ชุมชน ตั้งแต่การประสานงาน การค้นหาปัญหา 
การส ารวจความต้องการฝึกอบรม การวิเคราะห์กระบวนการฝึกอบรมร่วมกัน ตลอดจนถึงการลง
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ฝึกอบรมในสถานที่จริง คิดเป็นร้อยละ 70 ของเวลาเรียนทั้งหมด ส าหรับกระบวนการออกแบบ
แผนการให้อาชีวสุขศึกษาใช้แนวคิดของ Addie Model มาประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวนการ Design 
Thinking โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 2.1) Analysis การก าหนดกลุ่มเปูาหมายโดยเริ่มจากการ Empathize ปัญหาด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย ซึ่งสอบถามข้อมูลจากกลุ่มที่จัด Stakeholder Mapping ไว้ ผู้เรียนจะ
ประยุกต์ค าถามจาก Empathy Map เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ในปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้
ประกอบอาชีพหรือสัมผัสอันตราย หลังจากนั้นน าข้อมูลมาจัดกลุ่ม เพ่ือ Define ดูว่าปัญหานั้นเกิด
จากความรู้ (K) ทัศนคติ (A) หรือ ทักษะ (S) จึงจะสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการตั้งเปูาหมาย 
(Goal Statement) เพ่ือออกแบบกระบวนการฝึกอบรมต่อไป 
 2.2) Design การออกแบบกระบวนการอาชีวสุขศึกษาและสื่อ โดยนิสิตเป็นผู้คิดและ
สร้างสรรค์ (Ideate) ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ Idea Selection Grid มา
ช่วยในการตัดสินใจเลือกภายใต้ปัจจัยด้านเวลาฝึกอบรม ทรัพยากร และข้อจ ากัดด้านการเรียนรู้ของ
กลุ่มตัวอย่าง 
 2.3) Development การเขียนแผนการให้อาชีวสุขศึกษา การผลิตสื่อจ าลอง (Prototype) 
จากการเลือกในขั้นตอนก่อนหน้า แล้วน าไปปรึกษาร่วมกับอาจารย์ประจ ากลุ่ม และทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ Feedback Grid เพ่ือพัฒนาให้สมบูรณ์ข้ึน 
 2.4) Implement การฝึกอบรมในสถานการณ์จริง ภายใต้การวางแผน การเตรียมการ
ร่วมกับชุมชนและกลุ่มตัวอย่าง โดยมีอาจารย์ประจ ากลุ่มร่วมสังเกตการณ์ด้วย ก่อนการให้อาชีวสุข
ศึกษามีการประเมินผลในทุกมิติจัดเป็นการทดสอบก่อนเข้ารับฝึกอบรม (Pre-test) 
 2.5) Evaluation ภายหลังการให้อาชีวสุขศึกษามีการประเมินผลในทุกมิติจัดเป็นการทดสอบ
หลังเขา้รับฝึกอบรม (Post-test) 

3) ขั้นการประเมินผล อาจารย์ประจ ากลุ่มเป็นผู้ประเมินสมรรถนะทักษะ 4Cs จากการ
ด าเนินกิจกรรมให้อาชีวสุขศึกษา ประกอบด้วย ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
(critical thinking and problem solving) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) ทักษะ
การสื่อสาร (communication) และทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน (collaboration) นอกจากนี้ผู้เข้า
รับการให้อาชีวสุขศึกษาร่วมประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรมด้วย 
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ภาพที่ 1 แนวคิดการจัดการเรียนโดยใช้รูปแบบอาชีวสุขศึกษาด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ร่วมกับแบบจ าลอง ADDIE 

ทีม่า: (ประกาศิต ทอนช่วย, 2565) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการให้อาชีวสุขศึกษา ประกอบด้วย วันที่ ระยะเวลา กลุ่มเปูาหมาย รายชื่อผู้ให้อาชีว 
สุขศึกษา วัตถุประสงค์ กิจกรรม สื่อที่ใช้ และเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่อบรม 
 2. แบบประเมินความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน 50 ข้อ 
ประกอบด้วย การดับเพลิงขั้นพ้ืนฐาน การยศาสตร์ในการท างาน อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล ความปลอดภัยสารเคมีในงานเกษตรกรรม และการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็น
ค าถามลักษณะปลายปิด 
 3. แบบประเมินความรู้ในการจัดอาชีวสุขศึกษาด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับ
แบบจ าลอง ADDIE จ านวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นค าถามลักษณะปลายปิด 
 4. เอกสารติดตามและรายงานการปรึกษาอาจารย์ประจ ากลุ่ม (Log book)  
 5. แบบประเมินสมรรถนะทักษะ 4Cs จ านวน 15 ข้อ พัฒนามาจากการศึกษาของ ภิญโญ 
วงษ์ทอง และคณะ (2564) ดังตารางที่ 2 เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับคือ ดีมาก 
ดี ปานกลาง และปรับปรุง ก าหนดเกณฑ์การแปลคะแนนความพึงพอใจ ดังนี้   
   คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.51 - 4.00 หมายถึง ดีมาก 
   คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง ดี 
   คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง ปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง ปรับปรุง 

รูปแบบการจัดการเรียน 
(Learning Model) 

การเรยีนบรรยายในช้ันเรียน 
(10%) 

การท างานกลุ่มโดยมโีค้ชท่ี
ปรึกษา  

  (20%) 

การลงมือปฏิบตัิในพ้ืนท่ีชุมชน 
(70%) 

การจัดการเรียนรู้โดยใชช้มุชนเป็นฐาน

เพ่ือพัฒนารูปแบบอาชีวสขุศึกษา

 

ทักษะการเรียนรู้ 4Cs 
 ทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและการแก้ปัญหา  
 ทักษะการคิดสร้างสรรค์  
 ทักษะการสื่อสาร  
 ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น  

ผลลัพธ์และความพึงพอใจ 
ของผู้เข้ารับการให้อาชีวสุขศึกษา 
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ตารางท่ี 2 รายการประเมินพฤติกรรมบ่งชี้ทักษะ 4Cs ทีจ่ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
ทักษะ 4Cs รายการประเมิน 

ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการ

แก้ปัญหา 
(6 ข้อ) 

- สามารถวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Gap) จากสถานการณ์ของ
กลุ่มตัวอย่างได้ชัดเจน 
- สามารถก าหนดเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาโดยการ
ฝึกอบรมได้อย่างถูกทาง 
- สามารถวางแผนขั้นตอนการฝึกอบรมโดยเลือกใช้สื่อหรือกิจกรรมที่
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและเนื้อหา 
- สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการฝึกอบรมได้อย่างความสอดคล้องและ
ต่อเนื่อง 
- สามารถควบคุมเวลา สถานที่ ตอบข้อซักถาม และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้
เป็นไปตามแผนฝึกอบรมที่ตั้งไว้ 
- สามารถสรุป วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการฝึกอบรมที่ได้กับเปูาหมายที่ตั้งไว้ 

ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
(2 ข้อ) 

- มีความคิดริเริ่ม สามารถคิดสิ่งที่แปลกใหม่ในการออกแบบกิจกรรมหรือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
- มีความสามารถคิดและเก็บรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวกับหัวข้อ
ฝึกอบรม และอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน 

ทักษะการสื่อสาร 
(4 ข้อ) 

- สามารถใช้ภาษาท่าทาง บุคลิกภาพ และใช้น้ าเสียงแสดงความรู้สึกได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
- สามารถถ่ายทอดความรู้ ความคิด และความเข้าใจโดยใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง 
- สามารถใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบ ไม่สร้างความ
ขัดแย้งและแลกเปลี่ยนทัศนะของตนเองกับผู้อื่นได้ 
- สามารถเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย แสดงให้เห็นทั่วกัน และ
ค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้สื่อ 

ทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

(3 ข้อ) 

- มีการวางแผนการท างานร่วมกัน และการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มให้
ทุกคนมีส่วนร่วม 
- มีการแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มและ
ผู้อื่น 
- มีการมอบหมายงานตามความสามารถของบุคคลในกลุ่ม และยอมรับความ
แตกต่างของตนเองและผู้อื่น 
- การช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม และมีบทบาทการเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี 

 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1048 
 

6. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการให้อาชีวสุขศึกษา จ านวน 10 ข้อ ข้อค าถามใน
หมวดนี้แบ่งเป็นประเด็นย่อย 6 ด้าน คือ ด้านความตรงของเนื้อหาและการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้าน
ความเข้าใจเนื้อหา ด้านความพร้อมของผู้อบรม ด้านความพร้อมของสื่อ ด้านความพร้อมของสถานที่ 
เวลา และอุปกรณ์อ่ืนๆ และด้านการน าความรู้ไปต่อยอด ซึ่งเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ก าหนดเกณฑ์การแปลคะแนนความพึงพอใจ ดังนี้   
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
   คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
    คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ของข้อมูลสมรรถนะทักษะ 4Cs ของผู้เรียน และความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการให้อาชีวสุขศึกษา  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการพัฒนาอาชีวสุขศึกษาด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับแบบจ าลอง 
ADDIE ในรายวิชาการฝึกอบรมและการสื่อสารทางด้านความปลอดภัย โดยภาพรวม พบว่า เป็น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งแบบจ าลอง ADDIE ประกอบด้วย 
5 ขั้นตอน ผนวกเข้ากับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 5 ขั้นตอน ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 แนวคิดการออกแบบอาชีวสุขศึกษาด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับแบบจ าลอง ADDIE 

ทีม่า: (ประกาศิต ทอนช่วย, 2565 พัฒนาจาก Mary, 2015) 

ซึ่งกระบวนการ Design Thinking จะท าให้เข้าใจความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย (user) 
มากยิ่งขึ้น โดยเกิดขั้นตอนการทดสอบสื่อจ าลอง (Prototype) และการประเมินผล หากยังไม่
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มฝึกอบรม จึงสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้นได้  
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2. ผลของการใช้รูปแบบอาชีวสุขศึกษา พบว่า ภาพรวมผู้เรียนมีระดับสรรถนะทักษะการ
สื่อสาร และทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับดีมาก เท่ากับ 3.77±0.20 และ 3.66±0.76 
ตามล าดับ และระดับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และทักษะการคิด
สร้างสรรค ์อยู่ในระดับดี เท่ากับ 3.48±0.35 และ 3.38±0.50 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ระดับสมรรถนะทักษะ 4Cs ของผู้เรียนจากการทดลองใช้รูปแบบอาชีวสุขศึกษา (n=83) 

ทักษะ 4Cs  ค่าเฉลี่ย  SD. ระดับ 
1. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3.48 0.35 ดี 
2. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 3.38 0.50 ดี 
3. ทักษะการสื่อสาร  3.77 0.20 ดีมาก 
4. ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 3.66 0.76 ดีมาก 

 
 3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการให้อาชีวสุขศึกษา พบว่า ทุกด้านมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับดังนี้  ด้านความพร้อมของสื่อ (4.68±0.61) ด้านความเข้าใจเนื้อหา 
(4.66±0.53) ด้านความพร้อมของผู้อบรม (4.66±0.53) ด้านการน าความรู้ไปต่อยอด (4.66±0.65) 
ด้านความตรงของเนื้อหาและการมีส่วนร่วมของชุมชน (4.61±0.59) และด้านความพร้อมของสถานที่ 
เวลา และอุปกรณ์อ่ืนๆ (4.51±0.47) ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการให้อาชีวสุขศึกษา (n=255) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย  SD. ระดับ 
ด้านความตรงของเนื้อหาและการมีส่วนร่วมของชุมชน 4.61 0.59 มากที่สุด 
1. เนื้อหาที่อบรมมีความเกี่ยวข้องกับประกอบอาชีพหรือการด าเนินชีวิต
ของท่าน 

4.69 0.65 มากที่สุด 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเสนอแนะรูปแบบกิจกรรมการจัด
อบรมครั้งนี้ 

4.53 0.53 มากที่สุด 

ด้านความเข้าใจเนื้อหา 4.66 0.53 มากที่สุด 
3. ข้อมูลจากการฝึกอบรมเป็นความรู้พื้นฐานในการปูองกันอันตรายจาก
การท างานหรือด าเนินชีวิตได้ 

4.73 0.34 มากที่สุด 

4. ท่านได้รับความรู้ใหม่และมีความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม 4.59 0.72 มากที่สุด 
ด้านความพร้อมของผู้อบรม 4.66 0.51 มากที่สุด 
5. นิสิตผู้อบรมสามารถอธิบายเนื้อหาหรือจัดกิจกรรมได้อย่างน่าสนใจ
และเข้าใจง่าย 
 

4.66 0.42 มากที่สุด 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย  SD. ระดับ 
6. นิสิตผู้อบรมสามารถตอบค าถามหรือรับฟังข้อเสนอแนะจากท่านได้
เป็นอย่างด ี

4.66 0.60 มากที่สุด 

ด้านความพร้อมของสื่อ 4.68 0.61 มากที่สุด 
7. สื่ออบรมด้านความปลอดภัยท าให้ท่านตระหนักถึงอันตรายและความ
เสี่ยงมากขึ้น 

4.73 0.55 มากที่สุด 

8. สื่อด้านความปลอดภัยที่น าเสนอ เข้าใจง่าย น่าสนใจ และมีความ
แปลกใหม ่

4.63 0.67 มากที่สุด 

ด้านความพร้อมของสถานที่ เวลา และอุปกรณ์อ่ืนๆ 4.51 0.47 มากที่สุด 
9. ท่านคิดว่าสถานที่ เวลา และอุปกรณ์อ่ืนๆ มีความพร้อมและเหมาะสม
ต่อการอบรม 

4.51 0.47 มากที่สุด 

ด้านการน าความรู้ไปต่อยอด 4.66 0.65 มากที่สุด 
10. ข้อมูลที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปบอกต่อหรือสอนบุคคล
ที่ท่านรู้จักได ้

4.66 0.65 มากที่สุด 

 
อภิปรายผล 
 การพัฒนารูปแบบอาชีวสุขศึกษาด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับแบบจ าลอง ADDIE 
ในรายวิชาการฝึกอบรมและการสื่อสารทางด้านความปลอดภัยสอดคล้องกับการสร้างการเรียนรู้ที่ท า 
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีพลังและเกิดทักษะด้านนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งการสอนโดยใช้
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการ
วางแผน และควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา (ประทีป คงเจริญ, 2564) 
สอดคล้องกับการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ เป็นผู้มี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนทั้งกับเพ่ือนและผู้สอนผ่านการอ่าน 
การพูด การฟัง การเขียน การอภิปรายและการสะท้อนคิดเป็นส าคัญ เพ่ือสามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง และผู้เรียนจะเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน และได้พัฒนาทักษะขั้นสูงในการคิด
รูปแบบต่างๆ ในขณะที่ผู้สอนจะเป็นผู้คอยชี้แนะประสบการณ์ คอยเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนผ่านการใช้กระบวนการคิดและกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย (กมล โพธิเย็น, 
2564) นอกจากนี้ผู้เรียนต้องเข้าใจขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการการคิดเชิงออกแบบ และถูก
ปลูกฝังการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เห็นอกเห็นใจ (Empathy) กลุ่มเปูาหมายอย่างชัดเจน ทั้งนี้
กระบวนการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสมรรถนะบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้าน
ทักษะการคิดและการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งบูรณาการในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับนิสิต
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ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 2 (ชลธิดา เทพหินลัพ และคณะ, 2564) และผู้เรียนควรมีความรู้พ้ืนฐานใน
ศาสตร์ที่ต้องการแก้ปัญหาหรือการคิดเพ่ือการออกแบบร่วมด้วย 
 การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 70: 20: 10 ที่เน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงและการ
อภิปรายประเด็นเนื้อหาต่างๆ ร่วมกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและอาจารย์ประจ ากลุ่มส่งผลให้สมรรถนะ
ทักษะสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืนๆ เป็นการให้ผู้เรียนได้พัฒนาการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักในการสร้างภาวะ
ผู้น าในการท างาน (นวรัตนวดี ชินอัครวัฒน และคณะ, 2562) และสร้างประสิทธิภาพของการท างาน
เป็นทีม (นิศาชล คะนองดี และคณะ, 2564)  
 ส าหรับกระบวนการออกแบบและพัฒนาอาชีวสุขศึกษา ผู้วิจัยได้น าหลักการและแนวคิดเชิง
ออกแบบ (Design thinking) มาเป็นกลไกในการพัฒนากิจกรรมให้มีประสิทธิภาพประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ได้แก่ การท าความเข้าใจปัญหาของกลุ่มเปูาหมายเชิงลึก (Empathize) ตีความปัญหา 
(Define) การระดมจินตนาการแบบไร้ขีดจ ากัด (Ideate) สร้างต้นแบบ (Prototype) และการ
ทดสอบต้นแบบ (Test) เสริมร่วมกับแบบจ าลอง ADDIE ท าให้พัฒนาทักษะสมรรถนะของผู้เรียนได้ดี
ขึ้น โดยเฉพาะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา เนื่องจากทุกขั้นตอนนั้นเน้นให้ผู้เรียน
ทุกคนได้ฝึกการคิดตั้งแต่การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม การออกแบบต้นแบบสื่อ รูปแบบ
ของกิจกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์ประเมินผลให้สอดคล้องกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ รัตนวัชร์ 
เพ็ญรัตนหิรัญ (2564) ได้พัฒนากิจกรรมแนะแนวโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบเพ่ือส่งเสริมทักษะ 4Cs 
เช่นกัน ภายหลังการทดลองท าให้นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ิมขึ้นมากที่สุด  
เนื่องจากแนวคิดเชิงออกแบบ มีกระบวนการการและขั้นตอนที่มีจุดมุ่งหมายช่วยให้ก้าวข้ามผ่าน
ขอบเขตของปัญหา เพ่ือให้แน่ใจว่าปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอน ซึ่งกระบวนการ
ขั้นตอนต่าง ๆ ช่วยให้ผู้ออกแบบและผู้ร่วมออกแบบได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกความแตกต่าง และ
หยั่งเห็นข้อมูล จากด้านต่าง ๆ ผ่านการยกร่าง การสร้างต้นแบบ และการเล่าเรื่องราว (Brown, 
2009) การได้รับฝึกฝนและการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตและ
เป็นตัวก าหนดความพร้อมของผู้เรียนเพ่ือเข้าสู่โลกของการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต 
(ภิญโญ วงษ์ทอง และคณะ, 2564) ส่วนด้านการคิดสร้างสรรค์พบว่า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดกว่าด้านอ่ืน 
ๆ อาจเนื่องมาจากความรู้พ้ืนฐานและภูมิหลังของผู้เรียน (รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ, 2564) นอกจากนี้
มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและทรัพยากรในการออกแบบสื่อหรือกิจกรรมที่ถูกจ ากัดกรอบด้วยเนื้อหา 
จึงท าให้ไม่เกิดความคิดท่ียืดหยุ่น (Flexible) เท่าท่ีควร แต่อย่างไรก็ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ
ให้อาชีวสุขศึกษาจากชุมชนยังมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดในด้านความพร้อมของสื่อที่สอดคล้องท าให้ตระหนัก
ถึงอันตรายและความเสี่ยงมากขึ้น และรองลงมาในด้านความเข้าใจเนื้อหาที่ ข้อมูลจากการฝึกอบรม 
เป็นความรู้พื้นฐานในการปูองกันอันตรายจากการท างานหรือด าเนินชีวิตได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.1 รูปแบบอาชีวสุขศึกษาโดยผสมผสานแบบจ าลองการพัฒนาหลักสูตรของสอนของ 

ADDIE และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) สามารถน าไปปรับปรุงประยุกต์ใช้กับ
รายวิชาอ่ืนๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 โดยปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรียนการสอนที่ยึดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นสร้างประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ 

1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน สามารถน ารูปแบบการเรียนรู้แบบ 70: 
20: 10 ไปประยุกต์กับรายวิชาที่ต้องการผลการเรียนรู้ในการประยุกต์ใช้ (Applying) การแยกและ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความรู้ (Analyzing) ตลอดจนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพ่ือแก้ปัญหาด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย (Creating) และรายวิชาที่มีลักษณะเนื้อหาเป็นนามธรรมได้ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 
2.1 หลักสูตรฯ ควรส่งเสริมความรู้ในการออกแบบสื่อหรือการคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา

ความคิดริเริ่ม (Originally) และความคิดที่ยืดหยุ่น (Flexible) ให้กับผู้เรียน รวมถึงการสนับสนุน
ทรัพยากรด้านต่างๆ เพ่ือลดข้อจ ากัดในการออกแบบสื่อและกิจกรรม 

2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ควรมีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประสิทธิผลของ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้อาชีวสุขศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของแนว
ทางการพัฒนา 
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ผลของกลีเซอรอลต่อการเก็บรักษาเช้ือแบคทีเรียแลคติกในสภาวะแช่แข็ง 
Effect of glycerol on freezing of Lactic acid bacteria 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นทดสอบผลของกลีเซอรอลที่ผสมในอาหารเลี้ยงเชื้อ GYP ที่ความ
เข้มข้น 0%, 5% และ 10% ที่สภาวะแช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพ่ือหาความเข้มข้นที่ท าให้
สามารถเก็บรักษา Starter culture ได้อย่างยาวนาน โดย Lactobacillus plantarum SKI2 เป็น
กล้าเชื้อที่ใช้ในการทดลอง ท าการเพาะเลี้ยงกล้าเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ GYP ที่ผสมกลีเซอรอลดัง
ความเข้มข้นที่กล่าวมา บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นท าการแช่แข็ง 
และนับปริมาณเชื้อที่รอดชีวิตจากการแช่แข็งหลังการละลายโดยใช้วิธีการ Spread plated บน
อาหารเลี้ยงเชื้อ MRS agar บันทึกผลทุก 2 สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าอัตราการรอด
ชีวิตของ L. plantarum SKI2 ในอาหารเลี้ยงเชื้อ GYP ที่ผสมกลีเซอรอล 5% มีอัตราการรอดชีวิตสูง
และเก็บไว้ได้ยาวนาน ใกล้เคียงกับความเข้มข้น 10% จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเชื้อจุลินทรีย์ 
L. plantarum SKI2 เมื่อถูกเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ GYP ที่ผสมกลีเซอรอล 5% เหมาะส าหรับ
ใช้เป็นวิธีการในการเก็บรักษา Starter culture ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารของไทย เนื่องจากมี
ต้นทุนที่ต่ ากว่า 
 
ค าส าคัญ : Lactobacillus plantarum, กลีเซอรอล, แช่แข็ง, Starter culture 
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Abstract   
 In this study, the focus on the effect of glycerol mixed in GYP medium at 
concentrations of 0%, 5% and 10% at -20 °C cryogenic conditions to determine the 
concentration that enabled the starter culture. Lactobacillus plantarum SKI2 was the 
starter culture used in the experiment. The starter culture was inoculation in GYP 
medium containing glycerol at the a for mentioned concentrations. Incubated at 37 
°C for 24 h, then freezing. The number of a cell viability in cryopreservation after 
thawing were performed with spread plated method on MRS agar medium. Results 
were recorded every 2 weeks for 6 weeks. The highest cell viability in case of L. 
plantarum SKI2 in GYP medium was determined. that mixed with 5% glycerol has a 
high cell viability and long for preserve. In this study demonstrated that L. plantarum 
SKI2, when cultured in GYP medium containing 5% glycerol, was suitable for use as a 
storage method starter culture for Thai food industry due to lower cost. 
 
Keyword : Lactobacillus plantarum, Glycerol, freezing, Starter culture 
 
1.บทน า 
 ผลิตภัณฑ์แหนมถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับการน าโปรไบโอติกมาใช้ในกระบวนการ
หมัก ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องด้านสุขภาพและมีประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยจะน าแบคทีเรียกรดแล
คติก (Lactic acid bacteria) ท าให้ผลิตภัณฑ์แหนมมีรสเปรี้ยวซึ่งเกิดจากกรดแลคติกที่ได้จาก
แบคทีเรียแลคติก ในการผลิตแหนมส่วนใหญ่จะพบแบคทีเรีย Lactobacillus เช่น Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus brevis, และ Pediococcus Streptococcus (Swetwiwatthana et 
al., 2009) 
 ในปัจจุบันได้มีการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติความเป็นโปรไบติกของแบคทีเรียแลคติกที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกายของผู้ที่รับในปริมาณที่เหมาะสม โดยมักคัดแยกจากอาหารพ้ืนเมืองของหลายๆ
ประเทศ ดังนั้นการศึกษานี้จึงได้น าเชื้อแบคทีเรียแลคติก Lactobacillus plantarum SKI2 ซึ่งเป็น
สายพันธุ์ ที่ คั ดแยกได้ จากไส้ กรอกอีสานของบริษัท  ส .ขอนแก่น ฟฺู ดส์  จ ากัด  (มหาชน ) 
(Swetwiwathana et al., 2018) มาศึกษาการรอดชีวิตจากการแช่แข็ง โดยส่วนใหญ่แล้วแบคทีเรีย
แลคติกจะอยู่ในช่วงแล็กเฟส (lag phase) ในชั่วโมง ที่ 0 - 3 โดยมีจ านวนเชื้ออยู่ประมาณ 3 log 
CFU/ml. และเข้าสู่ ช่วงล็อกเฟส (log phase) ในชั่วโมงที่ 4 - 24 ซึ่งใน ระยะนี้เชื้อจะค่อยๆ                
เพ่ิมจ านวนขึ้น และเข้าสู่ช่วงเฟสคงที่ (stationary phase) ในชั่วโมงที่ 24 ซึ่งมี จ านวนเชื้ออยู่
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ประมาณ 8 - 9 log CFU/ml. ส่วนช่วงเดทเฟส (death phase) นั้นเริ่มลดลงหลังจากชั่วโมงท่ี 48 
เป็นต้นไป (พิลาวัลย์และบวรศักดิ์ ,2015) ซึ่งมีอายุสั้นส าหรับการน ามาใช้ในระดับอุตสาหกรรมจึงมีการ
เก็บรักษาเชื้อด้วยวิธีการแช่แข็ง (cryopreservation) เป็นการยืดอายุและเก็บรักษาเชื้อในระยะยาว 
 การเก็บรักษาด้วยการแช่เยือกแข็ง (cryopreservation) คือ กระบวนการที่ใช้ในการลด
อุณหภูมิของ เซลล์ต่ าลงถึงจุดเยือกแข็ง โดยให้อุณหภูมิ ณ จุดกลางของเซลล์อยู่ที่ -18 องศาเซลเซียส
หรือต่ ากว่า ซึ่งเป็น การเปลี่ยนแปลงสภาวะของน้ าในตัวเซลล์ที่เป็นของเหลวให้เป็นของแข็ง มีผลท า
ให้สามารถถนอมออร์แกเนลล์ของเซลล์ หรือโครงสร้างทางชีววิทยาอ่ืนๆได้  
 เพ่ือปูองกันน้ าในเซลล์เปลี่ยนสภาวะกลายเป็นผลึก ความเข้มข้นของอิโทรไลต์ที่เพ่ิมขึ้นขณะ
ถูกดึงน้ าออกหรือเกิดผลึกน้ าแข็งจึงมีผลในการท าลายเซลล์ ซึ่งสามารถลดความเสียหายได้โดยการ
เติมสารปูองกัน ความเย็น (cryoprotectant) เช่น กลีเซอรอล (glycerol) ลงในสารละลายที่มีเชื้อที่
ต้องการเก็บรักษา ผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาการเหลือรอดของเซลล์ในสภาวะแช่แข็งโดยเปรียบเทียบความ
เข้มข้นของกลีเซอรอลที่แตกต่างกัน 
 
2.วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาผลของความเข้มข้นของกลีเซอรอล ( 0 %, 5 % และ 10 %) ต่ออัตราการรอด
ชีวิตของ Starter culture Lactobacillus plantarum SKI2 ที่สภาวะแช่แข็ง (-20 °C ) ใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

2. เป็นข้อมูลให้บริษัทที่ผลิตอาหารหมักพ้ืนบ้านเลือกใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่สามารถเก็บรักษา
กล้าเชื้อได้อย่างยาวนานในการผลิตอาหารหมักพ้ืนบ้าน 

 
3. ขั้นตอนและวิธีการทดลอง 

3.1 การเตรียมกล้าเชื้อ 
น าเชื้อ Lactobacillus plantarum SKI2 ที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์อาหารหมักพ้ืนบ้าน

ประเภทเนื้อจากบริษัท ส.ขอนแก่นฟููดส์ จ ากัด (มหาชน) 0.1 มิลลิลิตรโดยใช้ไมโครปิเปตขนาด 1000 

μl ดูดลงใน MRS broth ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ในหลอดทดลองและท าการบ่มเชื้อในตู้บ่มที่อุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 - 24 ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิมปริมาณเชื้อ และท าให้ความเข้มข้นของเชื้อ
เท่ากับ 108 CFU/ml. 

3.2 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ GYP 
เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ GYP ปริมาณ 400 มิลลิตรใส่ขวดดูแรน และอาหารเลี้ยงเชื้อ GYP ที่

เติมกลีเซอรอลความเข้มข้น 5% และ 10% ปริมาตรละ 400 มิลลิตรใส่ขวดดูแรน จากนั้นน าไปฆ่า
เชื้อด้วยเครื่อง Autoclave อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที  
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3.3 การทดสอบประสิทธิภาพของกลีเซอรอลต่ออัตราการรอดชีวิตของแบคทีเรียแลคติก 
น ากล้าเชื้อใน MRS both ที่เตรียมตามข้อ 3.1 ถ่ายลงในขวดดูแรนที่ใส่อาหารเลี้ยงเชื้อ GYP 

และอาหารเลี้ยงเชื้อ GYP ที่เติมกลีเซอรอลความเข้มข้น 5% และ 10% ท าการถ่ายเชื้อที่ตู้ปลอดเชื้อ
ด้วยไมโครปิเปต ดูดเชื้อปริมาณ 1 มิลลิลิตร ลงในขวดดูแรนด้วยวิธี Aseptic technique จากนั้น
น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 - 24 ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิมปริมาณเชื้อ หลังการบ่ม น า
ขวดดูแรนที่บ่มแล้ว น ามาแบ่งเทใส่ถุง HDPE (High Density Polyethylene) จ านวน 4 ถุง 
ปริมาตรปถุงละ 100 มิลลิลิตรโดยใช้กระบอกตวงและบีกเกอร์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จากนั้นซีลปิด
ปากถุงเหนืออาหาร 5 เซนติเมตรด้วยเครื่องซีล และน าไปแช่แข็งที่ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -18 ถึง -20 
เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ท าการบันทึกผลแบ่งเป็นสัปดาห์ที่ 0, 2, 4 และ 6 

3.4 ตรวจสอบปริมาณการรอดชีวิตของเชื้อ Lactobacillus plantarum SKI2 
หลังจากการแช่เยือกแข็ง 

ตรวจสอบปริมาณเชื้อที่รอดชีวิตจากการแช่แข็งหลังการละลายด้วยวิธีการ Spread plated 
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS agar หลังการแช่แข็ง ท าการ Spread plated ที่ระดับการเจือจาง 10-1 ถึง 
10-8 โดยระดับการเจือจางที่ 10-5 และ 10-6 ท า 2 ซ้ าเพื่อยืนยันผล บ่มในตู้บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ท าการเก็บผลทุกๆ 2 สัปดาห์ ตรวจนับโคโลนีที่มีเคลียร์โซนบนอาหาร 
MRS agar และบันทึกผล 

3.5 การตรวจยืนยันการรักษาสภาพเซลล์ในผลิตภัณฑ์อาหารหมักประเภทเนื้อ 
ตรวจสอบยืนยันในผลิตภัณฑ์อาหารหมักโดยคัดเลือกเปอร์เซ็นกลีเซอรอล และระยะเวลาใน

การบ่มที่ท าให้ Lactobacillus plantarum SKI2 มีจ านวนเหลือรอดไม่น้อยไปกว่า 108 CFU 
จากนั้นน าไปศึกษาในผลิตภัณฑ์อาหารหมักพ้ืนบ้าน 

 
4.ผลการวิจัย 
 4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของกลีเซอรอลต่ออัตราการรอดชีวิตของแบคทีเรียแลดติก 

ความสามารถในการรอดชีวิตของ Lactobacillus plantarum SKI2 ในอาหาร GYP ผสม
กลีเซอรอลที่ความเข้มข้น 0%, 5% และ 10% ที่แช่แข็งในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส โดยท าการ
เก็บผลการทดลองทุกสัปดาห์ที่ 0, 2, 4 และ 6 ด้วยการตรวจนับเชื้อที่เหลือรอดด้วยวิธี Spread 
plate ในอาหาร MRS agar + 0.5% CaCO3 โดยเชื้อที่เหลือรอดจะมีโคโลนีเจริญขึ้นที่สามารถนับได้ 
คือมีลักษณะของโคโลนีที่เห็นโซนใสรอบโคโลนี (ดังภาพที่ 4.1 – 4.4) จากการนับเชื้อที่เหลือรอด
พบว่าอัตราการรอดชีวิตของเชื้อจุลินทรีย์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 0 ถึง 6 เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ GYP ที่ผสมกลี
เซอรอล 5% และ 10% นั้นมีผลอัตราการรอดชีวิตที่สูงใกล้เคียงกันและมีแนวโน้มที่จะคงที่หรือต่ าลงเพียง
เล็กน้อยหากเก็บเชื้อ Starter culture L. plantarum SKI2 นานกว่า 6 สัปดาห์ และที่ความเข้มข้น 0 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1058 
 

อัตราการรอดชีวิตลดลงครั้งละมากกว่า 1 log CFU/mL และมีแนวโน้มที่จะลดลงจนไม่หลงเหลือเชื้อ (ดัง
ภาพที่ 4.5) ท าให้ยืนยันผลได้ว่าอาหารเลี้ยงเชื้อ GYP ที่ผสมกลีเซอรอลที่ความเข้มข้น 5% นั้นเหมาะสม
ในการน ามาเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อที่สามารถเก็บรักษากล้าเชื้อได้อย่างยาวนาน เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ ากว่า 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 แสดงการตรวจนับเชื้อที่เหลือรอดสัปดาห์ที่ 0 ของ L. plantarum SKI2 ในอาหารเลี้ยง
เชื้อ GYP ผสมกลีเซอรอล 0%, 5% และ 10%   ตามล าดับ ด้วยวิธี Spread plate ที่ค่าการเจือจาง 
10-6 ในอาหาร MRS agar + 0.5% CaCO3 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2 แสดงการตรวจนับเชื้อที่เหลือรอดสัปดาห์ที่ 2 ของ L. plantarum SKI2 ในอาหารเลี้ยง
เชื้อ GYP ผสมกลีเซอรอล 0%, 5% และ 10%   ตามล าดับ ด้วยวิธี Spread plate 0% ค่าการเจือ
จาง 10-4 กลีเซอรอล 5% ค่าการเจือจาง 10-6 และ กลีเซอรอล 10% ค่าการเจือจาง 10-5  ในอาหาร 
MRS agar + 0.5% CaCO3 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3 แสดงการตรวจนับเชื้อที่เหลือรอดสัปดาห์ที่ 4 ของ L. plantarum SKI2 ในอาหารเลี้ยง
เชื้อ GYP ผสมกลีเซอรอล 0%, 5% และ 10%   ตามล าดับ ด้วยวิธี Spread plate กลีเซอรอล 0% 
ค่าการเจือจาง 10-4 กลีเซอรอล 5% และ 10% ค่าการเจือจาง 10-6  ในอาหาร MRS agar + 0.5% 
CaCO3 
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ภาพที่ 4.4 แสดงการตรวจนับเชื้อที่เหลือรอดสัปดาห์ที่ 6 ของ L. plantarum SKI2 ในอาหารเลี้ยงเชื้อ 
GYP ผสมกลีเซอรอล 0%, 5% และ 10%   ตามล าดับ ด้วยวิธี Spread plate กลีเซอรอล 0% ค่าการ
เจือจาง 10-2 กลีเซอรอล 5% และ 10% ค่าการเจือจาง 10-5  ในอาหาร MRS agar + 0.5% CaCO3 

 
ภาพที่ 4.5 แสดงปริมาณ Starter culture Lactobacillus plantarum SKI2 ในอาหารเลี้ยงเชื้อ 
GYP และ GYP ที่เติม Glycerol ความเข้มข้น 5% และ 10 % บ่มเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ อุณหภูมิ 
-20 องศาเซลเซียส 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลของความเข้มข้นของกลีเซอรอล ( 0%, 5 % และ 10 %) ต่ออัตราการรอด
ชีวิตของ Starter culture Lactobacillus plantarum SKI2 จากสภาวะการแช่แข็งอุณหภูมิ -20 
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°C เป็นเวลา 6 สัปดาห์ สามารถสรุปได้ว่าอาหารเลี้ยงเชื้อ GYP ที่ผสมกลีเซอรอลมีผลให้อัตราการ
รอดชีวิตของเชื้อสูงกว่า GYP ที่ไม่ผสมกลีเซอรอล ตามคุณสมบัติของกลีเซอรอลซึ่งเป็นสารปูองกัน
การเกิดผลึกน้ าแข็งโดยลดจุดเยือกแข็ง (freezing point) ให้ต่ าลง โดยความแตกต่างของความเข้มข้น
กลีเซอรอลจากการทดลองได้แก่ 5% และ 10% ไม่ได้มีผลต่ออัตราการรอดชีวิตของ Starter culture 
L. plantarum SKI2 เนื่องจากทั้งสองความเข้มข้นให้ผลอัตราการรอดชีวิตที่ใกล้เคียงกันและคงที่
ตลอดการเก็บรักษาที่สภาวะแช่แข็ง -20 °C เป็นเวลา 6 สัปดาห์ โดยอัตราการรอดชีวิตของเกล้าเชื้อ 
ของกลีเซรอลทั้งสองความเข้มข้นจะคงที่อยู่ที่ 8 log CFU/mL. ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ถึง 6 หากต้องการ
น าไปประยุกต์ใช้ในการเก็บรักษากล้าเชื้อส าหรับผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อหมักควรใช้กลีเซอรอลที่ความ
เข้มข้น 5% เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ ากว่า 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย 
Factors association with quality of life among elderly in rural 

community, Sukhothai Province Thailand 
 

เสน่ห์  แสงเงิน1 ถาวร มาต้น2 อมรศักดิ ์โพธิ์อ่ า3 และ บรรหาร ปรุงโพธิ์4 

Sane Saengngoen  Tavorn Maton  Amornsak poum and Banharn prungpho 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ 261 
คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้แบบวัดคุณภาพ
ชีวิตขององค์การอนามัยโลก (world health organization quality of life for old age 
(WHOQOL-OLD) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 58.6 เพศหญิง อายุเฉลี่ยเท่ากับ 69.6 ปี (S.D.= 8.08) ร้อยละ 
61.3 สถานภาพคู่  ร้อยละ 82.8 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 84.7 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรวมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่ากับ 1,478.1 บาท (S.D.= 5,878.83) ร้อย
ละ 61.7 มีโรคประจ าตัวอย่างน้อย 1 โรค อยู่อาศัยตามล าพังร้อยละ 6.9  และพบว่าภาพรวมคุณภาพ
ชีวิตร้อยละ 19.5 มีคุณภาพชีวิตในระดับไม่ดี  ร้อยละ 38.3 มีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง ร้อยละ 
42.2  มีคุณภาพชีวิตในระดับดี ส่วนรายได้ ความสัมพันธภาพในครอบครัว การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ครอบครัว ระบบการดูแลสุขภาพ ความจ าเป็นพ้ืนฐานของชีวิต สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) จาก
ผลการวิจัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข 
รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ใส่ใจและให้ความส าคัญของผู้สูงอายุ และบริการส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรค ตรวจรักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพร่างกายเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมข้ึน    
 
ค าส าคัญ: ผู้สูงอายุ, คุณภาพชีวิต,ชุมชนชนบท  
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2 ดร., คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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Abstract 
This research was a cross-sectional research, aims to study quality of life and 

factors association with quality of life among elderly in rural community, Sukhothai 
Province.  The samples were 261 elderly recruited by multistage random sampling. A 
questionnaire was administered by face to face interviews and data analyzed by 
frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s product moment 
correlation coefficient. The results revealed that female (58.6%), average age 69.6 
years (S.D.= 8.08), marital status (61.3%), primary education (82.8%), agriculture 
(84.7%), average income 1,478.1 Baht per month (S.D.= 5,878.83), having disease 
(61.7%), living alone (6.9%). And found that sample groups had quality of life in 
lower level (19.5 %), in moderate level (38.3%), and in high level (42.2%). With regard 
to Pearson’s product moment correlation coefficient; income, participation family 
activity, caring from family, health care system, basic human needed, environmental 
were associated with quality of life among elderly in rural community statistical 
significance (p<0.05). From this research results; relevant office should be supportive 
the elderly family members,  health volunteers and health personnel were focus on 
the elderly and health care delivery in order for the elderly to had a better quality 
of life. 

 

Keyword: Elderly, Quality of life, Rural community 

 
บทน า 

การเปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบต่อ
ผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต ประชากรโลกก าลังเข้าสู่ประชากรผู้สูงอายุ 
ซึ่งเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส าคัญของศตวรรษที่ 21 โดยปี พ.ศ. 2558 ประชากรโลก
อายุ 60 ปีขึ้นไปประมาณร้อยละ 12 ของประชากรทั้งหมด (United Nations, 2017) ส่งผลให้หลาย
ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเข้าสู่สภาวะประชากรผู้สูงอายุ (Population aging) ในส่วนของ
ประเทศไทย ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 และมีแนวโน้มสถานการณ์ผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างรวดเร็วทั้งจ านวน  และสัดส่วน (Tawongma and Paknapa, 2020) และคาดการณ์ว่าในปี 
พ.ศ. 2564 จะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (completed aged society) และจะเป็นสังคมสูง
วัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) ในปี พ.ศ. 2578 (National Statistical Office, 2014) 
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 ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรพิเศษ ที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแล ผู้สูงอายุจะมีแบบแผนความ
เจ็บปุวยต่างจากประชากรกลุ่มอายุอ่ืน เป็นวัยที่ประสบกับปัญหาเสื่อมถอยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
สังคม ท าให้วัยนี้มีโอกาสปุวยด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อได้ง่าย (Department of Health, 
2013) และพบว่าผู้สูงอายุปุวยติดเตียงประมาณ 2 แสนคน และผู้ปุวยติดบ้านที่ในอนาคตจะเป็น
ผู้ปุวยติดเตียงประมาณ 3 แสนคน จากปัญหาสุขภาพดังกล่าว ท าให้ผู้สูงอายุต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืน และต้อง
ใช้งบประมาณในการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพ่ึงพิงเฉลี่ย 15,000 ล้านบาทต่อปี
หรือร้อยละ 0.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) (Sirilak, 2019) และจากการขยายตัว การ
กระจายตัวของสังคมเมืองส่งผลให้สังคมชนบทรับความเจริญแบบสังคมเมืองเข้าไปใช้เป็นแบบแผนใน
การด าเนินชีวิตมากขึ้น เกิดการอพยพออกจากท้องถิ่น จนท าให้โครงสร้างของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป 
และในที่สุดภาพรวมของชาวบ้านที่อยู่อาศัยในชุมชนมักประกอบไปด้วยผู้สูงอายุ และเด็กเป็นส่วน
ใหญ่ ลักษณะดังกล่าวท าให้สัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรกลุ่มอ่ืนในชุมชนเพ่ิมสูงขึ้น และพบว่าสิ่ง
ที่ตามมา คือ ผู้สูงอายุ มีผู้เลี้ยงดูหรือดูแลให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างปกติสุขน้อยลง (Chumharas, 
2009)  
   จังหวัดสุโขทัยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด
ในเขตสุขภาพท่ี 2 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และสุโขทัย โดยจังหวัด
สุโขทัยมีผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือคนอ่ืนได้ร้อยละ 89.1 กลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้
แต่ช่วยคนอ่ืนไม่ได้ ร้อยละ 9.4 และกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ร้อยละ 1.4 (Sukhothai provincial 
of public health, 2015) และร้อยละ 44.1 มีสภาวะสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 6.2 มี
สภาวะสุขภาพอยู่ในระดับไม่ดี ร้อยละ 60.1 ได้รับอันตรายจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเสมอร้อยละ 
53.2 ไม่สามารถแสวงหาความรู้ที่จะน ามาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้ ร้อยละ 51.1 ไม่สามารถ
ดูแลร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ (Tuntiwitayapan, 2013) จากข้อมูลดังกล่าว การศึกษาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชนชท จึงเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยผลักดันการด าเนินงาน
ของภาคส่วนต่างๆ ให้มีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ส่งผลให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ  ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนชท เพ่ือเป็น
ฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และใช้เป็นข้อมูลส าหรับสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิธีวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional research) เก็บข้อมูลระหว่างเดือน 1 

พฤษภาคม 2560 –30 กรกฎาคม 2560 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุในชนบท จังหวัดสุโขทัย  
1) การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้หลักเกณฑ์ของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan, 1970) ก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 250 ตัวอย่าง และ
เพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 10 เพ่ือปูองกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างหรือการได้ข้อมูลไม่
สมบูรณ์ การวิจัยครั้งนี้ได้แบบสัมภาษณ์ท่ีมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน จ านวน 261 ตัวอย่าง  

2) การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน(multistage random 
sampling) โดยขั้นแรกสุ่มอ าเภอ ขั้นที่สองสุ่มต าบลใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ขั้นที่สามส ารวจ
รายชื่อผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และยินดีตอบแบบสัมภาษณ์ จากนั้นสุ่มเลือกตัวอย่างเพ่ือ
ตอบแบบสัมภาษณ์ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า คือสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้เข้าใจ มีการรับรู้เกี่ยวกับเวลา สถานที่ บุคคลตามปกติ สามารถเคลื่อนไหวหรือช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้อย่างปกติ ยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษา และอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่วิจัยระหว่างการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 7 
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด จ านวน 9 ข้อ ส่วนที่ 2 
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ  จ านวน 20 ข้อ ส่วนที่3 ด้าน
ครอบครัว 3.1 สัมพันธภาพในครอบครัว จ านวน  8 ข้อ ส่วน 3.2 การเข้าร่วมกิจกรรมในครอบครัว 
จ านวน 5 ข้อ ส่วน 3.3 การดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว จ านวน 10 ข้อ ส่วนที่ 4 ระบบการดูแล
สุขภาพ จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 5 ความจ าเป็นพ้ืนฐานของชีวิต  จ านวน 10 ข้อ ส่วนที่ 6 สิ่งแวดล้อม 
จ านวน 20 ข้อ ส่วนที่ 7 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ใช้แบบประเมินขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL-
OLD) ประกอบด้วย 6 ด้าน จ านวน 24 ข้อ 

การวัดและแปลผล  
เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผล   
1. ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ  มีเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี้ ตอบถูก ให้คะแนน 1 คะแนน ตอบผิด ให้คะแนน 0 คะแนน ตอบไม่แน่ใจ ให้คะแนน 0 คะแนน  
เกณฑ์การแปลผล แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ า ซึ่งใช้เกณฑ์การแปล
ผลของ บลูม (Bloom, 1971) โดยน าผลรวมของคะแนนทั้งหมดของแต่ละข้อมารวมกัน แล้วพิจารณา
การแบ่งระดับความรู้จากค่าคะแนน ดังนี้  
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ระดับสูงสุด คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 (8-10 คะแนน)  
 ระดับปานกลาง คะแนนระหว่างร้อยละ 60-79 (6-7 คะแนน)  
ระดับต่ า คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 (0-5 คะแนน) 
 2. ด้านครอบครัว ด้านระบบการดูแลสุขภาพ ด้านความจ าเป็นพื้นฐานของชีวิต และด้าน

สิ่งแวดล้อม ใช้เกณฑ์การให้คะแนนรายข้อ ดังนี้     
ข้อความเชิงบวก ข้อความเชิงลบ 
เห็นด้วย/ปฏิบัติมาก       3  1 
เห็นด้วย/ปฏิบัติปานกลาง 2  2 
เห็นด้วย/ปฏิบัติน้อย 1  3 

เกณฑ์การแปลผลภาพรวม แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ า ซึ่ง
ใช้ค่าคะแนนสูงสุด ลบ ด้วยคะแนนต่ าสุด แล้วน าไปหารด้วยระดับการวัดที่ต้องการตามแนวคิดของ 
เบสท์ (Best, 1977) ดังนี้  

ระดับสูงสุด = ค่าคะแนะเฉลี่ย 2.34 – 3.00 
ระดับปานกลาง = ค่าคะแนะเฉลี่ย 1.67 – 2.33 
ระดับต่ า  = ค่าคะแนะเฉลี่ย 1.00 – 1.66  

3. แบบวัดคุณภาพชีวิต (world health organization quality of life for old age 
(WHOQOL-OLD) (WHO,2012) จ านวน 24 ข้อค าถาม ที่มีความหมายทางบวก 17 ข้อ และข้อ
ค าถามท่ีมีความหมายทางลบ 7 ข้อ แต่ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ให้ผู้ตอบเลือกตอบ 
การให้คะแนนในข้อความทั้งทางบวก และทางลบ ดังนี้ 

  กลุ่มท่ี 1 ข้อความทางบวก 17 
ข้อ 

         กลุ่มท่ี 2 ข้อความทางลบ 7 ข้อ 

ไม่เลย ให้คะแนนเท่ากับ 1 ไม่เลย ให้คะแนนเท่ากับ 5 
เล็กน้อย ให้คะแนนเท่ากับ 2 เล็กน้อย ให้คะแนนเท่ากับ 4 
ปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ 3 ปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ 3 
มาก ให้คะแนนเท่ากับ 4 มาก ให้คะแนนเท่ากับ 2 
มากที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 5 มากที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 1 
 

การแปลผลระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (WHO,2012) ดังนี้ 
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องค์ประกอบ 
ระดับคุณภาพชีวิต 

ไม่ดี 
ระดับปาน

กลาง 
ระดับดี 

1.ความสามารถทางด้านการรับรู้ (4 items; old_01* 
old_02* old_10* old_20) 

4-9 10-15 16-20 

2.ความเป็นตัวของตัวเอง (4 items; old_03 old_04 
old_05 old_11) 

4-9 10-15 16-20 

3.ความส าเร็จและความคาดหวังใน อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต (4 items; old_12 old_13 old_15 old_19) 

4-9 10-15 16-20 

4.การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (4 items; old_14 old_16 
old_17 old_18) 

4-9 10-15 16-20 

5.การเผชิญหน้ากับความตาย (4 items; old_06* 
old_07* old_08* old_09*) 

4-9 10-15 16-20 

6.การมีปฏิสัมพันธ์กับคู่รัก (4 items; old_21 old_22 
old_23 old_24) 

4-9 10-15 16-20 

คุณภาพชีวิตโดยรวม 24-56 57-89 90-100 
หมายเหตุ *ข้อค าถามเชิงลบ 

 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และก าหนดความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สถิติที่ใช้ประกอบด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสหสัมพันธ์เพียร์สัน  
(Pearson product-moment correlation coefficient) 
 

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง  
 งานวิจัยนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยเลขท่ี IRB 1/2560 โดยด าเนินการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง และผู้มีส่วน
ร่วมในการวิจัย คือ ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่าง แนะน าตัว อธิบายวัตถุประสงค์ในการศึกษาให้ทราบทุก
ราย ขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล และชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้า
ร่วมวิจัยครั้งนี้ โดยการตอบรับหรือปฏิเสธ จากนั้นผู้วิจัยจะน าเสนอในภาพรวม และน าข้อมูลมาใช้
เฉพาะในการศึกษาในครั้งนี้เท่านั้นโดยระหว่างตอบค าถาม  หากกลุ่มตัวอย่างไม่พอใจหรือไม่ต้องการ
ตอบค าถาม กลุ่มตัวอย่างสามารถออกจากการวิจัยโดยไม่ต้องบอกเหตุผล 
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ผลการศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 58.6 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 41.4 เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ยเท่ากับ 69.6 ปี 
(S.D.= 8.08) ร้อยละ 61.3 สถานภาพคู่  ร้อยละ 35.3 สถานภาพหม้าย/หย่าแยก ร้อยละ 3.4 
สถานภาพโสด ร้อยละ 82.8 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 84.7 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 10.0 ไม่ได้ประกอบอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรวมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่ากับ 
1,478.1 บาท (S.D.= 5,878.83) ร้อยละ 22.6 สถานภาพทางการเงินมีหนี้สิน ร้อยละ 44.1 มีรายได้
มาจากการประกอบอาชีพของตนเอง ร้อยละ 61.7 มีโรคประจ าตัวอย่างน้อย 1 โรค อยู่อาศัยกับคู่
สมรสร้อยละ 50.2 

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ  พบว่าร้อยละ 55.2 อยู่ใน
ระดับต่ า ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว พบว่า ร้อยละ 73.9 อยู่ในระดับต่ า ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
ในครอบครัว พบว่า ร้อยละ 67.8 อยู่ในระดับต่ า ด้านระบบการดูแลสุขภาพ พบว่า ร้อยละ 5.0 อยู่ใน
ระดับต่ า ด้านปัจจัยความจ าเป็นพ้ืนฐานของชีวิต พบว่าร้อยละ 13.8 อยู่ในระดับต่ า ด้านสิ่งแวดล้อม 
พบว่าร้อยละ 4.2 อยู่ในระดับต่ า   

ด้านคุณภาพชีวิต พบว่า 1) ด้านการรับรู้ 2) ด้านตัวของตัวเอง 3) ด้านความส าเร็จและความ
คาดหวังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 5) ด้านการเผชิญหน้ากับความตาย 6) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับ
คู่รัก มีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง  ส่วน 4) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมคุณภาพชีวิตในระดับ
ไม่ดี (ตาราง 1) และภาพรวมคุณภาพชีวิติ พบว่าร้อยละ 19.5 มีคุณภาพชีวิตในระดับไม่ดี  ร้อยละ 
38.3 มีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง ร้อยละ 42.2  มีคุณภาพชีวิตในระดับดี (ตาราง 2) 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รายได้ มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.135, p=0.030) 
ความสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (r=0.152, p=0.014) การเข้าร่วมกิจกรรมในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในชนบทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.185, p=0.003) ระบบการดูแลสุขภาพ มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.201, p=0.001)  
ความจ าเป็นพ้ืนฐานของชีวิต มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (r=0.138, p=0.026) สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในชนบทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.169, p=0.006)  ส่วน อายุ ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ และการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (ตาราง 3) 
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ตาราง 1 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรายด้าน 

คุณภาพชีวิต (รายด้าน) 
ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (n=261) 

  S.D. ระดับความเห็น 
1. ด้านการรับรู้ 12.12 4.24 ปานกลาง 
2. ด้านตัวของตัวเอง 11.01 3.42 ปานกลาง 
3. ด้านความส าเร็จและความคาดหวังในอดีต ปัจจุบัน 
    และอนาคต  

11.34 4.26 ปานกลาง 

4. ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  9.80 4.06 ไม่ดี 
5. ด้านการเผชิญหน้ากับความตาย 10.42 3.57 ปานกลาง 
6. ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับคู่รัก 10.56 4.89 ปานกลาง 
 
ตาราง 2 แสดงจ านวน และร้อยละของระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาพรวม 

ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาพรวม จ านวน (n=261) ร้อยละ 
 ระดับดี (90 – 120 คะแนน) 110 42.2 
 ระดับปานกลาง (57 – 89 คะแนน) 100 38.3 
 ระดับไม่ดี (24 – 56 คะแนน) 51 19.5 

 

ตาราง 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (n=261)    

ปัจจัยคัดสรร 
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
r p-value 

อายุ 0.951 0.126 
รายได้ 0.135 0.030 
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ 0.111 0.073 
ความสัมพันธภาพในครอบครัว 0.152 0.014 
การเข้าร่วมกิจกรรมในครอบครัว 0.185 0.003 
การดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว -0.066 0.286 
ระบบการดูแลสุขภาพ 0.201 0.001 
ความจ าเป็นพื้นฐานของชีวิต 0.138 0.026 
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต 0.169 0.006 
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 19.5 มีคุณภาพชีวิตในระดับไม่ดี ร้อยละ 38.3 มีคุณภาพชีวิตใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 42.2  มีคุณภาพชีวิตในระดับดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุในชนบทส่วน
ใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาท าให้ขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง และส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าให้มีรายได้ต่ า และมักถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพังหรืออยู่กับบุตรหลาน 
จึงท าให้ไม่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวีรพงษ์ ยางเดี่ยว 
(Yangdeiyw, 2011) ที่พบว่าระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 
54.7) และสอดคล้องกับการศึกษาของภัทรพงษ์  เกตุคล้ายและคณะ (Ketklai & Jantaraposri, 
2012)  ที่พบว่าภาพรวมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพอยู่ในระดับปานกลาง  

จากผลการศึกษาพบว่า ระบบการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
ชนบทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.201, p=0.001)  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบดังกล่าวให้ความ
สนใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของสมจิตต์ ศิริวนารังสรรค์และเสน่ห์ แสงเงิน (Siriwanarangsun & Saengngoen, 
2017) ที่พบว่าระบบการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (r=0.338, p<0.001)  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 

1. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุ ร้อยละ 12.6 มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 80 ปี ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมจากปกติที่ได้จากภาครัฐ เช่น อาหาร เสื้อผ้า 
อุปกรณ์ช่วยเดิน ผ้าอ้อมส าเร็จรูปฯ ให้กับผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าว 

2. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุ ร้อยละ 82.8 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุ 

3. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุ ร้อยละ 84.7 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งอาจถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อพืชผลทางการเกษตร ดังนั้น หน่วยงานปกครองในพ้ืนที่
ควรควบคุมก ากับ สนับสนุนข้อกฎหมายให้กับผู้สูงอายุ 

4. จากผลการวิจัย พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรวมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่ากับ 1,478.1 บาท 

ซึ่งอาจไม่เพียงพอกับการด ารงชีพ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดสวัสดิการสินค้าราคาถูก

ให้ผู้สูงอายุ 
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5. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุ ร้อยละ 61.7 มีโรคประจ าตัวที่วินิจฉัยโดยแพทย์หรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างน้อย 1 โรค ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ควรจัดคลินิกตรวจ
รักษาโรคในสถานบริการทุกสัปดาห์ รวมถึงจัดหน่วยเคลื่อนที่บริการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

6. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 6.9 อยู่อาศัยตามล าพัง ดังนั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรระบบดูแลความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินให้กับผู้สูงอายุ 

 7. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 19.5 มีคุณภาพชีวิตในระดับไม่ดี ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้าไปตรวจสอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือแก้ไขต่อไป 

 8. จากผลการวิจัย พบว่า ระบบการดูแลสุขภาพ เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทดีที่สุด ดังนั้น ควรส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ อาสาสมัคร
สาธารณสุข รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ ใส่ใจและให้ความส าคัญของผู้สูงอายุ และบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ตรวจรักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพร่างกายให้เพ่ิมมากข้ึน   

 ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรศึกษาเพ่ือพัฒนาครอบครัวต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบท 
 2. ควรศึกษาและพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบท 
    3. ควรศึกษาและพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ  
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Testing the Dispersion of Annual Rainfall Amounts Using Confidence 
Intervals for the Coefficient of Variation of the Inverse Gamma 

Distribution: A Case Study from Thailand 
 

Wararit Panichkitkosolkul1 

 
Abstract 

Droughts are regular natural disasters in Thailand that happen nearly every 
year due to several factors such as rainfall or precipitation deficiency, human 
causes, drying out of surface water flow and global warming. The annual rainfall 
amounts fit an inverse gamma distribution, and this led us to consider testing rainfall 
dispersion via the coefficient of variation (CV). Herein, we propose two test statistics 
for testing the CV in an inverse gamma distribution. The proposed tes t statistics 
were based on the score and Wald methods. An evaluation of the performance 
of the proposed test statistics using Monte Carlo simulations was conducted 
under several shape parameter values in an inverse gamma distribution. The 
performances were compared based on the empirical type I error rates and the 
powers of the tests. The simulation results revealed that the test statistic based 
on the Wald method performed better than the test statistic based on the score 
method in terms of the attained nominal significance level and is thus 
recommended for analysis in similar scenarios. Furthermore, the efficacies of the 
proposed test statistics were also illustrated by applying them to annual rainfall 
amounts in Nakhon Ratchasima, Thailand. 
 
Keywords: Statistical test, Measure of dispersion, Continuous distribution, Simulation, 
Meteorology 
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Introduction 
 Since damage from natural disasters has increased due to anomalous global 

climate changes, researchers are interested in studying their occurrences. Thailand 
has been divided into six geographical regions by the National Research Council: 
north, northeast, central, east, west, and south, many of which are prone to the 
droughts most often occurring in the central northeastern part of Thailand. Drought in 
Thailand has directly affected to the agriculture and water sources, due to Thailand 
is the country that most of the population are doing agriculture. 

Nakhon Ratchasima, one of the northeastern provinces of Thailand, is faced 
with drought every year. In July 2019, five districts in Nakhon Ratchasima had been 
sufferred drought for nearly three months, with up to 20,000 rai (3,200 hectares) of 
paddy fields left parched for water. The locals were also struggling to find water to 
survive. (Nationthailand, 2022a). Moreover, in August 2019, twenty-six districts of 
Nakhon Ratchasima had been declared disaster zones by the provincial authority 
after crops on over two million rai (320,000 hectares) of farmland were destroyed by 
that year’s prolonged drought (Nationthailand, 2022b). 

Droughts take place whenever there is prolonged periods of rainfall deficiency 
for a season or more (Eartheclipse, 2022). Since rainfall amount varies greatly 
depending on the region and season, the coefficient of variation (CV) can be used to 
represent rainfall dispersion in different regions. The CV is a unit-free measure of 
variability relative to the population mean (Albatineh et al., 2017). It is defined as the 
ratio of the population standard deviation   to the population mean ,  namely 

/ ,    where 0.   It has been more widely used than the standard deviation 
for comparing the variations of several variables obtained by different units. 

The estimator of the CV has been widely applied in many fields of science, 
including the medical sciences, engineering, economics and others. For example, the 
applicability of the CV method for analyzing synaptic plasticity was studied by Faber 
and Korn (1991). Calif and Soubdhan (2016) used the CV to measure the spatial and 
temporal correlation of global solar radiation. Reed et al. (2002) used the CV in 
assessing the variability of quantitative assays. Bedeian and Mossholder (2000) used 
the CV for comparing diversity in work groups. Kang et al. (2007) applied the CV for 
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monitoring variability in statistical process control. Castagliola et al. (2011) proposed 
a new method to monitor the CV by means of two one-sided exponentially weighted 
moving average charts of the CV squared. 

In probability and statistics, the inverse gamma distribution is a two-parameter 
family of continuous distributions on the positive real line, which is the distribution of 
the reciprocal of a variable distributed according to the gamma distribution (Abid and 
Al-Hassany, 2016). The inverse gamma distribution is most often used as a conjugate 
prior distribution in Bayesian statistics. There are several research papers to study the 
distribution of the inverse gamma. For example, Gelman (2006) applied inverse 
gamma distribution as the prior distributions for variance parameters in hierarchical 
models. Abid and Al-Hassany (2016) studied some issues related with inverted 
gamma distribution which is the reciprocal of the gamma distribution. Llera and 
Beckmann (2016) introduced five different algorithms based on method of moments, 
maximum likelihood method and Bayesian method to estimate the parameters of 
inverted gamma distribution. Glen and Leemis (2017) studied the inverse gamma 
distribution as a survival distribution. 

The literature on testing the CV for the inverse gamma distribution is limited. 
However, there are many methods available for estimating the confidence interval 
for a population CV for the inverse gamma distribution. Kaewprasert et al. (2020) 
presented three confidence intervals for the CV of an inverse gamma distribution 
using the score method, the Wald method and the percentile bootstrap confidence 
interval. These confidence intervals for the CV can be used to test the hypothesis for 
the CV.  

The objective of this paper is to propose some methods for testing the CV for 
the inverse gamma distribution and identify the appropriate methods for 
practitioners. Two confidence intervals proposed by Kaewprasert et al. (2020) are 
considered in order to test the CV. A simulation study was conducted to compare 
the performance of these methods. Based on the simulation results, test statistic 
with high power that attained a nominal significance level is recommended for 
practitioners. 
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The rest of this paper is organized as follows. The point estimation of 
parameters in an inverse gamma distribution are reviewed in the second section. In 
the third section, we present the proposed methods for testing the CV of the inverse 
gamma distribution. The simulation study and results are discussed in the fourth 
section. The fifth section shows the application of the proposed statistical tests to 
real data is shown using the annual rainfall amounts in Nakhon Ratchasima, Thailand. 
Discussion and conclusions are presented in the final section. 
 
Point Estimation of Parameters in an Inverse Gamma Distribution 

In this section, we explain the point estimation of parameters in an inverse 
gamma distribution. Let 1( ,..., )nX X X  be a random sample from the inverse 
gamma distribution with the shape parameter   and scale parameter ,  
denoted as ( , ).IG    The probability density function of X  is given by 

 1( ; , ) exp ,
( )

f x x
x


 

 


   
  
  

  0, 0, 0.x            (1) 

The population mean and variance of X  are defined as 

( ) ,
1

E X
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Therefore, the CV of X  can be expressed as 
1

( ) .
2
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Since   is an unknown parameter, it is required to be estimated. The maximum 
likelihood estimators (MLE) for   and .  Thus, the log-likelihood function of   
and   is given by 

1 1
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n n

i

i ii

L X n n
X


     

 

 
       

 
   

Taking partial derivatives of the above equation with respect to   and ,  
respectively, the score function is derived as 
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Then, the maximum likelihood estimators can be conducted for   and ,  
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Also, the estimator of CV is given by 1ˆ .
ˆ 2







 

 

Methods for Testing the Coefficient of Variation of the Inverse Gamma 
Distribution 

Let 
1,..., nX X  be an independent and identically distributed (i.i.d.) random 

sample of size n  from the inverse gamma distribution with the shape parameter 
  and scale parameter .  We want to test for the population CV. The null and 
alternative hypotheses are defined as follows: 

0 0:H    

1 0: .H    
In this section, we discuss two test statistics for the CV based on the score 

method and the Wald method. 
1. Score method 
Let   and   be the parameter of interest and the nuisance parameters, 

respectively. In general, the score statistic is denoted as 
1

1 0 0 0 0 0 0
ˆ ˆ ˆ( , ) ( , ) ( , ),TW U I U       

where 0̂  is the maximum likelihood estimator for ,  under the null hypothesis 

0 0: ,H     0 0
ˆ( , )U    is the vector of the score function and 

0 0
ˆ( , )I    is the 

matrix of the Fisher information. Here, it is easy to derive that the score function 
under 0H   is 
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The inverse of the matrix of the Fisher information can be derived as follows 
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Using the property of the score function, we can see that the pivotal 
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converges in distribution to the standard normal distribution. Since the variance of ̂  

is 
2

02
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  it is approximated by substituting ̂  in its variance. Under 0 ,H   the statistic 
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From the probability statement, 1 / 2 1 / 21 ( ),scoreP Z Z Z         it can be 
simply written as 1 ( ).s sP l u      Therefore, the (1 )100%  confidence 
interval for   based on the score method is given by 
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 and / 2Z  is the / 2 -upper quantile of the 

standard normal distribution. Therefore, we will reject the null hypothesis, 

0 0: ,H    if 
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2. Wald method 
The Wald statistic is an asymptotic statistic derived from the property of the 

maximum likelihood estimator. The general form of the Wald statistic under the null 
hypothesis 0 0:H     is defined as 

1

2 0 0
ˆˆ ˆ ˆ( ) ( , ) ( ),TW I     



   
 

 

where ˆˆ( , )I    is the estimated variance of ̂  obtained from the first row and the 
first column of 1 ˆˆ( , ).I    Using the information of partial derivatives from the 
previous subsection, the inverse matrix is given by 
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    Therefore, under 0 ,H   we obtain the Wald statistic 
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which has the limiting distribution of a standard normal distribution. Thus, the 
(1 )100%  confidence interval for   based on the Wald method is given by 
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where / 2Z  is the / 2 -upper quantile of the standard normal distribution. 
Therefore, we will reject the null hypothesis, 
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Simulation Study and Results 
In this study, two statistical methods for testing the population CV in an inverse 

gamma distribution are considered. Since a theoretical comparison is not possible, a 
Monte Carlo simulation was conducted using the R version 4.1.3 statistical software 
(Ihaka and Gentleman, 1996) to compare the performance of the test statistics. The 
methods were compared in terms of their attainment of empirical type I error rates 
and the powers of their performance. The simulation results are presented only for 
the significant level  = 0.05, since a)  = 0.05 is widely used to compare the power 
of the test and b) similar conclusions were obtained for other values of .  

To observe the behavior of small, moderate and large sample sizes, we used 
n  = 25, 50, 75, 100 and 200. The number of simulations was fixed at 10,000. The 
data were generated from an inverse gamma distribution with 1   and   was 
adjusted to obtain the required coefficient of variation .  We set   0.05, 0.10, 0.15, 
0.20, 0.25, 0.30 and 0.35.  

As can be seen in the simulation results shown in Tables 1-7, the empirical 
type I error rates of the Wald method were close to the nominal significance level of 
0.05 for all sample sizes while those of the score method were close to the nominal 
significance level of 0.05 for larger sample sizes. The score method performed well in 
terms of the power of the test for 

0.   On the other hand, the Wald method 
performed better for 

0.   We observed a general pattern; when the sample size 
increases, the power of the test also increases and the empirical type I error rate 
approaches 0.05. Also the power increases as the value of the CV departs from the 
hypothesized value of the CV. It was observed that for large sample sizes, the 
performance of the test statistics did not differ greatly in the sense of power and the 
attainment of the nominal significance level of the test. However, a significant 
difference was observed for small sample sizes. 
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Table 1. Empirical type I error rates (bold numeric) and powers of tests for IG(402, 1),   0.05. 

n Method 0  
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

25 Score 1.0000 0.9974 0.6767 0.0568 0.1125 0.4796 0.8607 0.9850 0.9989 
 Wald 1.0000 1.0000 0.9423 0.4102 0.0383 0.1088 0.4081 0.7516 0.9406 

50 Score 1.0000 1.0000 0.9887 0.3329 0.0790 0.6190 0.9738 0.9998 1.0000 
 Wald 1.0000 1.0000 0.9983 0.6442 0.0446 0.3042 0.8535 0.9943 0.9999 

75 Score 1.0000 1.0000 0.9998 0.5840 0.0742 0.7498 0.9956 1.0000 1.0000 
 Wald 1.0000 1.0000 1.0000 0.8026 0.0472 0.4971 0.9747 1.0000 1.0000 

100 Score 1.0000 1.0000 1.0000 0.7624 0.0693 0.8292 0.9997 1.0000 1.0000 
 Wald 1.0000 1.0000 1.0000 0.8954 0.0485 0.6434 0.9973 1.0000 1.0000 

200 Score 1.0000 1.0000 1.0000 0.9838 0.0618 0.9739 1.0000 1.0000 1.0000 
 Wald 1.0000 1.0000 1.0000 0.9938 0.0484 0.9406 1.0000 1.0000 1.0000 

 

Table 2. Empirical type I error rates (bold numeric) and powers of tests for IG(102, 1),   0.10. 

n Method 0  
0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 

25 Score 0.6696 0.2744 0.061 0.0413 0.1155 0.2711 0.4674 0.6806 0.8383 
 Wald 0.9417 0.7357 0.3994 0.1433 0.0431 0.0483 0.1055 0.2268 0.3772 

50 Score 0.9853 0.7963 0.3257 0.0583 0.0820 0.2996 0.6087 0.8623 0.9722 
 Wald 0.9977 0.9455 0.6460 0.2192 0.0432 0.0962 0.2933 0.5913 0.8365 

75 Score 0.9996 0.9561 0.5740 0.1078 0.0680 0.3319 0.7339 0.9436 0.9948 
 Wald 1.0000 0.9883 0.7927 0.2888 0.0420 0.1454 0.4792 0.8088 0.9681 

100 Score 1.0000 0.9911 0.7512 0.1785 0.0688 0.3806 0.8169 0.9816 0.9995 
 Wald 1.0000 0.9982 0.8867 0.3592 0.0469 0.1976 0.6333 0.9316 0.9967 

200 Score 1.0000 1.0000 0.9799 0.4410 0.0595 0.5595 0.9690 0.9999 1.0000 
 Wald 1.0000 1.0000 0.9919 0.5863 0.0496 0.4089 0.9279 0.9992 1.0000 

 

An Empirical Application 
To illustrate the application of the two statistical methods for testing the CV 

introduced in the previous section, we used data on the annual rainfall amounts 
(millimeter: mm.) obtained from Lower Northeastern Region Hydrological Irrigation 
Center, Royal Irrigation Department, Thailand (http://hydro-4.rid.go.th). The annual 
rainfall amounts were measured from the station at Hydrology and Water 
Management Center for Lower Northeastern Region, Mueang District, Nakhon 
Ratchasima, Thailand from 1998 to 2017. The descriptive statistics are as follows: 
sample size = 20, mean = 1089.88, standard deviation (SD) = 183.88, CV = 0.169, 
coefficient of skewness = 0.731, and kurtosis = 0.633. The distribution of the annual 
rainfall amount is right-skewed and it has heavy-tailed data distribution. The 
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histogram, density plot, Box and Whisker plot and the inverse gamma quantile-
quantile (Q-Q) plot are shown in Figure 1. They confirmed that the fitted distribution 
for annual rainfall amounts are not symmetric distribution. 
 
Table 3. Empirical type I error rates (bold numeric) and powers of tests for IG(46.44, 1),  

0.15. 

n Method 0  
0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 

25 Score 0.1695 0.0592 0.0323 0.0542 0.1131 0.1966 0.3222 0.4602 0.5987 
 Wald 0.6244 0.3933 0.1982 0.0933 0.0398 0.035 0.0559 0.1014 0.1703 

50 Score 0.6296 0.3168 0.0985 0.0401 0.0794 0.1973 0.3845 0.5925 0.7685 
 Wald 0.8673 0.6352 0.3253 0.1241 0.0476 0.0580 0.1421 0.2815 0.4585 

75 Score 0.8726 0.5564 0.2101 0.0549 0.0702 0.2085 0.4603 0.7160 0.8807 
 Wald 0.9595 0.7910 0.4546 0.1564 0.0446 0.0814 0.2292 0.4591 0.6954 

100 Score 0.9612 0.7378 0.3319 0.0750 0.0651 0.2276 0.5131 0.7890 0.9465 
 Wald 0.9884 0.8882 0.5468 0.1856 0.0465 0.1005 0.3030 0.5954 0.8423 

200 Score 0.9996 0.9757 0.6977 0.1775 0.0556 0.3102 0.7294 0.9599 0.9979 
 Wald 0.9998 0.9909 0.8137 0.2988 0.0501 0.1901 0.5836 0.9112 0.9923 

 

Table 4. Empirical type I error rates (bold numeric) and powers of tests for IG(27, 1),   0.20. 

n Method 0  
0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 

25 Score 0.0531 0.0332 0.0383 0.0683 0.1146 0.1693 0.2406 0.3386 0.4419 
 Wald 0.3825 0.2363 0.1356 0.0727 0.0421 0.0319 0.0382 0.0617 0.0920 

50 Score 0.2990 0.1337 0.0525 0.0418 0.0782 0.1537 0.2766 0.4017 0.5590 
 Wald 0.6224 0.4029 0.2099 0.0950 0.0446 0.0501 0.0924 0.1523 0.2578 

75 Score 0.5438 0.2697 0.0988 0.0428 0.0677 0.1550 0.3047 0.4879 0.6761 
 Wald 0.7710 0.5278 0.2700 0.1097 0.0497 0.0571 0.1323 0.2445 0.4195 

100 Score 0.7210 0.4130 0.1611 0.0571 0.0616 0.1630 0.3386 0.5600 0.7552 
 Wald 0.8735 0.6327 0.3462 0.1282 0.0485 0.0642 0.1731 0.3494 0.5535 

200 Score 0.9734 0.7889 0.4010 0.1028 0.0545 0.2039 0.4865 0.7950 0.9462 
 Wald 0.9889 0.8803 0.5573 0.1895 0.0495 0.1178 0.3402 0.6589 0.8870 
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Table 5. Empirical type I error rates (bold numeric) and powers of tests for IG(18, 1),   0.25. 

n Method 0  
0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 

25 Score 0.0352 0.0382 0.0506 0.0758 0.1106 0.1547 0.2170 0.2716 0.3413 
 Wald 0.2629 0.1754 0.1032 0.0624 0.0429 0.0357 0.0362 0.0456 0.0604 

50 Score 0.1462 0.0732 0.0422 0.0469 0.0812 0.1281 0.2077 0.2975 0.4174 
 Wald 0.4259 0.2649 0.1522 0.0771 0.0481 0.0400 0.0582 0.1007 0.1570 

75 Score 0.2985 0.1510 0.0655 0.0419 0.0643 0.1278 0.2174 0.3480 0.4903 
 Wald 0.5519 0.3563 0.1932 0.0920 0.0489 0.0548 0.0866 0.1552 0.2465 

100 Score 0.4550 0.2387 0.1030 0.0483 0.0624 0.1222 0.2478 0.3960 0.5687 
 Wald 0.6750 0.4437 0.2388 0.1007 0.0471 0.0572 0.1131 0.2112 0.3529 

200 Score 0.8313 0.5555 0.2471 0.0767 0.0538 0.1425 0.3322 0.5845 0.7888 
 Wald 0.9061 0.7046 0.3856 0.1425 0.0529 0.0780 0.2056 0.4227 0.6513 

 

Table 6. Empirical type I error rates (bold numeric) and powers of tests for IG(13.11, 1),  

0.30. 

n Method 0  
0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 

25 Score 0.0324 0.0431 0.0594 0.0784 0.1094 0.1444 0.1834 0.2214 0.2787 
 Wald 0.1879 0.1306 0.0915 0.0557 0.0429 0.0328 0.0308 0.0345 0.0457 

50 Score 0.0858 0.0535 0.0427 0.0534 0.0736 0.1136 0.1653 0.2352 0.3164 
 Wald 0.2997 0.2058 0.1178 0.0717 0.0481 0.0410 0.0513 0.0759 0.1034 

75 Score 0.1832 0.0934 0.0534 0.0426 0.0623 0.1103 0.1775 0.2544 0.3573 
 Wald 0.4103 0.2550 0.1497 0.0818 0.0511 0.0474 0.0676 0.1048 0.1649 

100 Score 0.2806 0.1494 0.0678 0.0442 0.0603 0.1024 0.1809 0.2853 0.4150 
 Wald 0.5001 0.3153 0.1690 0.0878 0.0497 0.0474 0.0816 0.1320 0.2227 

200 Score 0.6430 0.3718 0.1668 0.0652 0.0517 0.1115 0.2307 0.4030 0.5970 
 Wald 0.7682 0.5246 0.2832 0.1242 0.0513 0.0618 0.1361 0.2686 0.4456 

 

Table 7. Empirical type I error rates (bold numeric) and powers of tests for IG(10.16, 1),  

0.35. 

n Method 0  
0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 

25 Score 0.0390 0.0437 0.0677 0.0855 0.1105 0.1273 0.1599 0.2032 0.2378 
 Wald 0.1433 0.1077 0.0822 0.0600 0.0435 0.0375 0.0335 0.0334 0.0375 

50 Score 0.0618 0.0454 0.0413 0.0535 0.0700 0.1081 0.1438 0.1948 0.2392 
 Wald 0.2292 0.1512 0.0991 0.0653 0.0463 0.0434 0.0444 0.0610 0.0761 

75 Score 0.1205 0.0697 0.0464 0.0443 0.0619 0.0969 0.1373 0.1968 0.2719 
 Wald 0.3080 0.1971 0.1226 0.0778 0.0496 0.0471 0.0497 0.0735 0.1128 

100 Score 0.1849 0.1015 0.0578 0.0479 0.0591 0.0903 0.1488 0.2144 0.3023 
 Wald 0.3723 0.2356 0.1424 0.0845 0.0518 0.0478 0.0617 0.0976 0.1474 

200 Score 0.4521 0.2650 0.1271 0.0573 0.0488 0.0859 0.1653 0.2893 0.4324 
 Wald 0.6052 0.4072 0.2285 0.1079 0.0524 0.0541 0.0913 0.1750 0.2854 
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Table 8 reports the Akaike information criterion (AIC) (Akaike, 1974) results to 
check the fitting of the distribution for the annual rainfall amounts in Nakhon 
Ratchasima. AIC is defined as 

2ln 2 ,AIC L k    
where L  is the likelihood function and k  is the number of parameters. The results 
show that the annual rainfall amounts in Nakhon Ratchasima had an inverse gamma 
distribution because the AIC value of the inverse gamma distribution was smallest. 
The annual rainfall amounts in Nakhon Ratchasima had an inverse gamma 
distribution with a shape parameter, ̂   39.5984 and a scale parameter, ̂ 

42063.56, while the estimator of the CV is ̂  0.1631 using the maximum likelihood 
estimation. 

Our interest was in testing the population CV of the annual rainfall amounts in 
Nakhon Ratchasima. Suppose the researcher wanted to test the claim that a 
population CV equals 0.20. The null and alternative hypotheses are respectively 
given as follows: 

0 : 0.20H    

1 : 0.20.H    
The lower and upper critical values of both test statistics were shown in Table 

9. The null hypothesis 0H  was not rejected since 00.0989 0.2111   and 

00.1269 0.2768   using test statistics based on the score and Wald methods, 
respectively. We conclude that the population CV of the annual rainfall amounts in 
Nakhon Ratchasima does not differ from 0.20 at the 0.05 significance level. 
 
Discussion and Conclusions 

The aim of this study is to identify potential methods that can be 
recommended to practitioners for testing the CV in an inverse gamma distribution. A 
general pattern was observed (as expected); as the sample size increased, the power 
of the test also increased and the empirical type I error rates approached 0.05. 
Moreover, the power increased as the value of CV departed from the hypothesized 
value of the CV. It can be observed that for large sample sizes, the performance of 
both methods did not differ greatly in terms of the power and attaining the nominal 
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size of the test. However, a significant difference was observed for small sample 
sizes. In addition, the researchers can applied the proposed methods for testing the 
population CV in an inverse gamma distribution with other data sets fitted well to an 
inverse gamma distribution. For example, the inverse gamma distribution has been 
used for the hitting time distribution of a Wiener process. Future research could 
focus on the one-tailed hypothesis testing. 

In this study, two statistical methods for testing the population CV in an inverse 
gamma distribution were derived. Based on the simulation results, it is evident that 
the Wald method performed better than the score method in terms of the empirical 
type I error rate. The score method performed well in the sense of the power of the 
test when the population CV was smaller than the hypothesized value of the CV. On 
the other hand, the Wald method performed better when the population CV was 
greater than the hypothesized value of the CV. In summary, we would recommend 
the Wald method for testing since its empirical type I error rate is close to the 
nominal significance level. 

 
Figure 1. (a) histogram (b) density plot (c) Box and Whisker plot (d) inverse gamma  

Q-Q plot of the annual rainfall amounts in Nakhon Ratchasima, Thailand 
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Table 8. Results of AIC for the annual rainfall amounts in Nakhon Ratchasima, 
Thailand. 

Normal Cauchy Expone
ntial 

Logistic Gamma Inverse 
Gamma 

268.302
7 

275.773
8 

321.751
7 

268.432
5 

267.109
6 

266.4969 

 
Table 9. Critical values of test statistics based on the score and Wald methods for 
the significance level of 0.05 

Method Critical values 
Lower Upper 

Score 0.0989 0.2111 
Wald 0.1269 0.2768 
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การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับ 
รังสีอินฟราเรดไกล และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

ของผงกระเจ๊ียบเขียวอบแห้ง 
A Study on Thermal Efficiency of a Vacuum Dryer Combined with 

Far-infrared Radiation and Sensory Evaluation of Dried Okra Powder 
 

นิวัตน์ ประทุมไชย1 ศิริชัย วิเวก2  ปยิบตุร อินนุ3 ณัฐพงศ์ สมฟั่น4 สมหญิง พงศ์พิมล5 และ ภูมิใจ สอาดโฉม6 
Niwat Pratoomchai  Sirichai Vivek  Piyabud Innu  Nattapong Somfan  Somying Pongpimol  and Poomjai Sa-adchom  
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้งสุญญากาศ
ร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้ง โดย
อบแห้งแผ่นกระเจี๊ยบเขียวขนาด 30x30 (กว้างxยาว) เซนติเมตร และความหนา 5 มิลลิเมตร ที่ความ
ดันของห้องอบแห้ง 7 และ 17 กิโลปาสคาล และอุณหภูมิอบแห้งที่ 70 องศาเซลเซียส จนความชื้น
ของแผ่นกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งต่่ากว่าร้อยละ 10 มาตรฐานเปียก จากผลการทดลองพบว่า การอบแห้ง
แผ่นกระเจี๊ยบเขียวที่ความดัน 7 กิโลปาสคาล มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื ่องอบแห้ง
มากกว่าการอบแห้งแผ่นกระเจี๊ยบเขียวที่ความดัน 17 กิโลปาสคาล ผลการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสของผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งพบว่า คะแนนทางประสาทสัมผัสด้านสี ลักษณะปรากฏ 
กลิ่น และความชอบโดยรวมของผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งที่ความดัน 7 และ 17 กิโลปาสคาล ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P>0.05) นอกจากนี้ ผงกระเจี ๊ยบเขียวอบแห้งใน
งานวิจัยนี้มีคะแนนทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น และความชอบโดยรวมมากกว่าผงกระเจี๊ยบ
เขียวอบแห้งที่จ่าหน่ายในท้องตลาด (ผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และอบแห้งด้วย
แสงอาทิตย์) อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P0.05) 
 
ค าส าคัญ : การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส กระเจี๊ยบเขียว เครื่องอบแห้งสุญญากาศ 
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน รังสีอินฟราเรดไกล 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study the thermal efficiency of a vacuum 
dryer combined with far-infrared radiation and to evaluate the sensory of dried okra 
powder. The okra sheets with a size of 30x30 (width x length) cm and a thickness of 
5 mm were dried at the pressures of the drying chamber of 7 and 17 kPa, and at a 
drying temperature of 70oC until the moisture content of the dried okra sheets was 
less than 10% wet basis. The experimental results found that drying of okra sheets at 
the pressure of 7 kPa had a higher thermal efficiency of the dryer than that of 17 kPa. 
The sensory evaluation of dried okra powder found that the sensory scores on 
color, appearance, odor, and overall preference of dried okra powder at the 
pressures of 7 and 17 kPa were not significantly different (P>0.05). In addition, 
dried okra powder in this study had the sensory scores on color, odor, and overall 
preference than dried okra powder commercially available (Freeze-dried and solar-
dried okra powder) with statistically significant (P0.05). 
 
Keywords : Far-infrared radiation, Okra, Sensory evaluation, Thermal efficiency,  
Vacuum dryer 
 
1. บทน า 
 กระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักเศรษฐกิจที่ส่าคัญของประเทศไทย ในแต่ละปีมีการส่งออก
กระเจี๊ยบเขียวไปยังต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาท โดยประเทศไทยมีการส่งออกไปยัง
ประเทศญี่ปุุนถึงร้อยละ 95 ของการส่งออกกระเจี๊ยบเขียวทั้งหมด (นิพนธ์ หาญสุข และคณะ, 2563) 
กระเจี๊ยบเขียวสามารถปลูกได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย แหล่งปลูกกระเจี๊ยบเขียวที่ส่าคัญในประเทศ
ไทย ได้แก่ จังหวัดสระบุรี อ่างทอง ปทุมธานี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และกรุงเทพมหานคร (สร
พงค์ เบญจศรี และชฎารัตน์ บุญจันทร์, 2554) กระเจี๊ยบเขียวยังเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็น
สารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย อุดมด้วยโปรตีน และมีแร่ธาตุและวิตามินต่างๆ ได้แก่ 
แคลเซียม โพแทสเซียม ไนอาซีน ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ ไทอามีน ไรโบฟลาวิน และกรด
แอสคอร์บิก นอกจากนี้มีสรรพคุณช่วยลดอาการโรคกระเพาะ ส่าไส้อักเสบ ปูองกันอาการหลอดเลือด
ตีบตัน รักษาความดันโลหิตให้เป็นปกติ บ่ารุงสมอง และเป็นยาระบายที่ดี (สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์, 
2565) อย่างไรก็ตามบางฤดูกาลมีผลผลิตกระเจี๊ยบเขียวมากเกินความต้องการของตลาด ดังนั้นจึงมี
การแปรรูปกระเจี๊ยบเขียวสดให้เป็นกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งซึ่งช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ได้ 
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 การอบแห้งเป็นกระบวนการลดความชื้นของผลิตภัณฑ์ โดยให้ความร้อนแก่ผลิตภัณฑ์เพ่ือไล่
ความชื้นออกจากผลิตภัณฑ์โดยการระเหย ดังนั้นการอบแห้งจึงช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิ ตภัณฑ์ 
ลดน้่าหนักของผลิตภัณฑ์ในการขนส่ง และเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้ (ณัฐกานต์ ไชยศิรินทร์, 2561) 
การอบแห้งส่วนใหญ่นิยมอบแห้งด้วยอากาศร้อน แต่มีข้อเสียคือ ใช้เวลาอบแห้งที่นาน สิ้นเปลือง
พลังงานที่ใช้อบแห้งมาก และการกระจายของอากาศร้อนในห้องอบแห้งไม่ทั่วถึง (สุวิทย์ แพงกันยา, 
2553) ดังนั้นมีการพัฒนาเทคนิคการอบแห้งแบบต่าง ๆ ซึ่งการอบแห้งแบบสุญญากาศเป็นวิธีการ
หนึ่งที่น่าสนใจ โดยอบแห้งผลิตภัณฑ์ภายใต้ความดันที่ต่่ากว่าความดันบรรยากาศ ส่งผลให้น้่าที่อยู่
ในผลิตภัณฑ์มีจุดเดือดต่่าและระเหยออกจากผลิตภัณฑ์ได้เร็ว และช่วยลดพลังงานที่ใช้ในการอบแห้ง 
(ภูมิใจ สอาดโฉม และธนิต สวัสดิ์เสวี, 2557) ในปัจจุบันมีการน่ารังสีอินฟราเรดไกลมาใช้ร่วมกับ
การอบแห้งแบบสุญญากาศ โดยรังสีอินฟราเรดไกลสามารถแผ่ทะลุเข้าไปในเนื้อผลิตภัณฑ์ ท่าให้
อุณหภูมิในเนื้อผลิตภัณฑ์สูงขึ้น การระเหยของน้่าในเนื้อและผิวผลิตภัณฑ์จึงเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน 
ส่งผลให้ผิวผลิตภัณฑ์หดตัวน้อย และคงสมบัติบางอย่างของผลิตภัณฑ์ ใกล้เคียงกับวัตถุดิบที่น่ามา
อบแห้ง (ชญานิศ รัตนมงคล, 2561) รังสีอินฟราเรดไกลยังสามารถกระจายความร้อนได้อย่าง
สม่่าเสมอ ช่วยประหยัดพลังงาน และลดระยะเวลาที่ใช้อบแห้ง (กมลศักดิ์ พลหนองคูณ และคณะ, 
2564) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบแห้งแบบสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล ได้แก่ หมูแผ่น 
(ภูมิใจ สอาดโฉม และธนิต สวัสดิ์เสวี, 2557) มะม่วง (ชญานิศ รัตนมงคล, 2561) เพชรสังฆาต 
(เศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน์, 2562) ดอกบัว (วรวุฒิ มานะงาน และ กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์, 2563) 
และขิง (กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์, 2564) อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบแห้ง
กระเจี๊ยบเขียวแบบสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล ดังนั้นคณะผู้วิจัยเห็นว่า ควรศึกษาการ
อบแห้งกระเจี๊ยบเขียวแบบสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล โดยศึกษาประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนของเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล และประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสของผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรด
ไกล และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้ง 
 
3. อุปกรณ์และวิธีการ 

3.1 วัตถุดิบ 
3.1.1 กระเจี๊ยบเขียว พันธุ์แม่โจ้ 49 
3.2 เครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล 
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 ลักษณะภายนอกและภายในของของเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล
แสดงดังภาพที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 1) ปั๊มสุญญากาศโรตารีเวนแบบสองจังหวะยี่ห้อ Woosung รุ่น 
MPV-6 ขนาด 400 วัตต์ 2) ห้องอบแห้งซึ่งมีขนาดประมาณ 50x35x35 (กว้างxยาวxสูง) เซนติเมตร 
ภายในห้องอบแห้งมีการติดตั้งฉนวนเซรามิคไฟเบอร์หนา 12.5 มิลลิเมตร 3) ถาดวางผลิตภัณฑ์ขนาด 
30x30x2 (กว้างxยาวxสูง) เซนติเมตร 4) หลอดรังสีอินฟราเรดไกลยี่ห้อ Infrapara รุ่น AW-2-500 
ขนาด 500 วัตต์ จ่านวน 1 หลอด ติดตั้งอยู่ที่ผนังด้านบนของห้องอบแห้งและอยู่เหนือผลิตภัณฑ์
อบแห้ง 10 เซนติเมตร 5) มาตรวัดความดันสุญญากาศยี่ห้อ Nuova Fima รุ่น MGS10 DS63D 6) 
เครื่องควบคุมความดันยี่ห้อ Sunx รุ่น DP-100 7) เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบพีไอดียี่ห้อ Toho     
รุ่น TTM-004-PA ต่าแหน่งที่ควบคุมอุณหภูมิอากาศอยู่กลางห้องอบแห้งและอยู่เหนือผลิตภัณฑ์
อบแห้ง 5 เซนติเมตร ใช้เทอร์โมคัปเปิลชนิด K เป็นตัววัดอุณหภูมิ และ 8) มิเตอร์วัดไฟฟูายี่ห้อ Dai-
ichi ซึ่งอ่านค่าละเอียด 0.01 กิโลวัตต์ชั่วโมง 
 

 
 (ก) ลักษณะภายนอกของเครื่องอบแห้ง (ข) ลักษณะภายในของเครื่องอบแห้ง 

ภาพที่ 1 ลักษณะภายนอกและภายในของเครื่องอบแห้งสุญญากาศรว่มกับรังสีอินฟราเรดไกล 

 
3.3 วิธีการทดลอง 
3.3.1 การเตรียมกระเจี๊ยบเขียว 

 ซื้อกระเจี๊ยบเขียวอายุ 45-50 วัน จากตลาดสดเทศบาล อ.เมือง จ.ตาก แล้วน่ากระเจี๊ยบ
เขียว 500 กรัม มาล้างด้วยน้่าเปล่าและลวกในน้่าเดือดจ่านวน 2 ลิตร ที่ผสมโซเดียมคลอไรด์     
(เกลือแกง) ร้อยละ 1 โดยมวล นาน 3 นาที จากนั้นท่าให้เย็นทันทีโดยแช่น้่าเย็นจ่านวน 2 ลิตร นาน 
1 นาที และพักให้สะเด็ดน้่า แล้วปั่นกระเจี๊ยบเขียวด้วยเครื่องปั่นผสมอาหารให้ละเอียด จากนั้นเท
กระเจี๊ยบเขียวบดลงบนถาดที่รองด้วยแผ่นเทฟลอน แล้วเกลี่ยกระเจี๊ยบเขียวบดให้เป็นแผ่นหนา 5 
มิลลิเมตร 
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3.3.2 วิธีการอบแห้ง 
 อบแห้งกระเจี๊ยบเขียว (มวล 500 กรัม) ขนาด 30x30 (กว้างxยาว) เซนติเมตร หนา 5 
มิลลิเมตร ที่ความดันของห้องอบแห้ง 7 และ 17 กิโลปาสคาล และอุณหภูมิอบแห้งที่ 70 องศา
เซลเซียส จนความชื้นของกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งต่่ากว่าร้อยละ 10 มาตรฐานเปียก (วันเพ็ญ แสงทอง
พินิจ และคณะ, 2558) 
 3.3.3 การหาความชื้นของกระเจี๊ยบเขียว 
 ความชื้นของกระเจี๊ยบเขียวหาจากสมการที่ (1) 

  
W - D

M
W

100           (1) 

โดยที่ M คือความชื้นของกระเจี๊ยบเขียว (ร้อยละมาตรฐานเปียก) W คือมวลของกระเจี๊ยบเขียว (กรัม) 
และ D คือมวลแห้งของกระเจี๊ยบเขียว (กรัม) ทั้งนี้ค่า D หาได้โดยน่ากระเจี๊ยบเขียวไปอบในตู้อบไฟฟูา
ที่อุณหภูม ิ105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง จนมวลคงที่ (AOAC, 2019) 

3.4 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล 
 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกลหาจาก
อัตราส่วนของปริมาณความร้อนที่ใช้ในการระเหยน้่าออกจากกระเจี๊ยบเขียวต่อปริมาณไฟฟูาที่ใช้
ในการอบแห้งกระเจี๊ยบเขียว ดังสมการที่ (2) (วรรณวิมล พุ่มโพธิ์ และคณะ, 2563) 

  
w fg

th
elec

M h
η

E
100          (2) 

 โดยที่ th คือประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสี
อินฟราเรดไกล (ร้อยละ) Mw คือปริมาณน้่าที่ระเหยออกจากกระเจี๊ยบเขียว (กิโลกรัม) hfg คือค่า
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้่าที่ความดันบรรยากาศ (2,257.92 กิโลจูลต่อกิโลกรัม) และ 
Eelec คือปริมาณไฟฟูาที่ใช้ในการอบแห้งกระเจี๊ยบเขียว (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 
 3.5 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้ง 
 กระเจี๊ยบเขียวหลังอบแห้งจะถูกบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดอาหารยี่ห้อ  Spring Green 
Evolution รุ่น PG500 ขนาด 1600 วัตต์ นาน 1 นาที จากนั้นถูกร่อนผ่านรูตะแกรงขนาด 60 เมช 
(ขนาดรูตะแกรงช่องละ 0.25x0.25 (กว้างxยาว) มิลลิเมตร) ผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งในงานวิจัยนี้ถูก
เปรียบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผัสกับผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งที่จ่าหน่ายในท้องตลาด 2 ยี่ห้อ 
(ผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งด้วยแสงอาทิตย์ (Solar drying) และอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze 
drying)) การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสใช้วิธี 9-point hedonic scale (1=ไม่ชอบมาก
ที่สุด 2=ไม่ชอบมาก 3=ไม่ชอบปานกลาง 4=ไม่ชอบเล็กน้อย 5=เฉย ๆ 6=ชอบเล็กน้อย 7=ชอบ
ปานกลาง 8=ชอบมาก และ 9=ชอบมากที่สุด) (กมลศักดิ์ พลหนองคูณ และคณะ, 2564) โดยผู้
ประเมินเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกฝนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแล้ว (นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก) จ่านวน 15 คน แบบประเมินประกอบด้วยค่าถาม 4 ข้อ ได้แก่ 
ลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ กลิ่น และความชอบโดยรวม 
 3.6 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื ่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล
วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ส่วนผลการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ผลทางสถิติ
แบบ One-way ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย
วิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) 
 
4. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 4.1 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล 
 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล โดยอบแห้ง
กระเจี๊ยบเขียวที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ความดัน 7 และ 17 กิโลปาสคาล แสดงดังตารางที่ 1 
พบว่า การอบแห้งกระเจี๊ยบเขียวที่ความดัน 7 กิโลปาสคาล มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องอบ
แห้งมากกว่าการอบแห้งกระเจี๊ยบเขียวที่ความดัน 17 กิโลปาสคาล เนื่องจากการอบแห้งกระเจี๊ยบ
เขียวที่ความดัน 7 กิโลปาสคาล ใช้เวลาอบแห้งสั้นกว่า ท่าให้ใช้ปริมาณไฟฟูาน้อยกว่าการอบแห้ง
กระเจี๊ยบเขียวที่ความดัน 17 กิโลปาสคาล ผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณ
วิมล พุ่มโพธิ์ และคณะ (2563) ที่พบว่า ปริมาณการใช้ไฟฟูาแปรผกผันกับประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนของเตาอบโอ่ง (การใช้ปริมาณไฟฟูาที่น้อยส่งผลให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาอบโอ่งมี
ค่ามาก) 
 

ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (th) ของเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล 
ความดันอบแห้ง 
(กิโลปาสคาล) 

การทดลอง เวลาอบแห้ง 
(นาที) 

ปริมาณไฟฟูา 
(กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

ปริมาณไฟฟูาเฉลี่ย 
(กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

ปริมาณน้่าระเหย 
(กรัม) 

th. 
(ร้อยละ) 

th เฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

7 
ครั้งที่ 1 330 2.55 

2.540.06 
451.36 11.10 

11.160.28 ครั้งที่ 2 330 2.47 451.68 11.47 
ครั้งที่ 3 330 2.59 450.98 10.92 

17 
ครั้งที่ 1 390 2.81 

2.730.07 
452.12 10.09 

10.360.25 ครั้งที่ 2 390 2.67 450.57 10.58 
ครั้งที่ 3 390 2.72 451.81 10.42 
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4.2 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้ง 
 ผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ความดัน 7 และ 17 กิโลปาสคาล                  
ถูกน่ามาเปรียบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผัสกับผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งที่จ่าหน่ายในท้องตลาด 
2 ยี่ห้อ (ผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งด้วยแสงอาทิตย์ (Solar drying) และผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งแบบ
แช่เยือกแข็ง (Freeze drying)) ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผงกระเจี๊ยบเขียว
อบแห้งแสดงดังตารางที่ 2 พบว่า คะแนนทางประสาทสัมผัสด้านสี ลักษณะปรากฏ กลิ่น และ
ความชอบโดยรวมของผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งที่ความดัน 7 และ 17 กิโลปาสคาล ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P>0.05) นอกจากนี้ ผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งในงานวิจัยนี้มีคะแนนทาง
ประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น และความชอบโดยรวมมากกว่าผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งที่จ่าหน่ายใน
ท้องตลาด (ผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และอบแห้งด้วยแสงอาทิตย์) อย่างมีนัยส่าคัญ
ทางสถิต ิ(P0.05) เนื่องจากการอบแห้งแบบสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกลท่าให้ระยะเวลาอบแห้ง
สั้นลง ช่วยรักษากลิ่น รสชาติ ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น สี และรูปร่าง รวมถึงคุณค่าใน
โภชนาการของผลิตภัณฑ์ให้คงอยู่ได้ (ศรีมา แจ้ค่า และคณะ, 2564) 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้ง 

ผลิตภัณฑ์ 
ลักษณะทางประสาทสัมผัส 

สี ลักษณะปรากฏ กลิ่น ความชอบโดยรวม 
ผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งที่อุณหภูมิ 70oC ความดัน 7 kPa 8.270.46a 7.530.52a 8.330.49a 7.800.41a 
ผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งที่อุณหภูมิ 70oC ความดัน 17 kPa 7.930.59a 7.400.51a 8.070.46a 7.530.52a 
ผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งด้วยแสงอาทิตย์ (Solar drying) 5.200.41c 7.270.46a 6.130.52c 5.670.49c 

ผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง (Freeze drying) 6.870.52b 7.330.49a 7.600.51b 6.730.46b 
หมายเหต ุ 1. ระดับคะแนนของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส : 1=ไม่ชอบมากที่สุด 2=ไม่ชอบมาก 3=ไม่ชอบปานกลาง 
  4=ไม่ชอบเล็กน้อย 5=เฉย ๆ 6=ชอบเล็กน้อย 7=ชอบปานกลาง 8=ชอบมาก และ 9=ชอบมากที่สุด 
 2. อักขระต่างกันในคอลัมน์เดียวกันให้ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล
พบว่า การอบแห้งกระเจี๊ยบเขียวที่ความดัน 7 กิโลปาสคาล มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ
เครื่องอบแห้งมากกว่าการอบแห้งกระเจี๊ยบเขียวที่ความดัน 17 กิโลปาสคาล ส่วนการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสของผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งพบว่า คะแนนทางประสาทสัมผัสด้านสี ลักษณะ
ปรากฏ กลิ่น และความชอบโดยรวมของผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งที่ความดัน 7 และ 17 กิโลปาสคาล ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P>0.05) ผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งในงานวิจัยนี้มีคะแนน
ทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น และความชอบโดยรวมมากกว่าผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งที่จ่าหน่าย
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ในท้องตลาด (ผงกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และอบแห้งด้วยแสงอาทิตย์) อย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติ (P0.05) ข้อเสนอแนะส่าหรับการน่าไปใช้ประโยชน์คือ ควรอบแห้งกระเจี๊ยบเขียว
ด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกลที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส และความดัน 7 
กิโลปาสคาล เนื่องจากมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้งที่สูง และผงกระเจี๊ยบอบแห้งที่
ได้มีจุดเด่นทางประสาทสัมผัสด้านสีและกลิ่น โดยได้รับคะแนนทางประสาทสัมผัสด้านสีอยู่ในระดับ
ชอบมากถึงชอบมากที่สุด (8.270.46) และคะแนนทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นอยู่ในระดับชอบมาก
ถึงชอบมากที่สุด (8.330.49) ส่วนข้อเสนอแนะส่าหรับงานวิจัยครั้งต่อไปคือ ควรศึกษาผลของ
ระดับอุณหภูมิอบแห้งต่าง ๆ ที่มีต่อการอบแห้งกระเจี๊ยบเขียวเพื่อใช้เป็นข้อมูลและท่าประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ต่อไป 
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  สื่อ E-Book ประกอบการสอน เร่ือง ระบบนิวเมติกส ์ 
(รายวิชาการควบคุมไฟฟ้าและนิวเมติกส์)   

  E-Book media for teaching about pneumatic systems  
(Course of Electrical and Pneumatic Control) 

                                                                      

                                                   มานะ  ทะนะอ้น1 สุรสิทธิ์ แสนทอน2  นพวิทย์ อินทิยศ3 และ วราภรณ์ ด้วงแห้ว4 
                         Mana Thanaon  Surasit santhron  Noppawit  Intiyos  and Warapon  Duanghaw  

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น่าเสนอการจัดสร้าง สื่อ E-Book ประกอบการสอน เรื่อง ระบบนิวเมติกส์ (รายวิชา

ควบคุมไฟฟูาและนิวเมติกส์) เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนวิชาการควบคุมไฟฟูาและนิวแมติกส์ 
ประกอบไปด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์ ท้ังหมดจ่านวน 3 บท 1.ทฤษฏีของนิวเมติกส์ 2.ระบบ
นิวเมติกส์ไฟฟูา 3.จ่าลองการท่างานของระบบนิวเมติกส์ และวีดีทัศน์ท้ังหมด 4 ใบงาน ดังนี้ 1. วงจรนิว
เมติกส์ฟูาควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์ว 5/2 2. วงจรการท่างานของกระบอกสูบสองทางด้วย
ลิมิตสวิตช์ 3. การท่างานของกระบอกสูบสองทาง A+B+/A-B- 4. การท่างานของกระบอกสูบสองทาง 
A+B+/B-A- และจัดท่าข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพร้อมเฉลยจากนั้นได้น่าสื่อ E-book ท่ีสร้างขึ้น
น่าไปท่าการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จ่านวน 3 ท่าน แล้วจึงได้ทดลองใช้สอนกับนักศึกษาและให้
นักศึกษาท่าการประเมินความเหมาะสมของสื่อกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ่านวน 11 คน 
 ผลการประเมินความเหมาะสมของ สื่อ E-Book ประกอบการสอน เรื่อง ระบบนิวเมติกส์ 
(รายวิชาควบคุมไฟฟูาและนิวเมติกส์) โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าด้านรูปแบบสื่อการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.33 
ซึ่งมีความเหมาะสมระดับดี ด้านเนื้อหาของสื่อการสอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี3.71 ซึ่งมีความเหมาะสมระดับดี
ด้านรูปแบบสื่อวีดีทัศน์มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.38 ซึ่งมีความเหมาะสมระดับดีค่าเฉลี่ยโดยรวมของสื่อ E-Book 
ประกอบการสอน เรื่อง ระบบนิวเมติกส์ ท้ังหมด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.14 ซึ่งมีความเหมาะสมระดับดี และ
ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อ E-Bookประกอบการสอน เรื่อง ระบบนิวเมติกส์ โดยนักศึกษา
พบว่าด้านรูปแบบของสื่อการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.61 ซึ่งมีความเหมาะสมระดับดีมาก ด้านรูปแบบสื่อวี
ดีทัศน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ ท่ี 4.55 ซึ่งมีความเหมาะสมระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมของสื่อ E-Book 
ประกอบการสอน เรื่อง ระบบนิวเมติกส์ (รายวิชาควบคุมไฟฟูาและนิวเมติกส์) ท้ังหมด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 
4.58 ซึ่งมีความเหมาะสมระดับดีมาก 
ค าส าคัญ :  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, รายวิชาควบคุมไฟฟูาและนิวเมติกส์ 

                                                           
1 อาจารย์ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก   
E-mail: thanaon1983@gmail.com โทร  055-511-962     
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Abstract  
This research presents an E-Book media for teaching on Pneumatic Systems 

(Electrical and Pneumatic Control Course) for use in learning electrical and pneumatics 
control course, containing 3 chapters on all pneumatic systems. 1. Theory of 
pneumatics  2.Electric pneumatic system  3. Simulate the operation of all pneumatic 
systems and videos. 4 Worksheets are as follows: 1. Two-way cylinder control electric 
pneumatic circuit with 5/2 valves. 2. Two-way cylinder operating circuit with a limit 
switch. 3. Two-way cylinder operation A+B+/A-B- 4. Two-way cylinder operation A+B+/B-
A- and prepared pre-study and post-study exams with answers. Then brought the E-
book media to teach about pneumatic system (Electrical and Pneumatic Control 
Course) which had been completed to be evaluated by 3 experts and then tried for 
teaching with students and had 11 students assess media suitability. 
         The results of the evaluation of the suitability of the E-Book media for teaching 
on pneumatic systems  (Electrical and Pneumatic Control Course) by experts found that 
in terms of teaching media format, the average was 4.33, which was a good level of 
suitability. The content of teaching media was an average of 3.71, which was a good 
level of suitability. In terms of video media format, the average was 4.38, which was a 
good level of suitability. The overall average of all E-books for teaching pneumatic 
systems (Electrical and Pneumatic Control Course) was 4.14, which was a good level. In 
addition, the results of the evaluation of the suitability of the E-Book media for teaching 
on pneumatic systems  (Electrical and Pneumatic Control Course) by the students 
found that in terms of teaching media format, the mean was 4.61, which was a very 
good level of suitability. In terms of video media format, the average was 4.55, which 
was a very good level of suitability. The overall average of all E-Books for Teaching 
Pneumatic Systems (Electrical and Pneumatic Control Course) was 4.58, which was a 
very good level of suitability.  
 
Keywords: Electronic book, Electrical and Pneumatic Control Course.  

1. บทน า 

การเรียนการสอนแบบในห้องเรียนที่ใช้กันมาเป็นเวลานาน มีเทคนิคการสอนมากมายที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นวิธีบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือวิธีอ่ืน ๆ แต่อย่างไรก็ตาม การ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีในห้องเรียนนั้นมีผู้เรียนเป็นจ่านวนมากเป็นสิ่งที่ยากที่จะท่าให้ผู้เรียนทุก
คนในชั้นเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ทันกัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542      
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ได้ก่าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส่าคัญอย่างที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพโดยต้องค่านึงถึงความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล ” (สนง.คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 12) [1]ในปัจจุบันด้านการศึกษาได้
มีการน่าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น เพราะสื่อการสอนที่จะถ่ายทอดความรู้
ให้กับผู้เรียนนั้น จึงต้องน่าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนมากขึ้น การใช้
สื่อการสอนแบบภาพเคลื่อนไหวและสื่อวิดีทัศน์นั้นท่าให้สามารถดึงดูดความสนใจในการเรียนการสอน
ของผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนการสอนมากขึ้นซึ่งยังจะช่วยส่งผลให้การเรียนการสอน
ประสบความส่าเร็จ วิชาการควบคุมไฟฟูาและนิวเมติกส์ซึ่งมีเนื้อหาบางตอนที่ต้องเรียนในเรื่องของ
ระบบนิวเมติกส์จึงต้องอาศัยสื่อFluidsimซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวที่สามารถแสดงให้ผู้เรียนเห็นการ
เคลื่อนไหวที่เหมือนจริงท่าให้เข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายและสื่อวิดีทัศน์ที่จะช่วยให้การท่าความเข้าใจกับ
เนื้อหาหรือวงจรได้ง่ายมากยิ่งขึ้นคณะผู้วิจัยจึงได้เกิดแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท่าสื่อ 
E-Book ประกอบการสอน เรื่อง ระบบนิวเมติกส์ (รายวิชาการควบคุมไฟฟูาและนิวเมติกส์ )เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาออกแบบและสร้างสื่อ E-Book ประกอบการสอน เรื่อง ระบบนิวเมติกส์
(รายวิชาการควบคุมไฟฟูาและนิวเมติกส์) 
           2.2 เพ่ือศึกษาโปรแกรม FluidSimในการท่าสื่อประกอบการสอน 

2.3  เพ่ือหาค่าความพึงพอใจของการใช้สื่อ E-Book ประกอบการสอน เรื่อง ระบบนิวเมติกส์
(รายวิชาการควบคุมไฟฟูาและนิวเมติกส์ 
 

3. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
            แนวคิดในการออกแบบและสร้างสร้างสื่อ E-Book ประกอบการสอน เรื่อง ระบบนิวเมติกส์
(รายวิชาการควบคุมไฟฟูาและนิวเมติกส์) เป็นการประยุกต์ในการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นระบบ
ออนไลน์ หรือใช้เป็นสื่อประกอบในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมของนักศึกษาได้ซึ่งสื่อสร้างสื่อ        
E-Book นั้ น  ผู้ จั ดท่ า ได้  ศึ กษาข้ อมู ล จ าก เ ว็ ป ไซต์  และ  องค์ ค ว ามรู้ จ าก ง านวิ จั ย ขอ ง                 
พลอยปภัส เนียมสีนวล และ วินัย เพ็งภิญโญ  ที่ได้จัดท่างานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน 2 
เรื่อง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ส่าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
สุพรรณบุรี ได้สร้างและหาประสิทธิภาพของผู้เรียนและหาค่าความพึงพอใจของผู้เรียน[2] และรวมไป
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ถึงขอการศึกษาวิจัยของ วิชุดา รัตนเพียร และ อัยยวิน รัตนเพียร ที่ได้จัดท่าการใช้ e-book ในการ
ส่งเสริมทักษะการรู้ด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นการน่าเอา E -book เป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือ
เป็นตัวกลางที่ท่าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [5] จากการศึกษาข้อมูลต่างๆเพ่ือ
พัฒนาสื่อที่เป็นรูปแบบออนไลน์ที่น่ามาใช้ในสถานการที่การเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ท่าให้สื่อ            
E-Book ประกอบการสอน เรื่อง ระบบนิวเมติกส์(รายวิชาการควบคุมไฟฟูาและนิวเมติกส์)ได้จัดท่า
เป็นเนื้อหาในส่วนของ ทฤษฎีของนิวเมติกส์  จะประกอบไปด้วย ประวัติความเป็นมาของระบบนิวเม
ติกส์ การท่างานของระบบนิวเมติกส์ อุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ ระบบนิวเมติกส์ไฟฟูา อุปกรณ์
ควบคุม  นิวเมติกส์ไฟฟูา  การควบคุมกระบอกสูบอัตโนมัติ  การควบคุมกระบอกสูบแบบต่อเนื่องด้วย
ไฟฟูาจ่าลองการท่างานของระบบนิวเมติกส์   ใบงานจ่าลองการท่างานของระบบนิวเมติกส์ด้วย
โปรแกรม FluidSim  สื่อวีดิทัศน์การท่างานของระบบนิวเมติกส์  จากการศึกษาข้อมูลของผู้ วิจัย
ดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยจึงได้น่าความรู้จากการศึกษาครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
ส่วนหนึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจึง ด่าเนินการ ออกแบบและสร้างสื่อ  E-Book ประกอบการสอน เรื่อง 
ระบบนิวเมติกส์(รายวิชาการควบคุมไฟฟูาและนิวเมติกส์) เพ่ือท่าการหาค่าความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ
จากผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ลงเรียนในรายวิชาการควบคุมไฟฟูาและนิวเมติกส์เพ่ือ
ทดสอบเก็บผลเป็นล่าดับต่อไป 
 
4. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ล่าดับขั้นตอนการด่าเนินการสร้างสื่อ E-Book ประกอบการสอน  ระบบนิวเมติกส์ (รายวิชา
การควบคมุไฟฟูาและนิวเมติกส์) แบ่งล่าดับขั้นการออกแบบ ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

4.1 ศึกษาค่าอธิบายรายวิชาเพ่ือเลือกหัวข้อเรื่อง 
4.1.1การศึกษาเนื้อหาวิชาและบทเรียน 

        การเลือกหัวข้อจากค่าอธิบายรายวิชาเป็นขั้นตอนที่ส่าคัญเพ่ือให้ได้หัวข้อเรื่อง จึงมี
ความส่าคัญในการจัดท่าสื่อการสอน และเป็นตัวก่าหนดแนวทางในการเลือกเนื้อหาวิชาระดับการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งการเลือกหัวข้อในการจัดท่าสื่อการสอนเป็นเพียงการน่าเนื้อหาบางส่วนใน
รายวิชาการควบคุมไฟฟูาและนิวเมติกส์มาจัดท่าสื่อ (E-Book)  ค่าอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักการท่างานของระบบนิวเมติกส์ อุปกรณ์ในระบบนิเมติกส์อุปกรณ์ควบคุมนิวเมติกส์ไฟฟูา
การควบคุมกระบอกสูบอัตโนมัติการควบคุมกระบอกสูบแบบต่อเนื่องด้วยไฟฟูาใบงานจ่าลองการ
ท่างานของระบบนิวเมติกส์ด้วยโปรแกรม FluidSimและสื่อวิดีทัศการท่างานของระบบนิวเมติกส์ 

4.1.2การเลือกหัวข้อเรื่องในการจัดท่าสื่อการสอน 

คณะผู้จัดท่าเลือกหัวข้อเรื่องในการจัดท่าสื่อการสอน ทั้งหมด 2 หัวข้อ โดยหัวข้อในการ
จัดท่าสื่อการสอนที่เลือกเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายวิชา ควบคุมไฟฟูาและนิวเมติกส์ดังนี้ 
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4.1.2.1 ประวัติความเป็นมาของระบบนิวเมติกส์การท่างานของระบบนิวเมติกส์ 
อุปกรณ์ในระบบนิเมติกส์(จากค่าอธิบายรายวิชาซึ่งอยู่ในเรื่องทฤษฎีของนิวเมติกส์) 

4.1.2.2อุปกรณ์ควบคุมนิวเมติกส์ไฟฟูาการควบคุมกระบอกสูบอัตโนมัติการควบคุม
กระบอกสูบแบบต่อเนื่องด้วยไฟฟูา (จากค่าอธิบายรายวิชาซึ่งอยู่ในเรื่อง ระบบนิวเมติกส์ไฟฟูา) 

4.2 การจัดเตรียมเนื้อหา 
4.2.1 การจัดหาข้อมูลในการท่าเนื้อหา 

วิเคราะห์เนื้อหาส่าคัญของบทเรียนเมื่อรวบรวมหัวข้อเรื่องเรียบร้อยแล้วก็ท่าการศึกษา
เนื้อหาส่าคัญของหัวข้อเรื่องแต่ละหัวข้อ ซึ่งสามารถศึกษาได้จากผู้เชี่ยวชาญ หนังสือการควบคุมไฟฟูา
และนิวเมติกส์ผู้ที่ท่างานเกี่ยวข้อง แล้วจึงน่ามาวิเคราะห์เนื้อหาส่าคัญ 

จากการศึกษาเนื้อหาส่าคัญของหัวข้อเรื่องแล้วจากแหล่งให้ข้อมูลต่างๆได้บทเรียนทั้งหมด    
3 บทเรียน ดังนี้ 

บทเรียนที่ 1 ทฤษฎีของนิวเมติกส์ บทเรียนที่ 2 ระบบนิวเมติกส์ไฟฟูา บทเรียนที่ 3 จ่าลอง
การท่างานของระบบนิวเมติกส์ 

บทเรียนทั้ง 3 บทเรียน เป็นการน่าหัวข้อเรื่อง 2 หัวข้อ ท่าการแบ่งเป็นบทเรียนเพ่ือน่าเป็น
เนื้อหาภายในหนังสือการควบคุมไฟฟูาและนิวเมติกส์ รวบรวมหัวข้อบทเรียนจากการศึกษาในขั้นต้น
เพ่ือให้ได้รายละเอียดในขอบเขตความสมบูรณ์ของเนื้อหาวิชาโดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
ดังต่อไปนี้คือ ค่าอธิบายรายวิชา ต่าราและเอกสาร ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้พัฒนาลักษณะ
รายวิชาสามารถแบ่งออกหัวข้อเรื่องได้ 3 บทเรียน ซึ่งแต่ละหัวข้อบทเรียนของรายวิชาการควบคุม
ไฟฟูาและระบบนิวเมติกส์ 

4.3 การสร้างและออกแบบสื่อการสอน 
การออกแบบสื่อการสอนโดยมีล่าดับและขั้นตอนในการด่าเนินการต่อไปนี้ 

      4.3.1 การออกแบบหน้าปกหลักและพ้ืนหลังของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
4.3.1.1 เปิดโปรแกรม Microsoft office PowerPoint 2019 และท่าการตั้งค่าหน้า

ขนาดสไลด์ A4 แนวตั้ง (210x297 มม.) ดังในภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1การตั้งค่าหน้ากระดาษของหน้าปก 

 
4.3.1.2 ท่าการพิมพ์ข้อความ และออกแบบสีข้อความตามรูปแบบที่ก่าหนด ดังใน

ภาพที่ 1.2 

 
ภาพที่ 1.2 ออกแบบลักษณะข้อความ 
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4.3.1.3 ท่าการ Save รูปหน้าปกที่ออกแบบไว้ให้เป็นไฟล์ PDFดังภาพที่ 1.3 

ภาพที่ 1.3 ปกหน้าและปกหลัง 
 

4.3.2 สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรม Flip PDF Professional 
             การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง คือ โปรแกรม Flip PDF 
Professional ส่าหรับการจัดท่า E-Book เมื่อแปลงไฟล์เป็น PDF แล้วน่าไฟล์ PDF มาใส่โปรแกรม 
Flip PDF เพ่ือจัดท่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 

4.3.2.1 เปิดโปรแกรม Flip PDF Professional แล้วเลือก New Project ดังในภาพ
ที่ 1.4 

 

 
 

ภาพที่ 1.4การเปิดโปรแกรม Flip PDF Professional 
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4.3.2.2 เลือกโหมด Flash ดังในภาพที่ 1.5 

 

 
ภาพที่ 1.5เลือกโหมดไฟล์ 

 
4.3.2.3 การส่งออกไฟล์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ในรูปแบบของนามสกุล 

.EXE และเปิดไฟล์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Book โดยเลือกค่าสั่ง Publish ดังในภาพที่ 1.6 

 

 
 

ภาพที่ 1.6เลือกค่าสั่ง Publish เพ่ือส่งออกไฟล์ 
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4.3.2.4 เลือกตั้งชื่อไฟล์ แล้วเลือกการบันทึกไฟล์เป็นแบบ *EXE  แล้วกด Convert 
ดังในภาพที่ 1.7 

 

 
 

ภาพที่ 1.7การส่งออกไฟล์เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book 
 
4.4 ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
 เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนในรายวิชาระบบนิวแมติกส์และด้าน
งานสอนที่เกี่ยวข้อง นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 
สาขาครุศาสตร์อุสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก 5 ปี ชั้นปีที่3 จ่านวน 11คน ที่ลงทะเบียนในรายวิชา การควบคุมไฟฟูาและนิวแมติกส์ 
 
5. ผลการวิจัย 

ผลการประเมินโครงงาน สื่อ E-Book ประกอบการสอน เรื่องระบบนิวเมติกส์ (รายวิชาการ
ควบคุมไฟฟูาและนิวเมติกส์)โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ มีหัวข้อประเมินอู่ 3 ด้าน คือ 1. ด้านรูปแบบสื่อ     
การสอน 2. ด้านเนื้อหา 3.ด้านรูปแบบของสื่อวีดีทัศน์  
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ตารางท่ี 1.1 ผลรวมการประเมินทั้ง 3 ด้าน (ผู้เชี่ยวชาญ) 

ข้อ หัวข้อการประเมิน  ̅ 𝐒 𝐃 
ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 ด้านรูปแบบสื่อการสอน 4.33 ดี 0.41 
มีความแตกต่างของคะแนน

ค่อนข้างมาก 

2 ด้านเนื้อหาของสื่อการสอน 3.71 ดี 0.57 
มีความแตกต่างของคะแนน

ค่อนข้างมาก 

3 ด้านรูปแบบสื่อวีดีทัศน์ 4.38 ดี 0.72 
มีความแตกต่างของคะแนน

ค่อนข้างมาก 

รวม 4.14 ดี 0.56 
มีความแตกต่างของคะแนน

ค่อนข้างมาก 
 

    จากตารางที่ 1.1 การประเมินทั้ง3 ด้าน โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ4.14 ค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับระดับเกณฑ์ดี และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.56ซึ่งมีความแตกต่างของคะแนน
ค่อนข้างมาก 
 

ตารางท่ี1.2 ผลรวมการประเมินทั้ง 2 ด้าน (นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง) 

ข้อ หัวข้อการประเมิน  ̅ 𝐒 𝐃 
ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 ด้านรูปแบบสื่อการสอน 4.61 ดีมาก 0.59 
มีความแตกต่างของคะแนน

ค่อนข้างมาก 

2 ด้านรูปแบบสื่อวีดีทัศน์ 4.55 ดีมาก 0.62 
มีความแตกต่างของคะแนน

ค่อนข้างมาก 

รวม 4.58 ดีมาก 0.60 
มีความแตกต่างของคะแนน

ค่อนข้างมาก 
 
     จากตารางที่ 1.2 การประเมินทั้ง2ด้าน โดยนักศึกษา พบว่าค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.58 ค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับระดับเกณฑ์ดีมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.60 ซึ่งมีความแตกต่างของคะแนน
ค่อนข้างมาก 
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6.สรุปผลการวิจัย 
จากการที่ได้น่าสื่อ E-Book ประกอบการสอน เรื่องระบบนิวเมติกส์(รายวิชาการควบคุม

ไฟฟูาและนิวเมติกส์) ที่สร้งขึ้นน่าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลความพึงพอใจและได้น่าไปใช้งานกับ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการควบคุมไฟฟูาและนิวเมติกส์จะสรุปผลและ
อภิปรายไว้ 2 ส่วนคือ ส่วนผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลวิจัยของสื่อ E-book ประกอบการสอน เรื่องระบบนิวแมติกส์ (รายวิชาการ
ควบคุมไฟฟ้าและนิวเมติกส์) โดยผู้เชี่ยวชาญ 

1.ด้านรูปแบบสื่อการสอนผลการประเมินได้ดังนี้ สื่อการสอนสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
การควบคุมไฟฟูาขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมและอ่านง่ายการเรียงล่าดับข้อความในแต่ละช่วง    
มีความเหมาะสมถูกต้อง รูปภาพมีความชัดเจนมีสีสันและขนาดที่เหมาะสม  วีดีโอของสื่อการสอน     

มีความชัดเจนและมีความน่าสนใจสัญลักษณ์ ไอคอนค่าสั่งหน้าจอมีความเหมาะสมในการใช้
งาน สื่อการสอนที่ออกแบบมีความน่าสนใจและเข้าใจง่ายมีความเหมาะสมระดับดี 

2.ด้านเนื้อหาของสื่อการสอนผลการประเมินได้ดังนี้เนื้อหามีความสมบูรณ์และถูกต้องตาม
หลักวิชาการปริมาณของเนื้อหามีความพอดีกับสื่อการสอนมีภาษาที่ใช้สามารถอ่านและจับใจความได้
ค่อนข้างถูกต้องการเรียงล่าดับเนื้อหามีความเหมาะสมถูกต้องเข้าใจง่ายรูปภาพสอดคล้องกับเนื้อหา
ของสื่อการสอนวิดีโอแสดงหลักการท่างานตรงตามเนื้อหาความเหมาะสมระดับดีมาก  
  3.ด้านรูปแบบสื่อวีดีทัศน์ผลการประเมินได้ดังนี้ ขนาดรูปภาพและตัวอักษรมีความเหมาะสม
เสียงได้ยินชัดเจนมีน้่าเสียงที่น่าฟัง และถูกต้องความสอดคล้องระหว่างรูปภาพกับค่าบรรยาย         
ค่าบรรยายประกอบรูปภาพมีความกะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่ายการจัดล่าดับเนื้อหาเหมาะสม      
ความรู้จากสื่อวีดีทัศสามารถน่าไปใช้ประโยชน์ในการใช้งานสื่อการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ดี     
วีดีทัศน์มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อมีความเหมาะสมระดับดี 
 จากที่ได้น่าสื่อ E-bookประกอบการสอน เรื่อง ระบบนิวเมติกส์(รายวิชาการควบคุมไฟฟูา
และนิวเมติกส์)ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมมีผลการประเมินรวมทั้ง3ด้านดังนี้ ด้านรูปแบบ
สื่อการสอนมีความเหมาะสมระดับดี  ด้านเนื้อหาของสื่อการสอนมีความเหมาะสมระดับดี            
ด้านรูปแบบสื่อวีดีทัศน์มีความเหมาะสมระดับดี ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อ E-book 
ประกอบการสอน เรื่อง ระบบนิวเมติกส์ (รายวิชาการควบคุมไฟฟูาและนิวเมติกส์)ภาพรวม มีความ
เหมาะสมระดับด ี

สรุปผลวิจัยของสื่อ E-book ประกอบการสอน เรื่องระบบ นิวแมติกส์ (รายวิชาการ
ควบคุมไฟฟ้าและนิวเมติกส์) โดยนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

1.ด้านรูปแบบสื่อการสอน ผลการประเมินได้ดังนี้ สื่อการสอนสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
การควบคุมไฟฟูา ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมและอ่านง่าย การเรียงล่าดับข้อความในแต่ละช่วงมี
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ความเหมาะสมถูกต้อง รูปภาพมีความชัดเจนมีสีสันและขนาดที่เหมาะสม วีดีโอของสื่อการสอนมี
ความชัดเจนและมีความน่าสนใจ สัญลักษณ์ ไอคอนค่าสั่งหน้าจอมีความเหมาะสมในการใช้งาน      
สื่อการสอนที่ออกแบบมีความน่าสนใจและเข้าใจง่าย มีความเหมาะสมระดับดีมาก  

2.ด้านรูปแบบสื่อวีดีทัศน์ ผลการประเมินได้ดังนี้ ขนาดรูปภาพและตัวอักษรมีความเหมาะสม
เสียงได้ยินชัดเจนมีน้่าเสียงที่น่าฟัง และถูกต้อง ความสอดคล้องระหว่างรูปภาพกับค่าบรรยาย       
ค่าบรรยายประกอบรูปภาพมีความกะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย การจัดล่าดับเนื้อหาเหมาะสม 

ความรู้จากสื่อวีดีทัศสามารถน่าไปใช้ประโยชน์ในการใช้งานสื่อการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้ดี วีดีทัศน์มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ มีความเหมาะสมระดับดีมาก 
  จากที่ได้น่าสื่อ E-book ประกอบการสอน เรื่อง ระบบนิวเมติกส์ (รายวิชาการควบคุมไฟฟูา
และนิวเมติกส์) ให้นักศึกษาประเมินความเหมาะสม มีผลการประเมินรวมทั้ง  ด้านดังนี้ ด้านรูปแบบ
สื่อการสอน มีความเหมาะสมระดับดีมาก ด้านรูปแบบสื่อวีดีทัศน์ มีความเหมาะสมระดับดีมาก ซึ่งผล
การประเมินความเหมาะสมของสื่อ E-book ประกอบการสอน เรื่อง ระบบนิวเมติกส์ (รายวิชาการ
ควบคุมไฟฟูาและนิวเมติกส์) ภาพรวม มีความเหมาะสมระดับดีมาก 
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การสร้างแบบทดสอบไมซ่้ ากัน เร่ืองการบรรยายลักษณะของคน (ภาษาอังกฤษ) 
Creating a unique quiz on the description  

of people's characteristics (English)  
 

นัฐธิดา ทาใจ1 และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์2 
Nattida Thajai1 and Phongthep Ruxpakawong2 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบทดสอบไม่ซ้่ากัน เรื่องการบรรยายลักษณะของ
คน (ภาษาอังกฤษ) ตั้งประโยคค่าถามจากรูปที่สร้างเพ่ือให้สอดคล้องกับค่าศัพท์ลักษณะของบุคคล ที่
เลือกมาใช้ในการสร้างประโยคค่าถามครั้งนี้ เพื่อพัฒนาแบบทดสอบค่าอธิบายลักษณะของคนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว แม่นย่า และมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในการสร้าง
แบบทดสอบ การตรวจ และรายงานผลการทดสอบ วิธีการสร้างแบบทดสอบมีดังนี้ แบบทดสอบ
ทั้งหมด จะมีรูปหลายรูปค่าถามหลายค่าถาม ระบบจะท่าการสุ่มรูปจาก google slide และค่าถาม
สุ่มจาก google doc ที่ไมซ่้่ากันในแบบทดสอบ 1 ชุดจะมี 2 โจทย์หัวข้อใหญ่ แต่ละโจทย์ จะมี 1 รูป
และค่าถาม 10 ข้อ ผู้ท่าแบบทดสอบต้องอ่านโจทย์ค่าถาม และดูลักษณะค่าถามว่าตรงกับบบุคคลใด
ในโจทย์ภาพ แล้วจึงน่าชื่อของบุคคลนั้นมาตอบค่าถาม โดยระบบจะส่งแบบทดสอบให้ผู้ทดสอบเข้า
ไป เพ่ิม ลบ แก้ไข ในเวลาที่ก่าหนด เมื่อหมดเวลาในการท่าแบบทดสอบ ระบบจะท่าการตรวจ
ค่าตอบ และรายงานผลการท่าแบบทดสอบพร้อมเฉลยค่าตอบไปยังผู้ทดสอบ ระบบจะใช้เวลาตรวจ
และรายงานผลคะแนนการทดสอบไปยังผู้ทดสอบทั้งหมด 80 คน ในเวลาเฉลี่ย 24.62 วินาที ต่อการ
ตรวจ 1  ไฟล์ 

 

ค าส าคัญ  : การสร้างแบบทดสอบ, การตรวจข้อสอบอัตโนมัติ, Google App script 
 
  

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  
  อีเมล: Nattida.t@psru.ac.th 
2 อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  อีเมล thep@psru.ac.th 
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Abstract 
This research aims to create a unique test. On the description of the person's 

character (English) Make question sentences from the form created to correspond to 
the vocabulary of the person's characteristics. that were selected to be used in the 
construction of the question sentence this time to develop an English language 
course description test to be more convenient, faster, more accurate and more 
efficient in creating tests, examinations and test reports. Here's how to create a quiz: 
all quizzes There will be many pictures, many questions. The system randomly 
selects a random image from a google slide and a random question from a google 
doc that are unique in this quiz. Each set of quizzes has 2 main topics, each with 1 
image and 10 questions. The test taker must read the questions. and look at the 
nature of the question that matches any person in the picture problem Then take 
the name of that person to answer the question. The system will send the test to 
the tester to add, delete, edit at the specified time. When the test time is over the 
system will check the answer. and report the results of the test with the answer to 
the tester The system takes an average of 24.62 seconds to review and report the 
test scores to all 80 testers per file. 
 
Keywords: Quiz Creation, Auto Test Verification, Google App Scrip 
 
บทน า 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีบทบาทส่าคัญในวิถีชีวิต
ของผู้คนจ่านวนไม่น้อยเนื่องจากอิทธิพลของความก้าวไกลของเทคโนโลยีและเป็นยุคแห่งสังคม
ข่าวสาร สารสนเทศ ยิ่งส่งผลให้ภาษาอังกฤษทวีความส่าคัญมากยิ่งข้ึนซึ่งถือว่าภาษาอังกฤษมีความจ่า
เป็นและมคีวามส่าคัญอย่างมากต่อการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดและเทคโนโลยีต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นค่าศัพท์เกี่ยวกับลักษณะของ
บุคคล ทั้งรูปลักษณ์และนิสัยนั้น คือสิ่งส่าคัญอีกอย่างหนึ่งในการเรียนภาษาอังกฤษและในชีวิตคนเรา
ค่าศัพท์เกี่ยวกับลักษณะของบุคคล จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรยายลักษณะของคนได้ หรือเพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถถามและตอบเกี่ยวกับลักษณะของคนได้ 

การทดสอบเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการวัดองค์ความรู้ของนักเรียนและนักศึกษา เมื่อผ่านการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาเป็นที่เรียบร้อย อาจารย์ผู้สอนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนใน



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1112 
 

รายวิชาที่ตนเป็นผู้สอน โดยทั่วไปใช้การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคเรียน ในการสอบมีทั้ง
ข้อสอบประเภทปรนัยและประเภทอัตนัย อาจารย์ผู้สอนต้องด่าเนินการโดยใช้ข้อสอบที่ได้จัดท่าขึ้น
เองของแต่ละรายวิชา โดยลักษณะของแบบทดสอบทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นแบบทดสอบที่เป็นแบบ
กระดาษ อาจารย์ผู้สอนเป็นคนออกแบบทดสอบ ให้นักศึกษาได้อ่านเพ่ือน่าค่าตอบไปตอบค่าถามให้
ถูกต้อง หากอาจารย์ผู้สอนต้องการให้ข้อสอบของนักเรียนและนักศึกษาแต่ละคนแตกต่างกัน 
เนื่องจากมีนักศึกษาเป็นจ่านวนมากก็จะท่าให้อาจารย์ผู้สอนเสียเวลาออกข้อสอบเพ่ิม เกิดการ
ตรวจข้อสอบล่าช้า และอาจเกิดข้อผิดพลาดในการสรุปผลคะแนนที่คลาดเคลื่อน ในการทดสอบการ
เรียนในวิชาภาษาอังกฤษก็ประสบปัญหาเช่นกัน เพื่อให้ผลคะแนนจาการท่าข้อสอบของนักเรียน ที่จะ
น่าไปใช้ในการวิเคราะห์หรือประเมินผลต่าง ๆ การตรวจค่าตอบจ่านวนมากให้ได้ผลรวดเร็ว ถูกต้อง
และแม่นย่ามากที่สุดต้องมีตัวช่วย เช่น เครื่องตรวจข้อสอบแต่เนื่องด้วยปัญหาของเครื่องตรวจข้อสอบ
แบบปรนัยในปัจจุบันยังมีข้อจ่ากัดในการใช้งาน 

จากหลักการดังกล่าวจึงท่าให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการพัฒนาแบบทดสอบค่าอธิบายลักษณะ
ของคนขึ้นมาใช้งานเองด้วย Google App Script เพ่ือให้นักเรียนและครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษได้
แบบทดสอบท่ีไม่ซ้่ากันมีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนที่ถูกต้องและแม่นย่า มีความ
สะดวก รวดเร็ว มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Google Apps Script, 2014) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือเป็นการเรียนรู้พ้ืนฐานค่าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลักษณะของคน 
 2. เพ่ือสร้างแบบทดสอบค่าอธิบายลักษณะของคนรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ไม่ซ้่ากัน 

 
สมมติฐาน 
 การออกแบบจากโจทย์รูปภาพให้มีประสิทธิภาพและน่ามาประกอบการสอนได้จึงก่อให้เกิด
การเรยีนรู้เพ่ิมมากขึ้นในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 หลักการท่างานของระบบ 

 
 หลักการท่างานของระบบจะท่าการสร้างแบบทดสอบ จากแบบทดสอบต้นแบบ แผนภาพ
โจทย์ต้นแบบและข้อมูลภาพโจทย์ต้นแบบ และสุ่มค่าให้กับตัวแปรจะได้โจทย์ต้นแบบที่แตกต่างกัน 
ระบบจะน่ามาสุ่มโจทย์เพ่ือส่งให้กับนักศึกษาท่าแบบทดสอบ แบบทดสอบจะก่าหนดระยะเวลาปิด
การแก้ไขในเวลาที่ก่าหนด ระบบจะตรวจค่าตอบอัตโนมัติ และรายงานผลคะแนนให้กับนักศึกษาเมื่อ
ตรวจค่าตอบเรียบร้อยแล้ว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 ขั้นการวิเคราะห์ ศึกษาเนื้อหาสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับค่าศัพท์ภาษาอังกฤษลักษณะ
ของบุคคล เพ่ือน่าข้อมูลไปใช้ออกแบบโจทย์และค่าถาม แบบทดสอบอัตนัย 2 ข้อใหญ่ ใน 1 ข้อ จะมี
โจทย์ค่าถามข้อย่อยจ่านวน 10 ข้อ ศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาแบบทดสอบที่ไม่ซ้่ากัน จากนั้นน่าไป
หาคุณภาพของแบบทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา โดยได้แบบทดสอบต้นแบบที่มีคุณภาพ
เหมาะสมจ่านวน 4 ข้อใหญ่ 
  1.2 ขั้นการออกแบบโครงสร้างแบบทดสอบ, รูปภาพการ์ตูนส่าหรับใช้เป็นโจทย์, ค่าถามที่
ใช้กับรูปภาพ, ตัวแปรผกผัน โดยออกแบบโครงสร้างแบบทดสอบออนไลน์ให้สามารถเข้าท่า
แบบทดสอบและสามารถรู้ผลคะแนนแบบทดสอบได้ทุกที่ผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต และก่าหนด
ค่าอธิบายวิธีการท่าแบบทดสอบ 

  1.3 ขั้นการพัฒนาแบบทดสอบ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างโจทย์รูปภาพ 
และการสร้างประโยคค่าถาม เป็นการเตรียมส่วนต่างๆที่จะใช้เป็นแบบทดสอบต้นแบบ และสร้างเป็น
แบบทดสอบที่ไม่ซ้่ากัน เช่น รูปภาพ โจทย์ค่าถาม รายชื่อของแต่ละบุคคล ตัวแปรผกผัน regular 
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expression (RegExp) คือรูปแบบของอักขระ ที่ใช้เพ่ือค้นหาข้อความในสตริงโดย RegExp ทุกตัวใน
จาวาสคริปต์ object ที่สามารถน่ามาใช้กับเมธอด exec และ test ของ object RegExp รวมถึง 
เมธอด match, replace, search, และ split ของ object string ได ้(MDN contributors, 2019) 
ค่าอธิบายการท่าแบบทดสอบ วิดีโอสาธิต 2) การท่าแบบทดสอบ ระบบจะส่งลิงค์แบบทดสอบผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังอีเมลของผู้ทดสอบ ในไฟล์แบบทดสอบ 1 ชุด จะมี 2 โจทย์รูปภาพ หรือมี
โจทย์ใหญ่ 2 ข้อ แต่ละข้อจะมีโจทย์ค่าถาม 10 ข้อย่อย ผู้ทดสอบจะต้องอ่านโจทย์ค่าถาม แล้วไปดูว่า
ลักษณะของค่าถามว่าตรงกับบุคคลใดในรูปโจทย์ แล้วจึงเอาชื่อของบุคคลนั้นมาตอบค่าถาม ตามเวลา
ที่ก่าหนดให้เมื่อผู้ทดสอบเริ่มแก้ไขแบบทดสอบ ระบบจะท่าการบันทึกอัตโนมัติทุกขั้นตอน ผู้ทดสอบ
สามารถทบทวนหรือแก้ไขค่าตอบได้จนกว่าเวลาจะหมด ในการท่าแบบทดสอบคอมพิวเตอร์ของผู้
ทดสอบจะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทุกครั้งที่มีการแก้ไข เมื่อหมดเวลาในการทดสอบ ผู้ทดสอบจะไม่
สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 3) การตรวจค่าตอบและให้คะแนน เมื่อหมดเวลาในการท่าแบบทดสอบ 
ระบบจะเริ่มตรวจค่าตอบโดยการน่าค่าตอบของผู้ทดสอบมาเก็บค่าไว้ในตัวแปรและน่ามาเปรียบเทียบ
ตัวแปรค่าตอบที่ถูกต้อง ถ้าค่าตอบที่น่ามาเปรียบเทียบมีความถูกต้องก็จะมีเครื่องหมายถูก และมี
คะแนนในช่องค่าตอบ แต่ถ้าค่าตอบที่น่ามาเปรียบเทียบไม่ถูกต้องก็จะขึ้นเครื่องหมายผิด และมีเฉลย
ที่ถูกต้องแสดงในช่องค่าตอบ เมื่อตรวจค่าตอบเสร็จครบทุกข้อระบบจะรวมคะแนนทั้งหมดและราย
ผลคะแนนพร้อมเฉลยไปยังอีเมลของผู้ทดสอบ 
 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างการตรวจค่าตอบและการให้คะแนน 

 
  1.4 ขั้นการทดสอบ (Test) ทดลองใช้แบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นมา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ทดลองโดยผู้วิจัยเพ่ือตรวจหาข้อผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขเบื้องต้น 2) ทดลองใช้กลุ่มย่อย 
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีลีกษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง และสอบถามข้อผิดพลาดของแบบทดสอบ
เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 3) ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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  1.5 ขั้นการประเมิน (Evaluation) ประเมินผลที่ได้จากการทดลองท่าแบบทดสอบของกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยการวิเคราะห์หาค่าสถิติต่างๆได้แก่ ค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐาน 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการท่าแบบทดสอบ คือกลุ่มนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชั้นปีที่ 1-3 และกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ่านวน 80 คน 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1 ซอฟต์แวร์  
   3.1.1 Google Drive 
   3.1.2 Google Document 
   3.1.3 Google Slide 
   3.1.4 Google App Script 
   3.1.5 Google Spreadsheet 
  3.2 ฮาร์ดแวร์  
   3.2.1 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Laptop CPU INTEL CORE i5 Ram 16 GB) 
   3.2.2 เมาส์ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติต่างๆ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาการสร้างแบบทดสอบไม่ซ้ ากัน เรื่องการบรรยายลักษณะของคน 
(ภาษาอังกฤษ)  
 ผู้วิจัยได้ด่าเนินการพัฒนาแบบทดสอบค่าอธิบายลักษณะของคนรายวิชาภาษาอังกฤษ  
เพ่ือใช้เป็นแบบทดสอบไม่ซ้่ากัน ด้วยโปรแกรม Google Slide, Google Document, Google App 
Script, Google Spreadsheet ส่าหรับกลุ่มนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 1-3 และ
กลุ่มผู้ใช้งานทัว่ไปในระดับปริญญาตรี ตามข้ันตอนการวิจัยที่ก่าหนดไว้ แสดงดังภาพที่ 3-5 
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ภาพที่ 3 หน้าแรกของแบบทดสอบ 

 

 
ภาพที่ 4 โจทย์รูปภาพตัวการ์ตูน 
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ภาพที่ 5 ค่าถามจากโจทย์รูปภาพ 

 
จากภาพที่ 3-5 การพัฒนาแบบทดสอบไม่ซ้่ากัน เรื่องการบรรยายลักษณะของคน

(ภาษาอังกฤษ) เพ่ือใช้เป็นแบบทดสอบไม่ซ้่ากัน ประกอบไปด้วยเนื้อหาแบบทดสอบ 3 ส่วนได้แก่ 1) 
ข้อมูลผู้ท่าแบบทดสอบและค่าอธิบายการท่าแบบทดสอบพร้อมวิดีโอสาธิต 2) รูปตัวการ์ตูนเก้าช่องที่
ใช้เป็นโจทย์ 3) ค่าถามย่อยจากโจทย์รูปภาพจ่านวน 10 ข้อ โดยมีผลเฉลี่ยเวลาในการสร้าง
แบบทดสอบ 1 ไฟล์อยู่ที่ 24.62 วินาที 
 
2. ผลการทดลองใช้แบบทดสอบไม่ซ้ ากัน เรื่องการบรรยายลักษณะของคน (ภาษาอังกฤษ)  
 ผลการทดลองใช้แบบทดสอบไม่ซ้่ากัน เรื่องการบรรยายลักษณะของคน (ภาษาอังกฤษ) โดย
กลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมด 80 คน แบ่งเป็นนักศึกษามหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 1-3 และผู้ใช้งานทั่วไปที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตาราง 1  ผลจากการทดลองใช้แบบทดสอบไม่ซ้ ากัน เรื่องการบรรยายลักษณะของคน
(ภาษาอังกฤษ) 

รายการ จ านวนคน 
(20 ข้อ) 

คะแนนเต็ม 
 ̅ 

(คะแนน) 
S.D. 

(คะแนน) 

1. นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 1-3 70 40 38.17 2.37 
2. กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี  10 40 37.7 2.9 

โดยรวม 80 40 37.93 2.63 
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 จากตารางที่ 1 ผลการทดลองใช้แบบทดสอบการบรรยายลักษณะของคนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 80 คน พบว่าผู้ทดสอบนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชั้นปีที่ 1-3 ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 38.17 จากคะแนนเต็ม  40 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของ
คะแนนอยู่ที่ 2.37 และผู้ใช้งานทั่วไปในระดับปริญญาตรี ได้คะแนนอยู่ที่ 37.7 จากคะแนนเต็ม 40 
คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานอยู่ที่ 2.9 โดยผู้ท่าแบบทดสอบทั้งหมด 80 คน ท่าคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที ่37.93 จากคะแนนเต็ม 40 และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานอยู่ที่ 2.63 จึงสรุปได้ว่าแบบทดสอบการ
บรรยายลักษณะของคนรายวิชาภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสม สามารถน่าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได ้
 
3. ผลการตรวจและรายงานผลการทดลองใช้แบบทดสอบที่ไม่ซ้ ากัน เรื่องการบรรยายลักษณะ
ของคน (ภาษาอังกฤษ) 

การทดลองใช้แบบทดสอบการบรรยายลักษณะของคนรายวิชาภาษาอังกฤษ มีผู้ทดสอบ
ทั้งหมด 80 คน ระบบต้องตรวจค่าตอบพร้อมเฉลยแบบทดสอบทั้งหมด 3200 ข้อ ใช้เวลาในการ
ตรวจและรายงานผลการทดสอบทั้งหมด 24.62 แสดงดังตารางที่ 2  
 
ตาราง 2   ผลการตรวจและรายงานผลการทดสอบ 

รายการ จ านวนคน จ านวนค าตอบ (ข้อ)  ̅ (นาที) 
1.นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 1-3 
และกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี 

80 3200 24.62 

โดยรวม 80 3200 24.62 

  
 จากตารางที่  2  ผลการตรวจและรายงานผลการทดสอบของผู้เข้าท่าแบบทดสอบทั้งหมด
จ่านวน  80 คน ใช้เวลาในการตรวจและรายงานผลการทดสอบเฉลี่ย  24.62 วินาที ต่อ 1 ไฟล์

แบบทดสอบ หมายความว่าระบบสามารถลดระยะเวลาในการตรวจแบบทดสอบ 1 ไฟล์ ต่อผู้ท่า
แบบทดสอบ 1 คน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการตรวจแบบทดสอบของอาจารย์ผู้สอนได้ 
 
อภิปรายผล 
 ในการพัฒนาแบบทดสอบการบรรยายลักษณะของคนรายวิชาภาษาอังกฤษ มีหลักการสร้าง
โจทย์รูปภาพและประโยคค่าถาม สอดคล้องกับ อรยา นวลนิล และพงษ์เทพ รักผกาวงศ์. (2562). ที่
วิจัยเรื่อง การออกแบบค่าถามจากโจทย์รูปภาพ. การออกแบบรูปภาพเพ่ือเป็นโจทย์และประโยค
ค่าถามตามหลักไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ส่วนของการสร้างแบบทดสอบ สอดคล้องกับ ทิพย์
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สุดา เพ็ชรไทย และพงษ์เทพ รักผกาวงศ์. (2560). ที่วิจัยเรื่อง การสร้างโจทย์ค่าถามจากโจทย์ต้นแบบ 
เพ่ือใช้เป็นแบบทดสอบที่ไม่ซ้่ากัน. โดยการสร้างโจทย์ขึ้นมาใหม่จากโจทย์ต้นฉบับ จะท่าการสุ่ม
เปลี่ยนโจทย์ไปตามค่าแปรผัน ถ้าค่าแปรผันมีหลายค่า จ่านวนโจทย์ก็จะเพ่ิมมากขึ้น  ส่วนของการ
ตรวจค่าตอบและให้คะแนน สอดคล้องกับ ภรภัทร อภิสารบุญมา และพงษ์เทพ รักผกาวงศ์ . (2560). 
ที่วิจัยเรื่อง การสร้างโจทย์แบบเติมค่าและตรวจค่าตอบอัตโนมัติ. โดยใช้วิธี regular expression 
ตรวจค่าที่เติมในช่องว่างกับตัวแปรที่สุ่มมาใช้ให้ถูกต้อง 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ในการน่างานวิจัยนี้ไปใช้งาน ผู้วิจัยต้องศึกษาขอบเขตรายวิชาที่จะน่าไปใช้ให้ดี เวลาท่า
ข้อสอบเมื่อเป็นชื่อบุคคลที่ต้องน่ามาตอบจะต้องระบุให้แน่ชัดว่าเป็นตั วพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก 
ก่าหนดการตรวจค่าตอบให้ชัดเจนจะได้ไม่มีข้อผิดพลาด การสร้างโจทย์ค่าถามต้องไม่ซับซ้อนจนมาก
เกินไป  
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การส่งเสริมการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวของเกษตรกรใน 
อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูม ิ

Extension of Trichoderma spp. Use in paddy Fields for Farmers  
in Khonsan District, Chaiyaphum Province 

 
เนตรชนนี ค าสัตย์1 นารีรัตน์ สีระสาร2 และ สุนันท์ สีสังข์3 

Netchonnee Kumsat Nareerut Seerasarn and Sunan Seesang 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา 1)สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 2) สภาพการผลิตข้าว                    
3) ความรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว 4) ต้องการการส่งเสริมการใช้เชื้อรา               
ไตรโคเดอร์มาในนาข้าว และ(5) ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรต่อการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาใน
นาข้าว 
 ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ข้าว ที่ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว ปี 2563 
กับส่านักงานเกษตรอ่าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จ่านวนรวม 225 ราย ก่าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ่านวน 144 ราย โดยวิธี
สุ่มแบบง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ แจกแจงความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 56.18 ปี จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา จ่านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.83 คน พ้ืนที่การท่านาเฉลี่ย 5.23 ไร่ มี
ประสบการณ์ในการท่านาเฉลี่ย 27.62 ปี ต้นทุนการท่านาเฉลี่ย 4,900.56 บาท/ไร่ มีรายได้ จากการ
ท่านาเฉลี่ย 5,160.61 บาท 2) สภาพการผลิตข้าวเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ใช้พันธุ์ข้าว กข 6 รูปแบบการปลูก
แบบนาด่า และอาศัยน้่าฝนเป็นหลัก ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว 3) เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในระดับมากในเรื่องการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา 4) เกษตรกรมีความต้องการ
รับการส่งเสริมแบบกลุ่ม โดยวิธีการสาธิต 5) เกษตรกรมีปัญหาด้านความรู้เรื่องการใช้เชื้อราไตรโค
เดอร์มาและเทคนิคการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีข้อเสนอแนะเจ้าหน้าที่
ควรเข้ามาส่งเสริมและมีการฝึกอบรมด้านใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ค าส าคัญ: การส่งเสริม, เชื้อราไตรโคเดอร์มา, อ่าเภอคอนสาร 
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Abstract 
The objectives of this research were to study 1) social and economic 

conditions, 2) Rice production condition, 3) Knowledge about the use of Trichoderma 
spp. in paddy Fields, 4) Extension needs of Trichoderma spp. Use in paddy Fields. 
And 5) Problems and recommendations of Trichoderma spp. Use in paddy Fields. 

The population consisted of 225 members of collaborative in Khonsan 
District, Chaiyaphum Province who registered with the Department of Agricultural 
Extension in the production year of 2020. The 144 sample size was based on Taro 
Yamane formula with the error value of 0.05. Structured interviews were used for 
data collection. Statistics used were frequency, percentage, mean, minimum, 
maximum, standard deviation and ranking. 

The results indicated the following: 1) Most of the farmers were female with 
average of age 56.18 years and finished junior high school. The average number of 
household members 4.83 person. The average experience in farming 27.62 years. The 
average cost of farming 4,900.56 baht/rai. The average farming income 5,160.61 baht. 
2) The rice production condition was a lowland area, rice varieties RD 6, Transplanting 
Method, relies mainly on rainwater, use labor in the harvest. 3) Farmers have a high 
level of knowledge about the use of Trichoderma in the production of Trichoderma. 
4) Farmers would be receive group promotion by demonstration. 5) Farmers were 
problems with knowledge about the use of Trichoderma and Techniques for the 
most effective use of Trichoderma and suggestions that the staff should come in to 
promote and have training in the use of Trichoderma for maximum efficiency. 

 

Keywords: Extension, Trichoderma spp., Khonsan District 
 
บทน า 
 ข้าวเป็นพืชที่มีความส่าคัญต่อวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน คนไทยทุกภูมิภาคนิยมบริโภค
ข้าวเป็นหลักและการท่านาเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรไทย ข้าวสามารถปลูกได้ทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ในปี 2562/63 ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวรวม 61.19 ล้านไร่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ประมาณ 4,431,175 ครัวเรือน มีผลผลิตข้าวประมาณ 24.06 ล้านตันข้าวเปลือกต่อปี  (ส่านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2563) มีปริมาณส่งออกข้าวจ่านวน 5.38 ล้านตัน และมีมูลค่าการส่งออกข้าว
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เท่ากับ 95,234.4 ล้านบาท (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 2564) โดยประเทศผู้น่าเข้าข้าวจากประเทศไทย
ได้แก่ แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา จีน เบนิน และญี่ปุุน ตามล่าดับ (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 2564) 
 ในปัจจุบันการผลิตข้าวก่าลังเผชิญกับปัญหาศัตรูข้าว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ท่าให้เกิดการปรับตัวอย่างรวดเร็วของศัตรูข้าว โดยเฉพาะจุลินทรีย์สาเหตุโรคข้าว (แนว
หน้า, 2561) ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรสูงขึ้น เนื่องจากเกษตรกรหันมาใช้สารเคมีใน
การปูองกันก่าจัดโรคข้าวที่เกิดจากจุลินทรีย์มากขึ้น การใช้สารเคมีได้ผลง่ายและรวดเร็ว แต่ยังท่าให้มี
สารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมและผลผลิตข้าว ซึ่งส่งผลกระทบในด้านสุขภาพทั้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
และประชาชนผู้บริโภคข้าว 
 อ่าเภอคอนสาร เป็นอ่าเภอท่ีอยู่เหนือสุดของจังหวัดชัยภูมิ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 822,978 ไร่ มีเนื้อ
ที่ทางการเกษตร 128,123 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16 ของพ้ืนที่อ่าเภอคอนสารทั้งหมด ข้าวถือเป็นพืช
เศรษฐกิจหลักของอ่าเภอคอนสารที่สร้างรายได้แก่เกษตรในอ่าเภอคอนสาร โดยอ่าเภอคอนสารมี
พ้ืนที่ปลูกข้าว 46,470 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 36 ของพ้ืนที่ท่าการเกษตรของอ่าเภอคอนสาร  (ส่านักงาน
เกษตรอ่าเภอคอนสาร, 2564) แต่พ้ืนที่อ่าเภอคอนสาร ยังคงประสบปัญหาการระบาดของโรคไหม้
ข้าว และโรคอ่ืนๆที่เกิดจากเชื้อรา เนื่องจากพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูกคือ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 
และ กข6 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความอ่อนแอต่อโรคไหม้ข้าว และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ท่าให้ผล
ผลิตข้าวของเกษตรกรลดลง ดังนั้นในขั้นตอนการผลิตข้าวของเกษตรในอ่าเภอคอนสารนิยมใช้
สารเคมีในการปูองกันก่าจัดศัตรูพืช ซึ่งก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างทั้งในพ้ืนที่ท่าการเกษตรและผลผลิต
ข้าว ส่งผลกระทบในด้านสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิต ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อด้าน
เศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้กรมส่งเสริมการเกษตร จึงมีการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
ที่มีคุณสมบัติในการปูองกันก่าจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราทดแทนการใช้สารเคมี 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัย การส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวของ
เกษตรกรในอ่าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือน่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรในระดับพ้ืนที่ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรในอ่าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในอ่าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
 3. เพ่ือศึกษาความรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวของเกษตรกรในอ่าเภอคอน
สาร จังหวัดชัยภูม ิ

4. เพ่ือศึกษาความต้องการการส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวของเกษตรกรใน
อ่าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
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5. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอ่าเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นเป็นการวิจัยเชิงส่ารวจ (survey research) ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกร
สมาชิกแปลงใหญ่ข้าวอ่าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จ่านวน 3 แปลง จ่านวนสมาชิกรวม 225 ราย ที่
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีการเพาะปลูก 2563/2564 ก่าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโรยามาเน มีความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ่านวน 144 ราย 
จากนั้นสุ่มตัวอย่าง โดยการก่าหนดสัดส่วนตัวอย่างรายกลุ่ม และการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบ



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1124 
 

ง่าย (Simple random sampling) โดยการจับสลากรายชื่อเกษตรกรตามสัดส่วนในแต่ละกลุ่มแปลงใหญ่ 
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือประกอบด้วย 5 ตอน ได้แก่ (1) สภาพ
พ้ืนฐานทางสังคมและทางเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกร (3) ความรู้
เกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว (4) ความต้องการการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว 
(5) ปัญหาและข้อเสนอแนะของการส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส่าเร็จรูป โดยใช้สถิติคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่่าสุด ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ โดยน่าคะแนนรวมมาหาค่าเฉลี่ยแล้วจัดอันดับตามเกณฑ์ 
คะแนนน้่าหนักเฉลี่ยดังนี้1.00 - 1.80 เท่ากับน้อยที่สุด 1.81 - 2.60 เท่ากับน้อย 2.61 - 3.40 เท่ากับ
ปานกลาง 3.41 - 4.20 เท่ากับมาก 4.21 - 5.00 เท่ากับมากที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

1. สภาพพ้ืนฐานสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร อ่าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
  1.1 สภาพพ้ืนฐานทางสังคม จากการศึกษาพบว่า เกษตรกร ร้อยละ 54.2 เป็นเพศ
หญิง อายุเฉลี่ย 56.18 ปี ร้อยละ 65.3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 
4.83 คน ร้อยละ 45.8 เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ร้อยละ 98.6 ท่านาเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 88.9 ไม่มี
ต่าแหน่งทางสังคม  ร้อยละ 84 เคยเข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร โดยร้อยละ 83.3 
ได้รับการอบรมด้านพืช และร้อยละ 88.9 ได้รับข่าวสารด้านการใช้ชีวภัณฑ์จากบุคคลภายนอก เช่น 
ผู้น่าชุมชน เจ้าหน้าที่ เพื่อนบ้าน คนรู้จัก เป็นต้น 
  1.2 สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีพ้ืนที่ท่านาเฉลี่ย 
5.37 ไร่ เป็นพ้ืนที่ของตนเองเฉลี่ย 5.23 ไร่ เป็นพ้ืนที่เช่าเฉลี่ย 8.67 ไร่ มีประสบการณ์การท่านาเฉลี่ย 
27.62 ปี มีแรงงานในการท่านาเฉลี่ย 9.83 คน มีต้นทุนการท่านาเฉลี่ย 4 ,900.56 บาท/ไร่ มีรายได้
จากการท่านาเฉลี่ย 5,160.60 บาท/ปี ได้จ่านวนผลผลิตข้าวเฉลี่ย 384.46 กิโลกรัม/ไร่ ร้อยละ 62.5 
ไม่มีหนี้สิน มีภาระหนี้สินเฉลี่ย 56,685.19 บาท และร้อยละ 67.4 ใช้แหล่งเงินทุนของตนเองในการ
ท่านา 

2. สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกร อ่าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
 สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกร พบว่า  เกษตรกรใช้น้่าฝนและน้่าชลประทานในการ
เพาะปลูก ลักษณะพ้ืนที่ปลูกเป็นที่ราบลุ่ม เริ่มเพาะปลูกข้าวช่วงเดือนมิถุนายน ใช้พันธุ์ข้าว กข 6 
จากการเก็บพันธุ์เอง ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเฉลี่ย 19.94 กิโลกรัม/ไร่ ใช้วิธีการปลูกข้าวแบบนาด่า ใช้
ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 21.94 กิโลกรัม/ไร่/ปี พบโรคไหม้คอรวงและหอยเชอรี่ในนาข้าว เกษตรกรปูองกันก่าจัด
วัชพืชในนาข้าวด้วยแรงงานคนและสารเคมี ไม่มีการปูองกันก่าจัดโรคข้าวและแมลงศัตรูข้าว เก็บเกี่ยว
ข้าวที่อายุ 130 วัน โดยใช้รถเก่ียวนวดข้าว และส่วนใหญ่เก็บข้าวไว้เพ่ือบริโภค 
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3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว 
 เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว โดยเกษตรกรตอบได้ถูกต้อง
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุงข้าวโดยใช้ข้าว 3 ส่วนต่อน้่า 2 ส่วน ข้าวที่หุงได้มีลักษณะแข็งเป็นแกน 
(ร้อยละ 91) ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัมต่อน้่า 200 ลิตร ใช้แช่เมล็ดพันธุ์ข้าว (ร้อยละ 86.1) 
และเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดที่ยังไม่ได้ใช้ สามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น ประมาณ 30 วัน (ร้อยละ 
84.7) ตามล่าดับ ส่วนข้อที่เกษตรกรตอบผิดมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หลังจากแช่เมล็ดข้าว และ
บ่มข้าวจนเมล็ดงอก น่าเมล็ดข้าวมาแช่เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ผสมน้่า 50-60 นาที ก่อนน่าไปหว่าน ช่วยลด
เชื้อราที่ติดมากับเมล็ด (ตอบถูก ร้อยละ 31.3) เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และ
ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้เข็มหมุดเจาะถุงพลาสติกใต้ยางรัดเล็กน้อย ประมาณ 15-20 รู เพ่ือให้
อากาศเข้า (ตอบถูก ร้อยละ 46.5) ตามล่าดับ พบว่าเกษตรกรตอบถูกมากที่สุดในประเด็น หุงข้าวโดยใช้
ข้าว 3 ส่วนต่อน้่า 2 ส่วน ข้าวที่หุงได้มีลักษณะแข็งเป็นแกน และเกษตรกรตอบถูกน้อยที่สุดในประเด็น 
หลังจากแช่เมล็ดข้าว และบ่มข้าวจนเมล็ดงอก น่าเมล็ดข้าวมาแช่เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ผสมน้่า 50-60 
นาที ก่อนน่าไปหว่าน ช่วยลดเชื้อราที่ติดมากับเมล็ด 

 
ภาพที่ 2 แผนภูมิสรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว 

 
4. ความต้องการการส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว ประกอบด้วย 2 ประเด็น 

คือ ด้านวิธีการส่งเสริม และด้านความรู้ 
 1) ความต้องการด้านวิธีการส่งเสริม พบว่า โดยภาพรวมเกษตรกรมีความต้องการด้านวิธีการ
ส่งเสริมในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.64 โดยเกษตรกรมีความต้องการวิธีการส่งเสริมการใช้เชื้อราไตร
โคเดอร์มา ในระดับปานกลาง จ่านวน 2 ด้าน และระดับน้อย จ่านวน 1 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมแบบ
กลุ่ม (ค่าเฉลี่ย 2.88) การส่งเสริมแบบรายบุคคล (ค่าเฉลี่ย 2.78) และการส่งเสริมแบบมวลชน 
(ค่าเฉลี่ย 2.27) ตามล่าดับ 
 
 
 

[VALUE]% 

[VALUE]% 

[VALUE]% 

ความรู้เกี่ยวกับการใช้และเก็บรักษา 

ความรู้เกี่ยวกับการผลิต 

ความรู้เกี่ยวกับเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
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ตารางที่ 1  สรุปภาพรวมความต้องการวิธีการส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวของ
เกษตรกรในอ่าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

n = 144 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย แปลความ อันดับ 
1. การส่งเสริมแบบรายบุคคล 2.78 ปานกลาง 2 
2. การส่งเสริมแบบกลุ่ม 2.88 ปานกลาง 1 
3. การส่งเสริมแบบมวลชน 2.27 น้อย 3 

รวมเฉลี่ย 2.64 ปานกลาง  
 

  
 2) ความต้องการความรู้  พบว่า เกษตรกรมีระดับของความต้องการอยู่ในระดับมาก 2 
ประเด็น และระดับปานกลาง 3 ประเด็น โดยเรียงตามล่าดับค่าเฉลี่ยจากค่ามากไปค่าน้อยได้
ดังต่อไปนี้ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา (ค่าเฉลี่ย 3.62) รองลงมา คือ ผลของการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์
มา (ค่าเฉลี่ย 3.42) การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา (ค่าเฉลี่ย 3.38) การเก็บรักษาเชื้อราไตรโค
เดอร์มา (ค่าเฉลี่ย 3.35) และความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเชื้อรา ไตรโคเดอร์มา (ค่าเฉลี่ย 3.19) ตามล่าดับ 

 
ภาพที่ 3 แผนภูมิสรุปความต้องการความรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว 

 

5. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการจัดการนาข้าว 
 1) ปัญหาด้านการส่งเสริม 
  (1) การส่งเสริมแบบรายบุคคล 
  พบว่าเกษตรกรมีปัญหาต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
เจ้าหน้าที่ไม่ลงพ้ืนที่เข้าไปแนะน่าให้ความรู้ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.66 เจ้าหน้าที่ไม่ติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์เพ่ือแนะน่าความรู้ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.46 เจ้าหน้าที่ไม่ติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail) เพ่ือแนะน่าความรู้ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.21 เจ้าหน้าที่ไม่ส่งสัญญาณภาพและเสียง (video 
call) เพ่ือแนะน่าความรู้ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.08 และเจ้าหน้าที่ไม่ส่งข้อความหรือพูดคุยผ่านข้อความ
ทางโทรศัพท์มือถือ (Line) เพ่ือแนะน่าความรู้ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.06 ตามล่าดับ 
 

3.35 

3.62 

3.38 

3.42 

3.19 

การเก็บรักษา 

การใช้ 

การผลิตขยาย 

ผลของการใช้ 

ความรู้ทั่วไป 
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  (2) การส่งเสริมแบบกลุ่ม  
  พบว่าเกษตรกรมีปัญหาจากการเข้าร่วมกิจกรรมในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ฝึกอบรม
น้อยเกินไปหรือไม่เคยไปอบรม ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.40 ไม่เคยไปทัศนศึกษา ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
2.26 ไม่เคยไปศึกษาดูงาน ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.24 ไม่เคยเข้าร่วมสาธิต ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.17 
และไม่เคยเข้าร่วมการสัมมนา ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.14 ตามล่าดับ 
  (3) การส่งเสริมแบบมวลชน 
  พบว่าเกษตรกรมีปัญหาจากการใช่สื่ออ่ืนๆ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  การรับฟัง
วิทยุกระจายเสียง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.71 การรับชมและรับฟังการใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์ในการให้
ความรู้ เช่น รายการประเภทความรู้ รายการข่าวและรายการสาธิต ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.60 การใช้
สื่อออนไลน์ในการอ่านให้ความรู้ เช่น Facebook, Twitter, YouTube ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.45 การ
ใช้สื่อแบบผสมผสานตั้งแต่ 2 สื่อขึ้นไปในการให้ความรู้ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.42 และการอ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ ในการให้ความรู้ ได้แก่ วารสาร นิตยสาร จดหมายข่าว ปูายประกาศ โปสเตอร์ แผ่นพับ และ
ใบปลิว ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.28 ตามล่าดับ 
 2) ปัญหาด้านความต้องการความรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวม
ทั้งหมดเท่ากับ 2.81 เมื่อพิจารณาแยกรายประเด็นพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 3 ประเด็นและระดับ
น้อย 2 ประเด็น ได้แก่ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.35 การผลิตขยายเชื้อราไตร
โคเดอร์มา ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.08 ผลของการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.05 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อราไตรโคเดอร์มา ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.30 และการเก็บรักษาเชื้อราไตรโค
เดอร์มา ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.28 ตามล่าดับ 
 
ตารางที่ 2  ปัญหาด้านความต้องการความรู้ของเกษตรกร 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย แปลความ อันดับ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อราไตรโคเดอร์มา 2.30 น้อย 4 
ผลของการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 3.05 ปานกลาง 3 
การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา 3.08 ปานกลาง 2 
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 3.35 ปานกลาง 1 
การเก็บรักษาเชื้อราไตรโคเดอร์มา 2.28 น้อย 5 

รวม 2.81 ปานกลาง  
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 3) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ไตรโคเดอร์มาในการ
จัดการนาข้าวแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ  
  (1) ด้านเจ้าหน้าที่ พบว่า เกษตรกรเสนอแนะระดับมาก 3.54 ด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  (2) ด้านหน่วยงานและองค์กร พบว่า เกษตรกรมีระดับการเสนอแนะอยู่ในระดับ
ปานกลาง 3.39 ด้านมีงบประมาณสนับสนุนอย่างทั่วถึง 
 
อภิปรายผล 

1. สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอ่าเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ 
 (1) สภาพพ้ืนฐานทางสังคม พบว่าเกษตรกรร้อยละ 54.2 เป็นเพศหญิง และมีอายุเฉลี่ย 
56.18 ปี แตกต่างกับจรัล เข็มพล (2559, น.46) ศึกษาการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวของ
เกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย พบว่าเกษตรกรมากกว่าครึ่งเล็กน้อย ร้อยละ 58.0 เป็นเพศชาย และ
สอดคล้องกับจุฑารัตน์ ทิพย์ชู (2561, น.42) ศึกษาการใช้สารชีวภัณฑ์ในการผลิตข้าวของเกษตรกรใน
ต่าบลสบบง อ่าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบว่าเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 56.77 ปี ระดับการศึกษาพบว่า
เกษตรกรร้อยละ 65.3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ใกล้เคียงกับจุฑารัตน์ ทิพย์ชู (2561, น.42) 
พบว่าเกษตรกรร้อยละ 71.1 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา การเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรการเกษตร 
พบว่า ร้อยละ 45.8 เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากจรัล เข็มพล (2559, น.45) พบว่า 
ร้อยละ 93.8 เป็นกลุ่มลูกค้า ธกส. และจุฑารัตน์ ทิพย์ชู (2561, น.43) พบว่า เกษตรกรร้อยละ 100 
เป็นลูกค้า ธกส. เกษตรกรร้อยละ 98.6 ท่านาเป็นอาชีพหลัก สอดคล้องกับจุฑารัตน์ ทิพย์ชู (2561, 
น.42) พบว่า เกษตรกรร้อยละ 90 ประกอบอาชีพหลักท่านา เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีต่าแหน่งทาง
สังคม การเข้ารับการฝึกอบรมที่เก่ียวข้องทางการเกษตร พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 83.3 เคยเข้ารับการ
ฝึกอบรมด้านพืช และการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการใช้ชีวภัณฑ์ พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 88.9 ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากบุคคลภายนอก เช่น เจ้าหน้าที่ ผู้น่าชุมชน เพ่ือนบ้าน เป็นต้น ใกล้เคียงกับกับ
จุฑารัตน์ ทิพย์ชู (2561, น.42) พบว่า เกษตรกรร้อยละ 91.1 เคยเข้ารับการอบรมด้านพืช และ ร้อย
ละ 93.3 ได้รับรู้ข่าวสารจากเจ้าหน้าที่/บุคคลภายนอก 
 (2) สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ พบว่าเกษตรกรมีพ้ืนที่ท่านาเฉลี่ย 5.37 ไร่ ร้อยละ 95.8 เป็น
พ้ืนที่ของตนเอง ใกล้เคียงกับยงยุทธ ดาวตาก (2557, น.44) ศึกษาการยอมรับการใช้เชื้อราไตรโค
เดอร์มาในการปูองกันก่าจัดโรคพืชของเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าเกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูก
ข้าวเฉลี่ย 7.14 ไร่ และสอดคล้องกับจุฑารัตน์ ทิพย์ชู (2561, น.48) พบว่าเกษตรกรร้อยละ 93.33 
เป็นที่ดินของตนเอง ประสบการณ์ในการท่างานเฉลี่ย 27.62 ปี สอดคล้องกับจรัล เข็มพล (2559, น.
47) พบว่าเกษตรกรมีประสบการณ์ปลูกข้าวเฉลี่ย 28.75 ปี ต้นทุนการท่านาเฉลี่ย 4,900.56 บาท/ไร่ 
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ซึ่งแตกต่างกับจรัล เข็มพล (2559, น.54) พบว่าต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ย 3,483.77 บาท/ไร่ รายได้
จากการท่านาเฉลี่ย 5,160.60 บาท หนี้สินเฉลี่ย 56,685.19 บาท และแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการท่านา 
พบว่าร้อยละ 67.4 ใช้เงินทุนส่วนตัวในการท่านา ใกล้เคียงกับจุฑารัตน์ ทิพย์ชู (2561, น.48) พบว่า
เกษตรกรร้อยละ 81.7 ใช้เงินทุนของตนเอง 

2. สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอ่าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พบว่า 
เกษตรกรร้อยละ 100 ใช้น้่าฝนในการท่านา ร้อยละ 96.5 พ้ืนที่ปลูกเป็นที่ราบลุ่ม สอดคล้องกับสุนัน
ทา ณ มา (2561, น.47) ศึกษาความต้องการการส่งเสริมการผลิตข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีของเกษตรกร อ่าเภอดอกค่าใต้ จังหวัดพะเยา พบว่าเกษตรกรร้อยละ 83.3 ปลูกใน
พ้ืนที่ราบลุ่ม ร้อยละ 55.7 ใช้พันธุ์ข้าว กข 6 จากการเก็บเมล็ดพันธุ์เอง ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเฉลี่ย 19.94 
กิโลกรัม/ไร่ รูปแบบการปลูกแบบนาด่า ใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตเฉลี่ย 21.94 กิโลกรัม/ไร่/ปี พบโรคไหม้
คอรวงและหอยเชอรี่เป็นศัตรูข้าว สอดคล้องกับสุนันทา ณ มา (2561, น.51) พบว่าร้อยละ 67.5 
เกษตรกรพบโรคไหม้ และร้อยละ 53.2 พบหอยเชอรี่ ร้อยละ 49.3 เก็บเกี่ยวข้าวโดยการใช้รถเกี่ยว
นวดข้าว ร้อยละ 53.5 เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวที่อายุ 130 วัน และร้อยละ 73.6 ไม่ขายผลผลิตข้าว 
เก็บไว้บริโภค 

3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการจัดการนาข้าว พบว่าในภาพรวม
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการจัดการนาข้าวระดับมาก 
เกษตรกรส่วนมากมีความรู้ในประเด็น 1) หุงข้าวโดยใช้ข้าว 3 ส่วน ต่อน้่า 2 ส่วน ข้าวที่หุงได้มี
ลักษณะแข็งเป็นแกน 2) ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ต่อน้่า 200 ลิตร ใช้แช่พันธุ์ข้าว 3) เชื้อ
ราไตรโคเดอร์มาชนิดสดที่ยังไม่ได้ใช้ สามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น ประมาณ 30 วัน นอกจากนี้ยัง
พบว่า เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในประเด็น หลังจากแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวและบ่มเมล็ดข้าวจนงอก 
น่าเมล็ดข้าวมาแช่เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ผสมน้่า 50 – 60 นาที ก่อนน่าไปหว่าน จะช่วยลดเชื้อราที่ติด
มากับเมล็ด เนื่องจากเป็นข้อที่เกษตรกรตอบถูกน้อยที่สุด (ร้อยละ 31.3) เมื่อน่าผลจ่านวนข้อที่ตอบ
ถูกของเกษตรกรทั้งหมดมาพิจารณาระดับความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาใน
การจัดการนาข้าว จะเห็นได้ว่าเกษตรกรมีระดับความรู้อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะข้อที่เกษตรกร
เกษตรกรตอบถูกมากที่สุดคือ หุงข้าวโดยใช้ข้าว 3 ส่วน ต่อน้่า 2 ส่วน ข้าวที่หุงได้มีลักษณะแข็งเป็น
แกน จะเห็นได้ว่าเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา อาจเนื่องมาจาก
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรม การสาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา อีกทั้ง
หน่วนงานภาครัฐมักนิยมน่าความรู้เกี่ยวกับเชื้อราไตรโคเดอร์มามาถ่ายทอดแก่เกษตรกร จึงท่าให้
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อราไตรโคเดอร์มาในระดับมาก 
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4. ความต้องการการส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว 
 (1) ความต้องการด้านวิธีการส่งเสริม พบว่าเกษตรกรมีความต้องการด้านวิธีการส่งเสริมใน
ภาพรวมระดับปานกลาง โดยวิธีการส่งเสริมที่ต้องการมากที่สุด คือ การส่งเสริมแบบกลุ่ม รองลงมา
คือการส่งเสริมแบบรายบุคคล และน้อยที่สุดการส่งเสริมแบบมวลชน ตามล่าดับ ในการส่งเสริมจึงควร
เลือกใช้วิธีการฝึกอบรมแบบกลุ่มเพ่ือตรงตามความต้องการของเกษตรกร โดยให้ความรู้ เรื่องการใช้
เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว แต่เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าเกษตรกรต้องการวิธีการส่งแบบ
สาธิต เนื่องจากเกษตรกรได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริงจากการจ่าลองสถานการณ์รวมถึงการจัดท่าแปลง
สาธิต เพื่อให้เกิดความม่ันใจในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาและน่ามาปรับใช้ในการผลิตข้าวของตนเอง
 (2) ความต้องการด้านความรู้ พบว่าเกษตรกรมีความต้องการด้านความรู้ ในระดับมาก 2 
ประเด็น ได้แก่ ความรู้ด้านการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา (ค่าเฉลี่ย 3.62) และความรู้เรื่องผลของการใช้
เชื้อราไตรโคเดอร์มา (ค่าเฉลี่ย 3.42) เนื่องจากเกษตรกรต้องการน่าความรู้ด้านวิธีการใช้และผลจาก
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มามาปรับใช้ในการผลิตข้าว เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้สารเคมีใน
ขั้นตอนการผลิตข้าว 

5. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการจัดการนาข้าว 
 (1) ปัญหาด้านการส่งเสริม พบว่า โดยภาพรวมของเกษตรกรประเด็นปัญหาด้านวิธีการ
ส่งเสริมอยู่ในระดับปานกลาง ประเด็นปัญหา คือ เจ้าหน้าที่ไม่ลงพ้ืนที่เข้าไปแนะน่าให้ความรู้ 
(ค่าเฉลี่ย 2.66) เนื่องจากในการลงพ้ืนที่เพ่ือการอบรมเกษตรกร เจ้าหน้าที่อาจไม่ได้เพ่ิมเติมแนะน่าให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว ดังนั้นในการลงพ้ืนที่เพ่ืออบรมเกษตรกรควร
สอดแทรกเนื้อหาการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว เพ่ือที่เกษตรกรจะได้น่าไปปรับใช้ในการผลิต
ข้าวได ้

 (2) ปัญหาด้านความต้องการความรู้ พบว่าเกษตรกรมีปัญหาด้านการต้องการความรู้ ใน
ประเด็นปัญหา การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.35 เนื่องจากเกษตกรยังหลงลืมใน
ขั้นตอนที่ถูกต้องการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะในการน่าผลการวิจัยไปใช้ 

1) ควรส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ในการปูองกันก่าจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวเนื่องจากการศึกษา
พบว่าเกษตรกรไม่มีการปูองกันก่าจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว ท่าให้ผลผลิตข้าวของเกษตรกรน้อยและ
ไม่ได้คุณภาพ 
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2) ควรส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลักควร
อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือให้พืชได้รับปุ๋ยในปริมาณที่ต้องการ 
และลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ยของเกษตรกร 

3) ควรส่งเสริมให้เกษตรกรจัดท่าแหล่งน้่าของตนเอง เนื่องจากเกษตรกรส่วนมากอาศัยน้่าฝน
ในการท่าการเกษตร ถ้าเกิดฝนทิ้งช่วงจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวโดยอาจส่ งเสริม
การศึกษาบริเวณหัวไร่ปลายนา เพ่ือเป็นแหล่งน้่าส่ารองไว้ใช้ในฤดูแล้งและสามารถสร้างรายได้
เพ่ิมเติม เช่น เลี้ยงปลา ปลูกผัก เป็นต้น 

4) ควรจัดการอบรม จัดท่าแปลงสาธิต สร้างองค์ความรู้ในการจัดการโรคและแมลงศัตรูข้าว 
เนื่องจากเกษตรกรพบโรคและแมลงศัตรูข้าว พร้อมแนะน่าการใช้ชีวภัณฑ์ในการปูองกันก่าจัดศัตรู
ข้าวทดแทนการใช้สารเคมี เพ่ือลดความเสียหายจากการเข้าท่าลายของโรคและแมลงศัตรูข้าว 
 2. ข้อเสนอแนะในการท่าการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรศึกษาในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือน่าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน จะท่าให้ทราบถึงการผลิตข้าว
และการใช้ชีวภัณฑ์ในพ้ืนที่อ่ืนๆ 

2) ควรมีการศึกษาในประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ความส่าเร็จจากการใช้ชีวภัณฑ์ในการ
จัดการนาข้าว  

3) ควรถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวภัณฑ์ในการ
ปูองกันจ่าจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว เพ่ือเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่สนใจ  
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การศึกษาการใช้น้ าตาลทรายที่ผลิตภายในประเทศเพ่ือทดแทนกลูโคสในการผลิตสาร               
ในกลุ่ม Nisinจากเช้ือ Lactococcus lactis P2 

Studying of Nisin Production from Lactococcus lactis P2 using domestic 
produced granulated sugar instead of glucose 

 
   กฤติธี แดงเสนาะ1 ณภัทร ลัดเลง็2 สุชาครีย์ สัตตานุสรณ์3 และ อดิศร เสวตวิวฒัน์4 

   Krittitee Daengsanoh  Napat Ludleng  Suchakree Sattanusorn  and Adisorn Swetwiwathana 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาการใช้น้่าตาลซูโครสแทนน้่าตาลกลุโคสในอาหาเลี้ยงเชื้อส่าหรับการผลิต Nisin                    
จากเชื้อ Lactococcus lactis P2 โดยท่าการศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อก่อโรคและปริมาณ
เชื้อที่เจริญ โดยเลี้ยงในอาหาร MRS และ GYP 10% บ่มที่อุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 24 ชม.  และ
น่ามาทดสอบการยับยั้ง โดยใช้ Listeria innocua เป็นอินดิเคเตอร์ จากการทดลองพบว่าอาหาร 
MRS สามารถยับยั้งเชื้อก่อโรคได้ดีกว่าGYPเล็กน้อย จึงศึกษาเพ่ิมเติมปริมาณกูลโคสในอาหาร GYP 
โดยเปรียบเทียบระหว่างน้่าตาล10 %และ 20% ซึ่งพบว่าปริมาณน้่าตาลที่เพ่ิมขึ้นไม่ท่าให้สามารถ
ผลิต Nisin ได้มากขึ้นและอาจท่าให้น้อยลงและจึงทดสอบความต่างระหว่างน้่าตาลระหว่างกูลโคส
และซูโคสโดยอาหาร GYP 10% และ SYP 4% พบว่าน้่าตาลกูลโคสท่าให้เชื้อผลิต Nisin ได้ดีกว่า 
ซูโครส จากการทดลองข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า อาหารเลี้ยงเชื้อ SYP จากน้่าตาลทราย สามารถใช้ใน
การผลิต Nisin ทดแทนการใช้น้่าตาลกลูโคสได้ในระดับหนึ่ง ถึงแม้ประสิทธิภาพการยับยั้ง
เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคไม่เทียบเท่าอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้น้่าตาลกลูโคส แต่สามารถใช้ทดแทนเพ่ือลดต้นทุน
ในการผลิตได้  
 
ค าส าคัญ : Lactococcus lactis P2, Listeria innocua,Nisin 
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Abstract 
 The fundamental of using Sucrose instead of Glucose for Nisin production 
from Lactococcus lactis P2 by studying the capability in inhibiting pathogen bacteria 
by fermenting L.lactis P2 in 3 different media (MRS broth, GYP 10% and GYP 20%) 
and then incubated at 37 °C for 24 hours and used for examine the capability in 
inhibiting by using L.innocua as the indicator. The study showed that L.lactis P2 in 
MRS broth has slightly more capability in inhibiting the pathogen than L.lactis P2 in 
GYP. The further study by comparing 2 media that is GYP 10% and GYP 20% the 
study showed that even the increasing amount of sugar doesn’t affect the ability in 
producing Nisin and maybe decrease the ability of Nisin production. And the study of 
the difference in Nisin production between GYP 10% and SYP 4% media found that 
Glucose has slightly more ability for producing Nisin than Sucrose even though 
Sucrose has less capability in inhibiting the pathogen, they could be used instead of 
Glucose to reduce the production cost. 
 
Keywords : Lactococcus lactis P2, Listeria innocua,nisin 
 
1. บทน า  

ในปัจจุบัน Nisin เป็นส่วนหลักของตลาดวัตถุกันเสีย โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมสูงกว่า 2.2     
หมื่นล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เนื่องด้วยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต Nisin นั้น มีราคาที่ค่อนข้างสูง 
โดยเฉพาะน้่าตาลกลูโคส จึงท่าให้ Nisin มีราคาที่สูงตามไปด้วย ประกอบกับ อุตสาหกรรมการผลิต
น้่าตาลทรายในประเทศมีการผลิตลดลงเนื่องจากผู้คนในประเทศมีความต้องการใช้น้่าตาลลดลง
สาเหตุจากผู้คนเริ่มรักสุขภาพมาขึ้นจึงท่าให้การผลิตน้่าตาลมีความลดลงการต้องการอ้อยก็น้อยลง 
เป็นสาเหตุให้เกษตรกรที่ท่าการปลูกอ้อยมีรายได้ลดลง หากการใช้น้่าตาลซูโครสในการผลิตอาหาร
เลี้ยงเชื้อแทนกลูโคส ก็อาจท่าให้การผลิตน้่าตาลทรายสูงขึ้น นอกจากนี้ น้่าตาลทรายยังมีมูลค่าที่ต่่า
กว่า หากการทดลองแสดงผลว่าน้่าตาลทั้ง 2 ให้ผลผลิตที่ใกล้เคียงกันจะท่าให้การผลิต bacteriocin 
มีราคาถูกลงซึ่งจะท่าให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้ bacteriocin แทนสารกันบูดชนิดอ่ืนได้ นอกจากนี้ยัง
เป็นการช่วยเหลือเกษตรตกรที่ปลูกอ้อยเพื่อผลิตน้่าตาลทรายอีกด้วย  

ไนซินเป็นสารแบคเทอริโอซิน มีฤทธิ์เป็นสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ และสามารถใช้เป็นวัตถุกันเสีย   
ในอาหารได้ ไนซินมีโครงสร้างเป็นโพลีเปบไทด์ซึ่งไม่สามารถผลิตได้โดยการสังเคราะห์ทางเคมี             
การผลิตจึงท่าได้โดยการหมักของแบคทีเรีย Lactococcus lactis กล่าวได้ว่าไนซินเป็นวัตถุกันเสีย
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ธรรมชาติ ความปลอดภัยของการใช้ไนซินในอาหารท่าให้สารนี้ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มสารที่
ปลอดภัย หรือ GRAS (generally  Recognized as safe) ไนซินมีผลในการยับยั้งแบคทีเรีย แกรม
บวกหลายชนิดที่เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Listeria monocytogenes 
และ Clostridium botulinum และหากใช้ร่วมกับวิธีการอ่ืน จะสามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบบาง
ชนิดได้ การใช้ไนซินเป็นวัตถุกันเสียในอาหารต้องพิจารณาความเหมาะสมของสมบัติของอาหาร   

Lactococcus lactis เป็นแบคทีเรียแกรมบวก ที่ใช้ในการผลิต buttermilk และชีส ใน
ปัจจุบันได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่ถูกใช้เพ่ือในการรักษาโรค เซลล์ของ L. lactis จะมี
ลักษณะแบบกลม จับกันเป็นคู่หรือเป็นสายสั้นๆ ขึ้นอยู่กับสภาวะในการเจริญเติบโต มีความยาว
ประมาณ 0.5-1.5 µm L. lactis จะไม่สร้างสปอร์ L. lactis จะสร้างกรดแลคติคจากน้่าตาล 
ความสามารถในการรผลิตกรดแลคติคเป็นหนึ่งในส่วนส่าคัญที่ท่าให้ L. lactis นั้น มีความส่าคัญใน
อุตสาหกรรมนมเป็นอย่างมาก โดย L.lactis P2 นั้น ยังพบว่ามีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกส์ แต่ก็ยัง
สามารถที่จะผลิต Nisin Z ได้อีกด้วย(Swetwiwathana, A .,2012) 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาหาน้่าตาลทดแทนน้่าตาลกลูโคสในอาหาร Glucose Yeast extract Peptone 
(GYP) 

 2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าน้่าตาลทรายที่ผลิตภายในประเทศ 
 3. เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต bacteriocin  

 
3. ขั้นตอนและวิธีการทดลอง 
 3.1 การเก็บเชื้อจุลินทรีย์ Lactococcus lactis P2 
เชื้อLactococcus lactis P2 ได้มาจากคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง โดยเชื้อจะถูกเก็บอยู่ในสต็อกกลีเซอรอลที่อุณหภูมิ -20 °C 
 3.2 การเพาะเลี้ยงเชื้อ Lactococcus lactis P2 ในอาหารมาตรฐานและอาหารปรับ
สูตรน้ าตาลในการเพาะเลี้ยงเชื้อ Lactococcus lactis P2 จะท่าการเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหาร MRS 
broth, GYP 10และ 20% และอาหาร SYP 4% ที่มีความแตกต่างกัน 3สูตร. ซึ่งจะท่าได้โดยการ ถ่าย
เชื้อจากสต็อกกลีเซอรอลปริมาตร 100µl. ลงในอาหารปริมาตร 10ml. จากนั้นจะน่าเชื้อที่ถ่ายลง
อาหารแล้วไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนจะน่าไปใช้ต่อไป 
 3.3 การทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคและปริมาณการผลิตแบ
คเทอริโอซินของ L.lactis P2 ในการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคนั้น จะ
ท่าโดยใช้วิธีการ spot on lawn method โดยเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ใช้ในการทดสอบ จะใช้เชื้อ
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แบคทีเรีย Listeria innocua โดยจะท่าโดยการถ่ายเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริมาตร 10µl ลงในอาหาร 
TSB soft agar 10ml. จากนั้นจึงเทอาหารที่มีเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอยู่ลงบนจานอาหาร NA แล้วจึงท่า
การหยดเชื้อแบคทีเรีย L.lactis P2 ที่ผ่านการปั่นเหวี่ยงโดยควบคุมอุณหภูมิที่ 4°C ที่ 6000 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา15 นาที และกรองด้วยตัวกรองขนาด 0.2 µm ลงบนจานอาหาร แล้วน่าไปบ่มที่
อุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และท่าการบันทึกผล 
 

โดยจะน่าค่าท่ีได้มาค่านวณเป็นปริมาณการผลิตแบคเทอริโอซินด้วยสูตร  
  

ปริมาณการผลิตแบคเทอริโอซิน  
ระดับการเจือจางที่สามารถยับยั้งเชื้อได้     

  
 ซึ่ ง ป ริ ม า ณ ที่

ค่านวณได้ จะมีหน่วยเป็ย AU/mL จากนั้นจึงน่าค่าที่ได้ไปท่าการบันทึกผลต่อไป 
3.4 การทดสอบหาปริมาณเริ่มต้นของ L.lactis P2 
ในการทดสอบหาปริมาณเชื้อเริ่มต้น จะท่าได้โดยการใช้วิธีการ drop plate method 

สามารถเลี้ยงบนอาหารMRS plate agar โดยแบ่งเพลทเป็น 4 ส่วนเป็น 4 ความเข้มข้น ซึ่งจะ
สามารถลดค่ายใช้จ่ายและเวลาในการท่าได้ โดยดรอปหยดละ 10 ไมโครลิตร 5 หยด ต่อ 1 ความ
เข้มข้นลงบนผิวหน้าอาหารและท่าให้ครบทุกความเข้มข้นและรอให้ซึมเช้าอาหารหลังจากนั้นคว่่า
เพลทและน่าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 °C 24-48 ชม หลังจากนั้นน่าเพลทมาตรวจนับโคโลนี โดยนับความ
เข้มข้นที่ จ่านวนโคโลนีต่อหยดไม่เกิน 20 โคโลนี ทั้ง 5 หยด และค่านวณปริมาณเชื้อแบคทีเรียเป็น 
CFU/ml 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 การทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคของเชื้อแบคทีเรีย L.lactis 
P2 จากการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคของเชื้อแบคทีเรีย L.lactis P2              
โดยวิธีการ spot on lawn method จะพบว่า ในการใช้อาหาร GYP 10% จะมีปริมาณความเข้มข้น
ของการยับยั้งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1:1024 และมีปริมาณแบคเทอริโอซินเฉลี่ยอยู่ที่ 102,400 AU/mL, 
อาหาร GYP 20% มีปริมาสณความเข้มข้นของการยับยั้งดเฉลี่ยที่ 1:8 และมีปริมาณแบคเทอริโอซิน
เฉลี่ยที่ 800 AU/mL . ในส่วนของอาหาร SYP 4% ทั้ง3สูตร (A, B และ C) มีปริมาณความเข้มข้น
ของการยับยั้งเฉลี่ยที่ 1:128 และมีปริมาณแบคเทอริโอซินเฉลี่ย 12,800 AU/mL เท่ากันทั้ง 3 สูตร 
โดยปริมาณแบคเทอริโอซินจะสามารถค่านวณได้โดยการใช้สูตร โดยจะมีหน่วยเป็น AU/mL . โดยผล
ที่ไดจะน่าไปเปรียบเทียบกับอาหารที่ใช้เป็นมาตรฐาน คือ MRS broth ซึ่งจะมีความเข้มข้นของการ
ยับยั้งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1:4096 และมีปริมาณแบคเทอริโอซินเฉลี่ย 409,600 AU/mL 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1137 
 

 
 
  
 
 
 
 
ภาพที่4.1 การยับยั้งเชื้อก่อโรคของGYP 10%       ภาพที่4.2 การยับยั้งเชื้อก่อโรคของMRS 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.3 การยับยั้งเชื้อก่อโรคของGYP 20%    ภาพที่ 4.4 การยับยั้งเชื้อก่อโรคของSYP 4%(สูตรA) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.5 การยับยั้งเชื้อก่อโรคของSYP 4%(สูตรB) ภาพที่ 4.6 การยับยั้งเชื้อก่อโรคของSYP 4%(สูตรB) 

 
4.2 การตรวจนับความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค 

 ปริมาณเชื้อที่นับได้ในอาหาร GYP 10 และ 20% จะมีค่าเฉลี่ยยู่ที่ 7.25*10^5 และ 
1.05*10^7 CFU/mL ตามล่าดับ ในส่วนของอาหาร SYP ทั้ง 3 สูตร จะมีปริมาณเชื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 
2.38*10^7, 5.65*10^8 และ 3.25*10^7 ตามล่าดับ โดยค่าที่ได้จากการทดลองจะน่าไปท่าการ
เปรียบเทียบกับอาหาร MRS broth ซึ่งจะมีปริมาณเชื้อที่นับได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.25*10^7 CFU/mL 
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ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงปริมาณแบคเทอริโอซิน,ปริมาณเชื้อที่นับได้ และค่าpH ของอาหารแต่ละ
ชนิด 

 
5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการผลิต Nisin ในอาหารชนิดต่างๆ จากเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติก คือ 
Lactococcus lactis P2 และเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดในการทดสอบการยับยั้ง คือ Listeria 
innocua มาท่าการทดสอบหาปริมาณแบคเทอริโอซิน โดยการใช้สูตรอาหารที่มีน้่าตาลชนิดซูโครส
จากน้่าตาลทราย จากตัวอย่างน้่าตาลทรายทั้ง 3 สูตร มาใช้ทดแทนการใช้น้่าตาลกลูโคสที่มีราคาที่สูง 
โดยท่าการเปรียบเทียบปริมาณแบคเทอริโอซินที่ผลิตได้จากอาหาร De man, Rugose and Sharp 
broth (MRS broth), Glucose Yeast peptone 10% (GYP broth), Glucose Yeast peptone 
20% (GYP broth) และ Sucrose Yeast peptone 4% (SYP broth) สูตร A B C ได้ผล เท่ากับ 
40,960 AU/mL, 800 AU/mL, 120,400  AU/mL, 12,800 AU/mL, 12,800 AU/mL และ 
12,800 AU/mL ตามล่าดับ ผลการผลิตเชื้อแบคทีเรียจากอาหารเลี้ยงเชื้อ GYP 10%, GYP 20%, 
SYP 4% สูตร A B C และ MRS medium เท่ากับ 7.25*10^5  CFU/mL, 1.05*10^7 CFU/mL, 
2.38*10^7 CFU/mL, 5.65*10^7 CFU/mL, 2.01*10^8 CFU/mL และ 3.25*10^7 CFU/mL 
ตามล่าดับ และมีค่า pH เท่ากับ 4.59, 4.18, 3.96, 3.89, 4.03 และ 4.05 ตามล่าดับ ค่า pH ต่่าจะ
ช่วยยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและเชื้อราที่ไม่พึงประสงค์ในผลิตภัณฑ์อาหารได้ ท่าให้สามารถเก็บ
รักษาไว้ได้ นานยิ่งขึ้น (Kenneth, T.,2010) จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า อาหารเลี้ยงเชื้อ SYP 
จากน้่าตาลทราย สามารถใช้ในการผลิต Nisin ทดแทนการใช้น้่าตาลกลูโคสได้ในระดับหนึ่ง ถึงแม้
ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคไม่เทียบเท่าอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้น้่าตาลกลูโคส แต่สามารถ
ใช้ทดแทนเพ่ือลดต้นทุนในการผลิตได้  
 
 

ชนิดอาหาร ปริมาณแบคเทอริโอซิน 
( AU/mL ) 

ปริมาณเชื้อที่นับได้ 
( CFU/mL ) 

pH 

GYP 10% 102400 7.25*10^5 4.59 
GYP 20% 800 1.05*10^7 4.18 

SYP 4 % (น้่าตาลสูตรA) 12800 2.38*10^7 3.96 
SYP 4 % (น้่าตาลสูตรB) 12800 5.65*10^7 3.89 
SYP 4 % (น้่าตาลสูตรC) 12800 2.01*10^8 4.03 

MRS difco 40960 3.25*10^7 4.05 
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การพัฒนาระบบแชทบอท และร้านค้าออนไลน์ ส าหรับงานส่งเสริมผลผลิตการค้าและ
ผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

Chatbot System and Online Store Development for Promoting 
Trade on Productivity and Entrepreneurs, Suratthani Vocational College 

 
ศรายุทธ  สมสขุ1, อ าพล  ขนุนนิล2 และ สุภาภรณ ์ จันปาน3 

Sarayuth Somsuk, Amphol Khanunnin and Supaporn Chanpan 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบแชทบอทและร้านค้าออนไลน์ ส่าหรับ
งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และเพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบแชทบอทและร้านค้าออนไลน์ ส่าหรับงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและ
ผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบแชทบอทและ
ร้านค้าออนไลน์ โดยใช้การท่างานบนแอปพลิเคชันไลน์ด้วยเทคโนโลยี Messaging API Chat Bot 
และ Line Liff ผ่านแอปพลิเคชั่น Line ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่สามารถใช้งานได้ฟรี และเป็นที่นิยมใช้
กันมากในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่การใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นปัจจัยส่าคัญในการด่ารงชีวิต ทั้งการ
ติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล ซื้อสินค้า การท่าธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้การด่าเนินงาน
ความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดจ่าหน่ายชุดนักเรียน นักศึกษา ผู้วิจัยจึงได้ท่าการพัฒนา
ระบบแชทบอทและร้านค้าออนไลน์ ส่าหรับงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและผู้ประกอบการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เข้ามาช่วยในการจัดจ่าหน่ายเพ่ิมเติมอีกหนึ่งช่องทาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ครอบคลุมการขายชุดนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่การสอบถามราคา การสั่งซื้อ การแจ้งการโอนเงิน ไป
จนถึงการตรวจสอบ สถานะการสั่งซื้อได้ โดยในการพัฒนาระบบได้ท่าการทดสอบประสิทธิภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ จ่านวน 3 ท่าน ระบบที่พัฒนาขึ้น แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วน
ที่ 1 ส่าหรับผู้ดูแลระบบ (เจ้าหน้าที่) แชทตอบโต้กับลูกค้า จัดการสินค้า จัดการช่องทางช่าระ เงิน 
จัดการรายงานการสั่งซื้อ จัดการข้อมูลช่องทางการจัดส่งสินค้า ออกใบเสร็จการสั่งซื้อ ส่วนที่ 2 
ส่าหรับผู้ใช้ (ลูกค้า) แชทตอบโต้กับร้านค้า ดูสินค้า จัดการสินค้าในตะกร้า เพ่ิมที่อยู่การจัดส่ง 
รายละเอียดการสั่งซื้อ สรุปรายงานการซื้อขาย เมื่อพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ได้น่าไปทดลองใช้และ
ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน จ่านวน 346 คน โดยวิธีการเลือกแบบสุ่ม ผลจากการประเมิน

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ มหาวิทยาลัยตาปี E-mail : 6331220005@student.tapee.ac.th Tel.064-1101858 
2 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ มหาวิทยาลัยตาปี E-mail : 6331220001@student.tapee.ac.th Tel.093-6852601 
3 อาจารย์ประจ่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัตาปี E-mail : supaporn@tapee.ac.th Tel.080-4796194 
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ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบในภาพรวม โดยค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยง
มาตรฐานเท่ากับ 0.48 แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินทุกระบบทุกด้านมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 

ค าส าคัญ : แชทบอท ขายสินค้า สินค้า ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study chatbot system and online store 

development for promoting trade on productivity and entrepreneurs, Suratthani 
Vocational College including users ’satisfaction. The researcher was interested in 
developing a chatbot system and an online store by using Line application with 
Messaging API Chat Bot technology and Line Liff via Line application.  It was used for 
free and popularity for today's mobile phone in life for communication, information 
searching, shopping online and online transactions. In order to facilitate operations 
and increase distribution efficiency of student uniforms, the researchers developed 
the chatbot system and online store to promote trade on productivity and 
entrepreneurs, Suratthani Vocational College as well as distributing another channel. 
This was useful to cover the sale of students ’uniforms, for example, asking price, 
ordering, notifying money transfer and inspecting order status. The performance of 
the system development was tested by 3 computer experts' knowledge.  The 
developed system divided into two users: the first was for a system administrator 
(officers) for chatting with customers, managing products, payment channels, order 
reports, shipping channel information and issuing purchase receipt. The second was 
for users (customers) to chat and interact with the store, view products, manage the 
shopping cart, add delivery, address order details and report trade summary. The 
developed system was used to try and evaluate 346 users’ satisfaction by random 
selection method. The result of overall satisfaction assessment towards total mean 
on all sides was 4.53, and the standard deviation was 0.48. It showed that the 
evaluation results of all system aspects were at a high level. 

 

Keywords : Chatbot, Selling, Product, Satisfaction 
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บทน า 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่ 456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
ซึ่งประกอบด้วยฝุายงาน 4 ฝุายได้แก่ ฝุายบริหารทรัพยากร ฝุายแผนงานและความร่วมมือ ฝุาย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝุายวิชาการ ซึ่งงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ ที่อยู่
ในฝุายแผนงานและความร่วมมือนั้น ปัจจุบันงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและผู้ประกอบการ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีการจัดจ่าหน่ายชุดนักเรียน นักศึกษา และเครื่องแต่งกาย เช่น เข็มขัด 
กระดุม ปูายชื่อ เป็นต้น โดยมีแต่การจัดจ่าหน่ายที่วิทยาลัยเท่านั้น และยังเป็นการขายในรูปแบบปกติ
ที่ยังต้องออกใบเสร็จด้วยการเขียนมือ และการจัดการกับสต๊อกสินค้ายังไม่มีประสิทธิภาพ จึงท่าให้ไม่
สามารถจัดจ่าหน่ายในรูปแบบออนไลน์ได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิค-19 ท่าให้นักเรียน นักศึกษาไม่
สามารถเดินทางมาซื้อชุดนักเรียน นักศึกษาได้ 

เนื่องจากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาระบบแชทบอทและร้านค้าออนไลน์ 
ส่าหรับงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  โดยใช้การ
ท่างานบนแอปพลิเคชันไลน์ด้วยเทคโนโลยี Messaging API Chat Bot และ Line Liff ผ่าน
แอปพลิเคชั่น Line ซึ่งเป็น แอปพลิเคชั่นที่สามารถใช้งานได้ฟรี และเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นยุคที่การใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นปัจจัยส่าคัญในการด่ารงชีวิต ทั้งการติดต่อสื่อสาร การค้นหา
ข้อมูล ซื้อสินค้า การท่าธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้การด่าเนินงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและ
ผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  มีความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด
จ่าหน่ายชุดนักเรียน นักศึกษาและเครื่องแต่งกาย ผู้วิจัยจึงได้จัดท่าการพัฒนาระบบแชทบอทและ
ร้านค้าออนไลน์ ส่าหรับงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์
ธานี เข้ามาช่วยอ่านวยความสะดวกในการจัดจ่าหน่ายเพ่ิมเติมอีกหนึ่งช่องทาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ครอบคลุมกระบวนการจัดจ่าหน่าย ตั้งแต่การสอบถามราคา การสั่งซื้อ การแจ้งการโอนเงิน ไปจนถึง
การตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบแชทบอทและร้านค้าออนไลน์ ส่าหรับงานส่งเสริมผลผลิต 
การค้าและผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบแชทบอทและร้านค้าออนไลน์ ส่าหรับงาน
ส่งเสริมผลผลิต การค้าและผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ระบบแชทบอทและร้านค้าออนไลน์ ส่าหรับงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและผู้ประกอบการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีคุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบแชทบอทและร้านค้าออนไลน์ ส่าหรับงานส่งเสริม

ผลผลิต การค้าและผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

ระบบแชทบอท และร้านค้าออนไลน์   ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแชทบอท 

ส่าหรับงานส่งเสริมผลผลิตการค้าและ  และร้านค้าออนไลน์ส่าหรับงานส่งเสริมผล 
ผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา  ผลิตการค้าและผู้ประกอบการวิทยาลัย 
สุราษฎร์ธานี  อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีจ่านวนประชากร คือ จ่านวน 3,473 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม รวมทั้งสิ้น 346 
คน ผู้วิจัยได้ท่าการค่านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Krejcie & Morgan , 1970 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการวิจัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นดังนี้  
1. แบบสัมภาษณ์เพ่ือหาความต้องการของผู้ใช้ (แบบสัมภาษณ์เบื้องต้น)  
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแชทบอทและร้านค้าออนไลน์ ส่าหรับงาน

ส่งเสริมผลผลิต การค้าและผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. การหาคุณภาพของเครื่องมือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค่าถามกับวัตถุประสงค์
(IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ 
  +1 =  สอดคล้องหรือแน่ใจว่าค่าถามข้อนั้นวัดวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้จริง 
    0 =  ไม่แน่ใจว่าค่าถามข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงที่ระบุไว้จริง 
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  - 1 =  ไม่สอดคล้องหรือไม่แน่ใจว่าข้อค่าถามข้อนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์ท่ีระบุไว้จริง 
   โดยใช้สูตร  

 เมื่อ R  แทน คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  N  แทน จ่านวนผู้เชี่ยวชาญ 

เกณฑ์การพิจารณา 
ถ้าค่า IOC ได้มากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 แสดงว่า ข้อค่าถามนั้นวัดได้ตรงกับจุดมุ่งหมายการวิจัย                    
ถ้าค่า IOC ได้น้อยกว่า 0.50 แสดงว่า ข้อค่าถามนั้นวัดได้ไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายการวิจัย 
จากการหาค่าความเชื่อมั่นด้านเครื่องมือวิจัยจ่านวน 3 คน ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.85 และด้าน

เนื้อหาจ่านวน 3 คน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.83 ท่าให้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค่าถามกับวัตถุประสงค์
ที่ระบุไว้จริง 

2. การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเฉลี่ยน้่าหนักของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรดังนี้ 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2542) 

 โดยใช้สูตร    

   เมื่อ    X  แทน   คะแนนแต่ละตัว 
                N แทน  จ่านวนกลุ่มตัวอย่าง 

โดยมีเกณฑ์ที่ใช้การแปลความหมายข้อมูล แบบจ่าแนกแต่ละช่วงย่อยต่างกัน แบ่งระดับ
คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยท่าการก่าหนดช่วงของการวัดได้ดังนี้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) 

ระดับ 5 คะแนนตั้งแต่ 4.21-5.00 หมายถึง ระดับท่ี เห็นด้วยมากที่สุด 
ระดับ 4 คะแนนตั้งแต่ 3.41-4.20 หมายถึง ระดับท่ี เห็นด้วยมาก 
ระดับ 3 คะแนนตั้งแต่ 2.61-3.40 หมายถึง ระดับท่ี เห็นด้วยปานกลาง 
ระดับ 2 คะแนนตั้งแต่ 1.81-2.60 หมายถึง ระดับท่ี เห็นด้วยน้อย 
ระดับ 1 คะแนนตั้งแต่ 1.00-1.80 หมายถึง ระดับท่ี เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 การพัฒนาระบบแชทบอทและร้านค้าออนไลน์ ส่าหรับงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและ
ผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา (Research & 
Development) วิธีการด่าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษารวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ความต้องการของระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และการประเมินผลระบบ  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้การศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต่างๆ ในการออบแบบและ
พัฒนาระบบแชทบอทและร้านค้าออนไลน์ ส่าหรับงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและผู้ประกอบการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จากการศึกษาเปรียบเทียบขอบเขตลักษณะงานวิจัยต่างๆ ที่

N
R
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N

X
X
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เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องระบบแชทบอทและร้านค้าออนไลน์บนแอปพลิเคชันไลน์ (เมธาวี ภู่ระหงษ์ 
และศุภโชค จิรวัฒนาภิมงค, 2562) เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน Chatbot ส่าหรับงานบริการ
นักศึกษา กรณีศึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (สุมนา บุษบก, 
ณัฐพร เพ็ชรพงษ์ และจีรนุช สิงโตแก้ว, 2563) 

การวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบระบบ 
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลข้างต้น คณะผู้วิจัยได้ท่าการศึกษา สอบถามและเก็บรวบรวม

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของระบบใหม่จากผู้เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ความต้องการของ
ระบบ ซึ่งเป็นความต้องการของผู้ใช้ระบบสามารถแบ่งการท่างานเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ (เจ้าหน้าที่) 
1.1 แชทตอบโต้กับลูกค้า 

 1.2 จัดการสินค้า 
 1.3 จัดการช่องทางช่าระเงิน 
 1.4 จัดการรายการสั่งซื้อ 
 1.5 จัดการข้อมูลช่องทางการจัดส่งสินค้า 
 1.6 ออกใบเสร็จการสั่งซื้อ 

2. ส่วนของผู้ใช้ (นักเรียน นักศึกษา) 
 2.1 แชทตอบโต้กับร้านค้า 
 2.2 ดูสินค้า 
 2.3 จัดการสินค้าในตะกร้า 
 2.4 เพ่ิมที่อยู่การจัดส่ง 
 2.5 รายละเอียดการสั่งซื้อ 
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ภาพที่ 1 ภาพอธิบาย Work Flow Diagram ของระบบ 
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ภาพที่ 2 ภาพอธิบาย Use Case Diagram ของระบบ 
 

ผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบแชทบอทและร้านค้าออนไลน์ ส่าหรับงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและ
ผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พัฒนาขึ้นโดยใช้ Botnoi ในการสร้างแชทบอท และ
ใช้ Line My Shop ในเปิดร้านค้าและบริหารจัดการ และใช้ Line Office Account ในการเชื่อมต่อ 
Botnoi เข้ากับไลน์ของร้าน เพ่ือให้สามารถแชทตอบโต้กับลูกค้าได้ โดยการเชื่อมต่อด้วย API โดย
ระบบที่พัฒนาขึ้นแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน สรุปผลการด่าเนินงานได้
ดังนี้ 
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ภาพที่ 3  หน้าจอหลัก ภาพที่ 4  หน้าแชทติดต่อ 

ภาพที่ 6  หน้าร้านค้า ภาพที่ 7  หน้าสั่งซื้อ 
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ภาพที่ 8 หน้าแดชบอร์ดจัดการหลังร้าน 

 

 
ภาพที่ 9 หน้าแสดงรายละเอียดติดตามค่าสั่งซื้อ 

 
 เมื่อพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว คณะผู้วิจัยได้ทดสอบการท่างานของระบบเพ่ือประเมินและ
ปรับปรุงคุณภาพของระบบ ดังนี้ 1) การออกแบบกรณีศึกษา (Test Case Design) โดยก่าหนดข้อมูล
น่าเข้าและผลลัพธ์ที่คาดหวัง และ 2) วางแผนการทดสอบ (Test Planning) โดยการก่าหนด
รายละเอียดการท่างานของแชทบอทในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทดสอบ หลังจากนั้นท่าการ
ทดสอบแต่ละฟังก์ชันว่าท่างานถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบ
หรือไม่ และได้น่าระบบไปทดลองกับนักเรียน นักศึกษา จ่านวน 346 คน  
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ตารางท่ี 1 ผลสรุปการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

ข้อมูลความพึงพอใจ 
จ านวน (N=346) 

การแปลผล 
 S.D. 

ด้านการออกแบบระบบ 

1. ความเหมาะสมของการใช้งานระบบ 4.59 0.59 มากที่สุด 
2. ความสวยงาม ความทันสมัยและน่าสนใจของระบบ 4.61 0.60 มากที่สุด 
3. ความเร็วในการแสดงภาพ และตัวอักษร 4.56 0.63 มากที่สุด 
4. การจัดวางรูปแบบงานต่อการใช้งาน 4.56 0.64 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมในการเลือกใช้สี 4.55 0.66 มากที่สุด 
6. ความสามารถในการตอบโต้กับลูกค้า 4.55 0.65 มากที่สุด 
7. ความสามารถในการจัดการรายการสินค้า 4.45 0.73 มาก 
8. ความสามารถในการจัดการกับสินค้า 4.45 0.72 มาก 
9. ความสามารถในการจัดช่องทางช่าระเงิน 4.46 0.71 มาก 
10. ความสามารถในการสรุปยอดการขาย 4.44 0.75 มาก 

รวม 4.52 0.66 มากที่สุด 

ด้านลักษณะการท างานของระบบ 

1. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ ขนาด สีตัวอักษร 4.55 0.62 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่อสื่อความหมาย 4.59 0.55 มากที่สุด 
3. ความเหมะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการ 
    สื่อความหมาย 

4.61 0.57 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมในการวางต่าแหน่งและรูปแบบของ    
   เมนกูารใช้งาน 

4.55 0.60 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมในการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ 4.49 0.68 มาก 
6. การใช้งานค่าสั่งต่างๆ ในส่วนของเมนูมีความสะดวก 4.55 0.67 มากที่สุด 
7. ระบบมีความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลสินค้า 4.50 0.69 มากที่สุด 
8. ระบบมีความถูกต้องในการลบข้อมูลสินค้า 4.46 0.72 มาก 
9. ระบบมีความถูกต้องของผลลัพธ์ท่ีได้จากการ  
   ประมวลผล 

4.49 0.70 มาก 

10. ระบบมีความรวดเร็วในการประมวลผล 4.62 0.60 มากที่สุด 
รวม 4.54 0.64 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.53 0.48 มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับ 
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน เท่ากับ 0.48  

 
สรุปและการอภิปรายผล 
 ในการพัฒนาระบบแชทบอทและร้านค้าออนไลน์ ส่าหรับงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและ
ผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบแชทบอทและร้านค้า
ออนไลน์ ส่าหรับงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และ
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบ พัฒนาระบบขึ้นโดยใช้ แอปพลิเคชันไลน์ด้วยเทคโนโลยี 
Messaging API Chat Bot และ Line Liff และผ่านเว็บไซต์ เชื่อมต่อกับ Botnoi ท่าให้แชทบอท
ท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เมธาวี ภู่ระหงษ์ และศุภโชค จิรวัฒนาภิมงค, 2562) โดยระบบที่
พัฒนาขึ้นแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่าหรับผู้ดูแลระบบ (เจ้าหน้าที่) แชทตอบโต้กับ
ลูกค้า จัดการสินค้า จัดการช่องทางช่าระเงิน จัดการรายงานการสั่งซื้อ จัดการข้อมูลช่องทางการ
จัดส่งสินค้า ออกใบเสร็จการสั่งซื้อ ส่วนที่  2 ส่าหรับผู้ใช้ (ลูกค้า) แชทตอบโต้กับร้านค้า ดูสินค้า 
จัดการสินค้าในตะกร้า เพ่ิมที่อยู่การจัดส่ง รายละเอียดการสั่งซื้อ  สรุปรายงานการซื้อขาย  จากผล
การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.53 ส่วนเบี่ยง
มาตรฐาน เท่ากับ 0.48 
 ดังนั้นการพัฒนาระบบนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจ่าหน่ายสินค้าและอ่านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน สามารถท่าจากซื้อสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และสามารถ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่มีความเป็นระบบมากขึ้น รวมทั้งผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าได้ตลอดเวลา ท่าให้บริการของเจ้าหน้าที่สามารถท่างานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมนา  บุษบก, ณัฐพร  เพ็ชรพงษ์  และจีรนุช  สิงโตแก้ว (2563) เรื่อง
การพัฒนาแอปพลิเคชัน Chatbot ส่าหรับงานบริการนักศึกษา กรณีศึกษากองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้ใช้ควรศึกษาคู่มือการใช้งานของระบบและท่าความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนน่าไปใช้งาน 
 2. ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานในส่วนของการตอบโต้ของ Chatbot ให้
ครอบคลุมกับค่าถามมากข้ึน 
 
 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1152 
 

เอกสารอ้างอิง 
เกศินี  บุญช่วย, ยุพดี  อินทสร, ปภาวรินท์  ณะมณี และอุบลรัตน์  ศิริมุสิกะ. (2564). เรื่องระบบการ

ขายเสื้อผ้าออนไลน์โดยใช้แชทบอท. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. 
การสร้าง Chatbot เชื่อมต่อกับ Line Official Account. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก :  
 https://chatbot.botnoi.ai/การสร้าง-chatbot-เชื่อมต่อกับ-line-offic/ (สืบค้นข้อมูลเมื่อ

วันที่ 10 สิงหาคม 2564) 
คู่มือการใช้งาน MyShop. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : 

https://lineshoppingseller.com/knowledge-hub/new-seller/myshop-manual 
(สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564) 

มัณฑิตา  จินดา. (2563). Line Official Account Handbook คู่มือท่าธุรกิจบนไลน์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). 
กรุงเทพฯ : ไลน์ คอมพอนี (ประเทศไทย). 

เมธาวี ภู่ระหงษ์ และศุภโชค จิรวัฒนาภิมงค. (2562) ระบบแชทบอทและร้านค้าออนไลน์บนแอป
พลิเคชันไลน์. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.  

สุมนา  บุษบก, ณัฐพร  เพ็ชรพงษ์  และจีรนุช  สิงโตแก้ว. (2563) เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
Chatbot ส่าหรับงานบริการนักศึกษา กรณีศึกษากองพัฒนานักศึกษา. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. 

สร้าง LINE Bot ด้วย Messaging API และ Cloud Functions for Firebase. (ออนไลน์) เข้าถึงได้
จาก : https://medium.com/linedevth/สร้าง-line-bot-ด้วย-messaging-api-และ-
cloud-functions-for-firebase-20d284edea1b (สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2564). 

Message types. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : https://developers.line.biz/en/docs/messaging-
api/message-types/ (สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564) 

 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1153 
 

ของขนาดไข่และความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงฟักไข่ต่อสมรรถภาพการฟักไข่และน้ าหนัก
ลูกไก่ของไก่คอล่อน 

Effect of Egg Size and Relative Humidity during Incubation on 
Hatchability Performance and chick weight of Kolon Chicken 

 
นิรมล ทองอุปการ1 กัญญารัตน์ หนูเนียม2 และวิศาล อดทน3 

Niramon Tonguppakan  Kanyarat nuniam  and Wisan odton 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาผลของน้่าหนักไข่และความชื้นสัมพัทธ์ในตู้ฟักไข่ต่อการผสมติด การตายของตัว

อ่อน การฟักออก และน้่าหนักลูกไก่ในไก่คอล่อน จัดการทดลองแบบ 3 × 2 แฟกทอเรียลในแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ปัจจัยที่ 1 ขนาดไข่ คือ ไข่ขนาดเล็ก (<46.00 กรัม) ไข่ขนาดกลาง (46.00-
54.00 กรัม) และไข่ขนาดใหญ่ (>54.00 กรัม) ปัจจัยที่ 2 ความชื้นสัมพัทธ์ในตู้ฟัก คือ 60% และ 
65% น่าไข่เข้าฟักจ่านวน 3 ชุด ผลการศึกษา พบว่า ไข่ขนาดเล็กมีอัตราการผสมติดสูงกว่าไข่ขนาด
กลางและไข่ขนาดใหญ่อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P<0.01) แต่ขนาดไข่ไม่มีผลต่ออัตราการฟักออก
และอัตราการตายของตัวอ่อน (P>0.05) แต่ความชื้นสัมพัทธ์ในตู้ฟักไม่มีผลท่าให้ประสิทธิภาพการฟัก
ไข่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) น้่าหนักลูกไก่ที่เกิดจากไข่ขนาดใหญ่มีค่าสูงกว่าไข่ขนาดกลางและ
ขนาดเล็กอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P<0.01) แต่เปอร์เซ็นต์น้่าหนักลูกไก่ต่อน้่าหนักไข่ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (P>0.05) การฟักไข่ด้วยความชื้นสัมพัทธ์ 65% มีเปอร์เซ็นต์น้่าหนักลูกไก่ต่อน้่าหนักไข่สูง
กว่าการฟักไข่ด้วยความชื้นสัมพัทธ์กว่าที่ 60% ส่วนสหสัมพันธ์ระหว่างน้่าหนักไข่เข้าฟักกับน้่าหนัก
ลูกไก่มีค่าบวก (0.982-0.999) แต่ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างน้่าหนักไข่เข้าฟักกับอัตราการผสมติดมี
ความสัมพันธ์กันทางลบ (-0.805) ดังนั้น การฟักไข่ไก่คอล่อนสามารถใช้ความชื้น 60-65% โดยไม่มี
ผลกระทบต่ออัตราการฟักออก 
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ABSTRACT 
The study was conducted to investigate the effects of egg weight and relative 

humidity during incubation on fertility (FE), embryonic dead (ED), hatchability of 
fertile egg (HF) hatchability of egg set (HT), egg weight (EW) and chick weight (CW) in 
Kolon chicken. The study was conducted 3×2 factorial in completely randomized 
design. The treatments involved three levels of eggs size (ES): 1) small size (<46.00 g), 
2) medium size (46.00 to 54.00 g) and 3) large size (>54.00 g) and two levels of 
relative humidity (RH) including 60% and 65%. The hatching eggs were incubated for 
3 batches. The result showed that the small egg had higher FE than that medium 
and large sizes, but hatchability were not affected by RH. The large egg size had 
higher chick weight than that medium and small egg sizes (P<0.05). The eggs 
incubated at 65% RH had increased chick weight when comparison with 60% RH. For 
correlation, EW was positive correlation with CW, but correlation between EW and FE 
was negatively. It was concluded that the relative humidity during incubation for 
optimum hatchability between 60-65%. 

 
Keyword: egg size, relative humidity, hatchability 
 
บทน า 

การฟักไข่ด้วยตู้ฟักมีค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการฟักวันที่ 1-18 จะอยู่ใน ช่วง 37-37.7 ºC 
และในวันที่ 19-21 อยู่ในช่วง 36.1-37.2 ºC ถ้าอุณหภูมิสูงหรือต่่ากว่านี้ อาจมีผลต่อการฟักได้ 
ความชื้นเป็นปัจจัยที่ส่าคัญมาก เนื่องจากจะมีการสูญเสียความชื้นจากไข่ตลอดเวลา ความชื้นส่าหรับ
การฟักไข่แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วง 0-18 วัน ควรมีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 60% และช่วง 18-
21 วัน ควรมีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 70-75% ตามปกติไข่ฟักจะสูญเสียน้่าในฟองไข่ตลอดเวลาใน
ระหว่างการฟัก น้่าแพร่ผ่านทางผิวเปลือกไข่ น้่าที่ระเหยส่วนใหญ่เกิดจากเมตาโบลิซึมของตัวอ่อน 
ดังนั้นน้่าหนักไข่ฟักจึงมีค่าลดลง โดยค่าอัตราการสูญเสียความน้่าหนักไข่ที่เหมาะสมประมาณ 11-
13% (วรวิทย์, 2531) อัตราการระเหยของน้่าในฟองไข่ถูกควบคุมโดยอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ 
ความเร็วลมที่พัดผ่านในระหว่างการฟักไข่ ส่วนคุณภาพเปลือกไข่ พ้ืนที่ผิวของไข่เป็นปัจจัยด้านไข่ที่มี
ผลต่อการระเหยของน้่าเช่นกัน เช่น ถ้าไข่ฟองเล็กจะมีพ้ืนที่ผิวต่อปริมาตรสูง มีผลให้ไข่ฟองเล็กมีการ
ระเหยของน้่าในฟองไข่ได้มากกว่าไข่ฟองใหญ่ ไก่คอล่อน (Naked-neck chicken หรือ Kolon 
chicken) เป็นไก่พ้ืนเมืองไทยสายพันธุ์หนึ่งของภาคใต้ ลักษณะเด่นของไก่สายพันธุ์นี้ คือ ไม่มีขนปก
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คลุมบริเวณคอจนถึงกระเพาะพัก ไก่คอล่อนมีน้่าหนักไข่ประมาณ 45-55 กรัม ซึ่งมีขนาดเล็กเมื่อ
เทียบกับขนาดไข่ของไก่ท่ีเลี้ยงเพ่ือการค้าที่มีน้่าหนักประมาณ 50-65 กรัม ดังนั้นการฟักไข่ไก่คอล่อน
ที่มีขนาดเล็กอาจต้องมีการเพิ่มความชื้นในตู้ฟักให้สูงขึ้น เพ่ือลดการระเหยน้่าภายในไข่และส่งผลดีต่อ
ประสิทธิภาพการฟักไข่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของน้่าหนักไข่และความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงฟักไข่ต่ออัตราการฟักออก
และน้่าหนักลูกไก่ของไก่พันธุ์คอล่อน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ไก่คอล่อนแม่พันธุ์อายุประมาณ 10 เดือน จ่านวน 98 ตัว เลี้ยงไก่บนกรงตับขังเดี่ยว เลี้ยง
ด้วยอาหารไก่ไข่ทางการค้าที่มีโปรตีน 17% วันละ 100-110 กรัมต่อตัว ได้รับแสงสว่าง 16 ชั่วโมงต่อ
วัน ผสมพันธุ์ด้วยการผสมเทียมด้วยน้่าเชื้อรวมปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  เก็บไข่มีเชื้อ
ในห้องอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
 การทดลองครั้งนี้น่าไข่เข้าฟักทั้งหมด 3 ชุด รวม 860 ฟอง ท่าการแบ่งกลุ่มขนาดไข่ด้วย
น้่าหนักไข่เข้าเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ไข่ขนาดเล็ก (น้่าหนัก <46.00 กรัม) กลุ่มที่ 2 ไข่ขนาดกลาง 
(น้่าหนัก 46.00 – 54.00 กรัม) และ กลุ่มท่ี 3 ไข่ขนาดใหญ่ (น้่าหนัก >54.00 กรัม) 

สุ่มไข่ที่ได้จากแม่ไก่แต่ตัวเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 น่าเข้าตู้ฟักที่ใช้อุณหภูมิ 37.5C และความชื้น

สัมพัทธ์ 60% และกลุ่มที่ 2 น่าเข้าตู้ฟักที่ใช้อุณหภูมิ 37.5C และความชื้นสัมพัทธ์ 65% เมื่อฟักไข่
ครบ 18 วัน น่าไข่มาส่องหาไข่ไม่มีเชื้อ ไข่มีเชื้อเป็น และไข่เชื้อตาย และน่าไข่ไม่มีเชื้อมาต่อยเพ่ือ
ตรวจสอบไข่ไม่มีเชื้อที่แท้จริง หรือไข่เชื้อตาย ส่วนไข่เชื้อเป็นจากทั้ง 2 กลุ่ม น่าเข้าตู้เกิดในตู้เดียวกัน
และใช้ถาดเกิดที่แบ่งเป็นช่องย่อย 1 ช่อง ต่อไข่ 1 ฟอง เพ่ือให้เก็บข้อมูลไข่เป็นรายฟองได้ การฟักไข่

ช่วง 18-21 วัน ใช้อุณหภูมิ 37.5C และความชื้นสัมพัทธ์ 75% เมื่อครบ 21 วัน เก็บข้อมูลจ่านวน
ลูกไก่ จ่านวนลูกไก่เจาะเปลือก ไข่ตายโคม น้่าหนักไข่เข้าฟัก น้่าหนักไข่ฟัก 18 วัน และน้่าหนักลูกไก่ 
แล้วค่านวณค่าต่อไปนี้  

1) อัตราการผสมติด = จ่านวนไข่มีเชื้อ x 100 / จ่านวนไข่เข้าฟัก 
2) อัตราการฟักออกของไข่มีเชื้อ = จ่านวนลูกไก่ x 100 / จ่านวนไข่เชื้อเป็น 18 วัน 
3) อัตราลูกไก่เจาะเปลือก = จ่านวนลูกไก่เจาะเปลือก x 100 / จ่านวนไข่เชื้อเป็น 18 วัน 
4) อัตราการฟักออกของไข่เข้าฟัก = จ่านวนลูกไก่ x 100 / จ่านวนไข่เข้าฟัก 
5) ผลผลิตลูกไก่ = น้่าหนักลูกไกx่100/น้่าหนักไข่  
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การวิเคราะห์ทางสถิติ จัดการทดลองแบบ 3 × 2 Factorial in completely random 
design  ปัจจัยที่ 1 คือ ขนาดไข่ 3 กลุ่ม คือ ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ และปัจจัยที่ 2 ความชื้น
สัมพัทธ์ในตู้ฟักไข่ คือ 60 และ 65% น่าข้อมูลน้่าหนักไข่เข้าฟัก (egg weight: EW) น้่าหนักไข่ฟัก 18
วัน (egg weight at 18 day: EW18) น้่าหนักลูกไก่ (chick weight: CW) ผลผลิตลูกไก่ (chick 
yield: CY) อัตราการผสมติด (fertility: FE) อัตราการฟักออกของไข่มีเชื้อ (hatchability of fertile 
egg: HF) ไข่เจาะเปลือก (pipped: PIP) และอัตราการฟักออกของไข่เข้าฟัก (hatchability of egg 
set: HT)  มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test และหาค่าสหสัมพันธ์ของน้่าหนักไข่ น้่าหนักลูกไก่ 
อัตราการผสมติด อัตราการฟักออกของไข่มีเชื้อ และอัตราการฟักออกของไข่เข้าฟักด้วยวิธี 
Pearson’s correlation โดยใช้โปรแกรมส่าเร็จรูป SPSS 
 

ผลการวิจัย และอภิปรายผล 

ผลของขนาดไข่และความชื้นสัมพัทธ์ต่อประสิทธิภาพการฟักไข่ 
ข้อมูลน้่าหนักไขเ่ข้าฟักที่จ่าแนกตามขนาดไข่แสดงใน Table  1 พบว่า ไข่ขนาดเล็ก กลาง

และใหญ มีจ่านวน 229 374 และ 257 ฟอง ตามล่าดับ รวมมีไข่ฟักท้ังหมด 860 ฟอง น้่าหนักเฉลี่ย
ของไข่ขนาดเล็กเท่ากับ 43.33±2.10 กรัม ไข่ขนาดกลางเท่ากับ 50.05±2.39 กรัม และไข่ขนาดใหญ่
เท่ากับ 57.87±2.93 กรัม โดยน้่าไข่เฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 50.60±6.02 กรัม 
Table 1. Descriptive statistics of egg weight at set  
Egg size n Mean SD Min. Max. CV 
Small 229 43.33 2.10 37.20 46.00 4.85 
Medium 374 50.05 2.39 46.10 54.00 4.77 
Large 257 57.87 2.93 54.10 70.70 5.06 
Total 860 50.60 6.02 37.20 70.70 11.90 
 

ผลของขนาดไข่ต่อประสิทธิภาพการฟักไข่ พบว่า ไข่ขนาดเล็กมีอัตราการผสมติดสูงกว่าไข่
ขนาดกลางและไข่ขนาดใหญ่อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P<0.05) การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการผสมเทียม
ด้วยน้่าเชื้อรวมปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ต่อแม่ จ่านวน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ตลอดการทดลอง ดังนั้นผล
ของขนาดไข่ท่ีมีต่อการผสมติดน่าจะเกิดจากปัจจัยด้านแม่ไก่มากกว่า Iqbal et al. (2016) รายงานว่า
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแม่ไก่ต่อการผสมติดมีหลายส่วน เช่น ความสามารถของแม่ในการผสมพันธุ์ การ
เก็บและรักษาตัวอสุจิในท่อน่าไข่ ความสารถในการจัดสิ่งแวดล้อมในท่อน่าไข่ให้เหมาะสมกับการมี
ชีวิตรอดของตัวอสุจิ จากข้อมูลดังกล่าวมีความเป็นไปได้ว่า แม่ไก่ที่ให้ไข่ฟองใหญ่มีความสามารถใน
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การผสมพันธุ์ด้อยกว่าแม่ไก่ที่ให้ไข่ฟองเล็ก เป็นผลให้ไข่ฟองใหญ่มีการผสมติดต่่า การเพ่ิมอัตราการ
ผสมติดในไข่ฟองใหญ่ อาจใช้วิธีเพ่ิมความถ่ีในการผสมเทียมเป็น 3 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือเพ่ิมจ่านวนตัว
อสุจิในการผสมแต่ละครั้งให้มากขึ้น    

ความชื้นสัมพัทธ์ในการฟักไข่ไม่มีผลท่าให้ประสิทธิภาพการฟักไข่แตกต่างกันทางสถิติ  
(P>0.05) การใช้ความชื้นสัมพัทธ์ 60% และ 65% มีอัตราการฟักออกใกล้เคียงกัน (82.78% และ 
80.95%) ซึ่งอาจอยู่ในช่วงที่เหมาะสม Bassareh และ Rezaeipour (2021) รายงานว่า ความชื้น
สัมพัทธ์ในช่วงฟักไข่ท่ีเหมาะสมประมาณ 40-65% 
 
Table 2. Effect of egg size (ES) and relative humidity (RH) of incubator on hatchability 
traits  

Item Fertility 
(%) 

Early dead 
(%) 

Hatchability of 
fertile egg (%) 

Pipped 
(%) 

Hatchability of 
egg set (%) 

ES      
Small 94.41a 3.67 80.99 3.33 75.26 
Medium 86.79b 6.54 83.62 3.62 72.39 
Large 86.00b 8.96 80.99 1.32 69.56 
RH      
60% 87.50 6.73 82.78 2.23 72.38 
65% 90.63 6.05 80.95 3.29 72.43 
P-value      
ES 0.010 0.164 0.620 0.472 0.250 
RH 0.140 0.736 0.468 0.219 0.968 
ES x RH 0.148 0.191 0.196 0.218 0.151 
 
ผลของขนาดไข่และความชื้นสัมพัทธ์ต่อน้ าหนักลูกไก่ 

ไข่ขนาดใหญ่มีน้่าหนักไข่เข้าฟัก น้่าหนักไข่ฟัก 18 วัน และน้่าหนักลูกไก่สูงกว่าไข่ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก อย่างมีนัยส่าคัญ (P<0.01) แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบน้่าหนักลูกไก่เมื่อต่อ
น้่าหนักไข่เข้าฟักพบว่าไข่ทั้ง 3 ขนาด มีน้่าหนักลูกไก่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ความชื้น
สัมพัทธ์ในการฟักไข่มีผลต่อน้่าหนักไข่ พบว่า การฟักไข่ด้วยความชื้น 65% มีน้่าหนักไข่ฟัก 18 วัน 
น้่าหนักลูกไก่ และผลผลิตลูกไก่ สูงกว่าฟักไข่ด้วยความชื้น 60% อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
แต่น้่าหนักสูญเสียของฟักเมื่อใช้ความชื้น 60% มีค่าสูงกว่าการใช้ความชื้น 65% สอดคล้องกับ
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รายงานของ Van Der Pol et al. (2013) กล่าวว่าการฟักไข่ด้วยความชื้น 30-35% มีน้่าหนักสูญเสีย
ของไข่ฟัก 18 วัน สูงกว่าการฟักไขด่้วยความชื้น 55-60% อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิต ิ(P<0.05)  
Table 3. Effect of egg size (ES) and relative humidity (RH) of incubator on egg weight 
and chick weight 

 Item Egg weight 
at set (g) 

Egg weight 
at 18 day (g) 

Weight loss 
(%) 

Chick weight 
(g) 

Chick yield 
(%) 

ES      
Small 43.32c 40.12c 7.38 29.92c 68.99 
Medium 50.15b 46.46b 7.36 34.60b 68.98 
Large 57.95a 53.68a 7.36 39.36a 68.30 
RH      
60% 50.39 46.41b 7.91a 33.75b 67.26b 
65% 50.55 47.10a 6.82b 35.51a 70.26a 
P-value      
ES <0.001 <0.001 0.998 <0.001 0.527 
RH 0.395 0.027 0.002 0.000 <0.001 
ES x RH 0.281 0.597 0.567 0.093 0.141 
 
 

สหสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักไข่ น้ าหนักลูกไก่ และประสิทธิภาพการฟักไข่ 
ค่าสหสัมพันธ์คือค่าแสดงความสัมพันธ์ร่วมของลักษณะปรากฏของ 2 ลักษณะ ว่ามี

ความสัมพันธ์กันในระดับใด และมีทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้าม เติมศรี (2537) กล่าวว่าค่า
สหสัมพันธ์แบ่งได้ 4 ช่วง คือ ช่วง 0-0.2 เป็นความสัมพันธ์ระดับต่่ามาก ไม่ควรสนใจความสัมพันธ์นั้น 
ช่วง 0.2-0.5 เป็นความสัมพันธ์ระดับต่่า ช่วง 0.5-0.8 เป็นความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และ ช่วง 0.8-
1.0 เป็นความสัมพันธ์ระดับสูง จากผลการศึกษา พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ปรากฏของน้่าหนักไข่และ
น้่าหนักลูกไก่เม่ือฟักไข่ด้วยความชื้นสัมพัทธ์ 60% และ 65% พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างน้่าหนักไข่
กับน้่าหนักลูกไก่มีความสัมพันธ์กันทางบวกระดับสูง (0.982-0.999) และสหสัมพันธ์ระหว่างน้่าหนัก
ไข่ฟัก 18 วัน กับน้่าหนักลูกไก่มีความสัมพันธ์กันทางบวก (0.983-0.993) แสดงให้เห็นว่า ถ้าไข่เข้าฟัก
มีน้่าหนักมาก จะมีผลให้น้่าหนักไข่ฟัก 18 วัน และน้่าหนักลูกไก่สูงตามไปด้วย 

ค่าสหสัมพันธ์ปรากฏของประสิทธิภาพการฟักไข่เมื่อฟักไข่ด้วยความชื้นสัมพัทธ์ 60% และ 
65% พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการผสมติดกับการตายของตัวอ่อนมีความสัมพันธ์กันทางลบ (-0.733 
และ -0.855) แสดงให้เห็นว่าถ้าไข่มีการผสมติดสูงจะมีอัตราการตายของตัวอ่อนระยะแรกลดลง  
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Table 4. Correlation between egg weight, chick weight and hatchability traits for 65% 
RH (above diagonal) or for 65%RH (below diagonal)   
  EW EW18 CW FE EM HF PIP HT 
EW 1 0.998** 0.997** -0.832** 0.742* -0.027 0.183 -0.771* 
EW18 0.999** 1 0.993** -0.859** 0.768* -0.007 0.182 -0.784* 
CW 0.982** 0.983** 1 -0.805** 0.707* -0.029 0.157 -0.746* 
FE -0.309 -0.316 -0.331 1 -0.855** -0.225 -0.230 0.763* 
EM 0.091 0.103 0.159 -0.733* 1 -0.023 0.029 -0.808** 
HF 0.008 0.021 -0.023 -0.490 0.389 1 -0.375 0.453 
PIP -0.499 -0.518 -0.491 0.225 -0.050 -0.453 1 -0.435 
HT -0.010 0.002 -0.045 0.231 -0.260 0.672* -0.545 1 
EW=egg wet at set; EW18= egg weight at 18 days; CW= chick weight; FE= fertility; EM= 
early dead; HF= hatchability of fertile egg; PIP= pipped chick; HT= hatchability of egg 
set; *= P<0.05, **= P<0.01 
 

สหสัมพันธ์ระหว่างน้่าหนักไข่ น้่าหนักลูกไก่ และประสิทธิภาพการฟักไข่ เมื่อฟักไข่ด้วย
ความชื้นสัมพัทธ์ 60% พบว่า FE กับ EW EW18 และ CW มีค่าลบ (-0.805 ถึง -0.859) และ HT กับ 
EW EW18 และ CW มีค่าลบ (-0.746 ถึง -0.784) แต่ค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง EM กับ EW EW18 และ 
CW มีค่าบวก (0.707 ถึง 0.768) แต่อย่างไรก็ตาม ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างน้่าหนักไข่และประสิทธิภาพ
การฟักไข่ เมื่อฟักไข่ด้วยความชื้นสัมพันธ์ 65% พบว่า ไม่มีนัยส่าคัญทางสถิติ (P>0.05) หรือประมาณ
ค่า r เท่ากับศูนย์ จากผลการศึกษาพบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างน้่าหนักไข่และอัตราการผสมติด 
สอดคล้องกับ Patra et al. (2016)  กล่าวว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างน้่าหนักไข่กับอัตราการผสมติด 
อัตราการฟักมีค่าติดลบ (-0.590 ถึง -0.872) ดังนั้น ถ้าไข่เข้าฟักมีขนาดใหญ่ขึ้นจะมีผลให้ไข่มีการ
ผสมติดและการฟักออกลดลงตามไปด้วย  
 
ข้อเสนอแนะ 

การคัดเลือกไข่ไก่คอล่อนเข้าฟักสามารถคัดเลือกไข่ที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไป 43-57 กรัม                     
หากไข่มีขนาดใหญ่เกินไป (ไม่เกิน 60 กรัม) มีอัตราการผสมติดต่่าและมีอัตราการตายช่วง 0-18 วันสูง
ตามไปด้วย 

การฟักไข่ไก่คอล่อนจัดอยู่ในกลุ่มไก่พ้ืนเมืองไทย มีน้่าหนักไข่เฉลี่ย 50 กรัม สามารถใช้
ความชื้นสัมพัทธ์ 60-65% ในการฟักไข่ได้โดยไม่มีผลกระทบต่ออัตราการฟักออก แต่อย่างไรก็ตาม



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1160 
 

การฟักไข่ด้วยความชื้นสัมพัทธ์ 65% ได้ลูกไก่น้่าหนักตัวมากกว่า ดังนั้นควรมีการศึกษาการ
เจริญเติบโตของลูกไก่ท้ัง 2 กลุ่มหลังจากการฟักออกด้วย  
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การศึกษาการแพร่กระจายของการระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย 
โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ SEQIAHRD 

SEQIAHRD Mathematical Model for COVID-19 Pandemic in Thailand 
 

นลินประภา ศรณัย์วงศ์1 ชลธิศ ปิตภิูมสิุขสันต์2 กัณฑรัตน์ เหล็กแก้ว3 และ ผศ.ดร.สุภาลิน เตี้ยมมี4 

Nalinprapa Saranwong Chonlathit Pitipoomsuksan Kantarat Lekkaew and Supalin Tiammee 

 
บทคัดย่อ  
 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในมนุษย์กลายเป็นอันตรายต่อชีวิต ซึ่งมีการแพร่กระจายไป
ทั่วโลก แต่ละประเทศมีการวางกฎระเบียบและมาตรการมากมายเพ่ือที่จะหยุดการแพร่เชื้อโควิด -19   
ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม การท่านายพฤติกรรมการแพร่กระจายของโรคโควิด-
19 ในอนาคต สามารถใช้แบบจ่าลองทางคณิตศาสตร์และการจ่าลองข้อมูลมาท่านายได้  ในงานวิจัยนี้
ผู้ท่าวิจัยได้น่าเสนอแบบจ่าลอง SEQIAHRD ส่าหรับการท่านายพฤติกรรมการแพร่ระบาดของเชื้อโค
วิด-19 ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย โดยได้หาจุดสมดุลภายใต้สภาวะปราศจากโรคและ
สภาวะมีการแพร่ระบาด หาค่าระดับการติดเชื้อพ้ืนฐาน วิเคราะห์ความเสถียรภาพของแบบจ่าลองที่
จุดสมดุล  นอกจากนี้ยังได้ท่าการน่าเสนอผลเฉลยเชิงตัวเลขของแบบจ่าลองเพ่ือเปรียบเทียบกับข้อมูล
จริงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในประเทศไทย พบว่าค่าประมาณของผลเฉลยจากแบบจ่าลองที่
สร้างขึ้นแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลจริงโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลจริงไม่เกิน 
28%  
 
ค าส าคัญ : แบบจ่าลองการแพร่ระบาด, โรคโควิด-19, ผลเฉลยเชิงตัวเลข 
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Abstract 
 The SARS-COV-2 (COVID-19) has become a pandemic that seriously posing 
threat to human lives. Each country has issued its own safety and health regulations 
to control the viral spreading, consequencing in serious effects to macro-economic 
and way of life. To predict the spread and issue appropriate acts, mathematical 
modelling is an effective tool and can be generated in a way to fit with Thailand 
situation. In this work, the SEQIAHRD model was proposed. The equilibrium points at 
the pandemic free and pandemic stages were investigated as well as the stability of 
the model. The basic reproduction number was evaluated. Validation of the model 
was done by comparing with the actual infected numbers in Thailand. Results 
indicated similar trends between the model data and actual data with error less than 
28%. 
 
Keywords: epidemic modeling, COVID-19, numerical solution 
 
บทน า  
 โรคโควิด-19 (COVID-19) เป็นโรคระบาดรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการด่าเนินชีวิตของ
ประชาชนทั่วโลก โดยโรคนี้เกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ชื่อว่า SARS-CoV-2 ที่เกิดขึ้นใน
เมืองอู่ฮ่ัน (Wuhan) มณฑลหูเปุย (Hubei) ประเทศจีน การอุบัติใหม่ของโรคนี้ถูกรายงานไปยัง
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต่อมา
เมื่อโรคนี้ได้ระบาดรุนแรงมากขึ้น ทางองค์การอนามัยโลกจึงได้ก่าหนดให้โรคโควิด-19 เป็นโรคระบาด
ร้ายแรง (Coronavirus Pandemic) ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเชื้อไวรัสนี้จะระบาดได้ง่าย
จากมนุษย์สู่มนุษย์ ท่าให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างไม่เคยมี
ก่อน ทั้งปัญหาด้านการควบคุมโรคและการจัดการทรัพยากรในระบบบริบาลสุขภาพเพ่ือรองรับผู้ปุวย
และลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจาก
นโยบายการควบคุมโรคที่ท่าให้เกิดการชะลอตัวของกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ (Kraemer M. et 
al.,2020 และ Tian H. et al.,2020) 
 การระบาดรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แพร่กระจายแบบทวีคูณในหลายประเทศทั่วโลก
โดยประเทศไทยเริ่มมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายแรกในเดือนมกราคม 2563 มาจนถึงปัจจุบัน การ
ติดตามความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยทั่วไปจะพิจารณาจากจ่านวนผู้ติดเชื้อใหม่
รายวัน ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นส่งผลต่อทั้งสุขภาพของประชาชนโดยตรง และการตัดสินใจ
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เชิงนโยบายในการควบคุมการแพร่เชื้อ ตลอดจนการตัดสินใจของประชาชนในการด่าเนินชีวิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยส่าคัญ ท่าให้
ตัวเลขยอดจ่านวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันและสถิติการติดเชื้อต่างๆ ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่ว น 
ในขณะที่รัฐบาลรับหน้าที่ในการออกนโยบายหรือกฎระเบียบ ที่เข้มงวดเพ่ือท่าการยับยั้งการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด ได้มีนักวิจัยในหลากหลายสาขาวิชาได้ศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง เพ่ือท่าความเข้าใจ 
และวิเคราะห์ เพ่ือช่วยการหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อในมนุษย์ จากจ่านวนผู้ ติดเชื้อใหม่เหล่านี้ 
จึงได้มีการน่าแบบจ่าลองทางคณิตศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการท่าความเข้าใจพลวัตของโรคระบาด 
โดยอธิบายรูปแบบของการแพร่กระจายของเชื้อที่สังเกตได้บนพ้ืนฐานของสมมุติฐานทางคณิตศาสตร์ 
และสามารถใช้จ่าลองทดสอบผลลัพธ์ของมาตรการควบคุมโรคต่างๆ เพ่ือที่จะท่านายหรือคาดการณ์
การแพร่กระจายของโรคระบาดร้ายแรงที่เรียกว่าโควิด-19 และเป็นเครื่องมือส่าคัญในการวิเคราะห์
และออกกฎเกณฑ์ในการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ในหลายประเทศ (Reynolds J. et al.,2014 และ 
Adam J.K. et al.,2020)  
 ตัวอย่างของการศึกษาแบบจ่าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประเมินสถานการณ์ความ
รุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ในปี 2563 (เทียนสิริ เหลืองวิไล 
และคณะ, 2020) ได้ศึกษาแบบจ่าลอง SIR/D ส่าหรับการประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการ
แพร่ระบาดแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศไทย และในปี 2564 (Riyapan P. et al.,2021) ได้
น่าเสนอแบบจ่าลอง SEIQRD ส่าหรับการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือน่าเสนอแบบจ่าลองทางคณิตศาสตร์ส่าหรับประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยแบบใหม่และวิเคราะห์สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย เพ่ือ
ช่วยเป็นอีกแนวทางหนึ่งให้นักวิจัยหรือผู้อ่านได้เข้าใจถึงลักษณะการแพร่ระบาดและสามารถหากล
ยุทธเพิ่มเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างแบบจ่าลองทางคณิตศาสตร์ส่าหรับประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
โควิด-19 ในประเทศไทย 
 2. เพ่ือน่าค่าประมาณผลเฉลยเชิงตัวเลขของแบบจ่าลองดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับข้อมูลจริง
ของแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ในงานนี้ได้ท่า

การแบ่งประชากรออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้  S t  แทนกลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ  E t  แทน

ประชากรที่เป็นผู้สัมผัส  Q t  แทนประชากรที่ถูกกักกัน  I t  แทนประชากรที่ติดเชื้อแล้วแสดง
อาการ  A t  แทนประชากรที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการ  H t แทนประชากรที่รักษาในโรงพยาบาล 

 R t  แทนประชากรที่รักษาหายแล้วหรือประชากรที่มีภูมิคุ้มกัน และ  D t  แทนประชากรที่ตาย
ด้วยโรคโควิด-19  โดยที่ประชากรรวม แทนด้วย  

            ( ) ( ) ( )N t S t E t Q t I t A t H t R t D t         
 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 เพ่ือพัฒนาแบบจ่าลองทางคณิตศาสตร์

ส่าหรับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  

ขั้นตอนที่ 2 หาจุดสมดุลที่ปราศจากโรคของแบบจ่าลองที่สร้างขึ้นและค่าระดับการติดเชื้อ

พ้ืนฐานโดยวิธีการหาเมทริกซ์รุ่นถัดไป 

ขั้นตอนที่ 3 หาจุดสมดุลในสภาวะปราศจากโรคของแบบจ่าลอง SEQIAHRD 

ขั้นตอนที่ 4 หาจุดสมดุลในสภาวะที่โรคยังคงอยู่ของแบบจ่าลอง SEQIAHRD 

ขั้นตอนที่ 5 เก็บรวบรวมข้อมูลและประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในแบบจ่าลอง 

SEQIAHRD 

ขั้นตอนที่ 6 ประมาณผลเฉลยเชิงตัวเลขส่าหรับแบบจ่าลอง SEQIAHRD 

ขั้นตอนที่ 7 เปรียบเทียบผลเฉลยที่ได้จากแบบจ่าลองที่สร้างข้ึนกับข้อมูลจริงของการแพร่

ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย 
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การเปลี่ยนแปลงประชากรในแต่ละกลุ่มสามารถแสดงได้ดังรูปต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

รูปที่ 1 แสดงแผนภาพการเปลี่ยนแปลงประชากรแต่ละกลุ่ม 
 

โดยมีพารามิเตอร์ต่างๆที่ใช้ในแบบจ่าลอง ดังนี้  
  แทนอัตราการเกิด  
  แทนอัตราการตายด้วยสาเหตุอื่น  

1  แทนอัตราการติดเชื้อส่าหรับประชากรในกลุ่ม A   

2  แทนอัตราการติดเชื้อส่าหรับประชากรในกลุ่ม I   

3  แทนอัตราการติดเชื้อส่าหรับประชากรในกลุ่ม H   

1  แทนอัตราการเปลี่ยนจากกลุ่มผู้สัมผัส E  ไปยังกลุ่มผู้กักตัวQ   

2  แทนอัตราการเปลี่ยนจากกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ S  ไปยังกลุ่มผู้กักตัวQ   
  แทนอัตราการเปลี่ยนจากกลุ่มผู้กักตัวQ   ไปยังกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ S   

1   แทนอัตราการเปลี่ยนจากกลุ่มผู้กักตัวQ   ไปยังกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ A   

2 แทนอัตราการเปลี่ยนจากกลุ่มผู้กักตัวQ   ไปยังกลุ่มผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการ I   

1  แทนอัตราการเปลี่ยนจากกลุ่มผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ A  ไปยังกลุ่มผู้เข้ารับการรักษา H   

2  แทนอัตราการเปลี่ยนจากกลุ่มผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการ I  ไปยังกลุ่มผู้เข้ารับการรักษา H   

1  แทนอัตราการเปลี่ยนจากกลุ่มผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ A  ไปยังกลุ่มผู้ที่ตายจากโรค D   

2  แทนอัตราการเปลี่ยนจากกลุ่มผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการ I  ไปยังกลุ่มผู้ที่ตายจากโรค D   

3  แทนอัตราการเปลี่ยนจากกลุ่มผู้เข้ารับการรักษา H  ไปยังกลุ่มผู้ที่ตายจากโรค D   

S R 

𝛼 𝑆𝐴 + 𝛼2  𝑆𝐼 + 𝛼3𝑆𝐻 

µR µS 

𝜑  S 

E µE 

Q 

A 

𝜌 Q µA 

H 

D 
I 

𝜑2 H 

µH 

µQ 

µI 

𝜆3H 

𝜎2S 

Λ 
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1  แทนอัตราการเปลี่ยนจากกลุ่มผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ S  ไปยังกลุ่มผู้ที่หายจากโรค R   

2  แทนอัตราการเปลี่ยนจากกลุ่มผู้เข้ารับการรักษา H  ไปยังกลุ่มผู้ที่หายจากโรค R   
จะได้ว่าแบบจ่าลองทางคณิตศาสตร์สามารถเขียนให้อยู่ในรูปต่อไปนี้ 

1 2 3 2 1

dS
Q SA SI SH S S S

dt
                  (1)  

1 2 3 1

dE
SA SI SH E E

dt
              (2)  

1 2 1 2

dQ
E S Q Q Q Q

dt
                (3)  

2 2 2

dI
Q I I I

dt
              (4)  

1 1 1

dA
Q A A A

dt
              (5)  

1 2 2 3

dH
A I H H H

dt
               (6)  

1 2

dR
S H R

dt
            (7)  

1 2 3

dD
A I H

dt
            (8)  

โดยมีเงื่อนไขเริ่มต้นดังนี้ 
(0) 0S  , (0) 0E  , (0) 0Q  , (0) 0I  , (0) 0A  , (0) 0H  , (0) 0R  , (0) 0D   

 
แบบจ่าลองทางคณิตศาสตร์ข้างต้นสามารถเขียนใหม่เป็น 

1 2 3

dS
Q SA SI SH aS

dt
               (9)  

1 2 3

dE
SA SI SH bE

dt
            (10)  

1 2

dQ
E S cQ

dt
           (11)  

2

dI
Q dI

dt
          (12)  

1

dA
Q eA

dt
          (13)  

1 2

dH
A I fH

dt
            (14)  

1 2

dR
S H R

dt
            (15) 

1 2 3

dD
A I H

dt
            (16)  
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โดยที่      

2 1

1

1 2

2 2

1 1

2 3

a

b

c

d

e

f

  

 

   

  

  

  

  

 

   

  

  

  

 

 หาจุดสมดุลภายใต้สภาวะที่ปราศจากโรคของแบบจ่าลองที่สร้างขึ้นและค่าระดับการติดเชื้อ
พ้ืนฐานโดยวิธีการหาเมทริกซ์รุ่นถัดไป (Next generation matrix method) ก่าหนดให้ประชากรใน

กลุ่มอ่ืนๆ นอกจากประชากรในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ  S  มีค่าเป็น 0 ทั้งหมด นั่นคือ  
0, 0, 0, 0, 0, 0E Q I A H R       และ 0D   จะได้ว่าจุดสมดุลที่ปราศจากโรค 

คือ  0 , , , , , , , ,0,0,0,0,0,0,0E S E Q I A H R D
a

 
   

 
  

โดยวิธีการหาเมทริกซ์รุ่นถัดไปจะได้ค่าลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์ 1FV   คือ 

3 1 2 2 1 12 2 1 1 1 1
( )

0,
e d

abcd abce abcdef

          


  
    

ดังนั้น ค่าระดับการติดเชื้อพ้ืนฐาน 3 1 2 2 1 12 2 1 1 1 1
0

( )e d
R

abcd abce abcdef

             
    

2 2 1 1 1 1

2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1

3 1 2 2 1 1

2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3

( )( )( )( ) ( )( )( )( )

( )

( )( )( )( )( )( )

e d

     

                       

     

                 

 
 

               

 


           

 

 วิเคราะห์ความเสถียรภาพของแบบจ่าลอง SEQIAHRD ที่จุดสมดุลในสภาวะปราศจากโรค

พิจารณาระบบแบบจ่าลองโควิด-19 (9)-(16) ก่าหนดให้   
dX

G X
dt

  โดยที่ 

 , , , , , , ,
T

X S E Q I A H R D  เมทริกซ์จาโคเบียนของ G คือ 
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1 2 3 2 1 3

1 2 3 2 1 3

2 1

2

1

2 1

1 2

2 1 3

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

A I H a S S S

A I H b S S S

c

d
J X

e

f

      

     

 





 

  

  

       
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

แทนค่าที่จุดสมดุลที่ปราศจากโรค  0 , , , , , , , ,0,0,0,0,0,0,0E S E Q I A H R D
a

 
   

 
 

จากนั้นหาค่าลักษณะเฉพาะของ  0J E  จาก  0 0J E I   จะได้ 1 2 3 4 5 6, , , , ,       
เป็นจ่านวนเชิงซ้อนที่มีส่วนจริงน้อยกว่า 0  (Re( ) 0, 1,2,3,4,5,6)  i i  และ 7 8, 0    

ดังนั้น ระบบแบบจ่าลอง (9)-(16) มีความเสถียรภาพ (Stable) ณ จุดสมดุลปราศจากโรค  0E  
 หาจุดสมดุลในสภาวะที่โรคยังคงอยู่  E  ของแบบจ่าลอง SEQIAHRD โดยพิจารณา 

1 2 3 0Q SA SI SH aS              (17)  

1 2 3 0SA SI SH bE             (18)  

1 2 0E S cQ            (19)  

2 0Q dI            (20)  

1 0Q eA            (21)  

1 2 0A I fH            (22)  

1 2 0S H R             (23)  

1 2 3 0A I H             (24)  

 จากสมการ (17)–(24) จะได้ 
*

2

dI
Q


  ,

* 1

2

dI
A

e




  , 

* 1 1 2 2

3 2

d e
H I

e

   

 

  
  
 

 , 

* 3 2

3 1 1 3 2 2 1 1 2 2

e
I

d e df ef

 

         


  
 , 

* 1 1 1 2 2 2 2

3 2

S d e
R I

e

     

   

  
  

 
 , 

* 2

2 1 1

ScdI
E



  
   , * 1 1

1 2 2 1 2 2 2 1 2 2

dI bcdI
S

a b a b a b
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 ดังนั้นจุดสมดุลที่โรคยังคงอยู่คือ 

 * * * * * * * * 3 21 1 2

1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 3 2 2 1 1 2 2

, , , , , , , , , , ,
edI bcdI ScdI dI

S E Q I A H R D
a b a b d e df ef

   

                   

  
  

    

1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2

2 3 2 3 2

, , ,0
dI d e S d e

I I
e e e

           

      

      
     

    
 

 ค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ใช้ในแบบจ่าลองที่สร้างขึ้นบางส่วนได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บทความที่ได้รับการเผยแพร่และพารามิเตอร์บางส่วนได้มาจากการประมาณโดยอ้างอิงจากข้อมูลเชิง
สถิติในประเทศไทย 
 
ตารางท่ี 1 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในแบบจ่าลอง SEQIAHRD 

พารามิเตอร์ ค่าพารามิเตอร์ ที่มา 

  10.17

1000 365
N


 (Aaron O'Neill. ,2022) 

  7.749

365 1000
 (United Nations - World Population 

Prospects. ,2021) 

1  0.55

N
 (Ekkachai T. และ Somchai S. ,2020) 

2  0.65

N
 (Ekkachai T. และ Somchai S. ,2020) 

3  0.055

N
 (Ekkachai T. และ Somchai S. ,2020) 

1  1   ประมาณค่า 

2  71.53 10
 ประมาณค่า 

  4

6
 ประมาณค่า 

1  1

6
 (Riyapan P. et al.,2021) 

2  1

6
 (Riyapan P. et al.,2021) 

1  1

6.5
 (Ekkachai T. และ Somchai S. ,2020) 

2  1

3
 ประมาณค่า 

1  0.005  ประมาณค่า 
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2  0.01  ประมาณค่า 

3  0.001  (Ekkachai T. และ Somchai S. ,2020) 

1  0.002791
 

ประมาณค่า 

2  1

30
 (Ekkachai T. และ Somchai S. ,2020) 

 
ผลการวิจัย 
 แบบจ่าลองการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยที่ได้น่าเสนอในสมการ (9) – 
(16) เป็นระบบสมการที่มีความซับซ้อนและยากต่อการหาผลเฉลยที่แท้จริงของแบบจ่าลอง ดังนั้นใน
งานนี้ทางผู้ท่าวิจัยจึงได้ประมาณค่าผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ โดยใช้ระเบียบวิธี
เชิงตัวเลขผ่านโปรแกรมค่านวณเชิงคณิตศาสตร์ (Maple)  
ก่าหนดให้ในระบบที่มีประชากรรวมทั้งหมด 10,000 คน โดยที่ระบบนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั่นคือ
ก่ า ห น ด ค่ า เ ริ่ ม ต้ น ดั ง นี้  (0) 8000, (0) 0, (0) 0, (0) 0, (0) 0, (0) 0,     S E Q I A H

(0) 2000, (0) 0 R D  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของแบบจ่าลอง SEQIAHRD ในระบบที่ปราศจากโรคที่
ได้จากโปรแกรม Maple ได้น่าเสนอในรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่าประชากรในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ( )S  
จะมีค่าลดลงเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปโดยเปลี่ยนไปเป็นประชากรในกลุ่มที่รักษาหายแล้ว หรือประชากร
ที่มีภูมิคุ้มกัน ( )R และมีบางส่วนที่ตายไปด้วยอัตราการตายด้วยสาเหตุอ่ืน ในขณะที่ประชากรในกลุ่ม
อ่ืนๆ ( )EQIAHD  มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของประชากรในแต่ละกลุ่มในแต่ละช่วงเวลา 
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อภิปรายผล 
 การเปรียบเทียบผลเฉลยเชิงตัวเลขของแบบจ่าลอง SEQIAHRD กับข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยในช่วง 1 - 31 สิงหาคม 2564  ผู้วิจัยได้ก่าหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรแต่ละตัวดังนี้ 
จ่านวนประชากรในกลุ่มผู้สัมผัสและถูกกักกันมีค่าเป็นศูนย์ E(0) = 0 , Q(0) = 0 จ่านวนประชากรที่
ติดเชื้อแล้วแสดงอาการได้มาจากการน่าประชากรที่ตรวจพบโรคจากการ Walk-in และในเรือนจ่ามา
รวมกัน นั่นคือ I(0)  = 14,152 จ่านวนประชากรที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการได้มาจากการน่าประชากร
ที่ตรวจพบโรคจากการตรวจเชิงรุกและเข้ามาจากต่างประเทศมารวมกัน  นั่นคือ A(0) = 4,760 
จ่านวนประชากรที่รักษาในโรงพยาบาลคือประชากรที่ก่าลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาล
สนาม นั่นคือ H(0) = 200,510  จ่านวนประชากรที่รักษาหายแล้วหรือมีภูมิคุ้มกันได้มาจากการน่า
จ่านวนการฉีดวัคซีนรวมกับผู้ที่รักษาหายแล้ว นั่นคือ R(0) = 6,272,506 จ่านวนประชากรที่ตายด้วย
โรคโควิด-19 คือ D(0) = 4857 ดังนั้น จ่านวนประชากรที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้มาจากการน่า
ประชากรในกลุ่ม E, Q, I, A, H, R, D ออกจากจ่านวนประชากรทั้งหมด นั่นคือ S(0) = 63,303,215 
 น่าผลเฉลยเชิงตัวเลขของแบบจ่าลอง SEQIAHRD ที่ได้จากการประมาณค่าผลเฉลยเชิง
ตัวเลขโดยใช้โปรแกรมค่านวณเชิงคณิตศาสตร์ (Maple) มาเปรียบเทียบกับข้อมูลจริงที่ถูกน่าเสนอ
โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในช่วงวันที่ 1-31 
สิงหาคม 2564  รูปที่ 3-7 แสดงถึงความแตกต่างของจ่านวนประชากรบางกลุ่มที่ได้จากแบบจ่าลอง
และข้อมูลจริงที่ถูกน่าเสนอโดย ศบค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 จ่านวนประชากรกลุ่ม S ที่ได้จากแบบจ่าลองเปรียบเทียบกับข้อมูลจริงในช่วง 

1-31 สิงหาคม 2564 
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 จากรูปที่ 3 พบว่าจ่านวนประชากรในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ( S ) ที่ได้จากแบบจ่าลองเมื่อ
เวลาผ่านไป 31 วัน มีจ่านวน 45,805,330 คน ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลจริงที่มีจ่านวนประชากรในกลุ่ม
นี้จ่านวน 62,810,976 คน คิดเป็นค่าความแตกต่าง 27.07% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 จ่านวนประชากรกลุ่ม I และ A ที่ได้จากแบบจ่าลองเปรียบเทียบกับข้อมูลจริงในช่วง 
1-31 สิงหาคม 2564 

  
จากรูปที่ 4 พบว่าจ่านวนประชากรในกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิดทั้งที่แสดงอาการ ( I ) และไม่แสดง

อาการ ( A ) ที่ได้จากแบบจ่าลองแตกต่างจากข้อมูลจริงมากท่ีสุดเมื่อเวลาผ่านไป 31 วัน มีจ่านวน 
22,112 คน ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลจริงที่มีจ่านวนประชากรในกลุ่มนี้จ่านวน 14,666 คน คิดเป็นค่า
ความแตกต่าง 50.77% จากกราฟในรูปที่ 4 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของค่าที่ได้จากแบบจ่าลองและค่า
จริงคล้ายคลึงกันในช่วง 7 วันแรกและมีแนวโน้มลดลงคล้ายกันในช่วง 10 วันสุดท้าย  

รูปที่ 5 จ่านวนประชากรในกลุ่ม H ที่ได้จากแบบจ่าลองเปรียบเทียบกับข้อมูลจริงในช่วง 
1-31 สิงหาคม 2564 
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จากรูปที่ 5 จ่านวนประชากรในกลุ่มที่รักษาในโรงพยาบาล ( H ) ที่ได้จากแบบจ่าลองมีค่า
แตกต่างจากค่าจริงมากที่สุดในวันที่ 17 คือมีจ่านวน 153 ,258 คน ซึ่งแตกต่างจากค่าข้อมูลจริง 
210,032 คน คิดเป็น 27.03% ซึ่งจากกราฟจะเห็นได้ว่าค่าที่ได้จากแบบจ่าลองมีค่าน้อยกว่าค่าจริง
เสมอและค่อนข้างมากนั่นเป็นเพราะในความเป็นจริงจ่านวนผู้ปุวยที่โรงพยาบาลรับได้มีจ่านวนจ่ากัด 
และการรับผู้ปุวยเข้าไปรับการรักษาอาจจะใช้เวลานานกว่าค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในแบบจ่าลอง 

รูปที่ 6 จ่านวนประชากรในกลุ่ม R ที่ได้จากแบบจ่าลองเปรียบเทียบกับข้อมูลจริงในช่วง 
1-31 สิงหาคม 2564 

 
  จากรูปที่ 6 จ่านวนประชากรในกลุ่มที่รักษาหายแล้วหรือประชากรที่มีภูมิคุ้มกัน ( R ) ที่ได้
จากแบบจ่าลองมีค่าแตกต่างจากค่าจริงมากที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป 31 วัน นั่นคือมีจ่านวน 9,242,665 
คน ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลจริง 11,861,272 คน คิดเป็น 22.08%  จากกราฟที่แสดงในรูปที่ 5 จะเห็น
ได้ว่าค่าที่ได้จากแบบจ่าลองและค่าจริงมีค่าใกล้เคียงกันในช่วง 15 วันแรก จากนั้นข้อมูลจริงของ
ประชากรที่รักษาหายแล้วหรือประชากรที่มีภูมิคุ้มกันจะมีค่าเพ่ิมขึ้นมากกว่าค่าที่ได้จากแบบจ่าลอง
ค่อนข้างมาก ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากอัตราการได้รับวัคซีนของประชากรเพ่ิมขึ้นจากจ่านวนวัคซีนใน
ประเทศและความเชื่อม่ันในวัคซีนของประชากรที่มีมากขึ้น 
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รูปที่ 7 จ่านวนประชากรในกลุ่ม D ที่ได้จากแบบจ่าลองเปรียบเทียบกับข้อมูลจริงในช่วง 
1-31 สิงหาคม 2564 

 
 จากรูปที่ 7 จ่านวนประชากรในกลุ่มที่ตายด้วยโรคโควิด-19 ( D ) ที่ได้จากแบบจ่าลองมีค่า
แตกต่างจากค่าจริงมากที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป 31 วันมีจ่านวน 14 ,341 คน ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลจริง 
11,589 คน คิดเป็น 23.75% และจากกราฟจะเห็นได้ว่าค่าที่ได้จากแบบจ่าลองมีค่ามากกว่าค่าจริง
ค่อนข้างมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากจ่านวนประชากรในกลุ่มติดเชื้อทั้งที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการที่
ได้จากแบบจ่าลองมีค่าค่อนข้างมากจึงส่งผลให้เกิดจ่านวนประชากรที่ตายด้วยโรคโควิด -19 มากเกิน
ความเป็นจริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในงานวิจัยนี้ได้เสนอแบบจ่าลองทางคณิตศาสตร์ส่าหรับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ใน
ประเทศไทย โดยใช้พารามิเตอร์ของโรคในการระบาดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ร่วมกับมาตรการการกัก
ตัวและรับวัคซีนของประเทศไทย เมื่อเวลาผ่านไปอาจมีการกลายพันธุ์ของโรคหรือการเปลี่ยนสาย
พันธุ์ของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ลักษณะการระบาดของโรคมีการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการผ่อนคลาย
การบังคับใช้มาตรการในการปูองกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดังนั้นเราจึงควรปรับ
พารามิเตอร์ที่ใช้ในแบบจ่าลองให้เข้ากับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น เพ่ือให้แบบจ่าลองการแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 มีการประมาณผลเฉลยที่ใกล้เคียงกับค่าความเป็นจริง อันจะส่งผลให้สามารถ
ควบคุม ยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19ในประเทศไทยได้ดีมากยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่วเสริมทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอุตรดิตถ์ 
และอายุการเก็บรักษา 

Dvelopment of Khanom Mo Kaeng Tua (Thai soybean custard)  
With Native Durian in Uttaradit province and Shelf-life. 

 
     สุทธิพันธุ ์ แดงใจ1 
Suttiphun Dangjai 

 

บทคัดย่อ 
  งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาสูตรขนมหม้อแกงถั่วต้นแบบที่เหมาะสม หาปริมาณ
น้่าตาลฟรุกโทสและปริมาณเนื้อทุเรียนพ้ืนเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์ของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์คุณภาพ
ทางกายภาพและจุลินทรีย์ และหาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น โดยท่าการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสการยอมรับโดยผู้เชี่ยวชาญในระดับห้องปฏิบัติการและผู้บริโภคทั่วไป น่าผลมา
วิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่าเร็จรูป 
  ผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่วเสริมเนื้อทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์และใช้ฟรุกโทส
บางส่วนทดแทนน้่าตาลมะพร้าวที่ได้รับยอมรับสูงสุดคือ สูตร 15  มีความชอบอยู่ในระดับชอบมาก  
ขนมหม้อแกงต้นแบบเสริมเนื้อทุเรียนสุกปริมาณ 150 กรัมและใช้น้่าตาลฟรุกโทสที่ระดับ 45 กรัม
ทดแทนน้่าตาลมะพร้าวบางส่วนเป็นที่ยอมรับสูงสุด ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายมีค่า Aw เท่ากับ  
0.956  ค่าสี L*  เท่ากับ 68.54 ค่า a* เท่ากับ 11.84 ค่า b* เท่ากับ  34.46 ด้านจุลินทรีย์เป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขนมไทย (มผช.1/2552)  ผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่วทดแทนน้่าตาล
บางส่วนด้วยฟรุกโทสที่ พัฒนาขึ้นในหม้อดินเผาบรรจุ ในถุ งพลาสติกชนิด Polyethylene 
terephthalate (PET) ปิดผนึกสนิทสามารถเก็บรักษาได้ 2 วันที่ระดับอุณหภูมิห้อง (30 องศา
เซลเซียส) และสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิตู้เย็น (5 องศาเซลเซียส) ไม่เกิน 7 วัน ซึ่งแตกต่างจาก
ขนมหม้อแกงสูตรดั้งเดิมที่สามารถเก็บรักษาได้ภายใน 1 วันที่ระดับอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิตู้เย็นไม่
เกิน 3 วันผลิตภัณฑ์จึงเสื่อมเสีย  
  
ค าส าคัญ: ขนมหม้อแกงถั่ว, ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์, อายุการเก็บรักษา 
  

                                                           
1 อาจารย,์ หลักสูตรอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  อ่าเภอเมืองอุตรดิตถ์     
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 E-mail: suttiphun_uru@hotmail.com. Tel.055-411096 ต่อ 1320-1321 
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ABSTRACT 
   This study was aimed to  investigate a standard recipe of Khanom Mo Kaeng 
Tua or Thai soybean custard with the proper proportion of fructose sugar and flesh 
component of native durian from Uttaradit for the purpose of the product 
improvement.  Physical properties and microbial analysis of the custard with fructose 
sugar and durian flesh were carried out to test the shelf life of the product.    
According to the sensory evaluation by laboratory experts and consumers, Recipe 15, 
with of 150 grams of durian flesh and the replacement of 45 grams fructose for 
coconut sugar, was the most acceptable at a high satisfaction level.  The data of the 
most acceptable recipe was then statistically analyzed using a computer software 
package. According to the quality analysis, the recipe obtained 0.956 of Aw, 68.54 of 
L color, 11.84 of a and 34.46 of b. Regarding microbial analysis  of the product was in 
accordance with Thai community product standard No. 1/2552. It was found that the 
study product with fructose substitute and flesh component of native durian from 
Uttaradit has a longer shelf life.  The original product of the shop, carned in a clay 
container and packed in a Polyethylene terephthalate (PET) plastic bag, Can be 
stored for a day at the room temperature and for 2 days in a refrigerator, while the 
study product can be stored for 3 days and 7 days respectively. 
 
Keyword :  Khanom Mo Kaeng Tua  (Thai soybean custard),  Native Durian in 
Uttaradit, Shelf-life. 
 
บทน า 
  ขนมไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของประเทศไทยมีการสืบทอดภูมิปัญญา มีความ
ละเอียดอ่อนของขนมให้ดูสวยงาม ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบข้าวหรือแปูง น้่าตาล และกะทิจัดเป็น
ส่วนผสมหลักของขนมไทยโบราณ เมื่อเข้าสู่สมัยกรุงศรีอยุธยามีการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติ
ตะวันออกและตะวันตกท่าให้มีการดัดแปลงขนมชาติอ่ืนๆ  เข้ามา (ทัศนีย์, 2559) ขนมหม้อแกงเป็น
ขนมเก่าแก่ที่มกีารน่าเข้ามาจากประเทศโปรตุเกสโดยท้าวทองกีบม้าหรือมารีกีมาร์ ท่ามาจากการผสม
ไข่ แปูงและกะทิเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีการใช้ส่วนผสมอ่ืนๆ เพ่ือแต่งสี รสชาติและกลิ่น แตกต่าง
กันไปตามประเภทของขนมหม้อแกง (ศูนย์บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
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2562) ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บรักษาที่สั้นเนื่องจากมีส่วนผสมที่ท่ามาจากกะทิผสมอยู่จึงเป็นสาเหตุ
ที่เกิดการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ได้ง่าย (ชมพู่, 2550) 
 น้่าตาลฟรุกโทส เป็นน้่าตาลที่มีรสหวานที่สุดของน้่าตาลทุกชนิดและพบในอาหารทั่วๆ ไป  
ไดแ้ก่ผลไม้และน้่าผึ้ง เช่น ในองุ่น ประกอบด้วยซูโครสร้อยละ 2 ฟรุกโทสร้อยละ 8 และฟรุกโทสเป็น
น้่าตาลที่มีโมเลกุลเล็กร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่าย เป็นน้่าตาลที่ใช้ในผู้ปุวยโรคเบาหวาน โดยน้่าตาล
ฟรุกโทสจะมีความหวานมากกว่าน้่าตาลทราย 2 เท่า ในอุณหภูมิห้องในด้านอุตสาหกรรมอาหาร
น้่าตาลฟรุกโทสเป็นตัวช่วยดูดน้่าในผลิตภัณฑ์ซึ่งน้่าเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ต่างๆ (นิธิยา, 2549) 
 ในจังหวัดอุตรดิตถ์มีพ้ืนที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้่าน่านเขตภูเขาและที่สูง มีพ้ืนที่ประมาณ
ครึ่งหนึ่งของหวัดอยู่ในบริเวณทางด้านเหนือและตะวันออกของจังหวัด พืช เศรษฐกิจของจังหวัดที่
ส่าคัญ คือ ลางสาดและทุเรียน การผลิตทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์มีการผลิตเป็นมากในอ่าเภอลับแล  
โดยเป็นการผลิตในระบบวนเกษตร (agro-forestry) มีการท่าสวนผลไม้แบบผสมผสานร่วมกับพ้ืนที่
ปุาที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวอ่าเภอลับแลมาตั้งแต่บรรพบุรุษ พ้ืนที่ปลูกทุเรียนเป็นพ้ืนที่บนภูเขาและ
ที่ราบระหว่างหุบเขาบริเวณลูกคลื่น  เป็นบริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจากที่ราบลุ่มแม่น้่าทางเหนือและทาง
ตะวันออกของจังหวัด โดยทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ส่าคัญอันดับต้นของประเทศมาตลอด ประเทศ
ไทยมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 600,000 ไร่ สามารถน่าเงินเข้าประเทศจากมูลค่าการส่งออกปีละประมาณ 
5,600 ล้านบาท (ฐิติพรและคณะ, 2564) 
 ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดและความสนใจในการน่าทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ปลูกจ่านวน
มากและขายไม่ได้ราคามาพัฒนาให้เกิดมูลค่า และน่าฟรุกโทสเข้ามาทดแทนน้่าตาลมะพร้าวบางส่วน
ในขนมหม้อแกงถั่วเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์  ดังนั้นจึงต้องการท่าการทดลองหาสูตร
ขนมหม้อแกงถั่วเสริมเนื้อทุเรียนสุกพันธุ์พ้ืนเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและ
น่าเข้าสู่การเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงต้นแบบ 
 2.  เพื่อหาปริมาณของเนื้อทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์  และระดับฟรุกโทสให้เป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภค 
 3.  วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ  จุลินทรีย์และหาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ขนม
หม้อแกงถั่วเสริมทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองอุตรดิตถ ์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่วเสริมทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองในจังหวัด
อุตรดิตถ์  โดยศึกษากรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม  หาปริมาณมาเสริมเนื้อทุเรียน  หาอัตราส่วน
ระหว่างน้่าตาลมะพร้าวและสารทดแทนความหวานเพ่ือหาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกง  
ค้นคว้า ทดลองให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะที่ดีและยืดอายุการเก็บรักษา  โดยก่าหนดวิธีการ
ด่าเนินการทดลองดังนี้ 

1.  การคัดเลือกสูตรต้นแบบ 
    1.1  การคัดเลือกสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่ว ท่าการคัดเลือกสูตรต้นแบบของ
ผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่ว 3 สูตร (ดังตารางที่ 1) ทดลองผลิตขนมหม้อแกงถั่วตามวิธีการของ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบดังกล่าว จากนั้นน่าผลิตภัณฑ์หม้อแกงถั่วสูตรต้นแบบ 3 สูตร ท่าการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสด้วยวิธีการทดสอบความชอบแบบ 9 Point  Hedonic  Scale  Test  พิจารณาทางสี 
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสที่ผ่านการฝึกฝน
ระดับผู้เชี่ยวชาญ  จ่านวน 5 คน ให้คะแนนความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์จากค่า 1-9 (1=ไม่ชอบ
มากที่สุด และ 9 = ชอบมากที่สุด) เพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่วต้นแบบที่ได้รับคะแนนการ
ยอมรับสูงสุด จากนั้นน่าไปหาปริมาณสารทดแทนความหวานเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์และ
วิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

ศึกษาข้อมูลการผลติขนมหม้อ

แกงถั่วเบื้องต้นที่เหมาะสมและ

ขั้นตอนการท่า 

การส่ารวจ และหาวัตถุดิบใน

ท้องถิ่นในการเพิ่มมูลค่า 

สูตรหม้อแกงถั่วต้นแบบ 

การทดลองประกอบ

หม้อแกงถั่วเสริมทเุรียน

พันธ์ุพ้ืนเมืองอุตรดิตถ์

และประเมินคุณภาพ 

ผลิตภณัฑ์หม้อแกงที่เหมาะสม 

วิเคราะหค์ุณภาพต่างๆ 

เสรมิเนื้อทุเรยีนพันธุ์พ้ืนเมือง

ในจังหวัดอุตรดติถ์ 

3 ระดับได้แก่ 50 100 และ

150 กรัมตามล่าดับ และหา

ระดับฟรุกโทส 6 ระดับ 70 

65 60 55 50 45 ตามล่าดับ 
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ตารางท่ี 1  ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่วต้นแบบ 

ส่วนผสม  สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 
ถั่วเขียวเลาะเปลือกนึ่งสุก 
ไข่เป็ด 
ไข่ไก่ 
แปูงข้าวเจ้า 
น้่าตาลมะพร้าว 
กะทิ 
เกลือปุน 
ใบเตย 
หอมแดงซอย 
น้่ามันพืช 

100 กรัม 
3 ฟอง 

- 
220 กรัม 
250 กรัม 
250 กรัม 
2.5 กรัม 

5 ใบ 
25  กรัม 
15 กรัม 

160 กรัม 
5 ฟอง 
2 ฟอง 

250 กรัม 
250 กรัม 
250 กรัม 
2 กรัม 
5 ใบ 

25  กรัม 
15 กรัม 

125 กรัม 
5 ฟอง 

- 
10 กรัม 
200 กรัม 
250 กรัม 
2 กรัม 
5 ใบ 

25  กรัม 
15 กรัม 

ที่มา: สูตร 1  ดัดแปลงจากเสาวภรณ์ วังวรรธนะและคณะ. (2549)  
 สูตร 2  ดัดแปลงจากแสงแดด. (2547) 
 สูตร 3  ดัดแปลงจากธัญนันท์  อบถม.  (2555) 
 
      1.2  วิธีการผลิตขนมหม้อแกงถั่วที่เหมาะสม 
  การทดลองหาต่ารับขนมหม้อแกงถั่วต้นแบบที่เหมาะสมมีขั้นตอนการท่าดังนี้ น่าไข่เป็ด  
น้่าตาลมะพร้าว เกลือ ใบเตย ขย่าให้เข้ากันหรือจนกว่าน้่าตาลมะพร้าวจะละลายหมดในอ่างผสม  
จากนั้นเติมด้วยน้่ากะทิ ขย่าต่อจนส่วนผสมเข้ากันดี น่าไปกรองด้วยผ้าขาวบางลงในกระทะ
ทองเหลือง ตามด้วยน่าถั่วซีกบดละเอียด คนด้วยพายไม้ให้ส่วนผสมเข้ากันดียกขึ้นตั้งบนเตาแก๊สด้วย
ไฟอ่อน 10 นาที จนส่วนผสมเริ่มแห้ง ตักส่วนผสมลงในภาชนะ น่าเข้าอบที่อุณหภูมิ 180 องศา
เซลเซียส ประมาณ 50 – 60 นาที จากนั้นยกขนมหม้อแกงถั่วที่อบเสร็จออกจากตู้อบ พักไว้จนขนมหม้อ
แกงถั่วเย็น ระหว่างที่รอขนมหม้อแกงถั่วเย็นตัวลง ปอกหอมแดงล้างด้วยน้่าให้สะอาด ซอยตามขวางให้มี
ขนาดความหนาเท่าๆ กัน น่าไปเจียวจนเหลืองพักให้สะเด็ดน้่ามัน จากนั้นน่าน้่ามันที่ได้จากการเจียว
หอมแดงทาบริเวณหน้าขนมหม้อแกง น่าเข้าอบที่อุณหภูมิ 200 องศา ประมาณ 10 – 15  นาที 
จนกระทั่งหน้าของขนมหม้อแกงเปลี่ยนเป็นสีเหลือง น่าออกจากตู้อบพักให้เย็นโรยด้วยหอมแดงเจียว   
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2.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่วเสริมทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์และ        
หาระดับสารทดแทนความหวาน 
      2.1  การศึกษาหาปริมาณทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  การหาปริมาณเนื้อทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองอุตรดิตถ์ในพ้ืนที่อ่าเภอลับแล และต่าบลนางพญา 
อ่าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง (Durio zibethinus Murray)  ที่มีระดับ
ความสุกง่อม เหลือง มีกลิ่นหอม โดยน่าเนื้อทุเรียนแยกออกจากเมล็ดเพ่ือน่าเนื้อของทุเรียนที่ได้มา
ผสมเติมลงในตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3 ระดับ 50 100 และ 150 กรัม  
      2.2  การศึกษาหาระดับฟรุกโทสท่ีเหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนน้ าตาลมะพร้าวและ
ยอมรับของผู้บริโภค การหาสูตรขนมหม้อแกงถั่วที่เหมาะสมให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและทดลอง
ใช้ฟรุกโทสทดแทนน้่าตาลมะพร้าวบางส่วนในอัตราส่วน 6 ระดับจากน้่าหนักเต็ม ได้แก่ 45 กรัม 50 
กรัม 55 กรัม 60 กรัม 65 กรัม และ 70 กรัม เป็นจ่านวน 6 ตัวอย่าง น่าผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่วทั้ง  
6  ตัวอย่าง มาทดสอบทางประสาทสัมผัส  ด้วยวิธีการทดสอบแบบ 9 Point  Hedonic Scale Test  
พิจารณาทางสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม  โดยใช้ผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสที่
ผ่านการฝึกฝนระดับผู้เชี่ยวชาญ จ่านวน 5 คน ให้คะแนนความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์จากค่า 1-9  
(1 =ไม่ชอบมากที่สุด และ 9 = ชอบมากที่สุด) และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 สูตรให้
ผู้บริโภคทดสอบทางประสาทสัมผัส เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด   
     2.3   การวิเคราะห์คุณภาพและหาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่ว
ในหม้อดินบรรจุลงในถุงพลาสติก Polyethylene terephthalate (PET) ปิดผนึกปากถุงด้วยความ
ร้อน 2 ชั้น โดยท่าการศึกษาแยกเป็นอุณหภูมิห้องที่ระดับ 30 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิในตู้เย็นที่
ระดับ 5 องศาเซลเซียส การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การยอมรับจากกลุ่มตัวอย่างสูงสุด น่ามาเก็บรักษาในอุณหภูมิตู้เย็นและอุณหภูมิห้อง สุ่มตัวอย่าง
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านกายภาพและจุลินทรีย์  เป็นระยะเวลา 7 วัน จากนั้นท่าการตรวจ
วิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
     คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ ค่าสี L* a* b* วัดค่าสีโดยใช้เครื่องวัด colorflex Hunter รายงาน
ความเป็นค่าความสว่าง L*  ค่าสีแดง – เขียว a* และค่าความเป็นสีเหลือง – น้่าเงิน b*  จ่านวน 3 ซ้่า   
     ค่าปริมาณน้ าอิสระ (Aw) รายงานเป็นค่าความชื้นที่มีผลต่ออัตราการเจริญของจุลินทรีย์โดยใช้
เครื่อง AQUA LAB  จ่านวน 3 ซ้่า   
     คุณภาพทางจุลินทรีย์  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขนมไทยเลขที่ 1/2552  (ส่านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2544)   

    -  จ่านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 1x10 6   โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม  
    -   ซาลโมเนลลา ต้องไม่พบในตัวอย่าง 25 กรัม  
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    -   สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส ต้องไม่เกิน 100  โคโลนีต่อตัวอย่าง 1  กรัม  
    -   บาซิลลัส ซีเรียส ต้องไม่เกิน  100   โคโลนีต่อตัวอย่าง   1  กรัม  
    -   เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ต้องน้อยกว่า  3  ต่อตัวอย่าง  1   กรัม  

    -   ยีสต์ ต้องไม่เกิน  1x10 4 โคโลนีต่อตัวอย่าง  1  กรัม  
    -   รา ต้องไม่เกิน  500   โคโลนีต่อตัวอย่าง  1   กรัม   
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ท่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลทางสถิตด้วยวิธี  One-way ANOVA เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’ s New Multiple Range  Test  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่าเร็จรูป 
 
ผลการทดลอง 
1.  ผลการหาสูตรต้นแบบขนมหม้อแกงถั่วที่เหมาะสม 
      1.1  กรรมวิธีการผลิตขนมหม้อแกงถั่วที่เหมาะสม  น่าอุปกรณใ์นการผลิตฆ่าเชื้อท่าความ
สะอาดด้วยน้่าร้อนทุกชนิด  กรรมวิธีผลิตโดยน่าไข่เป็ด  น้่าตาลมะพร้าว  เกลือ  ใบเตย  ขย่าให้เข้า
กันหรือจนกว่าน้่าตาลมะพร้าวจะละลายหมดในอ่างผสม  เติมด้วยน้่ากะทิขย่าต่อจนส่วนผสมเข้ากัน  
น่าไปกรองด้วยผ้าขาวบางลงในกระทะทองเหลือง  ตามด้วยน่าถั่วซีกบดละเอียด  คนด้วยพายไม้ให้
ส่วนผสมเข้ากันดียกขึ้นตั้งบนเตาแก๊สด้วยไฟอ่อน  10  นาที  จนส่วนผสมเริ่มแห้ง  ตักส่วนผสมลงใน
ภาชนะ  น่าเข้าอบที่อุณหภูมิ 190 องศา ประมาณ  50 – 60 นาที จากนั้นยกขนมหม้อแกงถั่วที่อบ
เสร็จออกจากตู้อบ  พักไว้จนขนมหม้อแกงถั่วเย็น  ระหว่างที่รอขนมหม้อแกงถั่วเย็นตัวลง  ปอก
หอมแดง  ล้างด้วยน้่าให้สะอาด  ซอยตามขวางให้มีขนาดความหนาเท่าๆ กัน  น่าไปเจียวจนเหลือง
พักให้สะเด็ดน้่ามัน  จากนั้นน่าน้่ามันที่ได้จากการเจียวหอมแดงทาบริเวณหน้าขนมหม้อแกง  น่าเข้า
อบที่อุณหภูมิ  200  องศา  ประมาณ  10 – 15  นาที  จนกระทั่งหน้าของขนมหม้อแกงเปลี่ยนเป็นสี
น้่าตาล  เมื่อน่าออกจากตู้อบพักให้เย็นโรยด้วยหอมแดงเจียว 
     1.2  ผลการคัดเลือกสูตรต้นแบบขนมหม้อแกงถั่วที่เหมาะสม  จากการคัดเลือกผลิตภัณฑ์
ต้นแบบโดยน่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 สูตร ทดสอบความชอบของผู้เชี่ยวชาญ จ่านวน 5 คน พิจารณาด้านสี  
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม  พบว่า ขนมหม้อแกงสูตร 1 ได้คะแนนความชอบ
สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่วสูตรที่ 3 และสูตรที่ 2 ตามล่าดับ  (ดังตารางที่ 2) 
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ตารางท่ี  2  คะแนนความชอบโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่วต้นแบบ 
(n = 5) 

 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
ขนมหม้อแกงถั่วต้นแบบ 

สูตร 01 สูตร 02 สูตร 03 

สี ns  7.00±1.00 7.40±1.14 6.80±1.10 

กลิ่น
ns

 8.00±1.00 7.00±1.00 7.20±0.84 

รสชาติ   7.80±1.30 a      7.00±0.71 ba,    6.40±0.55 b  

เนื้อสัมผัส
ns

 6.60±1.52 6.40±1.52 6.40±0.89 

การยอมรับโดยรวม
ns

 7.20±1.48 6.20±0.45 6.40±1.14 

หมายเหตุ:  ตัวอักษรในแนวนอนท่ีแตกต่างกันแสดงถึงความแตกตา่งอย่างมีนัยส่าคญั (p 0.05) 

    ns หมายถึง  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p 0.05) 
 

จากตารางที่  2  เมื่อพิจารณาแต่ละด้านจึงน่าผลิตภัณฑ์สูตรที่  1  ที่ได้รับความความสูงสุดไปพัฒนา
ในการทดลองใช้สารทดแทนความหวานจากฟรุกโทสในปริมาณระดับต่างๆ  และปรับปรุงกรรมวิธีการ
ผลิตขนมหม้อแกงถั่วให้เหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ 
 
2.  ผลการทดลองเสริมทุเรียนและหาระดับฟรุกโทสที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
   2.1 ผลการปริมาณเนื้อทุเรียนและระดับน้ าตาลฟรุกโทส ผู้วิจัยได้ท่าการทดลองน่าเนื้อ
ทุเรียนที่ได้จากการเตรียมมาทดลองเติมเพ่ือเสริมลงในผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงต้นแบบ 3 ระดับ คือ 
50 กรัม 100 กรัม  และ 150 กรัม จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทดสอบชิมทางประสาทสัมผัสเพ่ือจ่าแนก
ระดับความแตกต่างของการเสริมเนื้อทุเรียนที่มีต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ซึ่งวิเคราะห์ด้ านกลิ่น 
รสชาติและเนื้อสัมผัส พบว่า ในปริมาณ  150 กรัม เนื้อสัมผัสยังคงดีตามคุณลักษณะ ด้านกลิ่นและ
รสชาติไม่แตกต่าง 
     ผู้วิจัยไดน้่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกหาระดับฟรุกโทสที่น่ามาทดแทนน้่าตาลมะพร้าว
ใน 6 ระดับ เพ่ือหาสูตรขนมหม้อแกงถั่วทดแทนด้วยฟรุกโทสที่ได้รับความชอบมากที่สุดในอัตราส่วน
ที่เหมาะสม โดยระดับที่ทดแทนด้วยฟรุกโทสได้แก่ สูตร 07 ปริมาณฟรุกโทส 70 กรัม สูตร 08 
ปริมาณฟรุกโทส 65 กรัม  สูตร 09 ปริมาณฟรุกโทส 60 กรัม  สูตร 10 ปริมาณฟรุกโทส 55 กรัม 
สูตร 11 ปริมาณฟรุกโทส 50 กรัม และสูตร 12 ปริมาณฟรุกโทส 45 กรัม ท่าการทดสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ่านวน 5 คน (ดังตารางที่ 3) 
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ตารางท่ี  3  คะแนนความชอบโดยเฉลี่ยของขนมหม้อแกงถั่วเสริมทุเรียนทดแทนสารความหวาน 
                ด้วยฟรุกโทสจากผู้เชี่ยวชาญ 

    (n = 5) 
คุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑ์ 
ขนมหม้อแกงถั่วเสริมทุเรียนทดแทนสารความหวานด้วยฟรุกโทส 

สูตร 07 สูตร 08 สูตร 09 สูตร 10 สูตร 11 สูตร 12 

สี
ns

 7.00±1.00 6.80±0.84 6.60±0.8 6.60±0.55 6.60±0.55 6.80±0.84 

กลิ่น
ns

 7.00±1.00      7.00±1.00        7.00±1.00        7.20±0.84      7.20±0.84         7.20±0.84 

รสชาติ
ns

 5.60±1.52      5.80±1.64        6.60±1.52        7.40±0.89      7.40±0.89         7.40±0.89 

เนื้อสัมผัส   6.00±0.71 b  6.40±0.89 ba,  6.80±1.10 ba,    7.40±0.89 a    7.60±0.55 a    7.40±0.89 a  
การยอมรับ
โดยรวม 

  6.00±1.22 b  6.40±1.52 ba,  7.20±1.30 ba,    7.60±0.89 a    7.80±0.45 a    7.40±0.89 ba,  

หมายเหตุ:  ตัวอักษรในแนวนอนท่ีแตกต่างกันแสดงถึงความแตกตา่งอย่างมีนัยส่าคญั (p 0.05) 

    ns หมายถึง  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p 0.05) 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 คน ได้ให้คะแนนความชอบในสูตรขนมหม้อแกง
ถั่วเสริมเนื้อทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอุตรดิตถ์ในปริมาณ 150 กรัม และทดแทนด้วยน้่าตาลฟรุกโทสสูงสุด  
3 ล่าดับ ได้แก่ สูตร 11 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.80 และสูตร 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.60 มีความชอบอยู่ใน
ระดับชอบมากเท่ากัน และสูตร 12 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.40 อยู่ในระดับชอบปานกลางตามล่าดับ 
ผู้วิจัยจึงคัดเลือกทั้ง 3 ต่ารับที่ได้รับความชอบสูงสุดจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือท่าการทดสอบทางประสาท
สัมผัสกับกลุ่มตัวอย่างจ่านวน 30 คน เพ่ือหาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับต่อ 
ผู้บริโภคต่อไป (ดังตารางที่ 4) 
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ตารางท่ี  4  คะแนนความชอบโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงที่ถูกพัฒนาขึ้นจากผู้บริโภค 
(n = 30) 

 
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ ์

ขนมหม้อแกงที่ถูกพัฒนาขึ้น 
สูตร 13 

(ฟรุกโทส 55  กรัม)   
สูตร 14 

(ฟรุกโทส 50  กรัม) 
สูตร 15 

(ฟรุกโทส 45 กรัม) 

สี ns  7.80±0.76 7.63±0.93 7.67±0.99 

กลิ่น
ns

 7.73±0.78 7.37±1.03 7.60±1.07 

รสชาติ
ns

 7.30±0.84 7.33±1.12 7.73±1.14 

เนื้อสัมผัส
ns

 7.10±1.24 7.37±1.19 7.53±1.50 

การยอมรับโดยรวม
ns

 7.30±0.93 7.37±0.88 7.70±0.99 

หมายเหตุ:  ns หมายถึง  ไมม่ีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคญัทางสถิติ (p 0.05) 

  
  จากตารางที่ 4  พบว่าขนมหม้อแกงถั่วสูตร  15  ได้รับความชอบจากผู้บริโภคสูงสุด มี
ค่าเฉลี่ย  7.70  มีความชอบอยู่ในระดับชอบมาก  จึงน่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาไปวิเคราะห์
คุณภาพต่อไป 
 
2.2  ผลการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
1)  คุณภาพทางกายภาพ  ผลการวิเคราะห์ค่า Water  Activity  (Aw)  ในผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกง
ถั่วทดแทนด้วยน้่าตาลฟรุกโทส ปรากฏว่ามีค่า  Water  Activity  (Aw)  อยู่ในระดับ 0.956   แสดง
ว่าผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่วทดแทนด้วยน้่าตาลฟรุกโทสเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นสูง ในการทดสอบ
วัดค่าสีของผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่วทดแทนด้วยน้่าตาลฟรุกโทส สูตร 14 พบว่า ค่า  L*  เท่ากับ 
68.54 แสดงว่ามีค่าความสว่างในตัวผลิตภัณฑ์  ในด้านค่า  a*  มีค่าเท่ากับ  11.84  แสดงว่าสี
ค่อนข้างไปทางสเกลด้านขวาเป็นสีแดงเนื่องจากเป็นส่วนผสมของไข่เป็ดและน้่าตาลมะพร้าว ค่า b*  
มีค่าเท่ากับ 34.46 แสดงว่าสีค่อนข้างไปทางสเกลด้านขวาเป็นสีเหลืองซึ่งได้จากส่วนผสมของไข่แดง
ของไข่เป็ดและเนื้อทุเรียนสุก 
   2) ผลการวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ โดยการน่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นส่งตรวจที่          
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยวิธีตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขนมไทยเลขที่ มผช. 1/2552 ส่านักมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยพบว่า คุณภาพทางด้านจุลิทรีย์ของผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ดังตารางที่  5) 
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ตารางท่ี  5  แสดงคุณภาพทางจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงที่พัฒนาขึ้น 
 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ 
Total Plate Count 1.2X10 4  Cfu/g. 
Salmonella spp. Not Detected 
Staphylococcus aureus <10 est.Cfu/g. 
Bacillus cereus 1.1X10 2 Cfu/g. 
Escherichia coli <2 MPN/g. 
Yeast and Mold <10 Cfu/g. 
 
      2.3  เพื่อทดลองหาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่วทดแทนด้วยน้ าตาล
ฟรุกโทส ในการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่วที่พัฒนาขึ้นเก็บรักษาใน   
บรรจุภัณฑ์หม้อดินเผาบรรจุลงในถุง Polyethylene terephthalate (PET) ปิดด้วยซีสความร้อน 2 
ชั้น เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง 30 องศาเซลเซียส  สามารถเก็บรักษาได้ 2 วันนับจากวันผลิตโดย
ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเปลี่ยนแปลง และทดลองเก็บไว้อุณหภูมิตู้เย็น 5 องศาเซลเซียส  สามารถเก็บ
รักษาได้ 7 วัน โดยไม่ปรากฏเชื้อราและยังคงมีคุณลักษณะด้านสี กลิ่น เนื้อสัมผัส เหมือนวันตั้งต้น
วันที่ 0 แสดงว่าน้่าตาลฟรุกโทสสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ได้ ซึ่งแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงที่ใช้เปรียบเทียบโดยใช้น้่าตาลมะพร้าวล้วน พบว่า เก็บรักษาในอุณหภูมิตู้เย็น 
( 5 องศาเซลเซียส) วันที่ 3 ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นเปรี้ยว มีการคายน้่าออก และปรากฏเชื้อราวันที่  4  
ผลิตภัณฑ์เสื่อมเสียแล้ว   
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถ่ัวเสริมทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองอุตรดิตถ์ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดยนายสุทธิพันธุ์ แดงใจ, 2564 
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อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่วเสริมเนื้อทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองอุตรดิตถ์และทดแทน
น้่าตาลฟรุกโทสบางส่วนในผลิตภัณฑ์  ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นจัดเป็นขนมไทยที่มีส่วนประกอบ
หลากหลายชนิด  จากการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริโภค จ่านวน 30 คน พบว่าผู้บริโภคให้
คะแนนความชอบผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่วเสริมเนื้อทุเรียนที่ปริมาณ 150 กรัม และทดแทนด้วย
ฟรุกโทสบางส่วนที่ระดับ 45 กรัมมากท่ีสุด จากการวิเคราะห์คุณภาพ พบว่า A w  อยู่ในระดับ 0.956  
ค่าสี L*  เท่ากับ 68.54 ค่า  a*  เท่ากับ 11.84  ค่า  b*  เท่ากับ  34.46 อายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงถั่วทดแทนด้วยน้่าตาลฟรุกโทสที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ที่อุณหภูมิห้องที่ 30 
องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาได้ 2 วันนับจากวันผลิต อุณหภูมิตู้เย็นที่ 5 องศาเซลเซียส สามารถ
เก็บรักษาได้ 7 วันผลิตภัณฑ์จึงเริ่มเปลี่ยนแปลงเสื่อมเสีย และคุณภาพทางจุลินทรีย์พบว่าขนมหม้อ
แกงถั่วที่ใช้น้่าตาลฟรุกโทสทดแทนน้่าตาลมะพร้าวบางส่วนทางจุลินทรีย์เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนขนมไทยเลขที่ มผช.1/2552 อบเชยและขนิษฐา. (2556) ได้กล่าวถึงน้่าตาลมีบทบาท
ส่าคัญช่วยให้รสหวาน  น้่าตาลที่ใช้ในขนมไทยแต่ดั้งเดิมนิยมใช้น้่าตาลพ้ืนบ้านจากตาลหรือมะพร้าว  
โดยฟรุกโทสให้ความหวานในอุตสาหกรรมเบเกอรีมีความหวานมากกว่าน้่าตาลทราย  2 เท่า  
สอดคล้องกับทัศนีย์. (2559) ได้กล่าวถึงการทดลองใช้สารให้ความหวานแทนน้่าตาลในขนมไทยให้
เป็นที่ยอมรับในการทดสอบประสาทสัมผัสโดยเฉพาะขนมไทยที่ใช้กะทิเนื่องจากกะทิช่วยให้เกิดรส
หวานมันกลมกล่อมและเนื้อสัมผัสนิ่มจะช่วยกลบเกลื่อนความหวานของสารให้ความหวานที่แตกต่าง
จากรสหวานน้่าตาล  นอกจากนี้ไพบูลย์. (2548) กล่าวถึงน้่าตาลฟรุกโทสสามารถในด้านอุตสาหกรรม
อาหารเป็นตัวช่วยดูดน้่าในผลิตภัณฑ์ซึ่งน้่าเป็นอาหารท่าให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ช้าขึ้น   ท่าให้
ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิห้องถึง 2 วันและอุณหภูมิตู้เย็น 7 วัน สอดคล้องกับพิชญ
อร. (2561) กล่าวถึงอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ช่วงเวลาตั้งแต่ถูกผลิตจนถึงการซื้อปลีกของ
ผลิตภัณฑ์อาหารระยะเวลาดังกล่าวผลิตภัณฑ์ยังคงมีคุณภาพเป็นที่น่าพึงพอใจของผู้บริโภคได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  สามารถน่าผลิตภัณฑ์ไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้โดยการขยายสูตรเป็นสูตรขนมเพ่ือ
การค้าเชิงพาณิชย์และยังเป็นทราบอายุของผลิตภัณฑ์ยังจากพัฒนาแล้ว 
 2.  เป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนที่มีจ่านวนมาก  และไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้บริโภคสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือเพ่ิมช่องทางการบริโภคได้ 
 3.  พัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านการผลิตและการปรุง
ประกอบขนมไทยส่าหรับผู้สนใจ 
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การศึกษาระบบควบคุมแปลงนาข้าวด้วยเทคโนโลยี 4.0 
A study on  Rice Field Control System with Technology 4.0 

 
ธนพร พยอมใหม่1 และ ไมตรี ธรรมมา2 

Thanaporn Payommai and Maitree Thamma 

 
บทคัดย่อ 
      บทความนี้เสนอการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมแปลงนาข้าวเป็นการแจ้งข้อความอัตโนมัติ
ผ่านโปรแกรม line โดยการรับสัญญาณแจ้งเตือนจากตู้ควบคุมส่งสัญญาณผ่านโมดูล 3G ที่สามารถใส่
ซิมโทรศัพท์ได้เพ่ือแจ้งข้อมูล การพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยี 4.0 มาใช้ในการเกษตรษรซึ่งใช้เป็น
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนสาม
รถท่างานร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์ Node MCU ESP8266 ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัด
ค่า Ph อุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดค่า Tds อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นและน่าพลังงานแสงอาทิตย์มา
ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟูา  โดยน่าระบบที่ได้ไปทดสอบหาประสิทธิภาพตู้ควบคุมในการท่างานของ
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ ประเมินคุณภาพจากการใช้งาน จากนั้นน่าผลที่ได้มาท่าการวิเคราะห์ ผลการวิจัย
พบว่าได้ระบบเทคโนโลยีควบคุมแปลงนาข้าวสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและลดการปัญหาดินเค็ม 
 
ค าส าคัญ: ระบบควบคุม อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เซ็นเซอร์ 
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Abstract 
This article proposes the design and development of a rice field control 

system for automatic message notification via line program by receiving the alarm 
signal from the control cabinet via a 3G module that can insert a phone SIM to 
inform information. by applying to develop a system with Internet of Things or IOT 
(Internet of Things) technology by using a ready-made application for IOT tasks called 
Blynk Application via a mobile phone like a smartphone Works with the ESP8266 
Node MCU microcontroller board, humidity sensor device. Ph sensors, Tds sensors 
and solar energy as a power source. Then bring the system to be tested for efficiency 
in controlling the operation of the sensor device with evaluate the quality of use the 
results were then analyzed. The results of the research revealed that the rice field 
control technology system can help increase yields and reduce soil salinity 
problems. 

 
Keywords: Control system, Internet of thing, Sensor 
 
1. บทน า 

ภาคการเกษตรนับว่ามีความส่าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
เพราะมีการจ้างงานสูงถึงกว่าร้อยละ 30 ของก่าลังแรงงานทั้งประเทศ โดยเฉพาะการปลูกข้าวเพราะ
ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยและข้าวพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ซึ่งมีความส่าคัญแก่ประเทศไทยมาก 
ส่าหรับประเทศไทยนั้นข้าวเป็นพืชที่ท่ารายได้ให้กับประเทศอย่างมากมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
เพราะเป็นสินค้าส่งออกท่ีน่ารายได้ให้แก่ประเทศไทย เป็นมูลค่าปีละหลายพันล้านบาทและประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรมีจ่านวนหลายแสนคนทั่วประเทศ ซึ่งการปลูกข้าวถือเป็นรายได้
หลักของชาวนา ปัญหาหลักของชาวนาในจังหวัดนครราชสีมาที่ประสบคือปัญหาขาดแคลนน้่าและดิน
เค็ม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการท่าเกษตร ดังนั้นคณะวิจัยจึงมีแนวทางการพัฒนารูปแบบ
การเกษตรแนวใหม่ที่มีการวางระบบการบริหารจัดการน้่า การดูแลที่เหมาะสมผ่านเทคโนโลยี เพ่ือลด
เวลา โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบควบคุมมาประยุกต์ใช้งาน  ซึ่งจากการ
ตรวจสอบความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ของแนวทางที่ค้นพบ จากนั้นจึงออกแบบ คิดวิเคราะห์
หารูปแบบแนวทางการพัฒนาและยกระดับรูปแบบการเกษตรที่มีความเหมาะสม  
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2. ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการรับข้อความ 
GSM Module  
         GSM Module เป็นโมดูลสื่อสารระบบสามารใส่ซิมการ์ดขนาดเล็ก รองรับระบบสื่อสาร โมดูล
เชื่อมต่อ GPRS/GSM ส่าหรับ Arduino/IoT เพ่ือเชื่อมต่อผ่านซิมการ์ดโดยสั่งงานผ่านทางพอร์ต
สื่อสารอนุกรม RS232 ด้วยชุดค่าสั่ง AT- Command สามารถประยุกต์ใช้งานได้มากมายหลาย
รูปแบบไม่ว่าจะเป็นการรับส่งสัญญาณแบบ Voice, SMS, Data, FAX และยังรวมถึงการสื่อสารด้วย 
Protocol TCP/IP ด้วย 

 
รูปที่ 1  Module  

   2.2.1 การติดต่อสื่อสารกับ Module  
             การติดต่อสื่อสารกับ Module นั้นสามารถท่าได้คือเชื่อมต่อผ่านขั้วต่อสัญญาณอนุกรม
ระดับสัญญาณ 5V ส่าหรับเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์โดยตรง การท่างานจะมีหน้าที่ดังนี้ 

    1. TXD (Transmit Data)  
    2. RXD (Receive Data)  
    3. +5V ใช้ต่อกับแหล่งจ่ายกระแสตรงไฟที่มีแรงดันคงที่ 5V 
    4. GND ของโมดูลต้องต่อเข้ากับ GND ของอุปกรณ์ด้าน Host 
   5. PWR ใช้รับสัญญาณลอจิกเพ่ือสั่งเปิด-ปิด Module  
   6. RST ใช้รับสัญญาณลอจิกเพ่ือสั่งรีเซตตัว Module  

2.2 Node MCU ESP8266           
Node MCU คือ บอร์ดคล้าย Arduino ที่สามารถเชื่อมต่อกับ WiFi ได้ สามารถเขียน

โปรแกรมด้วย Arduino IDE ได้เช่นเดียวกับ Arduino และบอร์ดก็มีราคาถูกมากๆ เหมาะแก่ผู้ที่คิด
จะเริ่มต้นศึกษา หรือทดลองใช้งานเกี่ยวกับ Arduino, IoT, อิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่การน่าไปใช้จริง
ในโครงงานได้ เนื่องจากราคาไม่แพง 

ภายในบอร์ดของ Node MCU ประกอบไปด้วย ESP8266 ซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่
สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ พร้อมอุปกรณ์อ่านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น พอร์ต micro USB ส่าหรับ
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จ่ายไฟอัปโหลดโปรแกรม ชิพส่าหรับอัปโหลดโปรแกรมผ่านสาย USB ชิพแปลงแรงดันไฟฟูา และขา
ส่าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเป็นต้น 
 
 
 
 

รูปที่ 2  MCU ESP8266  

 
รูปที่ 3 แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IOT (Node MCU) กับ Arduino board และระบบเซนเซอร์ 

 
2.3 รีเลย์ และโมดูลรีเลย์ 
 Node MCU เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ อีกตัวที่ปัจจุบันก่าลังได้รับความนิยมเนื่องจาก    
มีขนาดเล็ก  ราคาถูกมีคุณสมบัติคล้าย Arduino ทั้งโครงสร้างขา อินพุต เอาต์พุต และจ่านวนขา     
ที่ให้มาเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไป  การออกแบบสถาปัตยกรรมบนบอร์ด การใช้ภาษา C / C + + 
ในการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย Arduino IDE    สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้ที่ใช้ Arduino อยู่แล้วสามารถที่
จะใช้ Node MCU ได้ไม่ยาก และที่ส่าคัญ Node MCU  ตัวนี้ยังมาพร้อมกับโมดูล ESP8266 ซึ่งเป็น
ระบบ Wi-Fi ที่รองรับการท่างานทั้งในโหมดที่เป็น Station และ Client ท่าให้สามารถเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายแล้วท่าเป็น Access Point หรือ ท่าเป็น Web Server ขนาดเล็กได้ 
2.4 เซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดิน (soil Moisture Sensor )  
 เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน ใช้ร่วมกับบอร์ดพัฒนาโปรแกรมเช่น บอร์ด Arduino โดย จะมี
การให้เอาต์พุตเป็นอะนาล็อกปูอนให้กับวงจร Arduino สามารถน่าค่าที่ได้ไปท่าเงื่อนไขในการเปิดใช้
อุปกรณ์ได้ มักถูกใช้ในโปรเจ็คด้านการเกษตร 
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รูปที่ 4  เซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดิน 

2.4 เซนเซอร์ตรวจวัดค่าพีเอช (PH sensor)   
เป็นเซ็นเซอร์ส่าหรับวัดความเป็น กรด-เบส ของสารละลายโดยค่าที่วัดได้จะอยู่ในช่วง 0 - 

14pH  
 

 
รูปที่ 5  เซนเซอร์ตรวจวัดค่าพีเอช 

2.4 เซนเซอร์ตรวจวัดค่าทีดีเอส (TDS Sensor)   
ส่าหรับวัดคุณภาพของน้่า วัดปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้่า เป็นสัญญาณรูปแบบ 

Analog เพ่ือปูอนไปยัง Arduino แล้วน่าไปแสดงหรือเขียนโปรแกรมได้ตามท่ีต้องการ  

 
รูปที่ 6  เซนเซอร์ตรวจวัดค่าทีดีเอส 

3. การออกแบบและด าเนินการ 
ขั้นตอนการด่าเนินงานของตู้ระบบควบคุมแปลงนาข้าวโดยเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล

ที่เก่ียวข้อง ในเรื่องของการใช้งานบอร์ด Node MCU รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง จากนั้น
ออกแบบโครงสร้างตู้ระบบควบคุมแปลงนาข้าว จัดซื้ออุปกรณ์แล้วท่าการประกอบโครงสร้าง พร้อม
ทดสอบการรับค่าของตัวตรวจจับความชื้น โดยการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย โปรแกรม Arduino 
IDE เขียนโปรแกรมสั่งงานบอร์ด Node MCU esp8266 แล้วทดสอบระบบต่าง ๆ บันทึกผล และ
สรุปผลการทดลอง ซึ่งมีกระบวนการท่างานดังรูปที่ 3.1  
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รูปที่ 7 แผนผังขั้นตอนการด่าเนินงาน 

 
3.1 หลักการท างานของตู้ระบบควบคุมแปลงนาข้าว 

3.1.1 ระบบจะวัดค่า PH ซึ่งค่าที่เหมาะสมในแปลงนา 7-8 ถ้าระบบวัดได้ไม่อยู่ในช่วง
ดังกล่าว จะสั่งให้ปั๊มน้่าท่างานเพ่ือลดน้่าในนาข้าวช่วยให้ค่า ph ได้อยู่ในระดับที่ต้องการ 

3.1.2 ระบบจะวัดค่า TDS ซึ่งค่าที่เหมาะสมในแปลงนาต้องไม่เกิน 3 ms/cm  ถ้าระบบวัดได้
เกิน 3 จะสั่งให้ปั๊มน้่าท่างานเพื่อลดค่าสิ่งเจือปนในนาข้าวช่วยให้ค่า Tds ได้อยู่ในระดับที่ต้องการ 

3.1.3 ระบบจะวัดค่าความชื้น ซึ่งค่าที่เหมาะสมในแปลงนาต้องไม่ต่่ากว่า 70%  ถ้าระบบวัด
ได้ต่่ากว่า 70 จะสั่งให้ปั๊มน้่าท่างานเพื่อเพ่ิมความชื้นในนาข้าวช่วยให้ค่าความชื้นอยู่ในระดับที่ต้องการ 

3.1.4 ค่าที่วัดได้จะถูกส่งผ่านโปรแกรม line แสดงเป็นข้อมูลสถานะ ค่าต่างๆของแปลงนา 
 
4. การทดลองและผลการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาระบบที่พัฒนาขึ้นและน่าความรู้ทางด้านเทคโนโลยี IoT มาใช้งานเพ่ือส่ง
ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สามารถท่าการวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยอัตโนมัติพร้อมทั้งน่าค่าที่วัดได้จากจาก
เซนเซอร์มาแสดงข้อมูลผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยท่างานผ่านตู้ควบคุมอุปกรณ์ เพ่ือควบคุมปัจจัย
ค่าที่ต้องการวัดคือ ค่า ph ค่า Tds และค่าความชื้นให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของข้าวและ
สั่งงานตามเงื่อนไขที่ก่าหนดไว้  ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยคือสามารถมีการจัดการน้่าที่ดี และลด
ต้นทุนทางด้านบุคลากร ลดเวลา ซึ่งระบบนี้สามรถพัฒนาการเขียนโค้ดได้เองและต้นทุนราคาไม่สูง
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เทียบกับระบบเซนเซอร์ที่มีขายทั่วไป ซึ่งระบบระบบเซนเซอร์ที่มีขายทั่วไปราคาแพงรวมทั้งผู้ใช้ไม่
สามารถก่าหนดค่าการควบคุมการท่างานได้ด้วยตนเอง ระบบนี้สามารถท่างานและพัฒนาร่วมกับ
ระบบ Application ได้เป็นอย่างดี โดยข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจะสามารถพัฒนาต่อยอดให้ข้อมูล
ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของผู้ใช้บน google sheet เพ่ือที่จะสามารถน่าข้อมูลมาวิเคราะห์และวาง
แผนการเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การท่างานของเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพดินในรูปแบบ Wi-Fi Internet มีลักษณะในการ
ท่างาน ที่สามารถตรวจวัดและบันทึกข้อมูล ได้ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต มีระบบการบันทึกข้อมูลที่
สะดวกรวดเร็ว สามารถท่างานได้ดี หากเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจวัดคุณภาพของดินทั่วไป สามารถ
ตรวจวัดค่าได้รวดเร็วกว่า และค่าที่วัดได้มีความแม่นย่าเทียบเท่ากับการตรวจวัดทั่วไป เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งคือการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาเชื่อมโยงและส่งข้อมูลระหว่างกันได้ผ่าน
อินเตอรเ์น็ต เช่น อุปกรณ์ไฟฟูา ตัวตรวจวัด เข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ท่าให้สามารถส่งข้อมูลค่าที่
วัดได้ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตได้ไปจนถึงการ
เชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอ่ืน 
ๆ จนเกิดเป็นบรรดา Smart ต่าง ๆ อย่าง smart farm ที่มีการน่าเซนเซอร์มาใช้ในภาคเกษตรกรรม
เพ่ือช่วยลดแรงคน และเพ่ือติดตามผลได้อย่างแม่นย่า 
 
 

 
รูปที่ 8 แอฟพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
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รูปที่ 9 การติดตั้งตู้ควบคุมในแปลงนาข้าว 

 

 
รูปที่ 10 การแสดงผลข้อมูลที่วัดได้จากเซ็นเซอร์บนโปรแกรม line  

 
5. สรุป 
         จากการทดลองพบว่าข้อมูลที่เซ็นเซอร์ตรวจวัดสามารถส่งข้อมูลมาแสดงบนโทรศัพท์สมาร์ท
โฟนแบบเรียลไทม์และสามารถสั่งงานตู้ควบคุมเพ่ือเปิด-ปิดอุปกรณ์ได้จากระยะไกลและสามารถ
บันทึกผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงฐานข้อมูล ซอฟแวร์ฌรหัสเปิดเป็นซอฟแวร์ต้นทุนต่่าสามารถน่ามาวิจัย
และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอเพนท์ฮาร์ดแวร์ เช่น Arduino สามารถน่ามาพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ส่าหรับการควบคุมระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การน เทคโนโลยี IoT มาใช้ร่วมกับ
การเกษตรเพ่ือยกระดับความสามารถในการผลผลิตหรือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้มีประสิทธิภาพ
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มากขึ้น ข้อดีของการต่อตู้ควบคุมเอง คือ สามารถก่าหนดปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสมกับแปลงนาข้าวได้
ตามความต้องการ อุปกรณ์มีราคาถูก สามารถอัพเกรดได้หรือมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ ในกรณีที่
อุปกรณ์ช่ารุดเสียหายและระบบสามารถพัฒนาต่อยอดการทดลองและการท่าวิจัยได้อีกในอนาคต 
จากปัญหาและแนวทางแก้ไข เซ็นเซอร์ตรวจวัดมีคุณภาพต่่า มีความคลาดเคลื่อน แนวทางในการ
แก้ไขคือ ควรมีการเปรียบเทียบกับเซ็นเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือปรับแก้ค่า หรือใช้เซ็น เซอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงและมีความคงทนต้นทุนก็จะสูงตาม 
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การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน 
อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

Extension of Fertilizer Use According to Soil Analysis of Farmers in         
Khon Sawan District, Chaiyaphum Province 

 
ปวิตรา อาจวชิิต1 นารีรัตน์ สรีะสาร2 และ สุนันท์ สีสังข์3 

Pawitra Ajwichit Nareerut Seerasarn and Sunan Seesang 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ 2) สภาพการปลูก
ข้าว 3) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร 4) ความต้องการการส่งเสริมการ
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในนาข้าว และ 5) ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินในนาข้าว กลุ่มตัวอย่างจ่านวน 162 ราย ในอ่าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยการ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละค่าต่่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับพบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 51.11ปี 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประสบการณ์ปลูกข้าวเฉลี่ย 23.88 ปี พ้ืนที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 17.40 ไร่ 
ปริมาณผลผลิตรวมเฉลี่ย 8,003.70 กิโลกรัม รายได้จากการขายข้าวเฉลี่ย 39 ,665.43 บาท/ปี 
รายจ่ายจากการปลูกข้าวเฉลี่ย 22,291.36 บาท/ปี 2) สภาพพ้ืนที่ปลูกเป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็น
ดินทราย พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกเป็นพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ปลูกข้าวแบบหว่านแห้ง อาศัยน้่าฝนในการ
ปลูก จัดการฟางข้าวและตอซังโดยไถกลบตอซัง 3) มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยและการตรวจวิเคราะห์
ดินระดับมาก ในประเด็นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 4) เกษตรกรมีความต้องการรับการส่งเสริม
แบบรายบุคคล โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมลงพ้ืนที่แนะน่า/ให้ความรู้ ต้องการความรู้เรื่องปุ๋ยและธาตุ
อาหารพืช และต้องการการสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ 5) เกษตรกรมีปัญหาด้านการสนับสนุนการใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินในประเด็นครุภัณฑ์ เช่น เครื่องผสมปุ๋ยเคมี เครื่องชั่งปุ๋ย และข้อเสนอแนะเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์ดินและให้ความรู้การวิเคราะห์ดิน 
 

ค าส าคัญ : การส่งเสริม การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การผลิตข้าว 
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Abstract 

 The objectives of this research were to study 1) social and economic 
conditions, 2) the conditions of rice production, 3) the knowledge of fertilizer use 
according to soil analysis, 4) extension needs of Fertilizer use according to soil 
analysis, 5) problems and suggestions of Fertilizer use according to soil analysis The 
162-sample size in Khon Sawan District, Chaiyaphum Province. Structured interviews 
were used for data collection. Statistics used were frequency, percentage, mean, 
minimum, maximum, standard deviation and ranking. The results indicated the 
following: 1) Most of the farmers were female with average of age 51.11 years and 
finished primary school. The average experience of rice production were 23.88 years. 
The average size of rice planting area 17.40 rai. The average total yield was 8,003.70 
kg. The average household income from rice sales was 39,665.43 baht/year. The 
average household expenses for rice cultivation was 22,291.36 baht/year. 2) The rice 
cultivation area was a lowland area. The soil type that is cultivated was sandy soil. 
The rice cultivar that is used for cultivation was Khao Dok Mali 105, Use the dry 
sowing method of growing rice, relies mainly on rainwater for growing rice, straw and 
stubble after harvesting were handled by plowing the stubble. 3) Knowledge of 
fertilizer use according to soil analysis at the higher level. 4) Farmers were individual 
needs for extension by having the extension officers to the area to give 
advice/education, need knowledge about fertilizers and plant nutrients and 
supporting organic fertilizers. 5) Farmers were problems in supporting the use of 
fertilizers according to the cost of soil analysis on the issue of equipment, such as 
chemical fertilizer mixer, fertilizer scale. And recommendation that officials or 
agencies should support materials for initial soil analysis and provide knowledge on 
soil analysis. 
 
Keywords : Extension, Fertilizer use according to soil analysis, Rice production 
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บทน า 

 ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย เป็นสินค้าเกษตรที่ท่ารายได้อย่างหนึ่ง ทั้งการ
จ่าหน่ายภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ทั้งปริมาณ
และมูลค่าส่งออกข้าวไทยลดลง เนื่องจากราคาของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง อาทิ เวียดนามและ 
เมียนมา ประกอบกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้
ก่าลังซื้อชะลอตัว ประชากรในประเทศไทยนิยมบริโภคข้าวเป็นหลัก มีพ้ืนที่ปลูกข้าวกระจายอยู่ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ โดยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวในปี 2563 รวม 61 ล้านไร่ ปริมาณผลผลิตอยู่ที่ 24 ล้านตัน 
(กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร, 2563) จังหวัดชัยภูมิ มีพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด 1.74 ล้านไร่ 
ปริมาณผลผลิตอยู่ที่ 3.35 แสนตัน เกษตรกรมีการจัดสรรผลผลิตไว้ทั้งบริโภคในครัวเรือนและ
จ่าหน่ายตามแหล่งรับซื้อ โดยราคาข้าวในปี 2563 เพ่ิมขึ้น เนื่องจากความต้องการข้าวที่เพ่ิมขึ้น ราคา
ข้าวรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 8,470 - 10,715 บาทต่อตัน (ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) แม้ว่าราคา
ข้าวเพ่ิมมากขึ้น แต่เมื่อน่ารายได้จากการปลูกข้าวของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่เทียบกับประมาณการ
ต้นทุน พบว่า เกษตรกรยังคงมีต้นทุนในการผลิตที่สูง ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งค่าแรงงาน           
ค่าเครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตข้าว 
โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีที่ใส่เพ่ือเป็นธาตุอาหารให้แก่พืช พบปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวของจังหวัด
ชัยภูมิมากถึง 35 ตัน ในรอบการผลิตที่ผ่านมา อ่าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พ้ืนที่การเกษตรส่วน
ใหญ่เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยในการผลิตที่เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้เพ่ือเป็นธาตุอาหาร
ให้แก่พืช เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารและอัตราส่วนที่แน่ชัด แต่ปุ๋ยเคมีมีราคาสูง จึงท่าให้เกษตรกร
มีต้นทุนสูงในการผลิต ประกอบกับเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่เกินความจ่าเป็นต่อพืช หรือ
น้อยกว่าที่พืชต้องการท่าให้ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร นอกจากนี้ เกษตรกรยังใช้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มี
การปรับปรุงบ่ารุงดิน จึงท่าให้โครงสร้างดินเสื่อมโทรม ดังนั้น จึงมีแนวคิดในการท่าวิจัยเรื่องการ
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในนาข้าวของเกษตรกรอ่าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
เนื่องจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นการใช้ปุ๋ยตามค่าแนะน่าให้เหมาะสมกับความอุดมสมบูรณ์
ของดินและความต้องการของพืช ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณผลผลิต รวมถึง มี
รายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอ่าเภอคอนสวรรค์ 
จงัหวัดชัยภูมิ 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพการปลูกข้าวของเกษตรกรอ่าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
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ความต้องการส่งเสริมการใชปุ้๋ยตามคา่วิเคราะหด์ิน 

 ด้านความรู้เก่ียวกับปุ๋ยและการตรวจ
วิเคราะห์ดิน 

 ด้านวิธีการส่งเสริม 

 - รายบุคคล 

 - รายกล่ม 

สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของ

เกษตรกร 

 สภาพพื้นฐานทางสังคม 

 เพศ 

 อายุ 
 ระดับการศึกษา 

 การเป็นสมาชิกกลุ่ม 

 การประกอบอาชีพ 

 จ่านวนสมาชิกในครัวเรือน 

 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

 รายได้จากการขายข้าว 

 รายจ่ายจากการขายข้าว 

 ภาวะหนี้สนิครัวเรือน 

 แหล่งเงินทุน 

 ประสบการณ์ในการปลูก 

 ขนาดพื้นที่ปลูกข้าว 

 พื้นที่ถือครองทั้งหมดของครัวเรือน 

 ปริมาณผลผลิตรวม 

 ราคาผลผลิตเฉลี่ย 

 จ่านวนแรงงานทั้งหมดที่ใช้ในการ
ปลูกข้าว 

สภาพการปลูกข้าวของเกษตรกร 

 การตรวจวิเคราะห์ดินก่อนปลูก 

 ลักษณะพื้นที่ปลูก 
 ลักษณะดินที่ปลูก 

 พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก 

 วิธีการปลูกข้าว 

 แหล่งน้่าที่ใช้ปลูกข้าว 
 การใช้ปุ๋ยอินทรีย ์

 การใช้ปุ๋ยเคมี 
 การเก็บเก่ียว 

 การจัดการฟางข้าวและตอซังหลังการ
เก็บเก่ียว 

ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยและการตรวจวิเคราะห์

ดิน 

 ความรู้เรื่องปุ๋ย 

 การเก็บตัวอย่างดิน 

 การตรวจวิเคราะห์ดิน 

 การใช้ปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดิน 

ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร 

 ด้านความรู้เก่ียวกับปุ๋ยและการตรวจวิเคราะห์ดิน 
 ด้านวิธีการส่งเสริม 

 - รายบุคคล 

 - รายกล่ม 

 - มวลชน 

 ด้านการให้บริการและการสนบัสนุน 

 3. เพ่ือศึกษาความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอ่าเภอ-
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
 4. เพ่ือศึกษาความต้องการการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในนาข้าวของเกษตรกร
อ่าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
 5. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในนา
ข้าวของเกษตรกรอ่าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีในการวิจัย  

 ประชากร เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชนที่ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 63/64 จ่านวน 272 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ก่าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ที่
ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ่านวน 162 ราย การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย โดยการจับสลากรายชื่อเกษตรกรตามสัดส่วนในแต่ละต่าบลจ่านวน 162 รายของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชนอ่าเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ โดยมีค่าถามเป็นแบบปลายปิดและค่าถาม
ปลายเปิด การทดสอบความเชื่อมั่นกับเกษตรกรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 ราย น่าผลการสัมภาษณ์ไป
ทดสอบหาค่าความเชื่อถือได้ (reliability consistency) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟุา (coefficient of 
alpha หรือ Cronbach’s alpha) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่าเร็จรูปผลการทดสอบมีดังนี้ 
  1)  ระดับปัญหาในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกรมีค่า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.927 
  2)  ระดับความต้องการการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร มีค่า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.872 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ่านวน 162 ราย 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส่าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ 
 
ผลการวิจัย 

1. สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
 1.1 สภาพทางสังคมของเกษตรกร พบว่า ร้อยละ 57.4 เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 51.11 ปี 
ร้อยละ 34.6 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 90.8 เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ ร้อยละ 82.7 
อาชีพหลักท่านา ร้อยละ 32.1 ไม่มีอาชีพรอง และร้อยละ 27.8  มีจ่านวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน 
 1.2 สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร พบว่า มีรายได้จากการขายข้าวของครัวเรือนเฉลี่ย 
39,665.43 บาท/ปี มีรายจ่ายจากการขายข้าวของครัวเรือนเฉลี่ย 22,291.36 บาท/ปี มีหนี้สิน
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ครัวเรือนเฉลี่ย 180,549.62 บาท ร้อยละ 79.0 ใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนของตนเอง มีประสบการณ์
ในการปลูกข้าวเฉลี่ย 23.88 ปี มีขนาดพ้ืนที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 17.40 ไร่ มีพ้ืนที่ถือครองที่เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เฉลี่ย 17.19 ไร่ มีพ้ืนที่ถือครองเป็นพ้ืนที่บุคคลอ่ืนให้ท่ากินเปล่าเฉลี่ย 16.68ไร่ มีพ้ืนที่    
ถือครองเป็นพ้ืนที่เช่าเฉลี่ย 12.00 ไร่ มีปริมาณผลผลิตรวมเฉลี่ย 8,003.70 กิโลกรัมมีราคาผลผลิต
เฉลี่ย 9.53 บาท/กิโลกรัม มีแรงงานทั้งหมดที่ใช้ในการปลูกข้าวเฉลี่ย 2.82 คน 

2. สภาพการปลูกข้าวของเกษตรกร 
 ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีการตรวจวิเคราะห์ดินก่อนปลูกท้ังหมด ลักษณะพ้ืนที่ปลูกเป็นที่
ราบลุ่ม ลักษณะดินที่ปลูกเป็นดินทราย พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกเป็นพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ใช้วิธีการปลูก
ข้าวแบบหว่านแห้ง ใช้น้่าฝนในการปลูก มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 67.28 อัตราเฉลี่ย 533.42 
กิโลกรัม/ไร่ การใช้ปุ๋ยเคมี มีการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 โดยผสมแม่ปุ๋ยเคมีใช้ตามค่าวิเคราะห์ดิน (46 -0-0,  
18-46-0, 0-0-60) ร้อยละ 46.29 อัตราเฉลี่ย 23.00 กิโลกรัม/ไร่ มีการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 สูตร 46 -0-0 
ร้อยละ 38.3 อัตราเฉลี่ย 20.61 กิโลกรัม/ไร่ จ้างรถเกี่ยวนวดข้าวในการเก็บเกี่ยว จัดการฟางข้าวและ
ตอซังหลังการเก็บเก่ียวด้วยการไถกลบตอซัง 

3. ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยและการตรวจวิเคราะห์ดินของเกษตรกร 
 เกษตรกรมีระดับความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยและการตรวจวิเคราะห์ดินอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 
60.5 โดยตอบถูก 17 - 20 ข้อ รองลงมาคืออยู่ในระดับมาก ร้อยละ 26.5 ตอบถูก 13 - 16 ข้อ และ
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 13 ตอบถูก 9 - 12 ข้อ โดยมีจ่านวนข้อที่ตอบถูกต่่าสุด 9 ข้อ สูงสุด  
20 ข้อ และมีจ่านวนข้อที่ตอบถูกเฉลี่ย 16.77 ข้อ เกษตรกรมีความรู้มากที่สุดในประเด็น การใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ เนื่องจากใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและใช้ในปริมาณที่
เหมาะสมตรงกับความต้องการพืช (ร้อยละ 96.6) และเกษตรกรมีความรู้น้อยที่สุดในประเด็น ปุ๋ยหมัก
มีธาตุอาหารพืชเทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เท่ากัน (ร้อยละ 52.5) 

4. ความต้องการในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร 
 4.1 ด้านความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยและการวิเคราะห์ดิน ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของ
เกษตรกรอยู่ในระดับมาก 4 ประเด็น ได้แก่ ปุ๋ยและธาตุอาหารพืช การวิเคราะห์ดินและการแปรผล
การเก็บตัวอย่างดิน และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 4.2 ด้านการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
  4.2.1 การส่งเสริมแบบรายบุคคล ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของเกษตรกรอยู่
ในระดับมาก 4 ประเด็น ได้แก่ ลงพ้ืนที่แนะน่า/ให้ความรู้ แนะน่า/ให้ความรู้พูดคุยสื่อสารทาง
โทรศัพท์ แนะน่า/ให้ความรู้ส่งสัญญาณภาพและเสียง และแนะน่า/ให้ความรู้ส่งข้อความสื่อสาร 
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  4.2.2 การส่งเสริมแบบกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของเกษตรกรอยู่ใน
ระดับมาก 4 ประเด็น ได้แก่ การฝึกปฏิบัติ  การศึกษาดูงาน การอบรม และการสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  4.2.3 การส่งเสริมแบบมวลชน ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของเกษตรกรอยู่ใน
ระดับมาก 4 ประเด็น ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง สื่อแบบผสมผสานตั้งแต่ 2 สื่อขึ้นไป สื่อออนไลน์    
สื่อสิ่งพิมพ์ 
 4.3 ด้านการสนับสนุนการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
  4.3.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ผลการวิจัยพบว่า ความ
ต้องการของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก 3 ประเด็น ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด 
แม่ปุ๋ยเคมี ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน และระดับปานกลาง 1 ประเด็น ได้แก่ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องผสม
ปุ๋ยเคมี เครื่องชั่งปุ๋ย 
  4.3.2 แหล่งเงินทุน ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก  
2 ประเด็น ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และระดับ
ปานกลาง 2 ประเด็น ได้แก่ เพ่ือน/ญาติ ธนาคารพาณิชย์ 

5. ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร 
 5.1 ด้านความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยและการวิเคราะห์ดนิ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของเกษตรกรอยู่ใน
ระดับปานกลาง 4 ประเด็น ได้แก่ ปุ๋ยและธาตุอาหารพืช การเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ดินและ
การแปรผล การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 5.2 ด้านวิธีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
  5.2.1  การส่งเสริมแบบรายบุคคล ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของเกษตรกรอยู่ใน
ระดับปานกลาง 4 ประเด็น ได้แก่ ลงพ้ืนที่แนะน่า/ให้ความรู้แนะน่า/ให้ความรู้ส่งสัญญาณภาพและ
เสียง แนะน่า/ให้ความรู้พูดคุยสื่อสารทางโทรศัพท์ และแนะน่า/ให้ความรู้ส่งข้อความสื่อสาร 
  5.2.2 การส่งเสริมแบบกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของเกษตรกรอยู่ในระดับปาน
กลาง 4 ประเด็น ได้แก่ การฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  5.2.3 การส่งเสริมแบบมวลชน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของเกษตรกรอยู่ในระดับ
ปานกลาง 4 ประเด็น ได้แก่ สื่อแบบผสมผสานตั้งแต่ 2 สื่อขึ้นไป สื่อสิ่งพิมพ์วิทยุกระจายเสียง และ
สื่อออนไลน์ 
 5.3 ด้านการสนับสนุนการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
  5.3.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา
ของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก 1 ประเด็น ได้แก่ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องผสมปุ๋ยเคมี เครื่องชั่งปุ๋ย      
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และระดับปานกลาง 3 ประเด็น ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด แม่ปุ๋ยเคมี และ      
ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน 
  5.3.2 แหล่งเงินทุน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง    
4 ประเด็น ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ เพ่ือน/ญาติ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร       
(ธ.ก.ส.) และกองทุนหมู่บ้าน 
 5.4 ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
  5.4.1 ข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่ ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะของเกษตรกรอยู่ใน
ระดับมาก 3 ประเด็น ได้แก่ พบปะ/ลงพ้ืนที่ให้ความรู้และค่าแนะน่า มีการประสานงานการติดตาม/
ดูแล การมีความรู้และประสบการณ์ และระดับปานกลาง 1 ประเด็น ได้แก่ การมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
  5.4.2 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะของเกษตรกรอยู่ใน
ระดับมาก 3 ประเด็น ได้แก่ มีนโยบาย/โครงการต่อเนื่อง มีงบประมาณสนับสนุน มีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5.4.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะของเกษตรกรอยู่ในระดับ
มาก 1 ประเด็น ได้แก่ มีการพัฒนาให้เป็นธุรกิจอย่างเข้มแข็ง และระดับปานกลาง 1 ประเด็น ได้แก่ 
มีเกษตรกรต้นแบบ/แปลงต้นแบบ 
 
อภิปรายผล 

1. สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
 1.1 สภาพพ้ืนฐานทางสังคม พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 57.4 เป็นเพศหญิง เนื่องจากส่วนใหญ่
เป็นแม่บ้านอยู่กับบ้าน มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานหรือร่วมกิจกรรมมากกว่า อายุเฉลี่ย 
51.11 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา สอดคล้องกับอายุของเกษตรกรที่ส่วนใหญ่ใน
สมัยก่อนได้รับการศึกษาภาคบังคับในระดับ ป.4 และไม่ได้ศึกษาต่อเพราะต้องออกมาเป็นแรงงาน
ช่วยทางบ้าน เกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มากที่สุด เนื่องจากตามโครงการพัฒนาธุรกิจบริการ
ดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน  (One Stop  Service) มีเกษตรกรกลุ่มเปูาหมายเป็นสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป เพ่ือให้มีการขยายผล ประกอบกับเกษตรกร
อ่าเภอคอนสวรรค์มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแปลงใหญ่จ่านวนมาก มีทั้งหมด 39 แปลง (ส่านักงาน -
เกษตรอ่าเภอคอนสวรรค์, 2564) เกษตรกรประกอบอาชีพท่านาเป็นอาชีพหลัก ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพ
รอง เนื่องจากเกษตรกรมีพ้ืนที่และความถนัดในการท่านาสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น 
 1.2  สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกข้าวเฉลี่ย 23.88 
ปี ขนาดพ้ืนที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 17.40 ไร่ มีปริมาณผลผลิตรวมเฉลี่ย 8,003.70 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับ
ขนาดพ้ืนที่ปลูกข้าว จะเห็นได้ว่าผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 459.98 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งมากกว่าข้อมูลผลผลิตข้าว
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เฉลี่ยจากส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562) ระบุว่าพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิมีผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ 339 
กิโลกรัม/ไร่ ราคาผลผลิตเฉลี่ย 9.53 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรมีรายได้จากการขายข้าวของครัวเรือน
เฉลี่ย 39,665.43 บาท/ปี รายจ่ายจากการขายข้าวของครัวเรือนเฉลี่ย 22,291.36 บาท/ปี ใช้แหล่ง
เงินทุนจากเงินทุนของตนเอง เห็นได้ว่าเกษตรกรมีรายได้จากการขายข้าวมากกว่ารายจ่ายจากการ
ขายข้าว และรายได้จากการขายข้าวสุทธิยังพอใช้เป็นทุนในฤดูปลูกถัดไปได้ 

2. สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกร 
 เกษตรกรมีการตรวจวิเคราะห์ดินก่อนปลูกข้าว พ้ืนที่ปลูกข้าวของเกษตรกรเป็นที่ราบลุ่ม 
ลักษณะดินเป็นดินทราย ใช้พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในการปลูก มีการปลูกข้าวแบบหว่านแห้ง อาศัย
น้่าฝนเป็นหลัก เนื่องจากพ้ืนที่อ่าเภอคอนสวรรค์อยู่นอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน แหล่งน้่าสาธารณะมีไม่
มาก ปริมาณน้่าในแหล่งน้่าไม่เพียงพอ ดังนั้นส่วนใหญ่จึงปลูกข้าวได้เพียงปีละ 1 ครั้ง คือข้าวนาปี 
(ส่านักงานเกษตรอ่าเภอคอนสวรรค์, 2564) มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 67.28 การใช้ปุ๋ยเคมี มีการใส่
ปุ๋ยครั้งที่ 1 โดยผสมแม่ปุ๋ยเคมีใช้ตามค่าวิเคราะห์ดิน (46-0-0, 18-46-0, 0-0-60) ร้อยละ 46.29 มี
การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 สูตร 46-0-0 ร้อยละ 38.3 จะเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมี เนื่องจากลักษณะดินเป็นดินทราย ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ต่่า มีการใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง สอดคล้องกับ
ส่านักวิจัยและพัฒนาข้าว (2562) ระบุว่าดินทรายหรือดินร่วนปนทราย ประเมินเป็นดินที่มีความ  
อุดมสมบูรณ์ต่่าสุด การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ิมความสามารถในการดูดซับธาตุอาหาร ในข้าวไวต่อช่วงแสง
ควรใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยการผสมแม่ปุ๋ย สอดคล้องกับวันชัย วงษา (2558) 
กล่าวว่าการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน หากไม่มีปุ๋ยสูตรที่แนะน่าให้ใช้แม่ปุ๋ยมาผสมแล้วใส่ให้กับพืช 
เกษตรกรส่วนใหญ่จ้างรถเกี่ยวนวดข้าวในการเก็บเก่ียว เนื่องจากท่าให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้รวดเร็วและ
ทันเวลาก่อนที่ข้าวจะร่วงจากรวง ซึ่งท่าให้ได้ผลผลิตตามที่ควรจะเป็น เกษตรกรจัดการฟางข้าวและ
ตอซังหลังการเก็บเก่ียวด้วยการไถกลบตอซัง สอดคล้องกับ จุฑามาศ ไกรเพ่ิม (2557) กล่าวว่าการน่า
ฟางข้าวกลับคืนสู่นา ไม่ว่าจะเป็นการไถกลบหรือในรูปแบบปุ๋ยหมักฟางข้าว ล้วนแต่เป็นการเพ่ิม
ปริมาณธาตุอาหารพืชในดินและอินทรียวัตถุแก่ดินได้ 

3. ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยและการตรวจวิเคราะห์ดินของเกษตรกร 
 เกษตรกรมีระดับความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยและการตรวจวิเคราะห์ดินอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 
60.5 ตอบถูก 17 - 20 ข้อ โดยมีความรู้ในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมากที่สุด ในประเด็นการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ เนื่องจากใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและใช้ในปริมาณที่
เหมาะสมตรงกับความต้องการพืช (ร้อยละ 96.6) และมีความรู้เรื่องปุ๋ยและธาตุอาหารพืชน้อยที่สุดใน
ประเด็นปุ๋ยหมักมีธาตุอาหารพืชเทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เท่ากัน (ร้อยละ 52.5) จะเห็นว่า
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แต่ความรู้เรื่องปุ๋ยและธาตุอาหาร
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พืชยังน้อย สอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้ที่พบว่าเกษตรกรมีปัญหามากที่สุดในประเด็นปุ๋ยและธาตุ
อาหารพืช และมีปัญหาน้อยที่สุดในประเด็นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

4. ความต้องการในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร 
 4.1 ความต้องการด้านความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยและการวิเคราะห์ดิน พบว่าเกษตรกรมีความ
ต้องการประเด็นปุ๋ยและธาตุอาหารพืชมากที่สุด สอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้ที่พบว่าเกษตรกรมีความรู้
ในประเด็นความรู้เรื่องปุ๋ยน้อยที่สุด และมีปัญหาด้านความรู้เรื่องปุ๋ยและธาตุอาหารพืชมากที่สุด จึงมี
ความต้องการในการส่งเสริมมากที่สุด 
 4.2 ความต้องการด้านวิธีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  พบว่าเกษตรกรมีความ
ต้องการการส่งเสริมแบบรายบุคคล โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมลงพ้ืนที่แนะน่า/ให้ความรู้มากที่สุด    
เป็นเพราะมีความสะดวกต่อเกษตรกรและท่าให้เกษตรกรรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นเม่ือเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ 
 4.3 ความต้องการด้านการสนับสนุนการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่าเกษตรกรมีความ
ต้องการปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยต้องการปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก     
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด มากที่สุด สอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้ที่พบว่าส่วนใหญ่ลักษณะดินของเกษตรกร
เป็น ดินทราย ซึ่งดินทรายประเมินเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่่าสุด (ส่านักวิจัยและพัฒนาข้าว, 
2562) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการปรับปรุงดินนั้นต้องใช้ในปริมาณมาก 

5. ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร 
 5.1 ปัญหาด้านความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยและการตรวจวิเคราะห์ดิน พบว่าเกษตรกรมีปัญหามาก
ที่สุดในประเด็นปุ๋ยและธาตุอาหารพืช สอดคล้องกับความรู้ของเกษตรกรจากการวิจัยครั้งนี้ที่พบว่า 
เกษตรกรมีความรู้ในส่วนความรู้เรื่องปุ๋ยและธาตุอาหารพืชน้อยที่สุด 
 5.2 ปัญหาด้านวิธีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่าเกษตรกรมีปัญหาการ
ส่งเสริมแบบรายบุคคลประเด็นลงพ้ืนที่แนะน่า/ให้ความรู้มีปัญหามากที่สุด อาจเพราะจ่านวน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีจ่านวนบุคลากรน้อยเมื่อเทียบกับจ่านวนเกษตรกร สอดคล้องกับการ
วิจัยครั้งนี้ที่พบว่าเกษตรกรมีความต้องการการส่งเสริมแบบรายบุคคล โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมลง
พ้ืนที่แนะน่า/ให้ความรู้มากที่สุด 
 5.3 ปัญหาด้านการสนับสนุนการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่าเกษตรกรมีปัญหาในการ
สนับสนุนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ประเด็นครุภัณฑ์ เช่น เครื่องผสมปุ๋ยเคมี 
เครื่องชั่งปุ๋ย เพราะเกษตรกรมองว่าขั้นตอนในการขอยืมครุภัณฑ์กับทางราชการมีความยุ่งยาก       
ซ่ึงครุภัณฑ์เหล่านี้สามารถท่าให้การผสมแม่ปุ๋ยใช้เองมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 5.4 ข้อเสนอแนะของเกษตรกร พบว่ามีข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานควร
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์ดินในเบื้องต้นและให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ดิน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.1 จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 51.11 ปี ซึ่งเข้าใกล้วัยเกษียณอายุ ควรมีการ
ถ่ายทอดความรู้ต่อให้คนรุ่นหลัง หรือส่งเสริมในกลุ่มวัยหนุ่มสาวให้มากขึ้น เพ่ือให้สืบทอดต่อไป 
 1.2 จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ สามารถขยายผลได้ง่าย 
แต่ควรมีการส่งเสริมในกลุ่มอื่นๆ ให้หลากหลาย เพ่ือขยายผลต่อให้กว้างขึ้น 
 1.3 จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกข้าวเฉลี่ย 23.88 ปี ควรมีการ
ถอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ทักษะ และวิธีการต่างๆ ในการปลูกข้าวไว้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือ
การศึกษาหรือพัฒนาต่อไปในอนาคต 
 1.4 จากการวิจัยพบว่า พ้ืนที่ปลูกข้าวของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นดินทราย จึงควรมีการ
ส่งเสริมการปรับปรุงบ่ารุงดินในเชิงลึกให้แก่เกษตรกร 
 1.5 จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมลงพ้ืนที่ให้ค่าแนะน่า 
หากเจ้าหน้าที่มีจ่านวนบุคลากรน้อย ควรส่งเสริมให้มีเกษตรกรต้นแบบในชุมชนหรืออาสาสมัครที่มี
ความรู้ความสามารถ เพ่ือการดูแลเกษตรกรได้ทั่วถึง 

2. ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการวิจัยการเปรียบเทียบต้นทุนและผลผลิต เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมการลด
ต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต 
 2.2 ควรมีการศึกษาการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในบริบทพ้ืนที่อ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบผล 
 2.3 ควรมีการวิจัยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัด 
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กระถางอนุบาลดินดิบพร้อมปลูก: กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรม 
โดยใช้ส่วนผสมดินเหนียวทุ่งเศรษฐี เยื่อกล้วยไข่ แกลบดิบ เอนโกบด้วยขี้ควายผสม 

กับขุยมะพร้าว และโซเดยีมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส  
เพ่ือผลิตกระถางย่อยสลายส าหรับน ามาใช้ในเรือนเพาะช ากล้าไม้  

ก่อนลงแปลงเกษตรรายย่อยและเกษตรรายใหญ่ในจังหวัดก าแพงเพชร 
Nursery soil ready to plant : case study of innovative development by 

using thung setthi soil  mixture raw chaff and  banana pulp Enggob 
with laterite soil mixed with  khwai kwai for use in the nursery  before 

planting on small and large agricultural plots  
in kamphaeng phet province. 

 

              สฤษณ์ พรมสายใจ1 
              Sarit  Promsaijai 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อศึกษารูปแบบและความต้องการรูปแบบกระถางอนุบาลดินดิบพร้อม

ปลูก ย่อยสลายส่าหรับน่ามาใช้ในเรือนเพาะช่ากล้าไม้ ก่อนลงแปลงเกษตรรายย่อยและเกษตรรายใหญ่ในจังหวัด
ก่าแพงเพชร 2) เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่น่ามาใช้เป็นส่วนผสมในการขึ้นรูปกระถางดิน
ดิบย่อยสลายส่าหรับน่ามาใช้ในเรือนเพาะกล้าไม้ ในจังหวัดก่าแพงเพชร  3) เพื่อทดลองใช้ส่วนผสมของวัตถุดิบที่
น่ามาใช้ในการท่ากระถางดินดิบย่อยสลายส่าหรับน่ามาใช้ในเรือนเพาะกล้าไม้ ในจังหวัดก่าแพงเพชร  4) เพื่อศึกษา
อัตราส่วนผสมวัตถุดิบที่น่ามาใช้ในการเอนโกบกระถางดินดิบลดความเสี่ยงต่อการเคลื่อนย้ายและเป็นเกราะปูองกัน
การกระแทกพร้อมใช้งานในเรือนเพาะกล้าไม้ ในจังหวัดก่าแพงเพชร  5) เพื่อประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กระถางดินดิบย่อยสลายส่าหรับน่ามาใช้ในเรือนเพาะกล้าไม้ ในจังหวัดก่าแพงเพชร  เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบทดสอบ เครื่อง X-Ray –Fluorescence เครื่องวัดการหาค่าความแข็งแรง 
เครื่องวัดการหาค่าการดูดซึมน้่า และตะแกรง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการหดตัว  ค่าการดูดซึมน้่าและค่าความแข็งแรง  พบว่า ผลการวิเคราะห์รูปแบบและความ
ต้องการรูปแบบกระถางอนุบาลดินดิบพร้อมปลูก ย่อยสลายส่าหรับน่ามาใช้ในเรือนเพาะช่ากล้าไม้ ก่อนลงแปลง
เกษตรรายย่อยและเกษตรรายใหญ่ ในจังหวัดก่าแพงเพชร  จ่านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 10 คน เพศชายมากกว่า
เพศหญิง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และมีระดับความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางดินดิบย่อยสลายได้ จ่านวน 5 

คน คิดเป็นค่าร้อยละ 50 ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ความต้องการรูปแบบที่ 1 มีค่า ( ̅= 4.57 , S.D.= 0.46) มีระดับ

ความต้องการมากท่ีสุด และน่าผลมาวิเคราะห์ผู้ใช้วัตถุดิบที่น่ามาท่ากระถางดินดิบ จ่านวน 5 ด้าน มีค่า ( ̅= 4.11, 
S.D. = 0.60) อยู่ในระดับมาก จากนั้นน่าเอาดินทุ่งเศรษฐีที่เป็นวัตถุดิบหลักมาวิเคราะห์ทางเคมี พบว่า มี
                                                           
1รศ., อาจารย์คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏักา่แพงเพชร 
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สารประกอบทางเคมีมากสุด ได้แก่  ซิลิกา (silica) SiO2 ร้อยละ 54.26 รองลงมา คือ  อลูมินา (alumina) Al2O3  

ร้อยละ 21.49 5 และผลจากการทดลอง จ่านวน 5 สูตร สูตรที่มีคุณสมบัติความเหมาะสมทางกายภาพมากสุด  
ได้แก่ สูตรที่ 2  ดินเหนียวทุ่งเศรษฐี ร้อยละ 85  เยื่อกล้วยไข่ ร้อยละ 10 และแกลบดิบร้อยละ 5 และมีค่าการหด
ตัว ร้อยละ 4.70 ค่าการดูดซึมน้่า ร้อยละ 16.20 ค่าความแข็งแรง 24.46 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และน่า
กระถางดินดิบท่ีผ่านการทดลองมาเอนโกบ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเคลื่อนย้ายและเป็นเกราะปูองกันการกระแทก 
พร้อมใช้งาน ได้แก่ สูตรที่ 4 ดินเหนียวทุ่งเศรษฐี ร้อยละ 30  ขี้ควายร้อยละ 50 ขุยมะพร้าว ร้อยละ  20 มากที่สุด 
โดยการน่ามาแช่น้่า จ่านวน 5 ช่ัวโมง มีค่าดูดซึมน้่าร้อยละ 5.23 และค่าความแข็งแรง 661.50 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร เมื่อผ่านการทดลองแล้วจึงน่าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนท้องถิ่น เพื่อน่าไปประกอบอาชีพต่อไป 

พบว่า ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กระถางดินดบิย่อยสลาย จ่านวน 20 คน  จ่านวน 3 ด้าน มีระดับความต้องการมีค่า ( ̅= 4.24, 
S.D. = 0.57) อยู่ในระดับมาก และเมื่อน่าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนท้องถิ่นหลังอบบรมมีความก้าวหน้า    
ร้อยละ 24.75 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ค าส าคัญ:  การพัฒนา, วัตถุดิบ, กระถางย่อยสลาย, เอนโกบ, เรือนเพาะช่ากล้าไม้  

 
Abstract 

 This research aims to 1) To study the forms and needs of the raw soil nursery pots ready 
for planting Biodegradable for use in seedling nurseries. before entering small and large 
agricultural plots in Kamphaeng Phet Province. 2) To study the ratio of ingredients and properties 
of raw materials used as ingredients for forming biodegradable clay pots for use in nurseries. in 
Kamphaeng Phet Province. 3) To test the ingredients of raw materials used to make raw 
biodegradable clay pots for use in nurseries. in Kamphaeng Phet Province. 4) To study the ratio of 
raw materials used to engulf raw clay pots to reduce the risk of movement and provide a ready-
to-use shock shield in the nursery. in Kamphaeng Phet Province. 5) To assess the results of 
technology transfer and users of biodegradable clay pot products for use in nurseries. in 
Kamphaeng Phet Province. research tools namely questionnaires and quizzes X-Ray –
Fluorescence strength meter Water absorption meter and sieve สถิติที่ใช้ Statistics used in data 
analysis namely Percentage, mean, standard deviation, shrinkage, water absorption and strength. 
Found The results of the analysis of the form and the need for the form of the nursery pot, raw 
soil ready for planting Biodegradable for use in seedling nurseries. before entering small and large 
agricultural plots In Kamphaeng Phet Province, it was found that the number of respondents 
were 10 males more than 6 females, representing 60 percent. And There was a level of demand 
for product development of raw biodegradable clay pots for 5 people, representing 50 percent. 
The results from the first model of demand analysis were = 4.57, S.D. = 0.46, with the highest 
level of demand. And The results of the experiment consisted of 5 formulas, the formula with 
the most physical suitability was formula 2, Thung Setthi clay soil 85 percent, banana pulp 10% 
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and raw rice husk 5%, and the shrinkage value was 4.70 percent. Water absorption 16.20 percent, 
strength value 24.46 kg/square centimeter. And Bring a pot of raw clay that has been tested to 
Engob. To reduce the risk of moving and as a shield to prevent shock, ready-to-use formulas 
include: Formula 4, Thung Setthi clay soil, 30% buffalo dung, 50% coconut husks, 20 percent as 
much as possible by soaking in water for 5 hours with suction value. water absorption 5.23% and 
strength value 661.50 kg/square centimeter After being tested, the technology is then transferred 
to the local community. for further career. Found The product users of the raw biodegradable 
clay pots consisted of 20 people on 3 sides, with a high level of demand ( = 4.24, S.D. = 0.57). 
And when the technology was transferred to the local community after the training, the progress 
was 24.75%, which was a statistically significant difference at .05 level. 

 
Keyword: Development,  Rawmaterial,  Biodegradable pots, enggob, Seedling nursery. 
 

บทน า 
ตามนโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 ได้ก่าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีรายได้ 

สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันน้ี ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักและมองเห็นแนวทางในการปฏิบัติที่
จะมีส่วนร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาลได้ระดับหนึ่ง จึงได้ก่าหนดแนวทาง
พัฒนาโดยการน่าเอาเศษกล้วยท่ีมีอยู่ในจังหวัดก่าแพงเพชรทั้ง 11 อ่าเภอ ในจังหวัดก่าแพงเพชร 

ผู้วิจัยจึงได้ออกส่ารวจ พบว่า มีปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น เป็นขยะส่งเหม็น ท่าลายสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ
เป็นพิษ และเป็นภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกอ่าเภอที่จะต้องสูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายปีละหลายหมื่น
บาท ท่ีจะต้องจ้างเจ้าหน้าท่ีมาเก็บมาทิ้งขยะประเภทนี้ทุก ๆ วัน ท่าให้สภาวะสิ่งแวดล้อมของแต่ละชุมชนมีลักษณะ
เหมือน ๆ กัน จากการสัมภาษณ์พรทิพย์  สุขทรัพย์ (2562, มีนาคม 25) เห็นควรที่จะน่าเอาเปลือกกล้วยที่แม่ค้า
น่ามาทิ้งไปสร้างงานให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมได้  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ข้อสรุปหาแนวทางพัฒนานวัตกรรมผลิตกระถางดิบดิบพร้อมปลูกเพื่อน่ามาใช้เพาะกล้า
ไม้ ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชผักสวนครัว โดยมุ่งเน้นการปลูกลงแปลงเกษตรรายย่อยและเกษตรแปลงราย
ใหญ่ โดยใช้ส่วนผสมเนื้อดินทุ่งเศรษฐี  เยื่อกล้วยไข่ แกลบดิบที่มีอยู่ทั่ว ๆ ไป ในจังหวัดก่าแพงเพชร น่ามาใช้เป็น
วัตถุดิบหลัก และใช้เปลือกกล้วยไข่ กล้วยน้่าหว้า กล้วยตานี เป็นส่วนผสมรอง ใช้อัตราส่วน ร้อยละ 5 ของแต่ละ
สูตรที่ท่าการทดลอง ส่าหรับน่ามาท่าผลิตภัณฑ์กระถางดินดิบที่สามารถย่อยสลายได้หลังปลูก โดยไม่ต้องเปลี่ยนเอา
กระถางออกจากกล้าไม้  จะส่งผลท่าให้ลดความเสี่ยงต่อการปลูกกล้าไม้ทุกชนิดได้เป็นอย่างดี จึงได้ก่าหนด
วัตถุประสงค์ไว้ 5 ข้อ ดังนี ้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษารูปแบบและความต้องการรูปแบบกระถางอนุบาลดนิดิบพร้อมปลูก ย่อยสลายส่าหรับน่ามาใช้

ในเรือนเพาะช่ากล้าไม้ ก่อนลงแปลงเกษตรรายย่อยและเกษตรรายใหญ่ในจังหวัดก่าแพงเพชร 
2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่น่ามาใช้เป็นส่วนผสมในการขึ้นรูปกระถางดินดิบ

ย่อยสลายส่าหรับน่ามาใช้ในเรือนเพาะกล้าไม้ ในจังหวัดก่าแพงเพชร 
3. เพื่อทดลองใช้ส่วนผสมของวัตถุดิบที่น่ามาใช้ในการท่ากระถางดินดิบย่อยสลายส่าหรับน่ามาใช้ในเรือน

เพาะกล้าไม้ ในจังหวัดก่าแพงเพชร 
4. เพือ่ศึกษาอัตราส่วนผสมวัตถุดิบที่น่ามาใช้ในการเอนโกบกระถางดินดิบลดความเสี่ยงต่อการเคลื่อนย้าย

และเป็นเกราะปูองกันการกระแทกพร้อมใช้งานในเรือนเพาะกล้าไม้ ในจังหวัดก่าแพงเพชร   
5. เพื่อประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กระถางดินดิบย่อยสลายส่าหรับน่ามาใช้ 

ในเรือนเพาะกล้าไม้ ในจังหวัดก่าแพงเพชร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท่าการทดลอง เรื่อง กระถางอนุบาลดินดิบพร้อมปลูก : กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรม 

โดยใช้ส่วนผสมดินเหนียวทุ่งเศรษฐี เยื่อกล้วยไข่ แกลบดิบ เอนโกบด้วยขี้ควายผสมกับขุยมะพร้าว และโซเดียมคาร์
บอกซีเมทลิเซลลูโลสเพื่อผลิตกระถางย่อยสลายส่าหรับน่ามาใช้ในเรือนเพาะช่ากล้าไม้ ก่อนลงแปลงเกษตรรายย่อย
และเกษตรรายใหญ่ ในจังหวัดก่าแพงเพชร มีดังนี ้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบและความต้องการรูปแบบกระถางอนุบาลดินดิบพร้อมปลูก ย่อย
สลายส่าหรับน่ามาใช้ในเรือนเพาะช่ากล้าไม้ ก่อนลงแปลงเกษตรรายย่อยและเกษตรรายใหญ่ ในจังหวัดก่าแพงเพชร 
มีดังนี้  

ขั้นตอนย่อยท่ี 1 ข้ันการตีปัญหา  
1. ศึกษาปัญหานวัตกรรมประเภทกระถางที่จะต้องออกแบบให้มีความสอดคล้องกับการน่าไปใช้งานได้

อย่างเหมาะสมสิ่งส่าคัญต้องก่าหนดขนาดสัดส่วนให้ชัดเจน  โดยใช้ส่วนผสมดินเหนียวทุ่งเศรษฐี เยื่อกล้วยไข่ แกลบ
ดิบเอนโกบด้วยขี้ควายผสมกับกาวเพื่อผลิตกระถางย่อยสลาย 

2. ความต้องการ 
ระดับชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบ ทางการเกษตร ที่น่าเพาะกล้าไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก

สวนครัว ที่สามารถน่ากระถางดินดิบนี้ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้
ทรัพยากรวัสดุเหลือใช้ หรือท้ิงแล้วน่ามาใช้ใหม่ให้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ที่เป็นต้นแบบกระถางดินดิบ
พร้อมปลูก ต่อไป 

3. ข้อก่าหนด  
3.1 เป็นรูปกระถางดินดิบที่สามารถน่าไปใช้ได้จริง ส่าหรับน่ามาใช้ในเรือนเพาะช่ากล้าไม้ ก่อนลง

แปลงเกษตรรายย่อยและเกษตรรายใหญ่ ในจังหวัดก่าแพงเพชร 
3.2 สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเหมาะสม เพื่อความความยืนหยุ่นในตัว และสามารถน่าไปสาธิตใน

งานต่างๆ ได้ 
3.3 รูปแบบกระถางไม่มีความซับซ้อนสามารถเคลื่อนย้ายได้  
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4. ความเป็นไปได ้
4.1 มีความเป็นไปได้ด้านต่าง ๆ คือ มีค่าความแข็งแกร่ง ดูดซึมน้่าได้อย่างเหมาะสม  
4.3 มีความเป็นไปได้ด้านงบประมาณและจัดหาวัสดุในท้องถิ่นได้ ที่น่ามาท่าเองได้เป็นอย่างดี  

ขั้นที่ 2 ขั้นการคิดริเริ่มขั้นต้น  มีดังนี ้
1. วาดรูปภาพร่างกระถางดินดิบย่อยสลาย 
หลักการท่างาน 
1. การขึ้นรูปกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นน่าปุ๋ยที่ต้องการมาใส่เพื่อใช้ปลูกไม้

ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวได้เป็นอย่างดดี      
ขั้นที่ 3 ขั้นการกลั่นกรองการออกแบบ  
จากการพิจารณารูปแบบกระถางอนุบาลดินดิบพร้อมปลูกน่ามาวิเคราะห์รูปแบบภาพร่างแนวคิดทั้ง 3 

รูปแบบได้ดังนี้ 
1. รูปแบบแนวคิดภาพร่างท่ี 1 เป็นรูปทรงกระบอกปากบาน 
2. รูปแบบแนวคิดภาพร่างท่ี 2 เป็นรูปทรงถ้วย 
3. รูปแบบแนวคิดภาพร่างท่ี 3 รูปแบบทรงกลมปากตัด  
สรุป โดยผู้เช่ียวชาญทางการการออกแบบ การเกษตร ผู้ใช้ ผู้ผลิตกระถาง ให้ความเห็นที่แตกต่างกัน 

แต่ที่เหมาะสมมากท่ีสุด คือ รูปแบบที่ 1 สามารถน่าไปใช้งานได้ในลักษณะทั่วไปได้อย่างเหมาะสม  
ขั้นที่ 4 ขั้นการวิเคราะห์งานออกแบบ  
จากการกลั่นกรองการออกแบบในขั้นที่ 3 ซึ่งผู้วิจัยได้แยกรูปแบบกระถางกระถางดนิดิบย่อยสลายมาทา่

การวิเคราะห์ ดังนี ้
1. รูปแบบ Dimention แยกเป็นส่วน ๆ มีดังนี ้

1.1 ความหนา ต้องมีความหนาไม่เกิน 0.50 นิ้ว  ความกว้างไม่เกิน 8 นิ้ว ความสูงไม่เกิน 6 นิ้ว จะมี
ความเหมาะสมกับการน่าไปใช้งาน   

1.2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน เพื่อการผลิตต้องราคาต้นทุนต่่า และสิ่งส่าคัญสามารถท่าเองได้ เช่น การ
ขึ้นรูปด้วยมือหรือ วิธีอิสระ  วิธีแปูนหมุน วิธีใบมีด เป็นต้น   

ขั้นที่ 5 ขั้นการตกลงใจในการออกแบบ  
1. รูปแบบกระถางดินดิบย่อยสลาย ได้พิจารณาและตกลงใจในการออกแบบภาพร่างแนวคิดที่ 1 เพราะ

พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ขนาดสัดส่วนเหมาะสมตามความต้องการและประโยชน์ใช้สอยได้เป็นอย่างดี และสิ่งส่าคัญมี
ความสวยงามน่าใช้ 

1.1 สามารถน่าเอาวัสดุที่ใช้ในการผลิตกระถางดินดิบย่อยสลายได้ 
1.2 สามารถน่าไปใช้งานได้เป็นอย่างดี 

ขั้นที่ 6 ขั้นการท่าให้เป็นผลส่าเร็จ มีขั้นตอนดังน้ี  
1. การวางแผน (Plan)  
2. การด่าเนินการสร้าง (Do) ตามแบบ (Drawing)  ท่ีได้ก่าหนด   
3. การตรวจสอบ (Check)  
4. การน่าไปใช้ (Action) โดยการน่าเอาไปเขียนแบบต่อไป 
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สรุปจากจ่านวน 6 ขั้น ที่กล่าวมาจะต้องมีการประเมินรูปแบบเพื่อหาประสิทธิภาพโดยใช้ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งยึดหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพไว้ 3 ด้าน ดังนี้   ด้านการ
ออกแบบ ด้านประโยชน์ การใช้งาน ด้านเทคนิคและการท่างานซึ่งมีด้วยกัน 5 ระดับ  

การสร้างแบบประเมิน มีขั้นตอนดังน้ี   
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ก่าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ 
3. การสร้างแบบประเมินแล้วน่าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาและน่ามาปรับปรุงแก้ไข 
4. การน่าแบบประเมินประสิทธิภาพให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความตรงตามเนื้อหา จ่านวน 5 คน  
5. การน่ามาแก้ไขปรับปรุงแบบประเมินประสิทธิภาพตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้วน่าไปหาค่า

อ่านาจจ่าแนกเป็นรายข้อ และน่าไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  ตามจ่านวนที่ก่าหนดไว้ เพื่อหาค่า
ความเที่ยงตรงต่อไป  

6. การน่าแบบประเมินประสิทธิภาพแบบไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังขั้นตอนการสร้าง 
แบบประเมินประสิทธิภาพดังนี้  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะรูปแบบกระถางดินดิบย่อยสลาย 
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
1. ศึกษาแหล่งวัตถุดิบที่น่าใช้ในการทดลอง ได้แก่ ดินเหนียวทุ่งเศรษฐี  ผสมกับเยื่อกล้วยไข่  แกลบดิบ 

จังหวัดก่าแพงเพชร  เพื่อท่าผลิตกระถางย่อยสลายส่าหรับน่ามาใช้ในเรือนเพาะกล้าไม้ ในจังหวัดก่าแพงเพชร มีดังนี ้
2. การน่าวัตถุดิบจ่านวน 3 ชนิด ท่ีผ่านการเตรียมเป็นผงละเอียดผ่านตะแกรงขนาดเบอร์ 40 เมช  
จากนั้นมาวิเคราะห์ผลทางเคมีด้วยเครื่อง X-ray Fluorescence  Spectrometry (เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ 

สเปคโปรเมทรี) รุ่น Axios Advanced (เอเซียส แอดวานส์) ยี่ห้อ PANalytical (แพนนาไลติคอล) เพื่อหา
สารประกอบทางเคมี โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก ต่าบลศาลา อ่าเภอเกาะคา จังหวัดล่าปาง  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
1. การน่าผลจากการวิเคราะห์ดิน หรือ วัตถุดิบ จ่านวน 3 ชนิด มาแทนค่าสูตร คิดเป็นร้อยละจ่านวน 5 สูตร  
2. จากนั้นน่าเอาส่วนผสม จ่านวน 5 สูตร มาช่ังด้วยเครื่องช่ังไฟฟูาระบบจุดทศนิยม 2 ต่าแหน่ง โดย

คลุกเคล้าผสมวัตถุดิบ จ่านวน 3 ชนิด ให้เข้ากันพร้อมที่จะน่าไปผสมกับน้่า โดยใช้น้่าประมาณ 40-45 ซีซี จากนั้น 
ใช้มือนวดดินให้เกิดความเหนียว เพื่อมิให้เนื้อดินท่ีได้มีโพรงอากาศ ก่อนท่ีจะน่าไปอัดเป็นแท่งทดลอง ต่อไป 

3. การอัดดิน เพื่อใส่แท่งทดลองตามขนาดที่ได้ออกแบบไว้ คือ ขนาดความยาว 12 เซนติเมตร  
ความกว้าง 1 เซนติเมตร ความหนา 1 เซนติเมตร การทดลองขั้นตอนนี้ จะท่าแท่งทดลองจ่านวน 3 แท่งต่อสูตร 
จากนั้นมาแทนค่าสูตรโดยใช้ค่าเฉลี่ยมาค่านวณ ต่อไป  
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4. จากนั้นจึงปล่อยทิ้งไว้ให้แท่งทดลองแห้งสนิท ก่อนน่าไปทดลองทางกายภาพต่อไป ทั้งนี้ต้องผ่านการ
พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์  เซรามิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

5. สูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ได้แก่ สูตรค่า IOC (ล้วน สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2539, หน้า 
249) ค่าร้อยละ  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 104) สูตรค่าเฉลี่ย สูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 
2543, หน้า 122) สูตร ค่าการหดตัว (John Dickerson, 1974, p. 22)  สูตร  ค่าการดูดซึมน้่า (Daniel  Rhoder, 
1972, p. 200) และสูตร ค่าความแข็งแรง (Felix  Singer, 1963, p. 200) 

6. การน่าเอาผลจาการทดลองที่ได้มาขึ้นรูปกระถางให้มีขนาดความกว้าง 5 นิ้ว  ความสูง 6 นิ้ว ก้น 3.5นิ้ว 
ความหนา .50 น้ิว ที่ใช้วิธีการขึ้นรูปด้วยวิธีใบมีดที่ท่ามาจากปูนปลาสเตอร์ หรือ ใช้วิธีการขึ้นรูปด้วยวิธีแปูนหมุนก็
ได้ ตามความต้องการ สามารถกระท่าได้ทั้ง 2 วิธี 

7. จากนั้นน่าผลมาวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ที่ก่าหนดไว้ เพื่อน่ามาสรุปผล และรายงานผล  
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมวัตถุดิบที่น่ามาใช้ในการเอนโกบกระถางดินดิบลดความเสี่ยง
ต่อการเคลื่อนย้ายและเป็นเกราะปูองกันการกระแทกพร้อมใช้งานในเรือนเพาะกล้าไม้ ในจังหวัดก่าแพงเพชร   

1. ศึกษาวัตถุดิบที่มีอยู่ได้ท้องถิ่นจ่านวน 3 ชนิด ที่น่ามีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการน่ามาใช้ในการพัฒนา
กระถาง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายของรูปทรงได้คัดเลือกวัตถุดิบ ได้แก่ ดินเหนียว ขี้ควาย และขุย
มะพร้าว มาใช้เป็นส่วนผสมในการคิดค่านวณเพื่อให้ได้สูตรที่เหมาะสมส่าหรับใช้เอนดกบกระถางที่ท่ีผ่านการทดลอง
ทางเคมี และที่ผ่านการทดลองวัดทางกายภาพแล้ว ได้แก่ สูตรที่ 2 ดินเหนียวทุ่งเศรษฐี คิดเป็นร้อยละ 85  เยื่อ
กล้วยไข่ คิดเป็นร้อยละ 10 และแกลบดิบ คิดเป็นร้อยละ 5 

2. การค่าคิดนวณสูตรจากตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า จ่านวน 6 สูตร เพื่อน่ามาใช้เป็นพื้นฐานในการ
ค่านวณให้เป็นไปตามสูตร ท่ีก่าหนดไว้ในตารางสามเหลี่ยม 

 
 
 

  

 

 

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนกระบวนการผลิตกระถางดินดิบ 
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ภาพที่ 3 แสดงจากตารางสามเหลีย่มในการคิดอตัราส่วนผสมวัตถดุบิดินเอนโกบ จ่านวน 3 ชนิด 
ที่มา (สฤษณ์  พรมสายใจ, 2564) 
 
ตารางที่ 1 แสดงอัตราส่วนผสมของการท่าการพัฒนาน่าดินเอนโกบ โดยใช้ส่วนผสม  

ดินเหนียวทุ่งเศรษฐี ข้ีควาย และขยุมะพร้าว ส่าหรับเอนโกบกระถางดินดินพร้อมปลูก จ่านวน 6 สูตร  
ที่ได้คิดคา่นวณมาจากตารางสามเหลี่ยมข้างบน 

สูตรที ่
วัตถุดิบ 

ดินเหนียวทุ่งเศรษฐ ี ขี้ควาย ขุยมะพร้าว รวม 

1 20 60 20 100 
2 20 40 40 100 
3 40 40 20 100 
4 30 50 20 100 
5 20 20 60 100 
6 60 20 20 100 

หมายเหตุ (การใส ่addition ด้วยกาว CMC ลงไป ร้อยละ 5 เพิ่มการยึดเกาะโครงสรา้งของกระถาง) 
ที่มา (สฤษณ์  พรมสายใจ, 2563) 
 

2 3 

4 5 6 

1 

80 

60 

40 

20 

20 

40 

80 

60 

20 40 60 80 ขุยมะพร้าว ขี้ควาย 

100 

100 100 

ดินเหนียวทุ่งเศรษฐี 
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3. การน่าส่วนผสมที่ค่านวณได้เป็นค้าร้อยละ มาคลุกเคล้าผสมรวมกันจ่านวน 6 สูตร โดยใช้น้่าสะอาด 
ร้อยละ 60 กวนผสมให้เข้ากันครบทุกสูตร จากตารางสามเหลี่ยม ชุบกระถางท่ียังมีความช้ืนนอยู่ โดยก่าหนดในการ
ใช้วิธีการชุบหรือจุ่ม ใช้เวลาระยะเลวลา 3 5 10 วินาที เพื่อให้เกิดการยึดเกาะติดบนผิวรูปทรงการะถาง โดยการขูด
ให้เป็นร่องลึกเพื่อทดลองความหนาของการเอนโกบแต่ละสูตร เพื่อหาสูตรที่เหมาะสมมากท่ีสุด  

4. การน่าผลที่ได้ไปท่าการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อรายงานผลทางกายภาพต่อไป 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 
1. ศึกษาแบบสอบถามการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการสร้างเป็นแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจ 

การน่าไปใช้งาน  
2. การน่าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาข้อค่าถาม จ่านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง

แบบสอบทอดสอบ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อค่าถาม โดยก่าหนดเกณฑ์ การให้คะแนน
ของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งพบว่าข้อค่าถาม การวัดความพึงพอใจ จ่านวน 3 ด้านดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มีค่าเฉลี่ย 
=0.80  

3. ผู้วิจัยน่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาได้มาท่าการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ ต่อไป 

 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด่าเนินการศึกษาจนครบทุกสูตรตามขั้นตอนที่ก่าหนดไว้ และได้รวบรวม ผลที่ปรากฏตาม
คุณสมบัติทางกายภาพเนื้อดินเหนียวบ้านน้่าดิบ แกลบดิบ ทรายหยาบจังหวัดก่าแพงเพชร มาวิเคราะห์ทางเคมีและ
ทางกายภาพ ซึ่งสามารถจ่าแนกออกเป็น 5 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและความต้องการรูปแบบกระถางอนุบาลดินดิบพร้อมปลูก  ย่อยสลาย
ส่าหรับน่ามาใช้ในเรือนเพาะช่ากล้าไม้ ก่อนลงแปลงเกษตรรายย่อยและเกษตรรายใหญ่ในจังหวัดก่าแพงเพชร 
ตอนท่ี 1 เพื่อศึกษารูปแบบและความต้องการรูปแบบกระถางอนุบาลดินดิบพร้อมปลูก ย่อยสลายส่าหรับน่ามาใช้ใน
เรือนเพาะช่ากล้าไม้ ก่อนลงแปลงเกษตรรายย่อยและเกษตรรายใหญ่ในจังหวัดก่าแพงเพชร 

ตอนท่ี 1.1 วิเคราะห์ผลจากผู้ตอบแบบสอบถามรูปแบบกระถางอนุบาลดินดิบพร้อมปลูก  
ตารางที่ 2 แสดงสถานผู้ตอบแบบสอบถามรูปแบบกระถางอนุบาลดินดิบพร้อม จ่านวน 10 คน พบว่า จ่านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 10 คน เพศชายมากกว่าเพศหญิง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 อายุมากที่สุด คือ อายุ 31-40 ปี จ่านวน 
4 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 40 รองลงมา คือ อายุ 20-30 ปี คิดเป็นค่าร้อยละ 20 อายุ 41-50 จ่านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 และ อายุ 51.60  จ่านวน 2 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 20  ส่าหรับวุฒิการศึกษา มากสุด คือ ระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จ่านวน 8  คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี จ่านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ่านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และผู้ที่มีประสบการณม์ากสดุ คือ  6-10 ป ีจ่านวน 5 
คน คิดเป็นค่าร้อยละ 50 รองลงมา คือ 11 -15 ปี จ่านวน 3 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 30. และประสบการณ์น้อยสุด 
คือ 16-20 ปี  จ่านวน 2 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 20 ตามล่าดับ และมีระดับความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางดิน
ดิบย่อยสลายได้ จ่านวน 5 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 50. รองลงมา คือ  ระดับมากที่สุด จ่านวน 4 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 
40และระดับต่่าสุดคือ ระดับปานกลาง 1 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 10 เป็นต้น 
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ตอนที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการรูปแบบกระถางอนุบาลดินดิบพร้อมปลูก  ย่อยสลายส่าหรับ
น่ามาใช้ในเรือนเพาะช่ากล้าไม้ ก่อนลงแปลงเกษตรรายย่อยและเกษตรรายใหญ่ในจังหวัดก่าแพงเพชร 
 
 
ตารางที่ 3 แสดงระดับความต้องการต้องการผลิตภณัฑ์รูปแบบกระถางอนุบาลดินดิบ จ่านวน 10 คน  

รูปแบบที ่ ผลิตภัณฑ์กระถางดินดิบ 
ระดับความต้องการ 

X S.D. ระดับความต้องการ 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

4.80 0.40 มากที่สุด 

2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.40 0.49 มาก 

3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

4.50 0.50 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.57 0.46 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า ความต้องการรูปแบบกระถางอนุบาลดินดิบพร้อมปลูก  ย่อยสลายส่าหรับ

น่ามาใช้ในเรือนเพาะช่ากล้าไม้ ก่อนลงแปลงเกษตรรายย่อยและเกษตรรายใหญ่ในจังหวัดก่าแพงเพชร จ่านวน 3 

รูปแบบ รูปแบบท่ี 1 มีค่า  ̅= 4.80 , S.D.= 0.40 อยู่ในระดับความต้องการมากท่ีสุด ล่าดับรองลงมา คือ รูปแบบที่ 

2 มีค่า   ̅= 4.40 , S.D.= 0.49 อยู่ในระดับความต้องการมาก และ รูปแบบที่ 3 มีค่า   ̅= 4.50 , S.D.= 0.50             

อยู่ในระดับความต้องการมาก กล่าวโดยสรุปภาพรวม มีค่า   ̅= 4.57, S.D.= 0.46 อยู่ในระดับความต้องการมาก
ที่สุด 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนผสมและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่น่ามาใช้เป็นส่วนผสมใช้ในการขึ้นรูป
กระถางย่อยสลายส่าหรับน่ามาใช้ในเรือนเพาะกล้าไม้ ในจังหวัดก่าแพงเพชร พบว่า  ผลจากการวิเคราะห์บริบท
ชุมชนของใช้กระถางดินดิบย่อยสลายส่าหรับน่ามาใช้ในเรือนเพาะกล้าไม้ ในจังหวัดก่าแพงเพชร พบว่า ตอนย่อยที่ 
2.1  ผลการวิเคราะห์บริบทชุมชนของใช้กระถางดินดิบย่อยสลายส่าหรับน่ามาใช้ในเรือนเพาะกล้าไม้ ในจังหวัด
ก่าแพงเพชร จ่านวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามจ่านวน 15 คน มีเพศชาย จ่านวน 12 คน คิดเป็น ค่าร้อยละ 80 เพศหญิง
จ่านวน 3 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 20  อายุ 30-40 ป ีจ่านวน 2 คน  คิดเป็นค่าร้อยละ 13.33  อายุ 41-50 ปี จ่านวน 
11 คน  คิดเป็นค่าร้อยละ 73.33  อายุ 51 ปีขึ้นไป  จ่านวน  2 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 13.33  ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา จ่านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.66 ระดับมัธยมศึกษา จ่านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33  ระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญา จ่านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66 ส่วนประสบการณ์การใช้กระถางดินดิบ 5 ปี 
จ่านวน 2 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 13.33  ผู้ใช้กระถางดินดิบ  5 ปี ขึ้นไป จ่านวน 13  คน คิดเป็นร้อยละ 86.66 และ
ตอนย่อยที่ 1.2 ระดับความต้องการคุณสมบัติของผู้ใช้กระถางย่อยสลาย ส่าหรับน่ามาใช้ในเรือนเพาะกล้าไม้ ใน
จังหวัดก่าแพงเพชร พบว่า คุณสมบัติความต้องการของผู้ใช้วัตถุดิบที่น่ามาท่ากระถางดินดิบ พิจารณาเป็นรายข้อ
ของแต่ละด้าน พบว่า คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการท่ากระถางดินดิบ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ วัตถุดิบที่น่ามาใช้ท่ากระถางดินดิบมีความเหมาะสม มีค่า   ̅=4.93, S.D. = 0.44) อยู่ในระดับ

มากที่สุดรองลงมา คือ ความสามารถในการผสมวัตถุดิบเพื่อท่ากระถางดินดิบ มีค่า   ̅=4.53, S.D. = 0.72) อยู่ใน

ระดับมากที่สุด และน้่าหนักของกระถางดินดิบมีความเหมาะสม มีค่า   ̅=4.53, S.D. = 0.72) อยู่ในระดับมาก 

ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายกระถางดินดิบ มีค่า ( ̅=3.40,S.D. = 0.60) อยู่ในระดับปานกลาง สรุปผลโดย

ภาพรวม จ่านวน 5 ด้าน มีระดับความต้องการรูปแบบกระถางดินดิบมากที่สุด มีค่า  ̅=4.11,S.D. = 0.60)  
ตอนที่ 3 ผลจากการวิเคราะห์ทดลองใช้ส่วนผสมของวัตถุดิบที่น่ามาใช้ในการท่ากระถางย่อยสลายส่าหรับ

น่ามาใช้ในเรือนเพาะกล้าไม้ ในจังหวัดก่าแพงเพชร พบว่า  ผลจากการวิเคราะห์ทางเคมีดินเหนียวทุ่งเศรษฐี พบว่า 
ส่วนผสมทางเคมีโดยเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้  ซิลิกา (silica) SiO2 ร้อยละ 54.26  อลูมินา (alumina) Al2O3 
ร้อยละ 21.49 มีค่าการสลายตัวของสารหลังจากการเผา (loss on Ignition) ร้อยละ 11.30  เหล็กออกไซด์ (ion 
oxide) Fe2O3 ร้อยละ 6.54   โพแทสเซียมออกไซด์ (potassium oxide)  K2O ร้อยละ  3.05  แมกนีเซียม 
(magnesia oxide) MgO ร้อยละ 1.04 ไททาเนีย (titania)  TiO2 ร้อยละ 0.81 แมกนีเซียม (magnesia oxide) 
MgO จ่านวน 1.01 แคลเซียม (calcia) CaO จ่านวน 0.63 โซเดียมออกไซด์ (sodium oxide) Na2O ร้อยละ 1.04  
ไดฟอสฟอรัส เพนตะออกไซด์ (phosphorus pentoxide) P2O5 ร้อยละ 0.15 แมงกานีส (manganese oxide) 
MnO2  ร้อยละ 0.09  จากนั้นน่าสร้างสูตรเพื่อวิเคราะห์ผลทดลองหาทางกายภาพ พบว่า สูตรที่ 2  มีความเหมาะสม
มากที่สุด ส่วนผสม ได้แก่  ดินเหนียวทุ่งเศรษฐี ร้อยละ 85  เยื่อกล้วยไข่ร้อยละ 10 แกลบดิบร้อยละ 5 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนผสมวัตถุดิบที่น่ามาใช้ในการเอนโกบกระถางดินดิบ ลดความเสี่ยงต่อ
การเคลื่อนย้ายและเป็นเกราะปูองกันการกระแทกพร้อมใช้งานในเรือนเพาะกล้าไม้ ในจังหวัดก่าแพงเพชร  พบว่า 
การน่าผลจากการการทดลองกระถางดินดิบ ได้แก่ สูตรที่ 2  คือ ดินเหนียวทุ่งเศรษฐี ร้อยละ 85  เยื่อกล้วยไข่ร้อย
ละ 10 แกลบดิบร้อยละ 5 มาขึ้นรูปทรงผลิตภัณฑ์ เพื่อน่ามาใช้ในการเอนโกบ จากนั้นน่าผลจากตารางที่ 8  ได้แก่ 
สูตรที่ 4  มีความเหมาะสมมากต่อการน่ามาใช้ในการเอนโกบกระถางดินดิบลดความเสี่ยงต่อการเคลื่อนย้ายและเป็น
เกราะปูองกันการกระแทกพร้อมใช้งานในเรือนเพาะกล้าไม้ ในจังหวัดก่าแพงเพชร  มากที่สุด  ได้แก่ ดินเหนียว ร้อย
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ละ 30 ข้ีควาย ร้อยละ 50 ขุยมะพร้าว ร้อยละ 20  ใช้ระยะเวลาในการแช่น้่าทิ้งไว้ จ่านวน 5 ช่ัวโมง ได้ค่าดูดซึมน้่า 
ร้อยละ  17.15 และค่าความแข็งแรง 661.50 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

ตอนที่ 5 ผลจากการวิเคราะห์การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กระถางดินดิบ
ย่อยสลายส่าหรับน่ามาใช้ในเรือนเพาะกล้าไม้ ในจังหวัดก่าแพงเพชร พบว่า ผลการวิเคราะห์ผู้ใช้และสนใจการสร้าง
นวัตกรรมกระถางดินดิบย่อยสลายส่าหรับน่ามาใช้ในเรือนเพาะกลา้ไม ้ในจังหวัดก่าแพงเพชร จ่านวน 20 คน ที่ได้ใช้

กระถางดินดิบ จ่านวน 3 ด้าน พบว่า 1) ด้านคุณลักษณะของกระถางดินดิบ มีค่า ( ̅=4.20, S.D.=0.59) อยู่ใน

ระดับมาก 2) ด้านลักษณะวัสดุที่ใช้กระถางดินดิบมีค่า ( ̅= 4.19, S.D.=0.58) อยู่ในระดับมาก 3) ด้านลักษณะการ

ใช้งานกระถางดินดิบมีค่า ( ̅= 4.30, S.D.=0.55) อยู่ในระดับมาก สรุปโดยรวมค่าเฉลี่ย จ่านวน 3 ด้านมีค่า 

( ̅=4.24, S.D.=0.57) อยู่ในระดับมาก  จากนั้นน่าผลจากการทดลองไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มผู้ใช้และสนใจ 

จ่านวน 20 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนแบบทดสอบก่อนอบรมกระถางดินดิบมีค่าเฉลี่ย ( ̅) ร้อยละ= 

24.75 และหลังอบรมกระถางดินดิบมีค่าเฉลี่ย ( ̅) ร้อยละ =70.50  เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ระหว่างอบรมมี

ค่าเฉลี่ย ( ̅) ร้อยละความก้าวหน้า = 45.75 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 19.49  ค่าที  (t-test) = 42.52 
ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

อภิปรายผล 
 ผลจากการวิเคราะห์ เรื่อง กระถางอนุบาลดินดิบพร้อมปลูก : กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้
ส่วนผสมดินเหนียวทุ่งเศรษฐี เยื่อกล้วยไข่ แกลบดิบ เอนโกบด้วยขี้ควายผสมกับขุยมะพร้าว และโซเดียมคาร์บอกซี
เมทิลเซลลูโลส เพื่อผลิตกระถางย่อยสลายส่าหรับน่ามาใช้ ในเรือนเพาะช่ากล้าไม้ ก่อนลงแปลงเกษตรรายย่อยและ
เกษตรรายใหญ่ในจังหวัดก่าแพงเพชร มีดังนี้ 
 จากวัตถุประสงค์และสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า จ่านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 10 คน เพศชายมากกว่าเพศ
หญิง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 อายุมากที่สุด คือ อายุ 31-40 ปี จ่านวน 4 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 40  รองลงมา คือ 
อายุ 20-30 ปี คิดเป็นค่าร้อยละ 20   อายุ 41-50 จ่านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และ อายุ 51.60  จ่านวน 2 คน 
คิดเป็นค่าร้อยละ 20  ส่าหรับวุฒิการศึกษา มากสุด คือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ่านวน 8  คน คิดเป็นร้อยละ 80 
รองลงมา คือ ระดับปริญญาตร ีจ่านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ่านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 10   และผู้ที่มีประสบการณ์มากสุด คือ  6-10 ป ีจ่านวน 5 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 50  รองลงมา คือ 11 
-15 ปี จ่านวน 3 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 30 และประสบการณ์น้อยสุด คือ 16-20 ปี จ่านวน 2 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 
20 ตามล่าดับ และมีระดับความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางดินดิบย่อยสลายได้ จ่านวน 5 คน คิดเป็นค่าร้อย
ละ 50 รองลงมา คือ  ระดับมากที่สุด จ่านวน 4 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 40และระดับต่่าสุดคือ ระดับปานกลาง 1 คน 
คิดเป็นค่าร้อยละ 10 เป็นต้น และผลการวิเคราะห์ความต้องการรูปแบบกระถางอนุบาลดินดิบพร้อมปลูก ย่อยสลาย
ส่าหรับน่ามาใช้ในเรือนเพาะช่ากล้าไม้ ก่อนลงแปลงเกษตรรายย่อยและเกษตรรายใหญ่ในจังหวัดก่าแพงเพชร มี
ระดับความต้องการรูปแบบกระถางอนุบาลดินดิบพร้อมปลูก ย่อยสลายส่าหรับน่ามาใช้ในเรือนเพาะช่ากล้าไม้ ก่อน

ลงแปลงเกษตรรายย่อยและเกษตรรายใหญ่ในจังหวัดก่าแพงเพชร จ่านวน 3 รูปแบบ ๆ รูปแบบท่ี 1 มีค่า   ̅= 4.80 

, S.D.= 0.40 อยู่ในระดับมากที่สุด ล่าดับรองลงมา คือ รูปแบบที่ 2 มีค่า   ̅= 4.40, S.D.= 0.49 อยู่ในระดับมาก 

และ  รูปแบบที่ 3 มีค่า   ̅= 4.50 , S.D.= 0.50 อยู่ในระดับมาก กล่าวโดยสรุปภาพรวม คือ รูปแบบที่ 1 มีค่า   ̅= 
4.57 , S.D.= 0.46 อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปรารถนา คงส่าราญ, 2550, หน้า 
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บทคัดย่อ) พบว่า การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์มีการผลิตตรงตามความต้องการของตลาด ก่อให้เกิดการพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ผสมสานกับรูปแบบสร้างสรรค์สมัยใหม่ เป็นสินค้าไทยสู่ตลาดโลกในนามของ OTOP (หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์หนึ่งต่าบล)  
 จากวัตถุประสงค์และสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์บริบทชุมชนของใช้กระถางดินดิบย่อย
สลายส่าหรับน่ามาใช้ในเรือนเพาะกล้าไม้ ในจังหวัดก่าแพงเพชร ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จ่านวน 15 คน มีเพศชาย
จ่านวน 12 คน คิดเป็น ค่าร้อยละ 80 เพศหญิงจ่านวน 3 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 20 อายุ 30-40 ปี จ่านวน 2 คน  
คิดเป็นค่าร้อยละ 13.33 อายุ 41-50 ปี จ่านวน 11 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 73.33  อายุ 51 ปีขึ้นไป จ่านวน  2 คน 
คิดเป็นค่าร้อยละ 13.33 ระดับการศึกษาประถมศึกษา จ่านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.66 ระดับมั ธยมศึกษา 
จ่านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33  ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญา จ่านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66 ส่วน
ประสบการณ์การใช้กระถางดินดิบ 5 ปี จ่านวน 2 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 13.33  ผู้ใช้กระถางดินดิบ  5 ปี ขึ้นไป 
จ่านวน 13  คน คิดเป็นร้อยละ 86.66 และคุณสมบัติความต้องการของผู้ใช้วัตถุดิบที่น่ามาท่ากระถางดินดิบ 
พิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน พบว่า คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการท่ากระถางดินดิบ เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ วัตถุดิบที่น่ามาใช้ท่ากระถางดินดิบมีความเหมาะสม มีค่า (  ̅=4.93, 
S.D.=0.44) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความสามารถในการผสมวัตถุดิบเพื่อท่ากระถางดินดิบมีค่า 

( ̅=4.53, S.D. =0.72) อยู่ในระดับมากที่สุด และน้่าหนักของกระถางดินดิบมีความเหมาะสม มีค่า( ̅=4.53, 

S.D.=0.72) อยู่ในระดับมาก ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายกระถางดินดิบ มีค่า ( ̅=3.40, S.D.=0.60) อยู่ในระดับ

ปานกลาง สรุปผลโดยภาพรวม จ่านวน 5 ด้าน มีระดับความต้องการรูปแบบกระถางดินดิบ มีค่า  ( ̅=4.11, 
S.D.=0.60) อยู่ในระดับมาก  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุจิรา  ร่มโพธิ์, หน้า 98 -99)  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศชาย จ่านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 มีอายุ 41-50 ปี จ่านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่า จ่านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ประสบการณ์ในการขึ้นรูปงาน
ประติมากรรม จ่านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70  

จากวัตถุประสงค์และสมมุติฐานข้อที่ 3 พบว่า ดินทุ่งเศรษฐ์มีส่วนผสมทางเคมี โดยเรียงจากมากไปหาน้อย
ดังนี้  ซิลิกา (silica) SiO2 ร้อยละ 54.26   อลูมินา (alumina) Al2O3 ร้อยละ 21.49  ค่าการสลายตัวของสาร
หลังจากการเผา (loss on Ignition) ร้อยละ 11.30  เหล็กออกไซด์ (iron oxide) Fe2O3 ร้อยละ 86.54   
โพแทสเซียมออกไซด์ (potassium oxide)  K2O ร้อยละ  3.05  แมกนีเซียม (magnesia oxide) MgO ร้อยละ 
1.04  ไททาเนีย (titania)  TiO2 ร้อยละ 0.81  แมกนีเซียม (magnesia oxide) MgO จ่านวน 1.01  แคลเซียม 
(calcia) CaO จ่านวน 0.63 โซเดียมออกไซด์ (sodium oxide) Na2O ร้อยละ 1.04  ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ 
(phosphorus pentoxide) P2O5 ร้อยละ 0.15   แมงกานีส (manganese oxide) MnO2   ร้อยละ 0.09  ซึ่งมี
ความสอคล้องกับผลการวิเคราะห์ของ (กองการวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2537, หน้า 1) ได้ท่าการวิเคราะห์ดิน
เหนียวทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ดินเหนียวทะเลแก้วมีสารประกอบทางเคมี ซิลิกา (silica) SiO2 ร้อยละ 
61.60 อลูมินา (alumina) Al2O3 ร้อยละ17.40 เหล็กออกไซด์ (ion oxide) Fe2O3 ร้อยละ 6.80 ไททาเนีย 
(titania) TiO2 ร้อยละ 1.00 แมงกานีส (manganese oxide) MnO2 ร้อยละ 0.50  แคลเซียมออกไซด์  (calcium 
oxide) CaO ร้อยละ 1.00 แมกนีเซียม (magnesium  oxide) MgO ร้อยละ 10.0 โพแทสเซียมออกไซด์ 
(potassium oxide) K2O ร้อยละ 1.90 โซเดียมออกไซด์ (sodium oxide) Na2O ร้อยละ 1.70  modulus of 
rupturt (MOR) ร้อยละ 21.Kg/cm2  water absortion ร้อยละ 1.34  and  firing shrinkage  ร้อยละ 15.75   
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โซเดียมออกไซด์ (sodium  oxide) Na2O ร้อยละ 0.07 และมีการสูญเสียน้่าหนักในการเผาไหม้ (loss of ignition) 
ร้อยละ 3.85 และยังพบว่า 

1. สูตรที่ 1 ค่าการหดตัว คิดเป็นร้อยละ 1.17  ค่าการดูดซึมน้่า คิดเป็นค่าร้อยละ 20.52  ค่าความ
แข็งแรง คือ 90.40 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

2. สูตรที่ 2 ค่าการหดตัว คิดเป็นร้อยละ 2.35  ค่าการดูดซึมน้่า คิดเป็นค่าร้อยละ 20.00  ค่าความ
แข็งแรงคือ 63.30 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

3. สูตรที่ 3 ค่าการหดตัว คิดเป็นร้อยละ 2.94  ค่าการดูดซึมน้่า คิดเป็นค่าร้อยละ 23.33  ค่าความ
แข็งแรง คือ 36.10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

4. สูตรที่ 4 ค่าการหดตัว คิดเป็นร้อยละ 4.11 ค่าการดูดซึมน้่า คิดเป็นค่าร้อยละ 18.54  ค่าความแข็งแรง 
คือ 108.50  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

5. สูตรที่ 5 ค่าการหดตัว คิดเป็นร้อยละ 1.17 ค่าการดูดซึมน้่า คิดเป็นค่าร้อยละ 23.33  ค่าความแข็งแรง 
คือ 40.70 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

สรุปโดยภาพรวม ได้แก่  สูตรที่ 2 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด คือ ดินเหนียวทุ่งเศรษฐีร้อยละ 85 เยื่อกล้วย
ไข่ ร้อยละ 10 แกลบดิบร้อยละ 5 ซึ่งมีความสอคล้องกับงานวิจัยของสราวุฒิ วงษ์เนตร และอภิศักดิ์ วัฒิวรรณ 
(2554, หน้า บทคัดย่อ) ได้ท่าวิจัย เรื่อง การพัฒนาเนื้อดินปั้นพื้นบ้าน ต่าบล สามโคก จังหวัด ปทุมธานี ส่าหรับงาน
ประติมากรรมดินเผาไทย พบว่า เนื้อดินปั้นพื้นบ้าน ต่าบล สามโคก จังหวัด ปทุมธานี เผาอุณหภูมิ 1100-1200 
องศาเซลเซียส อัตราส่วนผสม สูตร A จุดที่ 22 มีส่วนผสมของซิลิการ้อยละ 40 ดินขาวล่าปางร้อยละ 10 เป็นสูตร 
ที่เลือกมาใช้งานได้ เป็นอย่างดี  

จากวัตถุประสงค์และสมมุติฐานข้อที่  4 ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนผสมวัตถุดิบที่น่ามาใช้ในการเอนโกบ 
กระถางดินดิบลดความเสี่ยงต่อการเคลื่อนย้าย และเป็นเกราะปูองกันการกระแทกพร้อมใช้งานในเรือนเพาะกล้าไม้ 
ในจังหวัดก่าแพงเพชร   

1. สูตรที่ 1 ค่าการหดตัวคิดเป็นร้อยละ 5.23 ค่าการดูดซึมน้่า คิดเป็นร้อยละ 15.15 ค่าความแข็งแรง  
คือ 367.50 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

2. สูตรที่ 2 ค่าการหดตัว คิดเป็นร้อยละ 5.23 คา่การดูดซึมน้่า คิดเป็นร้อยละ 15.15 ค่าความแข็งแรง 
คือ 441.00 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

3. สูตรที่ 3 ค่าการหดตัว คิดเป็นร้อยละ 30.23  ค่าการดูดซึมน้่า คิดเป็นร้อยละ 15.15 ค่าความแข็งแรง 
คือ 352.80 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

4. สูตรที่ 4 ค่าการหดตัว คิดเป็นร้อยละ 5.23 ค่าการดูดซึมน้่าคิดเป็นร้อยละ 17.15 ค่าความแข็งแรง  
คือ 661.50 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

5. สูตรที่ 5 ค่าการหดตัว คิดเป็นร้อยละ 5.23 ค่าการดูดซึมน้่า คิดเป็นร้อยละ 15.15 ค่าความแข็งแรง  
คือ 407.40 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

6. สูตรที่ 6 ค่าการหดตัว คิดเป็นร้อยละ 5.23 ค่าการดูดซึมน้่า คิดเป็นร้อยละ 12.50 คิดเป็นค่าความ
แข็งแรง คือ 598.00 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

สรุปโดยภาพรวม พบว่า สูตรที่ 4 มีความเหมาะสมมากต่อการน่ามาใช้ในการเอนโกบกระถางดินดิบลด
ความเสี่ยง ต่อการเคลื่อนย้ายและเป็นเกราะปูองกันการกระแทกพร้อมใช้งานในเรือนเพาะกล้าไม้ ในจังหวัด
ก่าแพงเพชร พร้อมปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งมีส่วนผสม คือ ดินเหนียวร้อยละ 30 ขี้ควาย ร้อยละ 50 ขุย



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1224 
 

มะพร้าว ร้อยละ 20  จ่านวน 5 ช่ัวโมง ยังคงรูปทรงอยู่ได้ คิดเป็นค่าดูดซึมน้่า ร้อยละ 17.15 และค่าความแข็งแรง 
661.50 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  

จากวัตถุประสงค์และสมมุติฐานข้อที่ 5 ผลจากการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้กระถางดินดิบ  
พบว่า จ่านวนผู้เข้ารับการอบรมการใช้กระถางดินดิบจ่านวน 3 ด้าน โดยเรียงจากมากมาหาน้อย พบว่า ด้าน

คุณลักษณะการใช้งานของกระถางดินดิบมีค่า ( ̅=4.30,  S.D.=0.55 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ  ด้านลักษณะ

ของกระถางดินดิบมีค่า ( ̅=  4.24, S.D.=0.59)  อยู่ในระดับมาก และด้านลักษณะวัสดุที่ใช้กระถางดินดิบมีค่า ( ̅=  

4.19, S.D.=0.58) กล่าวโดยสรุปทั้ง 3 ด้าน มีค่า ( ̅=  4.24, S.D.=0.57) อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิเคราะห์
ความก้าวหน้าหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับกลุ่มผู้ใช้และสนใจการสร้างนวัตกรรมกระถางดินดิบย่อยสลาย 
ส่าหรับน่ามาใช้ในเรือนเพาะกล้าไม้ ในจังหวัดก่าแพงเพชร จ่านวน 20 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน

แบบทดสอบก่อนอบรมมีค่าเฉลี่ย ( ̅=24.75 และหลังอบรมมีค่าเฉลี่ย ( ̅=70.50) เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ 

ระหว่างอบรมมีความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ย ( ̅=5.75, S.D.=  19.49 ค่าที (t-test) = 43.52 ซึ่งมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ที่มีความสอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 5 ทุกประการ และยังมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุจิรา  ร่มโพธิ์ (2552, หน้า บทคัดย่อ) ได้ท่าการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
ประติมากรรม พบว่า ความพึงพอใจจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ประติมากรรมด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ประติมากรรมที่ได้มีน้่าหนักเบา ผลิตภัณฑ์ประติมากรรมที่ได้มีความคงทน ผลิตภัณฑ์ประติมากรรมที่ได้มีความ
ปลอดภัยในการใช้สอย และผลิตภัณฑ์ประติมากรรมที่ได้มีจุดอิ่มตัวของวัตถุดิบ ความพึงพอใจจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
ประติมากรรมล่าดับรองลงมา ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ประติมากรรมที่ได้สะดวกในการขนส่งเคลื่อนย้าย ผลิตภัณฑ์
ประติมากรรมที่ได้สะดวกในการติดตั้งและผลิตภัณฑ์ประติมากรรมที่ได้มีการดูแลรักษา ซ่อมแซมง่าย เป็นต้น 

 

การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ได้น่าเอาทดลองกระถางดินดิบไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนต่าง ๆ ของอ่าเภอใกล้เคียง 
ผู้ที่สนใจ ในจังหวัดก่าแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง ได้เป็นอย่างดี 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากสิ่งที่พบระหว่างท าการวิจัย มีดังนี ้
1.  การใช้ส่วนผสมควรผสมให้เข้ากัน เพราะจะท่าให้กระถางดินดิบ มีความแข็งแรงท่ีดีขึ้น 
2. ควรใช้ส่วนอ่ืน ๆ มาทดแทน ได้แก่ เศษอ้อย ข้าว ใบไม้ และขี้เถ้าวัชพืชต่าง ๆ เป็นต้น 
4.  ควรปรับปรุงรูปแบบกระถางดินดิบให้มีความหลากหลายมากข้ึน  
ข้อเสนอแนะในท าการวิจัยคร้ังต่อไป มีดังนี ้
1. ควรศึกษาคุณสมบัติแหล่งดินที่มีอยู่ในจังหวัดก่าแพงเพชร ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นน่ามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการท่ากระถางดินดิบให้มากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างกระถางดินดิบขึ้นมาใช้เองในครัวเรือน  
2. ควรศึกษาขั้นตอนวิธีการขึ้นรูปให้ทันสมัย เพื่อให้เป็นระบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน ต่อไป 

แบบยั่งยืน 
3. ควรท่าการประชาสัมพันธ์การใช้กระถางดินดิบโดยวิธีต่าง ๆ หลากหลายทางเลือก เพื่อเป็นการ

สนับสนุนการสร้างกระถางดินดิบส่าหรับชุมชนท้องถิ่น จะมีรายได้ต่อการผลิตกระถางดินดิบมากขึ้น 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1225 
 

ข้อเสนอทั่ว ๆ ไป 
1. กระถางดินดิบที่สร้างขึ้นมาควรต้องตากให้แห้งก่อนน่ามาใช้ทั้งนี้ เพื่อปูองการการแตกร้าวในขณะ

เคลื่อนย้าย และควรให้น้่าดินเป็นตัวให้เกิดการยึดเกาะกันดี ทั้งนี้น่าดินต้องมีความเข้มข้น หรือความถ่วงจ่าเพาะ
ประมาณ 1.8 ถึง 2 ในระหว่างการขึ้นรูปกระถางดิบดิบจะความเหนียวมากขึ้น  

2. ควรสร้างกระถางดินดิบชนิดนี้ที่สามารถไปใช้งานในครัวเรือนในการท่ากระถางปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 
ไม้ยืนต้น ได้เป็นอย่างดี 

3. ได้กระถางดินดิบท่ีเป็นต้นแบบ ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
สู่ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 

4. ได้หลักสูตรการท่ากระถางดินดิบสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นสื่อวิดีโอ เพื่อง่ายต่อการน่าเสนอ
สามารถท่าความความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และยังน่าไปเผยแพร่ลงในวารสารผลงานทางวิชาการ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
ต่อไป 
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การพัฒนาระบบการจัดการพัสดุของฝูงบิน701 กองบิน7 ต าบลมะลวน 
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 The Development Parcel management system of the 701 Squadron, 
Wing 7, Maluan Subdistrict Mueang Surat Thani District Surat Thani 

Province 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาระบบการจัดการพัสดุของฝูงบิน 701 กองบิน 7 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ระบบการจัดการพัสดุของ
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือ ใช้โปรแกรม Visual Studio 2019 ใช้ในการออกแบบ
โปรแกรม และ MySql ในการจัดการฐานข้อมูล ใช้ภาษา VB.Net ในการเขียนโปรแกรม ระบบที่
พัฒนาขึ้น มีผู้ใช้งาน 1 ส่วน คือเจ้าหน้าที่คลังพัสดุฝูงบิน701 กองบิน7 ระบบที่พัฒนาขึ้นมีฟังก์ชั่นใน
การท่างาน ดังนี้ 1)การเข้าสู่ระบบ 2)การจัดการข้อมูล 3)การน่าเข้าพัสดุ 4)การเบิกพัสดุ 5)การส่ง
ซ่อม 6)รายงานสรุปผล เมื่อพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ได้น่าไปทดลองใช้และประเมินความพึงพอจาก
ผู้ใช้งาน จ่านวน 10 คน ผลจากการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบในภาพรวม โดย
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 แสดงให้เห็นว่าระบบที่
พัฒนาขึ้นทุกด้านมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ตามScale 5 ระดับ มาตรวัดของลิเคิร์ท 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาระบบ การน่าเข้าและเบิกพัสดุ การส่งซ่อม 
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Abstract 
This research is compulsory to control the command system of Aviation 

Control Unit 701, Wing 7 and Surat... Read more In the research is a mocking 
program, and the applicable tool is Visual Studio 2019 using the program and the 
MySql program using the VB.Net language can be identified at a high level. The 
database uses VB.Net programming language. The developed system has 1 user part, 
which is the 701 Squadron 701 Squadron Depot 7 The developed system has the 
following functions: 1) Logging in. 2) Data management 3) Importing parcels 4)Parcel 
pickup 5)Send for repair 6)Summary report Once the system has been developed 
Has been used to try and evaluate the satisfaction of 10 users, the results of the 
satisfaction assessment of the use The system as a whole, with the mean of all 
aspects of 4.46 and the standard deviation of 0.39, indicating that the developed 
system in all areas had a very good level of efficiency, according to the scale of the 
5 scale of the Likert scale. 
 
Keywords: system development, importing and picking up parcels, sending for repairs 
 
บทน า 
 ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ได้ให้ความส่าคัญเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการเบิกใช้อุปกรณ์เช่น ผ้าเช็ด
เครื่องบิน ถุงมือยาง ไฮดรอลิกและอุปกรณ์อ่ืนๆของข้าราชการ ฝูง 701 ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และการใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลประวัติการเบิกจ่ายพัสดุของข้าราชการน้อยลง ดังนั้นจึงได้มีการ
น่าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บ
และค้นหาวัสดุอุปกรณ์ของข้าราชการฝูงบิน 701 กองบิน 7 จึงถือได้ว่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็น
ปัจจัยพ้ืนฐาน และเป็นเครื่องมือที่ส่าคัญในการให้การจัดเก็บและค้นหาวัสดุอุปกรณ์ของข้าราชการ
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดยมีฝุายบริหาร ฝูงบิน 701 กองบิน 7 เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ มีหน้าทีในการ
ช่วยเหลือ และอ่านวยความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหาวัสดุอุปกรณ์ของข้าราชการให้กับบุคลากร
ภายในฝูงบิน 701 กองบิน7 และยังมีหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบจัดเก็บและค้นหาวัสดุอุปกรณ์ของ
ข้าราชการฝูงบิน 701 กองบิน7 เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้น มีความพร้อมในการให้บริการ สามารถน่ามาใช้
งานได้อยู่เสมอ อีกทั้งรวมถึงท่าการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลประวัติการจัดเก็บและค้นหาวัสดุอุปกรณ์
ข้าราชการฝูงบิน 701 กองบิน 7 เมื่อมีการแก้ไข จนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป  
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 เนื่องจากปัจจุบัน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 มีการจัดเก็บและค้นหาวัสดุอุปกรณ์ของข้าราชการ
ภายในฝูงบิน 701 กองบิน 7 ยังคงเป็นการจัดเก็บแบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษ โดยข้าราชการที่ขอ
ใช้บริการจะต้องกรอกแบบฟอร์มและจัดเก็บแบบฟอร์มผ่านทางเจ้าหน้าที่ก่าลังพลของหน่วยงานเพ่ือ
ส่งมายังฝุายบริหาร เมื่อทางฝุายบริหารได้รับแบบฟอร์มจะด่าเนินการลงบันทึกในสมุดประวัติของ
ข้าราชการซึ่งในการจัดเก็บข้อมูลการค้นหาวัสดุอุปกรณ์ในปัจจุบันเมื่อมีการจะน่าข้อมูลประวัติการ
ฝึกอบรม - ศึกษามาใช้งานท่าให้เกิดความล่าช้าและเกิดความผิดพลาดบ่อยครั้งในการที่จะค้นหาและ
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ของข้าราชการฝูงบิน 701 กองบิน 7 มาใช้งาน จึงได้พัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลและค้นหาวัสดุอุปกรณ์ของข้าราชการฝูงบิน 701 กองบิน 7  เพ่ือช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและ
ค้นหาวัสดุอุปกรณ์ของข้าราชการภายในฝูงบิน 701 กองบิน 7 ปูองกันการสูญหายและยังสามารถ
ค้นหาและจัดการวัสดุอุปกรณ์ข้าราชการฝูงบิน 701 กองบิน 7 มาใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดท่ามีความสนใจในการพัฒนาระบบการจัดการพัสดุของ
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคคลากรในขณะที่ใช้ระบบ
การจัดการพัสดุของฝูงบิน 701 มาช่วยในการท่างาน โดยผู้จัดท่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาใน
ครั้งนี้จะสามารถน่าไปใช้เป็นแนวทางในการก่าหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการพัสดุของฝูงบิน 701 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ระบบการจัดการพัสดุของฝูงบิน 701 
กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต่ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการ
พัฒนาระบบการจัดการพัสดุของฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดยได้ก่าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา
ระบบกรจัดการพัสดุของฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดยการสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ 2 ด้านคือผู้เชียวชาญ
ด้านการพัฒนาระบบจัดการพัสดุของฝูงบิน 701 กองบิน 7 และผู้เชียวชาญด้านการวิจัย เพ่ือท่าการ
พัฒนาระบบจัดการพัสดุของฝูงบิน 701 กองบิน 7 จากนั้นท่าการหาประสิทธิภาพของระบบจัดการ
พัสดุของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ซึ่งได้จากการประเมินโดยผู้เชียวชาญด้านละ 3 ท่าน และผู้ใช้งาน  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 
วิธีด าเนินการด าเนินวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้  คือ กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือสร้างระบบการจัดการ

พัสดุของฝูงบิน701 ได้มาจากการประเมินความพีงพอใจของฝุายคลังพัสดุของฝูงบิน701 กองบิน7 
ต่าบลมะลวน อ่าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีจ่านวนประชากรคือ ฝุายคลังพัสดุของฝูงบิน
701 กองบิน7 ดังตารางที่ 1  

 
ตารางท่ี1 แสดงจ่านวนของเจ้าหน้าที่ฝุายคลังพัสดุฝูงบิน 701 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ล่าดับ ฝุาย จ่านวนเจ้าหน้าที่ฝุายคลัง 

1 ฝุายคลังพัสดุ 10 

 รวมจ่านวนทั้งสิ้น 10 

    
การพัฒนาระบบการจัดการพัสดุฝูงบิน 701 กองบิน 7 อ่าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน

ขั้นตอนวิธีการด่าเนินงานผู้วิจัยได้น่าหลักการทฤษฎีของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 7 ขั้นตอน มา
ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ System 
Development Life Cycle : SDLC ประกอบด้วย 1. ก่าหนดปัญหา (Problem Definition) 2. การ
วิเคราะห์ (Analysis) 3. การออกแบบ(Design) 4.การพัฒนา (Development) 5.การทดสอบ 
(Testing) 6. การน่าระบบไปใช้ (Implementation) 7.การบ่ารุงรักษา (Maintenance) ได้แก่ ดัง
แสดงรูปที่2 

ตัวแปรต้น 

 

ระบบการจัดการพัสดุฝูงบิน 701 
กองบิน 7 อ่าเภอพุนพิน จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี 

ตัวแปรตาม 

 

ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการจัดการ
พัสดุฝูงบิน 701 กองบิน 7 อ่าเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ภาพที่2  System Development Life Cycle  
 

 ทั้งนี้ยังได้ใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Diagram) Entity-
Relationship Model หรือ E-R Model เพ่ือเป็นโมเดลที่ใช้ในการสื่อสารในเรื่องของความสัมพันธ์
ของข้อมูล E-R Model เป็นวิธีที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลในลักษณะ Top-down โดยวิธีการ
ออกแบบจะเริ่มจากการ ระบุข้อมูลส่าคัญท่ีเรียกว่า Entity และหาความสัมพันธ์ระหว่าง Entity นั้นๆ 
E-R Model จัดเป็นรูปแบบ วิธีการน่าเสนอความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เป็นพ้ืนฐาน และใช้แผนภาพ
กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ระบบเชิงโครงสร้างมักจะใช้แผนภาพ 
DFD เป็นเครื่องมือแสดงทิศทาง ส่งผ่านข้อมูลในระบบ โดยแผนภาพ DFD เป็นแผนภาพที่นิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลายที่ช่วยให้นักวิเคราะห์ สามารถน่าไปใช้เพ่ือวิเคราะห์ระบบที่เพ่ิมเติมความต้องการเข้า
ไปใหม่ และยังสามาราถน่าไปใช้เพ่ือการ สื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างนักวิเคราะห์ระบบ
กับโปรแกรมเมอร์ หรือนักวิเคราะห์ระบบกับ ผู้ใช้งาน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย 

ส่าหรับการพัฒนาระบบการจัดการพัสดุฝูงบิน 701 กองบิน 7 อ่าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ผู้พัฒนาได้ เลือกใช้เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบด้วย ซอฟต์แวร์ชนิดโอเพนซอร์ส ดังนี้ 

โปรแกรมแรก กับ Visual Studio 2019. ส่าหรับโปรแกรม Visual Studio นั้น เป็น
โปรแกรมท่ีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาหรือสร้างโปรแกรม ระบบต่างๆ บนฝั่ง Window หรือ Mobile 
เป็น IDE ตัวนึงที่รองรับ Project ที่สร้างด้วยหลายๆภาษา เช่น C, C++ , C#, Python , GO โดยมี
ส่วนเสริมหรือ Extension ที่สามารถดาวน์โหลดเพ่ิมเติมภายหลังได้ 

ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 5.0 MySQL เป็นฐานข้อมูลที่นิยมใช้ร่วมกับ PHP มากที่สุด 
บัญชี ปะสีละเตสัง (2558, น. 30) ได้กล่าวว่า ทั้งนี้เนื่องจาก MySQL นั้นเป็นฐานข้อมูลขนาดกลางที่
มีประสิทธิภาพในการท่างานสูง สามารถเชื่อใจได้นอกจากนี้ความสามารถหลายๆ อย่างที่มีอยู่ใน 
MySQL ยังถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือรองรับกับระบบอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ 
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Visual Basic.NET (วิชวลเบสิกดอทเน็ต) มีตัวย่อว่า VB.NET คือภาษาท่ีใช้ส่าหรับการพัฒนา
โปรแกรม เป็นอีกภาษาหนึ่งที่กลุ่มไมโครซอฟต์ได้พัฒนาขึ้นมา ซึ่งโปรแกรมมีสภาพแวดล้อมกราฟฟิค
ส่าหรับการปฏิบัติการบนวินโดว์ โดยมีรากฐานมาจากภาษาเบสิก และท่างานบนดอทเน็ตเฟรมเวิร์ค 
ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุอย่างแท้จริง และรองรับการ
ออกแบบด้วยยูเอ็มแอล ซึ่งเป็นภาษาที่เหมาะส่าหรับการพัฒนาโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น ที่ท่างาน
ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows (วินโดว์) และ Windows NT (วินโดว์ เอ็นที) 

การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
 จากการศึกษารวบรวมข้อมูลข้างต้น คณะผู้วิจัยได้ท่าการศึกษา สอบถามและเก็บ
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของระบบใหม่จากผู้ที่เกี่ยวข้องจากการวิเคราะห์ความ
ต้องการของระบบ ซึ่งเป็นความต้องการของผู้ใช้ระบบสามารถวิเคราะห์กระบวนการหลักของระบบ
ออกมาได้ 6 กระบวนการดังนี้ 
  1.กระบวนการตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ เป็นการก่าหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งาน
เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝุายคลังพัสดุฝูงบิน701 ซึ่งจะต้องท่าการกรอกชื่อและรหัสผ่านเพ่ือเข้าใช้งาน 
  2.กระบวนการจัดการข้อมูลหลัก เป็นกระบวนการของเจ้าหน้าที่คลังพัสดุของฝูง
701 ที่ต้องการเพิม่แก้ไข และลบ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ข้อมูลพัสด และข้อมูลช่าง 
  3.กระบวนการน่าเข้าพัสดุ เป็นกระบวนการของเจ้าหน้าที่ฝุายคลังพัสดุของฝูงบิน
701 ที่สามารถท่าการน่าเข้าพัสดุ ด้วยการกรอกชื่อพัสดุ รหัสพัสดุ จ่านวนพัสดุ วันที่น่าเข้า บันทึก
การน่าเข้าพัสดุ 
  4.กระบวนการเบิกพัสดุ เป็นกระบวนการของเจ้าหน้าที่ฝุายคลังพัสดุของฝูงบิน701 
ที่สามารถท่าการเบิกพัสดุด้วยการเลือกชื่อ จ่านวนพัสดุ และวันที่ บันทึกการเบิกพัสดุ 
  5.กระบวนการส่งซ่อมพัสดุ เป็นกระบวนการของเจ้าหน้าที่ฝุายคลังพัสดุฝูง701 ที่
สามารถท่าการส่งซ่อมพัสดุ ด้วยการเลือกชื่อพัสดุ จ่านวน สถานะ วันที่ และชื่อช่างที่ส่งซ่อม กรอก
ซีเรียลนัมเบอร์ และอาการเสีย บันทีกการส่งซ่อมพัดุ ดูสถานการณ์ส่งซ่อม 
  6.กระบวนการพิมพ์รายงาน เป็นกระบวนการของเจ้าหน้าที่ฝุายคลังพัสดุฝูงบิน701 
ที่ต้องการพิมพ์รายงานการน่าเข้าพัสดุ รายงานการเบิกพัสดุ รายงานพัสดุคงคลัง รายงานการส่งซ่อม
พัสดุ  

วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 
การศึกษาความต้องการของผู้ใช้เป็นเรื่องที่จ่าเป็นมาก เพราะการพัฒนาระบบนั้นต้อง

ค่านึงถึงความต้องการของผู้ใช้เป็นส่าคัญ หากไม่มีการสอบถามความต้องการของผู้ใช้ให้ชัดเจน ความ
พึงพอใจในระดับมากก็ไม่สามารถเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ได้ จากการตอบแบบสัมภาษณ์

https://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%A3/2124-windows-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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เบื้องต้นของข้าราชการฝูงบิน 701 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องการให้ระบบจัดการพัสดุของ
ฝูงบิน 701 สามารถใช้งานได้ดังนี้ 
 1.ให้ข้าราชการของฝูงบิน 701 มีการจัดเก็บข้อมูลของพัสดุโดยใช้ระบบการจัดการพัสดุ 
 2.รูปแบบของระบบจัดการพัสดุต้องมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 
          การออกแบบระบบ 
           เป็นขั้นตอนการออกแบบระบบและวางแผนงานให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบที่ได้ 
วิเคราะห์แล้ว โดยใช้การออกแบบ Context Diagram เพ่ือแสดงกระบวนการท่างานของระบบ ใช้ 
Data Dictionary แสดงโครงสร้างของฐานข้อมูล ออกแบบแฟูมข้อมูลน่าเข้า การรายงานผล  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที ่3 แผนภาพบริบทของระบบ (Context Diagrams) 

 การพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบการจัดการพัสดุของฝูงบิน 701 กองบิน7 อ่าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

พัฒนโดยใช้โปรแกรม Visual Studio 2019 ใช้ในการออกแบบโปรแกรม และ MySql ในการจัดการ
ฐานข้อมูล ใช้ภาษา VB.Net ในการเขียนโปรแกรม ระบบที่พัฒนาขึ้น มีผู้ใช้งาน 1 ส่วน คือเจ้าหน้าที่
คลังพัสดุฝูงบิน 701 กองบิน7 สรุปผลการด่าเนินงานได้ดังนี้  
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 ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงการ Login เข้าสู่ระบบ        ภาพที ่5 หน้าจอแสดงข้อมูลเจ้าหน้าที่คลังพัสดุ 
 

   ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงข้อมูลพัสดุ                       ภาพท ี่ 7 หน้าจอแสดงข้อมูลการเบิกอุปกรณ์ 

 
ภาพที่ 8 บันทึกการส่งซ่อม       ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงการออกรายงานการเบิก 
     พัสดุอุปกรณ์แยกตามพัสดุอุปกรณ์ 

 
         การประเมินผลระบบ 
 เมื่อพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้วคณะผู้วิจัยได้ทดสอบการท่างานของระบบเพ่ือประเมินและ
ปรับปรุงคุณภาพของระบบ ดังนี้ 1) การออกแบบกรณีศึกษา (Test Case Design) โดยก่าหนดข้อมูล
น่าเข้าและผลลัพธ์ที่คาดหวัง และ 2) วางแผนการทดสอบ (Test Planning) โดยการก่าหนด
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รายละเอียดการท่างานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทดสอบ หลักจากนั้นท่าการทดสอบแต่ละ
ฟังก์ชั่นว่าท่างานถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบหรือไม่ และได้น่า
ระบบไปทดลองใช้ฝุายคลังพัสดุ จ่านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ แบบสอบถามที่มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) มี 
5 ระดับ โดยให้เลือกตอบได้เพียงค่าตอบเดียว สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แล้วแปลความหมายโดยค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์แปลความหมายดังนี้ 
 
  ระดับคะแนน  ค่าเฉลี่ย   ความหมาย 
  ระดับ 5   4.51-5.00  ดีมาก 
  ระดับ 4   3.51-4.50  ดี 
  ระดับ 3   2.51-3.50  ปานกลาง 
  ระดับ 2   1.51-2.50  พอใช้ 
  ระดับ 1   1.00-1.50  ควรปรับปรุง 
 

ตารางท่ี 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแต่ละด้าน 
รายการประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 

ความสามารถของระบบตรงตามความต้องการใช้งาน 4.66 0.39 มากที่สุด 
ความสะดวกและรวดเร็วในการแสดงผลของข้อมูล 4.42 0.42 มาก 
ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ 4.32 0.37 มาก 
ความทันสมัย น่าสนใจ เป็นปัจจุบัน 4.30 0.45 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ 4.26 0.35 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.46 0.39 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบการจัดการพัสดุของฝูงบิน 
701 กองบิน7 อ่าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านความสามารถของระบบตรงตามความต้องการ
ใช้ระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39  ด้านความสะดวกและ
รวดเร็วในการแสดงผลของข้อมูล ค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.42 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 
ด้านด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ ค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.32 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.37 ด้านความทันสมัย น่าสนใจ เป็นปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.30 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45 และด้านความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ ค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.26 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35 ตามล่าดับ ความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1235 
 

ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39 ดังนั้นสรุปได้ว่า ผู้ใช้งานมี
ความพึงพอใจต่อระบบ อยู่ในระดับมาก 
 
ผลการวิจัย  

ระบบการจัดการพัสดุของฝูงบิน 701 กองบิน7 อ่าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้พัฒนา
ได้ออกแบบหน้าจอส่าหรับการใช้งานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน โดยได้ออกแบบครอบคลุมตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ในแต่ละกลุ่มเพ่ือใช้งานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพ และสามารถ
สรุปรายงานต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารในการด่าเนินงานและการจัดการขององค์กรได้อย่างมี
คุณภาพเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และความสามารถของระบบโดยภาพรวมประกอบด้วยฟังก์ชั่นต่าง ๆ 
แบ่งออกเป็นดังนี้  

ส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังพัสดุ 
 เมื่อเข้าระบบมาหน้าแรกจะแสดงเมนูล็อคอินเข้าสู่ระบบ เมื่อล็อคอินเข้าใช้งาน สามารถ

จัดการข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลช่าง, เพ่ิมรายการน่าเข้าพัสดุ, เพ่ิม
รายการเบิกพัสดุ, เพ่ิมรายการส่งซ่อม, ดูรายงานข้อมูลพัสดุคงคลัง ข้อมูลการน่าเข้า ข้อมูลการเบิก 
ข้อมูลการส่งซ่อมรายวัน รายเดือน รายปี ได้ 
 
อภิปรายผล 
 ในการพัฒนาระบบการจัดการพัสดุของฝูงบิน701 กองบิน7 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการพัสดุ  และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ 
พัฒนาระบบขึ้นโดยใช้ Visual Studio 2019 ในการเขียนโปรแกรม ใช้ โปรแกรม MySql จัดการ
ฐานข้อมูลเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB.Net โดยระบบที่พัฒนาขึ้นแบ่ง ผู้ใช้งาน 1 ส่วน คือ เจ้าหน้าที่
คลังพัสดุฝูงบิน701 กองบิน7 ระบบที่พัฒนาขึ้นมีฟังก์ชั่นในการท่างาน ดังนี้ 1) การเข้าสู่ระบบ 2) 
การจัดการข้อมูล 3) การน่าเข้าพัสดุ 4) การเบิกพัสดุ 5) การส่งซ่อม 6) รายงานสรุปผล เมื่อพัฒนา
ระบบเรียบร้อยแล้ว ได้น่าไปทดลองใช้และประเมินความพึงพอจากผู้ใช้งาน จ่านวน 10 คน ผลจาก
การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบในภาพรวม โดยค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.46 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39  
 ดังนั้นการพัฒนาระบบนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมอ่านวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการของฝูงบิน701 
สามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่มีความเป็นระบบมากขึ้น ท่าให้การท่างานของเจ้าหน้าที่ฝุายคลังพัสดุ
สามารถท่างานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยรัตน์ สุกัญญา 
ทับทิม (2561) ได้ท่าการวิจัย โครงงานการพัฒนาระบบงานพัสดุส่านักงาน โดยใช้โปรแกรมทะเบียน
วัสดุส่านักงาน ส่าหรับส่านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผล
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การประเมินความพึงพอใจ ลดขั้นตอนการท่างาน เพ่ิมความรวดเร็วและหน่วยมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือเป็นการปรับปรุงกระบวนการท่างานให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น 
 ข้อเสนอแนะ 
  ระบบการการจัดการพัสดุของฝูงบิน701 กองบิน7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถน่าไป
ประยุกต์ใช้งานได้ กับ คลังพัสดุของกองบินทั่วประเทศได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดระบบการ
จัดการพัสดุของฝูงบิน701 กองบิน7 ในรูปแบบออนไลน์ได้ 
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ระบบบริหารจัดการงานฝ่ายเครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7 ต าบลมะลวน 
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Operations Management System for Flight Training Aids Wing 7, Maluan 
Subdistrict Mueang Surat Thani District Surat Thani Province 
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                      Natdanai Butsaban Sitthchai Ainnapa and Chinnarat Sontong 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ การพัฒนาระบบระบบบริหารจัดการงานฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน 
กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ระบบการจัดการ
งานฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และเครื่องมือที่ใช้ภาษา PHP ในการสร้าง โปรแกรม ใช้โปรแกรม My 
SQL ในการจัดการฐานข้อมูล ในการเขียนโปรแกรม ระบบที่พัฒนาขึ้น มีผู้ใช้งาน 1 ส่วน คือ
เจ้าหน้าที่ฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7 ระบบที่พฒนาขึ้นมีฟังก์ชั่นในการท่างาน ดังนี้ 1) การเข้าสู่
ระบบ 2) การจัดการข้อมูลของแฟูมข้อมูลหลักของ ยศ ต่าแหน่ง เจ้าหน้าที่ นักบิน ต่าแหน่งหลอด  
หลอดโปรเจคเตอร์ และเครื่องช่วยฝึกบิน 3)การแจ้งเตือนเมื่อหลอดโปรเจคเตอร์ใกล้ครบชั่วโมงการ
ใช้งาน 4) การจัดการข้อมูลนักบิน 5)รายงานชั่วโมงการฝึกบิน รายวัน รายเดือน ละรายปี เมื่อพัฒนา
ระบบเรียบร้อยแล้ว ได้น่าไปทดลองใช้และประเมินความพึงพอจากผู้ใช้งาน จ่านวน 8 คน ผลจากการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบในภาพรวม โดยค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.9 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.2 แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นทุกด้านมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
มากตาม Scale 5 ระดับ มาตรวัดของลิเคิร์ท 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาระบบ หลอดโปรเจคเตอร์ บริหารจัดการงานฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยตาปี  
email: 6231210010@student.tapee.ac.th 
2 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยตาปี  
email: 6231210016@student.tapee.ac.th 
3 อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยตาปี  
email: chinnarat@tapee.ac.th 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1238 
 

Abstract 
This research aims to Development of a management system for the Flight 

Training Aids Division, Wing 7, Surat Thani Province and to study the satisfaction of 
personnel in using the task management system of the Flight Training Aids 
Department, Wing 7, Surat Thani Province. by using research tools such as 
questionnaires, interviews, and tools that use PHP language to create programs; use 
My SQL to manage databases. in programming The developed system has 1 user 
part, which is the Flight Training Assistant Department, Wing 7 The developed system 
has the following functions: 1) Logging in. 2) Data management of the main data file 
of rank, position, officer, pilot, lamp position, projector lamp and flight training aids 3) 
Notification when the projector lamp is nearing the end of the hour of use. 4) Pilot 
data management 5) Report the hours of flight training daily, monthly, and yearly 
when the system has been developed. Has been used to try and assess the 
satisfaction of 8 users, the result of the overall satisfaction assessment of the system 
usage. The total mean of all aspects was 4.9 and the standard deviation was 0.2, 
indicating that the system developed in all aspects was of very good performance, 
according to the scale of the 5 scale of the Likert scale. 
 
Keywords: System development of projector lamps Management of flight training 
equipment division 
 
บทน า 
 ฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7 ได้ให้ความส่าคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานฝุาย
เครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7  ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้เวลาในการค้นหาแก้ไขข้อมูลได้
อย่ามีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้มีการน่าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลของฝุายเครื่องช่วยฝึกบินกองบิน 7 จึงถือได้ว่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน และเป็นเครื่องมือที่ส่าคัญในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆของระบบ
เครื่องช่วยฝึกบินของข้าราชการฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน 
กองบิน 7 เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ มีหน้าทีในการช่วยเหลือ และอ่านวยความสะดวกในการเก็บชั่วโมง
การบิน และยังมีหน้าที่คอยดูแลจัดเตรียมเครื่องช่วยฝึกบินให้มีความพร้อมส่าหรับนักบินที่เข้ามาใช้
งานเสมอ  
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 เนื่องด้วยการบันทึกสถิติของฝุายเครื่องช่วยฝึกการบิน แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน7 ยัง
เป็นการจดบันทึกเก็บสถิติชั่วโมงการใช้งานเครื่องใช้ฝึกบินจ่าลองของนักบิน ผ่านเอกสารกระดาษ ซึ่ง
ท่าให้สิ้นเปลืองกระดาษ และเสียเวลาในการจัดเก็บบันทึก และการรวบรวมสถิติชั่วโมงการใช้งาน
เครื่องใช้ฝึกบินจ่าลองของนักบิน  

การจดบันทึกสถิติของฝุายเครื่องช่วยฝึกการบิน เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง ผู้จัดท่าโครงงาน
ระบบบันทึกสถิติ Simulator เครื่องช่วยฝึกบิน เพื่อไปพัฒนาระบบบันทึกสถิติ Simulator เครื่องช่วย
ฝึกบิน เพ่ือลดความผิดพลาดและความซ้่าซ้อนของการจดบันทึก เพ่ือข้อมูลที่ถูกต้องก่อนส่งให้
ผู้รับผิดชอบ และลดการสิ้นเปลืองกระดาษในการจดบันทึก ท่าให้การรวบรวมสถิติชั่วโมงการใช้งาน 
เครื่องใช้ฝึกบินจ่าลองของนักบินถูกต้อง และเกิดความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลในอนาคตต่อไป  
 จากเหตุผลที่กล่วมาข้างต้น ผู้จัดท่ามีความสนใจในการพัฒนาระบบบันทึกสถิติ Simulator 
เครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคคลากรในขณะที่ใช้
ระบบบันทึกสถิติ Simulator เครื่องช่วยฝึกบิน มาช่วยในการท่างาน โดยผู้จัดท่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผลการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถน่าไปใช้เป็นแนวทางในการก่าหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคคลากรในขณะที่ใช้ระบบบริหารจัดการงาน  
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ระบบการจัดการงานฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน  
กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต่ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการ
พัฒนาระบบการจัดการงานฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7 โดยได้ก่าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา
ระบบการจัดการงานฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7   โดยการสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ 2 ด้านคือผู้เชียว
ชาญด้านการพัฒนาระบบการจัดการงานฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7 และผู้เชียวชาญด้านการ
วิจัย เพ่ือท่าการพัฒนาระบบการจัดการงานฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน  กองบิน 7  จากนั้นท่าการหา
ประสิทธิภาพของระบบการจัดการงานฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7 ซึ่งได้จากการประเมินโดยผู้
เชียวชาญด้านละ 3 ท่าน และผู้ใช้งาน  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 
วิธีด าเนินการด าเนินวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.ประชากร คือ ข้าราชการหน่วย Simulator เครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7 ต่าบลมะลวน
อ่าเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่านวนข้าราชการ 8 คน จ่านวน  
 2 ฝุาย กลุ่มข้าราชการหน่วย Simulator เครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน7 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ่านวนของข้าราชการฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ล่าดับ ฝุาย จ่านวนข้าราชการ 

1. ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 1 
2. ข้าราชการชั้นประทวน 7 
 รวมจ่านวนข้าราชการทั้งสิ้น 8 

        
การพัฒนาระบบการจัดการงานฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7 กองบิน 7 อ่าเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในขั้นตอนวิธีการด่าเนินงานผู้วิจัยได้น่าหลักการทฤษฎีของวงจรการพัฒนาระบบ 
(SDLC) 7 ขั้นตอน มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนา
ระบบ System Development Life Cycle : SDLC ประกอบด้วย 1. ก่าหนดปัญหา (Problem 
Definition) 2. การวิเคราะห์ (Analysis) 3. การออกแบบ(Design) 4.การพัฒนา (Development) 
5.การทดสอบ (Testing) 6. การน่าระบบไปใช้ ( Implementation) 7.การบ่ารุงรักษา 
(Maintenance)  

ในส่วนการด่าเนินการวิจัย เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา (Research & Development) วิธีการ
ด่าเนินการ วิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษารวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ความต้องการ
ของระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และการประเมินผลระบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตัวแปรต้น 

 
ระบบบริหารจัดการงาน  
ฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน 

ตัวแปรตาม 

 
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ บันทึกสถิติ 

Simulator เครื่องช่วย ฝึกบิน 
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การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
เป็นการแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของระบบบริหารจัดการงานฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 

7 จังหวัด สุราษฎร์ธานีมีการออกแบบขั้นตอนการท่างานเพ่ืออ่านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ระบบ ซึ่ง
เป็นความต้องการของผู้ ใช้ระบบสามารถวิเคราะห์กระบวนการหลักของระบบออกมาได้ 7 
กระบวนการดังนี้  1.สามารถเพ่ิม แก้ไข ค้นหา ชองแฟูมข้อมูลหลักของ ยศ ต่าแหน่ง เจ้าหน้าที่ 
นักบิน ต่าแหน่งหลอดโปรเจคเตอร์ และเครื่องช่วยฝึกบิน 2.สามารถตรวจสอบจ่านวนอุปกรณ์คงคลัง
ได ้3.สามารถแจ้งเตือนเมื่อหลอดโปรเจคเตอร์ใกล้ครบชั่วโมงการใช้งาน 4.สามารถค้นหาข้อมูลนักบิน
ได ้5.สามารถค้นหาบันทึกข้อมูลการฝึกบินได ้6.สามารถรายงานจ่านวนชั่วโมงการฝึกบินรายบุคคล 7.
สามารถรายงานจ่านวนชั่วโมงการฝึกบิน รายวัน รายเดือน ละรายปี 

วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน 
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้การศึกษาความต้องการของผู้ใช้เป็นเรื่องที่จ่าเป็นมาก เพราะ

การพัฒนาระบบนั้นต้องค่านึงถึงความต้องการของผู้ใช้เป็นส่าคัญ หากไม่มีการสอบถามความต้องการ
ของผู้ใช้ให้ชัดเจน ความพึงพอใจในระดับมากก็ไม่สามารถเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ได้ จาก
การตอบแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นของหน่วย Simulator เครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7 ต้องการให้ระบบ
หน่วย Simulator เครื่องช่วยฝึกบิน สามารถใช้งานได้ดังนี้ 
 1.ให้ข้าราชการหน่วย Simulator เครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน7 มีการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้
ระบบบริหารจัดการงาน ฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน  
 2.รูปแบบของระบบบริหารจัดการงาน ฝุายเครื่องช่วยฝึกบินต้องมีความสะดวกและง่าย
ต่อการใช้งาน 
 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 
 เป็นขั้นตอนการออกแบบระบบและวางแผนงานให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบที่ได้ 
วิเคราะห์แล้ว โดยใช้การออกแบบ Context Diagram เพ่ือแสดงกระบวนการท่างานของระบบ ใช้ 
Data Dictionary แสดงโครงสร้างของฐานข้อมูล ออกแบบแฟูมข้อมูลน่าเข้า การรายงานผล 
ออกแบบหน้าจอ 
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รูปที่ 2 แผนภาพบริบทของระบบ (Context Diagrams 
 

4.2 ผลการพัฒนาระบบการท างาน 
ผลการพัฒนาระบบระบบบริหารจัดการงานฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์

ธานีพัฒนาโดยโปรแกรม AppServ 8.6.0 เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP โดยผู้ใช้ระบบจะเป็น
เจ้าหน้าที่ฝุายเครื่องช่วยฝึกบินSimulator กองบิน7 สรุปผลการด่าเนินงานดังนี้ 
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รูปที่ 3 หน้าจอจัดการการเข้าสู่ระบบ                       รูปที่ 4. หน้าจอจัดการหลักของเจ้าหน้าที่ 
 

 รูปที่ 5 หน้าจอการจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่                 รูปที่ 6 หน้าจอการจัดการเครื่องSimulator  

รูปที่ 7 หน้าจอจัดการข้อมูลการใช้หลอ           รูปที่ 8 การออกแบบหน้าจอรายงานชั่วโมงการฝึกบิน 
                                              
การประเมินระบบ 

การประเมินระบบท่าให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบบริหารจัดการงานฝุาย
เครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7 จังหวัด สุราษฎร์ธานี ที่ จัดท่าขึ้น รวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ใช้ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7 ที่จัดท่าขึ้น
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป      

แผนการประเมินระบบ 
แผนการประเมินระบบ คือ ให้ข้าราชการฝุายแผนกเครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7   สุราษฎร์

ธานี เป็นผู้ทดลองใช้ระบบ และหาจุดบกพร่องของระบบ ข้อมูล และเนื้อหาในระบบบริหารจัดการ
งานฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน เพ่ือจะได้น่ามาแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล  ที่ขาดหายไป เพ่ือให้ระบบเกิด
ความสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ 
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ระดับคะแนน  ค่าเฉลี่ย   ความหมาย 
  ระดับ 5   4.51-5.00  ดีมาก 
  ระดับ 4   3.51-4.50  ดี 
  ระดับ 3   2.51-3.50  ปานกลาง 
  ระดับ 2   1.51-2.50  พอใช้ 
  ระดับ 1   1.00-1.50  ควรปรับปรุง 
    ตารางท่ี 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแต่ละด้าน 

ความพึงพอใจ  ̅ S.D. แปลความหมาย 
ด้านเนื้อหา 
1.ความเหมาะสมของการใช้งานโปรแกรม 
2.ความรวดเร็วในการตอบสนองของโปรแกรม 
3.เนื้อหาชัดเจน ถูกต้อง 

 
5 

4.9 
4.9 

 
0 

0.35 
0.35 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.9 0.2 มากที่สุด 
ด้านการออกแบบ 
1. ความสวยงาม ความทันสมัยและน่าสนใจของโปรแกรม 
2. การจัดวางรูปแบบของโปรแกรมง่ายต่อการใช้งาน 
3. ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร อ่านง่ายและเหมาะสม 
4.ความเหมาะสมในการตกแต่งโปรแกรม 

 
4.7 
5 

 4.7 
5 

 
0.48 
0.31 
0.42 

0 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.9 0.2 มากที่สุด 
ด้านการท างานของโปรแกรม  
1.การใช้โปรแกรมช่วยให้มีความสะดวกต่อการท่างาน 
2.การใช้โปรแกรมช่วยให้มีความเข้าใจในการท่างาน มากขึ้น 
3.การใช้โปรแกรมช่วยให้การเก็บข้อมูลของฝุายเครื่องช่วยฝึกบินมี
ความเป็นระเบียบมาก ขึ้น 

 
5 

4.7 
 
5 

 
0.31 
0.48 

 
0.31 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
  มากที่สุด 

รวม 4.8 0.2 มากที่สุด 
ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ 
1.แสดงการใช้ของระบบการแจ้งเตือนเปลี่ยนหลอดโปรเจคเตอร์”  
2.ข้อมูลท่ีบันทึกในระบบมีความถูกต้องและแม่นย่า 
3.ช่วยลดอุปกรณ์ในการท่างานของที่ท่างาน 

 
5 

4.9 
5 

 
0.42 
0.31 
0.31 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.9 0.1 มากที่สุด 
รวมทั้งส้ิน  4.9 0.2 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการงานฝุาย
เครื่องช่วยฝึกบินด้านเนื้อหาของระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.9 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.2 
ด้านการออกแบบระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.9 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.2 ด้านการท่างาน
ของโปรแกรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.2 และด้านประสิทธิภาพและ
ประโยชน์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.9 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.1 ตามล่าดับ ความ พึงพอใจของ
ผู้ใช้งานโดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.9 ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน เท่ากับ 0.2 
ดังนั้นสรุปได้ว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบ อยู่ในระดับดีมาก 
 
ผลการวิจัย 
 ระบบการจัดการระบบบริหารจัดการงานฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน7 ผู้พัฒนาได้
ออกแบบหน้าจอส่าหรับการใช้งานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้ออกแบบครอบคลุ มตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ในแต่ละกลุ่มเพ่ือใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถอ่านวยความ
สะดวกแก่ข้าราชการผู้ใช้งาน ความสามารถของระบบโดยรวมประกอบด้วยฟังก์ชั่นต่างๆตามขอบเขต 
มีการใช้งานดังนี้ 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเครื่องช่วยฝึกบินSimuiator 
 เมื่อเข้าระบบมาหน้าแรกจะแสดงเมนูล็อคอินเข้าสู่ระบบ เมื่อล็อคอินเข้าใช้งาน สามารถ
จัดการข้อมูลต่างๆ ได้แก่ สามารถเพ่ิม แก้ไข ค้นหา ชองแฟูมข้อมูลหลักของ ยศ ต่าแหน่ง เจ้าหน้าที่ 
นักบิน ต่าแหน่งหลอดโปรเจคเตอร์ และเครื่องช่วยฝึกบิน สามารถตรวจสอบจ่านวนอุปกรณ์คงคลังได้ 
สามารถแจ้งเตือนเมื่อหลอดโปรเจคเตอร์ใกล้ครบชั่วโมงการใช้งาน สามารถค้นหาข้อมูลนักบินได้ 
สามารถค้นหาบันทึกข้อมูลการฝึกบินได้ สามารถรายงานจ่านวนชั่วโมงการฝึกบินรายบุคคล สามารถ
รายงานจ่านวนชั่วโมงการฝึกบิน รายวัน รายเดือน ละรายปี 
  
 การอภิปรายผล 

ในบทนี้เป็นการกล่าวสรุปถึงการสรุปผลการด่านิน ของระบบบริหารจัดการงาน  ฝุาย
เครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าเป็นไปตามแผนการด่าเนินงานในการพัฒนาระบบ 
ที่ตั้งเอาไว้หรือไม่ และได้รวมถึงข้อเสนอแนะของการจัดท่าระบบระบบบริหารจัดการงาน ฝุาย
เครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าใน ระหว่างการด าเนินงานมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
บ้าง พร้อมข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงระบบงาน เพ่ือให้ระบบ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่ง
สามารถสรุปรายละเอียดต่าง ๆ ได้ ดังนี้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติกาญจน์ พันธ์การุ่ง (2562) 
การพัฒนาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของ นักเรียนกรณีศึกษา โรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัว
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ราษฎร์บ่ารุง) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผลการประเมินความพึงพอใจ ผู้ใช้งานทุกกลุ่มมีความพึง  
พอใจต่อระบบสารสนเทศในทุกด้าน ระบบมีความถูกต้อง 
  
ข้อเสนอแนะ 

จากการออกแบบและการพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน ฝุายเครื่องช่วยฝึกบิน กองบิน 7 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อมีการน่าระบบไปใช้จริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมบ้างส่วนเพ่ือให้  
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขั้นตามขั้นตอนการท่างาน และมีความยืดหยุ่นเนื่องจากข้อมูล  
เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวล 
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แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ 

อำเภอเมืองตาก จังหวดัตาก 
The Path of Local Personnel Development : A Case study of Mae Tho 

Subdistrict Administrative Organization in Mueang Tak District, 
  Tak Province. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากร จำนวน 63 คน โดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการพัฒนาอาชีพ อยู่ในระดับ มาก 
รองลงมาคือ ด้านการศึกษาต่อ อยู่ในระดับ มาก ด้านการฝึกอบรม อยู่ในระดับ มาก ด้านการพัฒนา
ตนเอง อยู่ในระดับ มาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือ ด้านการพัฒนาองค์การ อยู่ในระดับ 
มาก 2) แนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
พบว่า องค์การต้องมีงบประมาณในการพัฒนา ต้องมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน ต้องส่งเสริมสนับสนุน
กระตุ้นการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ การพัฒนาบุคลากรต้องมุ่งเน้น
ประโยชน์ส่วนรวมบนหลักของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ         
 

คำสำคัญ : แนวทางการพัฒนา, บุคลากรท้องถิ่น, องค์การบริหารส่วนตำบล    
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 Abstract 
 The purposes of this research was 1 )  to study the condition of personnel 
development of Mae Tho Subdistrict Administrative Organization Mueang Tak District, 
Tak Province. 2 )  to study the guidelines for personnel development of Mae Tho 
Subdistrict Administrative Organization Mueang Tak District, Tak Province. Data were 
collected with a population of 63  people. By using a questionnaire. The  data were 
analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis. 
 The findings of the research indicated that; 1 ) Personnel Development 
Conditions of Mae Tho Subdistrict Administrative Organization Mueang Tak District, Tak 
Province. It was found that overall and very level. When considering each aspect in 
descending order of mean, it was found that The side with the highest mean was. The 
aspect of career development was at a high level, followed by further education at a 
high level, training at a high level, self development at a high level, and the last aspect 
with average was Organizational development is at a high level. 2 )  Personnel 
development guidelines of Mae Tho Subdistrict Administrative Organization Mueang 
Tak District, Tak Province. Organization must have a budget for development. There 
must be a clear development plan. Must promote, support and stimulate the learning 
and self-development of personnel on a regular basis. Personnel development must 
focus on the common good based on the principles of morality and ethics for effective 
work. 
 
Keywords : Developmentguidelines, localpersonnel, SubdistrictAdministrative 
Organization                   
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บทนำ 
 โลกปจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตนและเป็นยุคที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นได้ว่าใน
แต่ละวันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายและไรขอบเขต มีนวัตกรรมใหม่ ๆ และเทคโนโลยี ๆ 
ที่ก้าวหน้าล้ำสมัย เพื่อตอบสนองให้มนุษย์ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็ว ผู้คนทั่วโลกสามารถ 
ติดตอสื่อสารกันไดแบบไรพรมแดน ประชากรโลกเติบโตอย่างรวดเร็วมีความตองการอย่างหลากหลาย
และซับซอน มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน เทคโนโลยี ตลาดเงิน ตลาดทุน และวัฒนธรรมได้สะดวกขึ้น 
ส่งผลกระทบตอการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโครงสร้างต่าง ๆ ทั้ง
วัฒนธรรมและการบริหารจัดการ จากกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ส่งผลกระทบตอองคการ 
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองคการภาครัฐที่มีโครงสร้างการจัดการองคการ 
ที่ใหญ่ มีสายงานเป็นลำดับชั้นบังคับบัญชา มีการยึดกฎระเบียบเป็นหลักในการปฏิบัติงาน และมี 
การรวมศูนย์กลางอำนาจการบริหารและมีวัฒนธรรมเฉพาะขององคการ สงผลใหประสิทธิผลของ 
องคการมีระดับต่ำกวาภาคเอกชน นับว่าเป็นความท้าทายและยากลำบากอยางยิ่งของภาครัฐที่ 
จะตองเร่งพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน และตอบสนอง 
ความตองการของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิผลขององคการ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไปหรือตามวิทยาการสมัยใหม่นั้นก็คือการพัฒนาคุณภาพ
ของมนุษย์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมปัจจุบัน เพื่อที่จะทำให้สังคมสามารถ
เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะในการทำงานดีขึ ้น ตลอดจนมีทัศนคติที ่ด ีในการทำงาน อันเป็นผลให้ 
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอันจะนำไปสู่ 
ประส ิทธ ิภาพในการทำงานให ้ม ีค ุณภาพประสบความสำเร ็จเป ็นท ี ่น ่ าพอใจแก ่องค ์กร                                   
(สมาน รังสิโยกฤษฎ์, 2530 : 18; อ้างถึงใน วิชญาภา เมธีวรฉัตร, 2557 : 1) ในด้านเศรษฐศาสตร์นั้น 
หมายถึง การเพิ่มทุนมนุษย์ และการลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในด้านรัฐศาสตร์  หมายถึง การ
เตรียมประชาชนสำหรับการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง โดยเฉพาะประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย (จีระ หงส์ลดารมณ์, 2533 : 5; อ้างถึงใน วิชญาภา เมธีวรฉัตร, 2557 : 2) และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นยัง หมายถึง การจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนทำงาน เกี่ยวกับการ
กำหนด และการดำเนินนโยบายในด้านการวางแผนกำลังคน การจัดหา และคัดเลือกคนทำงาน การ
พัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประชาสัมพันธ์ เพื่อการธำรงรักษากำลังคน การพัฒนาสภาพการ
ทำงานอย่างเป็นธรรม เพื่อความมุ่งหมายให้คนทำงานอยู่ดี และเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของ
องค์กร (พะยอม วงศ์สารศรี, 2537 : 5; อ้างถึงใน วิชญาภา เมธีวรฉัตร, 2557 : 2) ดังนั้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักการทั่วไปจึงนับได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญท่ีผู้วิจัยมองว่าควรศึกษาหาคำตอบ 
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 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์ความรู้จะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากกว่าปัจจัยอื่น ๆ 
จึงเป็นความท้าทายในการจัดสรร การนำเอาองค์ความรู้ของทรัพยากรมนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ในการทำงาน (วิเชียร วิทยอุดม, 2549 : 5; อ้างถึงใน วิชญาภา เมธีวรฉัตร, 2557 : 3) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จึงต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมขององค์การ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ 
และขีดความสามารถในการแข่งขัน (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2548 : 42; อ้างถึงใน วิชญาภา เมธีวรฉัตร
, 2557 : 3) อีกทั้งต้องพัฒนาตัวเองให้ได้มีโอกาสเรียนรู้โดยการฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา 
เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ ศักยภาพในการทำงาน และการปรับพฤติกรรมให้มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองค์การ ทำให้มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้น 
(สุนันทา เลาหนันทน์, 2546 : 224; อ้างถึงใน วิชญาภา เมธีวรฉัตร, 2557 : 3) องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นเป็นองค์การหนึ่งที่จำเป็นต้องทำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรของ
องค์การมีคุณภาพมีความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้ทันต่อความก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้นให้การบริการ
ประชาชน จึงมีความจำเป็นในการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่บุคลากรในด้าน     
ต่าง ๆ เช่น ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษาต่อ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการพัฒนาอาชีพ และ
ด้านการพัฒนาองค์การ เป็นต้น 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีความเข้มแข็งพัฒนาได้ตามศักยภาพอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ 
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบัน 
และในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก  
 2.  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ 
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
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 ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
 ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ 
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงดังภาพประกอบที่ 1 ดังนี้      
    
 
 
 

 
  
 
 

ภาพประกอบที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ 
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผู้วิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้วิจัยได้
ดำเนินการ ดังนี้   
 1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แหล่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษา คนควา รวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ สารนิพนธ รายงานการวิจัย เพ่ือใช้ประกอบ 
การวิเคราะห์ใหมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 
 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม เก็บข้อมูล 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการฝึกอบรม 2) ด้านการศึกษาต่อ 3) ด้านการพัฒนาตนเอง 4) ด้านการพัฒนาอาชีพ  
และ 5) ด้านการพัฒนาองค์การ มีลักษณะเป็นการตั้งคําถามแบบปลายปด ซึ่งเป็นการกำหนดคำตอบ
ไวลวงหนา เพ่ือให้ผู้ตอบเลือกคําตอบที่ใกลเคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด และผู้วิจัยเป็นผู้เก็บ
รวบรวมขอมูลด้วยตนเอง  
 
 

 1. ด้านการฝึกอบรม  
 2. ด้านการศึกษาต่อ  
 3. ด้านการพัฒนาตนเอง  
 4. ด้านการพัฒนาอาชีพ 
 5. ด้านการพัฒนาองค์การ  

 

ตัวแปรตาม      ตัวแปรอิสระ 

     สภาพและแนวทางการพัฒนา

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล

แม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
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ผลการวิจัย  
 แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก สรุปตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 
 1.  ผลการศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการพัฒนาอาชีพ อยู่ในระดับ มาก รองลงมา
คือ ด้านการศึกษาต่อ อยู่ในระดับ มาก ด้านการฝึกอบรม อยู่ในระดับ มาก ด้านการพัฒนาตนเอง  
อยู่ในระดับ มาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือ ด้านการพัฒนาองค์การ อยู่ในระดับ มาก  
 2.  ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก พบว่า องค์การต้องมีงบประมาณในการพัฒนา ต้องมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน 
ต้องส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ การพัฒนา
บุคลากรต้องมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมบนหลักของคุณธรรมจริยธรรมเพื ่อให้เกิดการทำงานที ่มี
ประสิทธิภาพ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้  
 ผลการศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก พบว่า องค์การใช้รูปแบบในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 1) ด้านการฝึกอบรม 2) ด้าน
การศึกษาต่อ 3) ด้านการพัฒนาตนเอง 4) ด้านการพัฒนาอาชีพ และ 5) ด้านการพัฒนาองค์การ
โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าองค์การเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่
จำเป็นต้องพัฒนา จึงมีแผนและโครงการในการพัฒนาบุคลากร และมีการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต์ บุญสนอง (2555) ทีไ่ด้วิจัยเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยด้านองคการแหง 
การเรียนรูและปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลตอประสิทธิผลขององคการ ผลการวิจัย
พบวา ระดับการดําเนินงานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองคการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริณัฏฐ์ สิทธิภรเจริญ (2557) ที่ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบวา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุชาติ ปิยนราวิชญ์ (2559) ที่ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กับประสิทธิผลองคการของสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.1 ด้านการฝึกอบรม องค์การควรจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ทำให้บุคลากรเกิด
ความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการปฏิบัติงานจริง อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทำงานของบุคลากรได้   
 1.2 ด้านการศึกษาต่อ องค์การควรส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ไปศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้สูงขึ้น และมีผลต่อการปฏิบัติงานของ
องค์การ 
 1.3 ด้านการพัฒนาตนเอง องค์การควรกระตุ้น สนับสนุน และส่งเสริมใหบุคลากร
พัฒนาตนเองในเรื่องต่าง ๆ โดยองค์การอาจเพิ่มแหล่งการเรียนรู้ เช่น ระบบอินเทอรเน็ต หองสมุด 
และกิจกรรมสงเสริมการอ่าน เป็นต้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการหาความรูเพ่ิมเติมของบุคลากร 
หรืออาจหากิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาตนเอง โดยมีเงินรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจเกิดขวัญกำลังใจที่จะ
พัฒนาตนเองเพ่ิมมากข้ึน 
 1.4 ด้านการพัฒนาอาชีพ องค์การควรสร้างกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายใน
องค์การ ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความรักและความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยทุกคนมี
ส่วนร่วมในการทำงาน และมีเป้าหมายความสำเร็จของตนเองและเป้าหมายขององค์การไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 1.5 ด้านการพัฒนาองค์การ องค์การควรจัดหลักสูตรการใช้ระบบสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการปฏิบัติงานขององค์การ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถทำให้
บุคลากรมีทักษะและความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์การมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 การวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้
แบบสอบถาม เพียงอย่างเดียว ในการวิจัยครั ้งต ่อไปควรใช้ระเบียบวิธ ีการวิจ ัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วยจะทำให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น 
 2.2 ควรวิจัยในมิติและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2) ศึกษาแนวทางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ประชากร จำนวน 48 คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่า
มะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความรับผิดชอบ อยู่ใน
ระดับ มาก รองลงมาคือ ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ มาก ด้านการยอมรับนับถือ 
อยู่ในระดับ มาก ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับ มาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือ 
ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน อยู่ในระดับ มาก 2) แนวทางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พบว่า ด้านความสำเร็จ
ในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควรจัดการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เพื่อให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ด้านการยอมรับนับถือ ผู้บังคับบัญชาควรให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชย และยอมรับ
บุคลากรทุกคน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผู ้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้
ความสามารถของบุคลากร และให้อิสระในการปฏิบัติงาน และให้อิสระในการปฏิบัติงาน ด้านความ
รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาควรให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ให้ความไว้วางใจในหน้าที่การปฏิบัติงานที่
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รับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจและได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ ด้าน
ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน ผู้บังคับบัญชาควรจัดให้มีการฝึกอบรม พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานสม่ำเสมอ มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมบนหลักของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เกิดการทำงานที่
มีประสิทธิภาพ มีหลักเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งงานที่ชัดเจน และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคน ได้
เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น   
 
คำสำคัญ : แรงจูงใจ, การปฏิบัติงานของบุคลากร, องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
Abstract 
 The purposes of this research was 1) A study of the motivation for the 
performance of personnel of Pa Mango Subdistrict Administrative Organization. Mueang 
Tak District, Tak Province. 2 )  To study the motivation guidelines for the performance 
of personnel of Pa Mango Subdistrict Administrative Organization Mueang Tak District, 
Tak Province. Data were collected with a population of 4 8  people. By using a 
questionnaire. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard 
deviation and content analysis. 
 The findings of the research indicated that; 1)  Motivation for the performance 
of personnel of Pa Mango Subdistrict Administrative Organization Muang Tak District, 
Tak Province, overall and by aspect at a high level When considering each aspect in 
descending order of mean, it was found that the side with the highest mean was 
Responsibility was at a high level, followed by success in working at a high level, 
respect at a high level, job characteristics at a high level, and the aspect with the last 
average was The progress of the job position was at a high level. 2 )  Motivational 
guidelines for the performance of personnel of Pa Mango Subdistrict Administrative 
Organization Muang Tak District, Tak Province found that the success in the work The 
supervisor should provide training to provide knowledge in the operation of personnel. 
so that personnel can perform their responsibilities Solve problems that occur in the 
operation successfully achieving the goals set. respect The supervisor should honor, 
honor, commend and accept all personnel. The nature of the work performed The 
supervisor should assign tasks that match the knowledge and abilities of the personnel. 
and give freedom to work and give freedom to work Responsibility Supervisors should 
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involve all personnel. Trust in performing duties and responsibilities So that all 
personnel are satisfied and can use their knowledge to the fullest. in terms of 
advancement in the job position The supervisor should provide training. Develop skills 
in working on a regular basis Focus on the common good based on the principles of 
morality and ethics for effective work. There are clear rules for job promotion. and 
provide opportunities for all personnel promoted to a higher position. 
 
Keywords : Development guidelines, local personnel, Subdistrict Administrative 
 Organization                         
 
บทนำ 
 ในยุคปัจจุบันองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอย่างมาก 
เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยที ่สำคัญที ่สุดของการขับเคลื ่อนการทำงาน ที ่ส่งผลให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งยังมีผลต่อความก้าวหน้าและเสื่อมถอยขององค์กร ซึ่ง
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีบทบาทสำคัญต่อการผลักดันภารกิจให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
สิ ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรให้ทรัพยากรบุคคลขององค์กรทำงานอย่างเต็มความสามารถ มีความ
จงรักภักดีในองค์กร ทำงานได้มีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน องค์กรจึงจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน เนื่องจากแรงจูงใจนั้นมีอิทธิผล
ต่อผลผลิตของงานมาก ซ่ึงงานจะมีประสิทธิภาพที่ดีหรือไม่นั้น แรงจูงในการปฏิบัติงานของบุคลากรมี
ส่วนสำคัญ ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื ่องง่ายนักที่บุคลากรทุกคนจะตอบสนองต่องานที่ได้รับมอบหมาย การ
บริหารจัดการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร คนคือทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดที่จะสร้างสรรค์
งานให้เจริญก้าวหน้า การที่องค์กรจะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น ผู้บริหาร
ต้องแน่ใจว่าบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าบุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างไม่เต็มที่ ไร้ซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อผลผลิต (Productivity) ซึ่ง
จะทำาให้เกิดความล่าช้า และมีผลกระทบต่อความสำเร็จของงาน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็น
สิ่งจำเป็น ผู้บริหารจึงต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา เพ่ือทำให้เกิดมั่นใจว่าบุคลากรจะปฏิบัติงานได้อย่าง
มีคุณภาพ สม่ำเสมอ และไว้วางใจได้ ประการที่สำคัญสำหรับผู้บริหารจะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลา
ว่า บุคลากรแต่ละคนนั้นมีศักยภาพและมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน สามารถตัดสินใจที่ดี
ได้ และสามารถดำเนินงานทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความราบรื่น ถ้าหากผู้บริหารคอยแต่ตรวจสอบ 
ควบคุมแม้กระทั่งรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ คอยชี้แนะในเรื่องซ้ำ ๆ ก็จะส่งผลให้ผลผลิตและคุณภาพ
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ของงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์, 2545 : 38; อ้างถึงใน พระพงษ์ศักดิ์ สน.ตมโน 
(เกษวงศ์รอด), 2561 : 1)  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีบทบาทพื้นฐานในการช่วยส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยกล่าวคือ ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเลือกตัวแทนเข้าไปเพื่อทำหน้าที่ในทาง
นิติบัญญัติและเลือกฝ่ายบริหารเข้าไปบริหารหรือดำเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนแทบทั้งสิ้น เช่น ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปากท้อง ปัญหาทางด้าน
การส่งเสริมอาชีพ ปัญหาสาธารณูปโภค ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ทุกปัญหาล้วนแล้วแต่สำคัญ 
และการบริหารจัดการขององค์กรส่วนท้องถิ่นจะขับเคลื่อนไปได้นั้นต้องอาศัย “คน”  ภายในองค์กร
เป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในหน่วยงาน หากประกอบไปด้วย
ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็จะประสบความสำเร็จในด้านการ
บริหารงานและสามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่นให้ลุล่วงไปได้ และพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญอย่างรวดเร็ว 
และยั่งยืน การบริหารงานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานรัฐกิจ ธุรกิจ หรือการศึกษาก็ตาม ต่างก็
ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญในการบริหารงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 6 M ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) 
วัสดุอุปกรณ์ (Material) วิธ ีการจัดการ (Management) เครื ่องจักร (Machine) และการตลาด 
(Market) ซึ่งเรียกว่า ทรัพยากรหลักของการบริหาร (ตุลา มหาสุธานนท์, 2545 : 46; อ้างถึงใน
พระพงษ์ศักดิ์ สน.ตมโน (เกษวงศ์รอด), 2561 : 1-2)  
 การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่ต้องนำเข้ามาเป็นหลักใน
การบริหารจัดการภายในองค์กร การสร้างขวัญและกำลังใจมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น เงิน (Money)  
เป็นสิ่งกระตุ้นที่สำคัญที่อยู่ในรูปแบบของเงินเดือนหรือเงินค่าจ้าง เงินมีแนวโน้มจะมีความสำคัญต่อ 
บุคคลมากขึ้น สำหรับบุคคลที่มีครอบครัวเงินเป็นสิ่งที่ใช้บรรลุมาตรฐานการครองชีพ การมีส่วนร่วม  
(Participation) จะช่วยให้บุคคลมีความรู้และเข้าใจปัญหาและผลงาน การมีส่วนร่วมย่อมหมายถึง  
การยอมรับและการผูกพันทำให้บุคคลรู้สึกถึงความสำเร็จ คุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of 
working life) การออกแบบงานการพัฒนางานและการปรับปรุ ง สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ตลอดจนการจัดระบบในการทำงานจะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลทำงานให้องค์กรตลอดไป (ประหยัด 
หงส์ทองคำ, 2553 : 45)  
 แรงจูงใจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพของงานที่จะส่งผลไปสู่ความสำเร็จขององค์กร  
ซึ่งความสำเร็จที่สำคัญ ๆ นั้นต้องมีกระบวนการที่ด ีเริ่มตั้งแต่การสร้างแรงจูงใจที่ดี เพ่ือให้บุคลากรมี 
จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน และเม่ือศึกษาถึงงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่แล้วพบว่า ปัจจัยจูงใจ 
และปัจจัยค้ำจุน เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังตัวอย่างงานวิจัย อาทิ 
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เช่น อ้อมอารีย์ ยี่วาศรี (2552) ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการปกครองที่ทำ
การปกครองอำเภอในเขตจังหวัดกาฬสินธ์ ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ปกครองที่ทำการปกครองอำเภอในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ใน  ระดับมาก การเปรียบเทียบ
แรงจูงใจ ที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่มีอัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน
ทางสถิติที ่ระดับ .05 ซึ ่ง ภรภัทร หมอยา (2557) ได้วิจัยเรื ่อง ปัจจัยที ่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัท ที.ซี.  ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ใน  ระดับมาก เพศและอายุที่ต่างกัน มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน แต่ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และ ธีระชัย ไชยเมือง (2557) ได้วิจัยเรื ่อง 
ปัจจัยที่มีส่งผลต่อแรงจูงใจในการท้างานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงแรมอิสติน  แกรนด์สาทร 
กรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยค้ำจุนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการมีระดับแรงจูงใจปานกลาง ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าการ
สร้างแรงจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานภายในองค์กรด้วยความเต็มใจ ตั้งใจ มุ่งม่ัน และมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงแรงจูงใจบุคลากรมีความสำคัญและมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร   
โดยตรง   
 จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยตระหนักและเห็นถึงสำคัญ
ของการสร้างแรงจูงใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายในองค์กรเกิดประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรบริหาร
ส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน ให้มปีระสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล 
ป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
 การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงดังภาพประกอบที่ 1 ดังนี้      
    
 
 
 

 
  
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผู้วิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้วิจัยได้
ดำเนินการ ดังนี้   
 1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แหล่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษา คนควา รวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ สารนิพนธ รายงานการวิจัย เพ่ือใชประกอบ 
การวิเคราะห์ใหมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 
 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม เก็บข้อมูล 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 2) ด้านการยอมรับนับถือ 3) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
4) ด้านความรับผิดชอบ และ 5) ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน มีลักษณะเป็นการตั้ง
คําถามแบบปลายปด ซึ่งเป็นการกำหนดคำตอบไวลวงหนา เพ่ือให้ผู้ตอบเลือกคําตอบที่ใกลเคียงกับ
ความเป็นจริงมากท่ีสุด และผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมขอมูลด้วยตนเอง  

1. ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน  
2. ด้านการยอมรับนับถือ  
3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
4. ด้านความรับผิดชอบ  
5. ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่
 การงาน  

 

ตัวแปรตาม      ตัวแปรอิสระ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล 
ป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
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ผลการวิจัย  
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก (= 3.69) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความรับผิดชอบ 
อยู่ในระดับมาก (= 3.81) รองลงมาคือ ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ มาก (= 3.77) 
ด้านการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับ มาก (= 3.70) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับ มาก (= 
3.68) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือ ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน อยู่ในระดับ 
มาก (= 3.51) 
 2. ผลการศึกษาแนวทางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่า
มะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พบว่า ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควร
จัดการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้านการยอมรับนับถือ 
ผู้บังคับบัญชาควรให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชย และยอมรับบุคลากรทุกคน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร และให้อิสระในการ
ปฏิบัติงาน และให้อิสระในการปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาควรให้บุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วม ให้ความไว้วางใจในหน้าที่การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจ
และได้ใช ้ความรู ้ความสามารถได้อย่างเต็มที ่ ด ้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที ่การงาน 
ผู้บังคับบัญชาควรจัดให้มีการฝึกอบรม พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ มุ่งเน้นประโยชน์
ส่วนรวมบนหลักของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีหลักเกณฑ์ในการ
เลื่อนตำแหน่งงานที่ชัดเจน และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคน ได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น   
 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้  
 1. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยรวมและรายด้าน อยู ่ในระดับมาก ทั ้งนี ้อาจเป็นเพราะว่า 
ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานให้
รับผิดชอบ มีการอบรมให้ความรู ้ และให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชย และยอมรับตวามแตกต่างของ
บุคลากรทุกคน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ละมุต บุตรา (2552; อ้างถึงใน พระพงษ์ศักดิ์ สนฺตมโน 
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(เกษวงศ์รอด), 2561) ที่ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่ อำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา ระดับแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก ยังไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรัตน์ เพชรยวน (2552; อ้างถึงใน 
พระพงษ์ศักดิ์ สนฺตมโน (เกษวงศ์รอด), 2561) ทีไ่ด้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติของข้าราชการพล
เรือนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ผลการวิจัยพบวา ระดับแรงจูงใจข้าราชการในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงเพ็ญ ศรีพรหม 
(2552; อ้างถึงใน พระพงษ์ศักดิ์ สนฺตมโน (เกษวงศ์รอด), 2561) ที่ได้วิจัยเรื ่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตพื้นที่อำเภอวังม่วง
และอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบวา ระดับแรงจูงใจข้าราชการในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการศึกษาแนวทางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่า
มะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สามารถอภิปรายผลการวิจัยแต่ละด้านได้ ดังนี้    
 2.1 ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควรจัดการอบรมให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559 : 
49) ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การ
คลังสินค้า ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก 
 2.2 ด้านการยอมรับนับถือ ผู้บังคับบัญชาควรให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชย และยอมรับ
บุคลากรทุกคน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดุลย์ ทองจำรูญ (2556 : 73) ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเขตพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัย
พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมและรายข้อ   
อยู่ในระดับมาก  
 2.3 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผู ้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้
ความสามารถของบุคลากร และให้อิสระในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฐมวงค์ สีหา
เสนา (2557 : 48) ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลค่ายเนินวง 
ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก   
 2.4 ด้านความรับผิดชอบ ผู ้บังคับบัญชาควรให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ให้ความ
ไว้วางใจในหน้าที่การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจและได้ใช้ความรู้
ความสามารถได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559 : 52) ได้วิจัยเรื่อง 
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แรงจูงใจที ่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้ าง องค์การคลังสินค้า 
ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก 
 2.5 ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน ผู้บังคับบัญชาควรจัดให้มีการฝึกอบรม 
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมบนหลักของคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีหลักเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งงานที่ชัดเจน และเปิดโอกาส
ให้บุคลากรทุกคน ได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดุลย์ ทองจำรูญ (2556 : 76) 
ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเขตพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.1 ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน องค์การควรจัดการฝึกอบรมให้บุคลากรใน
หลักสูตรต่าง ๆ ที่ทำให้บุคลากรเกิดความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการปฏิบัติงานได้จริงเพิ่มขึ้น 
อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากร 
 1.2 ด้านการยอมรับนับถือ องค์การควรยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของบุคลากร
ทุกคน โดยมีความเชื่อว่าบุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถที่ปฏิบัติงานได้ มีความเป็นกันเอง ให้
เกียรติ ยกย่อง และชมเชย  
 1.3 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ องค์การควรกระตุ้น สนับสนุน และส่งเสริมใหบุคลากร
พัฒนาตนเองในเรื่องต่าง ๆ โดยองค์การอาจเพิ่มแหล่งการเรียนรู้ เช่น ระบบอินเทอรเน็ต หองสมุด 
และกิจกรรมสงเสริมการอ่าน เป็นต้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการหาความรูเพ่ิมเติมของบุคลากร 
หรืออาจหากิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาตนเอง โดยมีเงินรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจเกิดขวัญกำลังใจที่จะ
พัฒนาตนเองเพ่ิมมากข้ึน และควรมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร 
 1.4 ด้านความรับผิดชอบ องค์การควรสร้างกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์การ 
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน เกิดความรักและความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ทำงาน มีความพึงพอใจ เน้นความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีเป้าหมายความสำเร็จของตนเองและ
เป้าหมายขององค์การไปในทิศทางเดียวกัน 
 1.5 ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน องค์การควรจัดหลักสูตรการใช้ระบบ
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการปฏิบัติงานขององค์การ เพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถทำให้บุคลากรมีทักษะและความชำนาญในการใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้การ
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ปฏิบัติงานขององค์การมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ไปศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น เพ่ือพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้สูงขึ้น ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานขององค์การ และมี
หลักเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งงานที่ชัดเจน  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 การวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้
แบบสอบถาม เพียงอย่างเดียว ในการวิจัยครั ้งต ่อไปควรใช้ ระเบียบวิธ ีการวิจ ัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วยจะทำให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น 
 2.2 ควรวิจัยในมิติและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอแนวทางในการสร้างแรงจูงใจบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก  
 
เอกสารอ้างอิง 
เกศณรินทร์ งามเลิศ. (2559). แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
 และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า. การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
ดวงเพ็ญ ศรีพรหม. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ 
 บริหารส่วนตำบล ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตพื้นที่อำเภอวังม่วง และอำเภอมวกเหล็ก 
 จังหวัดสระบุรี.   วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏวไลยลงกรณ์.  
ตุลา มหาสุธานนท์. (2545). หลกัการจัดการ หลักการบริหาร. กรุงเทพฯ : นศ. พัฒนา. 
ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์. (2545). เทคนิคการจูงใจพนักงาน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ :  
 Be Bright Books. 
ธีระชัย ไชยเมือง. (2557). ปัจจัยที่มีส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
 โรงแรมอิสตินแกรนด์สาทร. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
 เกษมบัณฑิต. 
ปฐมวงค์ สีหาเสนา. (2557). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลค่ายเนินวง 
 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี. งานนิพนธ์หลักสูตร 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ประหยัด หงส์ทองคำ. (2553). การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า.  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1265 
 

พระพงษ์ศักดิ์ สน.ตมโน (เกษวงศ์รอด). (2561). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
 เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว. สารนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
ไพรัตน์ เพชรยวน. (2552). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน กรมการปกครอง  
 กระทรวงมหาดไทย. ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
 บริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.  
ภรภัทร หมอยา. (2557). ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับหัวหน้างาน
 ของบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด. การค้นคว้าอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 
ละมุต บุตรา. (2552). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่  
 อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  
อดุลย์ ทองจำรูญ. (2556). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเขตพื้นที่
 อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ. การค้นคว้าอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีสุรนารี.  
อ้อมอารีย์ ยี่วาศรี. (2552). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการปกครองที่ทำการปกครอง
 อำเภอในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์. งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 มหาสารคาม. 
  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1266 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไทยประกันชีวติ จำกัด (มหาชน) 
ในสังคมประชาธิปไตย 

Social Responsibility of Thai Life Insurance Public Company Limited 
In a Democratic Society. 

 
ชิงชยั  มากบญุ1 อภิชิต  ดวงธิสาร2 ไพรัช  บุญประกอบวงศ3์ และ สทิธิเดช  วงศ์ปรัชญา4 

Chingchai  Markboon  Apichit  Duangthisan Pairat  Bunprakopwong and Sittidet  Wongprachya 

 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในสังคมประชาธิปไตย โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างของ
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานขายประกันบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 
จำนวน 238  คน โดยใชวิธีการสุ่มจำนวนตัวย่างจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ ซึ่งกำหนดความคลาด               
เคลี่อนของการสุ่มเท่ากับ 0.05 เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล สถิติการ
วิเคราะห์ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ยนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการวิเคราะห์ทดสอบ
สมมติฐาน ใช้ค่า T-test และค่า F-test ผลการวิจัยพบว่า ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขายประกันบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อันดับแรก ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รองลงมา
นโยบายการบริหารงานของบริษัท ความมั่นคงและความก้าวหน้า ตามลำดับ โดยค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ผลการเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานขายประกันบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำแนกตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายได้ พบว่าพนักงานขายประกันที่มีเพศและอายุ
ต่างกันมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ส่วนพนักงานขายประกันที่มีระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายได้ต่างกัน มีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

คำสำคัญ : ความรับผิดชอบต่อสังคม, นโยบายการบริหารงานของบริษัท, สภาพการทำงาน   
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Abstract 
This research purposes to study the level and compare the social responsibility 

of Thai Life Insurance Public Company Limited in a democratic society. The population 
and sample of this research were 2 3 8  salespersons of Thai Life Insurance Public 
Company Limited, head quarter. The random sampling method of Taro Yamane was 
used, which determined the sampling error of 0 . 0 5 .  The questionnaires were the 
research tools used to collect the information. The analytic statistic included finding 
the percentage, mean, standard deviation, and the statistical analysis of Hypothesis 
testing used T-test and F-test values. The resulted of the research showed that the 
level of social responsibility in the performance of the salespersons of Thai Life 
Insurance Public Company Limited, head quarter was at a high level. When considering 
each aspect, it was found out that interpersonal relationship had the highest mean, 
followed by the company’s management policy, the stability and progress 
respectively, and the compensation and benefits had the least mean. The results of 
the comparision of social responsibility in performance of the salespersons of Thai Life 
Insurance Public Company Limited, head quarter classified by gender, age, education 
level, work duration, and income showed that the insurance salespersons with 
different gender and ages had the different social responsibility in performing their 
jobs. For the insurance salespersons with different level of work duration and income 
showed no different of the motivating factor performance with the statistically 
significant at a level of 0.05. 
 
keywords : Corporate Social Responsibility, Company Management Policy, Working  
conditions    
 
บทนำ 

นับจากที ่การประกันชีว ิตเริ ่มเป็นที ่ร ู ้จ ักในเมืองไทยราวสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีบริษัท
ต่างประเทศเข้ามาดำเนินกิจการ และตั้งสำนักงานตัวแทนเสนอขายประกันชีวิตแบบตลอดชีพ พร้อม
กับมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เอกอัครมหาเสนาบดี เป็นผู้ถือกรมธรรม์ฉบับแรกนั้น อาจ
เรียกได้ว่าการประกันชีวิตยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากนัก แต่หลังจากได้มีการก่อตั้งกองประกันภัย สังกัด
กระทรวงพาณิชย์และคมนาคมขึ้นในปี พ.ศ. 2472 ธุรกิจประกันชีวิตก็เริ่มเป็นที่แพร่หลาย มีบริษัท
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ประกันชีวิตต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาในช่วงปี พ.ศ . 2485 อันเป็นช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีกลุ่มบุคคลไทยได้ก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตที่เป็นของคนไทยขึ้นเป็นครั้งแรก 
(อ้างจาก, www.thailie.com,2561) 

การประกันชีวิตต้องหยุดชะงักลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทประกันชีวิตต่างชาติได้
พากันปิดกิจการ และขนทรัพย์สินกลับสู่ภูมิลำเนาเดิม ยังความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยใน
เมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้คนไทย และข้าราชการผู้ใหญ่ของไทยในสมัยนั้น จึงได้รวมตัวกัน
ก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตของไทยขึ้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2485 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประกัน
ชีวิต จำกัด (มหาชน) นับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย ที่มุ่งสร้างหลักประกันที่มั่นคง
ให้กับครอบครัวคนไทย 

ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่เริ่มมีความรู้ความเข้าใจและสนใจในเรื่องการลงทุน การประกัน
ชีวิต และตื่นตัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคมในปัจจุบันส่งผลให้การดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่มีความ
แน่นอนในการทำงาน การดำเนินชีวิต ส่งผลให้ประชาชนจำเป็นต้องสร้างความมมั่นคงให้กับชีวิตและ
ครอบครัว การประกันชีวิตเป็นทางเลือกหนึ่งที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัว (สมพงษ์  
เสนชัย, 2544 : 1) การประกันชีวิตมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศทั้งในด้านช่วยสร้างหลักประกันความมมั่นคงพื้นฐานแก่ครอบครัวของผู้เอาประกันภัย 
ธุรกิจประกันชีวิตจึงเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก การประกันชีวิตนับวันจะ
มีบทบาทและความสำคัญกับชีว ิตเพิ ่มมากขึ ้น เนื ่องจากสภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่สามารถกำหนดทิศทางหรือคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตได้ ดังนั้นจึง
ทำให้การประกันชีวิตได้รับความสนใจจากประชาชนเพ่ิมมากข้ึน (กรมการประกันภัย, 2549 : 3) โดย
จะเห็นได้จากอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันสุขภาพท่ีเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ  

 ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนและการประกันชีวิตเพ่ิม
มากขึ้น แม้ธุรกิจประกันชีวิตไทยจะมีอัตราการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ด้วยการแข่งขันของภาคธุรกิจ
อันดุเดือด จากการออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลาย และได้รับการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจ
ประกันชีวิตจากภาครัฐเสมอมา แต่ประชาชนก็ต้องแลกด้วยเบี้ยประกันที่สูงขึ้น อย่างการถูกปรับ
เพิ่มขึ้นทุก ๆ 5 ปี เพื่อสภาพคล่องและความยั่งยืนของกรมธรรม์ แต่หากมีการเพิ่มมาตรการที่ชว่ยให้
ประชากรมีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพระยะยาว เพราะเมื่อประชากรมีสุขภาพดีสามารถพึ่งตนเองได้ ค่าใช้จ่าย
ในการดูแลสุขภาพก็จะเพิ่มขึ้นช้าลง การบริการของตัวแทนจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ และการที่ตัวแทน
ประกันชีวิตมีความตระหนักในจรรยาบรรณ หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้เอาประกัน

http://www.thailie.com,2561/
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ชีวิตและบริษัทที่สังกัดอยู่ก็จะนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า
ขึ้น และแน่นอนสุดประโยชน์จะตกแก่ธุรกิจประกันภัย 

จากภาพรวมของการทำงานของบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต ย่อมมีรูปแบบการจัดการของ
แต่ละปัจเจกบุคคลที่แตกต่างกันไปตามทักษะที่ฝึกฝนกันมา ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนไปทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง ซึ่งล้วนขึ้นอยู่กับปัจจุยสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกที่แตกต่างกันไป และทัศนคติความ
เชื่อที่ยังเป็นข้อกังขาต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่ทุกวันนี้ ว่าจะซื้อกับใครดีที่สุด อีกเหตุผลที่อาชีพ
ตัวแทนไร้ทิศทางคือตัวแทนส่วนใหญ่มีอาชีพอยู่แล้วฉะนั้นการทำงานจึงเป็นแบบอาชีพเสริมหรือพาส
ไทล์ (Pastime) เสียส่วนใหญ่และส่วนที่เป็นตัวแทนเต็มเวลาหรือฟูลไทล์ (Fulltime) ยังมีเปอร์เซ็นต์
ที่ต่ำอยู่มากทีเดียว นี่นับเป็นเรื่องสำคัญท่ีรัฐต้องหันมาให้ความสนใจในวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต นั่น
หมายถึงการสร้างคุณภาพตัวแทนให่มั่นคงแล้วยังส่งผลให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและ
เป็นธรรมด้วยในฐานะผู้บริโภคโดยที่การทำงานในการทำประกันชีวิตตัวแทนขายประกันต้องเป็น
สื่อกลางระหว่างผู้บริโภคกับบริษัทโดยการให้คำแนะนำและชักชวนให้ทำประกันชีวิต ตัวแทนประกัน
ชีวิตจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสื่อกลางที่จะอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจในเงื ่อนไขของผลประโยชน์
ข้อยกเว้น และข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ตัวแทนประกันชีวิตที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องได้รับใบอนุญาต
การเป็นตัวแทนประกันชีวิตจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ 

การที่พนักงานได้ปฏิบัติงานในบรรยากาศที่สร้างสรรค์ บรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจ 
บรรยากาศของความปรารถนาดี บรรยาการศของความใส่ใจซึ่งกันและกัน และบรรยากาศที่เอ้ือให้คน
ได้พัฒนาและก้าวหน้า จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่องค์กรต้องหันมาใส่ใจ เพราะสิ่งเหล่านี้คือความสำเร็จที่
ยั่งยืนและแท้จริง และเมื่อพนักงานทำงานด้วยความสุขกายและสบายใจ ก็ส่งผลให้การทำงานของ
พนักงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน และทำให้พนักงานเกิดความรักในองค์กร ด้วยการจูง
ใจในการทำงานนั้นเป็นแรงพลักดันที่สำคัญในองค์กรด้วย พนักงานที่มีแรงจูงใจในการทำงานจะ
ทำงานได้ดีกว่าพนักงานที่ไม่มีแรงจูงใจ ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน เพ่ือ
กระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทำงานมากข้ึน แต่ในการที่จะสร้างสิ่งจูงใจนั้นไม่ใช่เรื่อง
ง่าย ผู้บริหารจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องความต้องการของพนักงาน เพราะพนักงานแต่ละคนก็มี
ความต้องการที่แตกต่างกัน ผู้บริหารจึงควรพยายามเข้าหาพนักงาน เพื่อผู้บริหารจะได้รับทราบถึง
ความต้องการของพนักงานและทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น การดูแลและเอาใจใส่พนักงานอย่างใกล้ชิดจะ
ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อองค์กร ในเรื่องค่าตอบแทนก็เป็นส่วนสำคัญของการจูงใจ
พนักงาน โดยต้องสามารถกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับความทุ่มเทและความพยายามในการ
ทำงานของพนักงานแต่ละคนที่มีให้กับองค์กร เพราะถ้าเมื่อไรที่พนักงานรู้สึกว่าตนเองได้รับค่าตอแทน
ไม่เหมาะสมกับการทุ่มเทในการทำงานก็จะทำให้พนักงานนั้นไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน เพราะจาก
สถานการณ์ในการแข่งขันในการประกอบธุรกิจประกันชีวิตที่มีการแข่งขันสูงในสภาพเศรษฐกิจ
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ปัจจุบัน แต่ก็ยังพบว่าธุรกิจตัวแทนประกันชีวิตยังปฏิบัติงานให้กับบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัท
ประกันภัยด้วยการเพิ่มยอดขายประกันอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ที่หันมาประกอบอาชีพนี้จำนวนมากขึ้น 
เนื่องจากรายได้ที่ได้จากการประกอบธุรกิจประกันชีวิตค่อนข้างสูง เป็นอาชีพที่มีความเป็นอิสระใน
การดำเนินงาน ทำให้ผู้ประกอบอาชีพนี้ไม่ต้องเครียด สร้างรายได้ให้กับครอบครัวจำนวนมาก เป็นผู้ที่
มีความเชื่อถือของสังคม ทำให้ชีวิตส่วนตัวและครอบครัวดีขึ้น 

ความล้มเหลวในการประเมินผลงานของบุคลากรนั้นก็เป็นปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานด้วยเช่นกัน และความล้มเหลวงดังกล่าวนั้นก็มีสาเหตุของปัญหาในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยู่หลายสาเหตุ คือ 1. สาเหตุในระดับองค์กร ซึ่งพบว่าหลายองค์กรไม่ให้ความสำคัญและ
ไม่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับต่อผลที่ได้มาจากการประเมินผลงาน ไม่มีการบังคับใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินอย่างจริงจัง มองการประเมินผลงานเป็นเพียงกิจกรรมประจำปีที่ฝ่ายจัดการต้องทำไปตาม
ประเพณี หลายแห่งให้ความสำคัญกับบรรยากาศการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยมากเกินไปโดยไม่
สนใจต่อผลสำเร็จ คุณลักษณะของตำแหน่งงานบางตำแหน่งไม่สามารถจะสังเกตเห็นผลงานได้อย่าง
ชัดเจนซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจในหลักการเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จในการปฏิบตัิงาน 
นอกจากนี้ปัญหาในระดับนโยบายขององค์กรที่ไม่มีมาตรฐานในเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้ประเมิน และ
ความถี่ในการประเมิน 2. สาเหตุจากที่มาของระบบ ซึ่งหากพิจารณาในด้านการใช้ระบบจะพบว่าผู้ใช้
ไม่มีส่วนเกีย่วข้องในการพัฒนาระบบ ระบบส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือที่ปรึกษา
ภายนอก โดยที่ไม่ได้เปิดโอกาสหรือสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบ นอกจากนี้ยังพบสาเหตุจาก
ความล้มเหลวจากการวิเคราะห์งานเพื่อพัฒนาการวัดผลงาน ทำให้มีการกำหนดปัจจัยในการให้
คะแนนระดับผลงานในลักษณะที่เป็นนามธรรม ตัดสินใจยาก ส่งผลให้ผู้ประเมินต้องใช้ความรู้สึกใน
การตัดสินใจ นอกจากนี้ยังพบสาเหตุมาจากเรื่องของการเอาเปรียบทางเพศหรือเชื่อชาติ ซึ่งบางครั้งก็
นำมาเป็นปัจจัยในการประเมินผลงาน 3. สาเหตุจากองค์ประกอบของระบบการประเมินผลงาน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยผู้ประเมินที่ไม่มีความร็เรื่องงานของผู้ถูกประเมิน ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมิน 
รวมถึงการมีความคาดหวังที่แตกต่างกันเนื่องจากระดับและบทบาทในลำดับขั้นการบังคับชาภายใน
โครงสร้างองค์กร ส่งผลต่อการตัดสินใจที่ลำเอียง ผิดพลาด หรือมีการตัดสินใจไว้แล้วล่วงหน้า                     
4. สาเหตุจากผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินผลงาน ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากปัญหาในระดับองค์กรและ
ปัญหาจากระบบการประเมินผลงาน ทำให้พบกับความล้มเหลวในการให้ความสำคัญแก่ผลงานชั้นเลิศ 
คนที่มีผลงานดีไม่ได้รับการตอบแทน การตัดสินใจเลื่อนตำแหน่งผิดพลาด มีการบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่มี
ความรู้ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังทำให้ขาดข้อมูลที่ถูกต้องในการวางแผนพัฒนาบุคลากร องค์กร
ล้มเหลวงในการให้ความสำคัญแก่เรื่องศักยภาพ ล้มเหลวงในการฝึกอบรม สุดท้ายพนักงานเกิดความ
คับข้องใจเนื่องจากการประเมินที่ไม่ชัดเจนและเอนเอียง บุคลากรไม่มีกำลังใจในการทำงาน ส่งผลต่อ
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การลาออกของคนดีมีฝีมือ รวมถึงความด้วยลงในคุณภาพของการผลิดสินค้าและบริการโดยรวมของ
องค์กร 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะพนักงาน 
เพราะถือว่าความสำเร็จของบริษัทที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของบุคลากรไทย
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุกคน การที ่บริษัทได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทุกคน ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าได้
อย่างมั่นคงถาวร ผู้ศึกษาจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไทย
ประกันชีว ิต จำกัด (มหาชน) ในสังคมประชาธิปไตย ซึ ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการให้สวัสดิการของ
พนักงานบริษัท และสามารถนำไปเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการ
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ใน
สังคมประชาธิปไตย 

2. เพื ่อเปรียบเทียบระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไทยประกันชีว ิต จำกัด 
(มหาชน) ในสังคมประชาธิปไตย จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
รายได้ต่อเดือน 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไทย
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในสังคมประชาธิปไตย  โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำมาประมวลเป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยดังนี้  

1. แนวคิดเก่ียวกับบทบาทและความสำคัญของทรัพยากรบุคคลในองค์กร โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสาร ตำรา บทความ และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องของธงชัย  สันติวงษ์, (2540). และคนอื่น ๆ ได้
ประเด็นสาระสำคัญที่นำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติงาน โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสาร ตำรา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของพิทยา  บวรวัฒนา, (2541). ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ 
และคณะ, (2541). นพพล  ศรีวะรมย์, (2546). และคนอื่น ๆ ได้ประเด็นสาระสำคัญที่นำไปใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1272 
 

3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันชีวิต ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องของ ชานุวัฎ  รัชฎาตระกูล, (2551). ขนิษฐา  ยอดคำปา, (2546 : 6). บุญสม  นวบโพธิ์, 
(2546 : 28)  และคนอื่น ๆ ได้ประเด็นสาระสำคัญท่ีนำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

4. แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรในการเสริมสร้างปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, (2541). 
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. (2546). และคนอื่น ๆ ได้ประเด็นสาระสำคัญท่ีนำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

5. แนวคิดเกี่ยวกับบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำรา 
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของจุรีย์พร  สุขแสวง , (2549).  วีระชัย  วิจิตรบรรจงดี, (2548) 
และคนอื่น ๆ ได้ประเด็นสาระสำคัญท่ีนำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากพนักงานขายประกันบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่ จำนวน 238 คน โดยใชวิธีการสุ่มจำนวนตัวย่างจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ ซึ่งกำหนด
ความคลาดเคลี่อนของการสุ่มเท่ากับ 0.05 เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล 
สถิติการวิเคราะห์ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ยนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการวิเคราะห์
ทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่า T-test และค่า F-test เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในสังคมประชาธิปไตย  
 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 50.84 อยู่ระหว่างช่วงอายุ 31-40 ปี จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.16 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-8 ปี จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 37.82 รายได้ต่อเดือน 
20,001-40,000 บาท จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 57.56 
 2. ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติงานของพนักงานขายประกันบริษัทไทย
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
อันดับแรก ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รองลงมา นโยบายการบริหารของบริษัทและความมั่นคงและ
ความก้าวหน้า ตามลำดับ โดยค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย 
  2.1 ด้านนโยบายการบริหารงานบริษัทในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก อันดับแรก 
ภาพพจน์และชื่อเสียงของทางบริษัทเป็นที่ยอมรับ รองลงมา นโยบายการบริหารงานบริษัทมีความ
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ชัดเจนและความเชื่อมั่นต่อผู้บริหารของบริษัท ตามลำดับ โดยระบบการทำงานและการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย 
  2.2 ด้านสภาพการทำงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรก บรรยากาศที่
ทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม รองลงมาบริษัทมีระบบรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานเป็นอย่างดี และเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ เพียงพอใน
การปฏิบัติงานตามลำดับ 
  2.3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรก ผลงาน
ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา รองลงมา สัมพันธภาพที่ดีกับผู้บังคับบัญชา และสามารถแสดง
ความคิดเห็นในการทำงานอย่างเต็มที่ ตามลำดับ โดยสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ย
เป็นอันดับสุดท้าย 
  2.4 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรก รู้สึก
ภาคภูมิใจและมีความผูกพันกับบริษัท รองลงมา บริษัทมีการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถอยู่เสมอ และความมั่นคงในการทำงานบริษัท ตามลำดับ โดยความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับสุดท้าย 
  2.5 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก อันดับแรก
ผลตอบแทนของบริษัทมีความยุติธรรม รองลงมา กิจกรรมสันทนาการของบริษัทที่จัดให้กับพนักงานมี
ความเหมาะสม และระบบการเลื่อนตำแหน่งของพนักงานมีความยุติธรรม ตามลำดับ โดยสวัสดิการ
ต่าง ๆ ของพนักงานได้รับมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย 
 3. ผลการเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติงานของพนักงานขายประกัน
บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายได้ พบว่าพนักงานขายประกันที่มีเพศและอายุต่างกันม่ความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพนักงาน
ขายประกันที่มีระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายได้ต่างกัน มีปัจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน  
 
อภิปรายผล 
           การวิจัยเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในสังคม
ประชาธิปไตย มีประเด็นที่สามารถอภิปรายผลได้ 2 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ความร ับผ ิดชอบต่อส ังคมของบร ิษ ัทไทยประกันช ีว ิต จำกัด (มหาชน) ในส ังคม
ประชาธิปไตย มีปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก อันดับแรก ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อาจเป็นเพราะ
ทางหน่วยงานได้มีการกระตุ ้นในการปฏิบัติกิจกรรม มีการสนับสนุนส่งเสริมการทำงาน สร้าง
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ความสัมพันธ์ระหว่างเพื ่อนร่วมงาน หรือระหว่างองค์กรกับผู ้ปฏิบ ัติงาน ผู ้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งทางบริษัทพยายามตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานของผู้ปฏิบัติงานและองค์ประกอบในการปฏิบัติงานอื่น ๆ เป็นต้น ทำให้พนักงานเกิดกำลังใจ
และขวนขวายในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น อันเป็นผลที่ดีต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับจุรีย์พร  สุขแสวง 
(2549) ไดทำการศึกษาเรื่งความรับผิดชบต่สังคมในการปฏิบัติงานขงพนักงานขายประกันชีวิต จำกัด 
(มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมระดับเห็นด้วยมาก คืนโยบายบริหารงาน
ขงบริษัท สภาพการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความมั่นคงและความก้าวหน้า ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ 
  1.1 ความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติงานของพนักงานขายประกันบริษัท
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ด้านนโยบายการบริหารงานของบริษัทในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก อันดับแรก ภาพพจน์และชื่อเสียงของบริษัทเป็นที่ยอมรับ อาจเป็นเพราะบริษัทไทยประกัน
ชีวิต จำกัด (มหาชน) ดีมีชื่อเสียงมานาน เป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการโดยเฉพาะ
ความตรงไปตรงมาและความรับผิดชอบต่อตัวแทนขายประกัน เป็นต้น 
  1.2 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายประกันบริษัทไทยประกันชีวิต 
จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ด้านสภาพการทำงาน ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก อันดับแรก 
บรรยากาศที่ทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม เนื่องจากอาคารสถานที่และบริเวณ
ตัวอาคารมีบรรยากาศร่วมรื่น เหมาะสมกับการทำงานได้ดี นอกจากนั้นภายในห้องทำงานยังเอื้อต่อ
งาน เช่น แสง เสียง อากาศ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เป็นส่วนที่ช่วยให้บุคคลเกิดปัจจัยจูงใจและมีผล
ต่อการปฏิบัติงาน 
  1.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในสังคม
ประชาธิปไตย ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรก ผลงานได้รับ
การยอมรับจากผู้บังคับบัญชา เนื่องจากบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนพนักงานทุกคน เมื่อปฏิบัติงานดีก็มักจะได้รับขวัญและกำลังใจ การชื่นชมจากผู้บังคับบัญชา
อยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีพลังในการทำงานเพ่ิมมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นสิ่งสำคัญคือการสร้างความ
เข้าใจอันดตี่อกัน สามารถทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี 
  1.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในสังคม
ประชาธิปไตย ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรก รู้สึกภูมิใจ
และมีความผูกพันกับบริษัท เนื่องจากทางบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความ
มั่นคงและน่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา เพราะลูกค้าเกิดความประทับใจใน
การทำงานของบุคลากร/พนักงานของบริษัททุคคน เช่น การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าหลังการขาย 
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นอกจากนั้นหัวหน้างานรวมทั้งผู้บริหารยังให้ความเป็นกันเอง ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยดี
เสมอมา  
  1.5 ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในสังคม
ประชาธิปไตย ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรกผลตอบแทน
ของพนักงานมีความยุติธรรม เนื่องจากบริษัทได้ให้ผลตอบแทนตามข้อเท็จจริงที่พนักงานทำได้ 
นอกจากนั้นยังให้สวัสดิการด้านสุขภาพและการประกันชีวิต วันหยุดพักผ่อน บำนาญ เป็นต้น 
 2. การเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ใน
สังคมประชาธิปไตย จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายได ้
  2.1 พนักงานขายประกันที่มีเพศและอายุต่างกันมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ
ต่างกัน มีปัจจัยในการจูงใจที่แตกต่างกัน ความรู้สึก ความคิดเห็นแตกต่างกัน เช่น ปัจจัยด้านนโยบาย
บริหารงาน สภาพการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความม่ันคงและความก้าวหน้า ค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น สอดคล้องกับ ชัญญา  อชิรศิลป์ (2551) ได้ทำการศึกษาเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายบริษั ททีโอที จำกัด 
(มหาชน) พบว่า แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานขายในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
แรงจูงใจของพนักงานมีความแตกต่างกันเมื่อเทียบตามอายุ 
  2.2 พนักงานขายประกันที่มีระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้
ต่างกัน มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เนื่องจากในสภาวะปัจจุบันความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดการแข่งขันสูง ทำให้พนักงานแต่ละคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ทำงานที่ไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายการบริหารของบริษัท สภาพการทำงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 หัวข้องานวิจัยที่ควรทำต่อไปในอนาคตดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติงานของพนักงานขายประกัน
ในสาขาอื่น ๆ เพื่อนำผลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ แล้วนำมาแก้ไขปรับปรุง ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในการเลือกเป็นตัวแทนขายประกันที่บริษัท
อ่ืน ๆ เพื่อที่จะให้รับทราบความคิดและเหตุผลที่พนักงานมีต่อบริษัทก่อนที่จะเข้าทำงาน 
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 3. ควรมีการศึกษาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในการเลือกเป็นตัวแทนขายประกันที่บริษัท
อื ่น ๆ เพื ่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ แล้วนำมาปรับใช้กับองค์กร ซึ ่งจะส่งผลให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขั้น 
 4. ควรมีการศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของพนักงานขายประกันบริษัทไทยประกันชีวิต 
จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 
 5. ควรมีการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับการบริการของพนักงานขาย
ประกันบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 
 

เอกสารอ้างอิง  
กรมการประกันภัย. (2549) . คู่มือการซื้อประกันชีวิต. กรุงเทพฯ  : องค์การส่งสินค้าและพัสดุ 

ภัณฑ์. 
ขนิษฐา  ยอดคำปา. (2546). การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในสถาบัน 

อาชีวะศึกษาภาครัฐและเอกชน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

จุรีย์พร  สุขแสวง, (2549). “ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายประกัน บริษัท ไทย 
ประกันชีวิต จำกัด สาขารัตนาธิเบศร์”. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิต 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

ชานุวัฎ รัชฎาตระกูล. (2551). การบริหารงานขายของผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท  
ประกันชีวิตในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณั ฑิต สาขาวิชา  
การจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ชัญญา อชิรศิลป์. (2551) ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย บริษัท ทีโอ 
ที จำกัด (มหาชน). ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุร.ี 

ธงชัย สันติวงษ์. (2540). พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด.กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 
นพพล ศรีวะรมย์. 2546. การจัดการ: ทฤษฎีและกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ : อรนิษฐการพิมพ์. 
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา.(2546). การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณี ตัวอย่าง.  

กรุงเทพมหานคร: 598 Print 
บุญสม นวลโพธิ์. (2546). คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการครูพลศึกษา ตามการรับรู้ของ 

ตนเองและของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสถานศึกษาในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ใน 
โรงเรียนทีป่ระสบผลสำเร็จและไม่ประสบผลสำเร็จ ในการแข่งขันและกรีฑา.  
วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1277 
 

พิทยา บวรวัฒนา  . (2541). ทฤษฎีองคการ (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดการประกันชีวิต (ออนไลน์.) วันที่สืบค้น 12 ต.ค. 2558  

http://www.oic.or.th/th/elearning/inner_life2.php 
วีระชัย วิจิตรบรรจงดี. (2548). “ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ  

พนักงานขาย บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคัล จำกัด”. สารนิพนธ์ปริญญา  
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สมพงษ์  เสนชัย. (2544). ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตและมูลเหตุจูงใจในการตัดสินใจทำ 
ประกันชีวิตกับบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาชัยภูมิ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม  

 
 
  

http://www.oic.or.th/th/elearning/inner_life2.php


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1278 
 

รูปแบบการป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา ชมรม STRONG จิตพอเพียง 
ต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจงัหวัดตาก 

MODEL FOR PREVENT OF CORRUPTION AND MISCONDUCT CASE STUDY 
OF STRONG ANTI-CORRUPTION OF OFFICE OF THE NATIONAL ANTI-

CORRUPTION COMMISSION FOR TAK PROVINCE 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก 2) เพื่อนำเสนอ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริต 
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มาจากสมาชิกในชมรม STRONG 
จิตพอเพียงต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก จำนวน 100 คน และมาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้อง จำนวน 20 คน รวมทั้งหมด 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้าน

การทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.08, S.D.=0.85) เมื่อ
จำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มากที่สุด คือ ด้านสภาพปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ ( =4.22, S.D.=0.82) รองลงมา คือ ด้านปัจจัยเชิงสาเหตุของการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ ( =3.94, S.D.=0.87)  
 
คำสำคัญ : การทุจริตประพฤติมิชอบ, สภาพปัญหาของการทุจริตประพฤติมิชอบ, ชมรม STRONG  
             จิตพอเพียงต้านการทุจริต  
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Abstract 
This research purposes to study the problems of corruption misconduct and to 

propose the prevention of corruption and misconduct of corruption and misconduct 
of STRONG Anti-corruption commission for Tak Province. The population used in the 
research was the strong member clup from, 100  people and the senior expert from, 
20  people, total 120  people. These were questionnaires with a 5 - level estimation 
scale and in-depth interview. The data analysis with percentage value, average and the 
part deviates the standard. 

The research results showed the corruption and misconduct. Overall, it was at 

high level ( =4.08, S.D.=0.85)  with the most demanded side being the problems of 

corruption and misconduct ( =4 . 2 2 , S.D.=0 . 8 2 )  followed by the causal factors of 

corruption and misconduct ( =3.94, S.D.=0.87)  

 
keywords : Misconduct Fraud, Problematic Conditions of Misconduct, STRONG   
MentalLy Sufficiency Club Against Corruption 
 
บทนำ 

การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ด้วยสภาพของสังคมไทยที่มีวัฒนธรรมและค่านิยมแบบ
อุปถมัภ์ เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการต่อต้านการทุจริต ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้มีความพยายามในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั ้งในระดับสากล และ
ระดับประเทศ โดยเข้าร่วมเป็นภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption – UNCAC) ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งผลของการเป็นประเทศ
ภาคีดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยมีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการจัดตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คือ 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นอกจากนี้ย ังมีการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ปัญหาด้านการคอร์รัปชั่นหรือการทุจริตและความประพฤติมิชอบในประเทศไทยนั้นไม่ใช่
เรื่องใหม่ หากแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีมาทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็น
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เสมือนโรคระบาดที่เป็นปัญหาในบรรดาประเทศที่กำลังพัฒนาและเป็นปัญหาสำคัญที่แก้ไขได้ยาก
ประการหนึ่งของประเทศ เหตุการณ์เหล่านี้ได้นำความเสียหายมาสู่ประเทศไทยอย่างรุนแรง นานา
ประเทศขาดความไว้วางใจ และการทุจริตขยายเป็นวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม และด้านการเมือง รวมทั้งมีความซับซ้อนจนยากแก่การแก้ไขปัญหาให้หมดไปจาก
สังคมไทย ทั้งการทุจริตคอร์รับชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรการและกลไกป้องกัน 
เพราะด้วยเหตุผลว่าในปัจจุบันการทุจริตคอร์รับชั่นในสังคมไทยกลายเป็นประเด็นร้อนที่โจษจันกัน
มาก เพราะมีข้อกล่าวหาต่อนักงานเมือง ข้าราชการ และนักการเมืองท้องถิ่นว่ามีพฤติกรรมเชิงทจุริต
คอร์รัปชั่น ที่มีการกระทำในหลายรูปแบบทั้งในแง่การยักยอก และแอบเอางบประมาณหรือทรัพย์สิน
ของรัฐไปเป็นของตน การเลือกจ้างและทำสัญญาจ้าง หรือให้สัมปทานสำหรับพรรคพวกที่สนับสนุน
ตนเท่านั้น การใช้ตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเอ้ือประโยชน์ให้บริษัทของตนและพรรคพวกของตน 
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) และการเอื้อประโยชน์ (trading 
influence) การที่บริษัทให้สัญญาจะให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐในทางอ้อม เช่นให้ตำแหน่งใน
บริษัท เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐปลดเกษียณหรือพ้นจากตำแหน่งหรือให้ตำแหน่งแก่ญาติ ตลอดจนการทุจริต  
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การสมยอมราคา (โกวิทย์  พวงงาม, 2555 : 17) 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญที ่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติงานมีองค์ 
ประกอบด้วยภารกิจหลักใน 3 ด้าน คือ ป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต และตรวจสอบ
ทรัพย์สิน ซึ่งต้องประสานควบคู่กันไปตามแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต ที่ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ปลูกและ
ปลุกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ซื้อสัตย์สุจริต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริตกับทุกภาคส่วน ซึ่งรัฐวิสาหกิจเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่มีการประสานความร่วมมือกับสำนักงาน 
ป.ป.ช. มาตั้งแต่เริ่มการขับเคลื่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 
1 (พ.ศ. 2551-2555) ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในช่วงของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ที่ยังคงให้ความสำคัญในการ
ส่งเสริมแนวคิดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีการดำเนินการอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทยให้เป็นที ่ยอมรับในระดับสากล ชมรม 
STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริตนั้นได้มีการกล่าวถึงในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์สร้างสังคมไม่ทน
ต่อการทุจริต ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน
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ภาครัฐ มุ่งหวังที่จะสร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรให้ความสำคัญแก่การแก้ปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบภายในองค์กร 

ดังนั้น  ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยรูปแบบการป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา ชมรม 
STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานต่อ
การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมและป้องกันการทุจริต และกำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชมรมหรือหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของการเป็นวิชาชีพ ตลอดจนมีการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางหรือ
กำหนดรูปแบบการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่กัดกร่อนสังคมไทยต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของการทุจริตและประพฤติมิชอบของชมรม SRRONG จิตพอเพียง
ต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก 

2.  เพื่อนำเสนอรูปแบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของชมรม SRRONG จิต
พอเพียงต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา
ชมรม SRRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสาร ตำรา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำมาประมวลเป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยดังนี้  

    1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริต โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ และ
งานว ิจ ัยท ี ่ เก ี ่ยวข ้องของ เก ียรต ิศ ักด ิ ์   จ ีรเธ ียรนาถ, (2539).  ขว ัญฤทัย  ใจท ัน, (2554),                               
ดารารัตน์  อานันทนะสุวงศ์, (2557) และคนอื่น ๆ ได้ประเด็นสาระสำคัญท่ีนำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

    2. แนวคิดเก่ียวกับการสร้างและพัฒนารูปแบบ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ 
และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องของ คัมภีร์  สุดแท้, (2553). มาลี  สืบกระแส, (2552). ทัศนา  แขมมณี, 
(2550). และคนอื่น ๆ ได้ประเด็นสาระสำคัญท่ีนำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

    3. โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริต ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ 
และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องของ รศ.ดร.มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ , (2560). และคนอื่น ๆ ได้ประเด็น
สาระสำคัญที่นำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

    4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ กรองกาญจน์  วิวัฒน์วิศวกร 
(2554). ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ และคณะ. (2554). จารุวรรณ  สุขุมาลพงษ์. (2556). นพพรพรรณ  
ญาณโกมุท. (2558). และคนอื่น ๆ ได้ประเด็นสาระสำคัญท่ีนำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้วิจัยได้ใช้
เครื่องมือในการวิจัยคือ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจำนวน 100 คน จากสมาชิกในชมรม 
STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก ส่วนการเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 120 คน การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย  (Mean) 
หาค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) โดยรวมและรายได้ แล้วนำค่าเฉลี่ยที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
แปลความหมายค่าเฉลี่ยเป็นระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด, (2547) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา และการหาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามโดยวีธ ีหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาด (Cronbarch) โดยใช้สถิติพื้นฐาน
การหาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย  (Mean) หาค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษารูปแบบการป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้าน
การทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน ปรากฏดังนี้ 
     1.1 สภาพโดยทั่วไป  
    1.1.1 จำแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.0 และเพศชายจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0  
  1.1.2 จำแนกตามอายุการเข้าร่วมชมรม พบว่า ส่วนใหญ่อายุ 1 - 2 ปี จำนวน                  
44 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาอายุ 3 – 4 ปี จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 อายุต่ำกว่า 
1 ปี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 อายุมากกว่า 5 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0  
  1.1.3 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 44 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาปริญญาตรี 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 และสูงกว่าปริญญาตรี 
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0  

      1.2  วิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบการทุจริต กรณีศึกษา ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้าน
การทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก  (�̅�=4.08, S.D.=0.85) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มากที่สุด คือ 

ด้านสภาพปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (�̅�=4.22, S.D.=0.82) รองลงมา คือ ด้านปัจจัยเชิงสาเหตุ

ของการทุจริตประพฤติมิชอบ (�̅�=3.94, S.D.=0.87) จำแนกเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้   
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  1.2.1 ด้านสภาพปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จำแนกเป็นรายข้อ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (�̅�=4.22, S.D.=0.82) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ว่าท่านเคยพบเห็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

หรือส่อไปในทางทุจริต หรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (�̅�=4.41, S.D.=0.74) 

รองลงมา คือ ท่านเคยพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรของท่าน ( �̅�  =4.33, 
S.D.=0.77) ท่านคิดว่าปัจจัยการตรวจสอบภายในขององค์กรมีผลต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

องค์กรของทา่น (�̅�=4.26, S.D.=0.75) ท่านคิดว่าปัจจัยการคัดเลือกบุคลากรเข้ามามีผลต่อการทุจริต

และประพฤติมิชอบในองค์กรของท่าน (�̅�=4.24, S.D.=0.80) ท่านคิดว่าปัจจัยการตรวจสอบภายใน

ขององค์กรมีผลต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรของท่าน (�̅�=4.19, S.D.=0.75) ท่านคิดว่า

ปัจจัยการบริหารขององค์กรท่านมีผลต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรของท่าน ( �̅�=4.11, 
S.D.=0.95) ท่านคิดว่าปัจจัยด้านนโยบายของรัฐทำให้มีผลต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในองคก์ร

ของท่าน (�̅�=4.11, S.D.=0.83) และท่านคิดว่าปัจจัยการสร้างค่านิยมและจิตสำนึกภายในองค์กรมี

ผลต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรของท่าน (�̅�=4.03, S.D.=0.95)        
  1.2.2 ด้านปัจจัยเชิงสาเหตุของการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำแนกเป็นรายข้อโดย

รวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.94, S.D.=0.87) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ การปฏิบัติงานในองค์กรขาดการวางระบบงานให้เป็น

มาตรฐาน ทำให้ง่ายต่อการทุจริต (�̅�=4.08, S.D.=0.93) รองลงมา คือ การตรากตรำในการทำงานแต่

ได้รับผลตอบแทนน้อยไม่คุ ้มค่าเป็นสาเหตุให้เกิดการทุจริตได้ง่าย (�̅�=4.07, S.D.=0.71)การเห็น
ผู้บังคับบัญชาในองค์กรทำการทุจริตให้เห็นจึงเห็นสาเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบตามหรือไม่ 

(�̅�=4.06, S.D.=0.76) การสร้างความรู้สึกผูกพันและรักหน่วยงานจะสามารถป้องกันการเกิดทุจริต

ของเจ้าหน้าที่ได้ (�̅�=4.05, S.D.=1.03) ความจำเป็นทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุที่ผลักดันให้บุคคล

ตัดสินใจกระทำผิดเพื่อความอยู่รอด (�̅�=4.00, S.D.=0.82) การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนทำให้เกิด

การทุจริตในองค์กร (�̅�=3.99, S.D.=0.81) การบริหารงานภายในหน่วยงานไม่มีการกระจายอำนาจ 

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการทุจริตหาช่องทางในการทุจริตได้ง่าย (�̅�=3.93, S.D.=0.83) การ

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีส่วนช่วยป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ( �̅�=3.88, 
S.D.=0.88) ท่านคิดว่าสภาพลักษณะการปฏิบัติงานในองค์กรมีสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ (�̅�=3.78, S.D.=0.88) และให้ความสำคัญกับ “เงิน” มากกว่าคุณค่าของคน ทำให้

ขาดความรู้สึกภักดีต่อองค์กร (�̅�=3.60, S.D.=1.05) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหา โดยการ
กำหนดตามประเด็นที่สัมภาษณ์จากกลุ่มคำท่ีผู้วิจัยกำหนดตามวัตถุประสงค์ในงานวิจัย ได้แก่ รูปแบบ
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การทุจริตประพฤติมิชอบ สาเหตุการทุจริตประพฤติมิชอบ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลำดับ ดังนี้  
     2.1 รูปแบบการทุจริตประพฤติมิชอบ รูปแบบของการทุจริตมาในรูปแบบของการบรหิาร
เงิน เช่น การบริหารเงินภายในองค์กร เป็นต้น หรือการทุจริตต่อหน้าที่ภายในหน่วย หรือเกิดจากการ
เสนอผลประโยชน์ของผู้กระทำความผิด ธุรกิจสีเทา สีดำ รูปแบบที่สำคัญ คือ ธุรกิจสีเทา รูปแบบที่
เกิดขึ้นบ่อยมีความเห็นที่สอดคล้องกันทุกแห่งและสำคัญที่สุด คือ คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายที่อาจมีการซื้
ขายตำแหน่ง มีการยื่นข้อเสนอให้ทำให้งานสะดวกขึ้น รูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้น คือ การรับเงินตอบ
แทนโครงการ หรืออีกฝ่ายยอมจะจ่ายเพื่อให้พ้นผิด รูปแบบการทุจริตก็จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ จะแยบ
ยลขึ้นเรื่อย ๆ รูปแบบการทุจริตก็จะเด่นชัดคือ เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับขอเงินจัดซื้อจัดจ้าง 
รูปแบบการทุจริตส่วนใหญ่จะเป็นการประพฤติมิชอบโดยเฉพาะคนใดคนหนึ่ง ถ้าหากทำเป็นกลุ่มจะ
เข้าไปควบคุมการตรวจสอบได้ยาก 
     2.2 สาเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบ ปัจจัยในการทุจริตมีหลายปัจจัย ที่สำคัญเกิด
จากตัวบุคคล ถ้าบุคคลมีจุดยืนที่มั่นคงก็จะไม่ทำการทุจริต หรือปัจจัยทางครอบครัวหรือการเงินมี
ปัญหา จึงอยากเพ่ิมรายได้ขึ้น หรือเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้าย เพราะลงทุนกับการแต่งตั้งมากจึงต้อง
ถอนทุนคืน ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการทุจริต คือเรื่องของวัฒนธรรมองค์การที่รุ่นก่อน ๆ ทำกันมา 
เป็นวัฒนธรรม หรือค่านิยม  

    สาเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดการทุจริต คือ การแสวงหาอำนาจหน้าที่ อยากมีตำแหน่งที่สูง 
อยากเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเร็ว อยากได้เงินเร็ว  

    ปัจจัยภายในเรื่องของสามัญสำนึกของแต่ละบุคคลที่จะยึดถือในอาชีพซึ่ งจะมีหน้าที่เป็น
ส่วนน้อยที่เรียกรับสินบน ปัญหาค่าใช้จ่ายที่มากมายในครอบครัวอาจทำให้เจ้าหน้าที่ถูกกดดันจนต้อง
เรียกรับสินบน และระบบการเมืองภายในระบบองค์กร เนื่องจากอำนาจอยู่ที่ผู้บริหารระดับสูง ถ้า
ผู้บริหารทุจริตไม่มีใครควบคุมได้ ทำให้มีการเอื้อประโยชน์ซึ่ งกันและกัน สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้
เจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบหรือทุจริต คือ ด้านจิตใจ สาเหตุเกิดจากการไม่มีวินัยของตัวเจ้าหน้าที่ 
ผู้บริหารไม่ค่อยมาเหลียวแลว่าต้องการส่งเงินตามเวลาหรือไม่ นำคนที่ไม่เหมาะสมมาทำหน้าที่ คือหา
คนที่ทุจริตมาทำงานที่มีผลประโยชน์มาก การขาดความมัธยัสถ์ ต้องการสิ่งหรูหรา หรือครอบครัว
ต้องการจ่ายเงินจำนวนมากทำให้มีการติดสินบนเพ่ือให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาที่ไม่อยากต้องรับโทษ  
     2.3 การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ วิธีการป้องกันการทุจริต คือ ควรปลูกฝังค่านิยม
ตั้งแต่เด็กในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่เด็ก นำพ่อแม่มาเรียนรู้เกี่ยวกับจิตสำนึก 
การเลี้ยงดูลูก ก่อนจะมีลูก เพื่อให้สามารถไปปลูกฝังลูกได้อีก ควรอยู่ที่พ่อแม่เป็นหลัก ควรให้พ่อแม่
ปลูกฝังจิตสำนึกเด็ก ๆ ทั้งกับประชาชนและครอบครัวของสมาชิกในระดับบุคคลและระบบการทำงาน
ขององค์กรให้มีความเที่ยงธรรม อย่างเป็นรูปธรรม มีเพียงนามธรรมที่เป็นนโยบายอาจไม่สามารถ
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นำไปสู่การปฏิบัติได้ ควรมีความโปร่งใสในการทำงาน การพิจารณาความดีความชอบนั้นต้องมีระบบ
การตรวจสอบที่ดี เจ้าหน้าที่ชั้นผู้บริหารเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องรับคำบัญชาจากใครมาบีบบังคับหรือ
เข้ามาสั่งสมาชิก ให้สมาชิกเกิดความเป็นอิสระ ทำให้สมาชิกสามารถอำนายความยุติธรรมได้ การ
ป้องกันต้องมีการประชาสัมพันธ์ว่าแบบไหนคือทุจริต ถ้าหากเกิดการเหตุการณ์ทุจริตขึ้นก็ไม่ควรทำ 
โดยให้สมาชิกเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ ชาวบ้านจะมีความเชื่อถือ ให้ความรู้กับชาวบ้านและ เจ้าหน้าที่
สมาชิก 
     การป้องกันการทุจริตต้องรู้จักฝึกตัวเองให้รู้จักปล่อยวาง ตัดความโลภออกไป พยายาม
ระลึกตนเองว่าตนเองทำอะไรอยู่ ถ้าผู้ให้มีเจตนาให้สินน้ำใจแก่สมาชิกชมรม อะไรบ้างที่ควรจะรับและ
จะรับหรือไม่ รับมาแล้วเกิดประโยชน์กับประชาชนหรือไม่ เช่น ได้รับปัจจัยมาจะนำมาช่วยในส่วนของ
ประชาชนหรือจะช่วยงบประมาณองค์กร แต่ถ้ารับมาเพื่อประโยชน์ส่วนตนก็ไม่ควรรับ ส่วนที่สำคัญ
ที่สุดในการป้องกัน คือ ผู้บริหารต้องบำรุงขวัญกำลังใจสมาชิกชมรม เพราะสมาชิกชมรมต้องเสียสละ
ตนเองเพื่อช่วยเหลือประชาชน เช่น ต้องดูแลบุตรหลานของเขาได้ ช่วยเหลือเขาได้ เป็นต้น ถ้าทำได้
เช่นนี้ก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ผู้ถูกสัมภาษณ์บางคนคิดว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานได้ดีมาก ๆ แต่จุด
เล็กที่สมาชิกชมรมสามารถป้องกันการทุจริตได้ จำเป้นต้องสร้างจิตสำนึกให้ผู้บังคับบัญชาต้องเป็น
ตัวอย่างได้ มีการกระจายรายได้ หรือสวัสดิการการให้ดี ทรัพยากรควรเพียงพอ ผู้บังคับบัญชาดูแล
ครอบครัวสมาชิกชมรม ดูถึงปัญหาที่สามารถแก้ไขได้คอยดูแลใกล้ชิดสมาชิกชมรม ตรวจสอบลูกน้อง 
ควรมีการปลูกฝังจริยธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกในแต่ละความดี อ่อนน้อมถ่อมตน บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใส การป้องกันมิให้ประชาชนติดสินบน ต้องมีการปลูกฝังจิตสำนึกว่าไม่ควรทำทุจริตตั้งแต่เด็ก ๆ 
ตั้งแต่เริ่ม และต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และการแก้ปัญหาให้ยั่งยืนต้องแก้จากรากแก้ว 
แก้จากนิสัยตั้งแต่เด็ก ต้องปลูกฝังจริยธรรมตั้งแต่เด็ก 
    
อภิปรายผล 
           การวิจัยเรื่องรูปแบบการป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านการ
ทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก ได้ดังนี้ 
     1. สภาพปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริต 
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
รูปแบบของการทุจริต ด้านสภาพปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีปัจจัย
ทางการเมืองเข้าแทรกแซงอำนาจการบริหาร การแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองและความสัมพันธ์แบบ
อุปถัมภ์ ต่างเป็นกลไกทำให้การเลื่อนตำแหน่งและการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจมีระบบ
อุปถัมภ์เกิดขึ้น (ปริยากร  โพธิ์ทอง. 2546) สอดคล้องกับ ณ ภัทร เตโช และคณะ (2560 : ออนไลน์) 
ระบุว่าสาเหตุของปัญหาการทุจริตระบบบริหารราชการ ได้แก่ผู้บังตับบัญชาบกพร่องไม่กำกับดูแลให้
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เป็นไปตามระเบียบวินัย ทำให้เกิดการทุจริตและการขาดดุลแห่งอำนาจในการบริหารราชการ รวมทั้ง
การเกรงใจและเกรงกลัวผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ ไม่ศึกษาและปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ เช่นเดียวกับเกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์. (2547 : 22-26) เห็นว่า
โครงสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งของการทุจริตประพฤติมิชอบที่มีอยู่มีสาเหตุมาจากระบบการเมืองและ
ระบบราชการมีเกราะกำลังที่แน่นหนา ระบบราชการมีโครงสร้างปิด มีความสัมพันธ์ยึดโยงอย่างแน่น
หนาระหว่างข้าราชการระดับต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างคนในกลุ่มอย่างลงตัว  
ศิริวรรณมน  อัตระผดุง (2555 : 1 – 2) ที่พบว่าสาเหตุหลักของการคอร์รัปชั่นมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบแบบเบ็ดเสร็จโดยขาดจิตสำนึก มีอำนาจดุลยพินิจสูงมี
กรอบความรับผิดชอบไม่ชัดเจนและขาดการทำงานที่โปร่งใส  
     การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ต้องเสริมสร้ างความโปร่งใสใน
กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ การดำเนินการของหน่วยงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตจะต้องปฏิบัติการเชิงรุก ความเด็ดขาดรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 
ข้อเสนอแนะ  
 หัวข้องานวิจัยที่ควรทำต่อไปในอนาคตดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานอื่นเปรียบเทียบ
ระหว่างรัฐกับเอกชน 
 2. ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการดำเนินงานที่ทำให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบของ
ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอื่นบ้าง พร้อมทั้งแนว
ทางการป้องกันเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงรุก และนำผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของเทศบาลตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูม ิ
EFFECTIVENESS OF DISASTER PREVENTION AND MITIGATION NETWORK  

MANAGEMENT OF BAN THAEN SUBDISTRICT MUNICIPALITY 
ORGANIZATION BAN THAEN DISTRICT CHAIYAPHUM. 

 
อภิชิต  ดวงธิสาร1 ธวัฒน์  เขตจัตุรัส2 และ ดิเรก  ถึงฝ่ัง3 

Apichit  Duangthisan Thawat  Khetchatturat and Direk  Teungfang 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงาน ประสิทธิผลการจัดการ ปัญหาและ

การจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทางานสาธารณภัยเทศบาลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ จากประชากรและกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลบ้านแท่น 
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ในชุมชน 18 ชุมชน จำนวน 387 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่า งซึ่งทำการ
คัดเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
จากผู้รับบริการจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัย พบว่า การดำเนินงานร่วมกัน
และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานและความเชื่อมันใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยระดับความคิดเห็นการวัดประสิทธิผลในภาพรวมอยู่ในระดับ

ค่อนข้างมาก ( =3.63, S.D.=0.29) โดยให้ความสำคัญเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การมีส่วนร่วม

ของสมาชิกเครือข่าย ( =3.69, S.D.=0.76) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน ( =3.68, 

S.D.=0.73) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ( =3.74, S.D.=0.74) และการรับรู้มุมมองร่วมกัน ( =3.67, 
S.D.=0.71) ตามลำดับ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการ จัดการปัญหาและการจัดการเครือข่าย
งานป้องกันและบรรเทางานสาธารณภัย มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่และการ
ทำงานที่มุ่งเน้นที่ตัวบุคคลฝึกปฏิบัติจนสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้อีกทั้งยัง เป็น
กำลังเสริมให้เข้าที่เม่ือเกิดภัยต่าง ๆ   
 
คำสำคัญ : ประสิทธิผล; การจัดการเครือข่าย; งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
 

 
1 (อาจารย์ ดร.) อาจารย์ประจำหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
2 (อาจารย์ ดร.) อาจารย์ประจำหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
3 (อาจารย์ ดร.) อาจารย์ประจำหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
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Abstract 
This research purposes  to study the effectiveness of disaster prevention and 

mitigation network management of the Ban Thaen Subdistric Municipality Organization 
Ban Than District Chaiyaphum from the population from 18 communities living in Ban 
Thaen Subdistric Municipality Organization total 387 people. Nonprobability sampling 
and purposive sampling technique were adopted in the sample selection process from 
the service recipients that use the services of the local government agencies. The 
research results were found that to co-operate and make the most of available 
resources for the effectiveness of operations and trust in disaster prevention and 
mitigation, the level of opinion on measuring the overall effectiveness was relatively 

high ( =3.63, S.D.=0.29). When considered the descending order of importance, which 

were, the participation of the network members ( =3 . 6 9 , S.D.=0 . 7 6 ) , having shared 

benefits or interests ( =3.68, S.D.=0.73), having shared visions ( =3.74, S.D.=0.74), and 

mutual perspective perception   ( =3 . 67 , S.D.=0 . 71 ) , respectively. The approach to 
developing the effectiveness of disaster prevention and mitigation network 
management should focus on creating the knowledge and understanding for people 
in the area and operate the work that focuses on the individual person that well-
trained so they can be self-reliant and dependable for others, as well as can be the 
reinforcement when there is any disaster.    
 
Keywords : Effectiveness; Network Management; Disaster Prevention and Mitigation  
 
บทนำ 

ในประเทศไทยปัจจุบันได้มีการกระจายอำนาจการปกครองไปยังภูมิภาค เพื่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานองค์กรภาครัฐ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ซึ่งการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอำนาจ 
โดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบหรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
หน่วยงานหลักในการดำเนินการใดให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ของ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสี่และกฎหมายดังกล่าว อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไก
และขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และอำนาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และ
อำนาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย (ชาติชาย ณ เชียงใหม่ , 2560) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและบทบาทในการบริหารจัดการภัยพิบัติในลำดับแรก เป็น
หนว่ยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะให้ความช่วยเหลือเป็นลำดับถัดไป 
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที ่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ ่งมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็น
ผู้อำนวยการท้องถิ่น มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตน ถือว่าการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันภัย การเผชิญภัยและหลังเกิดภัย เช่น อุทกภัย 
วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย ดินโคลนถล่ม ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน การรักษา
ความปลอดภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดทำแผน ฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนงานเกี่ยวกับ
วิทยุสื่อสาร การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ เทศบาลบ้านแท่น 
อำเภอบ้านบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ พบว่า มีสาธารณภัยที่เกิดขึ้นดังนี้อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว 
อัคคีภัย ภัยการจากคมนาคม และสาธารณภัยที่มักพบอยู่บ่อยครั้งคืออัคคีภัย การเตรียมความพร้อม
ในการบริหารงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในพื้นที่ให้
สามารถจัดการภัยพิบัติได้ในเบื้องต้น การมีส่วนร่วม และการสร้า งเครือข่ายร่วมกันจึงเป็นเหตุผล
สำคัญของการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม มีความเข้าใจหลักการ ขั้นตอน และวิธี
ปฏิบัติซึ่งมีส่วนสำคัญในการดำเนินการบริหารงานสาธารณภัยแบบเครือข่าย การเรียนรู้ประสบการณ์ 
การบริหารจัดการ เพื่อให้การจัดการภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุเป้าหมาย เกิด
ความเข้าใจ สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีพลังอำนาจในการปฏิบัติงานคือการมีเครือข่าย การ
สร้างพลังให้กับภาคีเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายจึงเป็นกลไกสำคัญ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกเครือข่ายต้องร่วมมือกันสร้างเสริมให้เกิดผลดีและความ
เข้มแข็งในการปฏิบัติร่วมกัน การเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ขั้นตอนการดำเนินการของเทศบาลทั้งก่อนเกิดภัยขณะเกิด
ภัย พื้นที่เสี ่ยงภัย การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การซักซ้อมแผน การขอความ
ช่วยเหลือเมื่อเกินกำลังความสามารถของเทศบาล ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที ่ของ
เทศบาล โดยเทศบาลบ้านแท่น เป็นหน่วยป้องกันในเขตเมืองจึงวางแผนและทบทวนปรับปรุงทุกปี               
(จิรนนท์ พุทธา และ จำลอง โพธิ์บุญ, 2561) เทศบาลบ้านแท่น มีการดำเนินงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในรูปแบบเครือข่ายอย่าง ต่อเนื่อง โดยเริ่มดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ 2561 ในลักษณะ
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การดำเนินงานให้มีการอบรมความรู้แก่ประชาชนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อีกทั ้งยังขยาย
เครือข่ายจากการให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลบ้านแท่น รวมไปถึงหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ 
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ ตลอดจนสถาน ประกอบ ร้านค้า โรงงานที่ตั้งทั้งในและนอกจังหวัดชัยภูมิ 
เพ่ือให้เกิดการสร้างกำลังคนเพ่ือเพ่ิม จำนวนกำลังเสริมของเจ้าหน้าที่โดยผู้ที่ผ่านการอบรมเกิดความรู้
มีความสามารถระงับเหตุได้ทันที และยังสามารถขยายเครือข่ายความรู้ไปยังคนอื่น ๆ ได้เพื่อให้เกิด
การพัฒนาขีดความสามารถของ ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถเผชิญเหตุได้ด้วยตนเอง
ไม่ให้เกิดเหตุลุกลาม รู้จักเฝ้า ระวัง รวมถึงการรู้หน้าที่ว่าตนเองมีหน้าที่อย่างไรในสถานการณ์นั้น ๆ 
โดยเน้นการอบรมให้ความรู้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนมี ความรู้ความสามารถช่วยเหลือตนเองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การบูรณาการร่วมกัน      ในภาครัฐ เอกชน และชุมชนในเขตเทศบาลบ้านแท่น ทั้ง 18 ชุมชน   

การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่การเข้าถึงเหตุและ
ประชาชนอย่างรวดเร็ว การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัดให้มีการ
ฝึกปฏิบัติบ่อย ๆ อย่างน้อยทุกปีจะช่วยเกิดการสร้างความเข้าใจและคุ้นเคย ลดการตื่นตระหนัก เมื่อ
เกิดเหตุการณ์ขึ้น การฝึกใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ติดขัด ไม่เกิดสนิม ไม่ชำรุด เมื่อถึงเวลาต้อง
ปฏิบัติจริง โดยการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา การสร้างกลไกการ
ขับเคลื่อนตามความถนัด ความสอดคล้อง การบำรุงรักษา เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว โดยการดำเนินงาน
การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลบ้านแท่น การดำเนินงานของ
เครือข่ายในเขตเทศบาลบ้านแท่น ที่มีผู้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญต่อการอบรม ทำให้
เครือข่าย รับทราบแนวทางวิธีการจัดการการทำงานร่วมกันของกลุ่มและการสร้างเครือข่ายที่ขยายไป
วงกว้าง ทั้งในเขตเทศบาลไปยังหน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการ 
พัฒนาการสร้างเครือข่ายไม่ได้เฉพาะเจาจงเพียงให้ส่วนพื้นที่ที ่รับผิดชอบและหน่วยงานภาครัฐ 
เท่านั้น แต่ยังสร้างเครือข่ายของภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า การขยายพื้นที่ให้การสร้าง 
เครือข่ายอย่างกว้างขวาง (ข้อมูลจากเทศบาลบ้านแท่น, 2563)   

จากความเป็นมาข้างต้นทำให้ผู ้วิจัยสนใจศึกษาถึงการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชนและ 
ประชาสังคม การเป็นศูนย์กลางประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้าน
แท่น จึงเป็นเหตุผลสนใจศึกษาดำเนินงานเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสิทธิผล
การจัดการเครือข่าย ศึกษาปัญหาและแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบและข้างเคียงอย่างเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
ป้องกันลดผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยที่มีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสามารถ
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นำไปใช้พัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการสนับสนุน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาของประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณแห่งอ่ืน ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานต่อไปในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบเครือข่ายของเทศบาล
ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ    

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทางานสาธารณภัยของ 
เทศบาลตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ    

3. เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทางานสาธารณภัยเทศบาล 
ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ    
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง นำมา
ประมวลเป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยดังนี้  

   1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของวุฒิชัย  จำนงค์, (2530). และคนอื่น ๆ ได้ประเด็นสาระสำคัญที่นำไปใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ 

   2. แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มเครือข่าย โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องของ ปาริชาติ  สถาปิตานนท์ และคณะ, (2546).  และคนอื่น ๆ ได้ประเด็นสาระสำคัญที่
นำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

   3. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของ เจริญ  ภัสระ, (2540). ทะนงศักดิ์  คุ้มไข่น้ำ, และคนอื่น ๆ ได้ประเด็นสาระสำคัญที่
นำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

   4. แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำรา 
บทความ และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องของ อดิสร  บำรุงญาติ, (2550). และคนอื ่น ๆ ได้ประเด็น
สาระสำคัญที่นำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

   5. หลักการบริหารแบบ POSDCoRB  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องของ จิตติมา  อัครธิติพงศ์, (2556) และคนอื่น ๆ ได้ประเด็นสาระสำคัญที่นำไปใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ 
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   6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ชัยวัฒน์  สวัสดิเวช, (2553).  
และคนอื่น ๆ ได้ประเด็นสาระสำคัญท่ีนำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย   
   รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยครั้งนี้จะ 

ศึกษาตามแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและ บรรเทา
สาธารณภัยสามารถสรุปได้ดังนี้    
                  1.1 ประสิทธิผล หมายถึง ผลสำเร็จของงานที่เป็นไปตามความมุ่งหวังที่กำหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการได้รับเมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้นลง โดยอาจจะกล่าวในการวิจัย
ครั ้งนี ้หมายรวมถึงประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่                     
(1) ผลของการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินงานแบบเครือข่าย (2) การให้ความร่วมมือจากเครือข่าย และ 
(3) การบริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลของเครือข่าย    
                   1.2 เครือข่าย หมายถึง ความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชนที่มี การปฏิบัติ
หน้าที่งาน และบรรเทาสาธารณภัยตามบทบาทหน้าที่ของตนโดยยึดแนวปฏิบัติเดียวกัน   

1.3 สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย  วาตภัย อุทกภัย  ภัยแล้ง  โรคระบาดในมนุษย์  
โรคระบาทบาดสัตว์ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติผู้ทำให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือ
ของรัฐ   
   1.4 แนวทางการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ การรับรู้
มุมมอง ร่วมกันการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก เครือข่าย กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน การพึ่งอิงอาศัยและการปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยน     

2. กลุ่มเป้าหมาย   
   ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามกับประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที ่เขต 

รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านแท่น จำนวน 18 ชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลที่เข้าร่วมอบรมและผู้มีที่
อยู่ อาศัยในเขตเทศบาล จำนวน 387 ราย เป็นกลุ่มตัวซึ่งทำการคัดเลือกโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง
แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากข้อมูล ผู้รับบริการจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเทศบาลบ้านแท่น เนื่องจากข้อมูลการตอบมีความสำคัญและต้องให้ผู้ตอบสมัครใจในการให้
ข้อมูล    
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
   การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งเป็นลักษณะแบบสอบถามเป็น 

แบบตรวจสอบรายการแบบตัวเลือก (Checklist) แบ่งออกได้เป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูล 
ทั่วไปของเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
แบบตัวเลือก (Checklist) โดยเป็นแบบสอบถามแบบให้เลือกเพียงคำตอบเดียว ตอนที่ 2 ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง 7 ด้าน ซึ่ง วัด
โดยใช้ไลเคิร์ทสเกล (Likert Scale) 5 ระดับ คือ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับคะแนน 5 
จนไปถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด ระดับคะแนน 1 และแปลความตามค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 
แสดงว่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด จนไปถึงค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แสดงว่าให้ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด ตอนที่ 3 ปัญหาการจัดการเครือข่ายงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น การดำเนินงานปัญหาการจัดการ
เครือข่าย แนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ตอนที่ 4 แนวการเพิ่มประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็น
คำถามปลายเปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น การดำเนินงาน ปัญหาการจัดการ
เครือข่าย แนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง
การทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ผล
ของค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.870   

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
    การรวบรวมข ้อม ูลผ ู ้ว ิจ ัยได ้ดำเน ินการเก ็บรวบรวมข ้อม ูลด ้วยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยวิธีการให้ทีมวิจัยของผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์และกรอกคำตอบให้กับกลุ่ม ตัวอย่าง
ตามแบบสอบถามกับผู้รับบริการจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านแท่น 
โดยเก็บแบบสอบถามจากประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลบ้านแท่น จำนวน 
18 ชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลที่เข้าร่วมอบรมและผู้มีที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลแ ละนำข้อมูลที่ได้จาก
การรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยและนำ
ข้อมูลมาประกอบการสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยต่อไป   

5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย   
     คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการกำหนดสถิติที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลทางสถิติ 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ สถิติพื ้นฐานการ 
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผู้วิจัยนำมาใช้เพื่อการอธิบายถึงคุณสมบัติหรือ 
ลักษณะของการแจกแจงข้อมูลตัวแปร โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับกำหนดการวัดเป็นการหา 
ค่าเฉลี ่ยร ้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจำแนกตาม 
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วัตถุประสงค์ประเด็นการศึกษา สังเคราะห์เพื่อให้ได้ภาพรวมภายใต้กรอบแนวคิด สรุปผลการศึกษา 
และนำเสนอผลการศึกษาโดยการพรรณนาความ 
 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบ

เครือข่าย ส่วนใหญ่เป็นหญิงมีจำนวน 229 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.20 มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้น ไป 
จำนวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 71.30 ระดับการศึกษาต่ำกว่า ม.ปลาย จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36.70 ระดับปริญญาตรี จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 โดยมีอาชีพค้าขาย/อิสระ จำนวน 
123 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80    

ประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ระดับความ 

คิดเห็นการวัดประสิทธิผลในภาพรวม อยู ่ในระดับค่อนข้างมาก ( x̅=3.63, S.D.=0.29) โดยให้ 

ความสำคัญเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย (x̅=3.69, S.D.=0.76) 

การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (x̅=3.68, S.D.=0.73) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (x̅=3.74, 

S.D.=0.74) และการรับรู้มุมมองร่วมกัน (x̅=3.67, S.D.=0.71) ตามลำดับ ดังตารางที่ 1 โดยในแต่ละ
ด้านได้ผลการวิจัยดังนี้    

   1. ด้านมุมมองรับรู ้มุมมองร่วมกันของผู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม อยู่ ในระดับ 

ค่อนข้างมาก (x̅=3.67, S.D.=0.74) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สมาชิก 
เครือข่ายมีความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ ้นของสาธารณภัยและจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน                   

(x̅= 3.72, S.D.=0.74) รองลงมาคือ ประชาชนชุมชนมีความเข้าใจการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน 

(x̅= 3.69, S.D.=0.77) การสร้างข้อตกลงร่วมกันของประชาชนและกลุ ่มเครือข่าย ( x̅=3.69, 
S.D.=0.71)    

   2. ด้านมุมมองการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม อยู่ในระดับ 

ค่อนข้างมาก (x̅=3.67, S.D.=0.74) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สมาชิก 

เครือข่ายมีจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกัน (x̅=3.70, S.D.=0.75) รองลงมาคือ ประชาชนชุมชนมีส่วน

ร่วมให้การจัดทำแผนงานป้องกัน ฯ (x̅=3.68, S.D.=0.70) ประชาชนมีความเข้าใจวิธีการทำงานใน

รูปแบบของเครือข่ายมี (x̅=3.67, S.D.=0.71)    
   3. ด้านมุมมองการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกันของผู ้ตอบแบบสอบถามใน 

ภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก (x̅=3.68, S.D.=0.73) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

ประชาชนมีการสร้างการทำงานแบบเครือข่ายภายในชุมชนของตน (x̅=3.69, S.D.=0.71) รองลงมา

คือประชาชนให้ความร่วมมือการทำงานแบบเครือข่ายภายในชุมชนของตน (x̅=3.66, S.D.=0.76)    
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   4. ด้านมุมมองการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม อยู่

ในระดับค่อนข้างมาก (x̅=3.69, S.D.=0.76) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ งาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการจัดอบรมให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง (x̅=3.74, S.D.=0.80) การ

ดำเนินงานในการจัดการสาธารณภัยร่วมกันระหว่างสมาชิกเครือข่ายและประชาชน ( x̅=3.71, 

S.D.=0.76) ประชาชนชุมชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างทั ่วถึงและรวดเร็ว ( x̅=3.69, 
S.D.=0.71) ตามลำดับ   

   5. ด้านมุมมองกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกันของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม 

อยู่ในระดับค่อนข้างมาก (x̅=3.67, S.D.=0.75) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ การ

ดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกในเครือข่าย ( x̅=3.69, S.D.=0.77) 

ประชาชนสมาชิกเครือข่ายมีความรู้สึกนึกคิดและรับรู้เหตุผลของการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ( x̅=3.69, 

S.D.=0.76) การติดต่อประสานงานระหว่างเครือข่ายมีความเชื ่อมโยงและเป็นระบบ ( x̅=3.67, 
S.D.=0.70)     

   6. ด้านมุมมองการพึ ่งอ ิงอาศัยของผ ู ้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม อยู ่ ในระดับ

ค่อนข้างมาก (x̅=3.69, S.D.=0.74) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ การดำเนิน

กิจกรรมร่วมกันของเครือข่ายก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันขึ้น ( x̅=3.72, S.D.=0.74) การดำเนินงาน

ระหว่างสมาชิกเครือข่ายมีการพึ่งพาอาศัยกัน (x̅=3.69, S.D.=0.71) ประชาชนเห็นความสำคัญของ

การทำงานเครือข่ายและต้องการเข้าร่วม (x̅=3.67, S.D.=0.75)    
   7. ด้านมุมมองการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม อยู่ใน 

ระดับค่อนข้างมาก (x̅=3.69, S.D.=0.76) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สมาชิก 

เครือข่ายมีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง (x̅=3.74, S.D.=0.80) สมาชิกเครือข่ายมีการปรับ 

ความคิดส่วนตัวให้สอดคล้องกับแนวคิดของเครือขายให้มากที่สุด (x̅=3.71, S.D.=0.71) การเข้า ร่วม

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (x̅=3.69, S.D.=0.78) 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นการวัดประสิทธิผลในภาพรวม  

การวัดประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย x̅ S.D แปลผล 

การรับรู้มุมมองร่วมกัน 3.67 0.74 ระดับค่อนข้างมาก 
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3.67 0.71 ระดับค่อนข้างมาก 
การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน 3.68 0.73 ระดับค่อนข้างมาก 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย 3.69 0.76 ระดับค่อนข้างมาก 
กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 3.67 0.75 ระดับค่อนข้างมาก 
การพ่ึงพิงอาศัย 3.69 0.74 ระดับค่อนข้างมาก 
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การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 3.69 0.76 ระดับค่อนข้างมาก 
รวมการวัดประสิทธิผลโดยภาพรวม 3.63 0.29 ระดับค่อนข้างมาก 

 
การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบเครือข่ายของเทศบาลตำบลบ้านแท่น                 

มีการดำเนินงานในการสร้างเครือข่ายทั้งภายนอกและภายในของเขตเทศบาล โดยให้ความสำคัญต่อผู้
อยู่อาศัยในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแท่น การดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายที่มีร่วมกับหน่วยงาน 
ใกล้เคียง ซึ่งการดำเนินงานจากภาครัฐ มุ่งเน้นไปที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ความสำคัญในการสร้าง
องค์ความรู้การฝึกฝนให้ประชาชนสามารถดำเนินการด้วยตนเอง และการช่วยเหลือตนเองที่ถูกวิธีใน
เบื้องต้น ซึ่งสามารถสรุปดังนี้    

   1. การวางแผน (Planning: P)  การวางแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแท่น   
มีการวางแผนการดำเนินงานเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เกิดจากการ
ปกครอง แบบเน้นการช่วยเหลือตนเองใน แต่ละชุมชน การให้ความสำคัญของผู้นำชุมชนและสมาชิก
สภาเทศบาลที่สนับสนุนส่งเสริมการทำงานของภาครัฐ เพื่อการพูดคุยที่เข้าใจง่ายและใกล้ชิดกับ
ประชาชน เทศบาลเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจการทำงานร่วมกันผ่านการฝึกอบรม 
และประสานดำเนินงานจากผู้นำชุมชนเป็นหลักการทำงานร่วมกันในท้องถิ่นสมาชิกในแต่ละชุมชนจะ
เชื่อฟังและยอมทาตามที่ประธานชุมชนได้กล่าวขอไว้พวกเขาจะทราบวาเมื่อเกิดภัยขึ้นต้องดำเนินการ
อย่างไร แจ้งเรื่องได้ที่ใด เป็นต้น    

   2. การจัดองค์การ (Organizing: O) เมื่อเกดิเหตุขึ้นประชาชนจะประสานงานกับเครือข่าย 
และติดต่อใครได้เพื่อได้รับการช่วยเหลือ โดยให้ความสำคัญต่อประธานชุมชนเป็นหลัก ซึ่ง ในชุมชน 
ได้มีการทำโครงการสาธารณภัยภายในชุมชนของตน โดยการดำเนินประชาวิจารณ์ในการให้ชาวบา้น 
เลือกตัวแทนขึ้นมาเพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ เหรัญญิก ฯลฯ และเทศบาลเป็นผู้ 
ประเมิน เพ่ือทำการต่อท่อประปาดับเพลิงตามพ้ืนที่ความเสี่ยงในชุมชนที่รถดับเพลิงเข้าไม่ถึง    

   3. การจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน (Staffing: S) การจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานเลือก 
จากตัวเลือกผ่านประธานชุมชน โดยความอาสาและสมัครใจเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมและการป้องกัน              
มิให้เกิดเหตุขึ้น การคัดเลือกคนจึงต้องเป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ๆ เนื่องด้วยจะทราบบริบท 
ทางเข้าออกที่ตนอยู่การติดต่อประสานงานจะดำเนิน ผ่านผู้น่าชุมชนและมีเสียงตามสายภายใน ชุมชน
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ เมื่อเกิดภัยประชาชน ตัวแทนเครือข่ายจะช่วยอำนวยความ สะดวก
การนำทางเข้าถึงพ้ืนทีลักษณะภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินงานได้รวดเร็วขึ้น    

   4. การอำนวยการ (Direction: D) การอำนวยการในพื้นที่เขตเทศบาลบ้านแท่นจะมีการ
ติดต่อถังดับเพลิงให้แต่ละชุมชน ส่วนใหญ่จะติดตั้งที่บ้านของผู้นาชุมชน เมื่อเกิดกรณีเพลิงภัย  
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สามารถนาไปใช้ได้เลย หากสารเคมีภายในถังหมด เจ้าหน้าที่เทศบาลจะดำเนินการเติมให้ใหม่ เพ่ือให้
การเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ    

   5. การประสานงาน (Coordination: Co) เมื่อเกิดเหตุการณ์ประสานงานจะติดต่อผ่าน
ผู้นำชุมชนโดยตรง ซึ่งจะเห็นได้ว่าชุมชนให้ความสำคัญต่อผู้นำ และแต่ละชุมชนจะเข้มแข็งให้ความ 
ร่วมมือขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และการเห็นความสำคัญการเกิดภัยของผู้นำ การศึกษาพบว่า เทศบาลตำบล
บ้านแท่นมีลักษณะชุมชนที่ค่อยข้างเข้มแข็งเห็นได้จากการเข้าร่วมประชุม การส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็น
สมาชิกเครือข่าย การติดต่อประสานงานจึงพ่ึงพาผู้นำชุมชนเป็นหลัก    

   6. การรายงาน (Reporting: R) ในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ในชุมชนจะมีการรายงานให้ 
เทศบาลทราบและนำเจ้าหน้าที่สำรวจ สอบสวน ช่วยเหลือแล้วจึงนาเสนอเรื่องส่งให้สำนักงานจังหวัด
ทราบ เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น หากเป็นภัยขนาดใหญ่เทศบาลจะตั้งจุดบริการและ
รับเรื่องร้องทุกข์ การแจ้งความเสียหาย เพ่ือรายงานให้ความช่วยเหลือทุกหลังคาเรือน    

   7. การงบประมาณ (Budgeting: B) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการจัด 
โครงการอบรมทุกปี พร้อมทั้งการจัดติดตั้งถังดับเพลิงในพื้นที่ชุมชนรวมถึงพื้นที ่ที ่มีความเสี ่ยง 
เทศบาลมองเห็นความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การดำเนินมี 
ความต่อเนื่องด้วยการปกครองของนายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งยาวนานหลายปีการทำงานจึงมีความ
ต่อเนื่องและการติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน จึงคุ้นเคยและดำเนินงานได้ โดยง่าย   

   แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
เทศบาลตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ พบว่า สมาชิกเครือข่ายเจ้าหน้าที่ประชาชน
ควรมี ความเข้าใจกระบวนการทำงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองการทำงานหลากหลายและนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานการ
สร้าง ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักต่อสาธารณภัย การให้ความรู้เกี่ยวกับงานที่ดำเนินโดยชี้แจงสว่นดี
ส่วน เสียผลของการทำเครือข่ายให้ชัดเจน พร้อมทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณ ภัยโดยการจัดอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจเป้าหมายของเครือข่ายให้ดียิ ่งขึ้น 
รวมถึง การสร้างกิจกรรมเพ่ือให้พบปะกันบ่อยครั้ง การจัดอบรมและมีตัวแทนเครือข่ายเกิดขึ้น ควรมี 
ค่าตอบแทนผู้ที ่ทำงานเป็นสมาชิกเครือข่ายเพื่อให้เห็นประโยชน์จากการทำงาน ควรสร้างการให้ 
ความร่วมมือระหว่างประชาชน ให้ทราบบทบาท ภารกิจหน้าที่และสามารถช่วยเหลือตนเองได้สร้าง 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน และสำรวจคน                           
ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้งมีแนวโน้มเป็นอย่างไร การจัดประชุมให้ความรู้อย่าง 
ต่อเนื่องและทั่วถึงอย่างจริงจังประชาชนได้รู้จักว่าสาธารณภัยคืออะไร มีวิธีการจัดการอย่างไร เพ่ือให้
ชุมชนอยู่รอดปลอดภัย  
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อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 

เทศบาลตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ มีประเด็นที่สามารถมาอภิปรายผลได้ดังนี้   
   1. การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบเครือข่ายของเทศบาลตำบลบ้าน

แท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ มีการดำเนินงานในการสร้างเครือข่ายทั้งภายนอกและภายในของ
เขตเทศบาล โดยให้ความสำคัญต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบ้านแท่น ปรับการทำงาน
เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น พัฒนาการ การดำเนินงานร่วมกันและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่าที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์คือ การร่วมกันสอดส่องการ
เกิดเหตุการณ์ระงับเหตุ และการฟื้นฟูเมื่อเหตุดับลง ก่อให้เกิดความพอใจทั้งเครือข่ายผู้ ปฏิบัติและ
ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ จิรนนท์ พุทธา และจำลอง โพธิ์บุญ (2561) ทีไ่ด้พบว่า ผลการดำเนินงาน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากในทุกด้านของการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 16 - 20 มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในท้องถิ่นของตน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในท้องถิน่ตนเอง เพ่ือรองรับและเตรียมพร้อมหากเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ทางด้าน เครื่องมือ 
เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งประสิทธิผลขององค์การจะบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้องค์การต้องเกิดการปรับตัว พัฒนาและดำรงอยู่ต่อไปจากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สมาชิกองค์การมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน แต่ไม่สอดคล้อง กับงานวิจัย
ของ พิทักษ์ มั่นจันทึก และ ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน (2558) ที่ได้กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์การบริหารด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านจากค่าเฉลี่ย
มากท่ีสุดลงไป 3 อันดับ คือ ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ ด้านพันธกิจและภารกิจ และ
ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การ ส่วนการบริหารด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านจากค่าเฉลี่ยมาก ที่สุดลงไป 3 อันดับ 
คือด้านการจัดการหลังเกิดภัย ด้านการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน และด้านการป้องกันและลด
ผลกระทบ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และบรรเทาสา
ธารณภัยของทุกภาคส่วนในสังคม รวมถึงนำระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้เป็นหลักการสำคัญในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยและการฝึกซ้อมแผนในทุกระดับ และควรมีการวางแผนการดำเนินงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นมาตรฐานสากล โดยการวางแผนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพให้เทียบเท่าและเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งในระดับประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน   
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   2. ประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าสิ่งที่จะช่วย 
ให้การทำงานมีประสิทธิผลประกอบด้วย 3 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ 1) การดำเนินงานลักษณะของการ
ดำเนินงานที่ทาร่วมกับภาคประชาชนและเอกชน เป็นการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาเพียงช่วง 
ขณะหนึ่ง และคัดเลือกจากตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการอบรมและร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการ 
เกิดภัย ซึ่งตั้งอยู่แค่ช่วงสั้น ๆ และสิ้นสุดลงเมื่อไม่มีการเกิดภัย ทั้งข้ึนอยู่กับทัศนคติการฝึกปฏิบัติ ของ
ผู้ที่เข้ารับการอบรมและการเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนกบภาครัฐ 2) ความรู้
ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่และสมาชิกเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยการ
จัดให้อบรมความรู้การช่วยเหลือตนเองได้เบื้องต้นและการร่วมเป็นกำลังเสริมเจ้าหน้าที่ เมื่อเกิดภัย
โดยมีการแลกเปลี่ยนปรับความคิดส่วนตัวให้สอดคลองกบแนวคิดเครือข่าย และ 3.) ความสัมพันธใ์น
การดำเนินงานแบบเครือข่ายเทศบ้านแท่น มีความสัมพันธ์ในการดำเนินงานแบบเครือข่าย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทวัส ขุนหนู (2561) ที่พบว่า องค์กรหรือสถาบันใด ๆ ได้ทำการตกลงการ
ประสานเชื่อมโยงเข้าหากัน ภายใต้วัตถุประสงค์หรือข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดหมาย
เพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ และการแสดงออกการลงมือกระทำกิจกรรมร่วมกัน ความสัมพันธ์และการสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างกันจะช่วยให้ สมาชิกเครือข่ายเกิดการรับรู้การยอมรับในกระบวนการทำงานและช่วย
ส่งเสริมพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี การพัฒนาเครือข่ายจึงต้องยึดหลักความสัมพันธ์และการสื่อสาร
ระหว่างกัน ซึ่งผลการศึกษาของความสัมพันธ์ในการดำเนินงานยังต้องสร้างแรงจูงใจ สร้างกิจกรรม
สาธารณะ การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมองเห็นปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหา
ดำเนินงานอย่างมีความสัมพันธ์ที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย เกิดจากการรับรู้ร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย การดำเนินงานระหว่างเจ้าหน้าที่
เครือข่ายไม่เข้าใจการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ บทบาท ภารกิจ หน้าที่ในการ
ปฏิบัติร่วมกัน อีกทั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจิตสำนักและการปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยความเสียสละ และ
ยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ จิรนนท์ พุทธา และ จำลอง โพธิ์บุญ (2561) ทีไ่ด้พบว่า ปัจจัยที่เอ้ือต่อ
การดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ความเป็นเครือข่าย มีการทำงานอย่างเป็นระบบการมีจิต
สาธารณะและความมุ่งมั่นและการมีภาคเครือข่ายเข้ามาหนุนเสริม ซึ่งเครือข่ายแบบร่วมปฏิบัติการ 
การขับเคลื่อนเครือข่ายให้ก้าวต่อไปอาศัยความรู้ความเข้าใจที่มีเป้าหมายและสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน    

   3. ปัญหาการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลบ้านแท่น 
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลบ้านแท่น พบว่า สมาชิกเครือข่ายเจ้าหน้าที่ประชาชนควร
มีความเข้าใจกระบวนการทำงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองการทำงานหลากหลายและนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานการสร้างความรู้
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ความเข้าใจ ตระหนักต่อสาธารณภัย การให้ความรู้เกี่ยวกับงานที่ดำเนินโดยชี้แจงส่วนดีส่วนเสียผล
ของการทำเครือข่ายให้ชัดเจน พร้อมทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดย
การจัดอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจเป้าหมายของเครือข่ายให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด Ditch (2002) ซึ่งได้สรุป เงื่อนไขความสำเร็จของการบูรณาการของชุมชนในระดับนโยบาย 
ประกอบด้วย 1) ผู้ดำเนินกิจกรรมหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) เป้าประสงค์ 3) ทรัพยากร 4) 
กระบวนการและแนว ทางการท างาน และ 5.) ผลกระทลผลผลิตและวิวัฒนาการ ในด้านการมีส่วน
ร่วมของชุมชน (1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา (2) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา (3) การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามแผนเพื่อแก้ปัญหา 
และ (4) การมีส่วน ร่วมในการติดตามผลที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการเครือข่ายเพื่อให้เกิด
ความสำเร็จของการบรูณาการจัดการเครือข่ายชุมชน   

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป   
    การให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ  มีการบริหารจัดการ
โดยใช้รูปแบบการดำเนินงานที่เรียกว่า POSDCoR ได้พัฒนาแนวคิดของ Taylor และ Fayol มี 7 
ประการ ดังนี้ 1.) การวางแผน 2.) การจัดหน่วยงาน 3.) การจัดบุคลากร 4.) การอำนวยการ 5.) การ
ประสานงาน 6.) การรายงาน และ 7.) การงบประมาณ ประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 7 ประการ ดังนั้น
การทำให้รูปแบบการดำเนินงานเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นจริงปฏิบัติได้จริง ควรมุ่งเน้นให้การประสานงานมี
การประสานงานร่วมกันจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการดำเนินงาน
ของประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลบ้านแท่น 
ซึ่งอาจจะเพิ่มช่องทางการประสานงานที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อความรวดเร็วและให้
ทันต่อยุคสมัยในปัจจุบัน   

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป   
    ความรู้ในเชิงวิชาการที่เกิดขึ้นใหม่ในงานวิจัยนี้คือ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการ

จัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการ
พัฒนารูปแบบการดำเนินงานของประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของเทศบาล สำหรับการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของเทศบาลตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินงานของประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 
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เพื่อที่จะสามารถนำปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาดำเนินการแก้ไข เพื่อให้ประสิทธิผลการจัดการ
เครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการประยุกต์ใช้ตามบริบทพื้นที่เพ่ือให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน  
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ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ 
ของเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

NEEDS ABOUT DEVELOPMENT IN POTENTIALITY OF  KON SAWAN 
MUNICIPALITY KON SAWAN DISTRICT CHAIYAPHUM PROVINCE 

 
ไพรัช  บญุประกอบวงศ์ 1 อภิชิต  ดวงธิสาร 2 และ สิทธิเดช  วงศป์รัชญา3 

Pairat  Bunprakopwong  Apichit  Duangthisan  and Sittidet  Wongprachya 
   
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาถึงความคาดหวังในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย
อาศัยหลักธรรมาภิบาลเกี ่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความคงอยู ่ของผู้รับผิดชอบในงานการ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง
จากผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 
10 ราย โดยกลุ่มตัวอย่างซึ่งทำการคัดเลือกโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นการ
สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากข้อมูลมีความสำคัญและต้องให้ค วาม
สมัครใจในการให้ข้อมูล ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง นำไปวิเคราะห์
ข้อมูลโดยจำแนกตามวัตถุประสงค์ประเด็นการศึกษาและประเมินสภาพการดำเนินงานที่แท้จริง
โดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยใช้หลักคุณธรรมของเทศบาลนั้นไม่มีการร้องเรียนเกี ่ยวกับเรื ่องการวัดผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพราะมีการประเมินผลงานตามกฎระเบียบและขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้ว                    
จึงทำให้มีความชัดเจนในการให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน อีกท้ังมีการประกาศหลักเกณฑ์
การประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนการประเมิน โดยมีการนำโครงการและผลงานที่
ตนเองรับผิดชอบในแต่ละสายงานมาทำการประเมินผล แต่ก็ยังมีผู้รับผิดชอบงานบางส่วนที่มองว่า
ผู้บริหารมีการใช้ความคิดส่วนตัวและความรู้สึกในการประเมินผลมากกว่าผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ตาม
กฎระเบียบที่กำหนด 2)   ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบในงานของเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลนั้น เรื่องที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาศักยภาพประกอบไปด้วย  การพัฒนาบุคลากรข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงานเทศบาล การวางแผนอัตรากำลังคน การติดต่อสื่อสาร แรงจูงใจในการทำงาน

 
1 (อาจารย์ ดร.) อาจารย์ประจำหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
2 (อาจารย์ ดร.) อาจารย์ประจำหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น                                     
E-mail: apichit@northern.ac.th โทร. 0812616861 
3 (อาจารย์ ดร.) อาจารย์ประจำหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
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และการมอบหมายหน้าที่ของผู้รับผิดชอบงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ทิศทาง ได้แก่ ทิศทางที่ 1 เห็นว่า 
ยังไม่ค่อยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้การทำงานมากนักในบางด้าน และทิศทางที่ 2 มีการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์การทำงานเพื่อช่วยทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
สิ่งที่ผู้รับผิดชอบงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ได้แก่ การพัฒนาศึกษาด้านร ะเบียบ
ข้อบังคับ ด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาและเทคโนโลยี 3) ด้านการคงอยู่ของผู้รับผิดชอบในการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่เทศบาลนั้น เจ้าหน้าที่มีสวัสดิการค่อนข้างจูงใจให้พนักงานเทศบาลคงอยู่ทำงานกับ
เทศบาลเพราะสิทธิที่รัฐให้นั้นค่อนข้างจะตรงกับพ้ืนฐานความต้องการของพนักงานผู้รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายตามภาระงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือเพื่อน
ร่วมงานก็เป็นปัจจัยที่รักษาให้เกิดการคงอยู่ของผู้รับผิดชอบในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาล และ
เป็นตัวเสริมขวัญกำลังใจของพนักงานเทศบาลซึ่งเป็นเงื่อนไขในการคงอยู่ในการปฏิบัติต่อไป  
 
คำสำคัญ : การพัฒนาศักยภาพ; เทศบาล; ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ 
 
Abstract 
 This research purposes to study the thoughts and expectations of the 
performance evaluation based on the principle of the good governance in the 
potential development and the persistence of human resource officers in Kon Sawan 
Municipality Kon Sawan District Chaiyaphum Province. Population and sample are 10 
people who are in charge of the administrative work of the Kon Sawan Municipality 
Kon Sawan District Chaiyaphum Province. The sample was selected by using the 
nonprobability sampling method, and randomly selected the sample by using 
purposive sampling method. As the information is important, therefore it is necessary 
to be voluntarily provided. Data were collected by semistructured interviews and 
processed the content analysis according to the study issues to assess the actual 
general operating conditions of the sample to achieve the research objectives. The 
research results showed as follows: 1) Performance evaluation using the good 
governance of the municipality had no compliant about the assessment of the 
performance appraisal because the performance is evaluated according to the rules 
and regulations with the steps that already welldefined, then it was clear about 
evaluating performance rating. In addition, the criteria for the performance evaluation 
also were announced before the assessment process, which the person in charge of 
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each project and work was responsible for the evaluation. Anyway, there is still some 
person in charge has the opinion that the executives have used their personal opinion 
and feeling over the evaluation than the actual works due to the regulations.                            
2) Potential development needs of human resource officers in the municipality showed 
that the most important matters are included: personnel development and personal 
information of municipal employees, manpower planning, communication and work 
motivation, and the delegation of the person responsible for the work, which can be 
divided into 2 directions as follows: 1. They thought that the technology is not much 
used in some area of the work. And 2. They thought that there is more information 
technology used to apply in their work, which help the work be more efficient. The 
things that the person in charge would like to develop their potential are the 
development of regulatory study, communication, and the use of language and 
technology. 3. The persistence of the person responsible for the work of the municipal 
officials showed that the welfare is quite well incentive to remain working with the 
municipality because the welfare offered quite consistent with the needs of the 
employees. Moreover, the working environment, the management and the colleagues 
are the factors that maintain the persistence of the municipal officers as the part that 
is a supplement to the morale of the municipal employees to continue their work with 
the municipality.    
        
Keywords : Potential Development; Municipality; Human Resource Officers 
 
บทนำ 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 รัฐได้ให้ความเป็นอิสระคล่องตัวตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นทุกรูปแบบมีความเป็นอิสระในการกำหนด
นโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง โดยเฉพาะรัฐบาลเป็นผู ้กำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ ่นเท่าที่จำเป็นภายใต้กรอบ
กฎหมายและเพื่อกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นอย่างตอเนื่อง และเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในทองถิ่น หรือ ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และในส่วนขององค์ประกอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
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โดยตรงของประชาชนในท้องถิ่น และมีสภาท้องถิ่นทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเช่นเดียวกัน (ขจร
ศักดิ์ ศิริมัย, ม.ป.ป) ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development : HRD) เป็น
หัวใจหลักของหลายองค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่สำคัญ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ
องค์การซึ่งทุกองค์การมุ่งที่จะให้บุคลากรของตนมีความรู้ความสามารถ และเต็ มใจปฏิบัติงานอยู่
ตลอดเวลา การดำเนินงานขององค์การต่าง ๆ จะประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล
ในภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในระดับใด ก็ขึ้นอยู่กับระดับคุณภาพของคน เรียงลำดับความสำคัญตั้งแต่
ผู้นำสูงสุดขององค์การผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและด้วย เห็นว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
สูงสุดเพราะคนเป็นกลไกทำให้เกิดงานที่มีคุณภาพต้องเกิดจากคนที่มีคุณภาพ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสว่า “จะต้องพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศ” 
จึงทำให้เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 จึงได้มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรเป็นสำคัญ การจะพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
จำเป็นต้องประเมินความสามารถของบุคลากรขององค์กรให้รู้ว่ามีจุดแข็งอะไรที่ต้องส่งเสริมสนับสนุน
และมีจุดอ่อนอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ที่สำคัญการพัฒนาเพื่อให้รู้ทันความเป็นไปของโลกธุรกิจใน
อนาคต องค์กรต้องมีความสามารถที่จะแบ่งปันเอาทรัพยากรในตลาดมาสร้างความม่ังคั่งให้กับองค์กร 
ซึ่งเป็นภาระอันใหญ่หลวงของผู้บริหารทุกคน องค์กรที่ดีสมาชิกขององค์กรต้องมีข้อผูกมัดหรือพันธะ
ทางใจว่าจะทำให้งานขององค์กรประสบผลสำเร็จและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ การที่องค์กรจะ
ขับเคลื่อนได้ขึ้นอยู่กับสมาชิกขององค์กรไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างองค์กร โดยตัวโครงสร้างองค์กรจะไม่มี
ความหมายแต่อย่างใดถ้าคนในองค์กรไม่มีความสามารถ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาประเทศให้บรรลุ
เป้าหมายและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคนในประเทศให้เป็นคนที่มี
คุณภาพก่อน โดยการให้การศึกษาอบรมเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยการให้การศึกษาที่พัฒนา
คนเพ่ือการประกอบอาช ีพ  เป ็นการพ ัฒนาคนอย ู ่ ในส ังคมได ้อย ่างส ันต ิและม ีอ ิสรภาพ                                
(วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561) ฉะนั้นแล้วจึงทำให้มีปัจจัยในการที่จะต้องเพ่ิมศักยภาพในการทำงานของ
ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้หลายประการอาทิ เช่น การพัฒนา
บุคลากร การส่งเสริมนโยบายของผู้บริหาร การให้ความร่วมมือของบุคลากรในองค์การ ก ารส่งไป
ฝึกอบรม รวมไปถึงในเรื่องของสวัสดิการของเทศบาล ซึ่งจะส่งผลต่อการคงอยู่ของผู้รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที ่ เพราะถือว่าเป็นเรื ่องขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน ซึ ่งส่งผลให้
ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่นั้นมีผลงานที่ออกมาดีมีคุณภาพ ทำให้เกิดความจงรักภักดีในการที่จะ
ทำงานอยู่กับองค์การต่อไป 
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เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ถือเป็นองค์การหนึ่งที่มีฐานะเป็น
นิติบุคคลและดำเนินกิจการที่ให้บริการแก่ประชาชนหลากหลายรูปแบบ โดยมีจำนวนบุคลากรที่มาก
หรือน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการในแต่ละเทศบาลและขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละ
เทศบาลด้วย โดยในเรื่องของการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล (งานการเจ้าหน้าที่) เทศบาล
ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ค่อนข้างท่ีจะมีปัญหาอันเนื่องมาจากสาเหตุหลาย
ประการ อาทิจากผู้บริหารที่ปกครองบุคลากรในองค์การไม่ดี หรืออาจเกิดจากตัวพนักงานเองที่ไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ และผู้ที่รับผิดชอบดูแลงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาลอาจ
ขาดความรู้หรือประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งปัญหาที่กล่าวมานี้ เทศบาลแต่ละแห่งย่อมมีปัญหาที่
แตกต่างกันไป สืบเนื ่องจากยังไม่มีกรณีการศึกษางานวิจัยเกี ่ยวเรื ่องการปฏิบัติงานของเจ้าที่
ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในแง่มุมของทัศนคติความคิดความต้องการและปัญหาตา่ง 
ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล (ฝ่ายแผนงานและประเมินผลกองวิชาการและ 
แผนงาน, 2563) ซึ่งกรณีที่สนใจศึกษาได้แก่ปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
ซึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนั้นปัญหาที่เกิดก็คือ ผู้ที่ประเมินขาดข้อมูลที่
แท้จริงเกี่ยวกับพนักงานผู้ที ่ถูกประเมิน โดยไม่ได้ศึกษาภารกิจหน้าที่ที ่พนักงานผู้ที ่ถูกประเมิน
รับผิดชอบอย่างแท้จริงว่าทำอะไรบ้าง ส่วนใหญ่ผู้ประเมินก็จะรู้ข้อมูลของพนักงานผู้ถูกประเมินแบบ
ผิวเผิน ทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่สามารถวัดผลได้จริง จึงเป็นประเด็นน่าสนใจเพื่อทราบ
ถึงความต้องการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในเรื่องของการประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ ปัจจัยที่
ทำให้เกิดการพัฒนางานด้านงานการเจ้าหน้าที่เรื่อง Training needs ปัญหาการรักษาพนักงานซึ่ง
ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

2. เพ่ือศึกษาการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบในงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลคอน
สวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย   
    รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม

ข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi- structured Interview) การวิจัยครั้งนี้จะ
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ศึกษาตามแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) งานการเจ้าหน้าที่ หมายถึง งานที่
เกี่ยวกับการบริหารบุคคล อันได้แก่ 1.1) การบรรจุแต่งตั้ง 1.2) การโอนย้าย 1.3) การเลื่อนระดับ 
1.4) การสอบแข่งขัน 1.5) การสอบคัดเลือก 1.6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1.7) การเลื่อนขั้น
เงิน การเพิ่มค่าจ้าง การเพิ่มค่าตอบแทนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น     
2) ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ หมายถึง พนักงานเทศบาลตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล หรือผู้ซึ่งรับ
ได้รับมอบหมายรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ 3) การบรรจุแต่งตั้ง หมายถึง การรับบุคคลภายนอกที่
ไม่ได้เป็นพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่เข้ามา
ทำงานในเทศบาลโดยการใช้วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก 4) การโอนย้าย หมายถึงการโอน คือ 
การเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนสังกัด ข้ามกระทรวง ทบวง กรม หรือย้ายภายในกระทรวงเดียวกัน 
ตำแหน่งเดียวกันแต่เปลี่ยนที่ทำงานใหม่ 5) การเลื่อนระดับ หมายถึง การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจะต้องดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลหรือการทำผลงาน 6) การ
สอบแข่งขัน หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการคัดเลือกคนเข้ามาทำงานในเทศบาล โดยมีหลักสูตรอย่าง
น้อย 3 หลักสูตรด้วยกัน มี 3 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  

2. กลุ่มเป้าหมาย  
   ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับพนักงานเทศบาลผู้

ซ่ึงรับผิดชอบงานด้านการบริหารบุคคล (งานการเจ้าหน้าที่) ในเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเลือกผู้ให้ข้อมูลเฉพาะพนักงานเทศบาลเท่านั้น (ไม่รวมพนักงานจ้างภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป) โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1) ต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยจะต้องเป็น (พนักงานเทศบาลเท่านั้น) 
และ 2) ต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี (ซึ่งอาจเป็นพนักงานเทศบาลใน
ตำแหน่งอื่น ๆ) ที่ไม่ใช้ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว จำนวน 
10 ราย เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งทำการคัดเลือกโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เนื่องจากข้อมูลในความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีความสำคัญและต้องให้ความสมคัร
ใจในการให้ข้อมูล เป็นกลุ่มตัวซึ่งทำการคัดเลือกโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากข้อมูลการตอบมีความสำคัญและต้องให้ผู้ตอบ
สมัครใจในการให้ข้อมูล    
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
   การวิจ ัยครั ้งนี ้ใช ้แบบสัมภาษณ์แบบกึ ่งโครงสร้าง (Semi- structured Interview)                  

เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยข้อคำถามที่ใช้วัดตัวแปรและเนื้อหาต่าง ๆ ในแบบสอบถามจะครอบคลุม 
แนวคิดต่าง ๆ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อให้ตรงประเด็นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ ในการวัดตัวแปร ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเพื่อหัวข้อหรือประเด็นไว้กว้าง ๆ ล่วงหน้า 
เป็นลักษณะคำถามปลายเปิดในการสัมภาษณ์ สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความ 
ชัดเจนของคำตอบได้ โดยครอบคลุมประเด็นความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล จากนั้นจึงนำมาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์กับพนักงานเทศบาลผู้ซึ่ง
รับผิดชอบงานด้านการบริหารบุคคล (งานการเจ้าหน้าที่) ในเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยผู้วิจัยจะมีส่วนร่วมถึงความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล   

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
    การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 

จากแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi- structured Interview) ซึ่งจะให้ผู้วิจัยดำเนินการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth Interview) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างครบ 
ตามจำนวนเพื่อทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยและความเชื่อถือได้ของกลุ่มตัวอย่างพนักงาน 
เทศบาลผู้ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการบริหารบุคคล (งานการเจ้าหน้าที่) ในเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ 
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาตรวจสอบความครบถ้วน
ของเนื้อหาว่าครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์หรือไม่ ก่อนนำมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสาม
เส้าด้านวิธีการ (Methodological Triangulation)    

5. การวิเคราะห์ข้อมูล   
    คณะผู้วิจัยไม่ได้ใช้สถิติวิเคราะห์ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งทำให้ผู้วิจัยได้ใช้

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะนำมาตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหาว่าครอบคลุมทุก
ว ัตถุประสงค์หรือไม ่ ก่อนนำมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส ้าด ้านวิธ ีการ 
(Methodological Triangulation) โดยนำข้อมูลจากเอกสารการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วมมาตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ก่อนนำไป
วิเคราะห์ข้อมูล (Content Analysis) โดยจำแนกตามวัตถุประสงค์ประเด็นการศึกษาสังเคราะห์
เพื่อให้ได้ภาพรวมภายใต้กรอบแนวคิด สรุปผลการศึกษาและนำเสนอผลการศึกษาโดยการพรรณนา
ความ (Descriptive)  
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ผลการวิจัย 
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ 

อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จากผลการศึกษาพบว่า มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวัดผลการ
ประเมินประเมินผลการปฏิบัติงาน เพราะได้มีการประเมินผลตามกฎระเบียบและขั้นตอนที่กำหนดไว้
แล้ว จึงทำให้มีความชัดเจนในการให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยกำหนดระดับสมรถนะ
ที่คาดหวังและต้องการในระดับต่าง ๆ ซึ ่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นการตรวจสอบ
ความสามารถและสมรรถนะของข้าราชการที่มีต่อการปฏิบัติงานในงานหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามวิธีการที่หน่วยงานกำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลการปฏิบัติ
ราชการที่วางไว้ เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือที่จะนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯลฯ อย่างไรก็ตามพบว่ามีบางส่วนที่เห็นว่ายัง
มีกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยังไม่ชัดเจนและยังไม่ค่อยมีความยุติธรรมมากหนัก โดยเห็นว่า
การประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้บริหารระดับสูงและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบางครั้งผู้บังคับบัญชาระดับล่างกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่มีความคิดเห็นตรงกัน สุดท้าย
ก็ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งอาจไม่ได้รับความยุติธรรมในการการประเมินผล 
การปฏิบ ัต ิงานระหว่างความยุต ิธรรมกับกฎระเบียบที่ ใช ้ย ังม ีความขัดแย้งก ัน ภายหลังที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว บุคลากรส่วนใหญ่ได้มีการนำผลการ
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งเป็นการพัฒนาเพื ่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานในทางที่ดี ส่งผลถึงภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวมที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็
ตามก็ยังมีผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่บางส่วนให้ความเห็นว่ายังไม่มีการนำผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานมาพัฒนาของตน โดยให้เหตุผลที่ว่าการประเมินผลจะไม่มีการสะท้อนกลับไปยังพนักงานผู้
ถูกประเมินเป็นเพียงแค่การแจ้งให้ทราบเพียงเท่านั้น ทำให้พนักงานเข้าใจผิดว่าตนเองไม่ต้องพัฒนา
แก้ไขปรับปรุงอะไร ผลการประเมินเป็นเพียงผลที ่ทำให้ผู ้ร ับการประเมินรับทราบถึงความรู้
ความสามารถในสายงานตนเท่านั้น   

ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบในงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ พบว่าเรื่องที่สำคัญที่สุด
จากทัศนคติความคิดและความคาดหวังในงานสำหรับงานการเจ้าหน้าที่ แบ่งได้ดังนี้   

   2.1 ความสำคัญที่สุดสำหรับงานการเจ้าหน้าที่เทศบาล มีดังนี้ 2.1.1) การพัฒนาบุคลากร 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ความสามารถของบุคลากร หรือสวัสดิการ ซึ่งจะทำให้การทำงานประสบ
ความสำเร็จตรงตามเวลาที่ระเบียบและหลักเกณฑ์กำหนดไว้ เพราะงานการเจ้าหน้าที่เป็นงานที่ต้อง
รักษาสิทธิและสวัสดิการของคนในองค์การที่ได้รับ หากปฏิบัติงานช้าเกินเวลาที่กำหนดก็อาจจะส่งผล
ให้คนในองค์การเสียสิทธิที่พวกเขาควรจะได้รับ 2.1.2) ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในเทศบาล คือ 
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ต้องมีความครบถ้วน เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลในการดำเนินการต่าง ๆ ของบุคคลนั้น ๆ หากข้อมูลไม่
ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอาจทำให้มีผลเสียต่อบุคคลนั้น ๆ ในการเลื่อนระดับหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น 
2.1.3) การวางแผนอัตรากำลังคน โดยเน้นการบริหารงานบุคคลและการวางแผน พัฒนาเทศบาลให้
สอดคล้องกันอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหาต่าง ๆ เกี ่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล เช่นปัญหาอัตราการสูญเสียกำลังคน ปัญหาโครงสร้างกำลังคน ปัญหา ผลประโยชน์
ตอบแทนที่ให้กับพนักงานในเทศบาล รวมถึงกระบวนการสรรหาคนเข้ามาทำงาน ดังนั้นการวาง
ระบบงานบริหารบุคลจึงถือวาเป็นเรื ่องสำคัญอีกเรื ่องหนึ ่งของงานการเจ้าหน้าที ่ 2.1.4) การ
ติดต่อสื่อสาร การสื่อสารข้อมูลซึ ่งกันและกันควรมีความชัดเจนเพื ่อจะทำให้งานออกมาอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการทำงานระหว่างผู้บริหารกับพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 2.1.5) แรงจูงใจในการ
ทำงาน ซึ่งได้แก่ความกาวหน้าในสายงานของพนักงานเทศบาล การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ
คนทำงานรวมถึงสวัสดิการพนักงานเทศบาลที่ควรจะได้รับ และ 2.1.6) เรื่องการมอบหมายหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับงาน ปัญหาคือคนที่ได้รับการสรรหามาดารงตำแหน่งแต่
ละตำแหน่ง   

   2.2 การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนางานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ผู้รับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมส่วน
ใหญ่เป็น 2 ทิศทาง ได้แก่ ทิศทางที่ 1 เห็นว่ายังไม่ค่อยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานการ
เจ้าหน้าที่มากหนัก โดยมีเหตุผลเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีมา
พัฒนางานการเจ้าหน้าที่ ซึ่งบางโปรแกรมสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ แต่เนื่องจากมีความรู้
ด้านเทคโนโลยีน้อยจึงทำให้สามารถดำเนินการได้เพียงโปรแกรมพ้ืนฐาน ผู้บริหารยังไม่ให้ความสำคัญ
กับเรื่องนี้มากนัก ไม่มีงบประมาณมากพอที่จะมาสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน
การเจ้าหน้าที่แบบเฉพาะเจาะจง เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระบบการบันทึกข้อมูลที่จัดทำขึ้น
โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันระบบบันทึกข้อมูลยังเป็นเพียงการเริ่มต้นในการนำ
เทคโนโลยีโดยให้เทศบาลแต่ละแห่งบันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่ในสังกัดในระบบเท่านั้น ซึ่งยังไม่ถึง ขั้นตอน
การนำมาใช้การพัฒนางานการเจ้าหน้าที่เท่าที่ควร ทำให้เกิดจากการขัดข้องในเรื่องของการ บันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ทิศทางที่ 2 เห็นว่า ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยทำให้การทำงาน
ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก และก่อให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานในสำนักงาน
และการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการ มีการติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายและรวดเร็ ว มีการทำ
กิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันง่ายข้ึน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ   

   2.3 สิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาในงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดการพัฒนาในงานการเจ้าหน้าที่
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ของเทศบาลตำบลคอนสวรรค ์ อำเภอคอนสวรรค์  จ ังหว ัดช ัยภ ูมิ  ม ีป ัจจ ัยท ี ่สำค ัญด ั งนี้                                  
2.3.1) การส่งเสริมนโยบายของผู้บริหาร การที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ควรจะต้องมีผู้ช่วยเหลือใน
งานด้านนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยและทันเวลา รวมทั้งการจัดให้ มี
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการดำเนินงานที่ครบถ้วนและในสมัยอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการ
ส่งเสริมนโยบายของผู้บริหารและจากองค์การที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา โดยมีนโยบายให้เกิดการ
เรียนรู้แนวทางใหม่ ๆ โดยส่งเสริมให้พนักงานได้มีการอบรมหรือมีโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล 2.3.2) การพัฒนาบุคลากรและสร้างค่านิยมที่ดีในการทำงานโดยต้องสร้างค่านิยมให้กับ
เจ้าหน้าที ่ให้ทำความเข้าใจในหน้าที ่ที ่ปฏิบัติงาน ตั้งใจทำงานให้เกิดผลและเป็นประโยชน์ตาม
เป้าหมายขององค์การพยายามศึกษากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ
ค้นหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานที่ปฏิบัติอยู่รวมถึงมีความทุ่มเท เสียสละ อดทน 
ซึ่งทำให้งานนั้นไม่เกิดข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดและได้รับความสำเร็จ 2.3.3) การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร การให้ความร่วมมือของพนักงานภายในเทศบาลทุกคน เพราะงานการเจ้าหน้าที่
บางทีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายงานที่จะเดินและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งงานการเจ้าหน้าที่
ต้องใช้ทักษะในการประสานงานกับคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรและ 2.3.4) กระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหา การดูแลรักษาคนที่มีคุณภาพในการทำงาน การวางแผน
กำลังคน รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาตามสายงาน ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยในการ
พัฒนางานการเจ้าหน้าที่   

   2.3. ความต้องการในฝึกอบรม Training( needs) หรือสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องงาน 
การเจ้าหน้าที่ของงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 2.4.1) ความถี่ในการอบรม เห็นควรที่จะมีการฝึกอบรม เพ่ือ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและรองรับการ 
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนางานการเจ้าหน้าที่ โดย 
ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมหรือสัมมนาอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 2.4.2) ประเด็นหรือสาระสำคัญในการการอบรมเน้นระเบียบแบบแผนของ ทาง
ราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตร
การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที ่รับผิดชอบหลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน แต่ละ
ตำแหน่ง รวมถึงหลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยอาจให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้   

   2.4 สิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาในงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดการพัฒนาในงานการเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีปัจจัยที่สำคัญดังนี้ 2.3.1) การ
ส่งเสริมนโยบายของผู้บริหาร การที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงงานควรจะต้องมีผู้ช่วยเหลือในงานด้านนี้ 
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เพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยและทันเวลา รวมทั้งการจัดให้มีเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการดำเนินงานที่ครบถ้วนและในสมัยอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการส่งเสริม
นโยบายของผู้บริหารและจากองค์การที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา โดยมีนโยบายให้เกิดการเรียนรู้
แนวทางใหม่ ๆ โดยส่งเสริมให้พนักงานได้มีการอบรมหรือมีโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
2.3.2) การพัฒนาบุคลากรและสร้างค่านิยมที่ดีในการทำงานโดยต้องสร้างค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ให้
ทำความเข้าใจในหน้าที่ที ่ปฏิบัติงาน ตั้งใจทำงานให้เกิดผลและเป็นประโยชน์ตามเป้าหมายของ
องค์การพยายามศึกษากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและค้นหาวิธีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานที่ปฏิบัติอยู่รวมถึงมีความทุ่มเท เสียสละ อดทน ซึ่งทำให้งาน
นั้นไม่เกิดข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดและได้รับความสำเร็จ 2.3.3) การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
องค์กร การให้ความร่วมมือของพนักงานภายในเทศบาลทุกคน เพราะงานการเจ้าหน้าที่บางทีต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายงานที่จะเดินและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซ่ึงงานการเจ้าหน้าที่ต้องใช้ทักษะ
ในการประสานงานกับคนทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.3.4) กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหา การดูแลรักษาคนที่มีคุณภาพในการทำงาน การวางแผนกำลังคน รวมถึงการ
ฝึกอบรมและพัฒนาตามสายงาน ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยในการพัฒนางานการ
เจ้าหน้าที่   

   2.4 ความต้องการในฝึกอบรม Training (needs) หรือสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องงาน 
การเจ้าหน้าที่ ได้แก่ 2.4.1) ความถี่ในการอบรมเห็นควรที ่จะมีการฝึกอบรมเพื ่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถตลอดเวลา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและรองรับการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับ
กฎระเบียบหรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนางานการเจ้าหน้าที่ โดยควรให้ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมหรือสัมมนาอยู่เสมออย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
2.4.2) ประเด็นหรือสาระสำคัญในการการอบรม เน้นระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบหลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง รวมถึงหลักสูตร
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยอาจให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกลหรือการ
พัฒนาตนเอง   

เงื่อนไขการคงอยู่ของผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า 1) ประสิทธิภาพและคุณภาพของสวัสดิการของเทศบาล โดยส่วน
ใหญ่เห็นว่าสวัสดิการที่เทศบาลสังกัดอยู่นั้นพอเพียงต่อที่จะทำให้ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ทำงาน
คงอยู่ต่อกับเทศบาล โดยให้เหตุผลที่ว่าได้รับสิทธิขั ้นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว ซึ่งสวัสดิการที่พนักงาน
เทศบาลทุกคนพึงได้รับนั้นอยู่ในรูปแบบสวัสดิการของรัฐ ไม่ว่าจะสังกัดที่เทศบาลใดก็ตาม พนักงาน
เทศบาลก็มีสิทธิที ่จะรับสิทธิสวัสดิการเหล่านี้เช่นกัน อย่างไรก็ตามยังมีบุคคลให้ความคิดเห็นว่า 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1315 
 

สวัสดิการของเทศบาลยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่คงอยู่ในการทำงานโดย
ให้เหตุผลว่าเนื่องจากเทศบาลมีภาระค่าใช้จ่ายด้านงานบุคคลค่อนข้างสูง ทำให้สวัสดิการของเทศบาล
ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของพนักงานทั้งเทศบาล 2) สภาพแวดล้อมของเทศบาลในการทำงาน
มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานสถานที่ทำงานและผู้บริหาร 
เพราะงานการเจ้าที่เป็นที่ต้องเกี่ยวข้องกับทุกคนในองค์กรตั้งแต่พนักงานในระดับชั้นเดียวกันจนไปถึง
ระดับผู้บริหารการจัดสถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายและ
รู้สึกภูมิใจในสถานที่ทำงานของตัวเองมากขึ้น รวมถึงการสร้างมิตรภาพที่ดีในการทำงานจึงเป็น
สิ่งจำเป็นอย่างหนึ่ง อุปกรณ์ที่มีความทันสมัย เพียงพอและเหมาะสม 3) ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา
ส่งผลกระทบต่อการคงอยู่และการทำงานของผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากเพราะ
ผู้บริหารจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานของผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของงานการเจ้าหน้าที่  หากผู้บริหาร
และผู้บังคับบัญชาแห่งใดไม่เข้าใจในหลักการทำงาน รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งกันได้ รวมถึงสนับสนุนการทำงานให้กับตัวพนักงานให้เห็นเด่นชัดเพ่ือให้พนักงานรับรู้ได้ว่าจะมี
คนที่คอยช่วยเหลือเขาอยู่เสมอ และยุติความขัดแย้งในหน่วยงานเพ่ือให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสมใน
การทำงานและมีความสุขกับการทำงาน เนื่องจากในการบริหารงานระบบเทศบาลผู้บริหารเป็นผู้ มี
อำนาจแท้จริงในองค์กรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนั้นผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา
ส่งผลต่อการคงอยู ่ของผู ้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที ่เป็นอย่างมาก 4) นโยบายหรือแผนงาน                    
ในปัจจุบันเหบนว่ายังไม่มีนโยบายหรือแผนงานใดที่แสดงถึงการคงอยู่ของผู้รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่โดยตรง จะพบก็เพียงแต่นโยบายหรือแผนงานที่เป็นภาพรวมที่ไม่มีนโยบายที่แสดงถึงการ
รักษาความคงอยู่ของพนักงานเทศบาลอย่างชัดเจน ยังไม่มีนโยบายหรือแผนงานที่สร้างความพึงพอใจ
ให้พนักงานหรือ แม้แต่ผู้ที ่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน แต่จะมีแผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเป็นภาพรวมทั้งเทศบาล เน้นการพัฒนาด้านการทำงานเป็นทีมการบริการและการทำงานให้
มีประสิทธิภาพ มีการสร้างขวัญกำลังใจ แต่ท้ายท่ีสุดแล้วความก้าวหน้าขึ้นกับผู้บริหารยังไม่มี นโยบาย
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการคงอยู่ของผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่โดยตรง   

แนวทางในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการพิจารณาด้วยความยุติธรรม โดยมีการ
จัดทำประกาศหลักเกณฑ์โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น มีการพิจารณาโดยมีการเปิดเผยโปร่งใสและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานมี การแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล มีคณะกรรมการการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน จึงทำให้การ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของเทศบาลเป็นไปด้วยความยุติธรรมตามหลักคุณธรรม โดยการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของเทศบาลมีแนวทางการพิจารณา คือ การยึดหลักความพึง พอใจของ
ผู้บังคับบัญชาขั้นสูงและเป็นไปด้วยยุติธรรมและผลการปฏิบัติงานซึ่งผู้บังคับบัญชาชั้นสูง จะเสนอผู้ที่
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สมควรได้รับพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน ซึ่งคณะกรรมการกบจะเห็นด้วยกับผู้บังคับบัญชา ในที่ประชุม
จะไม่มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเป็นรายบุคคลตามผลการปฏิบัติงาน แต่จะพิจารณาจาก ผู้บังคับบัญชา
ชั้นสูงเสนอมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยเป็นไปตามกลไกของการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งมีการ
ประเมินจากหัวหน้าส่วนและมีการกลั่นกรองอีกรอบจากคณะกรรมการกลั่นกรอง เลื่อนขั้นเงินเดือน
เพื่อกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนจากคณะกรรมการร่วมกัน มีการพิจารณาการ เลื่อนขั้นจาก
คณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยใช้ระบบคุณธรรมและหลักความสามารถเข้ามา พิจารณาในการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้ง  
 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ 
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีประเด็นที่สามารถมาอภิปราย ผลได้ 2 
ประเดน็ดังนี้   

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลในเรื่องของการใช้ 
หลักคุณธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนของเรื่องการวัดผล พบว่า ไม่มีการร้องเรียน
เกี่ยวกับเรื่องการวัดผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพราะได้มีการประเมินผลตามกฎระเบียบและ
ขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้ว จึงทำให้มีความชัดเจนในการให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย
กำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังและความต้องการในระดับต่าง ๆ ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเป็นการตรวจสอบความสามารถและสมรรถนะของข้าราชการที่มีต่อการปฏิบัติงานในงานหรือ
หน้าที่ที่รับผิดชอบในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามวิธีการที่หน่วยงานกำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการที่วางไว้ เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อที่จะนำมาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม
พบว่ามีบางส่วนที่เห็นว่ายังมีกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยังไม่ชัดเจน และยังไม่ค่อยมีความ
ยุติธรรมมากนัก การประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างความยุติธรรมกับกฎระเบียบที่ใช้ยังมีความ
ขัดแย้งกัน ควรที ่จะมีการวัดผลการปฏิบัติงานจากผลงานที่ปฏิบัติจริง มีการให้คะแนนหรือให้
คำแนะนำแก่ผู้ที่ถูกประเมินตามความเป็นจริง และการวัดผลจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เทศบาล
หรือองค์การได้ตั้งหลักเกณฑ์เอาไว้ ในเรื่องตัวผู้ที่ถูกประเมิน ควรที่จะมีการย่อมรับผลการประเมิน
การปฏิบัติงานที่ตนเองได้รับและผลการประเมินนั้นมาปรับปรุงงานที่ตนรับผิดชอบให้ดีมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นในการวัดผลการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ถูกประเมินผล
การปฏิบัติงานและผลการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนจึงมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกันและส่งผลต่อเงื่อนไขในการคงอยู่ที่จะทำงานกับองค์การหรือเทศบาลต่อไป 
โดยบุคลากรกบจะมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน  มีคุณภาพในการทำงานที่ดีและมีความจงรักภักดี
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ในองค์การ  ซึ่งก็จะสอดคล้องกับงานวิจัย บุญฤทธิ์  เพ็ชรวิศิษฐ์ (2558) ได้พบว่า การนำเทคโนโลยีใช้
ประยุกต์กับการบริหารองค์กรเทศบาลในทุกด้านจะทำให้มีหลักการบริหารจัดการโดยใช้วิธีการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการนำนวัตกรรมการบริหารมาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารพัฒนา
เทศบาล โดยมีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ การพัฒนาระบบงาน
ของเทศบาล การนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร การพัฒนาชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชนให้เข้มแข็งและการพัฒนาจิตสำนึกของการพัฒนาท้องถิ ่นแบบมีส่วนร่วม                   
จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีความเข้มแข็ง เมื่อเทศบาลมีศักยภาพที่เข้มแข็งย่อม
นำไปสู่การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมาย พันธกิจ ตามที่เทศบาล
กำหนดไว้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป และยังสอดคล้องกับ แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบล
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (2561 – 2563), ที่ได้การกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของในการกำหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการ
พัฒนาในระยะสั้น เช่น การจัดฝึกอบรมโดยเทศบาลดำเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่
หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะทำงาน การจัดให้มีพ่ีเลี้ยง
ในการทำงาน การมอบหมายงานการหมุนเวียนงาน การให้คำปรึกษา แนะนำ การติดตามและ
ประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น การกำหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการฯ เพื่อให้การติดตาม
ความสำเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์
นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องสนับสนุนต่อความสำเร็จของยุทธศาสตร์หลักของ
เทศบาล ทำให้เกิดความยุติธรรมตามหลักธรรมาธิบาลในการประเมินผลงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง 
โดยใช้การประเมินแบบ 360 องศา เพื่อให้เกิดการตรวจสอบหลักฐานในการเพิ่มคะแนนผลการ
ประเมิน ซึ ่งทำให้เกิดการตรวจสอบและการยอมรับในการเลื่อนขั ้นตำแหน่งตามภาระงานของ
พนักงานแต่ละคน ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบในงานการเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาล พบว่า การพัฒนาบุคลากรข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในเทศบาล คือ ต้องมีความครบถ้วน 
การวางแผนอัตรากำลังคน การติดต่อสื ่อสารและการมอบหมายหน้าที ่ของผู้รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับงาน หากมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีทั้งในเรื่องของการ
วางแผนอัตรากำลัง การจัดคนในองค์การและการพัฒนาบุคลากรย่อมส่งผลให้สามารถดึงศักยภาพ
ของบุคลากรมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และสอดคล้องกับเป้าหมายนขององค์การในเรื่องความจำเป็นในการ
ฝึกอบรมาสามารถช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถในงานการเจ้าหน้าที่ได้มากมากที่สุด การพัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่แล้วเทศบาลยังไม่ค่อยมีการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนัก เพราะยังมอง
ว่ายังไม่มีความจำเป็นและควรที่จะนำงบประมาณมาใช้พัฒนาในเรื่องอย่างอื่นมากกว่า ซึ่งการ
แก้ปัญหาก็ควรที่จะให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานหมั่นฝึกฝนให้ชินกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่และทำอย่างไรก็ได้ที่ทำให้ผู้บริหารมองเห็นที่ความสำคัญของเรื่องการนำเทคโนโลยี
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มาใช้ในการพัฒนางานในองค์การหรือเทศบาล ส่วนสวัสดิการถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะทำให้
บุคลากรในองค์การมีขวัญและกำลังใจที่จะทำงานและทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและ
จำนวนผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบงานของเทศบาลในแต่ละแห่งอย่างละ 1 คน ต่อ
เทศบาลนั้น มีผลกระทบต่อผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ ดังนั้นจำนวนและปริมาณพนักงานหรือ
บุคลากรที่มีอยู่ในแต่ละเทศบาล ย่อมส่งผลต่อการทำงานของผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่อีกด้วย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุเนตร เกื้อภักดิ์ (2559) ที่ได้พบว่า สภาพปัญหาในการดำเนินการดา้น
การศึกษามีปัญหาและมีความต้องการพัฒนามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการฝึกอบรมและด้านที่มี
ปัญหา ส่วนความต้องการพัฒนาน้อยที่สุด คือด้านการพัฒนา ซึ่งแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีดังนี้ 1. ด้านการศึกษา 
ได้แก่ การสนับสนุนทุนการศึกษาและการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุน 2. ด้านการฝึกอบรม ได้แก่ การสำรวจ ความต้องการจัดหาหลักสูตรที่ทันสมัยในการจัด
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 3. ด้านการพัฒนา 
ได้แก่ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและใช้ระบบพี่เลี้ยงในการสอนงานหรือช่วยตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในงานที่รับผิดชอบ 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป   
   การพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งการปฏิบัติงานการ 

เจ้าหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ก็คือการนำหลักธรรมาภิบาลมา 
ยึดถือและใช้ในการปฏิบัติงาน เพราะถือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประกอบกับหลั กธรร 
มาภิบาล 6 ประการ ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วน
ร่วม 5.) หลักความรับผิดชอบ และ 6.) หลักความคุ้มค่า เพ่ือนำมาพัฒนาศักยภาพขององค์กรได้   

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป   
   ความรู้ในเชิงวิชาการที่เกิดขึ้นใหม่ในงานวิจัยนี้คือ ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบความ 

ต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เพ่ือที่จะเป็น ประโยชน์
สำหรับการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงานตามบริบททาง สังคมและวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้น
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในความต้องการในการพัฒนา ศักยภาพของผู ้รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าทีข่องเทศบาล เพ่ือที่จะสามารถนำปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดข้ึนมาดำเนินการแก้ไข  
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
กรณีศึกษา เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภมูิ 

Public opinion on good governance management efficiency Case Study 
of Phu Kheow Municipality Phu Kheow District, Chaiyaphum Province 

 
ธวัฒน์  เขตจัตุรสั1 อภิชิต  ดวงธิสาร2 และ ดิเรก  ถึงฝ่ัง3 

Thawat  Khetchatturat  Apichit  Duangthisan  and  Direk  Teungfang  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา  1)  ประสิทธิภาพการบริหารงานองค์การตามหลัก                 

ธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  และ 2) ความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้วิธีวิจัยเชิง
สำรวจ เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายกับประชาชนเขตเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติ T-test, F-test และทดสอบ ความแตกต่างราย
คู่โดยวิธี LSD  

ผลการวิจัยพบว่า 1.ประสิทธิภาพการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล

ตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.47) เมื่อจำแนกเป็น

รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดเรียงตามลำดับคือ หลักคุณธรรม ( =3.59) หลักนิติ

ธรรม ( =3.56) และหลักความโปร่งใส ( =3.54) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เรียงตามลำดับ

คือ หลักการมีส่วนร่วม ( = 3.42) หลักความรับผิดชอบ ( =3.35) และหลักความคุ้มค่า ( =3.28) 2. 
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .05 
 
คำสำคัญ : ประสิทธิภาพการบริหารองค์การ, ธรรมาภิบาล, เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว 
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Abstract 
This research purposes to study 1 )  the efficiency of the administration under 

good governance of Phu Kheow Municipality Phu Kheow District, Province, and                        
2) opinions  on the  efficiency of  organizational management under good governance 
classified by personal factors. The research uses a survey study. The samples were 
selected by simple random sampling method with 400 people in Tak municipality with 
aged 18  years and over. Data were collected from questionnaires and analyzed using 
descriptive statistics. The differences were tested by t-test, F-test and test of pair 
differences by LSD. 

The results of the research showed that 1 .  The efficiency of the administration 
under good governance of the people of Phu Kheow Municipality Phu Kheow District, 

Chaiyaphum Province, in overall aspects, was found at a high level ( = 3.47). When 
classifying each aspect, it was found that the aspect that had the highest mean value 

sort by the order was the Morality ( =3.59) The Rule of Law ( =3.56) and Accountability 

( =3.54). The aspect that had the high mean value sort by the order was the 

Participation ( = 3.42) Responsibility ( = 3.35) and Cost-effectiveness ( = 3.28) 2. 
Opinions toward the efficiency of organization administration under good governance 
classified by personal factors: it was found that people with different gender, age and 
educational level, was found significant differences of opinions on the efficiency of 
organizational management under good governance with the significant 0.05 level. 
 
keywords : Efficiency of Organization Administration, Good Governance, Phu Kheow  
               Municipality Phu Kheow District, Chaiyaphum Province 
 
บทนำ 

หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการบริหารงานที่ดีครอบคลุมหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งถูกนำมาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กรภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้
ประชาชนมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะวางอยู่บนฉันทานุมัติของสังคมอย่างกว้างขวาง การ
ดำเนินนโยบายทางการเมือง การดำเนินนโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจ มีการรับฟังเสียงของ
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ประชาชนในกระบวนการกำหนดและดำเนินนโยบายโดยเฉพาะในด้านการจัดสรรทรัพยากร ทั้งนี้  
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ธนาคารโลก (World Bank, 1992: 1) ให้ความหมายว่า เป็น
วิธีการหรือแนวทางที่ดีที่สุดในการใช้อำนาจบริหารประเทศด้วยการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างชาญฉลาดเพื่อการพัฒนา ส่วนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 597) 
กล่าวว่า “ธรรมาภิบาล” มาจากคำว่า “ธรรม” หมายถึง คุณความดี ความยุติธรรม ความถูกต้อง และ 
“อภิบาล” หมายถึง บำรุงรักษา ปกครอง ดังนั้น ธรรมาภิบาล จึงหมายถึงวิธีการปกครองที่ดี (Good 
Governance) ส่วนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เป็นวิธีการจัดการองค์การที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบโปร่งใสตรวจสอบได้ จัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเป็นระบบ
โดยมุ ่งประโยชน์สุขให้เกิดกับประชาชนส่วนรวม มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื ่อให้สามารถ
ดำเนินการตอบสนองความต้องการของส่วนรวมได้ตรงตามความต้องการของท้องถิ ่น เกิด  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามภารกิจขององค์การ 

หลักธรรมาภิบาล เริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ. 2539-2540 อันเนื่องจากองค์การ
พัฒนาและนักวิชาการในประเทศไทยได้มองเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการที่ ดีเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบบริหารจัดการที่ไม่ดี และเสนอแนวทางการ
สร้างระบบที่ดีขึ้นมาและระดมความเห็นจากประชาชนในภาคส่วนต่างๆ เป็นผลให้ภาคประชาชน  
ภาคประชาสังคมเกิดการรับรู้ในเรื่องธรรมาภิบาลกันอย่างมาก (เสน่ห์ จุ้ยโต, 2557: 12) ประกอบกับ 
ในปี 2540 เกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ภาควิชาการและผู้ได้รับผลกระทบมีความเห็น
ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความหย่อนประสิทธิภาพในการบริหารกิจการบ้านเมือง การบริหารราชการ 
การกำหนดนโยบายสาธารณะ ส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างกว้างขวาง 
คณะรัฐมนตรีจึงได้มอบให้สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ (TDRI) ทำการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
นำผลการศึกษาและข้อเสนอแนะมาจัดทำบันทึกเรื่องการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งมีมติเห็นชอบจึงให้ออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้ส่วน
ราชการถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 ได้ประกาศ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 
และให้มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา (สำนักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2556: 1) โดยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีวางอยู ่บนพื้นฐาน 6 
ประการ (ราชกิจจานุเบกษา, 2542, 10 สิงหาคม: 15) คือ 1.หลักนิติธรรม 2.หลักคุณธรรม 3.หลัก
ความโปร่งใส 4.หลักความมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบ และ 6.หลักความคุ้มค่า ในปีพ.ศ. 2546 
มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ขึ้น
เพื่อให้ทุกส่วนราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม มีบทบัญญัติ 9 หมวด (ราชกิจจานุเบกษา, 2546, 9 
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ตุลาคม: 2) ดังนี้1.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน 3.การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 4.การบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ 5.การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 6.การปรับปรุง
ภารกิจของส่วนราชการ 7.การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน            
8. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ 9.บทเบ็ดเตล็ดเป็นเรื่องทั่วไป เช่น ให้อำนาจสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกำหนดให้ส่วน
ราชการต้องปฏิบัตินอกเหนือพระราชกฤษฎีกานี้ก็ได้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบต่อการพัฒนาท้องถิ่นในระดับพื้นที่ 
โดยมีลักษณะสำคัญคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการดำเนินงานด้านต่างๆ 
นอกจากนั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินการและจัดบริการสาธารณะต่างๆ จึงได้มีการถ่ายโอน
ภารกิจการจัดบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทำให้สัดส่วนงบประมาณการ  
ดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน (วุฒิสาร ตันไชย , 2548) ทั้งนี้ 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระค่อนข้างมากในการดำเนินงานเพื่อท้องถิ่น การ  
บริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดการบรหิาร  
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชน  
ในพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองให้มากท่ีสุด 

เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล   เพ่ือบริหารภารกิจตามอำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบลภู
เขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประกอบไปด้วยการจัดหารายได้ และการใช้จ่ายเพื่อดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า ส่งผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชนใน
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดยเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีวิสัยทัศน์ว่า “เมืองน่าอยู่ สู่
ประชาคมอาเซียน เรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ บริหารงานธรรมาภิบาล” โดยในด้านการบริหารงาน  
เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ เช่น นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร โดยบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) และ นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
หรือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานภาครัฐของประชาชน และเพ่ือประชาชน ขณะเดียวกันจะ
พัฒนาองค์กรเทศบาล โดยพัฒนาศักยภาพการบริการประชาชนให้ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง
เท่าเทียมกัน และพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีศักยภาพในการบริการประชาชน มีการใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และยึดระบบคุณธรรมในการบริหารงานโดย  ดูแลบุคลากรของฝ่าย
ประจำ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำเป็นไปอย่างมี  ประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล ซึ่งจะเห็นได้ว่า แนววิสัยทัศน์ของจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายการพัฒนาด้าน ต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมของท้องถิ่นและความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยใช้
วิธีบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้วยเหตุนี้ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล จึงเป็นเรื่องสำคัญเพ่ือที่จะเป็นเสียงสะท้อนการบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และผลการศึกษาจะทำ
ให้เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ นำไปเป็นแนวทางพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลใน อนาคตให้ดียิ่งขึ้น 

จากความสำคัญของการบริหารแบบธรรมาภิบาลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย 
เรื ่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา  
เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ” ทั้งนี้ เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
การให้ข้อเสนอต่อกระบวนการบริหารของเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  และ
นำไปใช้ในการวางแผน และการปรับกล ยุทธ์ในการบริหารงานตามแบบธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลภูเขียว 
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตาม
หลักธรรมาภิบาล จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

หลักธรรมาภิบาล ธนาคารโลก (World Bank, 1992: 1) ให้ความหมาย ธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ว่าเป็นวิธีการหรือแนวทางที่ดีที่สุดในการใช้อำนาจบริหารประเทศด้วยการจัดสรร  
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างชาญฉลาดเพื ่อการพัฒนา ส่วน องค์การพัฒนาแห่ง 
สหประชาช าต ิ  (United Nations Development Programme, 1997, xiii) กล ่ า ว ว ่ า  Good 
Governance คือการใช้อำนาจด้านต่างๆ ในการบริหารเพ่ือดำเนินภารกิจ โดยภาคเอกชนสามารถใช้
สิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(2556 : 597) กล่าวว่า “ธรรมาภิบาล” มาจากคำว่า “ธรรม” หมายถึง คุณความดี ความยุติธรรม  
ความถูกต้อง และ “อภิบาล” หมายถึง บำรุงรักษา ปกครอง ดังนั้น ธรรมาภิบาล จึงหมายถึงวิธีการ 
ปกครองที่ดี เสน่ห์ จุ้ยโต (2557: 5) ให้ความหมาย ธรรมาภิบาล ว่าแนวคิดการบริหารจัดการที ่ดี  
เพื่อให้การบริหารองค์การภาครัฐมีความสอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย  
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อาทิมีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม มีความเสมอภาคในการรณรงค์หาเสียง มีฝ่ายค้านที่เข้มแข็ง                   
มีอิสระในการตัดสินใจ ปลอดภัยจากการคุกคาม มีเสรีภาพของสื่อมวลชน มีเสรีภาพในการประชุม  
ประท้วง ปลอดความกลัวจากภัยคุกคามทางการเมือง มีความเสมอภาพในกฎหมาย และมีรัฐบาลที่  
ซื่อสัตย์ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เป็นต้น ส่วน ปธาน สุวรรณมงคล (2558: 3-4) กล่าว
ว่า ธรรมาภิบาล ในความหมายโดยกว้างหมายถึงการปกครองหรือการบริหารที ่ดี ที ่มุ ่งให้เกิด  
ประโยชน์ต่อประชาชนสังคม ประเทศชาติหรือองค์การนั้น เมื่อพิจารณาให้แคบลง ธรรมาภิบาล หรือ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมรัฐ ธรรมาภิบาล มาจากคำว่า ธรรม รวมกับ อภิบาล  
หมายถึงวิธีการที่ดีในการใช้อำนาจเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การ 

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี วางอยู่บนพื้นฐานของหลักสำคัญอย่างน้อย 6 
ประการ (ราชกิจจานุเบกษา, 2542, 10 สิงหาคม: 15) ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็น
ที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเหล่านั้น โดย ถือว่า
เป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคล  

2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน
เพื่อให้คนไทยมีความชื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย
ประจำชาติ  

3. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ ่งกันและกันของคนในชาติโดย 
ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น 
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมี 
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้  

4. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ ความ 
คิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ 
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ  

5. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพ
ในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน  

6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีข้อจำกัดเพื่อให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์ 
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้
สมบูรณ์ยั่งยืน 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรของการวิจัย เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล

ตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน 11 ชุมชน  จำนวนประชากร 
7,142 คน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2563) คำนวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตรหาขนาดตัวอย่างเมื่อ
ทราบค่าประชากรของ Yamane (1973) ที ่ระด ับความเชื่ อม ั ่นร ้อยละ 95 และระดับความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดตัวอย่าง 391 คน ผู้วิจัยเก็บ ตัวอย่างรวมทั้งหมด 400 คน  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง  
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 
จำนวน 6 ข้อ และ 2) ประสิทธิภาพการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 44 ข้อ  

การวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติทดสอบ (Inferential Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติที 
(ttest) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี 
ของ LSD โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล  
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.0) มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 

28.7) สถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 64.2) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 58.8) อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน (ร้อยละ 43.2) มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท (ร้อยละ 57.3)  

2. ความคิดเหน็ต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล  
   ประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลเมืองตากตามหลักธรรมาภิบาล ตามความคิดเห็นของ

ประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.47) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

ระดับมาก ที่สุด 3 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ด้านหลักคุณธรรม ( =3.59) ด้าน

หลักนิติ ธรรม ( =3.56) ด้านหลักความโปร่งใส ( =3.54) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับมาก 3 ด้าน

เรียงลำดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ด้านหลักการมีส่วนร่วม ( =3.42) ด้านหลักความรับผิดชอบ 

อยู่ใน ระดับมาก ( =3.35) และด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก ( =3.28) 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์การ 
ตามหลัก ธรรมาภิบาล ของประชาชนเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
ระดับความคิดเห็น  S.D. ระดับ 
หลักคุณธรรม 3.59 0.44 มากที่สุด 
หลักนิติธรรม 3.56 0.62 มากที่สุด 
หลักความโปร่งใส 3.54 0.49 มากที่สุด 
หลักการมีส่วนร่วม 3.42 0.47 มาก 
หลักความรับผิดชอบ 3.35 0.48 มาก 
หลักความคุ้มค่า 3.28 0.57 มาก 
รวม 3.47 0.51 มาก 

 
3. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล  
การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 

ของ ประชาชนเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์การตามหลักธรร
มาภิบาลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3 ปัจจัย คือ ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภู
เขียว จังหวัดชัยภูมิ ตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .05 ส่วนปัจจัยอื่นๆ ไม่มี
ความแตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภบิาล
ของประชาชนเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยส่วนบุคคล หลัก 

นิติธรรม 
หลัก 

คุณธรรม 
หลักความ 
โปร่งใส 

หลักการมี 
ส่วนร่วม 

หลักความ 
รับผิดชอบ 

หลักความ 
คุ้มค่า 

เพศ 
อายุ 
สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา 
อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน 

0.003* 
0.005* 
0.477 
0.001* 
0.044* 
0.046* 

0.000* 
0.001* 
0.735 
0.004* 
0.172 
0.165 

0.010* 
0.000* 
0.581 
0.277 
0.711 
0.711 

0.001* 
0.000* 
0.975 
0.127 
0.949 
0.933 

0.000* 
0.039* 
0.094 
0.009* 
0.971 
0.943 

0.000* 
0.271 
0.003* 
0.001* 
0.895 
0.892 

*p-value< .05 
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เมื ่อพิจารณาความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล                     
ของประชาชนเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำแนกออกเป็นรายด้าน พบว่า 
ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์การตามหลักธรร
มาภิบาลแตกต่างกันทุกด้านที่ระดับนัยสำคัญ .05 ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน 5 ด้านที่ระดับนัยสำคัญ .05 
ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์การ
ตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันในด้านหลักความคุ้มค่าที่ระดับนัยสำคัญ .05 ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภบิาล 
แตกต่างกัน 4 ด้านคือ ด้านหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า         
ที่ระดับนัยสำคัญ .05 และประชาชนที่มีอาชีพและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันด้านเดียวคือในด้านหลักนิติธรรมที่
ระดับนัยสำคัญ .05 

การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้านอายุ พบว่า ประชาชนอายุ 30 ปีและน้อยกว่า ( =3.34)   
มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักนิติธรรม ต่ำกว่า  

ประชาชนอายุ 31-40 ปี ( =3.68), อายุ 41-50 ปี ( =3.85), และอายุ 51-60 ปี ( =3.86) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) 
 
อภิปรายผล 

1. ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของประชาชน
เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านหลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที ่สุด สอดคล้องกับ รหัส แสงผ่อง (2547) ซึ่งศึกษาเรื ่อง 
“กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลของกรรมการบริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดจันทบุรี” พบว่า กรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลในจังหวัดจันทบุรี มีกระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ
มาก โดยมีกระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักคุณธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และสอดคล้องกับ 
พิศสมัย หมกทอง (2554) ที่ศึกษาเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากด้วยเช่นกัน 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์การตามหลัก                  
ธรรมาภิบาลของประชาชนเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
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บริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3 ปัจจัย คือ เพศ อายุ 
และระดับการศึกษา สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รหัส แสงผ ่อง (2547) ซึ ่งศ ึกษาเร ื ่อง 
“กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลของกรรมการบริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดจันทบุรี” พบว่า กรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลในจังหวัดจันทบุรี ที่มีเพศ อายุ ระดับ การศึกษาที่แตกต่างกันมีกระบวนการบริหารการ
พัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรสนับสนุนควรส่งเสริมให้ใช้
ตัวชี้วัดการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการองคก์ร
ภาพรวมและเชื่อมโยงไปสู่ตัวชี้วัดการทำงานของหน่วยงานระดับฝ่ายภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อใช้ประเมินการทำงานแต่ละปีพร้อมทั้งรายงานให้ประชาชนรับทราบผลการประเมินตาม
ตัวชี้วัดเหล่านี้จะช่วยกำหนดการพัฒนาการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ต่อประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลภูเขียว 
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ของอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เพ่ือนำมาเปรียบเทียบผลการวิจัยว่ามีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันในประเด็นใดบ้าง และเพ่ือ
นำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปกครอง ท้องถิ่นของจังหวัดชัยภูมิโดยรวมทั้งนี้ให้
เกิดการบริหารจัดการที ่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนภายใต้การปกครองในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในอนาคต 
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ปัจจัยสำคัญทีม่ีผลต่อการบริหารการปกครองท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
Importance Factors Affecting Local Administration  

in Phu Kheow District, Chaiyaphum Province 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบริหารการปกครองท้องถิ่น 

ในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (2) ระดับการบริหารการปกครองท้องถิ่นตามหลักบริหารการจัดการ
ของ McKinsey 7-S Framework และ (3) ทิศทางการปกครองท้องถิ ่นในอนาคต โดยศึกษาการ
ปกครองท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ใช้วิธีวิจัยแบบผสม โดย 1) การศึกษาเชิงปริมาณ เก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างบุคลากรและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิจัยเชิงพรรณนา 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารท้องถิ่นจำนวน  5 ท่าน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ คำถามปลายเปิดกึ่งมีโครงสร้างวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 

ผลการศึกษา 1. ปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อการบริหารการปกครองท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัด

ชัยภูมิ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.91, S.D.=0.78) เมื่อพิจารณาปัจจัยรายด้านพบว่ามีผลต่อ
การบริหารการปกครองท้องถิ่นในระดับมากทุกปัจจัย เรียงลำดับปัจจัยที่มีระดับความสำคัญตาม
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลำดับแรกได้ดังนี้ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ มีค่าระดับความสำคัญมากที่สุด 4.08 
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านงบประมาณ มีค่าระดับความสำคัญ 4.03 และปัจจัยด้านการวางแผน มีค่า
ระดับความสำคัญ 3.97 ตามลำดับ 2. ระดับการบริหารตามหลักการบริหารการจัดการของ 
McKinsey 7-S Framework ในการปกครองท้องถิ่นอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (  =3.92, S.D.=0.79) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับ

แรก คือ ด้านกลยุทธ์องค์กร ( =4.24, S.D.=0.78) รองลงมาคือ ด้านรูปแบบการบริหาร ( =4.21, 

S.D.=0.80) และด้านบุคลากร ( =4.18, S.D.=0.84) และ 3. ทิศทางการปกครองท้องถิ่นในอนาคต
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 3.1 การบริหารการปกครองภายใน และ 3.2 การบริหารการปกครอง 

 
1 อาจารย์ประจำหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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Abstract 
The purpose of this research is to explore (1) important factors affecting to local 

administration, (2) the level of local administration according to McKinsey 7-S 
Framework management principles, and (3) the direction of local government 
administration in the future by studying the local government in Phu Kheow District, 
Chaiyaphum Province. This study used mixed methods research: 1) Quantitative study: 
Data were collected from questionnaires with a sample of 400 personnel and staff of 
the local government organization. Data were analyzed using descriptive research 
statistics; 2) Qualitative study: Data were collected from interviews of 5 local 
administrators by using the semi-open-ended structure questionnaire. Information was 
analyzed and synthesizes content. 

The results of the study: 1. important factors affecting local administration in Phu 

Kheow District, Chaiyaphum Province in the overall was found at a high level (x̅=3.91, 
S.D.=0.78). Once considering each factor, it was found that important all factors 
affecting the local government administration at a high level. When sorting the top 3 
important factors with the highest mean values found that leadership factors had the 
highest priority with important mean score was 4.08, followed by Budget factor with 
important mean score 4.03, and planning factors with importance mean score 3.97 
respectively.2. Administration level according to McKinsey 7-S Framework management 

principles in the overall aspects was in a high level ( x̅  =3.92, S.D.=0.79). When 
considered in each aspect, it was found that the aspect with the top 3 highest mean 

score were organizational strategy (x̅=4.24, S.D.=0.78), the administrative style aspect 

(x̅=4.21, S.D.=0.80); and Personnel aspect (x̅=4.18, S.D.=0.84) respectively 3. The 
direction of local government administration in the future is divided into 2 main 
characteristics: 3.1 the Internal local governance administration, and 3.2 Local 
government administrations with the participation of government organizations, civil 
society, and all parties of the community. 

 

Key words : Administration, Important factors, Local Government 
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บทนำ 
การปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับชุมชนและประชาชนมากที่สุด ส่งเสริมให้

ประชาชนปกครองตนเองโดยการเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ทำให้ประชาชนมองเห็น
ว่าการใช้ส ิทธ ิ ์ภาคประชาชนนั ้นมีความสำคัญและเกิดความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย                       
การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นทำให้สามารถกำหนดบทบาทและนโยบายของท้องถิ่นตนเองได้  เพ่ือ
ทำให้ประชาชนและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามบริบทและสถานการณ์ในท้องถิ่นนั้น  ๆ การบริหาร
การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความสำคัญทั้งต่อการพัฒนาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยด้าน 
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีแนวคิดพื้นฐานว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนจะช่วยพัฒนาให้ประเทศมี  
ความเจริญก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ (กิตต์ระวี เลขากุล , 2561) การปกครองท้องถิ่น 
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนและประชาชนใน
จังหวัดทุกพ้ืนที่ มีทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน อย่างไรก็ดี การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมายังคงอยู่ภายใต้
ทรัพยากรอันมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นการที่จะดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
ชุมชนในพื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญอย่างมาก
รวมทั้งจะต้องมีความรอบคอบในการใช้งบประมาณโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด เพื่อให้ทุก
ฝ่ายได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งโดยหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่ นในอำเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ จะต้องดำเนินการด้านการให้บริการสาธารณะตามความจำเป็นและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น เช่น การทำให้มีถนนเพื่อเข้าถึงชุมชน การซ่อมบำรุงถนนและทางเดินเท้าให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้โดยสะดวก เป็นต้น อย่างไรก็ดี การดำเนินงานการปกครองท้องถิ่นที่ผ่านมายังคง
พบว่ามีปัญหาด้านการบริหารจัดการและการดำเนินงานเพื่อสาธารณะ สรุปเป็นกลุ่มของปัญหาดังนี้ 
(ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์, 2561) 1) ปัญหาด้านการบริหารงาน  2) ปัญหาด้านการบริหารการเงินการ
คลัง 3) ปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 5) การทับ
ซ้อนของอำนาจ และ 6) ความล่าช้าในการกระจายอำนาจ โดยเฉพาะด้านการศึกษและด้าน
สาธารณสุข เนื่องจากหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังดำเนินการด้านนี้อยู่ ส่วนหนึ่ง
เกิดจากข้าราชการต่อต้านที่จะย้ายไป สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วีระศักดิ์ เครือเทพ (2558) 
ได้เสนอทิศทางการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตโดยส่งเสริมด้านการกระจายอำนาจ ดังนี้ 
1) การผลักดันให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) การปรับปรุงระบบ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น โดย ข้าราชการที่จะต้องถูกถ่ายโอนย้ายไปยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่โดย
มิได้ถูกกลั่นแกล้งจากนักการเมืองท้องถิ่นได้รับความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
เหมาะสมกับหน้าที่ 3) การพัฒนาขีดความสามารถทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
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จัดเก็บภาษีท้องถิ่นให้ได้ตามเป้าหมาย ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่ายและการบริหารโครงการ
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 

ดังนั้น การพัฒนาท้องถิ่นจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู ่กับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนจะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่
กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบของประชาชน 
เมื่อเกิดการพัฒนาท้องถิ่นแบบประชาชนมีส่วนร่วมก็จะเกิดการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ถ้าหากประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองสูง โครงการ กิจกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นก็จะตรงตามความต้องการของประชาชน ทำให้เกิดพลัง ทำให้เกิดความสำเร็จตามที่คาดหวัง
ไว้ การพัฒนาท้องถิ่นก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว นำความเจริญมาสู่ประเทศชาติ และคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ในด้านการบริหารองค์กรตามกรอบแนวคิด McKinsey 7-S Framework 
พบว่าการบริหารงานที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์จะขึ้นอยู่กับตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด
อย่างน้อย 7 ตัว ได้แก่ โครงสร้าง กลยุทธ์ ระบบ ทักษะ บุคลากร รูปแบบการบริหาร และค่านิยมร่วม 
นอกจากนั้นยังพบว่าควรจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไรจึงจะทำให้พนักงานมีความมั่นใจและพร้อมใจ
กันในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตให้กับองค์การ หรือควรจะจัด โครงสร้างแบบใดจึงจะทำให้
องค์การสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบันได้ทันท่วงที หรือควรจะ
เลือกใช้กลยุทธ์การขยายธุรกิจแบบใดจึงจะประสบความสำเร็จ (พิทยา บวรวัฒนา, 2558) 

ดังนั้น ในด้านการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นให้ประสบความสำเร็จโดยใช้กรอบแนวคิด 
McKinsey 7-S Framework ประกอบด้วย 1.ด้านกลยุทธ์องค์กร 2.ด้านรูปแบบการบริหาร 3.ด้าน
บุคลากร 4.ด้านทักษะ 5.ด้านโครงสร้าง 6.ด้านระบบ 7.ด้านค่านิยมร่วม จึงจำเป็นต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ในทุกมิติ ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงอยู่บนฐานคิดที่ว่าทำอย่างไรการใช้
กรอบการบริหารตามแนวคิด McKinsey 7-S Framework ในการวิเคราะห์การดำเนินงานขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นนั้น จะสามารถนำเอาเรื่องของการมีส่วนร่วมเข้าไปวิเคราะห์ได้ในทุก ๆ มิติของการ
บริหารตามกรอบ Mckinsey 7-S Framework 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า การบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีจะนำไปสู่ความเป็นอยู่
และคุณภาพของชีวิตประชาชนที่ดีขึ้นโดยเฉพาะถ้าการบริหารงานปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นมีการนำ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารองค์กรตามกรอบ
แนวคิด McKinsey 7-S Framework อันเนื ่องจากจะทำให้เกิดการตอบสนองและสอดคล้องกับ
ทิศทางท่ีประชาชนในท้องถิ่นมีความต้องการอย่างแท้จริง นอกจากนั้นเมื่อผู้วิจัยทำการศึกษางานวิจัย
ที่ผ่านมาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยังไม่มีการศึกษาในด้าน
การบริหารงานปกครองท้องถิ่นตามหลักบริหารการจัดการของ McKinsey 7-S Framework ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีความสำคัญต่อการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
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นำไปสู่ความสำเร็จและทำให้เกิดคุณภาพชีวิตของชุมชนและประชาชนที่ดีและระดับการบริหารการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันเป็นอย่างไร จึงทำการศึกษาวิจัยเรื ่อง  “ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ” เพ่ือที่จะได้เข้าใจถึงสถานการณ์ใน
การบริหารการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน และทิศทางการบริหารการปกครองท้องถิ่นในอนาคต ทั้งนี้
เพ่ือนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อการบริหารปกครองท้องถิ่นอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
2. เพ่ีอศึกษาระดับการบริหารตามหลักบริหารจัดการของ McKinsey 7-S Framework  
3. เพ่ือศึกษาทิศทางการบริหารปกครองท้องถิ่นในอนาคต 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร  
    Koontz (1972: 43) กล่าวว่า “การบริหาร หมายถึง การทำงานให้ สำเร็จโดยอาศัยผู้อื่น” 

เช่นเดียวกัน Drucker (1979: 9) กล่าวว่า การบริหาร คือการทำให้งานต่าง ๆ ลุล่วงไปโดยอาศัยคน
อ่ืนเป็นผู้ทำ” ส่วนนักวิชาการในประเทศไทย สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน (2554: 7) ให้ความหมายว่า การ
บริหารเป็นกระบวนการของการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนหรือโดยผ่านผู้อ่ืนเพ่ือให้สัมฤทธิ์ผล ธนพร มากระ
จัน (2558) กล่าวว่า “การบริหาร” เป็นกระบวนการของผู้บริหารองค์กร เกิดจากการวางแผน สั่งการ
และจัดการให้การปฏิบัติงานในองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายซึ่งเกิดจากบุคคลตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไปร่วมกันปฏิบัติงานอย่างมีระบบแบบแผน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล สำหรับ
ด้าน “ทักษะการบริหาร” Katz (1974: 90-102) กล่าวว่า ผู้บริหารควรมี 3 ทักษะ คือ 1) ทักษะด้าน
เทคนิค 2) ทักษะด้านมนุษย์ 3) ทักษะด้านความคิดรวบยอด ส่วน Harris (1985 : 33-42) ได้พัฒนา
จากทักษะ 

การบริหารของ Katz ให้ครอบคลุมและใช้งานได้ง่ายโดยผู้บริหาร ต้องม ี3 ทักษะ คือ 1) ทักษะ
ด้านมโนภาพ 2) ทักษะด้านมนุษย์ และ 3) ทักษะด้านเทคนิค  

2. แนวคิดและทฤษฎีการบริหารองค์กรตามหลักการบริหารจัดการของ McKinsey   7-S 
Framework Model 

ในการประเมินการบริหารองค์การ อำนาจ วัดจินดา (2559) กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการนำ
แนวคิดนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์องค์การในส่วนของ SWOT ด้านปัจจัยภายในว่า องค์การ
นั้นๆ มีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัยทั้ง 7 อย่างไร ประกอบด้วย 1. กลยุทธ์ขององค์กร 2. โครงสร้าง
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องค์การ 3. ระบบการปฏิบัติงาน 4. บุคลากร 5. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ 6. รูปแบบการบริหาร
จัดการ และ 7. ค่านิยมร่วม 

เอกกมล เอี่ยมศรี (2554) ได้กล่าวใน Modem Management Forum เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 
กรกฎาคม 2554 เกี ่ยวกับกรอบแนวคิด 7’s Mckinsey ไว้ว่า กรอบแนวคิด 7’s Mckinsey เป็น
กระบวนการสร้างความมั ่นใจว่าทุกส่วนขององค์กรของคุณทำงานอยู่ด้วยความสามัคคี ซึ ่ง 7’s 
McKinsey ได้มีการพัฒนาในทศวรรษ 1980 โดย Tom Peter และ Robert Waterman เป็นสองที่
ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำงานเป็นที่ปรึกษาของ McKinsey & Company ได้นำเสนอ
แนวคิดการจัดแนวทางศึกษาไว้ 7 ด้าน สำหรับตรวจสอบภายในองค์กรและจำเป็นที่จะต้องมีความ
ใกล้ชิดกันภายในองค์กรจึงจะประสบความสำเร็จ (ภาพท่ี 2) 

 

 
ภาพที่ 2 : Strategic Management insight 

ที่มา: https://www.strategicmanagementinsight.com/tools/mckinsey-7s-model-
framework.html 

แนวคิดของ 7’s McKinsey สามารถไปใช้เป็นองค์ประกอบของทีมงานหรือโครงการได้เป็น 
อย่างดี ปัญหาของการใช้ทฤษฎีนี้ คือ การนำไปใช้โดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่คุณจะต้องตัดสินใจที่จะ 
กำหนดขอบเขตของพื ้นที ่ที ่ค ุณจะต้องศึกษา 7 องค์ประกอบที ่สำคัญ แนวคิด 7’s McKinsey 
เกี่ยวข้องกับ 7 ปัจจัยของการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน โดยแบ่ง ออกเป็นทั้ง “ยากและหนัก” กับ “อ่อน
น้อม” ภายในองค์กร 

องค์ประกอบ “ยากและหนัก” มีดังนี้ 1) กลยุทธ์ (Strategy) 2) โครงสร้าง (Structure) 3) 
ระบบ (System) องค์ประกอบ “ยากและหนัก” จะง่ายต่อการกำหนดหรือระบุวิธีการจัดการ โดยตรง
และมี อิทธิพลต่อพวกเขา ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ จะต้องใช้แผนภูมิองค์กรและสายการบังคับบัญชา และ 
กระบวนการที่เป็นทางการและใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุน 
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องค์ประกอบ “อ่อนน้อม” มีดังนี้ 1) ค่านิยมร่วม (Shared Value) หรือ เป้าหมายบันดาล 
(Superordinate Goal) 2) ทักษะ/ประสบการณ์การทำงาน (Skill) 3) รูปแบบการบริหาร (Style of 
Management) 4) บุคลากร (Staff) องค์ประกอบ “อ่อนน้อม” เป็นสิ่งที่ยากที่จะอธิบายและมีความ
เป็นตัวตนน้อย มีอิทธิพลต่อ วัฒนธรรมองค์กรโดยรวม ซึ่งองค์ประกอบอ่อนน้อม มีความสำคัญมาก
ต่อองค์กรที่ต้องการจะประสบ ความสำเร็จ 

ปัจจัยทั ้ง 7 ประการมีความสำคัญยิ ่ง เป็นตัวส่งเสริมซึ ่งกันและกัน ส่งผลให้องค์กรมี 
ประสิทธิภาพและนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย 

1. Strategy : กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางหลักของการทำงานหรือแผนแม่บท เป็นแนวทาง
ระดมและจัดทรัพยากรขององค์กร ถ้ากลยุทธ์เหมาะสมกับองค์กร องค์กรมีทรัพยากรเพียงพอเพียง
เหมาะสมกับองค์กร องค์กรนั้นย่อมประสบความสำเร็จ 

2. Structure : โครงสร้าง หมายถึง รูปแบบการจัดแบ่งองค์กรออกเป็นฝ่ายๆ หรือกลุ่มงาน 
มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ไว้อย่างชัดเจน โครงสร้างของบริษัทชั้นนำจะมีรูปแบบไม่
สลับซับซ้อน เป็นแบบแบนราบ ทำให้ข้อมูลข่าวสารจากบนลงล่างเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

3. System : ระบบการทำงาน หมายถึง ชุดของกิจกรรมต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมุ่ง
สู่เป้าหมายเดียวกันเป็นระบบที่ดีมีประสิทธิภาพ จึงจะทำให้งานบรรลุเป้าหมายได้เร็ว ควรมีการเขียน 
Flow Chart ประกอบไดเพ่ือความชัดเจน 

4. Superordinate Goal หรือ Shared and Value : ค่านิยมร่วม หมายถึง ความรู้สึกร่วม
หรือความต้องการของคนส่วนใหญ่ในองค์กร ทัศนคติที่มีต่อองค์กรไปในทางที่ดีหรือไม่ดี 

5. Skill : ทักษะ หมายถึง ความชำนาญเป็นพิเศษ เป็นสิ่งที่องค์กรทำได้ดี เป็นที่เชื่อถือของ
ลูกค้า องค์กรที่มีทักษะด้านใดด้านหนึ่งเหนือกว่าผู้อ่ืนย่อมประสบความสำเร็จเป็นบริษัทชั้นนำ 

6. Style of Management : รูปแบบการบริหาร หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารในการ
ทำงาน ซึ่งมีผลต่อการรับรู้และความเชื่อถือของบุคลากร จะมีผลต่อขวัญกำลังใจของพนักงานและ
ความสำเร็จขององค์กร 

7. Staff : บุคลากร หมายถึง บุคลากรทุกระดับเป็นหัวใจขององค์กร เป็นตัวขับเคลื่อนให้
องค์กรประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายองค์กรที่มีความรู้ความสามารถ ขวัญดี และจงรักภักดี
ต่อองค์กร ย่อมทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบการบริหารบุคคล ต้องดี 
มีคุณภาพ จึงจะได้บุคคลที่ดีต้องเอาใจใส่ต่อบุคลากร พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น 

แนวคิด 7’s McKinsey สามารถนำมาใช้ในหลากหลายของสถานการณ์ที่มุมมองของการจัด 
ตำแหน่งให้เป็นประโยชน์ เช่น 

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร 
2. ตรวจสอบปัจจัยของแนวโน้มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรในอนาคต 
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3. จัดหน่วยงานและกระบวนการที่จำเป็นจะต้องควบรวมหรือยุบรวมกัน 
4. กำหนดวิธีการที่ดีท่ีสุดที่จะใช้กลยุทธ์นำเสนอ 

ปัจจัยหลักในการสร้างองค์กรที ่เป็นเลิศ ประกอบด้วยหลายๆ ปัจจัยตามความเห็นของ
นักวิชาการท่ีหลากหลาย ผู้ศึกษาเห็นว่า องค์ประกอบของ McKinsey 7 ปัจจัยเป็นแนวทางที่ผู้ศึกษา
ส่วนใหญ่นิยม มีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมตามสภาพขององค์กร และสามารถนำมาวิเคราะห์
การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีอำนาจและอิสระในการปกครองตนเอง มีการบริหาร
การคลังของตน โดยมีหน้าที ่ให้บริการในด้านต่างๆ  แก่ประชาชน อาทิ บริการสาธารณะให้แก่
ประชาชน เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านการเงิน บุคลากร ตลอดจนระยะเวลาที่ใช้ ดำเนินการ
ให้บริการชุมชน และทำให้เกิดความประหยัด และเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้มีการนาวิธีการดำเนินการในการจัดการปัญหาและการให้บริการแบบ
ทันสมัยโดยการนา 7-S framework model มาปรับใช้กับการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ (Strategy) หมายถึง แนวทางหลักของการทำงานหรือแผนแม่บท เป็น
แนวทางระดมและจัดทรัพยากรขององค์กร ถ้ากลยุทธ์เหมาะสมกับองค์กรให้มีทรัพยากรเพียง
พอเพียงเหมาะสม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจน และมี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกไว้อย่างชัดเจน รวมถึง มีการกำหนดตัวชี้วัดไว้
อย่างชัดเจน ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถูกกำหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งผ่านกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาตามที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงการบรรจุภารกิจ
ในการให้บริการประชาชน  

2. โครงสร้างหน่วยงาน (Structure) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนดโครงสร้าง 
ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายรวมถึงการ
กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากการกำหนด
โครงสร้างการบริหารงานเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และ สายการบังคับบัญชาที่ได้กำหนดไว้ และมีการ
ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับภารกิจตามบริบทของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. ระบบงาน (Systems) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเหมาะสมของระบบงานอาจ
นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที ่ช ่วยให้เกิดการประสานงานทั ้งภายในและภายนอกอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบ ทบทวนการปฏิบัติงาน รวมถึงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่
สนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่วนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ดำเนินงานโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกือบทั้งหมด ทำใหเ้กิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  

4. ทักษะ (Skills) ด้านทักษะของบุคลากร โดยบุคลากรสามารถประยุกต์เทคนิคการ
ปฏิบัติงานใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน บุคลากรมีความสามารถในการใช้เครื่องมือใน



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1339 
 

การปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญในงานที่ทำ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากร อย่าง
สม่ำเสมอ รวมถึงมีการบรรจุการพัฒนาบุคลากรไว้เป็นส่วนหนึ่งในแผนปฏิบัติการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

5. บุคคล (Staff) ด้านการจัดบุคคลเข้าทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการ
สร้างการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างเพียงพอ และมีการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้
อย่างชัดเจน มีการวางแผนทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และมีระบบการจัดอัตรากำลังที่เหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร  

6. รูปแบบการบริหาร (Style) ด้านรูปแบบการบริหารงาน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารงาน ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารยึดตามกฎ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นและกระตุ้ นให้เกิด
วิสัยทัศน์ร่วมกันในการทำงาน ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
กำหนดไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ค่านิยมร่วม (Shared Values) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปฏิบัติงานในหน้าที่
อย่างมีความรับผิดชอบ เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
มีการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีค่านิยมร่วมขององค์การ เพ่ือง่ายต่อการจดจำและนำไปสู่การ
ปฏิบัติ ทำให้ผู ้บริหารและบุคลากรมีเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ การ
ให้บริการประชาชนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมุ่งเน้นการบริการ
ประชาชนเป็นหลัก 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (1) สำรวจความคิดเห็นกับบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 400 คน (2) การ
สัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ท่าน และ 2. 
ข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาเอกสาร คำสั่ง หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์
เชิงเนื้อหา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1. ประชากร เป็นผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในองค์กร
ปกครองท้องถิ ่น อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รวมจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น 13 แห่ง 
(องค์การบริหารส่วนอำเภอภูเขียว , 2563) 2. กลุ่มตัวอย่าง (2.1) กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ คำนวณ
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กลุ่มตัวอย่างจากจำนวนประชากร  บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของการปกครองท้องถิ่นอำเภอภู
เขียว จังหวัดชัยภูมิ หาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ได้
จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 369 คน ผู้วิจัยเก็บกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 400 คน โดยสุ่มแบบง่ายกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมา 5 แห่ง (จากทั้งหมด 13 องค์กร) เก็บข้อมูลตามสัดส่วนขององค์กร โดยมี
ตัวแทนประชากรตัวอย่างรวม 5 องค์กร จำนวน 400 ราย (2.2) กลุ ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ โดย
สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 ท่าน และ (2.3) การศึกษาเอกสาร โดยการ
รวบรวมเอกสาร งานวิจัย ข้อมูลที่เก่ียวข้อง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 1. การศึกษาเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา แจกแจง
เป็น ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. การศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ข้อมูลเชิงเนื้อหา ประมวลผลและนำเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนาความ 

 

ผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อการบริหารการปกครองท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
      ความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอภูเขียว 

จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ปัจจัยสำคัญมีผลต่อการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ระดับ

มาก (x̅=3.91, S.D.=0.78) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกปัจจัยสำคัญมีผลต่อการบริหารงานองค์กร
ในระดับมาก เรียงลำดับ ปัจจัยสำคัญท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 ลำดับแรก พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ มี
ค่าระดับความสำคัญมากที่สุด 4.08 รองลงมาคือปัจจัยด้านงบประมาณ มีค่าระดับความสำคัญ 4.03 
และปัจจัยด้านการวางแผน มีค่าระดับความสำคัญ 3.97 (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูมิ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น x̅ S.D. แปลผลความสำคัญ 
1.ด้านภาวะผู้นำ 4.08 0.75 มีผลต่อการบริหารมาก 
2.ด้านงบประมาณ 4.03 0.80 มีผลต่อการบริหารมาก 
3.ด้านการวางแผน 3.97 0.77 มีผลต่อการบริหารมาก 
4.ด้านบุคลากร 3.94 0.73 มีผลต่อการบริหารมาก 
5.ด้านวิธีปฏิบัติงาน 3.84 0.79 มีผลต่อการบริหารมาก 
6.ด้านการประเมินผล 3.80 0.84 มีผลต่อการบริหารมาก 
7.ด้านวัสดุอุปกรณ์ 3.74 0.78 มีผลต่อการบริหารมาก 

รวม 3.91 0.78 มีผลต่อการบริหารมาก 
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2. การบริหารการปกครองท้องถิ่นตามหลักบริหารจัดการ   McKinsey 7-S Framework  
ระดับการบริหารตามหลักการบริหารการจัดการของ McKinsey 7-S Framework ในองค์กร 

ปกครองท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.92, S.D.=0.79) 

เมื่อพิจารณาราย ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกลยุทธ์องค์กร (x̅=4.24, S.D.=0.78) 

และรองลงมา ตามลำดับ คือ ด้านรูปแบบการบริหาร (x̅=4.21, S.D.=0.80) ด้านบุคลากร (x̅ =4.18, 

S.D.=0.84) ด้านทักษะ (x̅=4.13, S.D.=0.79) ด้านโครงสร้าง (x̅=3.97, S.D.=0.77) ด้านระบบ 

(x̅=3.46, S.D.=0.75) และด้านค่านิยมร่วม (x̅=3.28, S.D.=0.80) ตามลำดับ (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางที่ 2 ระดับการบริหารการปกครองท้องถิ่นตามหลักการบริหารจัดการของ McKinsey 7-S 
Framework ตามความคิดเห็นของบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

หลักการบริหารของ McKinsey 7-S Framework x̅ S.D. แปลผล 
1.ด้านกลยุทธ์องค์กร 4.24 0.78 ระดับมาก 
2.ด้านรูปแบบการบริหาร 4.21 0.80 ระดับมาก 
3.ด้านบุคลากร 4.18 0.84 ระดับมาก 
หลักการบริหารของ McKinsey 7-S Framework x̅ S.D. แปลผล 
4.ด้านทักษะ 4.13 0.79 ระดับมาก 
5.ด้านโครงสร้าง 3.97 0.77 ระดับมาก 
5.ด้านโครงสร้าง 3.97 0.77 ระดับมาก 
6.ด้านระบบ 3.46 0.75 ระดับปานกลาง 
7.ด้านค่านิยมร่วม 3.28 0.80 ระดับปานกลาง 

รวม 3.92 0.79 ระดับมาก 
 

3. ทิศทางในการบริหารปกครองท้องถิ่นในอนาคต 
    ในการสร้างระบบบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี ทิศทางการบริหารการปกครองท้องถิ ่นใน

อนาคต ควรมีลักษณะดังนี้ 3.1 ลักษณะการบริหารการปกครองภายในองค์กรปกครองท้องถิ่น ควรมี
ลักษณะดังนี้ (1) มีความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบบริหารของการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง (2) รูปแบบและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีความยืดหยุ่นตามความ
ต้องการของชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้ง
จากการจัดเก็บรายได้ในท้องถิ่น เงินอุดหนุน และงบประมาณจากการถ่ายโอนภารกิจ (4) ระบบ
บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่นควรมีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานโดยการทำงานร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการจากผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและ
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ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน 3.2 ลักษณะการบริหารการปกครองแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาค
ประชาชน และทุกภาคส่วนในชุมชน ควรมีดังนี้ (1) หน่วยงานภาครัฐควรให้การส่งเสริมและสนับสนุน
ศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ (2) หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามามีส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง (3) เปิดโอกาสให้ประชาชน
ในพื้นที่สามารถเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นตามความต้องการของประชาชนโดยรวม (4) มีเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ที่มีความเป็นอิสระ เช่น สมาคมท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการ บริหารจัดการท้องถิ่น (5) มีความร่วมมือการทำงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ใน
การบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่นในอนาคต 

 
อภิปรายผล 

1. ปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อการบริหารปกครองท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
    1) ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ มีความสำคัญต่อการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเมื่อ 

ผู้บริหารมีความสัมพันธ์อันดีต่อบุคลากรในหน่วยงาน จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเคารพเชื่อฟัง  
ผู้บริหารพร้อมรับฟังและให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงพิจารณานโยบาย
ของส่วนและกองต่างๆ ภายในหน่วยงาน โดยการนำไปปฏิบัติควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือมิให้เกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นในองค์กร สอดคล้องกับ มะยุรี สุดตา และ ธนัช กนกเทศ (2553) ที่วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบว่า แบบจำลอง 7’S (McKinsey 7-S 
Framework) มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ อยู่ในระดับมาก 
โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านผู้นำว่ามีผลต่อความสำเร็จขององค์กรมากที่สุด 

2) ปัจจัยด้านงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณควรเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องโดยมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน มีการจัดสรร  
งบประมาณเพื่อการบริหารงานที่เพียงพอต่อการบริหารงาน สอดคล้องกับ สุภางค์ ด่อนแผ้ว (2552) 
ที่วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต  
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยพบว่าความพร้อมในส่วนการคลังด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศรีนวล สรรคพงษ์ (2551) ซึ่งศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการ 
บริหารงานคลังของเทศบาลในจังหวัดพิจิตร พบว่า ด้านการงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

3) ปัจจัยด้านการวางแผนงาน มีการจัดทำแผนในการปฏิบัต ิงานเพื ่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ พร้อมประชาสัมพันธ์ถึงภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ 
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานแก่บุคลากรให้ปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายที่วางไว้สอดคล้องกับ สุภางค์ ด่อนแผ้ว 
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(2552) ที่วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลใน
เขตอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยพบว่า ในด้านการวางแผน มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับ วารุณี ขำสวัสดิ์ และสิทธิเดช สิริสุขะ (2558) ที่วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพมากที่สุด คือ ด้านการวางแผน 

2. ระดับการบริหารงานของการปกครองส่วนท้องถิ ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตาม
หลักการบริหารการจัดการ McKinsey 7-S Framework พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกลยุทธ์รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ด้านทักษะ ด้านโครงสร้าง ด้านรูปแบบ
การบริหาร ด้านระบบ และด้านค่านิยมร่วม สอดคล้องกับ พวงผกา มะเสนา และประณต นันทิยะกุล 
(2557) ที่วิจัยเรื ่อง “การบริหารจัดการการบริการที ่มีคุณภาพในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข” ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปให้ความสำคัญใน
ด้านกลยุทธ์องค์กรเป็น อันดับแรก ส่วนผู้บริหารในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลให้ความสำคัญการบริหารจัดการทั้ง 7 ด้าน แต่จะเน้นด้านกลยุทธ์ขององค์กรสำคัญเป็นอันดับ
แรก ซึ่งตรงกับกรอบแนวคิด McKinsey 7-S Framework และสอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ 

3. ทิศทางในการบริหารปกครองท้องถิ่นในอนาคต  ในการสร้างระบบบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
ทิศทางการบริหารการปกครองท้องถิ่นในอนาคต ควรมีลักษณะดังนี้ 3.1 ลักษณะการบริหารการ
ปกครองภายในองค์กรปกครองท้องถิ่นควรมีลักษณะดังนี้ (1) มีความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบ
บริหารของการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง (2) รูปแบบและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรมีความยืดหยุ่นตามความต้องการของชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น (3) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งจากการจัดเก็บรายได้ในท้องถิ่น เงินอุดหนุน และงบประมาณ
จากการถ่ายโอนภารกิจ (4) ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นควรมีความเป็นอิสระและมีมาตรฐาน
โดยการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจากผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน 3.2 ลักษณะการบริหารการปกครองแบบมีส่วน
ร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน และทุกภาคส่วนในชุมชน ควรมีดังนี้ (1) หน่วยงานภาครัฐควร
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ (2) หน่วยงาน
ภาครัฐควรเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาภาคประชาสังคมให้มีความ
เข้มแข็ง (3) เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นตามความต้องการของ
ประชาชนโดยรวม (4) มีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความเป็นอิสระ 
เช่น สมาคมท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการท้องถิ่น (5) มีความร่วมมือการ
ทำงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่นในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการวิจัย 
   1. การบริหารการปกครองท้องถิ ่นควรมีความเข้มแข็งในปัจจัยสำคัญต่างๆ เพื ่อสามารถ 

ดำเนินการบริหารจัดการการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
และประชาชนในท้องถิ่น และควรส่งเสริมให้ประชาชนมีเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมใน กระบวนการบริหาร
การปกครองท้องถิ่นเพ่ือทำให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส ลดปัญหาการทุจริต มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

   2. ส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการและ การ
ดำเนินงานของการปกครองส่วนท้องถิ่นให้บุคลากรทุกระดับ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและ เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานในบทบาทของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมในส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการปกครองท้องถิ่นที่มี

ประสิทธิภาพ อาทิ ด้านโครงสร้างและความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการการกระจายอำนาจ การพัฒนา
กลไกภายในท้องถิ่น การสนับสนุนบทบาทของภาคประชาสังคมในระบบการบริหารจัดการ ท้องถิ่น เป็นต้น 
เพ่ือให้มีเครือข่ายของภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 

2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบริหารการปกครองท้องถิ่นของแต่ละส่วนงาน เช่น 
สำนักงานปลัด กองคลังหรือส่วนการคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัย สามารถนำมาใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และปรับ แนวทางการทำงานของ
การปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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การจัดการภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางการพัฒนากระแสทางเลือก  
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวดัชัยภูมิ 

Government management to strengthen communities in accordance 
with alternative flow development guidelines  A case study of PakPang 

Subdistrict Administration Organization Phu Kheow District, 
Chaiyaphum Province  

 
                            ดิเรก  ถึงฝ่ัง1 ธวัฒน์  เขตจัตุรัส2 และ อภิชติ  ดวงธิสาร3 
Direk  Teungfang Thawat  Khetchatturat and Apichit  Duangthisan 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอ                   

ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ต่อเรื่องการจัดการภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางการพัฒนา
กระแสทางเลือก 2) ศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อเรื่องการจัดการภาครัฐสู่ความเข้มแข็ง
ของชุมชนตามแนวทางการพัฒนากระแสทางเลือก 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการภาครัฐสู่
ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางการพัฒนากระแสทางเลือก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบไม่มี ส่วนร่วม ผลการวิจัย
พบว่า 1) บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ เกิดจาก                           
1.1 การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 1.2 การเพิ่มศักยภาพของชุมชน 1.3 การจัดการความรู้                 
1.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 2) ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคคือ 2.1 ขาดการสนับสนุนในด้าน
การจัดการความรู้ 2.2 ขาดการสนับสนุนในด้านข้อมูลข่าวสาร 2.3 ขาดจิตสาธารณะ 2.4 ขาดการ
สนับสนุนในด้านสัมพันธ์ 3) แนวทางการพัฒนา คือ 3.1 แนวทางด้านฟื ้นฟูสภาพแวดล้อม                       
3.2 แนวทางด้านการปรับตัว 3.3 แนวทางการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้  3.4 แนวทางด้านการ
ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน  
 
คำสำคัญ : การจัดการภาครัฐ, ความเข้มแข็งของชนชน, แนวทางการพัฒนากระแสทางเลือก 
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Abstract 
The purposes of the research are 1) Study the context of Pak Pang District 

Administration Phu Kheow District, Chaiyaphum Province On the management of the  
public sector to the strengthening of communities in accordance with alternativetrend 
development guidelines.  2) Study the factors that cause problems, obstacles to public 
sector management to the strength of communities in accordance with alternative 
current development guidelines. 3) Studying the way the government develops public 
sector management towards community strength according to alternative current 
development guidelines, qualitative research by studying documents, in-depth 
interviews, group discussions and non-participatory observations, the findings showed. 
1) Context of Pak Pang District Administration Phu Kheow District, Chaiyaphum Province 
Caused by 1.1 Buildin partnerships,cooperationnetworks1.2,community empowerment 
1.3 Knowledge management 1.4, promotion of participation. 2) The factors that cause 
obstacle problems are 2.1 lack of support in knowledge management, 2.2 lack of 
support in the field of information, 2.3 lack of public spirit, 2.4 lack of support in 
relation to the field. 3) Development guidelines are 3.1 Environmental recovery 
approach 3.2 Adaptation guidelines 3.3 Knowledge sharing and transfer guidelines 3.4 
Sustainable living guidelines. 
 
Key words : Public sector management, bump strength, alternative current  
development approaches 
 
บทนำ 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับความท้าทายจากรอบด้านทั้งภายในและภายนอกประเทศ  มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามแนว
ทางการพัฒนาแบบประเทศในแถบตะวันตกตามกระแสหลัก ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
ฟุ่มเฟือยและไม่เป็นธรรม อธิปไตยในการจัดการทรัพยากรของประเทศสูญหายไป การละทิ้งภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีดั้งเดิม ละเลยการพัฒนาชุมชนชนบท เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขาดความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากร  การ
บริโภคเกินความสามารถที่จะรองรับได้ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศีลธรรมของ
สังคมเสื่อมลง ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ทั้งในแง่ระบบคิดและวิถีชีวิตของชุมชน เป็นภาพ
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สะท้อนความจริงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ขาดความสมดุลอย่างรุนแรง ประเทศไทยเผชิญกับปัญหา
ความยากจนของประชาชนมาช้านาน อีกท้ังในปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาความขัดแย้งทาง
ความคิดที่แตกต่างกัน โดยขาดกระบวนการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาจนก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทาง
การเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งที่ผ่านมา การแก้ไขปัญหาของภาครัฐมุ่งเน้นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการส่วนกลาง การแก้ไขปัญหาระบบเศรษฐกิจโดยการขึ้นภาษี การแก้ไขปัญหาทางสังคมเน้นที่
การควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าวสามารถแก้ไขให้ครอบคลุมรอบ
ด้านจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของทุนทางสังคม โดยการพัฒนาชุมชนในเขต
เมืองเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ โดยภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม (People Participation) ในการแก้ไขปัญหาของเมืองและชุมชน                  
โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันวางแผน และร่วมตัดสินใจ ตั้งแต่เริ่มต้นนโยบายจนถึงการประเมินผล
นโยบาย เพ่ือประชาชนจะสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ตรงตามความต้องการและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน  (ประเวศ วะสี, 2553 : 217)  

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่  12                     
(พ.ศ. 2560-2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมา
นานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจจะเข้มข้นมากข้ึน สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การ
พัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการ
ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที ่ประเทศไทยมีข้อจำกัดของปัจจัยพื ้นฐานเชิง
ยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจน (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 : 1) 

 การพัฒนาทางเลือกจึงเริ่มก่อตัวขึ้นเพ่ือรองรับผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก 
โดยเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาที่เป็นทางเลือกและทางรอดใหม่ของ
สังคมไทยก็คือ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งภาครัฐได้น้อมนำแนวคิดการพัฒนาจากพระ
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ไปกำหนดเป็นแนวนโยบายในการพัฒนา
ประเทศให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจชุมชนตามวิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละพื้นที่ โดยยึดหลักการทางสาย
กลาง และการพัฒนาบุคคลบนฐานของความรู้และคุณธรรม โดยแนวทางที่พระราชทานไว้นี้ได้พิสจูน์
แล้วว่าสามารถทำให้พสกนิกรในบางพื้นที่ที่มีศักยภาพพร้อมดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน แต่ในทาง
ปฏิบัติผู้ที่เกี่ยวข้องจะเน้นการสั่งการจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง ประชาชนไม่มีโอกาสได้คิดหรือทำ
อะไรด้วยตนเอง แต่เป็นคำสั่งที่มาจากนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการที่แท้จริง
ของชุมชนและความแตกต่างของบริบทที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ ทำให้การพัฒนาประเทศประสบ
กับปัญหาช่องว่างและความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ เกิดความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบทอยา่ง
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เห็นได้ชัด ก่อให้เกิดปัญหาการอพยพย้ายถิ่น แรงงานเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ปล่อยคนแก่
และเด็กอยู่กันตามลำพัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามามีบทบาทในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมทุกมิติ ภาครัฐจะต้อง
ปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดการให้ประชาชนได้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นของตน เห็นถึงทุนของท้องถิ่นตน เห็นคุณและโทษของการพัฒนาตามกระแสหลัก และน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นตนเอง ผ่านกระบวนการจัดการ
ภาครัฐ กระบวนการการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม อันนำพาไปสู่ความเข้มแข็งและความสุขอย่างมั่นคงมั่ง
คั่งและยั่งยืน (เสรี พงศ์พิศ, 2554 :1)  
  องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นองค์กรท้องถิ่นที่มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมที่จะรวมมือเป็นหนึ่งในเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้  
 ดังนั้น ผู้วิจัยต้องการศึกษาบริบทขององค์กรท้องถิ่นในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาปัจจัยที่ทำ
ให้เกิดปัญหาอุปสรรค และศึกษาแนวทางการพัฒนาเรื่องการจัดการภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทางการพัฒนากระแสทางเลือก : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสามารถนำผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชน และ
ทำให้ชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ต่อเรื่อง
การจัดการภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางการพัฒนากระแสทางเลือก ในปัจจุบัน 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อเรื่องการจัดการภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนตามแนวทางการพัฒนากระแสทางเลือก  กรณีศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอ   
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเรื ่องการจัดการภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนว
ทางการพัฒนากระแสทางเลือก  กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยในนำแนวคิดในการจัดการภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนว

ทางการพัฒนากระแสทางเลือก  โดยแสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง  ๆ ออกมา 
เป็นกรอบแนวคิด ดังภาพประกอบที่ 1 ดังนี้  
 
 
 

 
 

 
 

         สภาพแวดล้อม                                                                  สภาพแวดล้อม 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้นการศึกษาที ่เน้น
สองแนวทางหลักคือการศึกษาจากเอกสารที ่เกี ่ยวข้อง (Documentary Study) และการวิจัย
ภาคสนาม (Field Research) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร  (Documentary  Study)     เป็นการศึกษาผ่านการรวบรวม 
เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในเชิงปฐมภูมิ (primary source) และทุติยภูมิ (secondary source) ที ่
เกี ่ยวข้องกับเรื ่องศาสตร์พระราชากับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการรวบรวมและ
ประมวลผลเพื่อจัดทำเป็นรายงานการวิจัย 

2. การศึกษาข้อมูลภาคสนาม  (Field Study)  ดำเนินการศึกษาและค้นคว้าข้อมลูจากผู้ม ี
ส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ประธานหรือผู้ก่อตั้งกลุ่มในชุมชนพ้ินที ่และ
ส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเป้าหมาย (focus group) และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม
สมอง (brain storming) และรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับบริบทของชุมชนในพื้นที่ ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
แก้ไขให้ชุมชนเข้งแข็งและยั่งยืน  

 
 

แนวทางการพัฒนากระแสทางเลือก 

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการจัดการ

ภาครัฐ 

แนวทางการจัดการ

เครือข่ายความร่วมมือ 

แนวทางการพัฒนากระแสหลัก 

ประชาชน 

ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนมีความสุข 
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ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเรื่องการจัดการภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนว
ทางการพัฒนากระแสทางเลือก  กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ มีดังนี ้

1. บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ   ต่อแนวทาง 
การจัดการเรื่องการจัดการภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางการพัฒนากระแสทางเลือก  
ในปัจจุบัน พบว่า  

   1.1 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ บริบทของชุมชนและการก่อกำเนิดชุมชน ได้แก่
องคก์รชุมชนในรูปคณะกรรมการหมู่บ้าน มีการมาอบรมให้ความรู้ เป็นพี่เลี้ยง ให้ทุนกับองค์กรชุมชน
บางส่วน หรือประสานงานในการขอทุนให้กับชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนและสมาชิกของชุมชนเป็นผู้
เรียนรู้ ส่งผลให้ชุมชนมีความตื่นตัว ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชนอย่างมีส่วนร่วมแบบองค์รวม 
    1.2 เพิ่มศักยภาพของชุมชน ได้แก่ การสนับสนุนให้เกิดผู้นำที่มีคุณภาพ ซื้อสัตย์ สุจริต               
มีธรรมาภิบาล มีแนวคิดระเบิดจากข้างใน แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ๆ ก่อน โดยทำตามลำดับชั้น ยึดหลักภูมิ
สังคม การสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
ขององค์กรชุมชน ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนด้านสังคม คุณภาพชีวิต พัฒนาการรวมกลุ่ม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงพื้นที่ชนบทและเมือง ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กร
ชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจชุมชน 
เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจวัฒนธรรมและภูมิปัญญา   
    1.3 การจัดการความรู้ ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน  โดยการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
และขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของประชาชนและชุมชนในชนบท และการเสริมสร้างเครือข่ายเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชนในการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันทำให้เกิดระบบที่ดี มีความ
โปร่งใส ไร้ทุจริต ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกระแสหลัก และรู้จักปรับตัวอย่างชาญฉลาด เลือก
ให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชน และคงไว้ซึ ่งสิ ่งดี ๆ โดยการนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมอย่างมีปัญญา กล้าหาญ และเพียรทน โดยทำให้เกิด
การอยู ่รอด พอเพียง และยั ่งยืน สร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ ของชุมชนในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน ให้ความรู้แก่ชุมชนในการจัดทำแผน 4 แผน  
    1.4 ส่งเสริมการมีส่วน โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหาปัญหาและ
ความต้องการตลอดทั้งทุนของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ร่วมกันจัดเวที
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของชุมชน จัดทำแผนแม่บทของชุมชน ส่งเสริม
บทบาทของครอบครัวและชุมชนในการจัดบริการสังคม สนับสนุนองค์กรเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
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การพัฒนา พัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังของคนในชุมชน ร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ไขปัญหา สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม
การรวมตัวของคนในชุมชนในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม  

2. ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเรื่องการจัดการภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนตามแนวทางการพัฒนากระแสทางเลือก  กรณีศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภู
เขียว จังหวัดชัยภูมิ 

    2.1 ขาดการสนับสนุนในด้านการจัดการความรู้ ในด้านการประกอบอาชีพ การบริหาร
จัดการ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยผสมผสานระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่า ซึ่งรวมถึง
เทคโนโลยีใหม่ คือการขาดการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจวัฒนธรรม การ
สร้างนวัตกรรมใหม่ การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน การบูรณาการระหว่างกองทุน
และงบประมาณ การสร้างจิตสำนึกตระหนักรู้ จิตสาธารณะและจิตอาสา การสร้างงานสร้างรายได้ใน
ชุมชน การค้นหาศักยภาพและปัญหาที่แท้จริงชุมชน การสร้างภาวะผู้นำ การบริหารงบประมาณแบบ
บูรณาการ การขาดผู้สืบทอดผู้ทำพิธีกรรมต่าง ๆ  การขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาและหวงแหน 
การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยไม่เป็นธรรม การละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีดั้งเดิม การ
หลงลืมชุมชนชนบท การขาดแหล่งเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญา การขาดความตระหนักรู้อย่างแท้จริงต่อ
การเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการพัฒนากระแสหลัก ขาดการปรับใช้แนวทางศาสตร์พระราชาด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชนในพ้ืนที่ 

   2.2 ขาดการสนับสนุนในด้านข้อมูลข่าวสาร ที ่เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ การ
วางแผน และการดำเนินกิจกรรมในชุมชน ที่มีการจัดเก็บและค้นหาอย่างเป็นระบบ ขาดการจัดทำ
ประวัติชุมชน แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ  ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางธรรมชาติ ทุน
ทางภูมิปัญญาและศาสนา ทุนทางวัฒนธรรม และข้อมูลด้านแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายเรียนรู้เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลของชุมชน ที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้โดยตรงตามความ
ต้องการของชุมชน 

   2.3 ขาดจิตสาธารณะ ซึ่งประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วม การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลัก ความเสียสละ การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ  

   2.4 ขาดการสนับสนุนด้านนิติสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองในเชิงอำนาจ การพ่ึงพาพ่ึงพิงกันในชุมชน ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ความเอ้ืออาทรกัน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ระบบทางกายภาพและสิ่งมีชีวิต สิ่งที่มี
อำนาจเหนือมนุษย์ เหนือธรรมชาติ ซึ่งปรากฏในรูปของความคิดความเชื่อและพิธีกรรม และระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโลกภายนอก ชุมชนต้องมีระบบความสัมพันธ์กับโลกภายนอก ในด้าน
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การซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า ผลิผลิต การช่วยเหลือในรูปของเครือข่ายหรือการรวมกลุ่ม รวมถึง
บุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทกับการพัฒนาชุมชน  

3. แนวทางการพัฒนาเรื่องการจัดการภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางการ
พัฒนากระแสทางเลือก  กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

   3.1 แนวทางการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ด้วยการสร้างแนวร่วมการพัฒนา และการค้นหา
ศักยภาพและทุนชุมชน ทั้งทุนธรรมชาติ ทุนทรัพยากร และทุนทางวัฒนธรรม การบูรณาการแผน                   
4 แผน ให้เข้ากับแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น การทำบัญชีครัวเรือน การฝึกวินัยการออม  ศึกษา
ดูงานชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความเข้มแข็งที่ยังยืน  

   3.2 แนวทางการปรับตัว คือปรับแนวคิดของภาครัฐจากผู้สั ่งการเป็นผู้สนับสนุน และ
เสริมสร้างแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั ้งภายในและภายนอก โดยการจัดระบบบริหารจัดการที่ดี มีการเฝ้าระวังในการจัดการปัญหา
อุปสรรคอย่างมีส่วนร่วม กำหนดมาตรการทางสังคมของชุมชนเพื่อเป็นข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ และมีการเรียนรู ้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง  การปรับตัวให้รู ้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามการพัฒนากระแสหลัก โดยไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับชุมชน การนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับชุมชนอย่างเหมาะสม 
       3.3 การแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของ
ชุมชนที่จะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับประชาชนในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั ้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่าง ๆ เพื ่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง  

   3.4 แนวทางความดำรงอยู่อย่างยั่งยืน  ให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนตระหนักรู้ให้
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนากระแสหลัก โดยเลือกรับในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างชาญ
ฉลาด และปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และปรับใช้แนวทางการพัฒนากระแส
ทางเลือกโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชน โดยการสร้าง
ความเป็นปึกแผนให้กับชุมชน และการปลุกกระแสให้ชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชน  นำแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลง  โดยยึดหลักพอประมาณ มีเหตุ  
มีผล  มีภูมิคุ้มกัน และต้องมี ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้   

 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทุกด้าน ดังที่ได้สรุปตามประเด็นกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้สังเคราะห์หลักการและแนวคิดรวมทั้งผลการวิจัย โดยมีบทสรุป ดังนี้  
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1. บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ต่อการจัดการเรื่อง
การจัดการภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางการพัฒนากระแสทางเลือก ในปัจจุบัน มีดังนี้ 
คือ  

    1.1 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ บริบทของชุมชนเกิดจากการสร้างภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือไตรภาคีเครือข่าย ได้แก่องค์กรชุมชนในรูปคณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรภาครัฐในรูป
คณะกรรมการสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีผู้นำชุมชนและสมาชิกของชุมชนเป็นผู้เรียนรู้ 
ส่งผลให้ชุมชนมีความตื่นตัวและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
องค์กรต้องสร้างให้เกิดความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วมและมีจิตสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องการกระจาย
อำนาจของท้องถิ่นตามแนวทางการจัดการภาครัฐ ให้ท้องถิ่นร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใน
ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรร
ภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
รวมทั ้งหาวิธ ีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี ่ยนประสบการณ์ และการพัฒนาระหว่างชุมชน” 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสาวิณี  รอดสิน (2554 : 1) ศึกษาชุมชนเข้มแข็ง พบว่า การกำเนินชุมชน
เข้มแข็งเกิดจากการเข้ามาทำงานวิจัย ประกอบกับการศึกษาดูงานการจัดการชุมชนจากภายนอก รวม
ไปถึงคณะกรรมการชุมชนได้รับการอบรมให้ความรู้และคำแนะนำ จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนา
ชุมชน การรับรู้มุมมองร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  มีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน การมี
ส่วนร่วมของสมาชิกของเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ขบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน การปฏิสัมพันธ์
เชิงแลกเปลี่ยน   

    1.2 เพิ่มศักยภาพของชุมชน ได้แก่ การสนับสนุนให้เกิดผู้นำที่มีคุณภาพ ซื้อสัตย์ สุจริต               
มีธรรมาภิบาล การสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจขององค์กรชุมชน ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนด้านสังคมคุณภาพชีวิต พัฒนาการ
รวมกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงพ้ืนที่ชนบทและเมือง ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่าย
องค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ เกิดวิสาหกิจ
ชุมชน เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจวัฒนธรรมและภูมิปัญญา สอดคล้องกับแนวคิด
ของโกวิทย์  พวงงาม (2553 : 1) ที่กล่าวว่าเรื่องชุมชนเข้มแข็งต้องมีเป้าหมายร่วมกันให้ความสำคัญ
กับประโยชน์สาธารณะและของสมาชิก มีจิตสำนึกการพึ่งตนเอง รักษาเอื้ออาทรต่อกัน และมีความรู้
รักท้องถิ่น ชุมชนมีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ  มีการระดมใช้
ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มที ่และมีประสิทธิภาพ  มีการเรียนรู ้เชื ่อมโยงกันเป็นเครือข่ายและ
ติดต่อสื่อสารกันหลายรูปแบบ  
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    1.3 การจัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ของคนในชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน  
โดยการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของประชาชนและชุมชนในชนบท 
และการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชนในการเรียนรู้และการ
ทำงานร่วมกันให้เกิดระบบที่ดี มีความโปร่งใส ไร้ทุจริต ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกระแสหลัก 
และรู้จักปรับตัวอย่างชาญฉลาด เลือกให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชน และ
คงไว้ซึ่งสิ่งดี ๆ โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เหมาะสมอย่างมีปัญญา กล้าหาญ 
และเพียรทน โดยทำให้เกิดการอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน สร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ของ
ชุมชนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กัญญารัตน์  กิ่งก้ำ (2555 : 1) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เอื ้อต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ ขาดความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย มีปัญหาหนี้สิน และขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่    
        1.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหาปัญหา
และความต้องการตลอดทั้งทุนของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  ร่วมกันจัด
เวทีชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของชุมชน จัดทำแผนแม่บทของชุมชน 
ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการจัดบริการสังคม สนับสนุนองค์กรเอกชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา พัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำ 
ร่วมรับผิดชอบ ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ไขปัญหา สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสริมการรวมตัวของคนในชุมชนในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม สอดคล้องกับแนวคิดของจันตวีร์ 
เกษมศุข (2557 : 1) โดยเน้นให้สมาชิกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการ
พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การดำเนินการตามแผนการติดตามประเมินผลและการรับประโยชน์
จากการพัฒนา โดยอาศัยกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม 

2. ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเรื่องการจัดการภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนตามแนวทางการพัฒนากระแสทางเลือก  กรณีศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภู
เขียว จังหวัดชัยภูมิ 

   2.1 ขาดการสนับสนุนในด้านการจัดการความรู ้ ซึ ่งเป็นความรู ้ในชุมชน ในด้านการ
ประกอบอาชีพ การบริหารจัดการ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยผสมผสานระหว่างความรู้ใหม่
กับความรู้เก่า ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ คือการขาดการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน 
เศรษฐกิจวัฒนธรรม การสร้างนวัตกรรมใหม่ การสร้างเครือข่ายทั ้งภายในและภายนอกชุมชน                   
การบูรณาการระหว่างกองทุนและงบประมาณ การสร้างจิตสำนึกตระหนักรู้ จิตสาธารณะและจิต
อาสา การสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน การค้นหาศักยภาพและปัญหาที่แท้จริงชุมชน การสร้างภาวะ
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ผู้นำ การบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ การขาดผู้สืบทอดผู้ทำพิธีกรรมต่าง ๆ  การขาดจิตสำนึก
ในการดูแลรักษาและหวงแหน การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยไม่เป็นธรรม การละทิ้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีดั้งเดิม การหลงลืมชุมชนชนบท การขาดแหล่งเรียนรู้ทางด้านภูมิ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของฐพชัย  ทตนนท์ (2556 : 1)  พบว่าประชาชนขาดความรู้ ยังไม่มีความเข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มต่าง ๆ ของแต่ละชุมชนยังมีความเข้มแข็งไม่เท่ากัน ขาดการติดตามผล และ
ขาดงบประมาณ ควรจัดทำแผนงานนโยบายส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

   2.2 ขาดการสนับสนุนในด้านข้อมูลข ่าวสาร ที ่ เป ็นข้อมูลสนับสนุนการตัดส ินใจ                       
การวางแผน และการดำเนินกิจกรรมในชุมชน ที่มีการจัดเก็บและค้นหาอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลของชุมชน ที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้โดยตรงตามความ
ต้องการของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของวิทยา  จันทร์แดง (2555 : 1) พบว่า 1) นโยบายเรื่องการ
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการดำเนินการในด้านการเพ่ิม
ศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนใน
ชุมชน 2) ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน การ
ประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค์กรในชุมชน 3) รูปแบบใหม่ที่ค้นพบ
คือ การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวทางศาสตร์พระราชาด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
              2.3 ขาดจิตสาธารณะ ซึ่งประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วม การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลัก ความเสียสละ การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ สอดคล้องกับแนวคิดของขวัญกมล ดอนขวา 
(2556 : 1) หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รู้ถึงปัจจัยหรือกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มฯ ที่จะส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนก็จะทำให้กลุ่มเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาเพิ่มขึ้น อีกทั้งหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ดูแลและส่งเสริมหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม อ่ืนๆ ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น  
       2.4 ขาดการสนับสนุนในด้านนิติสัมพันธ์ ซึ ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองในเชิงอำนาจ การพึ ่งพาพึ ่งพิงกันในชุมชน ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเอื้ออาทรกัน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งปรากฏในรูปของ
ความคิดความเชื่อและพิธีกรรม และระบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโลกภายนอก ในด้านการซื้อ
ขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า ผลผลิต การช่วยเหลือในรูปของเครือข่ายหรือการรวมกลุ่ม รวมถึงบุคคล
หรือองค์กรที่มีบทบาทกับการพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของบรรเลง  อินทร์จันทร์ และคณะ 
(2561 : 1-2) ได้เสนอภาพของชุมชนที่มีการจัดระเบียบสังคมที่เอื้อให้สังคมมีความสุขและมีความพึง
พอใจในชีวิต ว่าเป็นชุมชนที่มีสมาชิกร่วมกันสร้างความไว้วางใจต่อกัน ซึ่งถือว่าเป็นทุนสังคมที่จะช่วย
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ให้สังคมสามารถพัฒนาการจัดการต่าง ๆ เพื่อเอาชนะปัญหาที่ชุมชนต้องเผชิญ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของศุภวัฒน์ ปภัสรา (2558 : 28) ได้ให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายให้รัฐให้ความสำคัญองค์กร
ชุมชนและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศโดยให้ความสำคัญกับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นและ
ใช้ศักยภาพของท้องถิ่นในฐานะจักรกลของการพัฒนาประเทศจากระดับล่างสู่ระดับบนให้มากยิ่งขึ้น 
  3. แนวทางการจัดการเรื ่องการจัดการภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางการ
พัฒนากระแสทางเลือก กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

    3.1 แนวทางการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ด้วยการสร้างแนวร่วมการพัฒนา และการค้นหา
ศักยภาพและทุนชุมชน ทั้งทุนธรรมชาติ ทุนทรัพยากร และทุนทางวัฒนธรรม การบูรณาการแผน                  
4 แผน ให้เข้ากับแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น การทำบัญชีครัวเรือน การฝึกวินัยการออม  
สอดคล้องกับแนวคิดของบรรเลง  อินทร์จันทร์ และคณะ (2561 : 1-2)  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง การให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้นำทุกอย่าง ซึ่งไม่ใช่การกำหนดจากภายนอกแล้ว
ให้ประชาชนเข้าร่วม แต่ต้องเป็นเรื่องท่ีประชาชนคิดเอง และดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมทุกมิติ     

   3.2 แนวทางการปรับตัว คือปรับแนวคิดของภาครัฐจากผู้สั ่งการเป็นผู้สนับสนุน และ
เสริมสร้างแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีความสุขอย่าง โดยการจัดระบบบริหารจัดการที่ดี 
มีการเฝ้าระวังในการจัดการปัญหาอุปสรรคอย่างมีส่วนร่วม กำหนดมาตรการทางสังคมของชุมชนเพ่ือ
เป็นข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมีการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
การปรับตัวให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนากระแสหลัก โดยไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีที่เป็น
ประโยชน์กับชุมชน การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับชุมชนอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับแนวคิดของขวัญกมล ดอนขวา (2556 : 1) หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รู ้ถึงปัจจัยหรือ
กระบวนการบริหารจัดการกลุ่มฯ ที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนก็จะทำให้กลุ่มเกิดการ
ตื่นตัวในการพัฒนาเพิ่มขึ้น อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่ดูแลและส่งเสริมหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ
นำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม อื่นๆ ในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้ดียิ่งขึ้น  

   3.3 แนวทางการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้  เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้
ของชุมชนที่จะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับประชาชนในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสรา้ง
โอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั ้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่าง ๆ เพื ่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมุ่งการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง เช่น การจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ของชุมชน โดยเน้นการกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน เป็นศูนย์ฯ ของประชาชน ที่ดำเนินการโดยประชาชน และเพื่อประชาชน ที่จะ
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ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดของณัชกานต์ บัวอินทร์ และคณะ 
(2559 : 193-194) ที่เสนอแนวคิดการจัดการแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของนงเยาว์  อุทุมพร (2558 : 42) ที่เสนอแนวคิดเรื่องการจัดการความรู้และการถ่ายทอด
ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศักยภาพของชุมชน แนวทางในการนำแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการศึกษา 
การจัดทำฐานข้อมูลทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ 

   3.4 แนวทางการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน  ให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนตระหนักรู้ให้
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนากระแสหลัก โดยเลือกรับในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างชาญ
ฉลาด และปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และปรับใช้แนวทางการพัฒนากระแส
ทางเลือกโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชน โดยการสร้าง
ความเป็นปึกแผนให้กับชุมชน และการปลุกกระแสให้ชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชน สามารถ
พึ ่งตนเองได้อย่างยั ่งยืน นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้ทันต่อสภาพการ
เปลี่ยนแปลง  โดยยึดหลักพอประมาณ มีเหตุมีผล  มีภูมิคุ ้มกัน และต้องมี ความรู้ควบคู ่ไปกับ
คุณธรรม สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ ศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งที่ประสพความสำเร็จ จัดทำแผน                          
4 แผน ใช้หลักปัญญา กล้าหาญ เพียรทน รอด พอเพียง และยั่งยืน  ร่วมพัฒนาและปรับใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปพร้อม ๆ กัน  ใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับแนวคิดของสุวิทย์ เมษิณทรีย์ (2560 : 1-4) ที่ได้เสนอมิติความการพัฒนาที่สมดุล หัวใจ
ของความพอเพียง หลักในการสร้างนโยบาย เพื่อเชื่อมต่อปัจจุบันกับอนาคตที่ยั่งยืน โดยการสร้าง
ทักษะใหม่ ๆ การสร้างความสมดุลมนุษย์กับธรรมชาติ ผ่านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ที่มีการกระจาย
ความมั่งคั่งและโอกาสอย่างถ้วนทั่ว และเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และสอดคล้องกับ
แนวคิดของเสรี พงศ์พิศ (2554 : 1) ที่เสนอแนวทางสู่การสร้างชุมชนพอเพียงให้เกิดความเข้มแข็งของ
ชุมชนไว้ คือ ชุมชนพอประมาณ ชุมชนมีเหตุผล ชุมชนมีภูมิคุ้มกันดี 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้  
   ผู้วิจัยเสนอให้งานวิจัยชิ้นนี้ ควรถูกนำไปเผยแพร่ไปยังชุมชนท้องถิ่นอ่ืน หน่วยงานราชการ

ตลอดถึงผู้ที่สนใจที่ต้องการเห็นความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนระหว่างการจัดการเรื ่องการจัดการ
ภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางการพัฒนากระแสทางเลือก เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง  

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
   ศึกษาการจัดการเรื่องการจัดการภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางการพัฒนา

กระแสทางเลือก เพ่ือนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื ่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน  

กรณีศึกษา เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือ 1) ศึกษา
บริบทของเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2) ศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา
อุปสรรค 3) ศึกษาแนวทางการจัดการ โดยการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 1) บริบทของเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ ต่อเรื ่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน : 
กรณีศึกษา เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เกิดจากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก
มิติ การเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชนท้องถิ่น การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และการจัดการเครือข่ายความรู้และการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น 2) ปัจจัยที่ทำให้
เกิดปัญหาอุปสรรคต่อเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน 
คือ ขาดการสนับสนุนในด้านระบบความสัมพันธ์และความเอื้ออาทร ขาดการสนับสนุนในด้านระบบ
ฐานข้อมูลข่าวสาร ขาดการสนับสนุนในด้านการถ่ายทอดความรู้และการจัดการความรู้  และขาด
จิตสำนึกเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จิตสาธารณะ 3) แนวทางการจัดการเรื ่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน  คือ  แนวทางด้านความอดทน ความเพียร ความ
กล้าหาญและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน  แนวทางด้านการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  แนวทาง
ด้านการปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
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Abstract 
The purposes of the research are 1) To study the normal of Phu Kheow 

Municipality Phu Kheow District Chaiyaphom Province.  concerning with integrating 
government and community empowerment under the sufficiency economy 
philosophy 2) To study its problems 3) To study how to strengthen the community. 
This is the qualitative research based on written documents, interview, group 
discussion and observation. The result revealed that 1) The normal of Phu Kheow 
Municipality Phu Kheow District Chaiyaphom Province was undertaken to increase the 
capacity of community organizations, promotion of participation, and knowledge 
management and learning of the community. 2) Its problems were the supportive 
system for community strengthening were knowledge, information village systems, and 
relation systems, and lack of consciousness for the common good and public mind . 
3) The processes to achieve on community strength and stability should be 
rehabilitation of community, the adaptation of community, patience, perseverance 
courage and sustainable existence, and establishment of a learning center network. 
 
Keywords : philosophy of sufficiency economy, community empowerment   
 
บทนำ 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับความท้าทายจากรอบด้านทั้งภายในและภายนอกประเทศ  มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามแนว
ทางการพัฒนาแบบประเทศในแถบตะวันตกตามกระแสหลัก ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
ฟุ่มเฟือยและไม่เป็นธรรม อธิปไตยในการจัดการทรัพยากรของประเทศสูญหายไป การละทิ้งภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีดั้งเดิม ละเลยการพัฒนาชุมชนชนบท เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม การขาดความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากร                      
การบริโภคเกินความสามารถที่จะรองรับได้ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศีลธรรมของ
สังคมเสื่อมลง ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ทั้ง ในแง่ระบบคิดและวิถีชีวิตของชุมชน เป็นภาพ
สะท้อนความจริงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ขาดความสมดุลอย่างรุนแรง ซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าว
สามารถแก้ไขให้ครอบคลุมรอบด้านจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของทุน ทางสังคม 
โดยการพัฒนาชุมชนในเขตเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่  
โดยภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของเมือง และชุมชน 
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โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันวางแผน และร่วมตัดสินใจ ตั้งแต่เริ่มต้นนโยบายจนถึงการประเมินผล
นโยบาย เพ่ือประชาชนจะสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ ตรงตามความต้องการและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน  (ประเวศ วะสี, 2553)  

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานาน
ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้นสังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การ
พัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการ
ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที ่ประเทศไทยมีข้อจำกัดของปัจจัยพื ้นฐานเชิง
ยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจน (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 

 การพัฒนาทางเลือกจึงเริ่มก่อตัวขึ้นเพ่ือรองรับผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก 
โดยเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาที่เป็นทางเลือกและทางรอดใหม่ของ
สังคมไทยก็คือ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งภาครัฐได้น้อมนำแนวคิดการพัฒนาจากพระ
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ไปกำหนดเป็นแนวนโยบายในการพัฒนา
ประเทศให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจชุมชนตามวิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ โดยยึดหลักการดำเนินไป
บนทางสายกลาง และการพัฒนาบุคคลบนฐานของความรู้ และคุณธรรม โดยแนวทางที่พระราชทาน
ไว้นี้ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำให้พสกนิกรในบางพื้นที่ที่มีศักยภาพพร้อมดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง
ยั่งยืน แต่ในทางปฏิบัติ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะเน้นการสั่งการจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง ประชาชนไม่มีโอกาส
ได้คิดหรือทำอะไรด้วยตนเอง แต่เป็นคำสั่งที่มาจากนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ได้คำนึงถึงความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชนและความแตกต่างของบริบทที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ ทำให้การพัฒนา
ประเทศประสบกับปัญหาช่องว่างและความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ เกิดความแตกต่างระหว่างเมือง
และชนบทอย่างเห็นได้ชัด ก่อให้เกิดปัญหาการอพยพย้ายถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามามี
บทบาทในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ประชาชนต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมทุกมิติ ภาครัฐจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจัดการให้
ประชาชนได้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นของตน เห็นถึงทุนของท้องถิ่นตน เห็นคุณและ
โทษของการพัฒนาตามกระแสหลัก และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของท้องถิ่นตนเอง ผ่านกระบวนการจัดการภาครัฐ กระบวนการการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม                    
อันนำพาไปสู่ความเข้มแข็งและความสุขอย่างมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน (เสรี พงศ์พิศ, 2554)  
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  เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นองค์การภาครัฐที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและมีความพร้อมที่จะร่วมมือเป็นหนึ่งในเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน  
 ดังนั้น ผู้วิจัยต้องการศึกษาบริบทของเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ต่อ
เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
ศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรค และศึกษาแนวทางการจัดการเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน  ซึ่งสามารถนำผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชน และทำให้ชุมชนมีความสุขอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนตลอดไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาบริบทของเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ต่อเรื ่องหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน ในปัจจุบัน 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาขีดความสามารถของชุมชน  กรณีศึกษา เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  

3. เพื ่อศึกษาแนวทางการจัดการเรื ่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาขีด
ความสามารถของชุมชน  กรณีศึกษา เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำมาสรุป
ได้ดังนี ้
 1. แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้น
การพึ่งตนเองโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนเงื่อนไขการมี
ความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งจะนำไปสู่ชีวิตที่สมดุล มั่นคงและยั่งยืน  เป็นกระแสการพัฒนาทางเลือกอย่าง
หนึ่งมี่เหมาะกับสังคมไทย  

2. แนวคิดเรื่องการบูรณาการการจัดการภาครัฐ คือ การบริหารที่ทุกหน่วยงานทำงานแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เป็นหลัก เป็นการทำงานหลายหน่วยงาน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและ
ความชำนาญของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกันเฉพาะด้าน ทำงานภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์
หลักของยุทธศาสตร์เดียวกัน โดยร่วมกันคิด ร่วมกันทำ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้บรรลุผลตาม
ยุทธศาสตร์ มุ่งสู่ผลสำเร็จและเป้าหมายของงานร่วมกัน เพื่อก่อให้เ กิดความประหยัด เสริมสร้าง



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1364 
 

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานเป็นหลัก ทั้งในลักษณะของการทำงานข้ามกระทรวง 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมทำงานกันในระบบเครือข่าย 

3. แนวคิดการจัดการภาครัฐ คือ แนวทางการบริหารที่ให้ความสำคัญกับความเป็นพลเมืองที่
มีทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเรียกร้องให้ข้าราชการต้องรับใช้พลเมือง โดยต้องคิดเสมอ
ว่าพลเมืองคือเจ้าของประเทศ เน้นให้ข้าราชการต้องให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของพลเมืองเป็น
ลำดับแรก และต้องให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือและร่วมรับผิดชอบ  
 4. แนวคิดทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก คือ การพัฒนาไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัตน์ เป็นการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ก่อให้เกิดปัญหาต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การเมือง และที่สำคัญที่สุดคือศีลธรรม จริยธรรม การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่ม เฟือย เป็น
การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน   
 5. แนวคิดชุมชนเข้มแข็ง คือ การสร้างชุมชนเข้มแข็งให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสภาพเศรษฐกิจที่
ไม่เป็นหนี้เป็นสิน และอยู่อย่างพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสำหรับสมาชิกใน
ชุมชน แนวทางหนึ่งคือการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต  

6. แนวคิดการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน คือ ทุกภาคส่วนต้องทำให้เกิดความสมดุล
และการเชื่อมโยงระหว่างมิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้านสังคม มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มิติทางด้านการเมืองการปกครอง และท่ีสำคัญคือ คนในชุมชนจะต้องมีสติ ไม่มีความโลภ 
ไม่มีกิเลสตัณหา ใช้สติในการดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

   7. แนวคิดชุมชนมีความสุข คือ การนำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขก็คือการจำกัดความยากจน 
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ ทั้งความเหมาะสมพอควร ความมีเหตุมีผล ความมี
ภูมิคุ้มกัน ความมีจิตสาธารณะ ความรู้รักสามัคคี และมีจิตสาธารณะ 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้นการศึกษาที ่เน้น
สองแนวทางหลักคือการศึกษาจากเอกสารที ่เกี ่ยวข้อง (Documentary Study) และการวิจัย
ภาคสนาม (Field Research) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร   (Documentary Study)  เป็นการศึกษาผ่านการรวบรวม 
เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในเชิงปฐมภูมิ (primary source) และทุติยภูมิ (secondary source) ที่
เกี ่ยวข้องกับเรื ่องศาสตร์พระราชากับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการรวบรวมและ
ประมวลผลเพื่อจัดทำเป็นรายงานการวิจัย 

2. การศึกษาข้อมูลภาคสนาม (Field Study)   ดำเนินการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากผู้มี 
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ส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ประธานหรือผู้ก่อตั้งกลุ่มในชุมชนพ้ืนที่ และ
ส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเป้าหมาย (focus group) และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม
สมอง (brain storming) และรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับบริบทของชุมชนในพื้นที่ ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
แก้ไขให้ชุมชนเข้งแข็งและยั่งยืน  
 

ผลการวิจัย 
1. บริบทของเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน ในปัจจุบัน พบว่า  
       1.1 ส่งเสริมการมีส่วนทุกมิติ โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหา
ปัญหาและความต้องการตลอดทั้งทุนของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ร่วมกันจัดเวทีชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของชุมชน จัดทำแผนแม่บทของ
ชุมชน ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการจัดบริการสังคม สนับสนุนองค์กรเอกชนให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา พัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ไขปัญหา สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสริมการรวมตัวของคนในชุมชนในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม  
    1.2 เพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ การสนับสนุนให้เกิดผู้นำที่มีคุณภาพ                              
มีคุณธรรมซื้อสัตย์ สุจริต มีธรรมาภิบาล มีแนวคิดระเบิดจากข้างใน แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ๆ ก่อน โดยทำ
ตามลำดับชั้น ยึดหลักภูมิสังคมภูมิธรรม การสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม
การร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรภาครัฐทั้งส่ วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น หรือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก 
เศรษฐกิจวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจขององค์กรชุมชน 
เศรษฐกิจวัฒนธรรม ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนด้ านสังคมคุณภาพชีวิต พัฒนาการ
รวมกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงพ้ืนที่ชนบทและเมือง     

   1.3 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน บริบทของชุมชน
และการก่อกำเนิดชุมชน ได้แก่องค์กรชุมชนในรูปคณะกรรมการหมู่บ้าน มีการมาอบรมให้ความรู้ เป็น
พี่เลี่ยง ให้ทุนกับองค์กรชุมชนบางส่วน หรือประสานงานในการขอทุนให้กับชุมชน โดยมีผู้นำชุมชน
และสมาชิกของชุมชนเป็นผู้เรียนรู้ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ ส่งผลให้ชุมชนมีความตื่นตัว ศึกษาข้อมูล
อย่างเป็นระบบ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างมีส่วนร่วมแบบองค์รวม 
    1.4 การจัดการเครือข่ายความรู้และการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการศึกษาดู
งานโดยการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของประชาชนและชุมชนใน



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1366 
 

ชนบท และการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชนในการเรียนรู้และ
การทำงานร่วมกันทำให้เกิดระบบที่ดี มีความโปร่งใส ไร้ทุจริต ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
กระแสหลัก และรู้จักปรับตัวอย่างชาญฉลาด เลือกให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับบริบท
ของชุมชน และคงไว้ซึ่งสิ่งดี ๆ โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมอย่างมี
ปัญญา กล้าหาญ และเพียรทน โดยทำให้เกิดการอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักรู้ของชุมชนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน ให้ความรู้
แก่ชุมชนในการจัดทำแผนชีวิต แผนอาชีพ แผนการเงินและสุขภาพ  

2. ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาขีดความสามารถของชุมชน  กรณีศึกษา เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

    2.1 ขาดการสนับสนุนในระบบความสัมพันธ์และความเอื ้ออาทร ซึ ่งประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองในเชิงอำนาจ การพ่ึงพาและ
พ่ึงพิงกันในชุมชน ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเอ้ืออาทรกัน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
ระบบทางกายภาพและสิ่งมีชีวิต สิ่งที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ เหนือธรรมชาติ ซึ ่งปรากฏในรูปของ
ความคิดความเชื่อและพิธีกรรม และระบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโลกภายนอก ชุมชนต้องมี
ระบบความสัมพันธ์กับโลกภายนอก ในด้านการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า ผลผลิต การช่วยเหลือ
ในรูปของเครือข่ายหรือการรวมกลุ่ม รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทกับการพัฒนาชุมชน รวม
ตลอดทั้งความกตัญญูรู้คุณทั้งต่อบุคคลและชาติบ้านเมือง  

   2.2 ขาดการสนับสนุนในด้านระบบฐานข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 
การวางแผน และการดำเนินกิจกรรมในชุมชน ที่มีการจัดเก็บและค้นหาอย่างเป็นระบบ ขาดการจัดทำ
ประวัติชุมชน แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ  ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางธรรมชาติ ทุน
ทางภูมิปัญญาและศาสนา ทุนทางวัฒนธรรม และข้อมูลด้านแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายเรียนรู้เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลของชุมชน ที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้โดยตรงตามความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นตน 

   2.3 ขาดการสนับสนุนในด้านการจัดการความรู ้และการถ่ายทอดความรู ้ ในด้านการ
ประกอบอาชีพ การบริหารจัดการ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยผสมผสานระหว่างความรู้ใหม่
กับความรู้เก่า ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ คือการขาดการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน 
เศรษฐกิจวัฒนธรรม การสร้างนวัตกรรมใหม่ การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน การ
ค้นหาศักยภาพและปัญหาที่แท้จริงชุมชน การบูรณาการระหว่างกองทุนและงบประมาณ การสร้าง
จิตสำนึกตระหนักรู้ จิตสาธารณะและจิตอาสา การสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน การสร้างภาวะผู้นำ 
การบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ การขาดผู้สืบทอดผู้ทำพิธีกรรมต่าง ๆ  การขาดจิตสำนึกในการ
ดูแลรักษาและหวงแหน การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยไม่เป็นธรรม การละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
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เทคโนโลยีดั ้งเดิม การหลงลืมชุมชนชนบท การขาดแหล่ งเรียนรู ้ทางด้านภูมิปัญญา การขาดความ
ตระหนักรู้อย่างแท้จริงต่อการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการพัฒนากระแสหลัก ขาดการปรับใช้แนวทาง
ศาสตร์พระราชาด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชนในพ้ืนที่ 

   2.4 ขาดจิตสำนึกเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม จิตสาธารณะ ซึ่งประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วม การ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ความเสียสละ การมีจิตอาสา การมจีิตสาธารณะ ความจงรักภักดี 

3. แนวทางการจัดการเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาขีดความสามารถของ
ชุมชน  กรณีศึกษา เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

   3.1 แนวทางการพัฒนาให้เกิดความอดทน ความเพียร ความกล้าหาญ และการดำรงอยู่
อย่างยั่งยืน  ให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนตระหนักรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามการ
พัฒนากระแสหลัก โดยเลือกรับในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างชาญฉลาด และปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน การปลุกกระแสให้ชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน และปรับใช้แนวทางการพัฒนากระแสทางเลือกโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้
เหมาะสมตามบริบทของชุมชน โดยการสร้างความเป็นปึกแผนให้กับชุมชน และนำแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลง  โดยยึดหลักพอประมาณ มีเหตุมีผล  มี
ภูมิคุ้มกัน และต้องมี ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้  จัดทำแผนชีวิต แผน
อาชีพ แผนการเงินและแผนสุขภาพ ใช้หลักปัญญา กล้าหาญ เพียรทน รอด พอเพียง และยั่งยืน ร่วม
พัฒนาและปรับใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปพร้อมๆ กัน  ใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมให้เกิดสุขภาพดี 

   3.2 การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง คือปรับแนวคิดของภาครัฐจากผู้สั ่งการเป็น
ผู้สนับสนุน เป็นพี่เลี ้ยง เป็นโค๊ช และเสริมสร้างแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ การสร้าง
เครือข่ายภาคีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก โดยการจัดระบบบริหารจัดการที่ดี 
มีการเฝ้าระวังในการจัดการปัญหาอุปสรรคอย่างมีส่วนร่วม กำหนดมาตรการทางสังคมของชุมชนเพ่ือ
เป็นข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมีการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
การปรับตัวให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนากระแสหลัก โดยไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีที่เป็น
ประโยชน์กับชุมชน การนำศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับชุมชน
อย่างเหมาะสม 

   3.3 การปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ด้วยการสร้างแนวร่วมการพัฒนา และ
การค้นหาศักยภาพและทุนชุมชน ทั้งทุนธรรมชาติ ทุนทรัพยากร และทุนทางวัฒนธรรม การบูรณา
การแผนชีวิต แผนอาชีพ แผนการเงินและแผนสุขภาพ ให้เข้ากับแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การทำบัญชีครัวเรือน การฝึกวินัยการออม  ศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความ
เข้มแข็งที่ยังยืน  
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    3.4 การสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชน เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของ
ชุมชนที่จะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับประชาชน ในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั ้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่าง ๆ เพื ่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง เช่น การจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ของชุมชน โดยเน้นการกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน เป็นศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนที่ดำเนินการโดยประชาชนและเพ่ือประชาชนอย่าง
มีส่วนร่วมทุกมิติ เพ่ือก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทุกด้าน ดังที่ได้สรุปตามประเด็นกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้สังเคราะห์หลักการและแนวคิดรวมทั้งผลการวิจัย โดยมีบทสรุป ดังนี้  

1. บริบทของเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ต่อการจัดการเรื ่องหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน ในปัจจุบัน มีดังนี้ คือ  
         1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกมิติ โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหา
ปัญหาและความต้องการตลอดทั้งทุนของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
ร่วมกันจัดเวทีชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของชุมชน จัดทำแผนแม่บทของ
ชุมชน ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการจัดบริการสังคม สนับสนุนองค์กรเอกชนให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา พัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ไขปัญหา สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสริมการรวมตัวของคนในชุมชนในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม สอดคล้องกับแนวคิดของจันตวีร์ 
เกษมศุข (2557) โดยเน้นให้สมาชิกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการพัฒนา 
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การดำเนินการตามแผนการติดตามประเมินผลและการรับประโยชน์จากการ
พัฒนา โดยอาศัยกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม 

    1.2 เพ่ิมศักยภาพขององค์กรชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ การสนับสนุนให้เกิดผู้นำที่มีคุณภาพ ซื้อ
สัตย์ สุจริต มีธรรมาภิบาล การสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความ
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจขององค์กรชุมชน ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนด้านสังคมคุณภาพชีวิต 
พัฒนาการรวมกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงพื้นที่ชนบทและเมือง ส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้
เกิดวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจวัฒนธรรมและภูมิ  สอดคล้องกับ
แนวคิดของเกศสุดา  โภคานิตย์, (2562) ที่ว่าวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงมาใช้ในการจัดการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการพัฒนา การบริหาร การเรียนรู้ การพัฒนาจิตสำนึก 
ทุน การเงิน วัสดุอุปกรณ์ ลดความเสี่ยง มีแผนฉุกเฉิน เป็นการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรชุมชน 
    1.3 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน บริบทของชุมชน
เกิดจากการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือไตรภาคีเครือข่าย ได้แก่องค์กรชุมชนในรูปคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  องค์กรภาครัฐในรูปคณะกรรมการสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีผู้นำชุมชนและ
สมาชิกของชุมชนเป็นผู้เรียนรู้ ส่งผลให้ชุมชนมีความตื่นตัวและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม องค์กรต้องสร้างให้เกิดความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วม และมีจิต
สาธารณะ ซึ่งสอดคล้องการกระจายอำนาจของท้องถิ่นตามแนวทางการจัดการภาครัฐ  ให้ท้องถิ่น
ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากร เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการ
พัฒนาระหว่างชุมชน”  และสอดคล้องกับงานวิจัยของสาวิณี  รอดสิน (2554) ศึกษาชุมชนเข้มแข็ง 
พบว่า การกำเนินชุมชนเข้มแข็งเกิดจากการเข้ามาทำงานวิจัย ประกอบกับการศึกษาดูงานการจัดการ
ชุมชนจากภายนอก รวมไปถึงคณะกรรมการชุมชนได้รับการอบรมให้ความรู้และคำแนะนำ จึงทำให้
เกิดแนวคิดท่ีจะพัฒนาชุมชน  

    1.4 การจัดการเครือข่ายความรู้และการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ของคนใน
ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน  โดยการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และขยายเครือข่าย
การเรียนรู้ของประชาชนและชุมชนในชนบท และการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของท้องถิ่นและชุมชนในการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันให้เกิดระบบที่ดี มีความโปร่งใส ไร้ทุจริต 
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกระแสหลัก และรู้จักปรับตัวอย่างชาญฉลาด เลือกให้ในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชน และคงไว้ซึ่งสิ่งดี ๆ โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ให้เหมาะสมอย่างมีปัญญา กล้าหาญ และเพียรทน โดยทำให้เกิดการอยู่รอด พอเพียง 
และยั ่งยืน สร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู ้ของชุมชนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อวิถีชีวิตชุมชน ให้ความรู้แก่ชุมชนในการจัดทำแผนชีวิต แผนอาชีพ แผนการเงินและ
แผนสุขภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญารัตน์  กิ่งก้ำ (2555) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เอื ้อต่อ
ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การสนับสนุนช่วยเหลือ
จากภาครัฐ ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย มีปัญหาหนี้สิน และ
ขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้หรือนวัตกรรมใหม่    
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2. ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาขีดความสามารถของชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ   
     2.1 ขาดการสนับสนุนในระบบความสัมพันธ์และความเอื ้ออาทร ซึ ่งประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองในเชิงอำนาจ การพึ่งพา 
พ่ึงพิงกันในชุมชน ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเอ้ืออาทรกัน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งปรากฏในรูปของความคิดความเชื่อและพิธีกรรม และระบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโลก
ภายนอก ในด้านการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า ผลผลิต การช่วยเหลือในรูปของเครือข่ายหรือการ
รวมกลุ่ม รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทกับการพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของบรรเลง  
อินทร์จันทร์ และคณะ (2561) ได้เสนอภาพของชุมชนที่มีการจัดระเบียบสังคมที่เอื ้อให้สังคมมี
ความสุขและมีความพึงพอใจในชีวิต ว่าเป็นชุมชนที่มีสมาชิกร่วมกันสร้างความไว้วางใจต่อกัน ซึ่งถือว่า
เป็นทุนสังคมที่จะช่วยให้สังคมสามารถพัฒนาการจัดการต่าง ๆ เพื่อเอาชนะปัญหาที่ชุมชนต้องเผชิญ  

   2.2 ขาดการสนับสนุนในด้านระบบฐานข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 
การวางแผน และการดำเนินกิจกรรมในชุมชน ที่มีการจัดเก็บและค้นหาอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลของชุมชน ที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้โดยตรงตามความ
ต้องการของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของวิไลวัจน์ กฤษณะภูติ, (2561) เรื่องศาสตร์พระราชากับ
การพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมโลก ที่นำมาประยุกต์ใช้ฟื้นฟูให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมกับสังคมไทย
ได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ตามศาสตร์พระราชากว่าสี่พันกว่าโครงการ และยังนำไปประยุกต์ปฏิบัติในการ
พัฒนาต่างประเทศในสังคมโลกอีกด้วยจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวทางศาสตร์
พระราชาด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

   2.3 ขาดการสนับสนุนในด้านการจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเป็นความรู้ใน
ชุมชน ในด้านการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยผสมผสาน
ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่า ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ คือการขาดการสนับสนุนและส่งเสริมให้
เกิดเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจวัฒนธรรม การสร้างนวัตกรรมใหม่ การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน การบูรณาการระหว่างกองทุนและงบประมาณ การสร้างจิตสำนึกตระหนักรู้ จิต
สาธารณะและจิตอาสา การขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาและหวงแหน การใช้ทรัพยากรอย่าง
ฟุ่มเฟือยไม่เป็นธรรม การละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีดั้งเดิม การหลงลืมชุมชนชนบท การ
ขาดแหล่งเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญา การสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน การค้นหาศักยภาพและปัญหา
ที่แท้จริงชุมชน การสร้างภาวะผู้นำ การบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ การขาดผู้สืบทอดผู้ทำ
พิธีกรรมต่าง ๆ การขาดความตระหนักรู้อย่างแท้จริงต่อการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการพัฒนา
กระแสหลัก ขาดการปรับใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของ
นงเยาว์  อุทุมพร (2558 ) ที่เสนอแนวคิดเรื ่องการจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้  จากภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่น ศักยภาพของชุมชน แนวทางในการนำแหล่งเรียนรู ้ไปใช้ในการศึกษา การจัดทำ
ฐานข้อมูลทางสื่ออิเลคทรอนิกส์        

2.4 ขาดจิตสำนึกประโยชน์ส่วนรวม จิตสาธารณะ ซึ่งประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วม การ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ความเสียสละ การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ  ปัญญา และ
สอดคล้องกับแนวคิดของเกศสุดา  โภคานิตย์, (2562) ที่ว่าวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ได้นำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการปลูกจิตสำนึก จิตสาธารณะและ
จิตอาสา  

3. แนวทางการจัดการเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาขีดความสามารถของ
ชุมชน  กรณีศึกษา เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

    3.1 แนวทางการพัฒนาให้เกิดความอดทน ความเพียร ความกล้าหาญและดำรงอยู่อย่าง
ยั่งยืน  ให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนตระหนักรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนา
กระแสหลัก โดยเลือกรับในสิ ่งที ่เป็นประโยชน์อย่างชาญฉลาด และปฏิเสธในสิ ่งที ่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน และปรับใช้แนวทางการพัฒนากระแสทางเลือกโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชน โดยการสร้างความเป็นปึกแผนให้กับชุมชน และการปลุก
กระแสให้ชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน  นำแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลง  โดยยึดหลักพอประมาณ มีเหตุมีผล      
มีภูมิคุ้มกัน และต้องมี ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ ศึกษาดูงานชุมชน
เข้มแข็งที่ประสพความสำเร็จ จัดทำแผนชีวิต แผนอาชีพ แผนการเงินและแผนสุขภาพ ใช้หลักปัญญา 
กล้าหาญ เพียรทน รอด พอเพียง และยั่งยืน ร่วมพัฒนาและปรับใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปพร้อม ๆ กัน  
ใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคล้องกับแนวคิดของสุวิทย์ เมษิณท
รีย์ (2560) ที่ได้เสนอมิติความการพัฒนาที่สมดุล หัวใจของความพอเพียง หลักในการสร้างนโยบาย 
เพื่อเชื่อมต่อปัจจุบันกับอนาคตที่ยั่งยืน โดยการสร้างทักษะใหม่ ๆ  การสร้างความสมดุลมนุษย์กับ
ธรรมชาติ ผ่านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ที่มีการกระจายความมั่งคั่งและโอกาสอย่างถ้วนทั่ว และ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 

    3.2 แนวทางการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง คือปรับแนวคิดของภาครัฐจากผู้สั่ง
การเป็นผู้สนับสนุน และเสริมสร้างแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ การสร้างเครือข่ายภาคีความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีความสุขอย่างยั่งยืน โดย
การจัดระบบบริหารจัดการที่ดี มีการเฝ้าระวังในการจัดการปัญหาอุปสรรคอย่างมีส่วนร่วม กำหนด
มาตรการทางสังคมของชุมชนเพื่อเป็นข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมีการเรียนรู้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนากระแส
หลัก โดยไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับชุมชน การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
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ใช้กับชุมชนอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของนงเยาว์  อุทุมพร (2558 ) ที่เสนอแนวคิดเรื่อง
การจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศักยภาพของชุมชน แนวทางในการ
นำแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการศึกษา การจัดทำฐานข้อมูลทางสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ สอดคล้องกับแนวคิด
ของขวัญกมล ดอนขวา (2556) หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รู้ถึงปัจจัยหรือกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มฯ 
ที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนก็จะทำให้กลุ่มเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาเพิ่มขึ้น อีกทั้ง
หน่วยงานต่างๆ ที่ดูแลและส่งเสริมหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม อ่ืนๆ ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น  
       3.3 แนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  ด้วยการสร้างแนวร่วมการ
พัฒนา และการค้นหาศักยภาพและทุนชุมชน ทั้งทุนธรรมชาติ ทุนทรัพยากร และทุนทางวัฒนธรรม 
การบูรณาการแผนของคนในชุมชนให้เข้ากับแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น การทำบัญชีครัวเรือน 
การฝึกวินัยการออม  สอดคล้องกับแนวคิดของวิไลวัจน์ กฤษณะภูติ, (2561) เรื่องศาสตร์พระราชากับ
การพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมโลก ที่นำมาประยุกต์ใช้ฟื้นฟูให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมกับสังคมไทย
ได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ตามศาสตร์พระราชากว่าสี่พันกว่าโครงการ และยังนำไปประยุกต์ปฏิบัติในการ
พัฒนาต่างประเทศในสังคมโลกอีกด้วย  

   3.4 แนวทางการสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชน  เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ของชุมชนที่จะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับประชาชน ในชุมชน เป็นแหล่ง
เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งกสนเรียนรู้ และมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง เช่น การ
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ ของชุมชน โดยเน้นการกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน เป็นศูนย์ฯ ของประชาชน ที่ดำเนินการโดยประชาชน และเพื่อประชาชน ที่ จะ
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง สอดคล้องกับแนวคิดของนงเยาว์  อุทุมพร (2558 ) ที่เสนอ
แนวคิดเรื่องการจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้  จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศักยภาพของชุมชน 
แนวทางในการนำแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการศึกษา การจัดทำฐานข้อมูลทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
      ผู้วิจัยเสนอให้งานวิจัยชิ้นนี้ ควรถูกนำไปเผยแพร่ไปยังชุมชนท้องถิ่นอื่น หน่วยงาน

ราชการตลอดถึงผู้ที่สนใจที่ต้องการเห็นความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนระหว่างหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
จริง  
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 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
      ควรศึกษาการจัดการเรื่องการพัฒนากระแสทางเลือกตามแนวทางศาสตร์พระราชากับ

พลังชุมชน  เพ่ือนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทพ้ืนที่ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความส าเร็จในการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ 

และแรงจูงใจของผู้สูงอายุในการเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ในเทศบาลต าบลบ้านแท่น คณะกรรมการบริหารชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ เจ้ าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแท่น และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเทศบาลต าบลบ้านแท่น รวม 16 
คน ท าการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของขอ้มูลแบบสามเส้าด้านวิธีการวิเคราะห์ และ
สรุปผล ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน โดยเริ่มจาก 1) การวางแผนกิจกรรมโดยจัดประชุมคณะกรรมการฯ 
เป็นประจ าทุกเดือน 2) การจัดหน่วยงานมีการก าหนดโครงสร้างหน่วยงานและการก าหนดหน้าที่
อย่างชัดเจน  6 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลอ าเภอบ้านแท่น เทศบาลต าบลบ้านแท่น อาสาสมัคร
ชมรมผู้สูงอายุ ฝ่ายปกครอง และต ารวจชุมชน 3) การจัดบุคลากรมีจ านวนที่เหมาะสม 4) การ
อ านวยการมีการสั่งการและประสานงานไปยังฝ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วง 5) การ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 6) การรายงานผลการปฏิบัติงานทาง
วาจา เป็นประจ าทุกเดือน และ 7) ด้านงบประมาณ ทั้งจากเทศบาลต าบลบ้านแท่น และจากภายใน
ชมรม ฯ เอง ส าหรับความส าเร็จในการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลบ้านแท่น            
มาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ด้านผู้น าชมรม มีภาวะความเป็นผู้น า มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสาปฏิบัติงาน
ด้วยความเสียสละ เล็งเห็นผลประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นหลัก 2) ด้านความสามารถในการพ่ึงตนเอง 
โดยการหาแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่ าง ๆ ภายในชมรมได้ตลอดมา                
3) ด้านความสามารถในการประสานงานกับภาคี โดยร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคท้องถิ่น   

                                                           
1 ดร.,อาจารยป์ระจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น   
E-mail: apichit@northern.ac.th โทร. 0812616861 
2 ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
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4 5 อาจารยป์ระจ าสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
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และภาคสังคมมีความสามารถในการประสานงานกับภาคีเครือข่าย โดยร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคทองถิ่น และภาคสังคม 4)   การดำเนินงานตามข้อบังคับสำหรับแรงจูงใจใน การเข้าร่วม
ชมรมฯ มาจากปัจจัยภายใน 4 ปัจจัย ได้แก่ ความสนใจ ความตองการ ความชอบและความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเอง และแรงจูงใจ จากปัจจัยภายนอก 4 ปัจจัย ได้แก่ การบริการตรวจสุขภาพ กิจกรรมที่
ตอบสนองความตองการการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค และการยอมรับทางสังคม สามารถนำไป
ใชพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด และองคกรที่เกี่ยวของใน
การสนับสนุนเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาของชมรมผู้สูงอายุ อีกท้ังชมรมผู้สูงอายุแห่งอ่ืน ๆ สามารถ
นำไปประยุกตใชในการดำเนินงานของชมรมตอไป  
 
คำสำคัญ : ปัจจัยความสำเร็จ; ชมรมผู้สูงอาย;ุ จังหวัดชัยภูมิ  
 

Abstract 
This research purposes to study the key success factors in the operation of the 

elderly club and the motivation of the elders to join Ban Thaen Municipality elderly 
club, Ban Thaen District, Chaiyaphum Province. This research is a qualitative research 
using semistructured interviews. Data were collected using the participatory 
observation methods and in-depth interviews with the administrators and staff of Nong 
Luang Subdistrict Administrative Organization, executive committee and member of 
the club, staff at Ban Thaen Health Promoting Hospital, and voluntary staff from Ban 
Thaen Municipality , the total is 16 people. The researcher performed the examination 
of the completeness and accuracy of the data triangulation in terms of method 
analysis and concluded the study, and presented in the descriptive format. The results 
showed that the operation of the club consists of 7 steps as follows: 1.) Activity 
planning by organizing the committee meetings on a monthly basis. 2.) Organization 
arranges by having the clear structure of the organization and the assignment of the 6 
departments, which are the Subdistrict hospital, Subdistrict Administrative  
Organizations, voluntary staff, the elderly club, Administrators, and the community 
police. 3.) Arrange the suitable number of staff. 4.) The administrator has direct order 
and coordinate with the various departments to accomplish the operation. 5.) 
Coordinate with both among the internal departments and external agencies. 6.) Verbal 
reports the performance on a monthly basis. And 7.) Budget management for both the 
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budgets from Subdistrict Administrative Organization and from within the club itself. 
The success of the operation of Ban Thaen Municipality elderly club is from the 4 
factors as follows: 1.) Club leaders have leadership skill with ethics and volunteering 
spirit that focus on the benefits of the elderly. 2.) The ability to be self-reliant by 
seeking the fund to support various activities within the club. 3.) The ability to 
coordinate with the other parties by collaborating between the government agencies, 
local community and social sectors. 4.) Operate the organization under the regulations. 
For the motivation to join the club, it comes from the 4 internal factors which include 
interest, desire, favor, and feeling of the self-valued. The motivation from the 4 
external factors include the health check services, activities that meet the needs, 
consumer goods supporting, and social acceptance. The results of this study can be 
used to improve the operations to maximize the benefits and efficiency, and the 
related organizations in support would be able to create the development 
opportunities for the elderly club. In addition, the other elderly clubs can also apply 
these findings to the operations of their clubs as well.  

 
Keywords: Success Factors; Elderly Club; Chaiyaphum Province 
 
บทนำ 

ผูสูงอายุทั้งของโลกและของประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนผลมาจาก
ความก้าวหน้าทางการแพทยและสาธารณสุขและการบริการดานสาธารณสุขที่กระจายไปอย
างทั่วถึงรวมถึงความสำเร็จของการวางแผนครอบครัวที่สงผลใหอัตราการเกิดของประชากร
ลดลงตามลำดับ จากรอยละ 3.2 ในชวงกอน พ.ศ. 2513 เปนรอยละ 1.05 ใน พ.ศ. 2543 
และคาดวาอนาคตแนวโน้มอัตราการเกิดของประชากรจะลดเหลือเพียงรอยละ 0.53 ใน พ.ศ. 
2563 ทำใหพีระมิดประชากรฐานกวางมาเปนพีระมิดประชากรฐานแคบ ซึ่งจะคลายกับ
ประเทศที่พัฒนาแลว และอัตราการตายของประชากรลดลงอยางคอยเปนคอยไป จึงทำให
ประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้น โดยพบสัดสวนของจำนวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นจา
กรอยละ 10.70 จากป พ.ศ. 2560 เปนรอยละ 14.90 ในป พ.ศ. 2562 (พูนสุข  สีตะปะดล, 
2560) ประเทศไทยไดเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ เมื่อป พ.ศ. 2559 โดยมีสัดสวนผูสูงอายุ รอย
ละ 10.50 ของประชากรทั้งหมดและจากสถิติจำนวนประชากรผูสูงอายุลาสุดในป พ.ศ. 2562 
พบจำนวนผูสูงอายุคิดเปนสัดสวนรอยละ 14.90 ของประชากรทั้งหมดและมีแนวโน้มเป็น
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สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (aged society) เมื่อจำนวนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมีมากถึงรอยละ 20 
ของประชากรทั้งหมดในป พ.ศ. 2562 หรือในอีกเพียง 7 ปขางหนาและคาดว่าจะเป็นสังคมสูงวัย
ระดับสุดยอดในอีกไมถึง 20 ปขางหนานี้ เมื่อประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมีสัดสวนถึงรอยละ 28 ของ
ประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2560) จากการที่ประเทศไทยไดมีอัตรา
การเพ่ิมของประชากรผูสูงอายุมากขึ้นทุกป ทำใหเกิดปัญหาหลัก ๆ  ไดแก ปญหาสุขภาพ ปญหาดาน
เศรษฐกิจ และปัญหาสังคม ดังนั้นการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองที่เกิดขึ้นกับผูสูงอายุโดยผาน
การเขารวมกิจกรรม เป็นจุดหนึ่งที่ทำใหผูสูงอายุไดตระหนักถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ซึ่งเปนสิ่งที่ผู
สูงอายุไดกระทำขึ้นโดยเริ่มจากตัวของตัวเองเปนสิ่งที่สะสมมาจากประสบการณที่ใชเวลานาน เกิด
การเรียนรูในการฝึกทักษะเพื่อกอใหเกิดผลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนกับตนเอง ทำใหบุคคล
มีความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนที่จะบรรลุใหถึงคุณคาของตน และรูสึกวาตนเปนผูมีสมรรถภาพทาง
ความคิด เกิดการพึ่งพาตนเอง มีความสามารถที่ทำใหตนเองเกิดความภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตนไดกระทำ
และแสดงออกมาใหผูอ่ืนเห็นว่าเปนคนมีคุณคา ตลอดจนไดรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนและไดรับการ
ยอมรับจากสังคม (ปฏิญญา แกลวทนงค, 2560) เชนเดียวกับชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น 
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเปนชมรมหนึ่งที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของผูสูงอายุ การดำเนิน
กิจกรรมส่วนใหญ่จะเนนที่ประชากรผูสูงอาเทศบาลตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ป
จจุบันเฉลี่ยอายุ 60-69 ป จำนวน 65 คน แบงเปนชาย 28 คน หญิง 37 คน อายุ 70-79 ป จำนวน 
29 คน  ชาย 14 คน หญิง 15 คน อายุ 80-89 ป จำนวน 13 คน ชาย 6 คน หญิง 7 คน  อายุ 90 ป
ขึ้นไป จำนวน 1 คนหญิง รวม 112 คน ชาย 50 หญิง 62 คน ใน 10 ปที่ผานมา ประชากรไดเพ่ิม
จำนวนอยางรวดเร็ว จากนโยบายการเพิ่มประชากรของรัฐบาล ในป พ.ศ. 2553 พบประชากรอายุ
มากกวา 60 ป รอยละ 13, ประชากรอายุมากกวา 65 ป พบรอยละ 9, คาดการณวาหากอัตราการ
เพิ่มขึ้น  เชนนี้ อีก 30 ป  ประชากรอายุมากกวา 60 ป นาจะมีจำนวนรอยละ 32 ประชากรอายุ
มากกวา 65 ป มีจำนวนมากกว่า 25 ป ซึ่งเปนการการตรวจสุขภาพ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
ความรูและโภชนาการดานอาหารนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมอีกหลายกิจกรรมที่ทางหนวย
ราชการหรือเทศบาลตำบลบ้านแท่น จัดขึ้น ซึ่งความสามัคคีในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมนี้ทำให
ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่นไดรับการชมเชยจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ในการ
รวมพลังเครือขายเพ่ือสรางสุขภาพผูสูงอายุและสรางสังคมแหงความดีงาม ดวยคุณคาและประโยชน
ของการสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย (เทศบาลตำบลบ้านแท่น, 2561) จากความเปนมาขางตนทำใหผูวิจัย
สนใจศึกษาถึงการดำเนินงานของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น  ปจจัยความสำเร็จในการ
ดำเนินงานของผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น รวมถึงศึกษาแรงจูงใจของผูสูงอายุ ในการเขารวม
กิจกรรมในชมรมผูสูงอาเทศบาลตำบลบ้านแท่น ประโยชนตอชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น 
สามารถนำไปใชพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุดและองคกรที่
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เกี่ยวของในการสนับสนุนเพื่อสรางโอกาสในการพัฒนาของชมรมผูสูงอายุ อีกทั้งชมรมผู
สูงอายุแห่งอ่ืน ๆ สามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินงานของชมรมตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือศึกษาปจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น 
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำมาประมวล

เป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยดังนี้  
1. แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องของ วนัสนันท์  แฮคา, (2553). พูนสุข  สีตะปะดล, (2550). วนัสนันท์  แฮคา, 
(2553). และคนอื่น ๆ ได้ประเด็นสาระสำคัญท่ีนำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการดำเนินงาน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ สุรเดช  จองวรรณศิริ, (2555). จิตติมา  อัครธิติพงษ์, (2556). 
และคนอื่น ๆ ได้ประเด็นสาระสำคัญที่นำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของ พงศ์ศักดิ์  กาญจนภักดิ์, (2545). เพ็ญประภา  อริยะสุข, (2553 : 8). และคน
อ่ืน ๆ ได้ประเด็นสาระสำคัญที่นำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

4. แนวคิดเกี่ยวกับความสำเร็จของชมรมผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำรา 
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ชัยพร  พิบูลศิริ และคณะ, (2548). วุฒิสาร  ตันไชย. 
(2546). และคนอื่น ๆ ได้ประเด็นสาระสำคัญที่นำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

5. งานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ระวิ  แก้วสุกใส , 
(2545). 
ชัยพร  พิบูลศิริ, (2548). ปานหทัย  ปานสิทธิ์, (2554) และคนอื่น ๆ ได้ประเด็นสาระสำคัญที่นำไปใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง จากชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือใหไดขอสรุปที่สามารถนำไปประยุกตใชไดกับความสำเร็จในการดำเนินงาน
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ของชมรมผูสูงอายุโดยทั่วไป โดยไดทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 1. การดำเนินงาน
ของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น หมายถึง การกำหนดวางแผนการจัดหนวยงาน การจัด
บุคลากร การอำนวยการ การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ ในการดำเนินกิจกรรมต
าง ๆ ของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ที่ตั้งไว ตามแนวคิดของ  ลูเธอร กูลิก และ ไลนอล อูริค ไดพัฒนาแนวคิดของ Taylor และ Fayol ที่
เรียกวา POSDCoRB ไดแก 1. การวางแผน คือ การกำหนดแผนการปฏิบัติงานของชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลตำบลบ้านแท่นการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานไวลวงหนาวาจะตองทำอะไรบ้างและ
ทำอยางไร เพ่ือใหงานบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 2) การจัดหน่วยงาน คือ การกำหนดโครงสรางของ
ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น การแบงสวนงานและการกำหนดอำนาจหนาที่อยางชัดเจน             
3) การจัดบุคลากร คือ ความเพียงพอในการจัดสรรบุคคลมาดำเนินงานใหกับชมรมผูสูงอายุเทศบาล
ตำบลบ้านแท่น รวมถึงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจ 4) การอำนวยการ คือ  การควบคุม บังคับบัญชา 
การควบคุมการปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฐานะผูนำของหนวยงานตาง ๆ ในการ
ดำเนินงานใหกับชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น 5) การประสานงาน คือ การประสานกิจการด
าน ตาง ๆ ของชมรมผูสูงอายเุทศบาลตำบลบ้านแท่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือที่ดีและนำไปสูเปาหมาย
เดียวกัน 6) การรายงาน คือ การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับต่าง ๆ ในหน่วยงาน 7) 
การงบประมาณ เป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การวางแผนการทำบัญชี การควบคุม
เกี่ยวกับการเงินและการคลัง 2. ปจจัยแหงความสำเร็จ คือ ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการ
ดำเนินงานของชมรมผูสูงอายุที่อาศัยปัจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของชมรมผูสูงอายุ ประกอบไปดวย           
4 ขอ คือ ดานผูนำชมรม ดานความสามารถในการพึ่งตนเอง ดาน ความสามารถในการประสานงาน
กับภาคี และดานการดำเนินงานตามขอบังคับ 

2. กลุมเปาหมาย ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น 
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ในการรวมพลังเครือขายเพื่อสรางสุขภาพผูสูงอายุและสรางสังคมแห
งความดีงาม ดวยคุณคาและประโยชนของการสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย รวมถึง เปนชุมชนตนแบบที่ผู
วิจัยสามารถถอดบทเรียน เพื่อที่จะสามารถประยุกตใชกับชมรมอื่นๆ ผูวิจัยจึงกำหนดเปนพื้นที่ศึกษา
ในครั้งนี้ โดยประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะห์ คือ กลุมผูใหขอมูลหลักในการศึกษาครั้ง
นี้แบ่งออกเป็น 4 กลุม คือ 1) ผูบริหารและเจาหนาที่ในเทศบาลตำบลบ้านแท่น  2) คณะกรรมการ
บริหารและสมาชิกชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น 3) เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านแท่น และ 4) เจาหนาที่อาสาสมัครเทศบาลตำบลบ้านแท่น จำนวน 16 ราย โดยการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอบ่างโดย ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอยา่ง
โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากขอมูลในการใหขอมูลมีความสำคัญ
และสมัครใจในการใหขอมูลของงานวิจัย (Kanlaya Vanichbuncha, 2015)   
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3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   
    การวิจัยครั้งนี้ใชใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เปนเครื่องมือในการวิจัย 

โดยขอคำถามที่ใชวัดตัวแปรและเนื้อหาตาง ๆ ในแบบสอบถามจะ ครอบคลุมแนวคิดตาง ๆ 
ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อใหตรงประเด็นและสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กำหนด
ไวในการวัดตัวแปร ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมเพื่อหัวขอหรือประเด็นไว กวาง ๆ ลวงหนา 
เปนลักษณะคำถามปลาย เปดในการสัมภาษณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนของคำตอบไดโดยครอบคลุมประเด็นการดำเนินงานของชมรมผูสูงอายุเทศบาล
ตำบลบ้านแท่น ปจจัยที่สรางความสำเร็จของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น  และ
แรงจูงใจของผูสูงอายุในการเขารวมชมรมผูสูงอายเุทศบาลตำบลตำบลบ้านแท่น โดยผูวิจัยจะ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมถึงพฤติกรรมของผูสูงอายุระหวาง เขารวมกิจกรรมของชมรม สังเกตสิ่ง
สนับสนุนภายใน ชมรม สังเกตการดำเนินงานภายในชมรม ผูสูงอายุ (Pan,L., Zhang, M., 
Gursoy, D., & Lu,L., 2017)   

4. การเก็บรวบรวมขอมูล   
    ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสร

าง ซึ่งจะใหผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมและ
สัมภาษณเชิงลึก กลุมผูใหขอมูล คือ 1) ผูบริหารและเจาหนาที่ในเทศบาลตำบลบ้านแท่น 
เพ่ือเปนตัวแทนในการใหขอมูลดานปจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานของชมรมผูสูงอายุ 2) 
คณะกรรมการบริหารชมรมผูสูงอายุและสมาชิกชมรมผูสูงอายุ เปนตัวแทนในการใหขอมูลด
านการดำเนินงานของชมรมผูสูงอายุ ปจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานของชมรมผูสูงอายุ 
และดานแรงจูงใจของผูสูงอายุในการเขารวมกิจกรรมในชมรมผูสูงอายุ 3) เจาหนาที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่น เปนตัวแทนในการใหขมูลดานการดำเนินงานของ
ชมรมผูสูงอายุตำบล ปจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานของชมรมผูสูงอายุ และ 4) เจาหน
าที่อาสาสมัครหมูบานเปนตัวแทนในการใหขอมูลดานการดำเนินงานของชมรมผูสูงอายุและ
ความสำเร็จในการดำเนินงานของชมรมผูสูงอายุ   

5. สถิติที่ใชในการวิจัย คณะผูวิจัยไดดำเนินการกำหนดสถิติที่มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับขอมูลทางสถิติ เพ่ือตอบวัตถุประสงคของการวิจัย โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูลในการวิจัยนี้ ไมไดใชสถิติวิเคราะห์ เนื่องจากเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งทำใหผูวิจัยไดใช
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจะนำมาตรวจสอบความครบถวนของเนื้อหาวาครอบคลุม
ทุกวัตถุประสงคหรือไม กอนนำมาตรวจสอบความถูกตองของขอมูลแบบสามเสาดานวิธกีาร 
โดยนำขอมูล จากเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบมีสวนรวมมาตรวจสอบ
ความถูกตองและความนาเชื่อถือวาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม กอนนำไปวิเคราะห์        
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ขอมูล โดยจำแนกตามวัตถุประสงคประเด็นการศึกษาสังเคราะหเพื่อใหไดภาพรวมภายใตกรอบ
แนวคิด สรุปผลการศึกษา และนำเสนอผลการศึกษาโดยการพรรณนาความ 
 

ผลการวิจัย 
ขอมูลทั่วไปของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ กอตั้ง

ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ใหทุกตำบลตองมีชมรมสรางสุขภาพอยาง นอย 1 ชมรมในหนึ่ง 
หมูบาน ซึ่งชมรมผูสูงอายุก็เปนรูปแบบหนึ่งของชมรมสรางสุขภาพซึ่งตอมาไดมีการจัดทำยุทธศาสตร
จังหวัดชัยภูมิขึ้นและมียุทธศาสตรการสาธารณสุขจังหวัด เปนองคประกอบ ไดกำหนด 2 พันธกิจ คือ 
พันธกิจที่ 1. จัดระบบการใหบริการสุขภาพแบบองครวมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานและยุทธศาสตร
ที่ 2. การยกระดับบริการสุขภาพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน เปาประสงคที่ 3.ประชาชนไดรับ
บริการที่ไดมาตรฐานและเขาถึงบริการสุขภาพดวยความมั่นใจ ตัวชี้วัดหลักที่ 4. รอยละของตำบลที่
ผ่านการประเมินความสำเร็จระดับ 2 ในการจัดการสุขภาวะของผูสูงอายุ มีความรวมมือระหวางโรง
พยาบาล  สงเสริมสุขภาพชุมชน (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) โดยมี
วัตถุประสงคของกิจกรรม 2 ประการ 1) ผูสูงอายุที ่มาร่วมกิจกรรมทุกคนตองไดหัวเราะ และ                  
2) ในวันนั้นผูสูงอายุตองไดกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การดำเนินกิจกรรมชมรมผูสูงอายุเทศบาล
ตำบลบ้านแท่นมีสมาชิกเริ่มแรก จำนวน 25 คน โดยหัวหนาสถานีอนามัยบานแท่นเปนผูกอตั้ง ต่อมา
ได ้มีการเล ือกตั ้งคณะกรรมการชมรมจำนวน 35 คน โดย เล ือกจากสมาช ิกชมรม จากนั้น
คณะกรรมการได้ร่างขอบังคับและนำเสนอในที่ประชุมชมรม เพื่อประกาศใช เปนขอบังคับของชมรม 
ปัจจุบันมีสมาชิกจานวน 60 คน มีการประชุมและทำกิจกรรมตาง ๆ ทุกวันที่ 20 ของเดือน โดยสวน
ใหญจะจัดที่สถานีอนามัยตำบลบานแท่น ในแตละครั้งจะมีสมาชิกเขารวมกิจกรรมประมาณ 40 คน 
รูปแบบการดำเนินงานของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบานแท่น มีการบริหารจัดการโดยใชรูปแบบ
การดำเนินงานที่เรียกวา POSDCoRB จานวน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวางแผน ชมรมผูสูงอายเุทศบาล
ตำบลบานแท่นมีการรวมมือกันปรึกษาหารือกันกอนวันจัดกิจกรรมจะมีการวางแผนการทำงานในเรื่อง
ของสถานที่ อาหาร การรับสงผูสูงอายุ ผูดำเนินรายการ การจัดกิจกรรมตาง ๆ และมีการดำเนินงานร
วมกันระหว่างหน่วยงานตาง ๆ 2) การจัดหนวยงาน ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบานแท่นมีการ
กำหนดโครงสรางหนวยงาน การแบงสวนงาน การกาหนดหนาที่อยางชัดเจน มีการจัดประชุมเพ่ือการ
วางแผนงาน แบงสวนงานอยางชัดเจน โดยมีหนวยงานตาง ๆ รวมกันดำเนินการจัดกิจกรรมของชมรม
ผูสูงอายุ ซึ ่งมีจำนวน 6 หนวยงาน ไดแก 2.1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่น 2.2) 
เทศบาลตำบลบ้านแท่น 2.3) ฝายอาสาสมัคร 2.4) ฝายชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น 2.5) ฝ
ายปกครอง กำนันผูใหญบาน และ  2.6) ตำรวจชุมชน 3) การจัดบุคลากร มีกิจกรรมของชมรมผู
สูงอายุ โดยมีบุคลากรจาก 6 หนวยงานหลัก ไดแก บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ
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านแท่น บุคลากรจากเทศบาลตำบลบ้านแท่น บุคลากรจากฝายอาสาสมัคร บุคลากรจาก               
ฝายชมรมผูสูงอายุตำบลบานแท่น บุคลากรจากฝายปกครอง กำนัน ผู ใหญ่ บาน และ 
บุคลากรจากตำรวจชุมชน ซึ่งในปจจุบันถือวาบุคลากรมีความเพียงพอในการดำเนินงาน   แต
ในอนาคตหากมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นก็อาจตองหาบุคลากรมาเพิ่ม ซึ่งแตละคนที่มาชวยในการ
ดำเนินงานตาง ๆ ลวนแตไมไดรับคาตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกคนมาทำงานดวยใจ เพราะ
เห็นวาผูสูงอายุเปนผูที่มีคุณคา และเปรียบเสมือนพอ แม ญาติ พี่นอง ที่ตองตอบแทน
บุญคุณทานในการจัดกิจกรรมไดเห็นความสุข ความสนุกสนาน การไดเห็นรอยยิ้มและเสียง
หัวเราะของผูสูงอายุ ทำใหบุคลากรที่มาทำงานรูสึกมีกำลังใจ มีแรงจูงใจในการอยากที่จะมา
ทำงานใหกับชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบานแท่น 4) การอำนวยการ ชมรมผูสูงอายุท้ศบาล
ตำบลบานแท่นจะมีการดำเนินงานรวมกันหลายหนวยงาน ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบลบานแท่น เทศบาลตำบลบ้านแท่น ฝายอาสาสมัคร ฝายชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบา้น
แท่น ฝายปกครอง กำนันผูใหญบาน และตำรวจชุมชน ซึ่งในแตละหนวยงานจะมีผูนำในการ
ดำเนินงานของชมรมผู สูงอายุ มีการสั ่งการ และประสานงานไปยังฝายตาง ๆ ในการ
ดำเนินงานใหสำเร็จลุลวง 5) การประสานงาน มีการดำเนินงาน ของชมรมผูสูงอายุเทศบาล
ตำบลบ้านแท่น มีการประสานงานร่วมมือกันระหวางหนวยงานภาครัฐและชุมชน ซึ่งไดมี              
สวนรวมในการทำงานรวมกัน จำนวน 6 หน่วยงาน ไดแก 5.1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบลบานแท่น5.2) เทศบานตำบลบ้านแท่น 5.3) ฝายอาสาสมัคร 5.4) ฝายชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลตำบลบานแท่น 5.5) ฝายปกครอง กำนัน ผูใหญบาน และ 5.6) ตำรวจชุมชน ซึ่งทุก
หนวยงานมีความสำคัญในการทำใหการดำเนินงานของชมรมผูสูงอายุบานแท่นประสบ
ความสำเร็จและนำไปสู่ เปาหมาย 6) การรายงานผลการปฏิบัติงาน มีการจัดทำรายงานผล
การปฏิบัติงานในหนวยงานเพื ่อใหผูบริหารและสมาชิกของหนวยงานไดทราบความ
เคลื่อนไหวและความคืบหนาของภารกิจอยางสม่ำเสมอ ดวยวาจาโดยไมไดมีการรายงาน
ผลเปนลายลักษณอักษร แตเทศบาลตำบลบ้านแท่น จะมีการสรุปกิจกรรมทุก 3 เดือน ใน
การประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน โดยสรุปผลการดาเนินงานไปยังผูบริหาร 
เสนอต่อนายกเทศมนตรี และ 7) การงบประมาณ มีงบประมาณหลักในการสนับสนุนชมรมผู
ส ู งอาย ุบ านแท ่นได มาจากการจ ัดสรรงบประมาณของ เทศบาลตำบลบ ้านแท่น                   
ซึ่งคาใชจายบางเดือนก็เพียงพอ แตในบางเดือนก็ไมเพียงพอ เมื่อไมเพียงพอตอการใชจาย
จำเปนจะ ตองดึงเงินจากกองทุนของชมรมผูสูงอายุเขามาชวย อีกทั้งยังมีเงินชวยเหลือจาก
ชมรมกำนัน ผูใหญ ่ บานที่ใหแกชมรมผูสูงอายุบานแท่นในทุกเดือนและเงินรับบริจาคตาง ๆ 
โดยทางชมรมผูสูงอายุบานแท่น มีการจัดทำบัญชีการใชจายเงินและการควบคุมตรวจสอบทา
งดานการเงิน และทรัพยสิน โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะเขามาตรวจสอบทุกป   
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ความสำเร็จในการดำเนินงานของชมรมผู สูงอายุเทศบาลตำบลบานแท่น แบงไดดังนี้              
1. ด้านผู้นำ ชมรมผูสูงอายุบานแท่น มีภาวะความเปนผูนำ ผูนำมีจิตอาสา ซึ่งผูนำของแตละหนวยงาน
มีความเสียสละในการทำงานและเล็งเห็นผลประโยชนของผูสูงอายุเปนหลักมีแนวทางการดำเนินงาน 
เพื่อที่จะชวยเหลือผูสูงอายุในทุกรูปแบบ และดำเนินการตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผู
สูงอายุ 2. ด้านความสามารถในการพ่ึงตนเอง ชมรมผูสูงอายุบานแท่นสามารถพ่ึงตนเองไดโดยการหา
แหลงเงินทุนในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในชมรมไดตลอดมาตั้งแตมีการจัดตั้ง
ชมรมขึ้นมา โดยชมรมผูสูงอายุบานแท่น ไดรับงบประมาณหลักในการสนับสนุนชมรมผู สูงอายุ
เทศบาลตำบลบานแท่น จากการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านแท่น และมีกองทุนของ
ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบานแท่นรวมดวย อีกทั้งยังไดรับเงินสนับสนุนจากกลุมผูนำชุมชน 
กำนันผูใหญ่บ้าน นอกจากนี้ยังมีรายไดเงินบริจาค ตาง ๆ 3. ดานความสามารถในการประสานงานกับ
ภาคี ชมรมผูสูงอายุบานแท่นมีการประสานงานและรวมงานกับหนวยงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง โดยมี
การประสานงานรวมมือกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคทองถิ่น และภาคสังคม ใหมีสวนรวมในการ
ทำงาน จำนวน 6 ฝาย ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่น เทศบาลตำบลบ้านแท่น                
ฝายอาสาสมัคร ฝายชมรมผูสูงอายุบานแท่น ฝายปกครอง กำนันผูใหญบาน และตำรวจชุมชน ซึ่ง   
ทุกหนวยงานมีความสำคัญในการทำใหการดำเนินงานของชมรมประสบความสำเร็จและนำไปสู่
เป้าหมาย 4. ดานการดำเนินงานตามขอบังคับของชมรมผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้าน
แท่นมีการดำเนินงานตามขอบังคับคือ มีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกตามระเบียบข้อบังคับ 
โดยจะมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ในทุกวันที่ 15 ของเดือน จะมีการมาประชุมการทำ
กิจกรรมของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบานแท่น ซึ่งจะมีคณะกรรมการและสมาชิกผูสูงอายุเขามา
ประชุมรวมกัน มีการปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงานที่จะจัดขึ้นทุกเดือน ซึ่งสมาชิกมีส่วนร่วมใน
การรวมคิด รวมทำ โดยมีการแจงและรับทราบ รายรับ – รายจาย และผลการดำเนินการตาง ๆ และ
ยังสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมได อีกทั้งมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจายซึ่งทาง
ชมรมผูสูงอายุเป็นผู้ดูแลการใชจายเงินและการควบคุม ตรวจสอบทางดานการเงินและทรัพยสินการ
ดำเนินงานจึงมีความโปรงใส โดยสำนักงานตรวจเงินแผนดินจะเขามาตรวจสอบทุกป และสมาชิก
เคารพในกฎระเบียบของชมรม และจากการศึกษาพบวายังไมมีการประเมินผลงานของชมรมรวมกัน 
 
อภิปรายผล 

ปจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้าน
แท่น จังหวัดชัยภูมิ มีประเด็นที่สามารถมาอภิปรายผลได 2 ประเด็นดังนี้ 1) รูปแบบการดำเนินงาน
ของ ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ไดแก 1.1) การวางแผน 
ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบานแท่น มีการดำเนินงานโดยเริ่มจากการวางแผนซึ่งทุกฝายจะตองรวม
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กันวางแผนใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน มีการรวมมือกันปรึกษาหารือกัน ร่วมกันวาง
แผนการทำงาน กอนที่จะมีการจัดกิจกรรมในวันที่ 20 ของทุกเดือน โดยมีการวางแผนการทา
งานรวมกัน ระหวางหนวยงานตาง ๆ ซึ่งการวางแผนจะสามารถบอกใหทราบถึงศักยภาพ
ของปญหาและโอกาสที่ปญหาเหลานี้จะเกิดขึ้น สามารถชวยใหการดำเนินงานไปสูเปาหมาย
ตามขั้นตอน ทำใหเกิดความมั่นใจรวมถึงทำใหฝายดำเนินงานตาง ๆ สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Pajaree P. and Warangkna C., (2018) ที่ไดทำการศึกษาเรื่องบริหารจัดการชมรมผู
สูงอายุอยางไรใหสำเร็จ ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการวางแผน การรวมกลุม                
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค  วิธีการ แนวทางการ
ดำเนินงานและทรัพยากรที่ตองใช จะชวยทำใหการดำเนินงานประสบความสำเร็จ 1.2) การ
จัดหนวยงาน ชมรมผูสูงอายุเทศตำบลบานแท่นมีการกำหนดโครงสรางหนวยงานการแบง                  
สวนงาน การกำหนดหนาที่อยางชัดเจน มีการจัดประชุมเพื่อการวางแผนงาน แบงสวน
งานอยางชัดเจน โดยมีหนวยงานตาง ๆ รวมกันดำเนินการจัดกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ ซึ่ง
ถือวาการจัดหนวยงานเปนสิ่งสำคัญในการดำเนินงานและทำใหหนวยงานตาง ๆ ไดทราบ
ขอบเขตการทำงานของตัวเองทำใหไมเกิดการทำงานซ้ำซอนและลดความขัดแยงในการ
ดำเนินงาน ซึ่งการจัดหนวยงานที่ดีจะทำใหการดำเนินงานที่มีประสทิธิภาพและนำไปสู
ความสำเร็จได ซึ่งสอดคลองกับคำกลาวของ Pajaree P. and Warangkna C., (2018) ที่ได
ทำการศึกษาเรื่องบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุอยางไรใหสำเร็จ พบวา การบริหารงานตองมี
การจัดหนวยงานใหมีการสื่อสารกันทั่วทั้งองคกร นอกจากนี้ยังตองจัดหนวยงานชนิดแบงงาน
กันทำกับฝายอื่น ๆ ตามความจำเปน 1.3) การจัดบุคลากร บุคคลเป็นส่วนสำคัญในการ
ขับเคลื่อนใหการดำเนินงานในชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบานแท่นประสบความสำเร็จ 
เนื่องจากแตละหนวยงานจะจัดสรร ตัวบุคคลมาเพื่อดำเนินงานกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ                 
ดวยความยินดีและเต็มใจ ซึ่งในปัจจุบันถือวา บุคคลมีความเพียงพอในการดำเนินงาน ซึ่งสิ่งที่
สำคัญที่สุดในการทำงานคือการจัดบุคคลใหเหมาะสมกับงาน ซึ่งจะทำใหบุคคลสามารถ
ดำเนินงานไดอยางมีความสุขและสำเร็จลุลวงไปได ซึ่งสอดคลองกับคำกลาวของ Pajaree P. 
and Warangkna C., (2018) ไดกลาวถึงผูบริหารจะต้องคัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับการ
ทางานและมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคคล ยอมจะสงผลให
การดำเนินงานไปสูความสำเร็จได้ด้วยดี 1.4) การอำนวยการ ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบล                 
บานแท่น มีการดำเนินงานรวมกันหลายหน่วยงาน ซึ่งแตละหนวยงานจะมีผูนำในการบังคับ
บัญชา ควบคุมการปฏิบัติงาน สั่งการ และประสานงานไปยังฝ่ายต่าง ๆ  อีกท้ังการเปดโอกาส
ใหผูอ่ืนไดรวมคิด รวมตัดสินใจ ซึ่งการอำนวยการที่ดีจะทำใหเกิดการทำงานที่มีการสื่อสารที่
เปนไปในทิศทางเดียวกัน การทำงานเปนไป  อยางราบรื่นและสงผลใหการดำเนินงานประสบ



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1385 
 

ความสำเร็จ 1.5) การประสานงาน การดำเนินงานของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบานแท่นให
ความสำคัญกับการประสานงานรวมมือกันระหวางหนวยงานภาครัฐและ ชุมชน ซึ่งการประสานงาน
ของทุกหนวยงานมีความสำคัญในการทาใหการดำเนินงานของชมรม ประสบความสำเร็จและนำไปสู
เปาหมาย โดยแตละหนวยงานมีหนาที่ในการดำเนินงานที่แตกตางกัน ทุกฝายใหความรวมมือในการ
ทำงานรวมกันเปนอยางดี ซึ่งการประสานงานทำใหการดำเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และไม
เกิดความซ้ำซ อนในการทำงาน ส่วนหนึ ่งจะชวยใหการดำเนินงาน เปนไปไดอยางรวดเร็ว 
ประหยัดเวลา และทำใหทุกฝายเขาใจถึงวัตถุประสงคของการดำเนินงานที่เป็นไปแนวทางเดียวกัน ซึ่ง
ถือวา เปนการจัดระเบียบวิธ ีการทำงานเพื ่อให งานและบุคลากรฝายตาง ๆ รวมมือกันในการ
ปฏิบัต ิงานให เกิดความสามัคคี และจะสามารถลดขอขัดแยง รวมถึงทำใหการ ดำเนินงาน                
เปนไปไดอยางราบรื่น สอดคลองกับ Sawanya T., Nunticha O. and Janyaporn T., (2018) ไดกล
าววา การประสานงานเปนหัวใจของกิจกรรม การประสานงานที่ดีจะไมทำใหเกิดปัญหาความขัดแย้ง 
ความซ้ำซอนในการทำงาน และเกิดความสามัคคี และการที่บุคคลขององคกรไดรวมมือรวมใจในการ
จัดระเบียบวิธีการทำงาน และจัดกลไกตาง ๆ ขององคกรและทรัพยากรการบริหารเพื ่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายขององคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ 1.6) การรายงาน ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบานแท่น มีการรายงานผลการ
ดำเนินการต่าง ๆ ในการประชุมในทุกวันที่ 15 ของเดือน ใหกับผูบริหาร และตัวแทนของสมาชิกใน
ชมรมใหทราบความเคลื่อนไหวของกิจกรรมดวยวาจา โดยควรมีการจัดทำเอกสารการรายงานผลการ
ดำเนินกิจกรรมในทุกรอบอยางชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร เพื่อจะไดรับทราบถึงขอดี ขอเสียป
ญหา และอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม และสามารถแกปญหาไดอยางทันทวงที ตามท่ี Juthaporn 
K., (2015) ไดกลาวถึง การเสนอรายงานถึงผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อใหทราบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและสะดวกแกการประสานงาน สรางความเขาใจอันดีรวมกัน การ
เสนอรายงานจะตองมีการบันทึกหลักฐาน มีการวินิจฉัยประเมินผลและตรวจสอบเปนระยะ ๆ และ 
1.7) การงบประมาณ งบประมาณหลักในการสนับสนุนชมรมผูสูงอายุบานหนองหลวงไดมาจากการ
จัดสรรงบประมาณของเทศบาลตำบลบานแท่น เปนจำนวนเงิน 6,500 บาท ซึ่งค่าใช้จายบางเดือนก็
เพียงพอ แตในบางเดือนก็ไมเพียงพอ เมื่อไมเพียงพอตอการใชจายจำเปนจะตองตองนาเงินจาก
กองทุนของชมรมผูสูงอายุเข้ามาช่วย ซึ่งงบประมาณเป็นสิ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของกิจกรรม จึงอยากใหภาครัฐเข้ามาดูแลและสนับสนุนงบประมาณใหมากขึ้นและเพียงพอกับคาใชจ
ายในการจัดกิจกรรม เพื่อทางชมรมผูสูงอายุจะไดมุงในการจัดกิจกรรมใหเต็มที่ ซึ ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Wing, J. M., (2008) พบว่า คณะกรรมการแตละชมรมจะตองมีการชี้แจงบัญชีรายรับ – 
รายจายการเงินใหสมาชิกทราบ และการจัดทำงบประมาณมีความสำคัญ ซึ่งจะตองมีการกำหนดวัตถุ
ประสงคของกิจการวาจะมุงไปในทางใด เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเป้าหมาย 2) ความสำเร็จใน
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การดำเนินงานของชมรมผูสูงอายุบานแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ คณะวิจัยสามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้ 2.1) ดานผูนำ ชมรม ผูนำชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น 
และคณะกรรมการ มีความรวมมือกับผูนำโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล และผูนำองค
การบริหารสวนตำบล ผูนำของแตละหนวยงานมีภาวะความเปนผูนำมีจรรยาบรรณ มีจิต
อาสา ปฏิบัติงานดวยความเสียสละเล็งเห็นผลประโยชน์ของผูสูงอายุเปนหลัก มีแนวทางการ
ดำเนินงานเพื่อที่จะช่วยเหลือผูสูงอายุในทุกรูปแบบ และดำเนินการตาง ๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูสูงอายุ ผูนำของแตละหนวยงานมีภาวะความเป็นผู้นำตลอดมา ตั้งแตมี
การจัดตั้งชมรมผูสูงอายุขึ้นมา โดยชมรมผูสูงอายุสามารถดำเนินงานมาไดจนถึงปจจุบัน                   
เปนเพราะการมีผูนำที่เขมแข็ง ซึ่งความเขมแข็งของผูนำสามารถทำใหชมรมผูสูงอายุเทศบาล
ตำบลบ้านแท่น มีการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Wing, J. M., (2008) ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง Philosophical Transactions of the Royal 
Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences พบวา ปจจัยดานผูนำ
มีความสำคัญมากในการที่จะนำพาใหชมรมมีความเจริญกาวหนา และสามารถดำเนินกิจการ
ไดสำเร็จบรรลุวัตถุประสงคขององคการ และผูนำที่มีความเสียสละ มีความรูความสามารถ 
เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน โดยเปนแบบอยางที่ดีแก่สมาชิกที่กอให
เกิดความเขมแข็งขององคการ ซึ่งความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององคกร สามารถสังเกตได้
จากคุณภาพของผูนำในองคกรนั้น ๆ ดังนั้น หากผูนำมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติดียอมมีสวน
สนับสนุนใหองคกรประสบความสำเร็จหรือเขมแข็งในที่สุด 2.2) ดานความสามารถในการ
พึ่งตนเอง ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น  สามารถพึ่งตนเองไดโดยการหาแหลงเงิน
ทุนในการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในชมรมไดตลอดมาตั้งแตมีการจัดตั้ง
ชมรมข้ึนมา โดยมีการแสวงหาแหลงทุนภายนอกและแหลงทุนในพ้ืนที่มาสนับสนุนกิจกรรมต
าง ๆ โดยชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น ไดรับงบประมาณหลักในการสนับสนุนชมรม
ผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น  จากการจัดสรรงบประมาณของเทศบาล เปนจำนวน
เงินเดือนละ 6,500 บาท และมีกองทุนของชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น รวมดวย 
อีกทั้งยังไดรับเงินสนับสนุนจากกลุมผู้นำชุมชน กำนัน ผูใหญบาน นอกจากนี้ยังมีรายไดจาก
กิจกรรตาง ๆ ของผูสูงอายุ จะไดรับคาตอบแทนมาก็จะนำมาเขาชมรมผูสูงอายุเทศบาล
ตำบลบ้านแท่น รวมถึงเงินบริจาคตาง ๆ ซึ่งการที่ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น 
สามารถเลี้ยงตนเองได ทำใหการ ดำเนินงานของชมรมผูสูงอายุประสบความสำเร็จไดอยาง
ยั่งยืน โดยมีแหล่งที่มาจากทางราชการและการรวมระดมทุนภายในชุมชนเอง ซึ่งการที่ชุมชน
มีสวนรวมในการใหการสนับสนุนนั้นมาจากการที่ ชุมชนมีความเขาใจในวัตถุประสงค เจตนา
รมยและการดำเนินงานของชมรมจึงเกิดการสนับสนุนขึ้น และทำใหชมรมผูสูงอายุสามารถ
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พึ่งตนเองได 2.3) ดานความสามารถในการประสานงานกับภาคี การดำเนินงานของชมรมผู สูงอายุ
เทศบาลตำบลบ้านแท่น ใหความสำคัญกับการประสานงานรวมมือกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และ
ชุมชนซึ่งการประสานงานของทุกหนวยงานมี ความสำคัญในการทำใหการดำเนินงานของชมรม
ประสบความสำเร็จและนำไปสูเปาหมาย โดยแต ละหนวยงานมีหนาที่ในการดำเนินงานที่แตกตางกัน 
ทุกฝายใหความรวมมือในการทำงานรวมกัน เป็นอย่างดี ซึ่งการประสานงานทำใหการดำเนินงาน                
เปนไปในทิศทางเดียวกัน และไมเกิดความ ซ้ำซ้อนในการทำงาน ส่วนหนึ่งจะชวยใหการดำเนินงาน                 
เปนไปไดอยางรวดเร็ว ประหยัดเวลา และ ทำใหทุกฝายเขาใจถึงวัตถุประสงคของการดำเนินงาน ที่             
เปนไปแนวทางเดียวกัน ซึ่งถือวาเปนการจัด ระเบียบวิธีการทำงานเพ่ือใหงานและบุคลากรฝายตาง ๆ 
รวมมือกันในการปฏิบัติงานใหเกิดความ สามัคคี และจะสามารถลดขอขัดแยง รวมถึงทำใหการ
ดำเนินงานเปนไปไดอยาราบรื ่น สอดคลองกับ Sawanya T., Nunticha O. and Janyaporn T., 
(2018). ไดกลาววา การประสานงานเปนหัวใจ ของกิจกรรม การประสานงานที่ดีจะไมทำใหเกิดป
ญหา ความขัดแยง ความซ้ำซอนในการทำงาน และเกิดความสามัคคี และแนวทางการพัฒนาการ
ประสานงานระหว่างองค์กรเพื่อชวยเหลือหญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการคามนุษย ไดกลาวถึงการ
ประสานงาน คือ การที่บุคคลขององคกรได้รวมมือรวมใจในการจัดระเบียบวิธีการทำงาน และจัด
กลไกตาง ๆ ขององคกรและทรัพยากรการบริหารเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
รวมทั้งสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 2.4) การดำเนินงาน
ตามขอบังคับของชมรมผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น มีการดำเนินงานตามขอบังคับ
โดยมีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกตามระเบียบข้อบังคับ ซึ่งสมาชิกมีสวนรวมในการรวมคิด                         
รวมทำจะมีการ แจงและรับทราบ รายรับ – รายจาย ผลการดำเนินการตาง ๆ และยังสามารถแสดง
ความคิดเห็น และเสนอแนะเพิ่มเติมได รวมถึงการจัดทำบัญชีเพื่อใหการดำเนินงานจึงมีความโปรงใส 
และสมาชิก เคารพในกฎระเบียบของชมรม โดยชมรมผูสูงอายุควรจะมีการประเมินผลงานของชมรมร
วมกัน เนื่องจากจะไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ปญหา และความตองการของทุกหนวยงานรวมถึงผูสูงอายุ 
เพื่อ นำมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาใหมีการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินการตามขอบังคับ
จะ เป็นแบบแผนในการวางแนวทางในการปฏิบัติงานในชมรมผูสูงอายุใหประสบความสำเร็จ ซึ่ง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ United Nations, (2015) ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง World Population 
Ageing 2015 ผลการศึกษาพบวา การดำเนินงานตามขอบังคับหรือนโยบายที่ไดรับ ทำใหการ 
ดำเนินงาน เปนไปดวยความราบรื่นและประสบผลสำเร็จ และการปฏิบัติงานตามขอบังคับโดยทุก
หน่วยงานจะ ตองปฏิบัติเหมือนกัน มุงหมายเพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น
การปฏิบัติตามขอบังคับจึงเสมือนแนวทางท่ีจะตองนำไปปฏิบัติเพื่อนำไปสูการรับรองมาตรฐาน  
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ข้อเสนอแนะ  
1. ขอเสนอแนะท่ัวไป   
    ปจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานของชมรมผูสูงอายุควรจะมีการศึกษาปญหา

และ อุปสรรคในการดำเนินงานของชมรมผูสูงอายุ เพื่อนำมาดำเนินการแกไข เพื่อใหชมรมผู
สูงอายุสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน และ
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ จึงควรมีการศึกษาเชิง ปริมาณเพ่ือสามารถนาข
อมูลมาวิเคราะหผลและสรางรูปแบบของการพัฒนากลุมชมรมบริบทใกลเคียง เพื่อสราง
ความเขมแข็งระดับจุลภาคโดยประยุกต์ใชการพัฒนาศักยภาพและการมีสวนรวมใหเกิดความ
ยั่งยืนของชุมชนโดยชุมชนเพ่ือชุมชนตอไป   

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป   
    การทำวิจัยครั ้งตอไป ควรมุงเนนการศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จในการ

ดำเนินงานของชมรมผูสูงอายุทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท เพื่อที่จะเปนประโยชนสำหรับ
การพัฒนารูปแบบการ ดำเนินงานของชมรมผูสูงอายุ สำหรับการพัฒนาชมรมผูสูงอายุตาม
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม ในบริบทมหาภาคของประเทศไทยให เกิดความยั่งยืนใน
อนาคต 
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ขีดความสามารถในการให้บริการงานคลังของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 
THE CAPACIBILITY IN FISICAL SERVICES OF BAN THAEN  SUBDISTRICT 

ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, BAN THAEN DISTRICT, CHAIYAPHUM 
PROVINCE 

 
ไพรัช  บญุประกอบวงศ1์, อภิชิต  ดวงธิสาร2 และ สิทธิเดช  วงศ์ปรชัญา3 

Pairat  Bunprakopwong  Apichit  Duangthisan  and Sittidet  Wongprachya   

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการให้บริการงานคลัง 2) ศึกษา
สภาพปัญหาอุปสรรคของการให้บริการงานคลัง 3) เพื ่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ 
การศึกษา และอาชีพ กับขีดความสามารถในการให้บริการงานคลัง 4) ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ให้บริการงานคลัง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสำรวจ และแบบอธิบาย จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง
ผู ้บริหารท้องถิ ่น เจ้าหน้าที ่งานคลัง หน่วยงานราชการที ่เกี ่ยวข้อง  ประชาชนผู ้ใช้บริการ และ
หน่วยงานเอกชนผู้ใช้บริการ จำนวน 452 คน  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ กำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามสูตร ทาโร่ ยามาเน่ การวิเคราะห์ด้วยสถิติไคสแควร์ ที่เก่ียวกับตัวแปรซึ่งเป็นอิสระต่อกัน 
โดยการวิเคราะห์ตารางด้วยอัตราส่วนร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หาค่าเฉลี่ย   

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไปของการให้บริการงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ  คือ ท้องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย ประชากร
เพิ่มขึ้น อัตราว่างงานสูง แต่อัตราการเก็บภาษีของท้องถิ่นไม่เปลี่ยนเปลง การเก็บภาษียังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ประชาชนขาดการตื่นตัวในการเสียภาษี  2) ปัญหาอุปสรรคของการให้บริการงานคลัง 
คือ ขาดการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าของประชาชน ประชาชนขาดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม 
ขาดการลงพื ้นที่รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที ่ผู้
ให้บริการขาดจิตสำนึกในการให้บริการ ขาดปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ  และกฎหมาย ขาด 

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
แบบูรณาการทุกภาคส่วน  3) ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ การศึกษาและอาชีพ กับขีด
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ความสามารถในการให้บริการงานคลัง คือ ขีดความสามารถในการให้บริการงานคลังด้านวิธีการ
บริหารอยู่ในเกณฑ์ดี ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการใช้บริการงานคลังด้านวิธีการบริหารงานคลังไม่
มีความสัมพันธ์ต่อเพศ ,อายุ, แต่มีความสัมพันธ์ต่อการศึกษาและอาชีพ  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 4) แนวทางแก้ไขปัญหาการให้บริการงานคลังของ คือ  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
งานคลังอย่างต่อเนื่อง  การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมทุกมิติ  การจัดสรรงบประมาณให้ตรง
ตามความต้องการของประชาชน และการปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
คำสำคัญ : ผู้บริหารท้องถิ่น/หัวหน้าหน่วยงานคลัง/พนักงานเจ้าหน้าที่/ขีดความสามารถในการ 
               ให้บริการงานคลัง 

 
Abstract 

The purposes of the research are 1) To study the general status of organization 
on the capacity of providing finance services. 2) To study its problems and obstacles 
of the organization,s treasury services regarding treasury personnel,  rules, regulations, 
and budget allocation of the treasury work. 3) To study the relationship between 
gender, age, education and accupation and the ability to manage the treasury of the 
organization. 4) To study the salution to the treasury of the organization. This is the 
quantitative research, a survey, and a explain. Simple group  with local mamagement, 
finance officer, related government agencies, public users, private agency service users 
total of 452 people. Using topographic sampling, according to the Taro Yamane recipe, 
analysis of Chi-Square statistics, the variables are independent of each other, analyze 
the table by percentage, highest value, maximum value, average.  

The results showed that 1) General condition of Ban Thaen Sub District 
Administration Organization, Ban tHaen District, Chaiyaphum Province was the local 
economy is regressing, the population is increasing, high unemployment rate, fixed 
taxation, taxation is not targeted, people lack the alertness of tax. 2) The problems 
and obstacles of providing treasury services regarding treasury personnel,  rules, 
regulations, and budget allocation of the treasury work were lack of knowledge about 
the roles and duties of the people, the public lacks the conscience to participate, lack 
of public opining and public needs, the officer lacked the  conscience of the service, 
lack of improvement of regulations and laws, lack of publicity for disseminating  
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information, lack of integrated networking across all sectors. 3) The relationship 
between gender, age, education and accupation and the ability to manage the treasury 
of the organization was the treasury management is favorable, reviews on 
improvements to the use of treasury services no relationship to sex, age, however, 
there is a statistically significant correlation to education and occupation at a level of 
0.05.  4) The salution totreasury services should be dissemination of information about 
the fiscal work, allowing people to participate in every dimension, allocate a budget 
according to the needs of the people and improve the service to be more efficient. 

 
Keywords : Local administrators/Head of Finance Department/Competent office/ 
Ability to provide treasury services 
 
บทนำ 

แผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนที่กำหนดกรอบเป้าหมายและ
แนวทางการกระจายอำนาจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให้การกระจายอำนาจบรรลุเจตนารมณ์ที่ระบุไวใ้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ไม่เป็น
แผนที่เบ็ดเสร็จ มีกระบวนการที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีเพ่ิมขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพของชุมชนได้ ความเป็นอิสระทางการคลัง 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ระบบการคลังของประเทศ มีลักษณะกระจายอำนาจเป็นปัจจัยที่มีความ
จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปกครองท้องถิ่น การบริหารราชการแผ่นดินไทยเน้นหนักไปในการรวม
อำนาจมากกว่าการกระจายอำนาจ เนื ่องจากปัญหาความมั ่นคงของชาติ  การคลังท้องถิ ่นตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                         
พ.ศ. 2542 จะทำให้ทราบถึงทิศทางงบประมาณรายรับรายจ่ายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สามารถวิเคราะห์ถึงสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นได้ว่ามีลักษณะทางการคลังเป็นไปในทิศทางใดและมี
ความสามารถในการพึ่งตนเองได้มากน้อยเพียงใด การบริหารงานการคลังเป็นงานที่มีความสำคัญ
อย่างยิ่งเพราะเป็นงานที่เอื้ออำนวยเกื้อหนุนความสะดวกให้งานอื่นๆ ดำเนินไปสู่เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่ปัจจุบันกับพบว่าการบริหารงานคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาต่างๆ ดังนี้ 1). การวางแผนทางด้านการเงิน ได้แก่การวางแผน
จัดหาเงินรายได้และวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 2). การใช้จ่ายเงินเป็นการดำเนินงาน
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เกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 3). การควบคุม เป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินรวมไปถึงระบบบัญชีให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ 4). การประเมินผลการใช้จ่ายเงิน เป็นการตรวจสอบและติดตามผล
การปฏิบัติงานเงินหรืองบประมาณที่ใช้ในโครงการต่างๆ ของท้องถิ่นมีความเหมาะสมคุ้มค่าหรือไม่ 
ทั้งนี้เพ่ือจะได้นำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงด้านการวางแผนงบประมาณในปีต่อไป  

สำหรับแหล่งที่มาของเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานของหน่วยงานในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นการศึกษาขีดความสามารถการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการ
บริหารรายได้ การบริหารรายจ่าย การจัดทำและการบริหารงบประมาณด้านนโยบายการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติว่าอยู่ในระดับใด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีขีดความสามารถในการบริหารงาน
คลังมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางในพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น และเพื่อการบริหารงานคลัง
ท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (อุดม ทุมโฆษิต, 2551, หน้า 12)  

การให้บริการงานคลังที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม แก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ถือเป็นภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายหลายฉบับ เช่น
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานพัสดุ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานการเงินและบัญชี  กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการงานคลังที่
ดีมีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ภายใต้กรอบ
ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น โดยให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการเข้ามามีส่วนร่วมในทุกมิติ ทั้งร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมตรวจจสอบ และร่วมรับผลประโยชน์ ฉะนั้นองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการงานคลังของ
ท้องถิ่นให้ดีมีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม แก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
เพราะหากการบริการงานคลังด้อยคุณภาพแล้ว อาจจะส่งผลกระทบต่อการขาดวินัยทางการเงินการ
คลัง การจ่ายเงินอย่างไม่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  และก่อให้เกิดความ
เสียหายในที่สุด (ดุจฤทัย  สะอาดนัก, 2560, หน้า 14)   

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ แบ่งเขตการปกครองเป็น 
12 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรเป็นชาย 4,194 คน เป็นหญิง 4,251 คน รวมทั้งสิ้น 8,445 คน คิดเป็น
จำนวน 2,278 ครัวเรือน สัดส่วนรายได้ของ อปท.คิดเป็นร้อยละของรายได้รัฐบาล เพ่ิมข้ึนจาก 28.16 
% ในปี 2559 เป็น 29.36 % ในปี 2560 เป็น 29.42 % ในปี 2561 เป็น 29.47 % ในปี 2562 ซึ่งต่ำ
กว่าที ่กฎหมายกำหนดไว้ 35 % (ข้อมูลประชากร จปฐ ณ  กรกฎาคม 2562)  ท้องถิ ่นมีระบบ
เศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย ประชากรเพิ่มขึ้น อัตราว่างงานสูง แต่อัตราการเก็บภาษีของท้องถิ่นไม่
เปลี่ยนเปลง การเก็บภาษียังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขาดการจัดทำแผนพัฒนารายได้ท้องถิ่นที่มี
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ประสิทธิภาพ ประชาชนขาดการตื่นตัวในการเสียภาษี  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญต่อ
การให้บริการสาธารณะต่อประชาชนในพื้นที่บริการและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศใน
อนาคตอันใกล้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียนภารกิจการบริการ
สาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนี้จะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น การจัดการการคลังเป็น
หัวใจหลักในการขับเคลื่อนการบริหารองค์การ (วรสิทธ์   เจริญพุฒ, 2554, หน้า 5) จากตัวเลขสถิติ
ดังกล่าว สะท้อนถึงความจริงของสถานการณ์คลังของ อปท. ที่ยังพึ่งเงินอุดหนุน และอิงกับภาษีแบ่ง
จากรัฐบาลในสัดส่วนที่สูง สำหรับการจัดเก็บรายได้ในท้องถิ่นในสภาพปัจจุบันยังเป็นส่วนน้อย (ต่ำ
กว่าร้อยละ 15 ของรายได้ทั้งหมด) และมีอัตราส่วนที่คงที่ไม่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งเป็นประเด็นที่น่า
ห่วงใยและควรจะมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างลึกซึ่ ง และเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ เนื่องจากตาม
หลักเกณฑ์การคลังที่ดี อปท.ควรจะพึ่งพิงรายได้ของตัวเองในสัดส่วนที่สูงพอสมควร (เช่นร้อยละ 50) 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลนั้นควรจะเป็นส่วนเสริม เมื่องานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้อง
กับเงินภาษีอากรของประชาชนจำนวนมาก  งานคลังท้องถิ่นจึงถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันงานคลังท้องถิ่นยังไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการให้บริการ
เท่าท่ีควร ยังคงมองว่าถึงอย่างไรท้องถิ่นก็ยังคงมีรายได้จากเงินอุดหนุนในปริมาณท่ีสูงจากรัฐบาล โดย
ไม่จำเป็นต้องพึงรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ซึ่งมีปริมาณน้อยมาก (ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของรายได้
ทั้งหมด)  งานคลังของท้องถิ่นจึงไม่ได้ให้ความสำคัญในส่วนของการให้บริการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อภารกิจอื่น ๆ ที่กฎหมายบังคับให้ต้องถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นในภายภาคหน้า ซึ่งเมื่อเ ปรียบเทียบ
ระหว่างการให้บริการระหว่างงานคลังท้องถิ่นในปัจจุบันกับงานคลังของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ถ่าย
โอนมาให้กับท้องถิ ่น ประชาชนจะเกิดการเปรียบเทียบความแตกต่างของการให้บริการ ทำให้
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนมายังท้องถิ่นนำข้ออ้างทางด้านบริการมาเป็นเงื่นไขไม่ยอมถ่ายโอน
มายังท้องถิ่น ส่งผลให้รายได้ของท้องถิ่นที่จะต้องเก็บเองไม่เพิ่มขึ้น และยังไม่สอดคล้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนเป็นสำคัญโดยไม่ไดห้วัง
ผลกำไร (ชูชาติ  ชายประทีป, 2561, หน้า 57) 

ดังนั้น ผู้วิจัยต้องการศึกษาขีดความสามารถในการให้บริการงานคลังขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไผ่ โดยผู้วิจัยกำหนดขอบเขตในการศึกษา 5 ด้าน คือ 1) ในด้านบุคลากรของงานคลัง                          
2) ในด้านกฎระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่นำไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ  3) ในด้านการ
จัดสรรงบประมาณของงานคลัง 4) ในด้านอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน  5)  ในด้านวิธีการบริหารงาน
คลัง ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อการให้บริการ
งานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และนำผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ในการ
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กำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการงานคลังขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต่อไป ดังมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ต่อไปนี้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื ่อศึกษาสภาพทั่วไปของการให้บริการงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น 
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคของการให้บริการงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
แท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เกี่ยวกับเรื่องบุคลากรของงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
แท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ กับขีดความสามารถใน
การให้บริการงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ  

4. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการให้บริการงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น 
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับ
อำนาจหน้าที่ แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร แนวคิด
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน แนวคิดเรื่องประสบการณ์การทำงาน และทฤษฎีทฤษฎีการจัดการองค์การ 
ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีและองค์ความรู้ด้านการมีส่วนร่วม ทฤษฎีและองค์ความรู้ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ทฤษฎีและองค์ความรู้เกี ่ยวกับงบประมาณ ทฤษฎีและองค์ความรู้ด้านการเงิน 
ทฤษฎีและองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะและการวางแผน ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ทฤษฎีตาม
แนวความคิดของอาร์กีร ิส ทฤษฎีตามแนวความคิดของ Peter M Senge และจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้  
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 ตัวแปรต้น (Independent Variables)              ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และแบบอธิบาย (Explanatory 
Research) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาขีดความสามารถในการให้บริการงานคลังองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ  

โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ (1) ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบล (2) เจ้าหน้าที่การคลัง (3) ส่วนราชการที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง (4) ประชาชนผู้ใช้บริการ 
(5) หน่วยงานเอกชนผู้ใช้บริการ   ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratify Sampling) ได้กำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)  ตามสูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้น
ภูมิตามสัดส่วน   

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู ้ศึกษาสร้างขึ้นเองโดยการศึกษา
เอกสาร ตำรา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีทั้งหมด 2 ตอน คือ ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพทั่วไปของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอ
บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขีดความสามารถในการบริการงานคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้
บริหารงานจำนวน 3 คน คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนที่ 
1 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนที่ 2 ,เจ้าหน้าที่งานคลังจำนวน 5 คน ,หน่วยงานราชการที่

1. เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาใน 
    การใช้บริการงานคลัง 
2. ความรู้ของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร  
   หัวหน้างานการคลังเจ้าหน้าท่ีการคลัง  
   เจ้าหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. กฎระเบียบ,ข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
4. การกำกับดูและการติดตามและปรเมินผล 
5. อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 
6. การบริหารงานการคลัง 
   - การมีส่วนร่วม - การทำงานเป็นทีม 
    - แรงจูงใจ      - ขวัญกำลังใจ  

 
 

ขีดความสามารถในการบริการงานคลังของ อบต.บ้านแท่น 

 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
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เกี่ยวข้องจำนวน 5 แห่ง ,ประชาชนผู้ใช้บริการจำนวน 452 คน  และหน่วยงานเอกชนผู้ใช้บริการ
จำนวน 10 แห่ง กำหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่าง (Sample Size)  ตามสูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane)  

การวิเคราะห์ด้วยสถิติไคสแควร์ (chi-square) ที่เกี่ยวกับตัวแปรซึ่งเป็นอิสระต่อกัน โดยการ
วิเคราะห์ตารางด้วยอัตราส่วนร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หาค่าเฉลี่ย   

 
ผลการวิจัย 

จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไป ต่อความคิดเห็นต่อการให้บริการ
งานคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ขีด
ความสามารถในการให้บริการงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ มีดังต่อไปนี้  

หน่วยในการวิเคราะห์ศึกษาครั้งนี้คือจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารงานจำนวน 3 คน 
คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนที่ 1 รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลคนที่ 2 ,เจ้าหน้าที่งานคลังจำนวน 5 คน ,หน่วยงานราชการที่เกี ่ยวข้ องจำนวน                 
5 แห่ง ,ประชาชนผู้ใช้บริการจำนวน 452 คน  และหน่วยงานเอกชนผู้ใช้บริการจำนวน 10 แห่ง เพ่ือ
พิจารณาคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของตัวอย่างกลุ่มดังกล่าวนี้ 

ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.22 เป็นหญิง ร้อยละ 41.78 เป็นชาย  ร้อยละ 
30.12 เป็นกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 41-50 ปี รองลงมาร้อยละ 24.52 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ที่
เหลือร้อยละ 45.63 ด้านการศึกษา ร้อยละ 46.56  ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา รองลงมา
ร้อยละ 22.01 อยู่ในระดับประถมศึกษา ด้านอาชีพ ร้อยละ 44.78 ค้าขาย รองลงมาร้อยละ 16.98  
รับราชการและรัฐวิสาหกิจ  เมื่อจำแนกตามเพศและอายุ พบว่า ร้อยละ 35.67 ของเพศชาย อยู่
ระหว่างอายุ 41-50 ปี   รองลงมาช่วงอายุ 31 – 40 ปี  ส่วนเพศหญิง ร้อยละ 28.01 อยู่ระหว่างช่วง
อายุ 31-40 ปี รองลงมาช่วงอายุ 41-50 ปี เมื่อจำแนกตามตามเพศและระดับการศึกษา พบว่า ร้อย
ละ 42.23 ของเพศชาย อยู ่ในระดับการศึกษามัธยมศึกษา รองลงมาการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ส่วนเพศหญิง ร้อยละ 38.37 อยู่ในระดับการศึกษามัธยมศึกษา รองลงมาการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา เมื่อจำแนกตามเพศและอาชีพพบว่า ร้อยละ 37.63 ของเพศชาย มีอาชีพ  ค้าขาย 
รองลงมามีอาชีพรับราชการ  ส่วนเพศหญิง ร้อยละ 45.34  มีอาชีพค้าขาย รองลงมาร้อยละ 21.33 มี
อาชีพแม่บ้าน  

1. สภาพทั่วไปของการให้บริการงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้าน
แท่น จังหวัดชัยภูมิ  คือ ท้องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย ประชากรเพิ่มขึ้น อัตราว่างงาน
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สูง แต่อัตราการเก็บภาษีของท้องถิ่นไม่เปลี่ยนเปลง การเก็บภาษียังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขาดการ
จัดทำแผนพัฒนารายได้ท้องถิ่นท่ีมีประสิทธิภาพ ประชาชนขาดการตื่นตัวในการเสียภาษี   

2. สภาพปัญหาอุปสรรคของการให้บริการงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น 
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ  มีดังต่อไปนี้ คือ ขาดการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าของประชาชน 
ประชาชนขาดมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ขาดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชน ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการมีจิตสำนึกในการให้บริการ ขาดปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ขาด
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการทุกภาคส่วน   

3. ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ กับขีดความสามารถในการให้บริการ
งานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 58.22 เป็นหญิง ร้อยละ 41.78 เป็นชาย  ร้อยละ 30.12 เป็นกลุ่มตัวอย่างอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี รองลงมาร้อยละ 24.52 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ที่เหลือร้อยละ 45.63 ด้าน
การศึกษา ร้อยละ 46.56  ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา รองลงมาร้อยละ 22.01 อยู่ในระดับ
ประถมศึกษา ด้านอาชีพ ร้อยละ 44.78 ค้าขาย รองลงมาร้อยละ 16.98  รับราชการและรัฐวิสาหกิจ  
เมื่อจำแนกตามเพศและอายุ พบว่า ร้อยละ 35.67 ของเพศชาย อยู่ระหว่างอายุ 41-50 ปี   รองลงมา
ช่วงอายุ 31 – 40 ปี   ส่วนเพศหญิง ร้อยละ 28.01 อยู่ระหว่างช่วงอายุ 31-40 ปี รองลงมาช่วงอายุ 
41-50 ปี เมื่อจำแนกตามตามเพศและระดับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 42.23 ของเพศชาย อยู่ในระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา รองลงมาการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   ส่วนเพศหญิง ร้อยละ 38.37 
อยู่ในระดับการศึกษามัธยมศึกษา รองลงมาการศึกษาในระดับประถมศึกษา   เมื่อจำแนกตามเพศ
และอาชีพพบว่า ร้อยละ 37.63 ของเพศชาย มีอาชีพ  ค้าขาย รองลงมามีอาชีพรับราชการ  ส่วนเพศ
หญิง ร้อยละ 45.34  มีอาชีพค้าขาย รองลงมาร้อยละ 21.33 มีอาชีพแม่บ้าน ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ กับขีดความสามารถในการให้บริการงานคลัง คือ ขีดความสามารถใน
การให้บริการงานคลังด้านวิธีการบริหารอยู่ในเกณฑ์ดี ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการใช้บริการงาน
คลังด้านวิธีการบริหารงานคลังไม่มีความสัมพันธ์ต่อเพศ ,อายุ, แต่มีความสัมพันธ์ต่อการศึกษาและ
อาชีพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

4. แนวทางแก้ไขปัญหาการให้บริการงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอ
บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 17.10 ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขในส่วน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของงานคลังเทศบาล อีกร้อยละ 13.64 ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การร่วมวางแผน การควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบ  ร ้อยละ 13.31 ต้องการให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการเงินการคลังให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องและให้มากกว่าเดิม ร้อยละ 12.01 
ต้องการให้จัดสรรงบประมาณให้ตรงตามความต้องการของประชาชน และร้อยละ 11.69 ต้องการให้
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ปรับปรุงแก้ไขด้านการบริการที่ล่าช้า พนักงานขาดมนุษย์สัมพันธ์อันดี ไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่ตรงต่อ
เวลา  

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าสภาพทั่วไปของการให้บริการงานคลังขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ มีข้อดีหลายด้านกล่าวคือ 1) ในด้านบุคลากรของงาน
คลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ บุคลากรในส่วนนี้มีการ
พัฒนาด้านคุณภาพการบริการดี  บุคลากรมีจิตสำนึกในการให้บริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความ
สุภาพเรียบร้อยและความเป็นกันเอง มีความตรงต่อเวลา มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถาม        
การทำงานทดแทนกัน การติดตามงานและการประสานงานกัน  มีคุณสมบัติตรงกับสายงาน และ
จำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการทำงาน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และเปิดกว้างให้บุคลากรได้รับการศึกษา
อบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ  นอกจากนั้นผู้บริหารทั้งสายการเมืองและสายเจ้าหน้าที่ของ
รัฐมีการทำงานเป็นทีม และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ไม่เข้าไปแทรกแซงทางอำนาจและ
ผลประโยชน์ หรือล้วงลูกในการทำงานจากบุคลากรของงานคลัง   ส่วนเจ้าหน้าที่งานคลังหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย อย่างถูกต้อง 2) ในด้านกฎระเบียบข้อบังคับ
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่นำไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ ในส่วนนี้ผู้ศึกษาได้พบว่าเจ้าหน้าที่งานคลัง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ได้อย่างถูกต้อง ใช้งบประมาณตรง
ตามวัตถุประสงค์และความต้องการของประชาชน ตรงตามแผนงานที่ตั ้งไว้ ทำให้สามารถเคลียร์
ค่าใช้จ่ายได้ทันตามกำหนดเวลา ไมเ่กิดการทำงานที่ล่าช้า ซ้ำซ้อน และยุ่งยาก ไม่เกิดความเสียหายแก่
ประชาชนหรือผู้มาใช้บริการ 3) ในด้านการจัดสรรงบประมาณของงานคลัง ในส่วนนี้ผู้ศึกษาได้พบว่า
การจัดสรรงบประมาณตรงตามความต้องการของประชาชน คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมตาม
ความจำเป็นเร่งด่วน ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณจากมติที่ประชุมและงบประมาณท่ีมีอยู่ในแต่ละปี 
โดยไปตรวจสอบดูพื้นที่จริง และคำนึงถึงผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน รวมตลอดทั้งได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ให้ประชาชนได้รับทราบ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกำกับดูแล ร่วมตรวจสอบ และร่วมติดตามประเมินผล 4) ในด้านอุปกรณ์
เครื่องใช้สำนักงาน ในส่วนนี้ผู้ศึกษาได้พบว่าการมาติดต่องานของผู้ใช้บริการ มีความสะดวก เช่น 
สถานที่ในการให้บริการ ป้ายติดต่องานกับหน่วยงานต่าง ๆ ชัดเจนเพียงพอ และสถานที่ติดต่องานมี
สิ ่งแวดล้อมที ่ดีและเหมาะสม การบริการครอบคลุมทุกด้าน เช่นด้านทะเบียนราษฎร์ และบัตร
ประจำตัวประชาชน  5) ในด้านวิธีการบริหารงานคลัง ในส่วนนี้ผู้ศึกษาได้พบว่า วิธีการบริหารงาน
คลังได้ครอบคลุมทุกด้านตามความต้องการของประชาชน การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ทางการเงินเพียงพอ และได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและ
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องค์กรในชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดให้บริการงานคลังในเรื่องการวางแผน การควบคุม กำกับ
ดูแล การบริหารงบประมาณ และตรวจสอบอย่างเหมาะสม ผู้บริหารได้ใช้วิธีการบริหารงานคลังเชิงรุก 
รวดเร็วทันใจและสร้างความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการ  มีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง จึงทำ
ให้เกิดการทำงานที่ไม่ซ้ำซ้อน ไม่ล่าช้า และมีความยืดหยุ่น  ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการ
ควบคุมงานคลัง ไมม่ีการแบ่งพรรคแบ่งพวก มีวัฒนธรรมร่วมขององค์การ ซึ่งทำให้บุคลากรที่เก่ียวข้อง
ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ กล้าทำงานและไม่เกรงกลัวต่อความผิด  นอกจากนั้นผู้บริหารทั้งสาย
การเมืองและสายเจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยไม่เข้าไปแทรกแซงทาง
อำนาจและผลประโยชน์เพื่อเบี่ยงเบนในการกระทำความผิดหรือแสวงหาประโยชน์  หรือไม่เข้าไปล้วง
ลูกในการทำงานจากบุคลากรของงานคลัง   ส่วนเจ้าหน้าที่งานคลังหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ละเลยหรือ
หลบเลี่ยงค่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย  

ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ มีขีด
ความสามารถในการให้การบริหารงานคลังในระดับดี การเสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถใน
การให้บริการงานคลังจะประสบผลสำเร็จนั้นสามารถทำได้ดังนี้  1) ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของประชาชนต่อการดำเนินงาน 2) กระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน โดยเน้นให้เห็นถึงผลดีผลเสียของการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) รณรงค์ให้มีการจัดหน่วย
เคลื่อนที่สัญจรไปยังชุมชนต่าง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน 4) กระตุ้นให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีจิตสำนึกในการให้บริการอย่างแท้จริง 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรม และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 5) พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานไม่ก่อให้เกิดการล่าช้า ซ้ำซ้อน และ
ยุ่งยาก 6) รณรงค์ในด้านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยเฉพาะด้าน
การเงินการคลัง และใช้งบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน 7)  รณรงค์ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็น
พันธมิตรทางการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการงานคลัง  

ส่วนประเด็นปัญหาของงานคลังที่ควรได้รับการแก้ไขและพัฒนาขึ้นให้ดีกว่าเดิมเรียงลำดับ
ดังนี้คือ 1) ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของงานคลังท้องถิ่นให้ดีขึ้น                
2) ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน การควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบ และ
ประเมินผลให้มากขึ้นกว่าเดิม 3) ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านการเงินการคลังให้ประชาชน
ทราบอย่างต่อเนื่องและให้มากกว่าเดิม 4) ต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณให้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนอย่างโปร่งใสให้มากกว่าเดิม และ 5) ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขด้านการบริการที่
ล่าช้าบ้าง พัฒนาให้พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดีขึ้นกว่าเดม สุภาพเรียบร้อยและตรงต่อเวลาให้ดีกว่า
เดิมยิ่งข้ึน  
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จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไป ต่อความคิดเห็นต่อการให้บริการ
งานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ที่ควรปรับปรุงแก้ไข
ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ 

1)  ด้านบุคลากรงานคลัง  ควรปรับปรุงด้านการบริการที่ล่าช้าบ้างให้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความ
สุภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีและตรงต่อเวลามากขึ้นกว่าเดิม เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สอบถาม 
ปรับปรุงด้านการบริการงานคลังที่ดีมีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้
ที ่เกี ่ยวข้อง มากว่าเดิม โดยเจ้าหน้าที่การคลังได้ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านการพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกในการให้บริการ คัดเลือกสรรหาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับ
สายงาน และเพียงพอต่อการทำงาน ไม่ขาดหรือล้นจนเกินไป ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษา
อบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย บริหารงาน
หรือทำงานเชิงรุก รวดเร็วทันใจและสร้างความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการ   ให้ความสำคัญต่อขั้นตอน
การเบิกจ่ายเงินไม่ให้เกิดการยุ่งยากซ้ำซ้อน หรือล่าช้า และมีความยืดหยุ่น ไม่เบิกจ่ายเงินข้ามสายงาน  
การเคลียร์ค่าใช้จ่ายคืนให้ทันตามกำหนดเวลา ไม่ใช้เงินผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์และไม่เกิด
ประโยชน์ ไม่โอนงบต่างหน่วยงานซึ่งไม่ตรงตามแผนงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ซึ ่งจะทำให้
บุคลากรที่เกี ่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยกล้าหาญไม่หวาดระแวง มีความกล้าที่จะทำงานอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมาโดยไม่กลัวความผิด จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปผู้ ใช้บริการงาน
คลัง พบว่าขีดความสามารถในการให้บริการงานคลังด้านบุคลากรงานคลังอยู่ในเกณฑ์ดี ความคิดเห็น
ต่อการปรับปรุงการให้บริการงานคลังด้านบุคลากรงานคลังไม่มีความสัมพันธ์ต่อเพศ ,อายุ,การศึกษา, 
แต่มีความสัมพันธ์ต่ออาชีพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2) ด้านกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย ควรปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับระเบียบข้อบังคับ 
และกฎหมายต่าง ๆ ที่ส่งผลให้การทำงานเกิดความล่าช้า ซ้ำซ้อน และยุ่งยาก เกิดความไม่พึงพอใจต่อ
ผู้มาใช้บริการ จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปผู้ใช้บริการงานคลัง พบว่าขีด
ความสามารถในการให้การบริการงานคลังส่วนกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอยู่ในเกณฑ์ดี ความ
คิดเห็นต่อการปรับปรุงการให้บริการงานคลังด้านกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายไม่มีความสัมพันธ์
ต่อเพศ ,อายุ, แต่มีความสัมพันธ์ต่อการศึกษาและอาชีพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3) ด้านการจัดสรรงบประมาณของงานคลัง ควรปรับปรุงเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้ 
ตรงตามความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการวางแผน การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบ ไม่ควรให้มี
การแทรกแซงทางอำนาจและผลประโยชน์จากนักการเมืองหรือหน่วยงานใด ๆ จากแบบสอบถามของ
กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปผู้ใช้บริการงานคลัง พบว่าขีดความสามารถในการให้บริการงานคลังด้าน
การจัดสรรงบประมาณของงานคลังอยู่ในเกณฑ์ดี ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการให้บริการงานคลัง
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ด้านการจัดสรรงบประมาณงานคลังไม่มีความสัมพันธ์ต่อเพศ ,อายุ, การศึกษาและอาชีพ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4) ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ควรปรับปรุงเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้ทันสมัย  
มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู ้ความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และสามารถ
หมุนเวียนงานหรือทำงานแทนกันได้ ใช้อุปกรณ์เครื ่องใช้สำนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จาก
แบบสอบถามของกลุ ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปผู ้ใช้บริการงานคลัง พบว่าขีดความสามารถการ
ให้บริการงานคลังส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอยู่ในเกณฑ์ดี ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการ
ให้บริการงานคลังด้านอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานไม่มีความสัมพันธ์ต่อเพศ ,อายุ, แต่มีความสัมพันธ์
ต่อการศึกษาและอาชีพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5) ด้านวิธีการบริหารงานคลัง ควรปรับปรุงในด้านการบริหารงานคลังทั้งผู ้บริหารที่เป็น
นักการเมือง และข้าราชการประจำ และเจ้าหน้าที ่งานคลังที ่เกี ่ยวข้อง ให้มีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการบริหารงานคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างทั่วถึง  มีความโปร่งใส เป็นธรรม กระตุ้นให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีจิตสำนึกในการ
ให้บริการอย่างแท้จริง ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรม และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  รณรงค์ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  แก้ไขปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีขึ้นทั้ง
ด้านการวางแผน การจัดสรรทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การนิเทศ
งาน และการติดตามประเมินผล ส่วนภาคเอกชนและภาคประชาชนต้องรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของประชาชนต่อการดำเนินงาน กระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการเข้ามามีส่วนร่วม  
นอกจากนั้นยังต้องพัฒนาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางยุทธศาสตร์การบริหาร โดยผ่านความรู้
ความสามารถของผู้บริหาร และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
จนเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ คือต้องมีท้ังความรู้และ
ความเข้าใจในหลักการบริหาร และต้องมีทักษะ จิตวิทยา มนุษย์สัมพันธ์ และความเป็นผู้นำ ที่จะ
นำไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จ ซึ่งสามารถนำแนวคิดทางการบริหารมาประยุกต์ใช้ให้ประสบ
ความสำเร็จได้หลายแนวคิด เช่น การบริหารมุ่งสัมฤทธิ์ผล (RBM) การบริหารมุ่งสัมฤทธิ์ผลโดยใช้หลัก 
Balance Scorecard การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยใช้หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า  จากแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนทั่วไปผู้ใช้บริการงานคลัง พบว่าขีดความสามารถในการให้บริการงานคลังด้าน
วิธีการบริหารอยู่ในเกณฑ์ดี ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการใช้บริการงานคลังด้านวิธีการบริหารงาน
คลังไม่มีความสัมพันธ์ต่อเพศ ,อายุ, แต่มีความสัมพันธ์ต่อการศึกษาและอาชีพ  อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
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ประเด็นปัญหาของงานคลังที่ควรได้รับการแก้ไข กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 17.10 ต้องการให้
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของงานคลัง อีกร้อยละ 13.64 ต้องการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการร่วมวางแผน การควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบ  ร้อยละ 13.31 ต้องการให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการเงินการคลังให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องและให้มากกว่าเดิม ร้อยละ 12.01 
ต้องการให้จัดสรรงบประมาณให้ตรงตามความต้องการของประชาชน และร้อยละ 11.69 ต้องการให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านการบริการที่ล่าช้า พนักงานขาดมนุษย์สัมพันธ์อันดี ไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่ตรงต่อ
เวลา ให้ดียิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ  

ผู้วิจัยเสนอว่า ควรมีการศึกษาและวิจัยขีดความสามารถในการให้บริการงานคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการใช้กระบวนการประชาคมเป็นเครื่องมือ ศึกษาปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านและทุกพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อ
การตัดสินใจ เพ่ือให้ทราบปัญหาและความต้องการอันแท้จริงของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ แม้จะมีความรู้ ทักษะหรือสมรรถนะในการบริหารการเงินการคลังอยู่พอสมควร แต่ยังมี
ช่องทางหรือโอกาสในการ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังด้านรายได้ เช่น เพ่ิม
ช่องทางการหารายได้ จัดเก็บภาษีประเภทใหม่ หรือปรับปรุงเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียม และเนื่องจากยัง
ประมาณการรายได้จากฐานหรือผลการจัดเก็บของปีงบประมาณที่ผ่านมา จึงไม่สะท้อนต้นทุนการ
ให้บริการ การเพิ่มขีดสมรรถนะด้านการคลัง จึงเป็นเรื่องจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ด้านการเงิน การคลัง งบประมาณและด้านอื่น ๆ ประกอบกัน  เนื่องจากส่วนหนึ่งของปัญหาทาง
การเงินการคลังมีสาเหตุมาจากตัวแปรด้านโครงสร้างบริหารระบบ  ระบบและพฤติกรรมการบริหาร
งาน ด้านการเงิน การคลัง โดยตรง ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางการเงินการ
คลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 3 ประการ คือ 1. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านการคลัง 2. การพัฒนารายได้ 3. การพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านการบริหารรายจ่าย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
และควรที่จะศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องขีดความสามารถในการให้บริการงานคลังขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานคลังท้องถิ่น ความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น การแทรกแซงทางอำนาจและผลประโยชน์ของ
งานคลังท้องถิ่น การมีส่วนรวมขององค์การชุมชนและประชาชนในการบริหารงานคลังท้องถิ่น และ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่อการพัฒนาศักยภาพการให้บริการงานคลังท้องถิ่น 
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การบูรณาการภาครัฐกับพลังชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา      
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชยัภูม ิ

INTEGRATING GOVERNMENT WITH COMMUNITY EMPOWERMENT UNDER 
THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY : CASE STUDY OF BAN THAEN 

DISTRICT, CHAIYAPHUM PROVINCE 
 

สิทธิเดช  วงศ์ปรชัญา1  ไพรัช  บุญประกอบวงศ์2 และ อภชิิต  ดวงธิสาร3 
Sittidet  Wongprachya Pairat  Bunprakopwong and  Apichit  Duangthisan  

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เพื่อศึกษา 1) บริบทของอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ต่อการบูรณาการภาครัฐ

กับพลังชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการบูรณาการ
ภาครัฐกับพลังชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ               
3) แนวทางการจัดการบูรณาการภาครัฐกับพลังชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา 
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึก การ
สนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม พบว่า 1) บริบทของชุมชนในปัจจุบันภาครัฐเข้ามา
บูรณาการให้การสนับสนุน ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ปัจจัยที่ทำ
ให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการบูรณาการภาครัฐกับพลังชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ คือ 2.1 ขาดการสนับสนุนในด้านระบบฐานข้อมูลขา่วสาร 
2.2 ขาดการสนับสนุนในด้านการถ่ายทอดความรู้และการจัดการความรู้ 2.3 ขาดการสนับสนุนในด้าน
ระบบความสัมพันธ์และความเอื ้ออาทร 2.4 ขาดจิตสำนึกเพื ่อประโยชน์ส่วนรวม จิตสาธารณะ                 
3) แนวทางการบูรณาการภาครัฐกับพลังชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อำเภอ
บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ คือ 3.1 แนวทางด้านการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 3.2 แนวทางด้าน
การปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 3.3 แนวทางด้านการดำรงอยู่อย่างมั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืน 3.4 การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชน 3.5 ศักยภาพขององค์กรชุมชนท้องถิ่น 3.6 
ความร่วมมือทุกภาคส่วน 3.7 การมีส่วนร่วม 3.8 การจัดการเครือข่ายความรู้  

 

คำสำคัญ : การบูรณาการจัดการภาครัฐ, พลังชุมชน, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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Abstract 
The purposes of the research are 1) Context of Ban Thaen District, Chaiyaphum 

Province To integrate the public sector with community power under the Sufficiency 
Economy Philosophy.  2) Factors that cause problems, obstacles to integration of the 
public sector with community power under the Sufficiency Economy Philosophy Case 
Study: Ban Prang District, Chaiyaphum Province. 3) How to manage the integration of 
the public sector with community power under the Sufficiency Economy Philosophy 
Case Study: Ban Thaen District, Chaiyaphum Province. This is the qualitative research 
based on written documents, interview, group discussion and observation. The result 
revealed that 1) The current community context, the government is integrated into 
supporting, educating, providing advice based on the Sufficiency Economy Philosophy. 
2) The factors that cause problems, barriers to public sector integration with 
community power under the Sufficiency Economy Philosophy Case studies in Ban 
Thaen District, Chaiyaphum Province are: 2.1 Lack of support in the field of news 
database system 2.2 lack of support in knowledge transfer and knowledge 
management, 2.3 lack of support in relational and generosity systems, 2.4 lack of 
consciousness for the common good, public spirit. 3) The approach of integrating the 
government with community power under the Sufficiency Economy Philosophy, we 
have no idea what the government is doing. Case studies in Ban Thaen District, 
Chaiyaphum Province are: 3.1 Approach to adaptation to change 3.2 Approach to 
improving the restoration of the environment accordingly 3.3 Approach to stable, 
prosperous and sustainable existence 3.4 Establishment of community learning 
resource network centers 3.5 Potential of local community organizations 3.6 
Cooperation in all sectors 3.7 Participation 3.8 Knowledge network management. 

 
Keywords: Integration of Government Management, Community Power, Sufficiency  
                Economy Philosophy 
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บทนำ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญ

กับความท้าทายจากรอบด้านทั้งภายในและภายนอกประเทศ  มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามแนว
ทางการพัฒนาแบบประเทศในแถบตะวันตกตามกระแสหลัก ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
ฟุ่มเฟือยและไม่เป็นธรรม อธิปไตยในการจัดการทรัพยากรของประเทศสูญหายไป การละทิ้งภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีดั้งเดิม ละเลยการพัฒนาชุมชนชนบท เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขาดความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากร  การ
บริโภคเกินความสามารถที่จะรองรับได้ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศีลธรรมของ
สังคมเสื่อมลง ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ทั้งในแง่ระบบคิด และวิถีชีวิตของชุมชน เป็นภาพ
สะท้อนความจริงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ขาดความสมดุลอย่างรุนแรง (พลเดช  ปิ่นประทีป, 2542) เป็น
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากเกินไป โดยลืมไปว่าประเทศไทยมีพ้ืนฐานเป็นประเทศเกษตรกรรม 
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมจึงมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมลดลงอย่างต่อเนื่ อง 
เกษตรจะเคลื่อนย้ายสู่ภาคอุตสาหกรรม (ณรงค์  เพชรประเสริฐ, 2550) 

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่  12                    
(พ.ศ. 2560-2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมา
นานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้นสังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การ
พัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการ
ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที ่ประเทศไทยมีข้อจำกัดของปัจจัยพื ้นฐานเชิง
ยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจน (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)  

 การพัฒนาทางเลือกจึงเริ่มก่อตัวขึ้นเพ่ือรองรับผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก 
โดยเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาที่เป็นทางเลือกและทางรอดใหม่ของ
สังคมไทยก็คือ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งภาครัฐได้น้อมนำแนวคิดการพัฒนาจากพระ
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ไปกำหนดเป็นแนวนโยบายในการพัฒนา
ประเทศให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจชุมชนตามวิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ โดยยึดหลักการดำเนินไป
บนทางสายกลาง และการพัฒนาบุคคลบนฐานของความรู้ และคุณธรรม โดยแนวทางที่พระราชทาน
ไว้นี้ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำให้พสกนิกรในบางพื้นที่ที ่มีศักยภาพพร้อมดำรงชี วิตได้อย่างมั่นคง
ยั่งยืน แต่ในทางปฏิบัติ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะเน้นการสั่งการจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง ประชาชนไม่มีโอกาส
ได้คิดหรือทำอะไรด้วยตนเอง แต่เป็นคำสั่งที่มาจากนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ได้คำนึงถึงความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชนและความแตกต่างของบริบทที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ ทำให้การพัฒนา
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ประเทศประสบกับปัญหาช่องว่างและความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ เกิดความแตกต่างระหว่างเมือง
และชนบทอย่างเห ็นได ้ช ัด ก ่อให ้เก ิดปัญหาการอพยพย้ายถิ ่น แรงงานเคล ื ่อนย ้ายเข ้าสู่
ภาคอุตสาหกรรม ปล่อยคนแก่และเด็กอยู่กันตามลำพัง (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2550) หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามามีบทบาทในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนา ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมทุกมิติ ภาครัฐจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยการบรณาการการจัดการภาครัฐ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของท้องถิ ่นตน ผ่านกระบวนการจัดการภาครัฐ กระบวนการการเรียนรู ้ การมีส่วนร่วม                    
อันนำพาไปสู่ความเข้มแข็งและความสุขอย่างยั่งยืน (เสรี พงศ์พิศ, 2554)  
  อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เป็นองค์การภาครัฐที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความ
พร้อมที่จะรวมมือเป็นหนึ่งในเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐสู่ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาบริบทของอำเภอ
บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ  ต่อการบูรณาการภาครัฐกับพลังชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรค และศึกษาแนวทางการจัดการ ซึ่งสามารถ
นำผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชน และทำให้ชุมชนมีความสุข
อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพ่ือศึกษาบริบทของอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ต่อการบูรณาการภาครัฐกับพลังชุมชน
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ในปัจจุบัน 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการบูรณาการภาครัฐกับพลังชุมชนภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการภาครัฐกับพลังชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยในนำแนวคิดในการบูรณาการภาครัฐกับพลังชุมชนภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โดยแสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต่าง ๆ ดังภาพประกอบที่ 1 ดังนี้  
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         สภาพแวดล้อม                                                                  สภาพแวดล้อม 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้นการศึกษาที ่เน้น
สองแนวทางหลักคือการศึกษาจากเอกสารที ่เกี ่ยวข้อง (Documentary Study) และการวิจัย
ภาคสนาม (Field Research) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

3. การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Study) เป็นการศกึษาผ่านการรวบรวม 
เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในเชิงปฐมภูมิ (primary source) และทุติยภูมิ (secondary source)                 
ที่เก่ียวข้องกับการบูรณาการภาครัฐกับพลังชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อำเภอ
บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โดยการรวบรวมและประมวลผลเพื่อจัดทำเป็นรายงานการวิจัย 

4. การศึกษาข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ดำเนินการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจาก 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ประธานหรือผู้ก่อตั้งกลุ่มในชุมชนพ้ินที่ 
และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเป้าหมาย (focus group) และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ระดมสมอง (brain storming) และรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท้องถิ่นพร้อมแลกเปลี ่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบริบทของชุมชนในพื้นที่  ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงการบูรณาการภาครัฐกับพลังชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อำเภอบ้าน
แท่น จังหวัดชัยภูมิ ให้ชุมชนเข้งแข็งและยั่งยืน  

 
ผลการวิจัย 

3. บริบทของอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ   ต่อแนวทางการจัดการบูรณาการภาครัฐกับ 
พลังชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ภาครัฐ
เข้ามาบูรณาการให้การสนับสนุน ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้
ชุมชนมีความพร้อมที ่จะพัฒนาไปสู ่ความเข้มแข็งของชุมชน ทั ้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม องค์กร 

แนวทางการพัฒนากระแสทางเลือก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการจัดการภาครัฐ 

 

แนวทางการบูรณาการการ

จัดการภาครัฐกับพลังชุมชน 

 

แนวทางการพัฒนากระแสหลัก 

ประชาชน 

ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนมีความสุข 
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วัฒนธรรมและศาสนา สิ่งแวดล้อม ทุน สภาพความเป็นอยู่ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงตามแนว
การพัฒนากระแสหลัก และประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทำให้บริบทของชุมชนมีความพร้อมที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข้ง  

2. ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการบูรณาการการจัดการภาครัฐกับพลังชุมชนสู่ความ
เข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

    2.1 ขาดการสนับสนุนในด้านระบบฐานข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสนิใจ 
การวางแผน และการดำเนินกิจกรรมในชุมชน ที่มีการจัดเก็บและค้นหาอย่างเป็นระบบ ขาดการจัดทำ
ประวัติชุมชน แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ  ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางธรรมชาติ ทุน
ทางภูมิปัญญาและศาสนา ทุนทางวัฒนธรรม และข้อมูลด้านแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายเรียนรู้เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลของชุมชน ที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้โดยตรงตามความ
ต้องการของชุมชน 

   2.2 ขาดการสนับสนุนในด้านการจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้  ในด้านการ
ประกอบอาชีพ การบริหารจัดการ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยผสมผสานระหว่างความรู้ใหม่
กับความรู้เก่า ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ คือการขาดการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน 
เศรษฐกิจวัฒนธรรม การสร้างนวัตกรรมใหม่ การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน การบูร
ณาการระหว่างกองทุนและงบประมาณ การสร้างจิตสำนึกตระหนักรู้ จิตสาธารณะและจิตอาสา การ
สร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน การค้นหาศักยภาพและปัญหาที่แท้จริงชุมชน การสร้างภาวะผู้นำ การ
บริหารงบประมาณแบบบูรณาการ การขาดผู้สืบทอดผู้ทำพิธีกรรมต่าง ๆ  การขาดจิตสำนึกในการ
ดูแลรักษาและหวงแหน การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยไม่เป็นธรรม การละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เทคโนโลยีดั้งเดิม การหลงลืมชุมชนชนบท การขาดแหล่งเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญา 

   2.3 ขาดการสนับสนุนในระบบความสัมพันธ์และความเอื ้ออาทร ซึ ่งประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองในเชิง อำนาจ การพึ่งพา 
พ่ึงพิงกันในชุมชน ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเอ้ืออาทรกัน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
ระบบทางกายภาพและสิ่งมีชีวิต สิ่งที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ เหนือธรรมชาติ ซึ ่งปรากฏในรูปของ
ความคิดความเชื่อและพิธีกรรม และระบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโลกภายนอก ชุมชนต้องมี
ระบบความสัมพันธ์กับโลกภายนอก ในด้านการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า ผลผลิต การช่วยเหลือ
ในรูปของเครือข่ายหรือการรวมกลุ่ม 

   2.4 ขาดจิตสำนึกเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จิตสาธารณะ ซึ่งประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วม 
การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ความเสียสละ การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ  

3. แนวทางการจัดการการจัดการบูรณาการการจัดการภาครัฐกับพลังชุมชนสู่ความเข้มแข็ง
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 
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   3.1 การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง คือปรับแนวคิดของภาครัฐจากผู้สั ่งการเป็น
ผู้สนับสนุน และเสริมสร้างแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก โดยการจัดระบบบริหารจัดการที่ดี มีการเฝ้าระวังในการ
จัดการปัญหาอุปสรรคอย่างมีส่วนร่วม กำหนดมาตรการทางสังคมของชุมชนเพื่อเป็นข้อตกลงในการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมีการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวให้รู้เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนากระแสหลัก โดยไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับชุมชน การ
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับชุมชนอย่างเหมาะสม 

   3.2 การปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ด้วยการสร้างแนวร่วมการพัฒนา และ
การค้นหาศักยภาพและทุนชุมชน ทั้งทุนธรรมชาติ ทุนทรัพยากร และทุนทางวัฒนธรรม การบูรณา
การแผน 4 แผน ให้เข้ากับแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น การทำบัญชีครัวเรือน การฝึกวินัย              
การออม ศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความเข้มแข็งที่ยังยืน  

   3.3 แนวทางการดำรงอยู่อย่างมั่นคง มั่งคั ่งและยั่งยืน  ให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้
ชุมชนตระหนักรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนากระแสหลัก โดยเลือกรับในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์อย่างชาญฉลาด และปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และปรับใช้แนวทางการ
พัฒนากระแสทางเลือกโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชน 
โดยการสร้างความเป็นปึกแผนให้กับชุมชน และการปลุกกระแสให้ชุมชนมีความรักและหวงแหน
ชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้ทันต่อสภาพ
การเปลี่ยนแปลง  โดยยึดหลักพอประมาณ มีเหตุมีผล  มีภูมิคุ้มกัน และต้องมี ความรู้ควบคู่ไปกับ
คุณธรรม สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้   
    3.4 การสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชน เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของ
ชุมชนที่จะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับประชาชน ในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกท้ังเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่าง ๆ  
    3.5 การจัดการความรู ้และการเรียนรู ้ของชุมชนท้องถิ ่น ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน       
โดยการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของประชาชนและชุมชนในชนบท 
และการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชนในการเรียนรู้และการ
ทำงานร่วมกันทำให้เกิดระบบที่ดี มีความโปร่งใส ไร้ทุจริต ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกระแส
หลัก และรู้จักปรับตัวอย่างชาญฉลาด เลือกให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับบริบทของ
ชุมชน และคงไว้ซึ่งสิ่งดี ๆ โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมอย่างมี
ปัญญา กล้าหาญ และเพียรทน  
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   3.6 การเพ่ิมศักยภาพขององค์กรชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ การสนับสนุนให้เกิดผู้นำที่มีคุณภาพ 
ซื้อสัตย์ สุจริต มีธรรมาภิบาล มีแนวคิดระเบิดจากข้างใน แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ๆ ก่อน โดยทำตามลำดับ
ชั้น ยึดหลักภูมิสังคม การสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง
ด้านเศรษฐกิจขององค์กรชุมชน ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนด้านสังคมคุณภาพชีวิต 
พัฒนาการรวมกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงพื้นที่ชนบทและเมือง ส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

   3.7  การส่งเสริมการมีส่วนทุกมิติ โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหา
ปัญหาและความต้องการตลอดทั้งทุนของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
ร่วมกันจัดเวทีชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของชุมชน จัดทำแผนแม่บทของ
ชุมชน ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการจัดบริการสังคม สนับสนุนองค์กรเอกชนให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา พัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ไขปัญหา 

   3.8 การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน บริบทของ
ชุมชนและการก่อกำเนิดชุมชน ได้แก่องค์กรชุมชนในรูปคณะกรรมการหมู่บ้าน มีการมาอบรมให้
ความรู้ เป็นพี่เลี่ยง ให้ทุนกับองค์กรชุมชนบางส่วน หรือประสานงานในการขอทุนให้กับชุมชน โดยมี
ผู้นำชุมชนและสมาชิกของชุมชนเป็นผู้เรียนรู้ ส่งผลให้ชุมชนมีความตื่นตัว ศึกษาข้อมูลิย่างเป็นระบบ 
และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างมีส่วนร่วมแบบองค์รวม 
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทุกด้าน ดังที่ได้สรุปตามประเด็นกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้สังเคราะห์หลักการและแนวคิดรวมทั้งผลการวิจัย โดยมีบทสรุป ดังนี้  

1. บริบทของอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ต่อการจัดการภาครัฐกับพลังชุมชนภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ในปัจจุบัน มีดังนี้ คือ ภาครัฐ
เข้ามาบูรณาการให้การสนับสนุน ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้
ชุมชนมีความพร้อมที ่จะพัฒนาไปสู ่ความเข้มแข็งของชุมชน ทั ้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม องค์กร 
วัฒนธรรมและศาสนา สิ่งแวดล้อม ทุน สภาพความเป็นอยู่ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงตามแนว
การพัฒนากระแสหลัก และประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ  
สอดคล้องกับแนวคิดของอภิชิต ดวงธิสาร, อนันต์ เกตุวงศ์. (2560). ที่ว่าบริบทของชุมชนและการ
ก่อกำเนิดชุมชนเข้มแข็งบ้านนาเกาะ เกิดจากการเข้ามาจัดการกระบวนการเรียนรู้ของสถาบันการ
เรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับชุมชนโดยมีผู้นำชุมชนและสมาชิกของชุมชนเป็นผู้เรียนรู้ 
ส่งผลให้ชุมชนมีความตื่นตัวและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
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2. ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการบูรณาการภาครัฐกับพลังชุมชนสู่ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

   2.1 ขาดการสนับสนุนในด้านระบบฐานข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 
การวางแผน และการดำเนินกิจกรรมในชุมชน ที่มีการจัดเก็บและค้นหาอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลของชุมชน ที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้โดยตรงตามความ
ต้องการของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของวิทยา  จันทร์แดง (2555) พบว่า 1) นโยบายเรื่องการนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการดำเนินการในด้านการเพ่ิมศักยภาพ
ขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน 2) 
ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน การประกอบอาชีพ 
การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค์กรในชุมชน 3) รูปแบบใหม่ที่ค้นพบคือ การบริหาร
จัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวทางศาสตร์พระราชาด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

   2.2 ขาดการสนับสนุนในด้านการจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเป็นความรู้ใน
ชุมชน ในด้านการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยผสมผสาน
ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่า ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกัญญารัตน์  กิ่งก้ำ (2555) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ ขาดความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย มีปัญหาหนี้สิน และขาดความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้หรือนวัตกรรมใหม่  

   2.3 ขาดการสนับสนุนในระบบความสัมพันธ์และความเอื ้ออาทร ซึ ่งประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองในเชิงอำนาจ การพึ่งพา 
พ่ึงพิงกันในชุมชน ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเอ้ืออาทรกัน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
สอดคล้องกับแนวคิดของไผท วงศ์อนุตรโรจน์ (2544, บทคัดย่อ) พบว่าแนวทางการสร้างพัฒนา
เครือข่ายประกอบไปด้วยความสัมพันธ์แบบเครือญาติ เพื ่อนบ้าน และพรรคพวกเพื ่อนฝูง 
ความสัมพันธ์ผ่านกระบวนการประกอบอาชีพ ความสัมพันธ์ผ่านประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อและ
วัฒนธรรม วัด โรงเรียน และโครงสร้าง ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เป็นรากฐานที่สำคัญที่นำไปสู่ความ
ร่วมมือในชุมชน 
    2.4 ขาดจิตสำนึกประโยชน์ส่วนรวม จิตสาธารณะ ซึ่งประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วม การ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ความเสียสละ การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ สอดคล้องกับ
แนวคิดของไผท วงศ์อนุตรโรจน์, (2544) พบว่าแนวทางการสร้างพัฒนาเครือข่ายประกอบไปด้วย
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ เพื่อนบ้าน และพรรคพวกเพื่อนฝูง ความสัมพันธ์ผ่านกระบวนการ
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ประกอบอาชีพ ความสัมพันธ์ผ่านประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อและวัฒนธรรม วัด โรงเรียน และ
โครงสร้าง ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เป็นรากฐานที่สำคัญที่นำไปสู่ความร่วมมือในชุมชน     

3. แนวทางการจัดการบูรณาการภาครัฐกับพลังชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

    3.1 การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง คือปรับแนวคิดของภาครัฐจากผู้สั่งการเป็น
ผู้สนับสนุน และเสริมสร้างแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีความสุขอย่าง  การปรับตัวให้
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนากระแสหลัก โดยไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ การ
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับชุมชนอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของวรวุฒิ  
อินทนนท์ (2556) พบว่า องค์ความรู้มาจากกระบวนการเรียนรู้โดยเอาชีวิตของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง เอา
ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานในการเรียนรู้ เน้นที่การปฏิบัติ  มีการเปลี่ยนแปลงทั้งแนวคิดและการปฏิ บัติ 
กล้าคิด มีศักดิ์ศรี รู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข และยังสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทั้ง
สถานที่เรียน แหล่งเรียนรู้ของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน  

    3.2 การปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ด้วยการสร้างแนวร่วมการพัฒนา และ
การค้นหาศักยภาพและทุนชุมชน ทั้งทุนธรรมชาติ ทุนทรัพยากร และทุนทางวัฒนธรรม การบูรณา
การแผน 4 แผน ให้เข้ากับแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น การทำบัญชีครัวเรือน การฝึกวินัยการ
ออม สอดคล้องกับแนวคิดของ เสน่ห์ จามริก (2527) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การให้
ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้นำทุกอย่าง ซึ่งไม่ใช่การกำหนดจากภายนอกแล้วให้ประชาชนเข้า
ร่วม แต่ต้องเป็นเรื่องท่ีประชาชนคิดเอง และดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมทุกมิติ  

   3.3 แนวทางการดำรงอยู่อย่างมั่นคง มั่งคั ่งและยั่งยืน  ให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้
ชุมชนตระหนักรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนากระแสหลัก โดยเลือกรับในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์อย่างชาญฉลาด และปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และปรับใช้แนวทางการ
พัฒนากระแสทางเลือกโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชน 
สอดคล้องกับแนวคิดของนภาภรณ์  หะวานนท์ (2550) ที่ได้เสนอมิติความเข้มแข็งของชุมชนเป็น คือ 
มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม มิติด้านวัฒนธรรม และมิติด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม     

   3.4 การสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชน  เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้
ของชุมชนที่จะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับประชาชน ในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั ้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่าง ๆ เพื ่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งกสนเรียนรู้ และมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง สอดคล้อง
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กับแนวคิดของเสรี พงศ์พิศ (2552) ที่เสนอแนวทางสู่การสร้างชุมชนพอเพียงให้เกิดความเข้มแข็งของ
ชุมชนไว้ คือ ชุมชนพอประมาณ ชุมชนมีเหตุผล ชุมชนมีภูมิคุ้มกันดี  

   3.5 ศักยภาพขององค์กรชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ การสนับสนุนให้เกิดผู้นำที่มีคุณภาพ ซื้อสัตย์ 
สุจริต มีธรรมาภิบาล มีวิสัยทัศน์ มีอำนาจในการตัดสินใจและเป็นผู้ประสานงานที่ดี การสนับสนุน
แหล่งเงินทุนสำหรับการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจขององค์กรชุมชน 
ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนด้านสังคมคุณภาพชีวิต พัฒนาการรวมกลุ่มกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเชื่อมโยงพื้นที่ชนบทและเมือง ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจ
ชุมชน เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจวัฒนธรรมและภูมิปัญญา สอดคล้องกับแนวคิดของ โกวิทย์  พวง
งาม (2553) ที่กล่าวว่าเรื ่องชุมชนเข้มแข็งต้องมีเป้าหมายร่วมกันให้ความสำคัญกับประโยชน์
สาธารณะและของสมาชิก มีจิตสำนึกการพึ่งตนเอง รักษาเอื้ออาทรต่อกัน และมีความรู้รักท้องถิ่น 
ชุมชนมีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ มีการระดมใช้ทรัพยากรในชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย 

    3.6 ความร่วมมือทุกภาคส่วน บริบทของชุมชนเกิดจากการสร้างภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือไตรภาคีเครือข่าย ได้แก่องค์กรชุมชนในรูปคณะกรรมการหมู่บ้าน  องค์กรภาครัฐในรูป
คณะกรรมการสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีผู้นำชุมชนและสมาชิกของชุมชนเป็นผู้เรียนรู้ 
ส่งผลให้ชุมชนมีความตื่นตัวและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
องค์กรต้องสร้างให้เกิดความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วม และมีจิตสาธารณะ  ซึ่งสอดคล้องการกระจาย
อำนาจของท้องถิ่นตามแนวทางการจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับงานวิจัยของสาวิณี  รอดสิน (2554)  
พบว่า การกำเนินชุมชนเข้มแข็งเกิดจากการเข้ามาทำงานวิจัย ประกอบกับการศึกษาดูงานการจัดการ
ชุมชนจากภายนอก รวมไปถึงคณะกรรมการชุมชนได้รับการอบรมให้ความรู้และคำแนะนำ จึงทำให้
เกิดแนวคิดท่ีจะพัฒนาชุมชน  
    3.7 การมีส่วนร่วม โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหาปัญหาและ
ความต้องการตลอดทั้งทุนของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  ร่วมกันจัดเวที
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของชุมชน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่าย 
สนับสนุนองค์กรเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา พัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลัง
ของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ไขปัญหา สามารถดำเนินชีวิตได้
อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการรวมตัวของคนในชุมชนในการทำกิจกรรมเพื่อ  สอดคล้อง
แนวคิดของเสน่ห์ จามริก (2527) ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การให้
ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้นำทุกอย่าง ซึ่งไม่ใช่การกำหนดจากภายนอกแล้วให้ประชาชนเข้า
ร่วม แต่ต้องเป็นเรื่องท่ีประชาชนคิดเอง  
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    3.8 การจัดการเครือข่ายความรู้ โดยการเรียนรู้ของคนในชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้มี
การศึกษาดูงาน  โดยการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของประชาชน
และชุมชนในชนบท และการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชนใน
การเรียนรู้และการทำงานร่วมกันให้เกิดระบบที่ดี มีความโปร่งใส ไร้ทุจริต การนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เหมาะสมอย่างมีปัญญา กล้าหาญ และเพียรทน โดยทำให้เกิดการอยู่รอด 
พอเพียง และยั่งยืน สร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ของชุมชนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญารัตน์  กิ่งก้ำ (2555) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่เอื ้อต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่              
การสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย                  
มีปัญหาหนี้สิน และขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้หรือนวัตกรรมใหม่  
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ผู้วิจัยเสนอให้งานวิจัยชิ้นนี้ ควรถูกนำไปเผยแพร่ไปยังชุมชนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานราชการ

ตลอดถึงผู้ที่สนใจที่ต้องการเห็นความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนระหว่างการจัดการเรื่องการบูรณาการ
การจัดการภาครัฐกับชุมชนสู่ความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาความ
เขม้แข็งให้ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ศึกษาการจัดการเรื ่องการบูรณาการการจัดการภาครัฐกับชุมชนสู ่ความเข้มแข็งภายใต้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ  เพ่ือนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสม 
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ปัจจัยสำคัญทีม่ีผลต่อการบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ
IMPORTANCE FACTORS AFFECTING THE NEW PUBLIC SERVICES OF 
LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN PHU KHIAO DISTRICT 

CHAIYAPHUM PROVINCE 
 

สิทธิเดช  วงศ์ปรชัญา1  ไพรัช  บุญประกอบวงศ์ 2 และ อภชิิต  ดวงธิสาร3 
Sittidet  Wongprachya  Pairat  Bunprakopwong and Apichit  Duangthisan   

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบริการสาธารณะแนวใหม่ของ
องค์กรปกครองท้องถิ ่น 2) ระดับการบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นตาม
หลักการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service) หรือ NPS ของ Robert B. Denhardt 
and Janet Vinzant Denhardt และ 3) ทิศทางการปกครองท้องถิ ่นในอนาคต โดยศึกษาการ
ปกครองท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ใช้วิธีวิจัยแบบผสม โดย 1) การศึกษาเชิงปริมาณ เก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างบุคลากรและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิจัยเชิงพรรณนา 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารท้องถิ่นจำนวน 5 ท่าน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ คำถามปลายเปิดกึ่งมีโครงสร้าง วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 

ผลการศึกษา 1) ปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อการบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (x̄ = 3.91, S.D. = 0.78) เมื่อ
พิจารณาปัจจัยรายด้านพบว่ามีผลต่อการบริหารการปกครองท้องถิ่นในระดับมากทุกปัจจัย เรียงลำดับ
ปัจจัยที่มีระดับความสำคัญตามค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลำดับแรกได้ดังนี้ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ มีค่าระดับ
ความสำคัญมากที่สุด 4.08 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านงบประมาณ มีค่าระดับความสำคัญ 4.03   และ
ปัจจัยด้านการวางแผน  มีค่าระดับความสำคัญ  3.97 ตามลำดับ  2) ระดับการบริการสาธารณะแนว
ใหม่ตามหลักการของ  Robert B. Denhardt and Janet Vinzant Denhardt ในองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.92,S.D. = 0.79) และเมื่อ
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พิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ ด้านการบริการรับใช้พลเมือง ไม่ใช่

ลูกค้า (x̄ = 4.24, S.D. = 0.78) รองลงมาคือ ด้านการเน้นการค้นหาผลประโยชน์ สาธารณะ  (x̄ = 
4.21, S.D. = 0.80) และด้านบุการให้คุณค่ากับความเป็นพลเมืองเหนือกว่าความเป็นผู้ประกอบการ 

(x̄ = 4.18, S.D. = 0.84) และ 3) ทิศทางการปกครองท้องถิ่นในอนาคตแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 3.1 
การบริหารการปกครองภายใน และ 3.2 การบริหารการปกครองท้องถิ่นแบบบูรณาการอย่างมีส่วน
ร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชนและทุกภาคส่วนในชุมชน 3.3 การใช้วัฒนธรรมองค์กรในการ
ขับเคลื่อนการบริการสาธารณะแนวใหม่   
 
คำสำคัญ : การบริหาร, ปัจจัยสำคัญ, การปกครองท้องถิ่น 

 
Abstract 

The purpose of this research is to explore (1) important factors affecting the 
management of local administrative organizations, (2) the level of local administration 
according to McKinsey 7-S Framework management principles, and (3) the direction of 
local government administration in the future by studying the local administrative 
organizations in Phu Khiao District Chaiyapum province. This study used mixed 
methods research: 1) Quantitative study : Data were collected from questionnaires 
with a sample of 400 personnel and staff of the local administrative organizations. Data 
were analyzed using descriptive research statistics ; 2) Qualitative study: Data were 
collected from interviews of 5 local administrators by using the semi-open-ended 
structure questionnaire. Information was analyzed and synthesizes content. 

The results of the study: 1. important factors affecting the management of local 
administrative organizations in Phu Khiao District Chaiyapum Province in the overall 

was found at a high level (x̄ = 3.91, S.D. = 0.78). Once considering each factor, it was 
found that important all factors affecting the local government administration at a high 
level. When sorting the top 3 important factors with the highest mean values found 
that leadership factors had the highest priority with important mean score was 4.08, 
followed by Budget factor with important mean score 4.03, and planning factors with 
importance mean score 3.97 respectively. 2. Administration level according to 
McKinsey 7-S Framework management principles in the overall aspects was in a high 

level (x̄ = 3.92, S.D. = 0.79). When considered in each aspect, it was found that the 
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aspect with the top 3 highest mean score were Civic service is not a customer service. 

(x̄ = 4.24, S.D. = 0.78), The emphasis is on finding the public interest. (x̄ = 4.21, S.D. = 

0.80); and the value of citizenship transcends entrepreneurship. (x̄ = 4.18, S.D. = 0.84) 
respectively 3. The direction of local government administration in the future is divided 
into 2 main characteristics: 3.1 the Internal local governance administration, and 3.2 
Integrated local government management with government organizations Public sector 
and all sectors in the community. 3.3 The use of corporate dharma to drive new types 
of public service.  

 
Keywords : Administration, Important factors, Local Government 
 

บทนำ 
การปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับชุมชนและประชาชนมากที่สุด ส่งเสริมให้

ประชาชนปกครองตนเองโดยการเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ทำให้ประชาชนมองเห็น
ว่าการใช้สิทธิ์ภาคประชาชนนั้นมีความสำคัญและเกิดความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย การ
กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นทำให้สามารถกำหนดบทบาทและนโยบายของท้องถิ่นตนเองได้  เพื่อทำให้
ประชาชนและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามบริบทและสถานการณ์ในท้องถิ่นนั้นๆ การบริหารการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความสำคัญทั้งต่อการพัฒนาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยด้าน 
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีแนวคิดพื้นฐานว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนจะช่วยพัฒนาให้ประเทศมี  
ความเจริญก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ (กิตต์ระวี  เลขากุล, 2561) การปกครองท้องถิ่น ใน
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนและประชาชนใน
จังหวัดทุกพ้ืนที่ มีทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน อย่างไรก็ดี การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมายังคงอยู่ภายใต้
ทรัพยากรอันมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น การที่จะดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
ชุมชนในพื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพจึงมี ความสำคัญอย่างมาก 
รวมทั้งจะต้องมีความรอบคอบในการใช้งบประมาณโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด เพื่อให้ทุก
ฝ่ายได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งโดยหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ
ด้านการให้บริการสาธารณะตามความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เช่น การทำ
ให้มีถนนเพื่อเข้าถึงชุมชน การซ่อมบำรุงถนนและทางเดินเท้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้โดยสะดวก 
เป็นต้น อย่างไรก็ดี การดำเนินงานการปกครองท้องถิ่นที่ผ่านมายังคงพบว่ามีปัญหาด้านการบริหาร
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จัดการและการดำเนินงานเพื่อสาธารณะ สรุปเป็นกลุ่มของปัญหาดังนี้  (ปัณณธร  เธียรชัยพฤกษ์, 
(2561) 1) ปัญหาด้านการบริหารงาน 2) ปัญหาด้านการบริหารการเงินการคลัง 3) ปัญหาด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 4) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 5) การทับซ้อนของอำนาจ การที่
มีรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคและแม้แต่ท้องถิ่นเองยังมีการทับซ้อนกันอยู่ และ 6) ความล่าช้าใน
การกระจายอำนาจ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข เนื ่องจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังดำเนินการด้านนี้อยู่ ส่วนหนึ่งเกิดจากข้าราชการต่อต้านที่จะย้ายไป
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วีระศักดิ์  เครือเทพ (2558) ได้เสนอทิศทางการบริหารการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอนาคตโดยส่งเสริมด้านการกระจายอำนาจ ดังนี้ 1) การผลักดันให้เกิดการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น 2) การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ ่น โดย
ข้าราชการที่จะต้องถูกถ่ายโอนย้ายไปยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยมิได้ถูกกลั่นแกล้งจากนักการเมือง
ท้องถิ่น ได้รับความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการเหมาะสมกับหน้าที่ 3) การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในการจัดเก็บภาษีท้องถิ ่นให้ได้ตาม
เป้าหมาย ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่ายและการบริหารโครงการเพือ่ให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด 

ทั ้งนี้แนวคิดการบร ิการสาธารณะใหม่  ของ Robert B. Denhardt and Janet Vinzant 
Denhardt ส่วนหนึ่งมีพื้นฐานแนวคิดมาจากแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยมมีภววิทยา การศึกษาเชิง
ปรัชญาถึงธรรมชาติของความมีอยู่ ความจริงทั ่วไปและศึกษาเกี ่ยวกับการจัดประเภท รวมถึง
ความสัมพันธ์ของความมีอยู ่น ั ้น (Hay, 2002, pp. 226-229) มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที ่ของรัฐ “ฟัง” 
มากกว่า “สั่ง” และ “รับใช้หรือให้บริการพลเมือง” มากกว่า “กำกับหรือควบคุม” รัฐต้องสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทุกคน และมุ่งที่ผลประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ รวมถึงสร้างการมี
ส่วนร่วมในการให้บริการของภาครัฐมากขึ้น ตลอดจนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานบนพ้ืนฐานของ
ประชาธิปไตย ฉะนั้น กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำจึงเป็นไปเพ่ือส่งมอบประชาธิปไตยมากกว่าส่ง
มอบบริการให้แก่ลูกค้าเหมือนดังเดิม  ดังนั้น ในทัศนะของ Denhardt and Denhardt (2011) จึง
เห็นว่า หัวใจสำคัญของแนวคิดในกระบวนทัศน์การบริการสาธารณะใหม่  คือ ประชาธิปไตยและ
ความเป็นพลเมือง ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1) ประโยชน์สาธารณะ คือเป้าหมายหลักในการบริหารงาน
ภาครัฐ 2) การบริการสาธารณะใหม่เน ้นการคิดในเชิ งยุทธศาสตร์ และทำด้วยว ิถ ีทางแห่ง
ประชาธิปไตย 3) รัฐไม่ใช่ผู้กำกับ สั่งการ ตัดสินใจ และกุมทิศทางการบริหารประเทศ และการบริการ
สาธารณะเหมือนดังเดิม แต่ต้องเป็นผู้รับใช้ประชาชน 4) รัฐประศาสนศาสตร์ไม่ได้เชื่อมโยงกับภาครัฐ
เท่านั้น แต่สัมพันธ์กับหลากหลายภาคส่วน และหลายระดับ ทั้งประโยชน์สาธารณะ รัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายต่างๆ และมาตรฐานวิชาชีพ เป็นต้น 5) การมองประชาชนเป็นลูกค้า ชี้ให้เห็นว่านัยยะของ
ผู้ผลิตสินค้า 6) การบริการสาธารณะใหม่เน้นตอบสนองความต้องการและให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการต่างๆ เป็นสำคัญ ไม่ได้มองเฉพาะผลผลิต ความมีประสิทธิภาพเท่านั้น  7) การบริการ
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สาธารณะใหม่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างนักการเมืองและข้าราชการให้เป็นเสมือนผู้ประกอบการใน
ราชการ แต่ต้องการสร้างพลเมืองที่ร่วมแรงร่วมใจกันคนละไม้คนละมือ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดย
เชื่อมั่นว่าคนมีจิตใจที่ดี มีพลัง และกล้าหาญพอที่จะคิดและลงมือทำ อันจะนำมาซึ่งชุมชน ท้องถิ่น 
สังคม และประเทศที่ดีข้ึน 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า การบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีจะนำไปสู่ความเป็นอยู่
และคุณภาพของชีวิตประชาชนที่ดีขึ้นโดยเฉพาะถ้าการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีการนำ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสาธารณะใหม่
ตามแนวคิดของ Robert B. Denhardt and Janet Vinzant Denhardt อันเนื่องจากจะทำให้เกิด
การตอบสนองและสอดคล้องกับทิศทางที ่ประชาชนในท้องถิ ่นมีความต้องการอย่างแท้จริง 
นอกจากนั้นเมื่อผู้วิจัยทำการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา  พบว่า     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยังไม่มีการศึกษาในด้านการบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแนวคิดของ ของ Robert B. Denhardt and Janet Vinzant Denhardt ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีความสำคัญต่อการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่
ความสำเร็จและทำให้เกิดคุณภาพชีวิตของชุมชนและประชาชนที่ดี และระดับการบริหารการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันเป็นอย่างไร จึงทำการศึกษาวิจัยเรื ่อง  “ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบริการ
สาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ” เพื่อที่จะได้เข้าใจ
ถึงสถานการณ์ในการบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน และทิศ
ทางการบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในอนาคต ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การบริหาร
จัดการที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  

2. เพี ่อศึกษาระดับการบริการสาธารณะแนวใหม่ของ Robert B. Denhardt and Janet 
Vinzant Denhardt องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  

3. เพ่ือศึกษาทิศทางการบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ 
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ในอนาคต 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

 1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร  
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      Koontz (1972: 43) กล่าวว่า “การบริหาร หมายถึง การทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน” 
เช่นเดียวกัน Drucker (1979: 9) กล่าวว่า การบริหาร คือการทำให้งานต่าง ๆ ลุล่วงไปโดยอาศัยคน
อื่นเป็นผู้ทำ” ส่วนนักวิชาการในประเทศไทย สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน (2554: 7) ให้ความหมายว่า  
การบริหารเป็นกระบวนการของการทำงานร่วมกับผู ้อื ่นหรือโดยผ่านผู ้อื ่นเพื ่อให้  สัมฤทธิ ์ผล                 
ธนพร มากระจัน (2558) กล่าวว่า “การบริหาร” เป็นกระบวนการของผู้บริหารองค์กร เกิดจากการ
วางแผน สั่งการและจัดการให้การปฏิบัติงานในองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายซึ่งเกิดจาก
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันปฏิบัติงานอย่างมีระบบแบบแผน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล สำหรับด้าน “ทักษะการบริหาร” Katz (1974: 90-102) กล่าวว่า ผู ้บริหารควรมี 3 
ทักษะ คือ 1) ทักษะด้านเทคนิค 2) ทักษะด้านมนุษย์ 3) ทักษะด้านความคิดรวบยอด ส่วน Harris 
(1985 : 33-42) ได้พัฒนาจากทักษะการบริหารของ  Katz ให้ครอบคลุมและใช้งานได้ง่าย โดย
ผู้บริหารต้องมี 3 ทักษะ คือ 1) ทักษะด้านมโนภาพ 2) ทักษะด้านมนุษย์ และ 3) ทักษะด้านเทคนิค  

2. แนวคิดและทฤษฎีการบริหารองค์กรตามหลักการบริการสาธารณะแนวใหม่ 
   แนวคิดของ Robert B. Denhardt and Janet Vinzant Denhardt  นราธิป ศรีราม และ

คณะ (2556, หน้า 46-52) สามารถนำมาใช้ในหลากหลายของสถานการณ์ที ่มุมมองของการจัด
ตำแหน่งให้เป็นประโยชน์ เช่น 1) ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร 2) ตรวจสอบปัจจัย
ของแนวโน้มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรในอนาคต 3) จัดหน่วยงานและกระบวนการที่จำเป็น
จะต้องควบรวมหรือยุบรวมกัน 4) กำหนดวิธีการที่ดีที่สุดที่จะใช้กลยุทธ์นำเสนอ และแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริการสาธารณะแนวใหม่ เป็นแนวคิดที ่อยู่บนพื้นฐานของค่านิยมประชาธิปไตย ความเป็น
พลเมือง และผลประโยชน์สาธารณะ โดยการบริการเพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์สาธารณะถือเป็นหัวใจ
ของแนวคิดนี ้ การบริการสาธารณะแนวใหม่ต้องการปรับวิธ ีการคิดเกี ่ยวกับโครงสร้างและ
กระบวนการขององค์การ ด้วยการเปิดกว้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการให้บริการของภาครัฐให้เพ่ิม
มากขึ้น แม้ว่าการบริการสาธารณะแนวใหม่จะไม่ใช่แนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของการวัดผลได้  แต่ก็เป็น
แนวคิดที่ช่วยเติมเต็มให้เกิดการบริการที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา (นราธิป ศรีรามและคณะ , 2556, น.36-
37) และหากนำแนวคิดนี้มาพิจารณาการบริหารภาครัฐของไทยในปัจจุบัน ภาครัฐเองก็รณรงค์ให้
ประชาชนมีความเป็น “พลเมือง” และ ให้ใช้เป็นคำเรียกไม่ใช่ “ผู ้รับบริการ” “ราษฎร์” หรือ 
แม้กระทั่ง “ประชาชน” ภายใต้วาทกรรม “ประชารัฐ” ประชาชนคือ “พลเมือง” ที่ต้องคำนึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ  มากกว่าผลประโยชน์ปัจเจกบุคคล  เมื่อพิจารณาจากประเด็นนี้ จะเห็นว่า 
NPS ค่อนข้างจะได้เปรียบกว่า NPM ในฐานะของหลักพื้นฐานด้านนโยบายรัฐบาลของประเทศกำลัง
พัฒนาที่มีแนวโน้มค่อนไปทางการใช้อำนาจพิเศษในการบริหารประเทศ (ไชยนันท์ ปัญญาศิริ, 2560, 
น.15) ซึ่งแนวคิดของ NPS มีรายละเอียด ดังนี้  
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1) การให้บริการพลเมือง ไม่ใช่ลูกค้า (Serve Citizens, Not Customers) ผลประโยชน์ 
สาธารณะเป็นผลมาจากการเจรจาต่อรองและตกลงกันในเรื่องของค่านิยมที่มีอยู่ร่วมกันมากกว่าการ  
ที่จะเป็นการนำเอาผลประโยชน์ของแต่ละคนรวมกัน  

2) การค้นหาผลประโยชน์สาธารณะ (Seek the Public Interest) นักบริหารรัฐกิจจะต้อง
ช่วยทำให้เกิดผลประโยชน์สาธารณะที่พลเมืองต้องการร่วมกัน (shared notion of public interest) 
เป้าหมายของการค้นหาผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เพื่อตอบสนองช่วยแก้ปัญหาหรือเป็นทางเลือก
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่การค้นหาผลประโยชน์ดังกล่าวต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
พลเมืองกับนักบริหารรัฐกิจ  

3) การให้คุณค่ากับความเป็นพลเมืองเหนือกว่าความเป็นผู้ประกอบการ (Value Citizenship 
over Entrepreneurship) ผลประโยชน์สาธารณะคือสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดที่ข้าราชการและพลเมืองต้อง
ร่วมกันกำหนดขึ้น และต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากกว่าการนำงบประมาณของรัฐ 
(พลเมืองเป็นเจ้าของ) ไปให้ผู้ประกอบการดำเนินการเหมือนเป็นเจ้าของงบประมาณ ผลประโยชน์
สาธารณะจึงต้องได้รับการตอบสนองโดยข้าราชการและพลเมืองที่เสียสละต่อสังคมมากกว่า  โดย
ผู้ประกอบการที่จะกระทำเสมือนว่างบประมาณแผ่นดินหรือเงินหลวงคือเงินของตนเอง  

4) การคิดอย่างมีย ุทธศาสตร์ ปฏิบัต ิอย่างประชาธ ิปไตย (Think Strategically, Act 
Democratically) นโยบายและแผนงานจะตอบสนองต่อความต้องการของส่วนรวมได้จะต้องเกิดจาก 
กระบวนการรวมกลุ่มและความร่วมมือร่วมใจกัน นโยบายและแผนต้องเกิดขึ้นจากการคิดในเชิงกล
ยุทธ์ที่มีการพิจารณาปัจจัยแวดล้อม และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน ซึ่ งเมื่อมีการดำเนินงานตามกล
ยุทธ ์ท ี ่จะให ้บรรล ุว ิส ัยทัศน ์และพันธกิจที ่ก ำหนดไว ้น ั ้นจำเป ็นต ้องมีการกำหนดบทบาท                       
ความรับผิดชอบและข้ันตอนการปฏิบัติงานให้ 

 5) การตระหนักว่าความพร้อมรับผิดไม่ใช่เรื่องง่าย (Recognize that Accountability Is 
Not Simple) สำหรับแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) ความพร้อมรับผิดแค่นั้นไม่เป็นการ
เพียงพอ เพราะแท้จริงแล้วข้าราชการต้องรับผิดต่อสังคม และยังต้องมีการขยายผลแห่งความรับผิดไป
อย่างกว้างขวาง ทั้งความรับผิดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ค่านิยมของชุมชน  ปทัสถานทางการเมือง 
มาตรฐานทางวิชาชีพ และผลประโยชน์ของพลเมือง  

6) การให้บริการมากกว่ากำกับทิศทาง (Serve Rather than Steer) การบริการรับใช้เป็น 
บทบาทสำคัญของข้าราชการ โดยต้องมีภาวะผู้นำและมีค่านิยมพื้นฐานที่ช่วยสร้างผลประโยชน์
ร่วมกันของพลเมืองมากกว่าการพยายามควบคุมหรือกำกับทิศทางของสังคมให้เป็นไปตามที่รัฐบาล
ต้องการ นโยบายสาธารณะจึงไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจของรัฐเท่านั้น แต่ต้องเป็นผลจากความผูกพัน
ในประโยชน์สาธารณะของพลเมือง ซึ่งต้องมีการเจรจาต่อรอง พูดคุยสนทนาในผลประโยชน์สาธารณะ
ที่เป็นที่มาของนโยบายร่วมกัน  
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7) การให้คุณค่ากับคน ไม่ใช่แค่ผลิตภาพ (Value People, Not Just Productivity) องค์การ
ภาครัฐและเครือข่ายต้องเน้นการมีส่วนร่วมและคำนึงถึงผลสำเร็จในระยะยาว การปฏิบัติงานภาครัฐ
จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้รับความร่วมแรงร่วมใจและการให้ความสำคัญกับทุกคน การบริการสาธารณะ
แนวใหม่  ให้ความสำคัญกับการจัดการผ่านคน  โดยนักบริหารรัฐกิจต้องเห็นความสำคัญของค่านิยม
และผลประโยชน์ของคนในองค์การ  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (1) สำรวจความคิดเห็นกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 400 คน (2) การสัมภาษณ์โดยใช้
แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 5 
ท่าน และ 2. ข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาเอกสาร คำสั่ง หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาวิเคราะห์
และสังเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1. ประชากร เป็นผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในองค์กร
ปกครองท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รวมจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง 
(องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ , 2563)  2. กลุ่มตัวอย่าง (2.1) กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ 
คำนวณกลุ่มตัวอย่างจากจำนวนประชากร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ หาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane, 1973) ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 369 คน ผู้วิจัยเก็บกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 400 คน โดยสุ่ม
แบบง่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 แห่ง (จากทั้งหมด 
13 องค์กร) เก็บข้อมูลตามสัดส่วนขององค์กร โดยมีตัวแทนประชากรตัวอย่างรวม 5 องค์กร จำนวน 
400 ราย (2.2) กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 
ท่าน และ (2.3) การศึกษาเอกสาร โดยการรวบรวมเอกสาร งานวิจัย ข้อมูลที่เก่ียวข้อง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 1. การศึกษาเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา แจกแจง
เป็น ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. การศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ข้อมูลเชิงเนื้อหา ประมวลผลและนำเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนาความ 
 

ผลการวิจัย 
1. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใน

อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ   
   ความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัด

ชัยภูมิ พบว่า ปัจจัย สำคัญมีผลต่อการบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
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ภาพรวมอยู่ระดับมาก (x̄ =3.91, S.D.=0.78) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกปัจจัยสำคัญมีผลต่อการ
บริการสาธารณะแนวใหม่ของงานองค์กรในระดับมาก เรียงลำดับ ปัจจัยสำคัญท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 
ลำดับแรก พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ มีค่าระดับความสำคัญมากที่สุด 4.08 รองลงมาคือปัจจัยด้าน
งบประมาณ มีค่าระดับความสำคัญ 4.03 และปัจจัยด้านการวางแผน มีค่าระดับความสำคัญ 3.97 
(ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น x̄ S.D. แปลผลความสำคัญ 

1.ด้านภาวะผู้นำ 4.08 0.75 มีผลต่อการบริหารมาก 
2.ด้านงบประมาณ 4.03 0.80 มีผลต่อการบริหารมาก 
3.ด้านการวางแผน 3.97 0.77 มีผลต่อการบริหารมาก 
4.ด้านบุคลากร 3.94 0.73 มีผลต่อการบริหารมาก 
5.ด้านวิธีปฏิบัติงาน 3.84 0.79 มีผลต่อการบริหารมาก 
6.ด้านการประเมินผล 3.80 0.84 มีผลต่อการบริหารมาก 
7.ด้านวัสดุอุปกรณ์ 3.74 0.78 มีผลต่อการบริหารมาก 

รวม 3.91 0.78 มีผลต่อการบริหารมาก 
2. การบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองท้องถิ ่นตามหลักของ Robert B. 

Denhardt and Janet Vinzant Denhardt 
ระดับการบริการสาธารณะแนวใหม่ตามหลักการของ Robert B. Denhardt and Janet 

Vinzant Denhardt ในองค์กรปกครองท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x̄ = 3.92, S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาราย ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ

บริการรับใช้พลเมือง ไม่ใช่ลูกค้า (x̄ = 4.24, S.D. = 0.78) และรองลงมา ตามลำดับ คือ เน้นการ

ค้นหาผลประโยชน์สาธารณะ (x̄ = 4.21, S.D. = 0.80) .เน้นคุณค่าความเป็นพลเมืองมากกว่าการเป็น

ผู้ประกอบการ (x̄  = 4.18, S.D.= 0.84) คิดเชิงกลยุทธ์ ปฏิบัติแบบประชาธิปไตย (x̄ = 4.13, S.D.= 

0.79) การตระหนักในความรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องง่าย (x̄  = 3.97, S.D.= 0.77) การให้บริการมากกว่า

การกำกับทิศทาง (x̄  = 3.46, S.D.= 0.75) การให้คุณค่ากับคน ไม่ใช่แค่ผลิตภาพ (x̄  = 3.28, S.D.= 
0.80) ตามลำดับ (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 2 ระดับการบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการของ 
Robert B. Denhardt and Janet Vinzant Denhardt ตามความค ิดเห ็นของบ ุคลากรองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  

หลักการบริการสาธารณะแนวใหม่ของ Robert B. 
Denhardt and Janet Vinzant Denhardt 

x̄ S.D. แปลผล 

1.การบริการรับใช้พลเมือง ไม่ใช่ลูกค้า 4.24 0.78 ระดับมาก 
2.เน้นการค้นหาผลประโยชน์สาธารณะ 4.21 0.80 ระดับมาก 
3. การให้คุณค่ากับความเป็นพลเมืองเหนือกว่าความ   
    เป็นผู้ประกอบการ  

4.18 0.84 ระดับมาก 

4.คิดเชิงกลยุทธ์ ปฏิบัติแบบประชาธิปไตย 4.13 0.79 ระดับมาก 
5.การตระหนักในความรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องง่าย 3.97 0.77 ระดับมาก 
6.การให้บริการมากกว่าการกำกับทิศทาง 3.46 0.75 ระดับปานกลาง 
7.การให้คุณค่ากับคน ไม่ใช่แค่ผลิตภาพ 3.28 0.80 ระดับปานกลาง 

รวม 3.92 0.79 ระดับมาก 
 

3. ทิศทางในการบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นอำเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ ในอนาคต 

 ในการสร้างระบบบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดี ทิศทางการบริหารการปกครองท้องถิ่นในอนาคต 
ควรมีลักษณะดังนี้ 3.1 ลักษณะการบริหารการปกครองภายในองค์กรปกครองท้องถิ่น ควรมีลักษณะ
ดังนี้ (1) มีความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบบริหารของการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง (2) 
รูปแบบและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีความยืดหยุ่นตามความต้องการของชุมชน
และประชาชนในท้องถิ่น (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งจากการจัดเก็บ
รายได้ในท้องถิ่น เงินอุดหนุน และงบประมาณจากการถ่ายโอนภารกิจ (4) ระบบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นควรมีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานโดยการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจาก
ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ชุมชน 3.2 ลักษณะการบริหารการปกครองแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน และทุก
ภาคส่วนในชุมชน ควรมีดังนี้ (1) หน่วยงานภาครัฐควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในด้านต่าง ๆ (2) หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กร
ปกครอง ท้องถิ่นในการพัฒนาภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง (3) เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่
สามารถเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นตามความต้องการของประชาชนโดยรวม (4) มีเครือข่ายองค์การ
บริหารส่วน ท้องถิ ่นในรูปแบบต่าง ๆ ที ่มีความเป็นอิสระ เช่น สมาคมท้องถิ ่น ฯลฯ เพื ่อเพ่ิม
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ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการท้องถิ่น (5) มีการบูรณาการความร่วมมือการทำงานระหว่างภาค
ส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่นในอนาคต 3.3 การใช้วัฒธรรมองค์กรในการ
ขับเคลื่อนการบริการาธารณะแนวใหม่ ได้แก่ (1) ทัศนคติ (2) ค่านิยม (3) ความเชื่อ และ (4) การ
สร้างองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรม 

 
อภิปรายผล 

1. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใน
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ   

    1) ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ มีความสำคัญต่อการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเมื่อ 
ผู้บริหารมีความสัมพันธ์อันดีต่อบุคลากรในหน่วยงานจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเคารพเชื่อฟัง 
ผู้บริหารพร้อมรับฟังและให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงพิจารณานโยบาย 
ของส่วนและกองต่าง ๆ ภายในหน่วยงานโดยการนำไปปฏิบัติควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อมิให้เกิด  
ข้อผิดพลาดขึ้นในองค์กร สอดคล้องกับ มะยุรี  สุดตา และธนัช กนกเทศ (2553) ที่วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบว่า ความสำเร็จในการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ อยู ่ในระดับมาก โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านผู ้นำว่ามีผลต่อ
ความสำเร็จขององค์กรมากท่ีสุด 

2) ปัจจัยด้านงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณควรเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่  
เกี่ยวข้องโดยมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน มีการจัดสรร  
งบประมาณเพื่อการบริหารงานที่เพียงพอต่อการบริหารงาน สอดคล้องกับ สุภางค์ ด่อนแผ้ว (2552) 
ที่วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยพบว่าความพร้อมในส่วนการคลัง ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศรีนวล สรรคพงษ์ (2551) ซึ่งศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการ 
บริหารงานคลังของเทศบาลในจังหวัดพิจิตร พบว่า ด้านการงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

3) ปัจจัยด้านการวางแผนงาน มีการจัดทำแผนในการปฏิบัต ิงานเพื ่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ พร้อมประชาสัมพันธ์ถึงภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ 
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานแก่บุคลากรให้ปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายที่วางไว้ สอดคล้องกับ สุภางค์ ด่อนแผ้ว 
(2552) ที่วิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลใน
เขตอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยพบว่า ในด้านการวางแผน มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับ วารุณี ขำสวัสดิ์ และสิทธิเดช  สิริสุขะ (2558) ที่วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
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การบริหารจัดการงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ 
ประสิทธิภาพมากที่สุด คือ ด้านการวางแผน 

2. การบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองท้องถิ ่นตามหลักของ Robert B. 
Denhardt and Janet Vinzant Denhardt ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว 

    หล ักการบริการสาธารณะแนวใหม ่ของ Robert B. Denhardt and Janet Vinzant 
Denhardt ระดับการบริการสาธารณะแนวใหม่ตามหลักการของ Robert B. Denhardt and Janet 
Vinzant Denhardt ในองค์กรปกครองท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x̄ = 3.92, S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาราย ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ

บริการรับใช้พลเมือง ไม่ใช่ลูกค้า (x̄ = 4.24, S.D. = 0.78) และรองลงมา ตามลำดับ คือ เน้นการ

ค้นหาผลประโยชน์สาธารณะ (x̄ = 4.21, S.D. = 0.80) .เน้นคุณค่าความเป็นพลเมืองมากกว่าการเป็น

ผู้ประกอบการ (x̄  = 4.18, S.D.= 0.84) คิดเชิงกลยุทธ์ ปฏิบัติแบบประชาธิปไตย (x̄ = 4.13, S.D.= 

0.79) การตระหนักในความรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องง่าย (x̄  = 3.97, S.D.= 0.77) การให้บริการมากกว่า

การกำกับทิศทาง (x̄  = 3.46, S.D.= 0.75) การให้คุณค่ากับคน ไม่ใช่แค่ผลิตภาพ (x̄  = 3.28, S.D.= 
0.80) ตามลำดับ สอดคล้องกับแนวคิดของปกรณ์ ศิริประกอบ, 2560, น.73-78, J.V. Dendhart and 
R.B. Denhart, 2011, hassim. ที ่ว ่าการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service) เป็น
แนวคิดที่ให้ความสำคัญกับพลเมืองและการคืนอำนาจให้กับประชาชน โดยให้ความสำคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นจิตวิญญาณสาธารณะ แนวคิดนี้มีรากฐาน
มาจากแนวคิด ดังต่อไปนี้ 1) แนวคิดความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย (Democratic Citizenship)               
2) ตัวแบบชุมชนและประชาสังคม (Model of Community and Civil Society) 3) ทฤษฎีองค์การ
ที่อาศัยหลักมนุษย์นิยมและรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ (Organization Humanism and 
New Public Administration) และ 4) รัฐประศาสนศาสตร์ในยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern 
Public Administration)  

3. ทิศทางในการบริการสาธารณะแนวใหม่ของปกครองท้องถิ่นในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
ในอนาคต ในการสร้างระบบบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี ทิศทางการบริหารการปกครองท้องถิ่นใน
อนาคต ควรมีลักษณะดังนี้ 3.1 ลักษณะการบริหารการปกครองภายในองค์กรปกครองท้องถิ่น ควรมี
ลักษณะดังนี้ (1) มีความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบบริหารของการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง (2) รูปแบบและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีความยืดหยุ่นตามความ
ต้องการของชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้ง
จากการจัดเก็บรายได้ในท้องถิ่น เงินอุดหนุน และงบประมาณจากการถ่ายโอนภารกิจ (4) ระบบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นควรมีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานโดยการทำงานร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการจากผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและ
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ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน 3.2 ลักษณะการบริหารการปกครองแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาค
ประชาชน และทุกภาคส่วนในชุมชน ควรมีดังนี้ (1) หน่วยงานภาครัฐควรให้การส่งเสริมและสนับสนุน
ศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ (2) หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามามีส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครอง ท้องถิ่นในการพัฒนาภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง (3) เปิดโอกาสให้ประชาชน
ในพื้นที่สามารถเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นตามความต้องการของประชาชนโดยรวม (4) มีเครือข่าย
องค์การบริหารส่วน ท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความเป็นอิสระ เช่น สมาคมท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการท้องถิ่น (5) มีการบูรณาการความร่วมมือการทำงานระหว่างภาค
ส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่นในอนาคต และ 3.3 ทิศทางในการบริหาร
ปกครองท้องถิ่นในอนาคตโดยใช้วัฒนธรรม ได้แก่ (1) ทัศนคติ (2) ค่านิยม (3) ความเชื่อ และ (4) การ
สร้างองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรม แล้วนำมาปรับ สร้าง ผลักดันประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) ให้สอดคล้องกับระบบบริหารราชการไทย 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการวิจัย 
1. การบริหารการปกครองท้องถิ่นควรสร้างความเข้มแข็งในปัจจัยสำคัญต่างๆ เพ่ือสามารถ

ดำเนินการบริหารจัดการการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ชุมชนและประชาชนในท้องถิ ่น และควรส่งเสริมให้ประชาชนมีเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการบริหารการปกครองท้องถิ่นเพ่ือทำให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส ลดปัญหาการทุจริต มี
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2. ส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการ
และการดำเนินงานของการปกครองส่วนท้องถิ่นให้บุคลากรทุกระดับ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและ  
เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานในบทบาทของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการปกครอง

ท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ด้านโครงสร้างและความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการ การกระจาย
อำนาจ การพัฒนากลไกภายในท้องถิ ่น การสนับสนุนบทบาทของภาคประชาสังคมในระบบการ
บริหารจัดการท้องถิ่น  เพ่ือให้มีเครือข่ายของภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 

 2. ควรศึกษาเพิ่มเติมปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบริหารการปกครองท้องถิ่นของแต่ละส่วน
งาน เช่น สำนักงานปลัด กองคลังหรือส่วนการคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข ซึ่งผลการวิจัยสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์เพื ่อพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการดำเนินงาน และปรับแนว
ทางการทำงานของการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
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การมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 
อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย 

THE POLITICAL PARTICIPATION OF PEOPLE IN SAWANKHALOK TOWN 
MUNICIPALITY SAWANKHALOK DISTRICT SUKHOTHAI PROVINCE 

 

ธงชัย ทองคำ1 และบรรจง วงค์สุนะ2 

Banjong Wongsuna and Thongchai Tongkum 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไข
ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จำนวน 390 คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม
สำเร็จรูป โดยการหา ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t - test และสถิติ F 
– test นำเสนอข้อมูลผลการวิจัยโดยใช้การบรรยายวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่แตกต่าง
กันมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ อายุ การศึกษา และอาชีพที่
แตกต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน คือ ประชาชนต้องการ
โอกาสเข้าไปเสนอแนวทางการพัฒนา การเข้าไปตรวจสอบ การประเมินผล และการปฏิบัติงานของ
นักการเมือง ดังนั้นจึงควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน ให้มากขึ้นเพ่ือ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีด ี
สำคัญ : การมีส่วนร่วมทางการเมือง, เทศบาลเมืองสวรรคโลก  
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Abstract 
 The objectives of this research articles were : 1) to study the public participation 
in politics of the local people within Sawankhalok Town Municipality, Sawankhalok 
District, Sukhothai Province. 2) to compare the public participation in politics of the 
local people within Sawankhalok Town Municipality, Sawankhalok District,Sukhothai 
Province in term of variables of gender, ages, educational level and different 
occupations 3) to study the suggestion concerning problems and provide solutions 
about public participation in politics of the local people within Sawankhalok Town 
Municipality, Sawankhalok District, Sukhothai Province. The research  instruments used 
in the study is questionnaires. The research samplings consist of 390 local people; 
using computerized systematic program and summarizing by frequency, percentage, 
mean, standard deviation and the comparison of difference by using t-test and  f-test. 
The result of the research found that: 1. The public participation in politics of the local 
people within Sawankhalok Town Municipality, Sawankhalok District, Sukhothai 
Province in the overall view was in moderate level. Focusing on earning,it was found 
that local people participating in genera lelection was at the above average. Problem 
solving proposal, participation in development activities, following up investigation and 
performance evaluation were at moderate level. 2. The comparison of the participation 
in politics of the local people within Sawankhalok Town Municipality, Sawankhalok 
District, Sukhothai Province in term of variables of gender, ages, educational level and 
different occupations, it was found that there was not different in gender. The public 
participation in politics for those in age, educational and occupation differed at the 
significant rate of 0.05. 3. The suggestions on the public participation in politics of the 
local people. Local people want the opportunity to propose development guidelines. 
To examine, evaluate, and perform the performance of politicians Therefore, there 
should be more opportunities for people to participate in all aspects for the 
effectiveness of good local management. 
 

Keywords : Political Participation, Sawankhalok Town Municipality. 
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บทนำ 
 การมีส่วนร่วมในทางการเมืองเป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนกับฝ่ายรัฐ ได้มีโอกาสสื่อสาร
และประสานอรรถประโยชน์ร่วมกัน การดำเนินนโยบายการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของรัฐจะ
เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนมากข้ึน อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ระบอบประชาธิปไตยเป็น
ระบอบการเมืองที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด (วัชรา ไชยสาร, 2552) 
ในการพัฒนาการเมืองไทยเรานั ้นมีจุดมุ ่งหมายไปสู ่การปกครองแบบประชาธิปไตยที ่สมบูรณ์                      
แต่เมืองไทยเรายังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เพราะมีอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาหลายประการ 
อันได้แก่ การที่ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นเฉพาะแค่รูปแบบ คือ มีสภา
ผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชน มีพรรคการเมือง ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่กำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญเท่านั้น โดยเฉพาะประชาการไทยมักมองข้ามเรื่องของส่วนรวม ขาดความสนใจที่จะเข้าไป
มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ปล่อยให้บุคคลเพียงกลุ่มเล็ก ๆ                
มาเป็นผู้กำหนดนโยบายในการปกครอง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถพัฒนาไปสู่การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์แบบได้ (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2553) 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น  3 ส่วน ได้แก่           
การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และสุดท้ายการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นการบริหารที่รัฐบาลกระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นไปบริหารงานเพื ่อแก้ไขปัญหาและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ ่น  เป็น
หน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยที่ใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้นชุมชนต้องมีความ
ตื่นตัวและมีความกระตือรือร้น และมีการเคลื่อนไหวของกลุ่ม องค์กร ชุมชน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเองและที่สำคัญองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต้องการจัดการในเขตพื้นที่ตนเอง เพ่ือ
รกัษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง แต่ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประสบปัญหาใน
หลายด้าน ที่ทำให้การบริหารงานขององค์การองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่ประสบความสำเร็จ
เท่าท่ีควรและไม่ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะปัญหาการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ส่วนมากยังขาดความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ปัญหาเหล่านี้มีส่วนสำคัญ
ทำให้การเมืองในระดับท้องถิ่นไม่ได้รับการพัฒนาและส่งผลถึงการเมืองระดับชาติ และ  โดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 มาตรา 133 มาตรา 254 และ
มาตรา 256 เป็นต้น ได้ระบุการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยตรง  (คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ, 2560) ดังนั้น การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การพัฒนาการเมืองจะเกิดขึ้นเมื่อประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง (สิงห์คำ มณีจันสุข, 
2561) 
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนและเป็น
สถาบันที่เป็นรากฐานในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งกระตุ้นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและมีความเข้าใจในเรื่องการเมืองการบริหารมากขึ้น เพราะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีผู้นำ
ที่มาจากการเลือกตั้งที่จะต้องเสนอนโยบายให้ประชาชนได้ทราบได้คิดและตัดสินใจเลือกก็ย่อม
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครอง การสร้างประชาธิปไตยหรือการพัฒนาการเมือง
ที่มั่นคงจะต้องเริ่มจากการสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นก่อน (ปรัชญา เวสารัชช์, 2542) 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ว่ามีส่วนร่วมทางการเมืองมากน้อย
เพียงใด เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนได้อย่างถูกต้อง
และตรงกับปัญหามากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเมืองไทยไปสู่การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสวรรค
โลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน 
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ออกแบบกรอบแนวคิดในการวิจัยดังรูป 

 ตัวแปรอิสระ 

ข้อมูลทั่วไป 
1) เพศ  
2) อายุ 
3) ระดับการศึกษา 
4) อาชีพ 

ตัวแปรอิสระ 

ข้อมูลทั่วไป 
1) ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
2) ด้านการเสนอปัญหา แนวทางการพัฒนา 
3) ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม  
4) ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการ
ตามกระบวนการดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรค
โลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน มีประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 15,823 
คน (ฝ่ายทะเบียนราษฎร์, 2564)  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จำนวน 390 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของท่าโร ยาโมแน่ (Taro 
Yamane, 1973 อ้างถึงในธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้มีลักษณะเป็น
แบบปลายปิด (Closed-ended) และแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Openended) โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที ่ 1 แบบมีคำตอบให้เลือกโดยสอบถามเกี ่ยวกับข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยวัด
ระดับการมีส่วนร่วม 5 ระดับ (Rating Scale) คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมาก การมีส่วนร่วมทางการเมืองปานกลาง การมีส่วนร่วมทางการ  เมืองน้อย และการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองน้อยที่สุด 
  ส่วนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาล
เมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
 3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
  3.1 ศึกษาเนื้อหาและข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการ
จัดทำแบบสอบถาม 
  3.2 กำหนดขอบเขตของคำถามและร่างให้ครอบคลุมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
  3.3 นำแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความเที่ยงตรงของเนื้อหาตามหลักวิชาการและด้านภาษาท่ีใช้เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา 
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  3.4 นำแบบสอบถามที ่ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญเสนอแนะแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ
อาสาสมัครซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยศึกษาจากประชาชนในเทศบาลเมืองสวรรคโลก  อำเภอสวรรค
โลก จังหวัดสุโขทัย จำนวน 30 คน 
  3.5 นำแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาตรวจสอบให้คะแนน และหาค่าความเชื่อมั่นโดย
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันสูง 
  3.6 จัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1 ผ ู ้ว ิจ ัยได้ทำหนังส ือขอความอนุเคราะห์เพื ่อเก็บรวบรวมข้อมูลว ิจ ัย ถึง
นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถาม และเก็บข้อมูล 
  4.2 นำแบบสอบถามมาเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยเก็บข้อมูลในแต่ละ
หมู่บ้านตามสัดส่วนที่กำหนด ใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญโดยเมื่อเจอกลุ่มเป้าหมายก็เก็บข้อมูลโดยไม่เจาะจง 
  4.3 ตรวจข้อมูลและตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่
ต้องการ 
  4.4 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จำนวน 390 ชุด จากประชาชน ในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยแยกวิเคราะห์ตามลำดับดังนี้ 
  ส่วนที ่ 1 วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ  
การศึกษา และอาชีพ วิเคราะห์แจกแจงความถ่ี (Frequency) คำนวณหาค่าร้อยละ (Percentage) 
  ส่วนที่ 2 วิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามตัวแปรตาม ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับคะแนน ตามวิธีของไลเคิร์ท (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2552) โดยหาค ่าเฉล ี ่ย(Mean) และหาส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้ว
เปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลความหมายของเบสต์ (Best) (วัน เดชพิชัย, 2535) โดยการจัดระดับเป็น 3 
ระดับ 
  ส่วนที่ 3 วิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามตัวแปรตาม ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับคะแนน เช่นเดียวกับส่วนที่ 2 
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  ส่วนที่ 4 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของประชาชนกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน โดยใช้ สถิติ t - test และ F - test ถ้าพบความแตกต่างจะเปรียบเทียบรายคู่โดย
วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’- test) 
  ส่วนที ่ 5 รวบรวมข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไข จากคำถาม
ปลายเปิดนำเสนอเชิงพรรณนา 
 6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นพื้นฐานโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้แก่ สถิติพื้นฐาน มีดังนี้ 1) การแจกแจงความถี่ 2) ค่าร้อยละ 3) 
ค่าเฉลี ่ย (mean) 4) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 5) หาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถาม โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ    ครอนบาค (Cronbach) (ส่งศรี ชมภูวงศ์, 2547) การทดสอบ t ในการ
วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็น อิสระต่อกัน ใช้ t-test 7) ทดสอบ
เอฟ (F - test) ในการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม โดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One – Way Anova) (อ้างถึงในล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2536 : 95) 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชากรกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสวรรคโลก 
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พบว่า 
 กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
อ่ืน ๆ ของกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านและหากพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า 
  ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยรวมอยู ่ในระดับมาก และเมื ่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในประเด็นพูดชักชวนให้เพื่อนหรือบุคคลอื่นไปลงคะแนน
เลือกตั้งให้บุคคลที่คิดว่าเหมาะสมอยู่ในะดับปานกลาง ส่วนประเด็นอื่น ๆ กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมอยู่
ในระดับมาก 
  ด้านการเสนอปัญหาแนวทางการพัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรายงานปัญหาและเรียกร้องต่องานท้องถิ่นอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนประเด็นอ่ืน ๆอยู่ในระดับปานกลางทุกประเด็น 
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  ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลางทุกประเด็น 
  ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเด็นในการ
รับข่าวสารเรื่องประเมินผลการปฏิบัติงานของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยอยู่ในระดับ
มาก ส่วนประเด็นอ่ืน ๆ กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรค
โลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตามตัวแปรอิสระแล้ว พบว่า 
  1. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกทั้งเพศชายและเพศหญิง มีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้งเพศชายและเพศ
หญิงมีส่วนร่วมในด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง 
  2. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกทุกช่วงอายุมีส่วนร่วมทางการเมือง 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มอายุ 30 – 45 ปี และ 46 ปี 
ขึ้นไป มีส่วนร่วมด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง 
  3. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกทุกระดับการศึกษามีส่วนร่วมทางการ
เมือง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการศึกษาปริญญาโท
ขึ้นไปมีการไปใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ ทุกระดับการศึกษา มีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
  4. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกทุกอาชีพมีส่วนร่วมทางการเมือง 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ อยู่ในระดับมาก ส่วนอาชีพนักศึกษามีส่วนร่วมในด้านการเสนอปัญหา แนว
ทางการพัฒนา และด้านการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับน้อย ส่วน
ด้านอื่น ๆ ทุกอาชีพมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรค
โลก อำเภออำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มี
ดังนี้ 
  2.1 กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 ส่วนด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการเสนอปัญหา แนว
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ทางการพัฒนา และด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมทางการ
เมืองไม่แตกต่างกัน 
  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวมแตกต่างกันแต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านการเสนอปัญหา แนวทางการพัฒนา มีส่วนร่วมทางการเมือง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านเข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมทางการเมือง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงานมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2.3 กลุ ่มตัวอย่างที ่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการไปใช้
สิทธิเลือกตั้งและด้านการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานมีส่วนร่วมทางการเมือง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการเสนอปัญหาแนวทางการพัฒนาและ
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  2.4 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมและด้านการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานมีส่วนร่วม
ทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิที ่ระดับ 0.05 ส ่วนด้านการเสนอปัญหา                        
แนวทางการพัฒนามีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
จำนวน 4 ด้าน 
 ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ ประชาชนรู้สึกชินชากับการเลือกตั้ง ขาดความสนใจด้าน
การเมืองท้องถิ่น ประชาชนไม่ทราบประวัติที ่แท้จริงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และกลุ่มผู้สมัครรับ
เลือกตั้งมักเป็นกลุ่มเดิม ๆ แนวทางแก้ไข คือ ต้องมีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้ประชาชนใสใ่จ
ในเลือกตั้ง จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อหน้าที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย และควรมีการ
ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าร่วมอาสารับใช้สังคมโดยการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และมีมาตรการจัดการ
เรื่องผู้ใช้อำนาจทางอิทธิพลการเมืองเก่าอย่างจริงจัง 
 ด้านการเสนอปัญหา แนวทางการพัฒนา ได้แก่ นักการเมืองท้องถิ ่นมักเข้ามาเพื ่อหา
ผลประโยชน์ของตนเอง ประชาชนทั่วไปมักขาดโอกาสเข้าไปเสนอแนวทางการพัฒนาเนื่องจากมี
น้ำหนักน้อย แนวทางแก้ไข จะต้องมีการร้องเรียนไปในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจสอบด้านการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน ผลักดันให้หน่วยงานมีตู้หย่อนบัตรสนเท่ห์ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิด
ช่องทางออนไลน์รับแจ้งเรื่องราวแก่ประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมพูด คิด ทำในการพัฒนา 
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 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ประชาชนในท้องถิ่นไม่สนใจร่วมกิจกรรม มักไม่มีเวลาให้ 
โดยมีการทำกิจกรรมการเมืองนี้เฉพาะกลุ่ม ประชาชนส่วนมากคิดว่าเสียเวลาและไม่ได้ผลประโยชน์ 
และคิดว่าไม่สมควรทำกิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์สิ้นเปลืองงบประมาณ แนวทางแก้ไข คือ ต้องมีการ
วิเคราะห์จัดทำกิจกรรมที่ดึงดูดประชาชน และต้องเป็นกิจกรรมที่ได้ประโยชน์ต่อชุมชนจริง ๆ ควรให้
หน่วยงานประชาสัมพันธ์เหตุผลการจัดกิจกรรมแก่ชุมชน และการจัดกิจกรรมสมควรทำในวันหยุด 
 ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ หน่วยงานมักแจ้งการ
ประเมินผลแก่ประชาชนยังไม่ครบทุกภารกิจ ส่วนมากการทำงานของนักการเมืองจะยากต่อการ
ตรวจสอบ และประชาชนทั่วไปมักไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบการทำงานเพราะคิดว่าเป็นการก้าวก่าย 
แนวทางแก้ไข คือ ประชาชนต้องร่วมกันให้มีน้ำหนักเข้าไปตรวจสอบการทำงานที่ต้องสงสัยเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการทำงานของนักการเมือง
ให้ง่ายขึ้น และต้องชี้แจงการดำเนินงานให้ประชาชนทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้ความคุ้มครองต่อ
ผู้ที่ทำการตรวจสอบให้ปราศจากอำนาจมืด 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สามารถนำผลการวิจัยมาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 พบว่า ประชาชนกรกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง
สวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ที่เป็นเช่นนี้อธิบายได้ว่า เพราะประชาชนได้ทราบถึงในหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยที่จะต้อง
ไปเลือกตั้งเพ่ือเลือกผู้แทนที่จะเข้าไปทำหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน และท่ีสำคัญประชาชน
ส่วนใหญ่กลัวถูกตัดสิทธิบางอย่าง ซึ่งมีประชาชนไม่น้อยเข้าใจว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งถือว่าผิดกฎหมายจึง
ไม่อยากทำผิดกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกฤตา จินดาพรม และโชติมา แก้วกรอง                  
ที่พบว่า สตรีไทยในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของภูมิภาคตะวันตกมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่
ในระดับปานกลาง  โดยด้านการมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุด คือ การชักชวน
ผู้อ่ืนให้ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (สุกฤตา จินดาพรม และโชติมา แก้วกรอง, 2556) และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ โพธิ์คิน ขวาอุ่นหล้า และปัทมา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา ได้ศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัด
บึงกาฬ จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด เพราะประชาชนตื่นตัวในเรื่องการเมืองมากขึ้นและเห็นว่าเป็นเรื่องใกล้
ตัว (โพธิ์คิน ขวาอุ่นหล้า และปัทมา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา, 2563) 
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 และจากผลการวิจัย พบว่า ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการเมือง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี มีส่วนร่วม
อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบันประชาชนเริ่มให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติเป็นอย่างมาก อีกทั้งส่วนราชการต่าง ๆ ก็ได้ส่งเสริมให้มีการณรงค์
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่ของตนในระบบประชาธิปไตย ซึ่ง 
สอดคล้องกับ อํานาจ ศรีพระจันทร์ ซึ่งได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การบรหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี ศึกษาเฉพาะอําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี พบว่าประชาชนมีการไปใช้สิทธิเลือก
ตั้งอยู่ในระดับมาก (อํานาจ ศรีพระจันทร์, 2558) 
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จำแนกตามสถานภาพดังนี้ 
  เพศ แตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
ทุกเพศสามารถแสดงออกในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้เสมอทั้งเพศชายและเพศหญิง โดย
ขึ้นอยู่กับความสนใจทางการเมืองของแต่ละบุคคล เพศจึงไม่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว ที่ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ว่า   
การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสมัครใจของสมาชิกในสังคมการเมืองที่จะ
กระทำโดยมีจุดมุ่งหมายทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องการมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการ
ทำงานของรัฐบาลไม่ว่าจะในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ รวมถึงกิจกรรมทั่วๆ ไป  (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 
2526) 

อายุ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 
สวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน
เนื ่องจากช่วงอายุของแต่ละบุคคลแสดงถึงความตระหนักรู ้มีความนึกคิดรอบคอบและมีค วาม
รับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน อายุจึงมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้นำทางการ
เมืองเข้าไปเป็นผู้แทนในการบริหารท้องถิ่นของตนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สิทธิพันธ์ พุทธหุน 
พบว่า การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นกิจกรรมของประชาชนที่มุ่งจะเข้าไปมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของรัฐบาลในระดับต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในแต่ละสังคมย่อม
แตกต่างกันออกไป (สิทธิพันธ์ พุทธหุน, 2541) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ คันธรส แสนวงศ์ ที่
ได้ศึกษาเรื่องความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมืองและความสนใจทางการเมืองของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์กับ
ความรู ้สึกสัมฤทธิ ์ผลทางการเมืองและความสนใจทางการเมืองของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี               
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (คันธรส แสนวงศ์, 2539) 
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  การศึกษากลุ ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมือง โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาน้อยเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองต่ำ ส่วนผู้มีการศึกษา
สูงเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูง ด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งเอง การเป็นผู้นำกลุ่ม เป็น
ผู้บริหารโดยมีตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และถวิลวดี   
บุรีกุล ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่า ความสนใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย เป็นการ
แสดงตนเป็นผู้มีความสนใจทางการเมือง เช่น ร่วมพูดคุยทางการเมือง การไปเลือกตั้ง เป็นผู้เปิด
ประเด็นพูดคุยเรื่องการเมืองให้ความรู้ต่อผู้อื่น พยายามพูดชักชวนให้ผู้อื่นเลือกผู้ที่ตนสนับสนุนร่วม
ประชาสัมพันธ์ทางการเมือง ความสนใจ และมีส่วนร่วมมาก ได้แก่ การร่วมกิจกรรรมของพรรค เช่น
เข้าร่วมประชุม เป็นต้น (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล, 2548) 
  อาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมแตกต่างกัน 
ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน จะมีความคิดอุดมการณ์ที่ต่างกันทำให้มีความนึกคิด
ต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน โดยเฉพาะผู้ทำงานทางด้านสือสารกับมวลชนต้อง
เข้ากับสังคมและกลุ่มที่มีเวลามากจะให้ความสนใจทางการเมืองมาก โดยอาชีพเดียวกันจะสามารถ
รวมกลุ่มกันในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ดีกว่าลักษณะอื่น เนื่องจากจะมีการสนทนาเรื่อง
เกี่ยวกับการเมืองมีผลกระทบต่ออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เพิ่มศักดิ์ วรรณยิ่ง และคณะ               
ที ่ศ ึกษาเร ื ่องการมีส ่วนร่วมทางการเม ืองของของประชาชนในเขตอำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม (เพิ่มศักดิ์ วรรณยิ่ง และคณะ, 2559) และผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ             
วรทิพย์ มีมาก และคณะ กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการแสดงออก บุคคลมีเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น การเขียน การพูด การโฆษณา การพิมพ์ ซึ่งการแสดงออกเหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบ
ของการวิพากษ์วิจารณ์ตามสื่อต่าง ๆ (วรทิพย์ มีมาก และคณะ, 2547) 
 
สรุป 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื ่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
สวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตพื้นที่เทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม
ทางการเมืองด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นการแสดงให้เห็นว่าการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนมีความสำคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  โดย
ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจะมีลักษณะเป็นการสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนเพื่อเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า 
 ดังนั้นประชาชนในประเทศควรได้รับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองหรือเพ่ือให้ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ือให้ประชาชนได้มีอำนาจประชาธิปไตยที่แท้จริง มิใช่เข้าไปมีส่วนร่วม
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ทางการเมืองเพื่อทำตามกฎหมายข้อบังคับเท่านั้น จากการให้บริการด้านการศึกษาที่รัฐได้ให้บริการ
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการ เมือง ในการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนั้น จากการให้
ข้อมูลปลายเปิดจะเห็นได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้พอสมควรในการมีส่วนร่วมทางการเมือง หรือการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ จากการเสนอข้อเท็จจริงทางการเมืองของประชาชนจะมีการการ
เข้าใจระบบทางการเมือง และหากประชาชนมีความสนใจในทางการเมืองมีการเปิดรับข่าวสารและ
เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นหรือช่วยถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมได้รับรู้จะกระตุ้นให้คน
ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นจะส่งผลทำให้ระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้นได้ 
 ดังนั้น การปกครองประชาธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์จะขึ้นอยู่กับประชาชนที่มีส่วนร่วมทางการ
เมืองซึ่งถือเป็นการได้มาซึ่งอำนาจอธิปไตย ประชาชนต้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ของส่วนรวมเสียก่อน 
ซึ่งก็คือประชาชนจะต้องมีทัศนคติที่ไม่เป็นปฏิปักษ์หรือทัศนคติท่ีไม่ขัดแย้งต่อระบอบการเมือง เพราะ
ในแนวทางจิตวิทยาแล้วทัศนคติอยู่ในจิตใจของบุคคล หากเมื่อมีสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง มากระตุ้น
เกี่ยวกับความเชื่อมั่นและทัศนคติแล้ว บุคคลก็จะแสดงพฤติกรรมปรากฏออกมา ดังนั้น ทัศนคติจึงมี
ความสำคัญต่อการตอบสนองของบุคคลเป็นอย่างมาก นั้นก็คือ บุคคลมีพฤติกรรมอย่างไรนั้น ก็จะมี
ทัศนคติเป็นเครื่องกำหนด ส่วนพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล คือสิ่งที่กำหนดชนิดของระบบ
การเมือง และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
 สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยไดท้ำการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยเลือกทำการวิจัยกับกลุ่มประชากร
ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากเป็นกลุ่ม
สังคมเมืองที่มีการดำรงชีวิตเกี่ยวข้องกับข่าวสาร โดยหน่วยงานปกครองท้องถิ่นได้มีการแจ้งข่าวสาร 
เช่น การลงสมัครรับเลือกตั้ง การออกเสียงเลือกตั้ง การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยไปแล้วนั้น จึง
เป็นที่น่าสนใจผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความเหมาะสมที่จะทำการวิจัยกลุ่มประชากรดังกล่าว โดยจะศึกษา
เกี่ยวกับตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนำข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยนำมาซึ่งการพัฒนาทางการเมือง เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบอบประชาธิปไตยของไทย
ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการศึกษา การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 
อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยทำให้ทราบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมต่ำสุด คือ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม รองลงมา คือ 
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ด้านการเสนอปัญหาแนวทางการพัฒนาและด้านการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามลำดับ ส่วนด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยจึงเห็นว่าด้านที่มี
ส่วนร่วมน้อยควรได้รับการปรับปรุงก่อนด้านอื่น ๆ ผู้ศึกษาวิจัยได้สรุปและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1.1 หน่วยงานภาครัฐ ควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย กระตุ้นประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง อาทิ เช่น ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองแบบประชาธิปไตย รณรงค์ให้นักการเมืองประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่างที่แบบอย่างที่ดีมีการให้รางวัลและ ปราบปรามและลงโทษข้าราชการที่ทุจริตนักการเมืองที่
คอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดแรงจูงใจต่อการทำงานทัศนคติที่ดีสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบ
การเมือง 
  1.2 การปกครองส่วนท้องถิ ่น ควรสนองนโยบายของภาครัฐ  โดยส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างใกล้ชิด จัดบริการให้เป็นรูปธรรมให้มากขึ้น 
และแก้ปัญหาพื้นฐานของประชาชนในเขตพื้นที่เพื่อให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ด ี
  1.4 ควรนำผลการวิจัยที่ค้นพบจากการวิจัยนี้ ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น ๆ ที่มีบริบทที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ 
ทางการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากข้ึน คือ 
   1.4.1 ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ควรส่งเสริมในการสร้างจิตสำนึกและ
ประชาสัมพันธ์ในความสำคัญของการเลือกตั้งโดยหน่วยงานของรัฐ ให้ประชาชนไดต้ระหนักว่ามีผลต่อ
การช่วยพัฒนาท้องถิ่นหรือประเทศชาติ เพราะเมื่อใดที ่ประชาชนไม่สนใจทำหน้านี้ การไปร่วม
กิจกรรมการเลือกตั้งก็จะลดลง 
   1.4.2 ด้านการเสนอปัญหาแนวทางการพัฒนา ควรปรับปรุงให้มีตู้  หรือ
ช่องทางออนไลน์สำหรับรับความคิดเห็น เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาในการจัดทำโครงการ
ควรมีการทำประชาพิจารณ์ และให้ทุกคนในท้องถิ่นได้ร่วมคิดเสนอแนวทางในการพัฒนา และเสนอ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้แก้ไขได้ตรงประด็น 
   1.4.3 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม ควรพิจารณาปรับปรุงการจัดกิจกรรม ควร
เป็นกิจกรรมประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชุมชนจริง ๆ และอย่างทั่วถึง โดยประกอบด้วยสิ่งที่น่าสนใจ
และดึงดูดเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเพ่ิมข้ึน 
   1.4.4 ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานควร
ปรับปรุงการให้โอกาสประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองให้มากขึ้น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามความเป็น
จริง แจ้งให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง    
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 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  2.1 ควรศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย 
  2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งตัวผู้นำท้องถิ่นของประชาชนในอำเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
  2.3 ควรศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
  2.4 ควรศึกษาวิจัย ด้วยวิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับ
การมีส่วน ร่วมทางการเมืองและลักษณะอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดสำหรับนำมาใช้วางแผนการ
พัฒนาต่อไป 
  2.5 ควรมีการศึกษาเกียวกับความคิดเห็น การคัดค้านร้องเรียนและปัญหาเชิงพื้นที่ 
ที่เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นที่มีบริบทพื้นที่ต่าง ๆ กัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ให้ได้ถึงแนว
ทางการแก้ไขและพัฒนาระบบการเมืองทองถิ่นให้มีการบริหารงานที่ดีข้ึนต่อไป 
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แรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564 ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 
The Motivation of Local Election 2021 in Student Faculty of Law and Political 

Science Northern College, Tak Province 
 

สุภารตัน์ ดวงเกต1ุ นวภัทร โตสุวรรณ2์ และไอศูรย์ นาเคส เฮงนิธิธันยกุล3 
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บทคัดย่อ 
  การศึกษาในครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษามาเสนอแนะแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 3. เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการศึกษาวิจัยด้านการเลือกตั้งท้องถิ่นของผู้ที่สนใจต่อไป กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ จำนวน 110 คน โดยใช้แบบสอบถาม และสถิติที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564 ของนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก แรงจูงใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ แรงจูงใจการมีส่วนร่วม
เสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น แรงจูงใจการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง แรงจูงใจการส่งเสริมการ
ปกครอง และแรงจูงใจการใช้สิทธิของตนเอง 
 
คำสำคัญ : แรงจูงใจ, เลือกตั้งท้องถิ่น, วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
 
Abstract 
 The objectives of the study were (1) to study the motivation of local election 
2021 in student faculty of law and political science Northern College, Tak Province. (2) 
To use the information obtained from the study to suggest ways to disseminate and 

 
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจำหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอรท์เทิร์น 
3 อาจารย์ประจำหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอรท์เทิร์น 
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promote the participation of students in faculty of law and political science Northern 
College, Tak Province. (3) as a basis for research on local elections for interested 
persons. sample group are 110 law and political science students, using a questionnaire 
and the statistics used in the data analysis were mean, percentage and standard 
deviation. 
 The results of this study show the motivation of students ' local elections in 
2564. The overall and individual motivations were at a high level. the individual 
motivation Average ranking from low to high is Motivation for participation in local 
development, Motivation of political participation, Motivations for promoting 
governance and self-righteous motivation. 
 
Keywords : Motivation, Local Election, Northern College 
 

บทนำ  
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ในมาตรา 4 ได้จัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ คือ ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคและระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 3 การจัดระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น โดยให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล สุขาภิบาล ราชการส่วนท้องถิ่นอื ่นตามที่มีกฎหมายกำหนด (สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2564) การเลือกตั้งท้องถิ่นมีความสำคัญคือ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็น
ประชาธิปไตยรากฐานที่ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้มากที่สุดและใกล้ชิดประชาชนที่สุด 
ประชาชนสามารถใช้สิทธิของตนเองเลือกผู ้บริหารท้องถิ ่นและสมาชิกสภาท้องถิ ่นที ่เห็นว่ามี
ความสามารถทำงานเพื่อท้องถิ่นของตนเองได้ดีที่สุด อีกทั้งประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมเสนอ
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้ตอบสนองปัญหาและความต้องการได้มากที่สุด 
 การเลือกตั้งระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยเป็น
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
(ส.อบต.) ทั่วประเทศ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,300 แห่ง ซึ่งเป็นการเลือกตั้งระดับองค์การ 
บริหารส่วนตำบล เป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้
รายงานข้อมูลจำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล (อบต.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 27,386,272 คน 
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มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 20,424,603 คน คิดเป็นร้อยละ 74.58 จากสถิติดังกล่าวทำให้พบว่า
ประชาชนให้ความสนใจในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเป็นอย่างมาก (สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง, 2564) 

ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564 ของนักศึกษา คณะ
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา เสนอแนะแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษา และเพ่ือเป็นข้อมูลเผยแพร่การศึกษาด้านการเลือกตั้งท้องถิ่นของผู้ที่สนใจ
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย   
  1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 

2. เพ่ือนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเสนอแนะแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
จังหวัดตาก 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยด้านการเลือกตั้งท้องถิ่นของผู้ที่สนใจต่อไป 
  

สมมติฐานของการวิจัย 
แรงจูงใจด้านการใช้สิทธิของตนเอง เป็นแรงจูงใจที่ทำให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และ

รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ทราบถึงแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และ

รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 
2. นำข้อมูลผลการศึกษาแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และ

รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก มาเสนอแนะแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 

3. ทราบถึงข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยด้านการเลือกตั้งท้องถิ่นของผู้ที่สนใจต่อไป 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564 ของนักศึกษา คณะ

นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าและแบ่งวิธีการตามลำดับ  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัย

นอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก จำนวน 150 คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์

ทเทิร์น จังหวัดตาก จำนวน 110 คน โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางที่สำเร็จรูปของ
เครจซี่และมอร์แกน (ประสพชัย พสุนนท์, 2557) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามมาตรวจสอบข้อมูลลงรหัสและ ประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1) การหาค่าร้อยละ (Percentage) คือ เป็นการหาสัดส่วนของข้อมูลโดยเปรียบเทียบกับ 
จำนวนร้อย  

2) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลในชุดนั้น ๆ 
(ถิรเดช พิมพ์ทองงาม, 2552) 

3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย 
 การศึกษานี้ เป็นการศึกษาแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ งท้องถิ่น ปี 2564 ของนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งผล
การวิเคราะห์ ประกอบด้วย 
ตารางท่ี 1 แสดงจำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ 
เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 48 43.7 
หญิง 62 56.3 
รวม 110 100 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 43.7 (จำนวน 48 คน) เพศ
หญิง ร้อยละ 56.3 (จำนวน 62 คน) 
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ตารางท่ี 2  แสดงจำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามชั้นปีที่กำลังศึกษา 
ชั้นปีที่ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 24 21.8 
2 21 19.1 
3 28 25.5 
4 37 33.6 
รวม 110 100 

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามชั้นปี ส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ชั้น 
ปีที่ 4 ร้อยละ 33.6 (จำนวน 37 คน) รองลงมา คือชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 25.5 (จำนวน 28 คน) ชั้นปีที่ 1 
ร้อยละ 21.8 (จำนวน 24 คน) และชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 19.1 (จำนวน 21 คน) ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามสาขาวิชาที่กำลังศึกษา 
สาขาวิชา จำนวน (คน) ร้อยละ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 63 57.3 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 47 42.7 
รวม 110 100 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสาขาวิชาที่กำลังศึกษา ส่วนใหญ่
ศึกษาอยู่สาขาวิชารัฐศาสตร์ ร้อยละ 57.3 (จำนวน 63 คน) สาขาวิชานิติศาสตร์ ร้อยละ 42.7 
(จำนวน 47 คน)  
 
ตารางท่ี 4 แสดงจำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามครั้งของการเลือกตั้ง 
จำนวนครั้ง จำนวน (คน) ร้อยละ 
ครั้งที่ 1 45 40.9 
ครั้งที่ 2 36 32.7 
ครั้งที่ 3 21 19.1 
มากกว่า 3 ครั้ง 8 7.3 
รวม 110 100 
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จากตารางที่ 4.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามครั้งของการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่เป็นผู้
เลือกตั้งครั้งที่ 1 ร้อยละ 40.9 (จำนวน 45 คน) ครั้งที่ 2 ร้อยละ 32.7 (จำนวน 32.7 คน) ครั้งที่ 3 
ร้อยละ 19.1 (จำนวน 21 คน) และมากกว่า 3 ครั้ง ร้อยละ 7.3 (จำนวน 8 คน) 
 
ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
  แรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564 ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ แรงจูงใจการส่งเสริมการ
ปกครอง แรงจูงใจการใช้สิทธิของตนเอง แรงจูงใจการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง แรงจูงใจการมี
ส่วนร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยจะถูกนำเสนอทั้งภาพรวม รายด้าน ดังตารางที่  5 – 9  
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น 
ปี 2564 ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก โดยรวมและ
รายด้าน 

แรงจูงใจที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น 
ระดับความคิดเห็น 

X  SD ระดับ ลำดับ 
1. แรงจูงใจการส่งเสริมการปกครอง 4.11 0.78 มาก 3 
2. แรงจูงใจการใช้สิทธิของตนเอง 4.07 0.79 มาก 4 
3. แรงจูงใจการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 4.20 0.74 มาก 2 
4. แรงจูงใจการมีส่วนร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 4.43 0.63 มาก 1 
รวม 4.20 0.74 มาก  

 
จากตารางที่ 4.5 แรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564 ของนักศึกษาคณะ

นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก พบว่า แรงจูงใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.20, S.D. = .74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู่งสุดเป็นอันดับแรก คือ แรงจูงใจการมีส่วนร่วมเสนอแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น รองลงมาคือ แรงจูงใจการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง แรงจูงใจการส่งเสริมการ
ปกครอง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือแรงจูงใจการใช้สิทธิของตนเอง ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ด้าน
แรงจูงใจการส่งเสริมการปกครอง 

แรงจูงใจการส่งเสริมการปกครอง 
ระดับความคิดเห็น 

X  SD ระดับ ลำดับ 
1. การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเสาหลักของระบอบประชาธิปไตย 3.96 0.81 มาก 4 
2. การเลือกตั้งท้องถิ่นช่วยส่งเสริมการปกครองตนเองในชุมชน 4.30 0.75 มาก 1 
3. การเลือกตั้งท้องถิ่นส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น 4.14 0.72 มาก 2 
4. โดยภาพรวมการส่งเสริมการปกครอง เป็นแรงจูงใจที่มีผลต่อ
การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของท่านในระดับใด 

4.05 0.82 มาก 3 

รวม 4.11 0.78 มาก  
 

จากตารางที่ 6 แรงจูงใจที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น พบว่า แรงจูงใจด้านการ
ส่งเสริมการปกครอง โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( X = 4.11, S.D. = .78) โดยเรียงลำดับ
คะแนนเฉลี่ย จากมากไปหาน้อยได้แก่ การเลือกตั้งท้องถิ่นช่วยส่งเสริมการปกครองตนเองในชุมชน  
การเลือกตั้งท้องถิ่นส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น และภาพรวมการส่งเสริมการปกครอง 
เป็นแรงจูงใจที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส่วนอันดับสุดท้าย คือ การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเสาหลัก
ของระบอบประชาธิปไตย 
ตารางท่ี 7  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น

ด้านแรงจูงใจการใช้สิทธิของตนเอง 

แรงจูงใจการใช้สิทธิของตนเอง 
ระดับความคิดเห็น 

X  SD ระดับ ลำดับ 
1. การใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นการใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

3.97 0.82 มาก 4 

2. การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิของตนเองในการตัดสินใจ
เลือกผู้ที่มีนโยบายที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4.15 0.78 มาก 1 

3. ในการเลือกตั้ง ได้ใช้สิทธิของตนเองเลือกผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในการทำงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

4.05 0.83 มาก 3 

4. โดยภาพรวมการใช้สิทธิของตนเอง เป็นแรงจูงใจที่มีผลต่อการ
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของท่านในระดับใด 

4.10 0.74 มาก 2 

รวม 4.07 0.79 มาก  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1456 
 

จากตารางที่ 7 แรงจูงใจที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น พบว่า แรงจูงใจการใช้สิทธิ
ของตนเอง โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( X = 4.07, S.D. = .79) โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ย 
จากมากไปหาน้อยได้แก่ การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิของตนเองในการตัดสินใจเลือกผู้ที่มี
นโยบายที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นของตน การใช้สิทธิของตนเอง เป็นแรงจูงใจที่มีผลต่อการไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้งของท่าน และในการเลือกตั้ง ได้ใช้สิทธิของตนเองเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการ
ทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ส่วนอันดับสุดท้าย คือ การใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นการใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
 
ตารางท่ี 8  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น

ด้านแรงจูงใจการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 

แรงจูงใจการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

X  SD ระดับ ลำดับ 
1. กิจกรรมการเลือกตั้ง กิจกรรมทางการเมืองทุกกิจกรรมทั้งใน
และนอกวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วมอยู่เสมอ 

4.20 0.79 มาก 3 

2. ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองทุกเรื่อง เป็นสิ่งที่ต้องติดตาม 4.25 0.77 มาก 1 
3. กิจกรรมของท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม 4.10 0.73 มาก 4 
4. โดยภาพรวมการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นแรงจูงใจที่
มีผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของท่านในระดับใด 

4.24 0.69 มาก 2 

รวม  4.20 0.74 มาก  
 

จากตารางที่ 8 แรงจูงใจที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น พบว่า แรงจูงใจการเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = .74) โดยเรียงลำดับ
คะแนนเฉลี่ย จากมากไปหาน้อยได้แก่ ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองทุกเรื่อง เป็นสิ่งที่ต้องติดตาม  
การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นแรงจูงใจที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของท่าน และกิจกรรม
การเลือกตั้ง กิจกรรมทางการเมืองทุกกิจกรรมทั้งในและนอกวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วม
อยู่เสมอ ส่วนอันดับสุดท้าย คือ กิจกรรมของท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม 
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ตารางท่ี 4.9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น
ด้านแรงจูงใจการมีส่วนร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

แรงจูงใจการมีส่วนร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
ระดับความคิดเห็น 

X  SD ระดับ ลำดับ 
1. เข้าร่วมเวทีประชามติกับชุมชนเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา 4.59 0.56 มากที่สุด 1 
2. มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมเสนอ
แนวทางเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

4.46 0.60 มาก 2 

3. การมีส่วนร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นทำให้เกิดการ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

4.24 0.72 มาก 3 

รวม 4.43 0.63 มาก  
 

จากตารางที่ 9 แรงจูงใจที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น พบว่า แรงจูงใจการมีส่วน
ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = .63)  
โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ย จากมากไปหาน้อยได้แก่ เข้าร่วมเวทีประชามติกับชุมชนเพื่อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนา และมีความตระหนักและให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมเสนอแนวทางเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ส่วนอันดับสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นทำให้เกิดการพัฒนา
แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564 ของนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก พบว่า แรงจูงใจโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ แรงจูงใจการมี
ส่วนร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น แรงจูงใจการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง แรงจูงใจการ
ส่งเสริมการปกครอง และแรงจูงใจการใช้สิทธิของตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก มีแรงจูงใจจากการมีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง มีความต้องการให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชน 
ท้องถิ่น อีกทั้งนักศึกษาทั้งสองสาขาวิชา เป็นผู้ศึกษาทางด้านกฎหมาย และการเมืองการปกครองของ
ประเทศไทย ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ดังนั้นจึงเป็นแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจการมีส่วนร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นแรงจูงใจที่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก  
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มีแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นมากท่ีสุด ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษา เกิดแรงจูงใจจากการเข้า
ร่วมเวทีประชามติร่วมกับชุมชนเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ นักศึกษามี
ความตระหนักและให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นทำให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน รองลงมา พบว่า แรงจูงใจการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นแรงจูงใจที่นักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก มีแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
รองลงมา ทั้งนี้เนื่องจาก นักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้ง กิจกรรมทาง
การเมืองทุกกิจกรรมทั้งในและนอกวิทยาลัย อีกท้ังเป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมสม่ำเสมอ 
ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองทุกเรื่อง เป็นสิ่งที่ต้องติดตาม และให้ความสนใจ 
นักศึกษาให้ความสนใจในกิจกรรมของท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งโดยภาพรวมการ
เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นแรงจูงใจที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในระดับมาก 
 แรงจูงใจการส่งเสริมการปกครอง เป็นแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งลำดับสุดท้าย ทั้งนี้
เนื่องจาก ในปัจจุบันนิยามของแรงจูงใจในการเลือกตั้งท้องถิ่นมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตาม
บริบทสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
 ทั้งนี้จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564 ของนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก ผู้ศึกษาจึงนำเสนอแนวทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองดังนี้  
 1. จัดกิจกรรมรณรงค์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การจัดนิทรรศการให้ความรู้
เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 2. จัดเวทีเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระดับท้องถิ่น 
 3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ือจัดทำ
โครงการ และมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 4. จัดทำเวทีประชามติ ประชาพิจารณ์ในการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  

จากแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับ
ท้องถิน่ ที่ผู้ศึกษาได้เสนอแนะแนวทางนั้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของคงชิต ชินสิญจน์ (2564) 
ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการเมืองในองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย คือ ควรให้ความรู้
ทางการเมืองแก่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง จัดกิจกรรมที่ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการ
เป็นทั้งผู้นำและผู้ตามในแต่ละกิจกรรม เปิดเวทีชาวบ้านเพ่ือแสดงความคิดเห็นระหว่างคนในชุมชนกับ
ผู้บริหาร และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
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ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าแรงจูงใจด้านการมีส่วนร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และ
แรงจูงใจการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นแรงจูงใจและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนท้องถิ่น
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจที่เปลี่ยนบทบาทการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น จากเดิม การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเสาหลักของระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งท้องถิ่นช่วย
ส่งเสริมการปกครองตนเองในชุมชน การเลือกตั้งท้องถิ่นส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น นำสู่
การเลือกตั้งท้องถิ่นวิถีใหม่ วิถีแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น และวิถีการบริหารและ
จัดการชุมชนภายใต้หลักประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศักดา พลเข้ม (2564) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประชาชนกับการมีส่วน
ร่วมต่อการเมืองการปกครองในท้องถิ่น พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหัวใจสำคัญในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็น ร่วมตัดสินใจต่อการเมืองการปกครองในท้องถิ่นและระดับประเทศ และที่สำคัญการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนนั้นเป็นการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและควบคุมการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐได้เป็นอย่างดี การปกครองท้องถิ่นถือว่าเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยระดับชาติ 
เพราะการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย ในระดับชาติจะประสบความสำเร็จได้ก็
จำเป็นต้องอาศัยพัฒนาการของการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นก่อน โดยการสร้างความเข้าใจและ
การยอมรับจากประชาชนว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของเขา นอกจากนี้การปกครองท้องถิ่นเปรียบเสมือนสถาบันฝึกอบรมประชาชนให้มีความเข้าใจใน
กระบวนการและกลไกทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะจะช่วยให้ประชาชน
เกิดการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจในระบบการเมืองมากยิ่งขึ้น 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 จากการศึกษาวิจัย แรงจูงใจด้านการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และแรงจูงใจการใช้สิทธิ
ของตนเอง ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้เข้าใจในสิทธิของตนเองตามวิถีประชาธิปไตยเพ่ิมมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นเพ่ิมเติม เพ่ือ
นำสู่การศึกษาวิจัยการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลไปพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ควรศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การเลือกตั้งท้องถิ่น และการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียมแนวใหม่ (New DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการ

เฉพาะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
Guidelines for promoting learning management using New Distance 
Learning Television (New DLTV) for Small-Size Schools with specific 

needsUnder the Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 1. 
 

ธัชกร พรเวยีง1 
Taschakorn Ponwiang 

 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแนวใหม่ (New DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
ความต้องการเฉพาะสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เก็บข้อมูลโดยใช้
การสอบถาม การสนทนากลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแนวใหม่ (New DLTV) สำหรับ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1 โดยรวมและรายประเด็น มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำ ดังนี้ 
ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ตามลำดับ แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแนว
ใหม่ (New DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะฯ ดังนี้ ควรจัดการอบรมให้แก่
ครูได้ทบทวนการจัดการเรียนการสอนในสาระหลัก เช่น ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ สำหรับครูที่
จบสาขาอื่น ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำแนะนำ
เทคนิคการจัดการชั้นเรียน การควบคุมห้องเรียน การเสริมแรง การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
เทคนิคการสอนโดยใช้ New DLTV การเรียนรู ้พื ้นฐานภาษาชนเผ่า ให้แก่คณะครู ควรกำหนด
เป้าหมายผลการเรียนรู้โดยเฉพาะให้กับโรงเรียนขนาดเล็กฯ เพื่อใช้ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
บริบทของตนเอง 
 

คำสำคัญ : แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้, การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแนวใหม่, โรงเรียน 
ขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะ 
 

 
1 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
Email : taschakorn.t@esdc.go.th, Tel. 061-7955-653 
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Abstract  
The research purposes were to study the problems and guidelines for 

promoting learning management using New Distance Learning Television (New DLTV) 
for Small-Size Schools with specific needs Under the Chiang Mai Primary Educational 
Service Area Office 1 .  This study used qualitative research which data were acquired 
by questionnaire, focus group and workshop. The data were analyzed by using Mean, 
Standard Deviation, and Content Analysis. The research results were found as follows: 
1 )  The problems of promoting learning management using New DLTV for Small-Size 
Schools with specific needs was in high level of Mean in the holistic and each item.  
The ranking of Mean from high to low, the readiness aspect, management aspect, 
instruction aspect, and learners aspect. Guidelines for promoting learning management 
using New DLTV for Small-Size Schools with specific needs; Should provide training for 
teachers to review teaching management in the main subject such as English, science, 
etc. for teachers who graduated in other fields, Experts from university or institute of 
expertise should be invited to give advice on classroom management techniques. 
Classroom control, reinforcement, innovative learning management development 
Teaching techniques using New DLTV, learning the basics of tribal languages, etc. for 
teachers, Administrators and teachers using New DLTV should be developed through 
meetings, trainings, exchanging knowledge. or school with good practice to transfer 
knowledge, experience, and techniques for teaching and learning by using New DLTV, 
and It should target specific learning outcomes for Small-Size Schools with specific 
needs to be used to develop in accordance with their own context. 
 
Keywords : Guidelines for promoting learning management, New Distance Learning 
Television, Small-Size Schools with specific needs. 
 
บทนำ  
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจุดเน้น ยุทธศาสตร์ 6 ประการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี โดยนำการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งมีสาระท่ีสำคัญได้แก่ การใช้
สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก ลดความเหลื่อมล้ำ จัดการศึกษาให้
ทั่วถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information 
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and Communication Technology : ICT) เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล กระทรวงศึกษาธิการ 
(DL Thailand) ให้บูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (Educational 
Television: ETV)  ได้กำหนดจุดเน้นและตัวชี ้วัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา ให้หน่วยงานทุกระดับ
พัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning Information Technology : DLIT ให้เหมาะสมกับโรงเรียนและผู้เรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแก้ไขปัญหาของโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ เช่น ครูสอนไม่ครบชั้นเรียน โดย
ส่งเสริมให้มีการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง
เต็มรูปแบบ โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นโรงเรียนต้น
ทางที่มีคุณภาพ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในพื้นที่พิเศษด้วย 
ได้แก่ พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2561) 
  ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นประเด็นสำคัญในการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ทางการศึกษาของแต่ละพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่สูง เป็นกลุ่ม
โรงเรียนที่ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิต และคุณภาพทางการศึกษาที่แตกต่าง ไม่เท่าเทียมกับโรงเรียนทั่วไป 
บางโรงเรียน เป็นพื้นที่ทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบาก การสื่อสารยังไม่เสถียร รวมทั้งระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาที่ไม่ดีพออีกทั้งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ไม่มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาประสบปัญหาในการเดินทางและการดำรงชีวิตที่ยากลำบาก 
ปัญหาดังกล่าวมีผลทำให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน มีการโยกย้าย
บ่อย ทำให้ขาดแคลนครู ส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารจัดการศึกษา ขณะเดียวกันปัญหาการ
สื่อสารเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักใน
การสื่อสาร เนื่องจากแต่ละพื้นที่ก็มีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเฉพาะของตน มีความเชื่อ วัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา เช่น การอ่าน
ออกเขียนได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงมี
ความยุ่งยากลำบากและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของผู้เรียนโดยตรง 
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560)  แม้ว่าจะมีความพยายามในแก้ไขปัญหาเรื่อง
คุณภาพของผู ้เร ียนโดยใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ในต้นปีการศึกษา 2561 ได้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแนวใหม่“New 
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Distance Learning Television: New DLTV” โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้ (สำนักงานมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,2562) 1) การปรับผังรายการใหม่ที่มุ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมผู้เรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู และประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เพ่ือให้
เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันสอดคล้องกับสภาวะการณ์การศึกษาของโลกในยุคปัจจุบัน  2) การ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแนวจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 3) การเปลี่ยน
ระบบการออกอากาศจากการออกอากาศสดเป็นแบบบันทึกเทป โดยมีการวางแผนการถ่ายทำ
รายการ การทำ Story Board  4) การปรับห้องเรียนต้นทางที่ใช้ในการออกอากาศและอุปกรณ์
สถานีโทรทัศน์ให้มีความทันสมัย 5) เพ่ิมช่องทางการเข้าถึง DLTV โดยพัฒนาเว็บไซต์ (website) และ
แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา (Application on mobile) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ชมทกุช่วงวัย 
สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น มีเป้าหมายที่สำคัญคือ “ลดช่องว่าง  สร้าง
โอกาสทางการศึกษา ปรับห้องเรียน เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน”  แต่โอกาสและ
คุณภาพทางการศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ยังมีช่องว่างระหว่างกันมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ยังพบกับวิกฤตความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับกระทบ
ปัญหาเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะผู้เรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาคุณภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กใน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 35 โรงเรียน และ
เป็นโรงเรียนที่มีความต้องการเฉพาะที่นำการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแนวใหม่ (New 
DLTV) มาใช้ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญตลอดจน
เห็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ช่วยให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีความ
ต้องการเฉพาะ สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงได้จัดทำ
โครงการวิจัยนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมแนวใหม่ (New DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนที่มีความต้องการเฉพาะ 
สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแนวใหม่ใหม่ (New DLTV) ให้มี
ความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ ด้านบุคลากร ที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน ทราบบทบาทหน้าที่
ของตนเอง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะคุณภาพผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสและ
คุณภาพทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 
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สภาพปัญหาการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมแนวใหม ่

(New DLTV) สำหรับโรงเรยีนขนาดเล็กท่ีมีความต้องการ

เฉพาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
แนวใหม่ (New DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแนว
ใหม่ (New DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที ่มีความต้องการเฉพาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมแนวใหม่ (New DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียมแนวใหม่ (New DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยใช้แบบสอบถาม ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ 1) 
ด้านการเตรียมความพร้อม 2) ด้านการบริหารจัดการ 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน และ 4) ด้าน

3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมแนวใหม่ (New DLTV) 
4 ด้าน 

  3.1) ด้านการเตรียมความพร้อม  
  3.2) ด้านการบริหารจัดการ  
  3.3) ด้านการจดัการเรียนการสอน 

  3.4) ด้านคุณภาพของผู้เรยีน 

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้โดยใช้การศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมแนวใหม ่

(New DLTV) สำหรับโรงเรยีนขนาดเล็กท่ีมีความต้องการ

เฉพาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 

1. แนวคิดการส่งเสรมิการจดัการเรียนรู ้
2. แนวคิด หลักการนิเทศ กำกับตดิตาม 

4. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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คุณภาพผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่นำการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแนวใหม่ (New 
DLTV) มาใช้ ปีการศึกษา 2564 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 35 
โรงเรียน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการจัดทำแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมแนวใหม่ (New DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะ สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีดังนี้ 
  ขั้นที่ 2.1 ยืนยันสภาพปัญหาการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมแนวใหม่ (New DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยใช้การสนทนากลุ่ม ประเด็นในการสนทนากลุ่ม
สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 เพ่ือยืนยันปัญหาการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ฯ แหล่งข้อมูล
ที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จำนวน 12 คน เครื ่องมือที ่ใช ้ในการวิจัยคือ บันทึกการสนทนากลุ่ม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
  ขั ้นที ่ 2.2 ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมแนวใหม่ (New DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเด็นในการ
สัมภาษณ์ สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก ขั้นตอนที่ 1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู ้บริหารสถานศึกษาและ ศึกษานิเทศก์ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จำนวน 9 คน ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
ผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมแนวใหม่ (New DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที ่มีความต้องการเฉพาะสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พบว่า สภาพปัญหาการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแนวใหม่ (New DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีความต้องการเฉพาะสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยรวมและ
รายประเด็น อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำ ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อม 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน และ ด้านคุณภาพผู้เรียน ตามลำดับ  
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 ผลการยืนยันสภาพปัญหาการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมแนวใหม่ (New DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที ่มีความต้องการเฉพาะ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พบว่า สภาพปัญหาการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแนวใหม่ (New DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีความต้องการเฉพาะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีดังนี้ 
  ด้านการเตรียมความพร้อม ยืนยันสภาพปัญหาที ่สำคัญ ได้แก่ 1) ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการเข้าถึง New DLTV ผ่าน Website หรือ Application on Mobile ค่า
สัญญาณอินเตอร์เน็ตจัดสรรไม่ต่อเนื่อง และอุปกรณ์สำหรับการกระจายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเก่า 2) 
การเตรียมอุปกรณ์เพื ่อรองรับความคมชัดในระบบ HD (High Definition) 3) การเตรียมสื ่อ 60 
พรรษา เฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
  ด้านการบริหารจัดการ ยืนยันสภาพปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ 1) การจัดอุปกรณ์สำหรับจัดวาง
โทรทัศน์มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 2) การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ จานดาวเทียม กล่องรับ
สัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมต่อครบทุกห้องเรียน 3) การจัดวางโทรทัศน์อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับ
ระดับสายตาและการได้ยินที่ชัดเจนสำหรับผู้เรียนทุกคน  
  ด้านการจัดการเรียนการสอน ยืนยันสภาพปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ 1) การนำผลการวัดและ
ประเมินผล เพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ พ้ืนฐานของผู้เรียน
ที่แตกต่างกันทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ไม่ทันกับผู้เรียนโรงเรียนต้นทาง 2) การสอนซ่อมเสริมที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ได้แก่ ปัญหาบริบทและเนื้อหาที่นำมาใช้สอนของโรงเรียนต้นทาง
และปลายทางที่แตกต่างกัน เช่น เล้าไก่ บนดอยไม่มี ฯลฯ 3) การสร้างความเข้าใจ ดูแล ช่วยเหลือ 
และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับโรงเรียนต้นทาง  
  ด้านคุณภาพผู้เรียน ยืนยันสภาพปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ 1) ผู้เรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
เช่น ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ฯลฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 2) ผู้เรียนมี
ผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 3) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้แบบ Active Learning อย่างหลากหลาย 
ได้แก่ การขาดอุปกรณ์ในการเข้าถึงการเรียนรูปแบบ Active Learning เช่น สมาร์ทโฟน แทบเล็ต  
 
 ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
แนวใหม่ (New DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะ สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พบว่า   
  ด้านการเตรียมความพร้อม ได้แก่ ควรจัดการอบรมให้แก่ครูได้ทบทวนการจัดการเรียนการ
สอนในสาระหลัก เช่น ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ สำหรับครูที่จบสาขาอ่ืน ควรระดมทรัพยากร
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ในการจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองที่สามารถเปลี่ยนทดแทนของเก่าได้ทันทีไว้ ณ ศูนย์เครือข่ายในแต่ละ
อำเภอ ควรนำเสนอปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยวิธีปกติ เช่น รูปแบบการ
จัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะ การยกเลิกการจัดซื้อแบบเรียน
ที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริงให้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมเชียงใหม่เพื่อหาทาง
แก้ไขปัญหา ควรจัดประชุมชี้แจงและกำหนดข้อตกลงระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ใช้ 
New DLTV ก่อนการใช้งานจริง ควรให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการเตรียมใบงาน การศึกษา
เนื้อหา การเข้า Facebook “โรงเรียนวังไกลกังวล” เว็บสื่อ 60 พรรษา line ครูตู้ DLTV เพ่ือติดตาม
ข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างน้อยล่วงหน้า 1 วัน ฯลฯ 
  ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้คำแนะนำเทคนิคการจัดการชั้นเรียน การควบคุมห้องเรียน การเสริมแรง การพัฒนา
นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอนโดยใช้ New DLTV การเรียนรู้พื้นฐานภาษาชนเผ่า ฯลฯ แก่
คณะครู ควรพัฒนาครูเพื่อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้ New DLTV เทคนิคการสอนเด็กพิเศษ
เรียนรวม การสอบควบชั ้น ฯลฯ ก่อนการใช้ New DLTV ควรสร้างข้อตกลงระหว่างผู ้บริหาร
สถานศึกษาและคณะครูในการปฏิบัติในการใช้ New DLTV ได้แก่ จัดสภาพห้องเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียน เตรียมการสอนล่วงหน้า ร่วมจัดการเรียนรู้กับครูต้นทาง ร่วมสรุปสาระสำคัญวัดและประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง และสอนซ่อมเสริมอย่างสม่ำเสมอ 
  ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ควรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ใช้ New 
DLTV โดยการประชุม การอบรม การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ หรือการศึกษาโรงเรียนที ่มีผลการจัด
การศึกษาที่ดีหรือจากครูผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสอนโดยใช้ New DLTV ฯลฯ เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ New DLTV ควรให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
การใช้คำถามกระตุ้น ให้กำลังใจและเสริมแรง และในระหว่างเรียนคอยสังเกต ตรวจสอบผู้เรียนทุก
ครั้งที่จัดการเรียนการสอน เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยถอดบทเรียนและใช้เทคนิคจากครู
ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสอนโดยใช้ New DLTV ควรส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาเทคนิคการ
สอนภาษาไทยแบบแจกรูปผสมคำโดยเฉพาะชั้น ป.1-2 เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กอย่าง
น้อย 3 เดือน และพัฒนาเทคนิคการสอนเด็กพิเศษท่ีเรียนรวมอยู่ในห้องเรียน New DLTV 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ ควรกำหนดเป้าหมายผลการเรียนรู้โดยเฉพาะให้แก่โรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะเพื่อใช้ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง ควรส่งเสริม
การจัดกิจกรรมยกย่องผู้เรียนที่มีผลงานซึ่งเกิดจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ New DLTV เพ่ือ
สร้างขวัญและกำลังใจอย่างต่อเนื่อง ควรจัดทำมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนของ
ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะ ควรร่วมกับสถานศึกษา
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กำหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความ
ต้องการเฉพาะด้านทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพ่ือการมีงานทำและมีรายได้สำหรับผู้เรียน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
แนวใหม่ (New DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พบว่า โดยรวมและรายประเด็น อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำ ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน และ ด้านคุณภาพผู้เรียน ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนขนาดเล็กที่มีความ
ต้องการเฉพาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ส่วนใหญ่เป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่ดี อีกทั้งบาง
โรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่เป็นชนเผ่า การคมนาคม มีความยากลำบาก การสื่อสารยังไม่เสถียรและ
เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประสบปัญหาในการปฏิบัติงานที่ยากลำบาก
กว่าโรงเรียนที่มีความพร้อม ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญกำลังใจใน
การทำงาน และโยกย้ายบ่อย ทำให้ขาดแคลนครู ครูไม่ครบตามสาขาวิชาเอก และครูส่วนใหญ่เป็นครู
บรรจุใหม่ ที่ยังขาดประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียนรู้ และ  ใช้การสอนควบชั้นเนื่องจากครูไม่
เพียงพอ จึงทำให้สภาพปัญหาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แนวใหม่ (New DLTV) สำหรับ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะมีระดับปัญหาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของประสาท วันทนะ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการจั ด
กิจกรรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 2 พบว่า ครูที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีการโยกย้ายบ่อย ทำให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่องผู้เรียนบางคนเรียนตามเนื้อหาไม่ทัน ขาดสื่อการเ รียน
การสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์และชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมชำรุดบ่อย โดยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ การจัดทำคู่มือการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในกรณีที่มีครูย้ายบ่อย ควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมให้กับผู้เรียน ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อประกอบการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และควรมีการจัดซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณจานดาวเทียม 
 ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแนว
ใหม่ (New DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที ่มีความต้องการเฉพาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พบว่า  
 ด้านการเตรียมความพร้อม ได้แก่ ควรจัดการอบรมให้แก่ครูได้ทบทวนการจัดการเรียนการสอน
ในสาระหลัก เช่น ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ สำหรับครูที่จบสาขาอื่น ควรระดมทรัพยากรใน
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การจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองที่สามารถเปลี่ยนทดแทนของเก่า ได้ทันทีไว้ ณ ศูนย์เครือข่ายในแต่ละ
อำเภอ ควรนำเสนอปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยวิธีปกติ เช่น รูปแบบการ
จัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะ การยกเลิกการจัดซื้อแบบเรียน
ที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริงให้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมเชียงใหม่เพื่อหาทาง
แก้ไขปัญหา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เป็นหน่วยงาน
ที่ใกล้ชิดกับโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มศึกษานิเทศก์ มีบทบาทหน้าที่ในการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับพื ้นที ่ ให้ข้อมูลด้านการจัดสรร
งบประมาณ การดูแลความขาดแคลนด้านวัสดุอุปกรณ์ ดูแลการจัดสรรสื่อเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่ให้สามารถจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครู โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นท่ีที่รับผิดชอบมาเป็นต้นทุน
ในการดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การพัฒนาครูสำหรับการใช้ 
New DLTV โดยการประชุม การอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาโรงเรียนที่มีผลการจัด
การศึกษาที่ดีหรือจากครูผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสอนโดยใช้ New DLTV ฯลฯ และยังสามารถ
ประสานความร่วมมือต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั ้งในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ สอดคล้องกับผลการศึกษาของกัลยา ลำพันธ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีข้อเสนอว่า หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีการวางแผนการนิเทศอย่างเป็นรูปธรรมและมีการนิเทศอย่างต่อเนื ่อง และ
หน่วยงานต้นสังกัดควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบำรุงและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ในการผลิตใบงาน และสื่อ สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้คำแนะนำเทคนิคการจัดการชั้นเรียน การควบคุมห้องเรียน การเสริมแรง การพัฒนา
นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอนโดยใช้ New DLTV การเรียนรู้พื้นฐานภาษาชนเผ่า ฯลฯ แก่
คณะครู ควรพัฒนาครูเพื่อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้ New DLTV เทคนิคการสอนเด็กพิเศษ
เรียนรวม การสอนควบชั้น ฯลฯ ก่อนการใช้ New DLTV ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนขนาดเล็กที่มี
ความต้องการเฉพาะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีสภาพปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ ้นจากการ ใช้ New DLTV ที ่มีลักษณะเฉพาะ ทั ้งด้านความพร้อมของวัสดุ 
อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียร ครูส่วนใหญ่เป็นครูบรรจุใหม่ ยังไม่คุ้นเคยกับการ
ใช้ New DLTV และส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีครู 3-4 คน แต่ต้องรับผิดชอบผู้เรียนตั้งแต่ชั้น 
อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้การจัดชั้นเรียนมีความยุ่งยาก ในขณะที่สถานศกึษาบางแห่ง
ตัวผู้เรียนก็เป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง จึงมีอุปสรรคด้านการสื่อสาร และการ
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ติดตามคุณภาพของผู้เรียนก็ยังใช้มาตรฐานการประเมินเดียวกับโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนในพ้ืน
ราบที่มีความพร้อม จึงส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนยังไม่สอดคล้องกับสภาพบริบท ความเป็นอัตลักษณ์
ของพ้ืนที่และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ไพโรจน์ คง
เกิด (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการจัดการศึกษาวิธีทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวัด
ท่าพญา อำเภอปากพนัง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พบว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนจากโรงเรียนต้นทางบางครั้งครูต้นทางสอนเร็วเกินไปนักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้
ทัน การเตรียมสื่อ และอุปกรณ์ไม่สามารถเตรียมได้ครบทุกชั้นทุกรายวิชาเนื่องจากต้องสอนผู้เรียน
พร้อมกันหลายชั้น บางครั้งอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ไม่ตรงกับอุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงเรียนต้นทาง แนวทางการพัฒนา
โครงการ ควรมีครูคอยดูแล และให้คำแนะนำผู้เรียนอยู่ในห้องเรียนตลอดเวลาที่มีการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม ครูควรเตรียมสื่อให้พร้อมทุกครั้งเพ่ือให้การเรียนการสอนในชั้นเรียนเหมือนกับ
การเรียนการสอนในโรงเรียนต้นทาง ครูควรทบทวนบทเรียนให้แก่ผู ้เรียนอย่างสม่ำเสมอ ควรมี
อุปกรณ์รับสัญญาณสำรองไว้ที่ส่วนกลางเผื่อกรณีเครื่องรับสัญญาณเครื่องใดเครื่องหนึ่ง ใช้การไม่ได้ 
โรงเรียนควรจัดหาสื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีตรงกับโรงเรียนต้นทาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
วรรณา เครือบคนโท (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
พบว่า ควรมีเอกสารประกอบการเรียนการสอน และสื่อการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ ตามหลักสูตร 
ผู้บริหารควรมีการนิเทศการจัดการเรียน การสอนของครู โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตร ตามลำดับ 
 ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ควรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ใช้ New 
DLTV โดยการประชุม การอบรม การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ หรือการศึกษาโรงเรียนที ่มีผลการจัด
การศึกษาที่ดีหรือจากครูผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสอนโดยใช้ New DLTV ฯลฯ เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ New DLTV ควรให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
การใช้คำถามกระตุ้น ให้กำลังใจและเสริมแรง และในระหว่างเรียนคอยสังเกต ตรวจสอบผู้เรียนทุ ก
ครั้งที่จัดการเรียนการสอน เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยถอดบทเรียนและใช้เทคนิคจากครู
ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสอนโดยใช้ New DLTV ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียนขนาด
เล็กที่มีความต้องการเฉพาะ ศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำ 
New DLTV มาใช้ในโรงเรียนควรได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนและครูควรได้รับการ
พัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่สามารถใช้  New 
DLTV ได้จริง โดยมีความเห็นว่าผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ควรจะเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา เนื่องจากมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับ
การอบรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะ จังหวัดเชียงใหม่
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โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา และสามารถจะพัฒนาองค์ความรู้ หรือทักษะที่จำเป็นได้อย่าง
เหมาะสมโดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัย มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ และยังจะสามารถถอดบทเรียน 
พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ New DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความ
ต้องการเฉพาะ เป็นหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่จำเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติจริง ในพ้ืนที่จริงสำหรับการเป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
ในเขตพื้นที่สูงทั้งของจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด สอดคล้องกับข้อเสนอนะของปิยะมาศ วรรณ์
แก้ว (2558) ที่ได้ศึกษา แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมสาหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 3 พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมบุคลากรใน
โรงเรียนเพื่อให้เข้าใจนโยบาย และสามารถนำไปบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่าน
ดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินและติดตามผล
การดาเนินงาน ในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อจะได้ติดตามผล
ประเมินผลและประสานงานกับโรงเรียนต่าง ๆ ได้อย่างทั ่วถึง รวดเร็ว และโรงเรียนควรมีการ
ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินผลไปใช้อย่างจริงจัง เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการ
เรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ศิริกานต์ จันทรศิริ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ตามแนวคิด
วงจร Deming โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูควบคู่กับการปฏิรูปการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการนำ สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ ควรกำหนดเป้าหมายผลการเรียนรู้โดยเฉพาะให้แก่โรงเรียนขนาด
เล็กที่มีความต้องการเฉพาะเพื่อใช้ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง ควรส่งเสริมการจัด
กิจกรรม    ยกย่องผู้เรียนที่มีผลงานซึ่งเกิดจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ New DLTV เพ่ือสร้าง
ขวัญและกำลังใจอย่างต่อเนื่อง ควรจัดทำมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนของระบบ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะ ทั ้งนี ้อาจเป็นเพราะว่า 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ได้ร่วมกันกำหนดจุดเน้นและตัวชี้วัดด้าน ICT เพ่ือ
การศึกษา ให้หน่วยงานทุกระดับพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้เหมาะสมกับ
โรงเรียนและผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นรูปธรรม และมีความพร้อม
ด้านต่างๆ ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ ได้ โดยส่งเสริมให้มีการใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจังเต็มรูปแบบ แต่เนื่องจากการ
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จัดการศึกษาในแต่ละพื้นที่สภาพบริบทและปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น โรงเรียนในพื้นที่ ต่าง ๆ ของ
จังหวัดเชียงใหม่ มีที ่ตั้ งด้านภูมิศาสตร์ การคมนาคมที่ยากลำบาก ระบบไฟฟ้า ระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตที ่ไม่เสถียร มีความหลากหลายของกลุ ่มชาติพันธ์ ขาดแคลนครู ซึ ่งเป็นปัญหาที่มี
ลักษณะเฉพาะพื้นที ่ ดังนั ้นย่อมต้องได้รับการดูแล แก้ไขหรือกำหนดเป้าหมายผลการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับบริบทของตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
เป็นการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ นิดา หมั่นดีและธีร 
หฤทัยธนาสันติ์ (2561) ได้นำเสนอบทความเรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน
ขนาดเล็กในยุคการศึกษาไทย 4.0 ที่สรุปไว้ว่า ห้องเรียนควรมีโครงสร้างพื้นฐานของการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมที่มีคุณภาพ ติดตั้งไว้อย่างเหมาะสมและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะทำให้ผู ้เรียนเข้าถึงความรู้ที ่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่
โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในประเทศไทยต้องการมากที่สุด นอกจากนี้ห้องเรียนควรมีสื่อที่จะมา
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือ Tablet 
สื่อมัลติมีเดีย หนังสือประกอบการเรียนรู้ต่างๆ ที่พร้อมให้ผู้เรียนได้ใช้ในการเรียนรู้ ด้วยตนเองใน
ห้องเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ควรพัฒนาแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม และ
มีศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีความต้องการเฉพาะ ที่นำ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV) มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้การ
ติดตามในพื้นที่จริงรวมถึงการใช้การนิเทศทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ควรใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแนว
ใหม ่(New DLTV) ที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ New DLTV เป็นส่วน
หนึ่งของการจัดการเรียนการสอน หรือการใช้ New DLTV แทนครูในการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ ใบงาน รวมทั้งครู อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งควร
พิจารณาถึงความแตกต่างและศักยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนมาประกอบการใช้งาน 
 3. ผู้บริหารและครูในโรงเรียนควรให้ความสำคัญ มุ่งมั่น ตั้งใจร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง จริงจังเพ่ือให้การใช้ New DLTV เป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 
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 บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของ
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาล
การุณย์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ประชากรที่ศึกษา 
ได้แก่ เด็กนักเรียนชาย จำนวน 20 คน เด็กนักเรียนหญิง จำนวน 14 คน อายุระหว่าง 5 -6 ปี ชั้น
อนุบาลปีที่ 3 จำนวนทั้งหมด 34 คน โรงเรียนอนุบาลการุณย์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แผนการจัดกิจกรรม
การเล่านิทาน จำนวน 10 แผน และ 2) แบบทดสอบวัดความสามรถด้านมิติสัมพันธ์ ก่อนและหลังการ
ทำกิจกรรม จำนวน 2 ชุด ชุดละ 10 ข้อ ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาระดับความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 
ของโรงเรียนอนุบาลการุณย์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้แบบทดสอบกลุ่มประชากร จำนวน 34 
คน ซึ่งเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการด้านมิติสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน โดยก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มี
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คะแนนเฉลี่ยที่ 5.62 และหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน มีคะแนนเฉลี่ยที่ 9.62 ซึ่งมีผลต่า งของ
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4 จึงสรุปได้ว่า เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมกเกม
การศึกษาปรับพฤติกรรมด้านมิติสัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานได้สูงขึ้น
 
คำสำคัญ : การส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์, การจัดประสบการณ,์ กิจกรรมเกมการศึกษา 
 
Abstract 
 This research The objective of this study was to study the level of basic spatial 
proficiency of early childhood children who were experienced using educational 
games. Kindergarten Year 3 of Karun Kindergarten, Mae Sot District, Tak Province, before 
and after using storytelling activities. Study population Including 20 male students, 14 
female students, aged 5 - 6  years, in kindergarten 3 , a total of 34  people at Karun 
Kindergarten. In the second semester of the academic year 2021 , it was obtained by 
selective selection. The tools used for data collection were 1) 10 storytelling activities 
plan and 2 )  relational aptitude test. Before and after the activity, 2  sets of 10  items 
each. 
 The results of the research revealed that the level of basic relational 
competence of early childhood children who received experience using educational 
games Kindergarten Year 3  of Karun Kindergarten, Mae Sot District, Tak Province by 
using a population test of 34  people in which early childhood children have basic 
relational behaviors Before organizing educational game activities with an average score 
of 5.62 and after the storytelling activities with a mean score of 9.62 with a difference 
of the mean score of 4 , it can be concluded that Preschool children in kindergarten 
year 3 , after receiving educational game activities, improved their basic relational 
behaviors. 
  
Keywords : The Development of Early Childhood, Toy Storage, Through Storytelling 
Activities 
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บทนำ 
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์อย่างเป็นองค์รวมบนพ้ืนฐานการ

อบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็ก
แต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ซึ่งหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มุ่งเน้นพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและเหมาะสมตามวัย ได้กำหนดเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ให้เด็กมีพัฒนาการ
เต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรงมีสุขนิสยัที่ดี 
มีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีทักษะการคิด การใช้ภาษา
สื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 : 1-
26) 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นความสามารถทางการใช้
สมองในระดับสูงของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการที ่บุคคลไวต่อปัญหา 
ข้อบกพร่อง ช่องว่างในด้านความรู้  สิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่ไม่ประสานกันและไวต่อการแยกแยะ                
สิ่งต่างๆ ไวต่อการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา ไวต่อการเดาหรือการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับข้อบกพร่อง 
ทดสอบและทดสอบอีกครั้งเกี่ยวกับสมมติฐาน จนในที่สุดสามารถนำเอาผลที่ได้ไปแสดงให้ปรากฏแก่
ผู้อื่นได้ ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง ซึ่งมีองค์ประกอบ
ความสามารถในการริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความสามารถในการแต่ง
เติมและให้คำอธิบายใหม่ที่เป็นการติดตามหลักเหตุผลเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดีย ว                
แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของความคิดสร้างสรรค์คือความคิดริเริ่ม นอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์
ไม่ใช่พรสวรรค์ที่บุคคลมี แต่เป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งมีมากน้อยไม่เท่ากัน และบุคคลแสดง
ออกมาในระดับต่างกัน ความคิดสร้างสรรค์นั้นจึงเป็นความสามารถท่ีบุคคลนั้นต้องมีไม่มากก็น้อยตาม
ศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งจะมีคุณลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พบว่าผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์
จะเป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา มีความสามารถในการใช้สมาธิ มีความสามารถในการพินิจวิเคราะห์ 
ความคิดถี่ถ้วนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและมีความสามารถในการสอบสวน ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับ
เรื ่องใดเรื ่องหนึ ่งอย่างละเอียดกว้างขวาง คุณลักษณะอีกประการหนึ ่งก็คือ เป็นผู ้ที ่เปิดรับ
ประสบการณ์ต่างๆ อย่างไม่หลีกเลี่ยง 

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื ่อประสม เป็นกิจกรรม
สร้างสรรค์ท่ีมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กในวัยปฐมวัย เพราะส่งเสริมพัฒนาการและทักษะของ
เด็กได้ คือ การพัฒนาการทางด้านร่างกายสามารถพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อ
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มัดเล็กได้ พัฒนาประสามสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ การพัฒนาการทางด้านสังคมมีทักษะในการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน เรียนรู้จากกันและกัน (cooperative learning) แลกเปลี่ยนและยอมรับความคิดเห็นของ
ผู ้อ ื ่น การรู ้จ ักแบ่งปัน การพัฒนาการทางด้านอารมณ์ -จ ิตใจ สร้างความเชื ่อมั ่นในตนเอง 
(confidence) เห็นคุณค่าและภูมิใจในตนเอง (self esteem) การคิดดีและชื่นชมผลงานของผู้อ่ืน 
สร้างวินัยและความรับผิดชอบ มีสุนทรียภาพ การพัฒนาทางด้านสติปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ รู้จักแก้ปัญหา ทำงานแบบมีระบบ รู้จักคิดและชี้แจงเหตุผล สังเกตและเปรียบเทียบ                    
ใช้สัญลักษณ์แทนวัตถุหรือประสบการณ์ในการสื่อความหมาย มีทักษะทางด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ 
และด้านวิทยาศาสตร์ (นภารัตน์ เบิกระ. 2558 : 10)  ซึ่งการวาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพ สามารถ
ใช้ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น นิ้วมือ ฝ่ามือ แขน ข้อศอก ฯลฯ การพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาตติ่างๆ 
เช่น พืช ผัก ผลไม้ ฯลฯ การพิมพ์ภาพจากวัสดุเหลือใช้ต่างๆ เช่น หลอด ฝาน้ำอัดลม ขวดน้ำ ฯลฯ 
รวมถึงการพิมพ์ภาพด้วยการขยำกระดาษ การขูดสี เป็นต้น เมื่อเด็กได้ฝึกทำกิจกรรมซ้ำ ๆ จะทำให้
เกิดทักษะมากขึ้น ทำให้เด็กเกิดความมั่นใจในความสามารถของตัวเอง  เป็นการส่งเสริมหรือเตรียม
ความพร้อมใหก้ับเด็กในการพัฒนากล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กัน ซึ่งความพร้อมในการเขียน
ของเด็กต้องมาจากความพร้อมของเด็กจริงๆ และการให้เด็กได้ทํากิจกรรมต่างๆ ได้ลงมือสัมผัสกับ
อุปกรณ์ ได้ลองผิด ลองถูก ได้คิด ตัดสินใจ และได้การฝึกฝนการทํางานประสานสัมพันธ์ ระหว่าง
กล้ามเนื้อมือกับตา เพื่อพัฒนาไปสู่การใช้มือใน การเขียน และทํากิจกรรมทางการเรียนอื่นๆ ต่อไป 
สอดคล้องกับนิตยา วิยาภรณ์ (2557 : 18) กล่าวว่าเด็กต้องพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อให้พร้อมต่อ
การเขียน สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตาให้สมวัย ผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียน  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ว ิจัยจึงมีความสนใจที ่จะพัฒนาความสามารถในการเขียน สำหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อ
ประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล  เพื่อให้มีการพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างคล่องแคล่วพร้อมต่อการเขียน และประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับ
ตา อย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพของเด็กปฐมวัย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการ

พิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล  3 
โรงเร ียนบ้านขุนแม่ลา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
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2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นอนุบาล ก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสม 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียน สำหรับนักเรียน
ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพ 
3. สื่อประสม  
4. ความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นอนุบาล   
5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
6. กรอบแนวคิดในการศึกษา  
7. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
ตอนที ่ 1  การสร้างและหาประสิทธ ิภาพของการจ ัดกิจกรรมศิลปะสร ้างสรรค์วาด

ภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียน สำหรับนักเรียน
ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

1. รูปแบบการวิจัย  
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
2. กลุ่มเป้าหมาย  
    2.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จำนวน 5 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลในการสร้างและ

ตรวจสอบคุณภาพการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสม  
    2.2 นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 

จำนวน 3 คน กลุ่มที่ 2 จำนวน 9 คน และกลุ่มที่ 3 จำนวน 30 คน  
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

                 แบบประเมินการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อ
ประสมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล3 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา    
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 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ผู้วิจัยนำแบบประเมินการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพ
โดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล3 โรงเรียนบ้าน
ขุนแม่ลา ไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน โดยลงความเห็นตามแบบประเมินที่เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scales) และนำคะแนนจากแบบประเมินทั้ง 2 ฉบับ มาหาค่าเฉลี่ยและใช้
เกณฑ์ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 จึงจะถือว่ามีความเหมาะสม 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

        สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ตอนที่ 2  ทดลองใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อ

ประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล3 โรงเรียนบ้านขุนแม่ล า 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

1. รูปแบบการวิจัย  
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบ One group Pretest – Posttest Design 
2. กลุ่มเป้าหมาย  
    นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2  จำนวน 13 คน ได้มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อ

ประสม มีดังนี้ 1. หัวหอมจอมซน 2. ภาพสวยด้วยใบไม้ 3. เขาวงกตจากขดเชือก 4. ภาพสวยด้วย
ลายนิ้วมือ 5. คัตตอลบัตสร้างภาพ 6. มะระสีสวย 7. ช้อน-ส้อมพาเพลิน 8. ตรายางสร้างภาพ  

3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน ประกอบด้วย เกณฑ์การให้คะแนน  
แบบบันทึกคะแนนวัดการเขียน 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  โดยใช้เวลาในการทดลอง 

4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละประมาณ 40 นาที โดยจัดในช่วงกิจกรรมศิลปะ ดังนี้ 
1) ก่อนดำเนินการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อ

ประสม ได้ทำการทดสอบโดยแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน 
2) ดำเนินการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อ

ประสม ใช้เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 40 นาที รวม 320 นาที โดยจัด
ในช่วงกิจกรรมศิลปะ 
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3) เมื่อดำเนินการกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อ
ประสม ครบ 4 สัปดาห์ ได้ทำการทดสอบโดยแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน 

4) นำคะแนนที่ได้จากการทำทดสอบก่อนและหลัง ไปวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ
ความก้าวหน้าของเด็กทุกคน และท้ังชั้นเรียน 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
นำข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
 

ผลการวิจัย 
แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสมเพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถในการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีและ
มีประสิทธิภาพ คือ 88.46 / 95.38  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ.05 และมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการ
พิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสมในระดับมาก 
 

สรุปและอภิปรายผล 
1. ผลการหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์

ภาพโดยใช้สื่อประสมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียน
บ้านขุนแม่ลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 คือ 88.46/95.38 เนื่องจากผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดกิจกรรมที่มีการ
ออกแบบและพัฒนาอย่างเป็นระบบตามวิธีการที ่เหมาะสมและผ่านการประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญและการทดลองใช้ เมื่อนำแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์
ภาพโดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไปใช้ทำ
ให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ได้ดีขึ้น สอดคล้องกับนาตยา ปานโพธิจาน (2560 : 67) ได้
กล่าวว่า แผนการจัดกิจกรรมเป็นสื่อการเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะทั้งยังช่วยแบ่ง
เบาภาระครูผู้สอน ซึ่งประโยชน์ของแผนการจัดกิจกรรมทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้น 
มีความเชื ่อมั ่นฝึกทำงานได้ด้วยตนเอง ทำให้มีความรับผิดชอบ และทำให้ครูทราบปัญหาและ
ข้อบกพร่องของนักเรียนในเรื่องที่เรียนทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันที นอกจากนี้แผนการจัดกิจกรรม
ยังเปิดโอกาสให้เด็กฝึกทักษะอย่างเต็มที่ทั้งยังช่วยให้คงอยู่ได้นาน และเป็นเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังจบบทเรียนแต ่ละคร ั ้ ง  สอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของต ุลา แฉ ่งฉายา และ                              
อภิณภัศ จิตรกร (2561 : 57) ได้ศึกษาเรื่องแผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกันจากการฟัง
นิทาน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.84/81.00 
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เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุปรีดา นาพี (2562 : 75) ได้ศึกษาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเขียน  ประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากับ 80.17/83.87 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นอนุบาลที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสม  สำหรับนักเรียนชั้น
อนุบาล 3 โรงเร ียนบ้านขุนแม่ลา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน               
เขต 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบวัด
ทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 
ทั้งนี้เนื ่องจากได้ยึดหลักในการสร้างแบบทดสอบที่มีการกำหนดจุดหมายที่จะฝึก เนื้อหาตรงกับ
จุดหมายที่วางไว้ และภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัย มีการจัดเรียงเนื้อหาจากง่ายไปยาก และเพ่ิม 
วิธีการแนวทางแก้ปัญหาใหม่ ๆ เพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับนักเรียน ดังที่เฮเลน มาลีรีน (Helene 
Marilynn. 2003: 44) ได้ศึกษาองค์ประกอบทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยจากแบบฝึกหัด ผลที่ได้
คือเด็กเกรด 1 และเด็กเกรด 2 กลุ่มคะแนนการพิมพ์เฉลี่ยมีความชํานาญในทักษะการพิมพ์ในเรื่อง
การสัมผัส ลายนิ้วมือและจับคู่รูปภาพ รูปแบบ มากกว่าเด็กที่อยู่ในกลุ่มต่ำกว่าคะแนนการพิมพเ์ฉลี่ย 
แสดงว่าคาํสั่งตรงของการทำแบบฝึกหัด พัฒนาปริมาณและคุณภาพของตัวอย่างการเขียนได้เป็นอย่าง
ดี และสอดคล้องกับ นาตยา ปานโพธิจาน (2560 : 67) ได้ศึกษาผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความคิดสำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 
3 ตามเกณฑ์ 80/80  

3. ผลการวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื ่อประสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการทำกิจกรรมจนทำให้การทำ
กิจกรรมประสบผลสำเร็จ สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2555 : 65) กล่าวว่า การจัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์ในการรู้จักตนเองตามสภาพความเป็นจริง เมื่อบุคคล
ได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะเรียนต่อไป ดังนั้นการได้รับผลที่พึงพอใจจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการ
เรียน 
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ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้  
1. ครูควรให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการนําสื่อแม่พิมพ์ที่สามารถหามาได้ เพื่อใช้ในการพิมพ์ เด็ก

จะได้เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
2. สื่อแม่พิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ภาพบางชนิดมีลักษณะอ่อนนุ่ม และช้ำได้ง่าย เช่น มะระ , หัว

หอมใหญ่ ฯลฯ จึงควรมีจํานวนมากเพียงพอ เพ่ือใช้ในการปรับเปลี่ยนให้กับเด็ก 
3. ครูผู ้สอนควรสร้างความคุ้นเคย เพื่อลดความตื่นเต้น ความประหม่าของครูผู ้สอนและ

นักเรียน  
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาและวิจัยการทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพ

โดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่มีผลต่อตัว
แปรตามอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัย เช่น ความสามารถด้าน มิติสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การรอคอย การแบ่งปัน และระเบียบวินัย 

2. ควรมีการศึกษาทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาด
ภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสำหรับนักเรียน
ชั้นอนุบาล 3 ในสังกัดอื่นๆ เช่น สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาชุมชน เป็นต้น 
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การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสมเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3                          

โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
Development of organizing creative arts activities drawing illustrations 
printing images by using mixed media  to develop writing ability for 

students in kindergarten 3 Bankhunmaela School, Mea Hong Son 
Primary Educational Service Area Office 2 

 

สุภาพร ทะนันชยั1 และ กรรณิการ์ ทองรักษ์2 
Supapron Thananchai and Kannika Thongrux 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื ่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมศิลปะ

สร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียน 
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการเขียนของนักเรียนชั้นอนุบาล ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาด
ภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื ่อประสม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู ้โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื ่อประสม                 
กล ุ ่มต ัวอย ่างเป ็นนักเร ียนช ั ้นอน ุบาลป ีท ี ่  3 ภาคเร ียนที ่  1 ป ีการศึกษา 2563 โรงเร ียน                                    
บ้านขุนแม่ลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2  จำนวน 13 คน 
ได้มาโดยวิธ ีการเลือกแบบเจาะจง เครื ่องมือที ่ใช้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียน 
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 2) แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดย
ใช้สื่อประสม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3  ระยะเวลาที่ใช้
ในการศึกษา 4 สัปดาห์ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังทดลอง สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร ้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ 
dependent samples  

ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้
สื่อประสมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 มีความเหมาะสมอยู่

 
1 นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 
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ในระดับดีและมีประสิทธิภาพ คือ 88.46/95.38  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ.05 และมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาด
ภาพประกอบการพิมพ์ภาพโดยใช้สื่อประสมในระดับมาก 
 

คำสำคัญ : การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพ, สื่อประสม, การเขียน 
 

Abstract 
Objective of this research is 1 )  to develop a organizing creative arts activities 

drawing illustrations printing images by using mixed media to develop writing ability for 
students in kindergarten 3  as criterion of 80/80 .  2 )  to compare the writing ability of 
Kindergarten3 .  Before and after organizing creative arts activities drawing illustrations 
printing images the sample group was kindergarten 3 , and 3) to study the satisfaction 
level of the students with organizing creative arts activities drawing illustrations printing 
images by using mixed media to develop writing ability for students in kindergarten                 
3 . The samples used in this research were 1 3 Kindergarten 3  students in at 
Bankhunmaela School, Mea Hong Son Primary Educational Service Area Office 2 .  The 
instrument used for the research were learning experience plan organizing creative arts 
activities drawing illustrations printing images by using mixed media to develop writing 
ability for students in kindergarten 3 .  This was a one-group quasi-experimental study, 
tested before and after the experiment. the statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and t-test on dependent samples. 

The results were as follows. A learning experience plan organizing creative arts 
activities drawing illustrations printing images by using mixed media to develop writing 
ability for students in kindergarten 3 having the efficiency was equal to 88.46/95.38. 
The students’ learning achievement after using the learning experience plan organizing 
creative arts activities drawing illustrations printing images by using mixed media was 
significantly higher than previous at levelof .05 and the students’ satisfaction towards 
organizing creative arts activities drawing illustrations printing images by using mixed 
media was at the very high level. 

 

Keywords :  organizing creative arts activities drawing illustrations printing images , 
mixed media, writing 
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บทนำ  
 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการ ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติโดยพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตาม ศักยภาพ
ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก กวามเอื้ออาทร และความข้า ไของทุก
คน เพื่อสรางาคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่มนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นช่วงวัยทอง ของ
ชีวิต เป็นจังหวะทองของการสร้างเสริมพัฒนาการ เพ่ือวางรากฐานของการพัฒนาการทั้ง 4 คน ได้แก่ 
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ 
 ความสามารถทางมิติสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของสมรรถภาพทางสติปัญญาที่เป็นพื้นฐานสำคัญ
ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ ่ง (Gardner, 1993, p.18; อ้างถึงใน สิริมา ภิญโญ, 
2550, น. 58) ได้ค้นพบว่าสติปัญญาของมนุษย์มี 9 ด้านที่ทางานร่วมกันคือ ภาษาตรรก-คณิตศาสตร์ 
ดนตรี การเคลื่อนไหว มิติสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเอง ความเข้าใจธรรมชาติ และการดา
รงชีวิตอยู่ ซึ่งครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้ใช้สติปัญญาให้เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ 
ความถนัดของเด็ก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็ก
สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เริ่มที่ประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น ปรับภาพการรับรู้โลก
รอบตัว ตาจะทาหน้าที่แยกแยะ สีรูปร่าง พื้นผิว ความลึกมิติ และความเกี่ยวพัน เมื่อความสามารถ
ด้านนี้เริ่มพัฒนาการประสานสอดคล้องกับ ตา - มือ และการควบคุมกล้ามเนื้อจะช่วยทาให้คนเรา
สามารถนารูปร่างและสีที่เห็น จาลองผ่านออกทางสื่อต่างๆ ซึ่งความสามารถทางมิติสัมพันธ์สามารถ
เสริมสร้างและพัฒนาได้จากการดาเนินชีวิตประจาวันและการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้น
จินตนาการ การสร้างสรรค์ และการใช้ความคิดอย่างอิสระโดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ 
ดังที่ ภรณี คุรุรัตนะ, (2540, น. 48) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติคือ ให้เด็กลง
มือทากิจกรรมด้วยตนเอง เป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก ได้ใช้ความสามารถของตนเองในการสัมผัส 
สังเกต ทดลอง สำรวจในสิ่งที่สนใจ จึงจะมีความหมายต่อเด็ก เช่น การทาศิลปะ การประกอบอาหาร 
การเล่น การเล่นเกมการศึกษา เป็นต้น 
 เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เด็กได้เรียนรู้จากการสังเกต คิดแก้ปัญหา และค้นพบ
คำตอบด้วยตนเอง มิติสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งที่เด็กได้เรียนรู้จากการเล่นเกมการศึกษา การจัดกิจกรรม
ในระดับปฐมวัย ครูจึงควรให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประเภทมิติสัมพันธ์ โดยจัด
เกมที่มีความซับซ้อน ท้าทายความสามารถ และเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นและคิดร่วมกัน จะช่วยให้เด็ก
มีพัฒนาการด้านมิติสัมพันธ์ที่ดีขึ้น (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2540, น.12) 
ดังที่ กัญญชลา ศิริชัย (2549, น.36) ที่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประเภทมิติสัมพันธ์                 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1488 
 

เด็กจะสร้างมโนภาพเกิดจินตนาการเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของรูปทรง ขนาด มิติต่างๆ อัน ได้แก่ 
ระยะใกล้-ไกล สูง-ต่ำ บน-ล่าง พื้นที่ปริมาตรที่แตกต่างกัน เด็กสามารถสร้างจินตนาการให้เห็น
ส่วนย่อยและส่วนประกอบของวัตถุต่างๆ เมื่อนามาซ้อนกัน ทับกัน และซ่อนอยู่ภายใน และสามารถรู้
ความสัมพันธ์ของรูปทรงเมื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้ 
 การจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาอาจให้เด็กเล่นเป็นกลุ่ม หรือเล่นรายบุคคล การเล่น
เป็นกลุ่มทาให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เด็กเก่งสามารถช่วยเหลือเด็กที่อ่อนให้สามารถ
เล่นเกมได้ การเล่นเกมการศึกษาเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์การตรงจากการเล่นเกมซ้ำๆ 
เด็กจะรู้จัก สังเกต เปรียบเทียบ จานวน รูปทรง ประเภทและการคิดหาเหตุผล (เยาวรัตน์ ทัศเกต , 
2541, น. 30) เกมการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมการสอนอย่างหนึ่งที่สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็ก 
คือจัดให้เด็กได้เรียนรู้จากการเล่นและเล่นสิ่งที่เป็นรูปธรรม และฝึกทักษะด้านต่างๆ อันเป็นพื้นฐานใน
การเรียนในระดับทีสู่งขึ้น 
 จากประสบการณ์การที่ผู ้วิจัยได้ไปสังเกตการณ์สอน พบว่าผู้เรียนไม่มีความพร้อมด้าน
สติปัญญา โดยเฉพาะความสามารถเกี่ยวกับด้านมิติสัมพันธ์ เช่น การค้นหาภาพ รูปทรงเรขาคณิต
ต่างๆ ที่ซ่อนรูป การนำชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ การแยกภาพที่สมบูรณ์เ ป็น
ส่วนย่อยๆ และการหาภาพอนุกรม จึงทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ดังกล่าวมากกว่าปกติ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาโดยการใช้เกมการศึกษาท่ีมีผลต่อความสามารถด้าน
มิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยเพ่ือที่จะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็ก
ปฐมวัยให้เต็มศักยภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research objectives) 
 เพื่อศึกษาระดับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ขั ้นพื ้นฐานของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา 
  
สมมติฐานในการวิจัย (Research hypothesis) 
 หลังจากการใช้กิจกรรมเกมการศึกษาการส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ในการจัด
ประสบการณ์การโดยใช้เกมการศึกษาในระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ อำเภอ                  
แม่สอด จังหวัดตาก เด็กมีความสารถด้านมิติสัมพันธ์ดีขึ้น 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  (Related literature) 
 การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ในการจัดประสบการณ์การโดยใช้
เกมการศึกษาในระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
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 แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ 
 แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมเกมการศึกษา  
 ข้อมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนอนุบาลการุณย์ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
  
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  (Related research results) 
 เอื้ออารี ทองพิทักษ์ (2546: 53 - 55) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการวาดภาพต่อเติม
เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางมิติสัมพันธ์สาหรับเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมวาดภาพต่อเติม มีทักษะพื้นฐานทางมิติสัมพันธ์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 

เพ็ญทพิา อ่วมมณี (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็ก
ปฐมวัยที่ใช้ลวดกามะหยี่สีในการทากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ผลที่ใช้ลวดกามะหยี่ มีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สูงขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 

วลัย สาโดด (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเก่ียวกับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับประสบการณ์กิจกรรมขนมอบ ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็ก
ปฐมวัยหลังจากที่ได้รับประสบการณ์กิจกรรมขนมอบมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในทุกด้านสูงขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ธีรนาฏ เบ้าคํา (2553) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนมโน
ทัศน์เสริมด้วยเกมการศึกษา มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในภาพรวมและรายด้านหลังการจัด
ประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีในสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0113 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย (Research conceptual framework) 
 การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ในการจัดประสบการณ์การโดยใช้
เกมการศึกษาในระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลการุณย์  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ผู้วิจัยได้
ศึกษาเนื้อหาที่ใช้ในการส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ และ
แบบทดสอบการสร้างความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐาน โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงดัง
ภาพประกอบที่ 2.1 ดังนี้      
    
 
 

ภาพประกอบที่ 2.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา 

ตัวแปรตาม      ตัวแปรต้น 

การสร้างความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐาน 
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วิธีการดำเนินการวิจัย (Methods of conducting research) 
 การวิจัยเรื่อง ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ในการจัดประสบการณ์การโดยใช้เกม
การศึกษาในระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลการุณย์  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ผู้วิจัยได้
ดำเนินการ ดังนี้ 
 ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ในการจัดประสบการณ์การโดยใช้เกมการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลการุณย์  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลการุณย์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่                      
1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน 10 เรื่อง และ 2) แบบทดสอบ จำนวน 10 ชุด 
 
ผลการวิจัย (Research results) 
 การจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลการุณย์  
พบว่าเด็กๆให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมดีมาก ก่อนเล่นครูจะสาธิตวิธีการเล่นทุกครั้ง เด็กๆมี
ความตื่นเต้นและช่วยเหลือกัน มีความสนใจและชอบสนทนาซักถาม มีความกล้าแสดงออกในการพูด
การแสดงความคิดเห็น รู้จักการรอคอย  รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปัน มีสติในการเล่นเกมดีมาก เด็กๆมี
ความสุข สนุกสนานเพลิดเพลินในการเล่น ข้อเสนอแนะในการเล่นเกมการศึกษาควรที่จะแบ่งเด็ก
ออกเป็นกลุ่มและให้เด็กเล่นเกมเก่าและเกมใหม่สลับกันเป็นการทบทวนความรู้เดิม 
 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้จัดการ และคณะครูปฐมวัยทุกๆท่านที่ให้
ความร่วมมือในการทำกิจกรรมครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 
 
สรุปและอภิปรายผล  (Summary and Discussion) 
 เด็กปฐมวัยชั ้นอนุบาล 3 จำนวน 34 คน โรงเรียนอนุบาลการุณย์  มีคะแนนร้อยละ
ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต่ 1 ถึง 5 คะแนน และมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน
เท่ากับ 27.35 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสมารถด้านมิติสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 3 โดยการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา โดยใช้ชุดสื่อเกมการศึกษาของนักเรียนชั้น
อนุบาล 3 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมผลการศึกษาพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้นทุกคน
ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเกมการศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมานั้น เป็นสิ่งที่เร้าความสนใจ ทำให้เด็กเห็นแล้ว
อยากรู ้ อยากเล่น น่าตื ่นเต้น และสีสันสดใส มีเกมหลายอย่างที ่ให้เด็กได้ผลัดเวียนม าเล่น ซึ่ง                   
มณฑาทิพย์ อัตตปัญโญ ( 2542 : 20 ) กล่าวว่า เกมเป็นกิจกรรมการเล่น หรือการแข่งขัน เพื่อการ
เรียนรู้ มีกำหนดจุดมุ่งหมาย กฎเกณฑ์ กติกา ผู้เล่น วิธีการเล่น การตัดสินผลการเล่นเป็นแพ้หรือชนะ
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การนำเกมมาประกอบการสอน จะช่วยให้ห้องเรียนมีชีวิตชีวา บทเรียนนั้นๆ น่าสนใจไม่รู้สึกเบื่อหน่าย 
ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นักเรียนมีโอกาสใช้ปฏิภาณไหวพริบของตน สามารจดจำ
บทเรียนได้ง่าย เร็ว และจำได้นาน นอกจากนี้การที่เด็กได้เล่นเกมจะได้ความรู้ทางวิชาการ และยังช่วย
พัฒนาสติปัญญาตลอดจนความเจริญเติบโตของร่างกายด้วย ไม่ต่างกับบุญชู   สนั่นเสียง (2527 : 29) 
ที่ได้ให้ความหมายเกมการศึกษา หมายถึง อุปกรณ์เครื่องช่วยสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความพอใจ
และความสนุกสนาน อีกท้ังยังท้าทายที่จะให้เด็กเล่นเสมอ ช่วยให้เด็กมีความพร้อมได้ทุกด้าน แต่เน้น
ด้านสติปัญญา เด็กจะใช้ประสาทสัมผัสกับ กล้ามเนื้อมือ ฝึกการสังเกต ในเรื่องมิติสัมพันธ์ 
 
ข้อเสนอแนะ (Feedback) 
 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 
      1. ก่อนให้เด็กลงมือเล่นเกม ครูควรมีความมั่นใจว่าเด็กเข้าใจวิธีการเล่นเกม 
  2. ในขณะที่เด็กเล่นเกมควรตรวจสอบว่าเด็กมีความเข้าใจหรือไม่ หากพบปัญหาหรือไม่
เข้าใจควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการเล่นเกมกับเด็กทุกครั้ง 
      3.ในขณะที่เด็กเล่นเกมควรสังเกตพฤติกรรมและคำพูดของเด็กเพื่อนำไปประกอบการ
ประเมินกิจกรรมด้านต่าง ๆ  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรนำเกมการศึกษารูปแบอื่นให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะอย่างสม่ำเสมอ และมีรูปแบบที่
ซับซ้อนที่มากยิ่งขึ้น 
  2. ควรมีการส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ เช่น การสังเกต ภาพสามมิติ ตำแหน่ง 
และทิศทางในเด็กอนุบาลอายุ 5-6 ปี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกมการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนอิสลามศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ก่อนและหลังการใช้กิจกรรม
เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเกมการศึกษาและเพื่อเตรียมความพร้อมทาง
คณิตศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนอิสลาม
ศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 20 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แผนการจัดประสบการณ์  เกม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับ เด็กปฐมวัยและ 2) แบบประเมินความพร้อม
ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ผลการวิจัย พบว่า การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพ่ือพัฒนา ความ
พร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ด้านการนับ จำนวนนับ 1-10 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น แตกต่างจากก่อน ทดสอบ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คำสำคัญ : การพัฒนาความพร้อม, กิจกรรมเกมการศึกษา 
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Abstract 
 this research Its purpose is to develop educational games for math preparation. 
Kindergarten Year 3 of Islamic Studies School, Mae Sot District, Tak Province, before 
and after using educational game activities to develop and determine the effectiveness 
of educational games and to prepare for mathematical preparation. The population 
used in this research was preschool children in kindergarten year 3. Of the Islamic 
Studies School, Mae Sot District, Tak Province in the second semester of the academic 
year 2021, 20 students were obtained by selective selection. The tools used for data 
collection were 1) the experience plan. Educational games to develop math readiness 
for early childhood and 2) Readiness assessment form Mathematics for early 
childhood. The results of the research revealed that the educational game activities 
The mathematical readiness for counting, counting numbers 1-10 had a higher average. 
different from before tested statistically at the .01 level. 
 
Keywords : readiness development, educational game activities 
 
บทนำ 
 เด็กเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิ่งเป็นผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความเป็นมนุษย์ เป็น
พลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของชาติจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของเด็กที่สมบูรณ์ ทั้ง ทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ มีพัฒนาการทุกด้านที่เหมาะสมกับวัย จะเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่าง
มีความสุข เด็กในวัยเริ่มแรกของชีวิตหรือที่เรียกว่า “เด็กปฐมวัย คือวัยตั้งแต่แรกเกิดซึ่ง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ความต้องเริ่มต้นตั้งแต่ปฐมวัยจนถึง 6 ปี (ปณิชา มโนสิทธยากร,2553 : 1) 
 การจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ ส่งเสริมกระบวนการการเล่น การท างานเป็นบุคคลและเป็นกลุ ่มส่งเสริมการคิด                        
การตัดสินใจ การค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกทักษะการสังเกตความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน
ร่วมกัน ตรวจสอบความถูกต้องในการเล่น สรุปความรู้ที่ได้รับร่วมกับทุกคนในการร่วมกิจกรรมอย่างมี 
ความส ุขและสน ุกสนาน (น ิธ ิกานต ์  ขว ัญบ ุญ , 2549 : 6-7) ซ ึ ่ งสอดคล ้องก ับแนวค ิดของ                         
วรรณี วัจนสวัสดิ์  (2552 : 27) ที่กล่าวว่า เกมการศึกษาเป็นสื่อที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
เป็นอย่าง ดี และตอบสนองความต้องการของเด็กในหลาย ๆ ด้าน เป็นพื้นฐานในการเตรียมความ
พร้อมรวมทั ้ง เป ็นพื ้นฐานทางคณิตศาสตร ์และภาษา เด ็กได ้ร ู ้จ ักการส ังเกต การจำแนก                          
การเปรียบเทียบ การจัด หมวดหมู่ การแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความพร้อมทางการเรียนในระดับชั้น
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ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุณี บุญพิทักษ์ (2557 : 276-277) ที่กล่าวว่า 
เกมการศึกษาเป็นสื่ออุปกรณ์ ช่วยสอน ทำให้เด็กได้พัฒนาการคิดหาเหตุผล การสังเกต การประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตา การทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนรู้จากหน่วยการเรียน และทักษะพื้นฐานสำคัญ
ต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็น กิจกรรมที่ฝึกเตรียมความพร้อมสนองตอบต่อพัฒนาการตามวัย 
 คณิตศาสตร์มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิด ทำให้มนุษย์มีความคิดมีเหตุผลเป็น 
ระบบ มีแบบแผน ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผน แก้ปัญหาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
อย่างเหมาะสม และคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
ศาสตร์อื่น ๆ เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกตชอบเล่น 
สำรวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาเสริมสร้างให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติ 
รอบตัว และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว การที่เด็กมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ไม่เพียงส่งผลให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
เท่านั้น แตจ่ะส่งผลต่อการเรียนรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีบทบาทสำคัญทั้งในการเรียนรู้และมี 
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต การเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย มุ่งหวังให้เด็กทุกคนได้เตรยีม 
ความพร้อมด้านต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ อันเป็นพื้นฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา 
โดยกำหนดสาระหลักที่จำเป็นสำหรับเด็ก ได้แก่ เรื ่องจำนวนตัวเลข การรวมกลุ่ม การแยกกลุ่ม                     
การวัดความยาว น้ำหนัก รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ แบบรูปและความสัมพันธ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ 
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (สถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2553 : 2-3) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เชวง  ซ้อนบุญ  (2554 : 21) 
ที ่กล่าวว่า คณิตศาสตร์มีความสำคัญยิ ่งสำหรับเด็กปฐมวัยเพราะคณิตศาสตร์เกี ่ยวข้องกับ 
ช ีว ิตประจำว ันของเด ็กแทบท ั ้งส ิ ้น เช ่น จำนวนต ัวเลข เวลา การว ัด ตำแหน่ง เป ็นต้น                                   
การจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจของเด็กจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
ได้รับ ความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์เพราะประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้
อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจของเด็กจะช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้รับ ความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์เพราะประสบการณ์ที่ได้รับสามารถ
นำไปใช้ในอนาคตได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป 
 จากปัญหาที่พบดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่าเด็กปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาด้าน สติปัญญา
ให้สูงขึ้น  ผู้วิจัยในฐานะนักวิชาการศึกษา  ผู้ผลิตและจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนสำหรับ สำหรับ
เด็กปฐมวัยของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จึงมีความต้องการที่จะ
เตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์เรื ่องการแทนค่าจำนวนนับ 1-10 เพื ่อให้สอดคล้องกับวัย                        
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และความสนใจของเด็กปฐมวัย ผู ้ว ิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาเกมการศึกษาเพื ่อเตรียมความพร้อม 
คณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการศึกษาเพ่ือพัฒนาสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 โดยใช้เกม 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอิสลามศึกษาให้ สูงขึ้นการ
เลือกใช้เกมการศึกษาในการเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย เนื่องจากเกม การศึกษา
เป็นสื่อที่นักเรียนชอบและครูสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสอนได้ดี   จะช่วยให้ เด็กเกิด 
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทำให้เข้าใจบทเรียนได้ดีและเร็วขึ้น เพื่อจะได้เป็นพื้นฐานที่มั่นคง ในการ
เรียนคณิตศาสตร์ต่อไป ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของ นิธิกานต์ ขวัญบุญ (2549 : ง) พบว่า การศึกษา 
การพัฒนาเกมการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ในการอภิปรายผล
พบว่า 1) นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องการให้มีการพัฒนาเกมการศึกษา โดยมี รูปแบบเหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน ภาพมีสีสันสวยงาม 2)  เกมการศึกษาที่สร้างขึ้นประกอบด้วย คำนำ วัตถุประสงค์ 
คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คู่มือนักเรียน แบบทดสอบ ที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับตัวเลข                                         
1-10 เกมการศึกษามีประสิทธิภาพ 82.73/85.60 ที่กำหนดไว้ 3) นำเกม การศึกษาไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยให้เรียนรู้ร่วมกันเรียนเป็นกลุ่ม ขณะเรียนโดย ใช้เกมการศึกษานักเรียนมี
ความกระตือรือร้น ตั้งใจเรียนและสนุกสนานกับการปฏิบัติกิจกรรม 4) ผลการเรียนด้านความพร้อม
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้เกมการศึกษามีคะแนน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนเห็นด้วยต่อการเรียนรู้โดยใช้เกม การศึกษาในระดับมาก โดยเห็น
ว่าเกมการศึกษามีรูปแบบที่น่าสนใจช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิด การเรียนรู้มีความสุขในการเรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์และเจตคติที่ดีต่อเกมการศึกษาเพ่ือเตรียม ความพร้อมทางคณิตศาสตร์  
 จากข้อมูลดังกล่าว  เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยจะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยปรับปรุงแก้ไข 
ปัญหาการเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ เพื ่อให้การจัดประสบการณ์การสอนของครูบรรลุ 
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และอีกทั ้งยังเป็นการพัฒนาเกมการศึกษาเพื ่อให้นักศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนา 
เกมการศึกษาดังกล่าว  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับแก้ปัญหาพัฒนาการด้านสติปัญญาต่างๆและเจตคติที่
ไม่ ดีต่อคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการเตรียมพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ ให้เด็กมีความพร้อมที่เหมาะสม กับ
วัยและส่งผลให้มีพัฒนาการที่ดีต่อไปทางคณิตศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ไม่เพียงส่งผล
ให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ในศาสตร์
อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีบทบาทสำคัญทั้งในการเรียนรู้และมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต 
 การสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ปัญหาที่พบในชั้นเรียนบ่อยๆคือเด็กไม่สามารถบอก
และเปรียบเทียบรูปทรงเรขาคณิตได้ซึ่งครู เห็นว่าคณิตศาสตร์ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการฝึก
ทักษะความรู้พื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวัน (เยาวพา เดชะคุปต์ 2528) 
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 ดังนั ้นผู ้ว ิจ ัยจึงเห็นความสำคัญด้านคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาเน้นพื ้นฐานการ
เปรียบเทียบรูปทรงเรขาคณิตต่างๆเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สืบเนื่อง
จากสภาพปัญหาและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัย โดยการเล่นเกมการศึกษารายกลุ่มและการเล่นเกมการศึกษารายบุคคลกับกลุ่มที่ได้รับการ
สอนตามปกติ เพื ่อเป็นข้อสนเทศในการวางแผนหรือแก้ไขปรับปรุงเพื ่อพัฒนาการพัฒนาด้าน
คณิตศาสตร์และหาวิธีเล่นเกมการศึกษาที่เหมาะสม ให้เป็นประโยชน์ที่สุดแก่เด็กปฐมวัยตลอดจนครู
และผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาและพัฒนาเกมการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอิสลามศึกษา 
 2.เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  
  
สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอิสลามศึกษา มีความพร้อมทางคณิตสาสตร์อยู่ใน
เกณฑ์สูงขึ้น 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
  การวิจัยเรื่องการพัฒนาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยเกมการศึกษา 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 แนวคิดเก่ียวกับความพร้อมทางคณิตศาสตร์ 
 แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมเกมการศึกษา  
 ข้อมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนอิสลามศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยเกมการศึกษา
โรงเรียนอิสลามศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในการศึกษาค้นคว้าการพัฒนาเกมการศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ เรื ่อง การแทนค่าจำนวนนับ 1-10 สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 
โรงเรียนอิสลามศึกษา มีกรอบ แนวคิดของโครงการวิจัยดังนี้ 
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ภาพประกอบที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยเกมการศึกษา 
โรงเรียนอิสลามศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 เพื่อศึกษา ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ 
และเพ่ือพัฒนา และหาประสิทธิภาพของเกมการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ รวมถึง
การทดลองใช้เกม การศึกษาและการประเมินเกมการศึกษา เรื่องการแทนค่าจำนวนนับ 1-10 สำหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอิสลามศึกษาขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
1) การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3) การสร้างและหา
คุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 4) แบบแผนการทดลอง 5) การเก็บรวบรวมข้อมูล 6) การจัดกระทำ
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 7) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยเกมการศึกษา 
โรงเรียนอิสลามศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้   
 เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนอิสลามศึกษา อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีทั้งสิ้น จำนวน 20 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1.) ขั้นสร้างความสนใจ 
2.) ขั้นวางแผน 3.) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 4.) ขั้นทบทวน 5.) ขั้นนำเสนอ 6.) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้   
มีความเหมาะสมมากทุกด้าน โดยทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมระหว่าง 3.75-4.25 เด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูง
กว่าการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เจคติของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน อยู่ในระดับดี 
 

 เกมการศึกษา 

ตัวแปรตาม      ตัวแปรอิสระ 

ความพร้อมทางคณิตศาสตร์ 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยเกมการศึกษา 
โรงเรียนอิสลามศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สรุปได้ดังนี้  
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1.) ขั้นสร้างความสนใจ 
2.)ขั้นวางแผน 3.) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 4.) ขั้นทบทวน 5.) ขั้นนำเสนอ 6.) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ มี
ความเหมาะสมมากทุกด้าน โดยทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมระหว่าง 3.75-4.25 เด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูง
กว่าการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เจคติของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน อยู่ในระดับดี 
 

อภิปรายผล 
  การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้มีจุดมุ ่งหมายพัฒนาเกมการศึกษาเพื ่อพัฒนาความพร้อมทางด้าน 
คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่พัฒนาขึ้น ผลการศึกษาพบว่าผล 
การใช้เกมการศึกษาในการพัฒนาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยหลังจาก การ
ทดลองสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่พัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทาง สถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมเกม การศึกษา
ที่พัฒนาขึ้น สามารถพัฒนาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์เรื่องการนับจำนวน 1 -10 สำหรับเด็ก
ปฐมวัยให้เพ่ิมข้ึนได้ โดยนำไปสู่การอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. การปฏิบัติกิจกรรมเกมการศึกษา เป็นวิธีการเรียนปนเล่น เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้น 
กระบวนการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างอิสระตามความสนใจ 
สามารถตอบสนองต่อธรรมชาติและสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กเป็นอย่างดี เด็กได้ลงมือกระทำ และ 
สนุกกับการคิดหาคำตอบในแต่ละเกมโดยอาศัยประสบการณ์ เกมการศึกษาเป็นสื่อที่เปิดโอกาสให้ 
เด็กได้เรียนรู้โดยผ่านการเล่นด้วยตนเอง ในขณะที่เด็กเล่นเกมนั้นเด็กได้รับประสบการณ์ตรงโดยผ่าน 
ทักษะสัมผัสทั้งห้า ทำให้เด็กได้พัฒนาทักษะการสังเกต และการรู้ค่าจำนวน 
 2. ความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ที ่ได้ร ับการจัดประสบการณ์โดยรวม
ประกอบด้วยเกมการศึกษา 5 เกม ด้านการนับจำนวน 1-10 หลังการทดลองสูงกว่าก่อน การทดลอง 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิ จกรรมเกมการศึกษาเพ่ือ 
พัฒนาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์สูงขึ้น ทั้งนี้เพราะการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนา 
ความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ได้โดยเด็กเรียนรู้การใช้สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้จากการลงมือทำ                 
เด็กเป็นตัวของตัวเอง สนุกสนานเพลิดเพลิน มีสมาธิในการปฏิบัติงานและได้ฝึกความพร้อมทางด้าน 
คณิตศาสตร์ทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
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 3. ผลการวิจัยความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกม 
การศึกษาในเรื่องการนับ จำนวนนับ 1-10 ผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของ 
เด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาอยู่ในระดับดีและสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ 
ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ในเรื่องจำนวนนับ 1-10 อภิปรายได้ดังนี้ 
 ทักษะการนับ (Counting) แนวคิดเกี่ยวกับการนับจำนวน ได้แก่ นับปากเปล่า บอกขนาด 
ของกลุ่มที่มีขนาดเท่ากันโดยไม่ต้องนับ นับโดยใช้ลำดับที่นับจำนวนเพิ่มขึ้น นับเพื่อรู้จำนวนที่มีอยู่ 
การจดตัวเลข การนับและเข้าใจความหมายของจำนวนที่นับได้ การใช้สัญลักษณ์แทนจำนวนนับ ใน 
เด็กปฐมวัยชอบการนับแบบท่องจำโดยไม่เข้าใจความหมาย การนับแบบท่องจำนี้จะมีความหมาย 
ต่อเมื่อเชื่อมโยงกับจุดประสงค์บางอย่าง เช่น การนับจำนวนเพื่อนในห้องเรียน นับขนมที่อยู่ในมือ แต่
การนับของเด็กอาจสับสนได้หากมีการจัดเรียงสิ่งของเสียใหม่ เมื่อเด็ กเข้าใจเรื่องจำนวนแล้ว เด็ก 
ปฐมวัยจึงจะสามารถเข้าใจเรื่องการนับจำนวนอย่างมีความหมาย 
 จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อนำมาจัดกิจกรรมเพื่อเตรียม 
ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยนั้นประโยชน์ที่ได้รับการจัดประสบการณ์พบว่า การจัด
ประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาการเรียนรู้เกี ่ยวกับจำนวนนับ 1-10 เด็ก ๆ มีความพร้อมทาง 
คณิตศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ผ่านสื่อวัสดุอุปกรณ์ การ
เรียนรู้ที่จับต้องได้ โดยครูเป็นผู้สาธิตกิจกรรมให้กับเด็กรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เป็นการส่งเสริม และ
กระตุ้นให้เด็กเกิดความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน การเรียนรู้จาก เกม
การศึกษาที่เน้นด้านคณิตศาสตร์เด็กจะสนุกสนานเพลิดเพลินเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้โดยไม่รู้ตัว และถือ
เป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการศึกษาในขั้นต่อไป  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1. สถานศึกษาควรเผยแพร่การจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ทางคณิตศาสตร์ ให้ครูที่สนใจระดับชั้นอื่น ๆ ในโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์ปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
  2. จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม ดังนั้นครูผู้สอน 
ระดับปฐมวัยจึงควรนำเกมการศึกษาไปใช้จัดกิจกรรมในการเรียนวิชา เนื้อหาสาระอ่ืน ๆ หรือรูปแบบ 
นวัตกรรมอ่ืน ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การใช้นิทาน การเรียนแบบมีส่วนร่วมควบคู่กับ การ
ใช้เกมการศึกษา 
 3. เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละครั้ง ครูและเด็กควรมีการสนทนาร่วมกัน สรุป ถึง
การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละวัน เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนเองได้ปฏิบัติ พร้อม
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ทั้งรู้คุณค่าของผลงานที่ร่วมกันปฏิบัติและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองจากการปฏิบัติกิจกรรม ในแต่
ละวัน 
 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาเกมการศึกษาในระดับชั้นอื่น ๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน 
อ่ืน ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 2. พัฒนารูปแบบเกมการศึกษาที ่มีรูปแบบหลากหลายมากขึ ้น และขยายผลไปสู ่กลุ่ม 
ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ปฐมวัยของ 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  เพื่อนำผลการพัฒนาไปต่อยอดให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป 
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ความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เพ่ือเปรียบเทียบความ
ต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเพื่อศึ กษา
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู ้เร ียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 290 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการของ
ผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าทดสอบสถิติที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว F-test (One-way ANOVA)  
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับ
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการส่งเสริมผู้เรียนเพ่ือการมีงานทำ  ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ด้านการบริการผู้เรียนและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรกับผู้ปกครอง 
 2. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความต้องการพัฒนาผู้ เรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 
1 อาจารย์ประจำ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีบรหิารธุรกิจอุดรธานี  
3 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี 
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 3. ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พบว่า ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  เน้นให้นักเรียนความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้รับบริการ มีการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะวิชาชีพในการแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมที่เน้นการป้องกันนักเรียนปกติไม่ให้ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยการดูแลอย่างใกล้ชิด 
ให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมสอนซ่อนเสริมสร้างอาชีพ กิจกรรมกีฬา เป็นต้น  ควรนำข้อมูล
พื้นฐานของนักเรียน 5 ด้าน มาวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่กระบวนการช่วยเหลือ พัฒนา และแก้ไขปัญหา
นักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และควรให้ความสำคัญในด้านการให้บริการด้านหอพักและรถ
รับส่งนักเรียน  
 

คำสำคัญ : ความต้องการของผู้ปกครอง การพัฒนาผู้เรียน    
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to survey the needs of parents for 
students development 2) to compare the needs of parents and 3) to find the 
suggestions for the development of students. The sample subjects were 290 parents 
of the students in Technology and Business Administration Udonthani College. They 
were selected by stratified random sampling. The research in student was a rating scale 
questionnaire with .95 reliability value. The statistics used were percentage, mean, 
standard deviation; t-test and F-test (one-way analysis of variance) The research results 
revealed that :  
 1. The average level of the parents’ needs for the students development were 
high all 5 areas The 3 highest level were 1) The Encouraging students for employment 
2) The teaching and learning activities 3) The students service and the lowest level was 
the relationship between personnel and parents 
 2. The average level of the needs of parents was not significantly different. 
 3. The suggestions for the development of student that;  Promote the creation 
new entrepreneurs in accordance with the context of the community emphasis on 
students and their service recipients. Knowledge and professional skills are applied to 
problem solving in practice. Organize activities that focus on preventing normal 
students from falling into high-risk groups by close supervision continuous consulting. 
There are hidden teaching activities to enhance careers, sports activities etc. The basic 
information of students in 5 areas should be analyzed in order to lead the process of 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1505 
 

helping, developing and solving student problems continuously and systematically and 
should focus on the service of dormitory and student transportation. 
 

Keywords : Needs of Parents, Student Development. 
 

บทนำ 
 การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนใน
ระดับฝีมือ(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช.) ระดับเทคนิค (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือ ปวส.) และระดับเทคโนโลยี(ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หรือ 
ทล.บ.) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาระยะยาว และการฝึกอบรมวิชาชีพซึ่งเป็นการจัดการศึกษาระยะสั้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ ชุมชน ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยในการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตและ
พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษานั้นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานอาชีพ ที่ได้กำหนดให้
ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีทักษะ ความรู้และความสามารถที่เข้มแข็ง  และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงมีระบบบริหารจัดการที่มีความ
คล่องตัวที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาได้อย่ากว้างขวาง การจัดการอาชีวศึกษาจึง
ต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2562 : 1-2) 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(2561) ได้มีรายงานสภาวะ
สังคมไทยเก่ียวกับการศึกษากับการพัฒนาประเทศโดยให้ข้อเสนอแนะที่ควรให้ความสนใจและติดตาม
อยู่ 2 ข้อ คือ 

1. ควรเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย โดยมุ่งที่กำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อให้มีทักษะ และ
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาและสถานประกอบการ  ด้วยการให้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงและเรียนรู้โลก
การทำงานและให้มีการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางอาชีพและแสดงให้เห็นถึงเส้นทาง
ความก้าวหน้าทางอาชีพเพ่ือสร้างความม่ันใจและจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษา 

2. ควรเร่งพัฒนายกระดับทักษะแรงงานใน 2 กลุ่ม คือ  
  2.1 กลุ่มแรงงานใหม่ โดยให้มุ่งการพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ในระบบการศึกษากับการ
ปฏิบัติเพื ่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริง มีการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
สถานศึกษาเพื ่อให้เกิดการร่วมออกแบบหลักสูตร และฝึกอบรมให้เหมาะกับแต่ละคลัสเตอร์
อุตสาหกรรม อีกท้ังมีการเพิ่มทักษะและความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 
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  2.2  กลุ่มแรงงานเดิม โดยควรให้มีการอบรมให้เกิดทักษะใหม่ ๆ มีการเพิ่มทักษะที่
หลากหลาย ทั้งทักษะ ด้านภาษาอังกฤษและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตควบคู่กับพัฒนาคุณลักษณะด้านการทำงาน เช่น การผสมผสานระหว่างการใช้เทคโนโลยี
กับการลงพ้ืนที่จริงอย่างเหมาะสม ยืดหยุ่น และพัฒนาทักษะการสร้างทีม เป็นต้น 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี (Technology and Business Administration 
Udonthani College : T-BAC) เป็นวิทยาลัยเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เดิมชื ่อโรงเรียนบริหารธุรกิจเทคโนโลยีอุดรธานี (Business Administration and Technology 
Udonthani School) โดย ดร.เพชร  ราชคม เป็นผู้รับใบอนุญาต ตั้งอยู่เลขที่ 243 หมู่ที่ 12 ถนน
มิตรภาพอุดรธานี-หนองคาย  ตำบลกุดสระ  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-
110476 ประเภทโรงเรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.  เปิดทำการสอน ตั้งแต่เวลา 07.30 น. 
ถึงเวลา 21.00 น. ใช้หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดรับนักเรียน นักศึกษา รุ่นแรก ปีการศึกษา 2550 มีนักเรียน นักศึกษา จำนวน 545 คน  ปัจจุบัน 
ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1899 คน เปิดทำการสอนวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้า 
และรอบบ่าย โดยมีนางสาวพิไรกุล  แก้คำงาม เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
อุดรธานี 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อต่อการ
พัฒนาผู ้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเพื ่อสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562  ผู้วิจัยในฐานะเป็นที่ ปรึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี ได้ทำการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อข้อสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู ้เรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตาม
ความคิดเห็นของผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 

ขอบเขตการวิจัย 
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 1. ตัวแปรต้น (Independent variables) ได้แก่ สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย 
  1.1  ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง จำแนกเป็น ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  1.2  อาชีพของผู้ปกครอง  จำแนกเป็น  
   1.2.1  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
   1.2.2  ค้าขาย/รับจ้าง/อาชีพอิสระ 
   1.2.3  เกษตรกรรม 
 2.  ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่  ความต้องการของผู้ปกครองต่อการ
พัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  
  2.1 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.2 ด้านการบริการผู้เรียน 
  2.3 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  2.4 ด้านการส่งเสริมผู้เรียนเพื่อการมีงานทำ 
  2.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับผู้ปกครอง 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยได้ศึกษา เอกสาร และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
 2. แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาอาชีวศึกษาไทย 
 3. การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
 4. แนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี ปีการศึกษา 2564  จำนวน 1189 คน  
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 2.  กลุ่มตัวอย่าง  ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling ) 
จากผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 1189 คน โดยใช้ตารางกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและจำนวน
ประชากรของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 290 คน  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)และค่า
ความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค(Cronbach) 
ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 2. 
เนื้อหาที่จะทำวิจัย  3. ข้อเสนอแนะ(คำถามปลายเปิด)  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดย นำแบบสอบถามที่ได้รับ
คืนทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถามอีกครั้ง ได้จำนวน 290 ชุด  
และวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
ในแบบสอบถามแต่ละตอน มีดังนี้ 
 1. ข้อมูลที่เกี ่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถี ่ค่าร้อยละ  
 2. ข้อมูลที่เก่ียวกับความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 3. เปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จำแนกตาม ระดับการศึกษา โดยใช้ t – test  
 4. เปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จำแนกตามอาชีพ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง เดียว (One – way analysis 
of variance : ANOVA) หากมีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จะเปรียบเทียบค่า
คะแนนเป็นรายคู่ ตามวิธิีของเชฟเฟ่  (Schefft’s Post hoc Comparison) (อ้างถึงใน พวงรัตน์  ทวี
รัตน์, 2540 : 227) 
 5.  ตอนที่ 3 ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่
ได้มา ทำการวิเคราะห์ตามประเด็นของวัตถุประสงค์การวิจัย ประมวลข้อมูลที่ได้ นำมาทำการ
ตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่ได้ในเรื่องเดียวกัน สอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร แล้วจึงนำมาเขียนเป็น
ข้อ โดยวิธีพรรณนา (Description) ให้เห็นถึงลักษณะของข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียนตามความ
คิดเห็นของผู้ปกครอง 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้ 
 1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับข้อคำถาม ( Index of item-
objective congruence : IOC)  
  การวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha coefficient) ของครูอนบาค (Cronbach) 
 2. สถิติพ้ืนฐาน  
  2.1  ร้อยละ (Percentage) 
  2.2  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  2.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 3.  สถิติสำหรับทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  ทดสอบค่าสถิติที (t-test) 
  3.2  วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test (One-way ANOVA) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย มีดังนี้ 
 ตอนที ่ 1 ผู ้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู ้ปกครองที ่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า             
ปริญญาตรีระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และอาชีพของผู้ปกครอง ผู้วิจัยวิเคราะห์ ข้อมูลหา
ความถี่และร้อยละ พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 208 
คน คิดเป็นร้อยละ 71.72  ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 28.27  
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  จำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 53.10  รองลงมา มีอ าชีพค้าขาย/
อาชีพอิสระ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 23.79  และมีอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10  
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก( x = 4.06) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งเสริมผู้เรียน
เพื่อการมีงานทำ รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ                 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับผู้ปกครอง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีดังนี้ 
 1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ                      
( x =4.09) โดยข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด คือ มีความรู ้ หลักการทั ่วไปของงานอาชีพเฉพาะและการ
วิเคราะห์เบื้องต้น มีความรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  มีทักษะการเลือก
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และประยุกต์ใช้เครื่องมือและวัสดุพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีทักษะด้าน
สุขภาวะและความปลอดภัย 
 2.  ด้านการส่งเสริมผู้เรียนเพื่อการมีงานทำ โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ                        
( x = 4.20) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพ  มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานในบริบทใหม่ มีการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
วิชาชีพในการแก้ปัญหา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ มีความสามารถปฏิบัติงาน ปรั บตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ซับซ้อน 
 3. ด้านการบริการผู้เรียน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ( x = 4.08) โดยข้อที่มี
ค่าสูงสุด คือ คอยกำกับการให้บริการของคนขับรถรับส่งนักเรียนและการใช้บริการของนักเรียน 
ให้บริการด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ การให้บริการด้านหอพักที่มีความสะดวก 
รวดเร็วเหมาะสม ด้วยวาจาสุภาพ และมีอัธยาศัยไมตรี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีมาตรการ
ตรวจเช็คสภาพรถเพ่ือความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ 
 4. ด้านการป้องกันและแก้ปัญหา โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ( x = 4.01)  
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปรึกษาปัญหาเบื้องต้นอย่างจริงใจเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการคัดกรองนักเรียนโดย
การให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นจริง มีส่วนร่วมกับครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหานักเรียน 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ มีการประเมินผลและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ปัญหา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับผู้ปกครอง ( x = 3.93) โดยรวมและรายข้อ อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนวประสานงานกับผู้ปกครองอย่าง
เร่งด่วนเมื่อพบว่านักเรียนต้องการความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจ
กับครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนว เกี่ยวกับการคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยงหรือมี
ปัญหา มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ ด้าน
สุขภาพ ด้านครอบครัว และด้านอื่นๆที่พบเพิ่มเติม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนของครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนว ในการติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียน 
 2.  เพ ื ่อเปร ียบเท ียบความต ้องการของผ ู ้ปกครองต ่อการพัฒนาผ ู ้ เร ียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี  จำแนกตามระดับการศึกษา 
และอาชีพ ในภาพรวม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 
 ตอนที่ 3  ศึกษาข้อเสนอแนะความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
อุดรธานี ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
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  3.1  ควรส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  เน้นให้
นักเรียนความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้รับบริการ มีการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะวิชาชีพในการ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
  3.2  ควรจัดกิจกรรมที่เน้นการป้องกันนักเรียนปกติไม่ให้ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยการดูแล
อย่างใกล้ชิด ให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมสอนซ่อนเสริมสร้างอาชีพ กิจกรรมกีฬา เป็นต้น 
  3.3  ควรนำข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน 5 ด้าน เกี่ยวกับ ด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ 
ด้านครอบครัว ด้านยาเสพติด และด้านความปลอดภัย เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่
กระบวนการช่วยเหลือ พัฒนา และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  3.4  ควรให้ความสำคัญในด้านการให้บริการด้านหอพักและรถรับส่งนักเรียน เกี่ยวกับ
การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เหมาะสม ด้วยการบริการที่สุภาพ เต็มใจให้บริการ และมีอั ธยาศัย
ไมตร ี
 

อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลการวิเคราะห์โดยรวม
และรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ทั้งนี้เนื่องจาก วิทยาลัยเทคโนโลยี
บริหารธุรกิจอุดรธานี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดให้มีทีมครูที่ปรึกษาและทีมครูแนะแนว
ที่ชัดเจน มีกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ 
จึงทำให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ใน
การให้ความช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียน กำหนดให้ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
เพ่ือทราบลักษณะความเป็นอยู่ของผู้เรียน และจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง โดยจัดกิจกรรมในแต่ละ
อำเภอ ตามสถานการณ์ความปลอดภัยจากโควิด ทำให้ร ับทราบข้อมูลผู้ เรียนได้ชัดเจนยิ ่งขึ้น 
สอดคล้องกับ เพ่ิมเติม พลับพลา (2564 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ผลการวิจัย 
พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ (Management) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านคนหรือบุคคล การศึกษาความต้องการการจัดการอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สภาพที่ควรจะ
เป็นโดยรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่
ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับ วรวุฒิ สุขะเสวก (2563 : 377) ศึกษาเรื่อง การบริหารระบบการ
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ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตังหวัด
นครสวรรค์ ผลการวิจัย พบว่า ระดับการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งต่อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา และด้านการส่งเสริมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด สอดคล้องกับ เพ็ญนภา สมบันดาล 
และคณะ (2562: 1416) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการส่งต่อ รองลงมาคือการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ปัญหา และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในด้านการคัดกรองผู้เรียน 2. ผลเปรียบเทียบ
ความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัย
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี  จำแนกตามระดับการศึกษา และอาชีพ ในภาพรวม พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้เรียนมีถิ่นอาศัยในชุมชนและสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน 
ผู ้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ประกอบอาชีพอิสระ และเกษตรกร พื ้นฐานครอบครัวของ
ผู้ปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ความรู้ การดูแลเอาใจใส่ จึงมีความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับ
เดียวกัน ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ (2561 : 2) กล่าวว่า สถานศึกษาได้พัฒนาโดยการ
บริหารจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งมีกระบวนการในการฝึก
ทักษะและสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง ภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล  สอดคล้องกับ ณัฐฐิญา ใจสุทธิ (2559) 
ได้ทำการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนบ้าน
ตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง จำแนกตามเพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ไม่แตกต่างกัน  
 3. ผลศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตาม
ความคิดเห็นของผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี สรุปได้ดังนี้  ควรส่งเสริมการ
สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  เน้นให้นักเรียนความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้รับบริการ มีการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะวิชาชีพในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  ควรมี
กิจกรรมที่เน้นการป้องกันนักเรียนปกติไม่ให้ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้คำปรึกษา
อย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมสอนซ่อนเสริมสร้างอาชีพ กิจกรรมกีฬา เป็นต้นควรนำข้อมูลพื้นฐานของ
นักเรียน 5 ด้าน เกี่ยวกับ ด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว ด้านยาเสพติด และด้าน
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ความปลอดภัย เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ เพ่ือนำไปสู่กระบวนการช่วยเหลือ พัฒนา และแก้ไข
ปัญหานักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  และควรให้ความสำคัญในด้านการให้บริการด้านหอพัก
และรถรับส่งนักเรียน เกี่ยวกับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เหมาะสม ด้วยการบริการที่สุภาพ เต็ม
ใจให้บริการ และมีอัธยาศัยไมตรี สอดคล้องกับ เพ็ญนภา สมบันดาล และคณะ (2562 : 1429) กล่าว
ว่า เนื่องจากวิทยาลัยปฏิบัติตามนโยบายการจัดการศึกษาท่ีเน้นให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
โดยจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทำให้ผู้ ปกครองได้มีโอกาสพบครูที่
ปรึกษาของผู ้เรียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ในการร่วมมือกันดูแลผู ้เรียน และมีการ
กำหนดให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน เพื่อทราบลักษณะความเป็นอยู่ของผู้เรียน เพื่อคัดกรองความ
เสี่ยง และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ผู้ปกครองต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ
เฉพาะ มีความรู้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ด้านการส่งเสริมผู้เรียนเพื่อการมีงานทำ คือ ผู้ปกครองต้องการให้ส่งเสริมผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการ สร้างอาชีพในชุมชน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้รับบริการ 
 3.  ด้านบริการผู้เรียน คือ ผู้ปกครองต้องการให้คอยกำกับการให้บริการของคนขับรถรับส่ง 
ด้วยความสุภาพ เต็มใจให้บริการ ส่วนด้านหอพัก ควรมีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีการให้บริการที่มีอัธยาศัยไมตรี 
 4.  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา คือ ผู้ปกครอง มีความต้องการให้ครูที่ปรึกษา/ครูแนะ
แนว เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปรึกษาปัญหาเบื้องต้น รับฟังปัญหาอย่างจริงใจ และมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับผู้ปกครอง คือ ผู้ปกครองต้องการมีส่วนร่วมกับครู
ที่ปรึกษา/ครูแนะแนวในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คัดกรองผู้เรียน กลุ่มปกติ กลุ่ มเสี่ยงหรือมีปัญหา 
หากพบปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนให้เร่งประสานกับผู้ปกครองทันที 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ของผู้เรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่าง ครู บุคลากรทางการศึกษา กับผู้ปกครอง
นักเรียน ที่มีต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีโต้แย้งเพ่ือพัฒนา
ทักษะการให้เหตุผลทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

ด้วยรูปแบบออนไลน ์
Good practice for conducting questionnaires-driven argumentative 

learning to develop science reasoning skills of 10th Grade students with 
an online format. 

 
ศักดิ์สิทธิ์  ชมภูพวง1 สิงหา ประสิทธิ์พงศ์2 และ เมธี ดิสวัสดิ3์ 

Saksith Chomphuphaung Singha Prasitpong and Mater Di-sawat 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวปฏิบัติที ่ดีของการจัดการเรียนรู ้แบบสืบสอบที่
ขับเคลื ่อนด้วยกลวิธีโต้แย้งเพื ่อพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 
จำนวน 30 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการเรียนจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง โมเมนตัม จำนวน 3 แผน แบบวัดการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เป็นคำถามปลายเปิด
จำนวน 5 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า แนวปฏิบัติที่ดีมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การระบุเป้าหมาย
และคำถามนำ สถานการณ์ที่นำมาใช้ควรใช้สถานการณ์ที่ใกล้ตัวและเป็นที่สนใจของนักเรียน ขั้นที่ 2 
การสำรวจและรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำมาสร้างข้อโต้แ ย้งของ
ตนเอง ขั้นที่ 3 การสร้างข้อโต้แย้งชั่วคราว สมาชิกในกลุ่มจะแลกเปลี่ยนข้อโต้แย้งของตนเองก่อนที่จะ
สรุปเป็นข้อโต้แย้งของกลุ่ม ขั้นที่ 4 กิจกรรมการโต้แย้ง นักเรียนนำเสนอนำเสนอข้อโต้แย้งของกลุ่ม
ตนเอง ขั้นที่ 5 การกระจ่างมโนทัศน์และการอภิปรายเชิงสะท้อนผล ผู้สอนกับนักเรียนอภิปราย
ร่วมกันถึงประเด็นที่ใช้โต้แย้ง ผู้สอนจะต้องนำข้อมูลและข้อโต้แย้งที่แต่ละกลุ่มนำเสนอมาอภิปราย
และนำมาขยายความรู้  ขั้นที่ 6 การเขียนผลรายงานผลการสำรวจ เป็นขั้นที่นักสามารถยืนยันข้อ
โต้แย้งเดิมของตนเองหรือจะเปลี่ยนข้อโต้แย้งก็ได้ แต่ต้องประกอบไปด้วยหลักฐาน ข้อมูล ทฤษฎี 
รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวจะส่งผลให้นักเรียนได้วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล หลักฐาน และ
ตัดสินใจ เพื่อที่จะสร้างเป็นข้อสรุปหรือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 

 
1 นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ  
Email: saksith_aun@hotmail.com  โทรศัพท์ 0836588166 
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คำสำคัญ:  การจัดการเรียนรู ้แบบสืบสอบที ่ขับเคลื ่อนด้วยกลวิธ ีโต้แย้ง , การให้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์, วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 
Abstract 

This research aims to Explore the best practice of arguing question-driven 
learning to develop scientific reasoning skills. of students 10th Grade students, with 
the target group being 30 10th Grade students at HatYai Wittayalai School in the 2nd 
semester of the academic year 2021, obtained from a specific selection. The research 
instruments were 3 plans for learning management on momentum and a scientific 
reasoning scale with a total of 5 open-ended questions. There are six steps in the 
questionnaire-driven teaching and learning management model for developing 
scientific reasoning abilities: Step 1, Identifying Goals and Leading Questions. The 
situations used should be based on situations that are close to the attention of 
students. Step 2: Survey and Data Collection. This is a step for students to research 
information to create their own arguments. Step 3 Creating a temporary argument. 
Each group member exchanges his or her arguments before concluding as a group 
argument. Students present their group's arguments. Step 5: Clarification of concepts 
and reflective discussion. The teacher and students discuss the controversial issues 
together. In which the teacher must bring the information and arguments presented 
by each group to discuss and expand their knowledge. Step 6 Writing a report on the 
results of the survey. This is the stage where a student can confirm his original 
argument or change his argument. But it must contain evidence, data, and theories 
that students can find and obtain from the stage of clarification of concepts and 
reflective discussion. Such a model of learning management allows students to 
analyze, gather information, and evidence, and make decisions in order to make 
scientific conclusions or justifications. 

 
Keyword:  argument-driven inquiry, Scientific reasoning,  Classroom Action Research. 
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บทนำ 
  วิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมปัจจุบันและสังคมแห่งอนาคต และมี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม  และยังเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น วิทยาศาสตร์จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนา
ประเทศ และทำให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและสามารถอยู่ในสังคมโลกได้  การที่ประเทศจะ
สามารถสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ได้นั้น องค์ประกอบที่สำคัญ คือ การเตรียมประกรใน
สังคมให้อยู ่ในสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นทั ้งผู ้ผลิตและผู ้บริโภคที ่มีประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551, 92; สสวท. 2546,1)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดได้ว่าเป็นปัจจัย
สำคัญในการพัฒนาคน นอกจากนี้วิทยาศาสตร์ยังส่งผลให้คนได้พัฒนาวิธีคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลคิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ และพัฒนาทักษะสำคัญทั้งในด้านการให้เหตุผลและการค้นคว้าหา
ความรู้  การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ดำรงชีวิตและการทำงานในอนาคต การเป็นคนฉลาดอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะอยู่ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ สิ่งที่จำเป็นที่จะต้องปลูกฝังนอกเหนือจากทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 
21 แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ควรปลูกฝังคือ จิตห้าลักษณะสำหรับอนาคต ซึ่งหนึ่งในห้าลักษณะที่มีความสำคัญ 
คือ จิตรู้สังเคราะห์ (Synthesizing Mind)  หมายถึง การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย แล้ว
นำมาทำความเข้าใจ สังเคราะห์ข้อมูล ประเมินความสำคัญ คัดเลือก และนำไปสู่การจำแนกประเด็น 
อีกทั้งนำมาผสมผสานได้อย่างมีเหตุและผล (เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช , 2559)  ซึ่งมีการความ
สอดคล้องกับการเรียนวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการนำรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบสอบที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีโต้แย้งเพ่ือพัฒนาการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ เพื ่อพัฒนาทักษะความสามารถในการให้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์และนอกเหนือจากนี้ผู้วิจัยคาดหวังว่ารูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวจะช่วยพัฒนาให้
นักเรียนได้ความรู้ มีทักษะการปฏิบัติและเจคคติที่ดีในวิชาวิทยาศาสตร์  รวมทั้งเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนสำหรับครูเพื่อใช้ในการพัฒนาความสามารถในการสร้างการให้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์และความมีเหตุผลของนักเรียน ซึ่งจะมีส่วนในการส่งเสริมให้นักเรียนนมีความรอบรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

1.  เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีโต้แย้ง
เพ่ือพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 20 ปีการศึกษา 
2564 จำนวน 30 คน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 
 
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้รูปแบบการวิจัยตาม
แบของเคมมิสและแมกแทกการ์ก ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน เป็นวงจรต่อเนื่องกัน ผู้วิจัยได้
ดำเนินการออกเป็นวงจรปฏิบัติการทั้งหมด 3 วงจร โดยวงจรปฏิบัติการที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan)  
ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4/20 และได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์
และการทำงานแบบกลุ่ม พร้อมทั้งศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาสร้างเป็นเครื่องมือ
วิจัย 2. ขั้นปฏิบัติการ (Act) ผู้วิจัยได้ดำเนินตามแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่ 1 และได้มีการบันทึก 
สังเกต พฤติกรรมของนักเรียนขณะทำกิจกรรมว่าแสดงออกถึงทักษะการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์น

ขั้นวางแผน 

- ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู ้
- ออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูล 

ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัต ิ

- รายงานผลการตรวจสอบ 

- บันทึกหลังการสอน 

-  วิดิทัศน์ 

ขั้นปฏิบัติการ 

ตัวแปรต้น : แบบสืบสอบที่ขับเคลื่อนด้วย
กลวิธีโต้แย้งเพื่อพัฒนาทักษะการให้เหตผุล
ทางวิทยาศาสตร์  

ขั้นสังเกตการณ์ 

ตัวแปรตาม : การให้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์   

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดงานวิจัย 
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ในรูปแบบใดบ้าง ขั้นที่ 3.  ขั้นสังเกต  (Observe) ผู้วิจัยได้สังเกตการณ์ใช้แผนการเรียนเรียนรู้แผนที่ 
1 และสังเกตการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน จากนั้นบันทึกผลที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่
เกิดข้ึนในแบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้  ขั้นที่ 4. ขั้นสะท้อนผล (Reflect) ผู้วิจัยได้นำข้อมูลและสิ่ง
ที่สังเกตได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ไปสะท้อนผลกับครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อที่จะสามารถปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในวงรอบต่อไป หลังจากนั้นผู้วิจัย
ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลตามวงจรปฏิบัติที่ 2 และ 3  ซึ่งมีลักษณะวิธีการดำเนินงานที่คล้ายคลึงกัน คือ 
นำผลที่ได้จากวงจรปฏิบัติก่อนหน้ามาปรับปรุงแก้ไขในวงจรถัดไป เมื่อเก็บข้อมูลครบแล้ว จึงนำ
ผลงานของนักเรียนและบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมไปถึงแนวคิดต่าง ๆ มาวิเคราะห์
ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ทั ้ง 3 แผน ซึ่งประกอบไปด้วยการ
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน คำตอบของนักเรียนที่ได้จากการทำกิจกรรมและการตอบคำถาม นำมา
วิเคราะห์และสรุปว่าในแต่ละขั้นของการจัดการเรียนรู้เกิดปัญหา อุปสรรค ใดบ้าง มีวิธีการแก้ไข
ปรับปรุงอย่างไรบ้าง เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการเรียนรู้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธี
โต้แย้งในรายวิชาฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมการให้เหตุทางวิทยาศาสตร์ มีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้ในการจัดการ
สอนแบบออนไลน์ ดังนี้  ขั้นที่ 1 การระบุเป้าหมายและคำถามนำ  ผู้วิจัยพบว่าสถานการณ์ที่นำมาใช้
เป็นประเด็นโต้แย้งควรใช้สถานการณ์ที่ใกล้ตัวนักเรียนและเป็นประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของคนใน
สังคม ซึ่งนักเรียนจะให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ประเด็นที่นำมาใช้ ควรเป็นประเด็นที่สามารถ
เชื่อมโยงกับเนื้อหาหรือความรู้พ้ืนฐานของนักเรียน การนำเสนอประเด็นควรมีวิดิโอหรือภาพประกอบ
ที่น่าสนใจ มีการใช้ภาษาที่ตื่นเต้น ปลุกเร้าให้นักเรียนอยากทำกิจกรรม มีการใช้คำถามที่กระตุ้นให้
นักเรียนได้วิเคราะห์ถึงสถานการปัญหา ควรมีการกำหนดเวลาในการระบุเป้าหมายและคำถามนำ
เพื่อที่จะได้บริหารเวลาในการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม และผู้สอนต้องชี้แจงและอธิบายถึงใบ
กิจกรรม ภาระงาน และคำสั่งอื่น ๆ ที่นักเรียนต้องทำในคาบนี้ อีกท้ังมีการแจ้งนักเรียนว่าจะมีการเข้า
ไปดูการทำงานของนักเรียนเป็นระยะ ๆ เพื่อลดปัญหานักเรียนหยุดการพูดคุยเมื่อมีครูเข้าไปดูการ
ทำงาน  
  ขั้นที่ 2 การสำรวจและรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยใช้โปรแกรม zoom เป็นแอปพลิเคชั่นในการ
สอนซึ่งก่อนที่จะให้นักเรียนได้ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มนักเรียนไว้ก่อนเพ่ือ
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ลดเวลาในการแบ่งกลุ่มกิจกรรม จากนั้นเข้าไปเลือกตัวแทนกลุ่มเพื่อทำหน้าที่บันทึกวิดิโอขณะการ
ทำงานและนำส่งให้ผู้สอนหลังเสร็จกิจกรรม ในขั้นนี้ผู้สอนให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำมา
สร้างข้อโต้แย้งของตนเอง ซึ่งผู้สอนอาจจะมีตัวอย่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมานำเสนอนักเรียน 
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ อีกท้ังต้องมีการเน้นยำให้นักเรียนหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพ่ือใช้ประกอบการสร้าง
ข้อโต้แย้ง  ขั้นที่ 3 การสร้างข้อโต้แย้งชั่วคราว หลังจากท่ีนักเรียนได้ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูล
แล้ว สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนจะต้องมานำเสนอข้อมูลที่ตนเองหามาได้และนำข้อมูลนั้นไปสร้างเป็นข้อ
โต้แย้งของตนเองและเขียนลงในใบกิจกรรม เมื่อสมาชิกแต่ละกลุ่มสร้างข้อโต้แย้งของตนเองเสร็จแล้ว 
จึงนำข้อโต้แย้งมาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกคนอ่ืนภายในกลุ่ม เพ่ือสรุปเป็นข้อโต้แย้งของกลุ่ม ซึ่งผ้าสอน
จะมีหน้าที่กำกับดูแลคอยให้คำแนะนำกับนักเรียน เน้นย้ำให้นักเรียนสร้างข้อโต้แย้งที่ได้จากการหา
ข้อมูลและให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้พ้ืนฐานที่นักเรียนเคยได้เรียนมา   
  ขั้นที่ 4 กิจกรรมการโต้แย้ง  ผู้สอนได้ทำการสุ่มลำดับการนำเสนอไว้ล่วงหน้า จากนั้นจึงชี้แจง
เวลาในการทำกิจกรรมโต้แย้งว่าจะให้เวลานักเรียนในการนำเสนอกลุ่มละกี่นาที โดยครูผู้สอนมีหน้าที่
คอยควบคุมการโต้แย้งให้อยู่ในประเด็นหลักและใช้คำถามกระตุ้นเพื่อให้กิจกรรมการโต้แย้งมีความ
น่าสนใจ ผู้สอนจะต้องคอยสรุปประเด็นที่แต่ละกลุ่มได้นำเสนอมาเพื่อนำไปใช้ในขั้นของการกระจ่าง
มโนทัศน์และอภิปรายเชิงสะท้อนผล หลังจากแต่ละกลุ ่มนำเสนอเสร็จแล้วจึงให้นักเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนหรือโต้แย้งระหว่างกลุ่ม หากไม่มีการโต้แย้งระหว่างกลุ่มเกิดขึ้นผู้สอนต้องใช้คำถามเพ่ือ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ว่าข้อโต้แย้งที่แต่ละกลุ่มนำเสนอมามีความสมเหตุสมผลมาก
น้อยเพียงใด หลักฐานและข้อมูลที่หามามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ขั้นที่ 5 การกระจ่างมโน
ทัศน์และการอภิปรายเชิงสะท้อนผล  ผู้สอนกับนักเรียนอภิปรายร่วมกันถึงประเด็นที่ใช้โต้แย้ง ซึ่ง
ผู้สอนจะต้องนำข้อมูลและข้อโต้แย้งที่แต่ละกลุ่มนำเสนอมาอภิปรายและนำมาขยายความรู้ ผู้สอน
จะต้องเชื่อมประเด็นที่เคยนำเสนอและข้อโต้แย้งแต่ละกลุ่มเข้ากับความรู้และเนื้อหาที่กำลังเรียน หาก
กลุ่มใดที่มีความเข้าใจผิดพลาดกับข้อมูลที่ได้นำเสนอ ครูผู้สอนก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ในขั้นนี้แต่
หากกลุ่มใดที่นำเสนอข้อมูลได้ถูกต้องแล้วผู้สอนก็ยังสามารถขยายความรู้เพ่ิมเติมได้อีก ซึ่งในข้ันนี้หาก
เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผู ้สอนสามารถใช้โปรแกรมจำลองต่าง ๆ เช่น โปรแกรมจาก
เว็บไซต์ https://phet.colorado.edu/   เป็นต้น เพ่ือที่ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับงาน
ที่นักเรียนนำเสนอได้ชัดเจนขึ้น  ขั้นที่ 6 การเขียนผลสำรวจ  ผู้สอนให้นักเรียนรายงานผลการผลการ
ตรวจสอบซึ่งในใบกิจกรรมประกอบไปด้วย ความรู้ที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมโต้แย้ง, ข้อโต้แย้งของ
นักเรียน, หลักฐานในการใช้สนับสนุนและยืนยันเหตุผลของนักเรียนและสรุป ซึ่งนักสามารถยืนยันข้อ
โต้แย้งเดิมของตนเองหรือจะเปลี่ยนข้อโต้แย้งก็ได้ แต่ต้องประกอบไปด้วยหลักฐานและเหตุผล ในขั้นนี้
ผู้สอนต้องเน้นย้ำนักเรียนให้รายงานผลการสำรวจโดยใช้การอ้างอิงจากหลักฐาน ข้อมูล ทฤษฎีที่
นักเรียนหาได้และที่ได้จากขั้นของการกระจ่างมโนทัศน์และอภิปรายเชิงสะท้อนผลและเน้นย้ำให้

https://phet.colorado.edu/%20%20เป็น
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นักเรียนทำใบกิจกรรมด้วยตนเองไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น เมื่อนักเรียนทำเสร็จจึงให้นักเรียนนำส่งใน 
Google Classroom ตามเวลาที่กำหนดไว้  ซึ่งทั้ง 6 ขั้นตอนสามารถสรุปได้ดังแผนภาพนี้ 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายผล 
 แนวการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบสืบสอบที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีโต้แย้ง ตามที่ผู้วิจัยได้
ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นควรมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ดังนี้ ขั้นของการระบุเป้าหมายและคำถามนำ
ผู้วิจัยพบว่าสถานการณ์ที่นำมาใช้เป็นประเด็นโต้แย้งควรใช้สถานการณ์ที่ใกล้ตัวนักเรียนและเป็น
ประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของคนในสังคม ซึ่งนักเรียนจะให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ประเด็นที่
นำมาใช้ควรเป็นประเด็นที่สามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาหรือความรู้พื้นฐานของนักเรียน สอดคล้องกับ
วอล์คเกอร์และแซมป์สัน (Walker and Sampson) ที่ได้รายงานไว้ว่า การตั้งคำถามที่ดีจะทำให้
ผู้เรียนมีการโต้แย้งและสืบค้นหาข้อมูล หลักฐาน เพ่ือนำไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้อง หากในชั้นแรกครูผู้สอน
สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ นักเรียนจะมีแรงจูงใจในการทำกิจกรรมเพ่ือค้นคว้าหาข้อมูล
ได้มากยิ่งขึ้น ขั้นของการสร้างข้อโต้แย้งชั่วคราวหลังจากที่นักเรียนได้ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูล
แล้ว สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนจะต้องมานำเสนอข้อมูลที่ตนเองหามาได้และนำข้อมูลนั้นไปสร้างเป็นข้อ
โต้แย้งของตนเองและเขียนลงในใบกิจกรรม เมื่อสมาชิกแต่ละกลุ่มสร้างข้อโต้แย้งของตนเองเสร็จแล้ว 

ขั้นที่ 1 การระบุเป้าหมายและคำถามนำ 

ขั้นที่ 2 การออกแบบวิธีการทดลองและการจดัเก็บข้อมลู 

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมลูและการสรา้งข้อโต้แย้งขั้นต้น 

ขั้นที่ 4 การโต้แย้ง 

ขั้นที่ 5 การกระจ่างมโนทัศน์และการอภิปรายเชิงสะท้อนผล 

ขั้นที่ 6 เขียนผลการสำรวจ 

แบ่งกลุ่มนักเรยีนเป็นกลุม่เล็ก ๆ 

จัดหมวดหมู่แล้ว 

แต่ละกลุ่มร่วมกันโต้แย้ง 

ครูนำสู ่

นักเรียนแตล่ะคนทำ 

เปลี่ยนแปลงข้อโต้แย้งของตนเอง 

นักเรียนสามารถ 

นักเรียนแตล่ะคนทำ 

ภาพที่ 2: แผนภาพแนวปฏิบัติทีด่สีำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบที่ขับเคลือนด้วยกลวิธีโต้แย้ง 
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จึงนำข้อโต้แย้งมาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกคนอื่นภายในกลุ่ม เพื่อสรุปเป็นข้อโต้แย้งของกลุ่ม ซึ่งผู้สอน
จะมีหน้าที่กำกับดูแลคอยให้คำแนะนำกับนักเรียน เน้นย้ำให้นักเรียนสร้างข้อโต้แย้งที่ได้จากการหา
ข ้อม ูลและให ้น ักเร ียนเช ื ่อมโยงความร ู ้พ ื ้นฐานที ่น ักเร ียนเคยได ้ เร ียนซ ึ ่ งสอดคล ้องกั บ                                   
นัฐกานต์ นามนิมิตรานนท์และคณะ (2558) ที่ได้กล่าวว่า ในกระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนจะต้องใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ในการพิจารณาข้อมูลที่ค้นคว้า เชื่อมโยงกับความรู้เดิมจน
เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่  ขั้นกิจกรรมการโต้แย้งผู้สอนได้ทำการสุ่มครูผู้สอนมีหน้าที่คอยควบคุมการ
โต้แย้งให้อยู่ในประเด็นหลักและใช้คำถามกระตุ้นเพื่อให้กิจกรรมการโต้แย้งมีความน่าสนใจ ในแต่ละ
กิจกรรมที่ผู ้ว ิจัยได้นำไปเป็นประเด็นตัวอย่าง ยังสามารถมองเห็นมุมมองของการให้เหตุผลใน                
ด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการให้เหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น มุมมองของนักเรียนทางด้าน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศีลธรม เป็นต้น โดยภัทราวรรณ ไชยมงตล (2559) พบว่า 
กิจกรรมการโต้แย้งส่งเสิรมให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและประเมินข้อโต้แย้ง จะสามารถพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลได้  ขั้นการกระจ่างมโนทัศน์และการอภิปรายเชิงสะท้อนผล ผู้สอน
กับนักเรียนอภิปรายร่วมกันถึงประเด็นที่ใช้โต้แย้ง ซึ่งผู้สอนจะต้องนำข้อมูลและข้อโต้แย้งที่แต่ละกลุ่ม
นำเสนอมาอภิปรายและนำมาขยายความรู้ ผู้สอนจะต้องเชื่อมประเด็นที่เคยนำเสนอและข้อโต้แย้งแต่
ละกลุ่มเข้ากับความรู้และเนื้อหาที่กำลังเรียน หากกลุ่มใดที่มีความเข้าใจผิดพลาดกับข้อมูลที่ได้
นำเสนอ คร ูผ ู ้สอนก็สามารถแก้ไขให ้ถ ูกต ้องได ้ในขั ้นน ี ้สอดคล้องกับแซมป์ส ันและกร ูมส์                    
(Sampsom, Grooms, 2009) ที่กล่าวว่าครูควรมุ่งเน้นไปที่การทำให้นักเรียนทุกคนเข้าใจเนื้อหาโดย
มอบบริบทให้นักเรียนอธิบายแนวคิดของตนเองออกมา ในส่วนของการเขียนผลสำรวจผู้สอนให้
นักเรียนรายงานผลการผลการตรวจสอบซึ่งในใบกิจกรรมประกอบไปด้วย ความรู้ที่นักเรียนได้รับจาก
กิจกรรมโต้แย้ง, ข้อโต้แย้งของนักเรียน, หลักฐานในการใช้สนับสนุนและยืนยันเหตุผลของนักเรียน
และสรุปซึ่งเป็นขั้นที่นักเรียนสามารถยืนยันข้อโต้แย้งเดิมของตนเองหรือสามารถเปลี่ยนข้อโต้แย้งได้ 
ขึ้นอยู่กับหลักฐาน เหตุผล และข้อสรุปที่นักเรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือได้จากการอภิปรายเชิงสะท้อน
ผล การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีโต้แย้ง ซึ่งในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกปฏิบัติตาม
กรอบของกรูมส์และคณะ (2016) ซึ่งกรูมส์ได้กล่าวไว้ว่ามีทั้งหมด 8 ขั้นตอน แต่เมื่อผู้วิจัยได้ลงมือ
ปฏิบัติก็พบว่าภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไม่สามารถจัดให้ครบทั้ง 8 ขั้นตอนได้ 
โดยขั้นตอนที่ขาดไปได้แก่ ขั ้นของการสุ่มวิจารณ์แบบไม่ระบุตัวตนและขั้นทบทวนแก้ไขและส่ง
รายงาน ทำให้จึงเหลือเพียง 6 ขั้นตอน ซึ่ง 6 ขั้นตอนนี้มีคล้ายคลึงกับการจัดการเรียนการสอนแบบ
สร้างข้อโต้แย้งของ Victor Sampson and Sharon Schleigh (2013) ที่ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน 
คือ ขั้นที่ 1 ขั้นผู้สอนนำเสนอสถานการณ์หรือระบุคำถาม ขั้นที่ 2 คือขั้นการสร้างข้อโต้แย้งชั่วคราว 
ขั้นที่ 3 คือ ขั้นกิจกรรมการโต้แย้ง ขั้นที่ 4 คือ ขั้นการอภิปรายสะท้อนผล และขั้นที่ 5 คือ ขั้นการ
สร้างข้อโต้แย้งขั้นสุดท้าย   
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ข้อเสนอแนะ 
  1.  การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ถ้าต้องจัดการเรียนสอนใน
รูปแบบออนไลน์ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที ่ส่งผลต่อการสื่อสารของนักเรียนหรือปัจจัยอื ่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมของนักเรียน 
 2.  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ หากเป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ควรระบุและแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ กับ
การจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์วิชาคณิตศาสตร์ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
COMPARISON OF LEARNING ACHIEVEMENT BETWEEN ONLINE AND ON-

SITE LEARNING MANAGEMENT FOR MATHEMATICS 
AMONG GRADE 6 STUDENTS 

 
วัชรทินภัทร อนุมา1  อรุณี  สาล2ี  และ โสภา  สุขเกษม3 

 Wathcharathinnaphat  Anuma Arunee  Salee and Sopha  Sukkasem 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์กับการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษากลุ่มเป้าหมาย คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 40 คน เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ 
แบบออนไซต์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไซต์ นักเรียนสอบได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที ่ 48.24 ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ นักเรียนสอบได้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 32.50 
 
คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้แบบแบบ             
ออนไชต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ABSTRACT 
This research aims to compare Learning achievement in a mathematics class 

between online and on-site learning management anong grade 6 students. In this 
quantitative study, 40 grade 6 students from Banmaeousu Witthaya School under Tak 
Primary Educational Service Area Office 2. The research instruments were 1) a course 
syllabus for a mathematics class for grade 6 students in their first semester of the 2021 
academic year and 2) a learning achievement test. The results showed that on-site 
learning resulted in higher academic achievement, with a mean score of 48.24 , 
whereas the average score for online learning was 32.50 
 
Keywords: Learning achievement Online learning management, On-site learning 
management, Grade 12 students 
 
บทนำ 
 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) นับเป็นช่วงเวลาอันยากลำบากที่ส่งผลกระทบต่อ
คนท ั ่ ว โลก ส ่ งผลให ้น ัก เร ียนไทยกว ่า  15 ล ้านคนต ้องม ีผลกระทบต ่อการเร ียนรู้  แม้
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายที่จะยกเลิกวันหยุดเพื่อชดเชยเวลาเรียนที่หายไป แต่การขาด
เรียนสะสมก็ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียนในระยะยาว และเมื่อถึงเวลานั้น ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม รวมถึงทุกหน่วยงานของไทยจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบ
เชิงลบที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติเหล่านี้ไม่เช่นนั้นแล้วประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบเชิงลบ
อย่างมหาศาลในอนาคต (มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย, 2563 : ออนไลน์) 
 ก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ระบบการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แบ่งการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาล-ประถมศึกษาตอนต้น ส่วนประถมศึกษาตอนปลาย และอาชีวะ
ศึกษาหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในจัดการศึกษา ได้แก่กระทรวงศึกษาธิ การ โดย สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน (สพฐ.) วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส (COVID-
19) ภาคการศึกษาถูกเร่งด้วยปัจจัยกระตุ้นหลายด้าน นำไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ในรูปแบบ เรียน
ออนไลน์และเรียนทางไกลมากยิ่งขึ้น ส่งผลการศึกษาไทย ต้องมีการปรับตัวไปด้วย มีการจัดการเรียน
การสอนด้วยรูปแบบใหม่ หลายรูปแบบ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) สำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.) จึงได้กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนเพิ ่มเติมเป็น 4 
รูปแบบ ได้แก่ 1) การเรียนการสอนผ่านทีวี (ON-AIR) ผ่านระบบดาวเทียม 2) การเรียนการสอนผ่าน
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อ ิน เทอร ์ เน ็ ต  (ONLINE) ผ ่ านทางระบบ Video Conference 3)  การ เ ร ี ยนการสอนแบบ                    
ON–DEMAND ผ่านทางเว็บไซต์ 4) การเรียนการสอนแบบ ON-HAND สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความ
พร้อมด้านอุปกรณ์การรับชม โดยการนำหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนรู้ที ่บ้านภายใต้ความ
ช่วยเหลือของผู้ปกครอง เพ่ือทดแทนการเรียนการสอนแบบ ON-SITE หรือเรียนออนไซต์ หมายถึง
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และใช้รูปแบบนี้จนถึงปัจจุบัน  ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา นักเรียนได้รับ
ผลกระทบระยะยาว จากการเรียนออนไลน์ ครู ผู ้ปกครอง และนักเรียน ยอมรับว่า การเรียน
ออนไลน์ที่ยาวนาน ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน พัฒนาการและสุขภาพของเด็กอย่างมากมาย 
สมควรที่จะได้รับการดูแลแก้ไข (กรุงเทพธุรกิจ, 2565 : ออนไลน์)  
 จากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส (COVID-19) ในประเทศไทย และ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน พบว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
พัฒนาความรู้เดิมอย่างต่อเนื่องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันได้นั้นจำเป็นต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
และไม่สามารถหยุดการจัดการเรียนการสอนในช่วงดังกล่าวได้ แต่ต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนให้เอื้อต่อสถานการณ์มากที่สุด โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสุขภาพของผู้เรียน
เป็นสำคัญ ซึ่งในการจัดทำวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการ
จัดการเรียนรู้แบบแบบออนไลน์กับการจัดการเรียนรู้แบบแบบออนไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับความรู้สูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์กับการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
  การศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ กับการจัดการเรียนการรู้แบบออนไซต์วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
มีเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่แพร่ 
      ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) 
 2.  สภาพทั่วไปของปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ในประเทศไทย  
      และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
 3.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1528 
 

 4.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 5.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 
ด้านประชากร  
1.  ขอบเขตของการวิจัย 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ของโรงเรียนบ้านแม่อุสุว ิทยา 
สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 89 คน 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 
สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จำนวน 40 คน 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
 แผนการจัดการเรียนรู้แบบแบบออนไลน์ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ เรื่อง 
เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
3. ขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้ 
    1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์และแบบออนไชต์เรื ่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          
ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้ 
        1.1   ศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
        1.2   ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของของโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สำนักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกล่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) , หนังสือเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์พื ้นฐาน ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 และเอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื ่อง 
เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1529 
 

 1.3  ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบของของโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และดำเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เรื ่อง 
เศษส่วน ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวิตที่สอดคล้องกับเรื่อง เศษส่วน 
 1.4  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ สาระสำคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการ 
เรียนรู้และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากหนังสือคู่มือครูคณิตศาสตร์ 
 1.5  ศึกษารายละเอียดวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์และการจัดการ 
เรียนรู้แบบออนไซต์ โดยแต่ละแผนประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 
      1)  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
      2)  สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระสำคัญ 
      3)  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน/คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
      4)  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      5)  กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามขั้นตอนดังนี้ 
          ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
          ขั้นที่ 2 ขั้นสอน/ขั้นกิจกรรม 
          ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
      6)  สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ 
      7)  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
      8)  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อ ผลการสอน ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง 
           การแก้ไข 
      9)  ภาคผนวก 
         1.6  นำแผนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ที่สร้างเสร็จ
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
         1.7  แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
         1.8  หลังจากผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญแล้วได้
นำไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สำนักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มเรียน A ที่เลือกเรียนแบบออนไลน์
จำนวน 20 คน และกลุ่มเรียน B ที่เลือกเรียนแบบออนไซต์ จำนวน 20 คน 
    2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้
สำหรับทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 4 
ตัวเลือก ฉบับละ 40 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างตามขั้นตอนดังนี้ 
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 2.1  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ เรื่อง 
เศษส่วน แล้วจัดทำตารางวิเคราะห์ข้อสอบ เพื ่อกำหนดอัตราส่วนและจำนวนของแบบทดสอบให้
เหมาะสม ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ และพฤติกรรมที่มุ่งวัด 
 2.2  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน ตามแนวทางที่กำหนดไว้โดย
เป็นแบบทดสอบ 1 ฉบับ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนฉบับละ 40 ข้อ พร้อมจัดทำแนวทางการตอบ
และเกณฑ์การให้คะแนน เพ่ือใช้ในการตรวจ และให้คะแนนแบบทดสอบฉบับจริง 
 2.3  นำแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแก้ไขแล้วนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบ จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
 2.4  จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์แล้วนำไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งแบบออนไลน์ และแบบออนไซต์ จำนวน 40 คน ประเมินผลโดย
ใช้ค่าร้อยละ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 
สำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการ

จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ กับการจัดการเรียนการรู้แบบออนไซต์วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้
แบบออนไลน์กับการจัดการเรียนรู้แบบออนไชต์ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             
ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์กับการ 
จัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า การจัดการเรียนรู้
แบบออนไซต์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไซต์ นักเรียนสอบได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 48.24 ส่วนนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบออนไลน์นักเรียนสอบได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 32.50 แม้ว่าการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไซต์ จะ
ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีกว่าการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ แต่หากมีความจำเป็นที่
ผู ้สอนต้องจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ เช่น ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) 
ผู้สอนต้องจัดการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมและอยากที่จะเรียนรู้ 
อาจเรียนรู้ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่หลากหลาก หรือมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างไป
จากเดิม นอกจากนี้ผู้สอนต้องศึกษาวิธีการรู้จักผู้เรียนรายบุคคลผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
เพราะหากไม่รู้จักผู้เรียนรายบุคคล ไม่เข้าใจลักษณะนิสัยของแต่ละคน ก็ยากที่จะเข้าใจผู้เรียนและไม่
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สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ ทั้งนี้ผู ้สอนอาจจะมองเป็นเรื ่องยาก เพราะการเรียนรู ้แบบ
ออนไลน์เป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับผู้สอนหลายท่าน  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์กับการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. จากผลวิจัยดังกล่าวที่ว่า การจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับ รวิชญุฒม์ ทองแม้น (2561) ที่ได้ทำวิจัยเรื่อง
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยประยุกต์กระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้ เรียนสา
หรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งกล่าวว่า ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ใช้ในการจัดการชั้น
เรียนเป็นแบบเคลื่อนไหว จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันส่งผลให้พฤติกรรมการสอนของครู และการ
เรียนรู้ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนระหว่างครูกับนักเรียน และ
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนมากขึ้น และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น รวมทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
และผู้บริหารมีเจตคติที่ดีมากต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. จากผลวิจัยของ มนธิชา ทองหัตถา (2564) ได้ศึกษาแอพลิเคชันที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
แบบออนไลน์ของครูและศึกษาปัญหาที่ครูพบในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 17 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามวิธีการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาผลการศึกษาพบว่า 1) แอพลิเคชันที่ครูนิยมใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์มาก
ที่สุด คือแอพลิเคชันไลน์ (Line) คิดเป็นร้อยละ 88.23 และ Google Meet น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
23.53 และ 2) ปัญหาที่ครูพบในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์คือ ปัญหาด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
สัญญาณอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเรียนแบบออนไลน์ถูกพบมากที่สุด ปัญหาทางด้าน
การเงิน ปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน เช่น การบริหารจัดการเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง
ของนักเรียน นอกจากนั้นปัญหาด้านครอบครัวยังทำให้นักเรียนบางส่วนต้องทำงานเพื่อแบ่งเบาภาระ
ครอบครัวขณะอยู่บ้าน 
 3. จากการศึกษาของ วชิรดล คำศิริรักษ์ (2564) ได้ศึกษาสภาพที่เป็นจริง การบริหารจัดการ
โรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล ทั้ง 2 มิติ อยู่ในระดับมาก ทุกมิติ และสภาพที่คาดหวัง การบริหารจัดการ
โรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบลทั้ง 6 มิติ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกมิติ โดยภาพรวมสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับ
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มาก และสภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล โดยภาพรวม 5 มิติ สูงสุด 3 อันดับ คือ 1) มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง 
2) มิติที ่ 5 การบริหารการเงิน และ 3) มิติที ่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื ้อโรค (PNI 
0.20,0.15 และ 0.18 ตามลำดับ หมายความว่า มิติการบริหาร ดังกล่าวมีปัญหาต้องได้รับการ
เสริมสร้างพัฒนา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์กับ
การจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ส่วนใหญ่
ไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม อาจเป็นผลจากนักเรียนเปิดโปรแกรมไว้ แต่ไม่ได้จดจ่ออยู่กับการ
เรียนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าออนไซต์ 
 2. นักเรียนแต่ละคนมีความพร้อมไม่เท่ากัน การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์นั้น บางครั้ง
นักเรียนกว่าจะเข้าเรียนใช้เวลากว่า 10 นาที ทำให้บางคาบเรียนไม่สามารถสอนเนื้อหาได้ครบตาม
ที่ตั้งไว้ 
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์กับการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ควรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมให้มีความใกล้เคียงกันมาก
ที่สุด เพราะหากจัดการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์โดยใช้การเสริมแรง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มากกว่าการเรียนรู้แบบแบบออนไลน์ ผู้เรียนออนไซต์ย่อมมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีกว่า 
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การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องน้ำและอากาศ 

โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es) 
The development Students’ Thinking Skills and learning achievement 
Elementary Level in science subject learning about water and airby 

using the 5Es of Inquiry-Based Learning (5 Es). 
 

ชัชวาลย์ วดัอักษร1 
Chatchawal Wat-aksorn 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค์ เพื ่อ 1)พัฒนาทักษะการคิดพื ้นฐานของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื ่อง น้ำและอากาศ โดยใช้การจัด
กิจกรรมแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es) 2)พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่องน้ำและอากาศ โดยใช้การจัดกิจกรรม
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es)   
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 จำนวน 43 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  
6/2 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง  
 การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research)โดยนำหลักการและ
ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis and Mctaggart 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น ( 5Es ) จำนวน 16 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 21 ชั่วโมง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ เป็นแบบบันทึกที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู ้ ประกอบด้วย 1)  แบบบันทึกประจำวันของ
ครูผู้สอน 2)แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ และ 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
1 ดร. อาจารย์ประจำหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
E-mail : Chatchawan@northern.ac.th   โทร. 0814930493 
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้เรียนที่เกิดข้ึนในแต่ละ
วงจรและสิ้นสุดการดำเนินการ ประกอบด้วย1) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดพ้ืนฐาน 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30 ข้อ ซึ่งประสิทธิภาพของแบบทดสอบทักษะการคิดพื้นฐานมีค่าความ
ยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.35-0.77 และมีค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.26-0.86 และมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.72 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.28-0.86 และมี
ค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.21-0.80 และมีค่าความเชื ่อมั ่นเท่ากับ 0.82 การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ใช้สถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ทักษะการคิดพื้นฐาน นักเรียนได้ คะแนนจากการทำแบบทดสอบวัด
ทักษะการคิดพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.05 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 80.16 และจำนวน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 70                   
2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนได้คะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ16.33 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 81.67 และจำนวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 70  
 
คำสำคัญ : ทักษะการคิด, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ระดับประถมศึกษา 
 
Abstract 
 The purposes of this research were : 1 )  to develop students’ thinking skills of 
Elementary Level in science subject learning about water and air by using the 5Es of 
Inquiry-Based Learning. (5  Es) 2 )  to improve the achievement result of elementary 
Level in science subject learning about water and air by using the 5Es of Inquiry-Based 
Learning (5 Es)  
  The population used in the study were 43  students of Elementary Level of 
Muang Tuet School district, Nan Primary Educational Service Area Office 1 , during the 
2 semesters of the academic year 2020. The sample group used in this study was 6/2 
students by Purposive random sampling. 
 This research study used an action research model by applying principles and 
procedures according to the concept of Kemmis and Mctaggart's conceptual action 
research. 
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 The practice trial tools are a lesson plan that emphasizes students’ thinking 
skills in science subjects and learning about water and air by using the 5 Es of Inquiry-
Based Learning.(5 Es) amount 16 plans with 21 hours for activities. 
  The tool used for reflecting performance results was the record from the 
reflection of the results from learning activities in each lesson plan consisting of 1) the 
daily record of the teacher 2 )  the behavioral observation from organizing learning 
activities and 3) the achievement test 
    The study instrument was a test that measures the student's ability which 
occurs in each cycle and at the end of the operation consist of 1) the test to measure 
students’ thinking skills 2 )  the 30  items of achievement test which the efficiency of 
the Basic Thinking Skills Test has a difficulty value between 0.35-0.77, the discrimination 
valued during 0.26-0.86 and the reliability valued at 0.72. The achievement test has a 
difficulty valued between 0.28-0.86, the discrimination valued during 0.21-0.80, and 
the reliability valued at 0.82. For the data analysis, both quantitatively and qualitative 
used the basic statistic which are mean and percentage. 
 The results showed that 1) the students get scores by taking students’ thinking 
skills test has an average of 24.05 from the full score or 80.16 as a percentage and the 
number of students who passed the criteria was 17 students or 80.95 as a percentage 
which passed 70  percent of the specified criteria. 2 )  the achievement results found 
that the students get the score for taking a science achievement test has an average 
of 16.33 from the full score or 81.67 as a percentage and the number of students who 
passed the criteria was 19 students or 90.48 as a percentage which passed 70 percent 
of the specified criteria. 
 
Keyworde : Students’ Thinking Skills , learning achievement, Elementary Level          
 
บทนำ 

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลัก           
ในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข      
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสำคัญ          
ในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจ
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และสังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธำรงรักษาอัตลักษณ์ของประเทศ ในส่วนของประเทศ
ไทยได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให้มี
ทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ ภายใต้แรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ และแรงกดดันภายในประเทศที่เป็นปัญหา
วิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม 
และประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว รองรับ           
การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อ
ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (สภาการศึกษา,แผนการศึกษาชาติ 2560) 

ทักษะการคิดเป็นทักษะที่สำคัญในการพัฒนาผู ้เร ียนในทุกระดับ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตราที่ 24 (2) กล่าวว่า การฝึกกระบวนการเรียนรู้ ให้
สถานศึกษาฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพื ่อป้องกันและแก้ไขปัญหา และมาตราที ่ 49 กำหนดให้มีการประกันคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 
(พระราชบัญญัติการศึกษา, 2545) ซึ ่งการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
ได้กำหนดมาตรฐานที่ 4 ด้านผู้เรียนว่า สถานศึกษาต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ประกอบ
กับประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนได้รวมตัวกับอีก 9 ประเทศโดยสร้างกรอบ         
ความร่วมมือของประชาคมอาเซียนภายใต้ 3 เสาหลัก (Tree Pillars of ASEAN Community)                   
ซึ่งประกอบด้วย 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security 
Community-APSC) 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และ 
3) ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)โดยในปี        
พ.ศ. 2558 จะมีการเปิดโลกเสรีทั้งด้านเศรษฐกิจ แรงงาน สังคม และวัฒนธรรม การเตรียมพัฒนาคน
ให้มีทักษะการคิดจึงมีความสำคัญและจาเป็นควรพัฒนาให้กับเด็กไทยในทุกระดับ เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซ่ึงการพัฒนาทักษะการคิดนั้น ทิศนา แขมมณีและคณะ (2544) ได้กล่าวว่า ต้องให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์โดยตรงกับกระบวนการคิด ต้องเป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนอภิปรายด้วย
การถามคาถามที่แยบยล แต่ไม่ยากจนเกินไปและห้องเรียนมีบรรยากาศส่งเสริมแสดงความคิดเห็น 
รวมถึงการสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่ท้าทายถือเป็นการฝึกทักษะโดยการแสวงหา
ความรู้โดยใช้กระบวนการคิดระดับสูง ครูผู้สอนจึงต้องจัดสถานการณ์เชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นจริงในสังคม
ร่วมกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่พร้อมให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดตัดสินใจ            
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การแก้ปัญหา ประเมินสถานการณ์ที่มีความหมายกับผู้เรียน (North Central Regional Educational 
Laboratory,2001) เพราะเมื ่อผู ้เรียนมีทักษะการคิดจะส่ งผลให้ผู ้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล แสดง
ความคิดออกมาอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน สามารถแก้ปัญหาได้อีกทั้งการคิดเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการ
แก้ปัญหาของมนุษย์จึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องหันมาให้ความสนใจอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ทักษะความคิดให้แก่ผู้เรียน โดยเฉพาะผู้เรียนระดับประถมศึกษาซึ่งต้องมีทักษะพื้นฐาน ด้านการคิด
คำนวณ และทักษะการคิดพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ,2551)  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)               
ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้         
ทุกช่วงชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งที่สถานศึกษาต้องจัด           
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อหลักสูตรปรับปรุงใหม่เพราะตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันวิทยาศาสตร์ 
มีความสำคัญยิ ่งต่อโลกและการดำเนินชีวิต เพราะโลกปัจจุบันเป็นโลกของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเราทุกคนต้องเกี่ยวข้องตลอดเวลาไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง อีกทั้งยังสำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดังนั ้นพลเมืองของประเทศจำเป็นต้องมีความรู ้ความเข้าใจพื ้นฐาน             
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื ่อช ีว ิตและสังคมที ่ม ีค ุณภาพทั ้งในปัจจุบ ันและอนาคต                  
(กรมวิชาการ,2542) 
 วิทยาศาสตร์ช่วยให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์
วิจารณ์ มีทักษะที่สำคัญในการหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของ
โลกสมัยใหม่ ซึ ่งเป็นสังคมแห่งความรู ้ (knowledge based society) ทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับ        
การพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ (scientific literacy for all) เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาจิ
และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ ้น และนำความรู ้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม            
(กรมวิชาการ, 2546)การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่จะให้ผู ้เรียนมีคุณภาพ ตามหลักสูตรการศึกษา           
ขั ้นพื ้นฐานได้นั ้น ครูเป็นบุคลที ่สำคัญที่สุดในการนำหลักสูตรไปสู ่การปฏิบัติ ครูต้องวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ของการสอน และเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหา สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ ครูควรคิดค้นและแสวงหาแนวทาง วิธีการใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมโดยมีจุดเน้น คื อ 
การสอนโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ และมีความหลากหลายในการสอน เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย สามารถนำไปเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ต่อไป (กรมวิชาการ,2546)  
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548) ได้กล่าวถึงการจัดกิจ กรรม           
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ว่า เป็นการบูรณาการที่เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์
กับการพัฒนากระบวนการคิด การสำรวจตรวจสอบ เพื่อการค้นพบและการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการ
ปลูกฝังคุณลักษณะของวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก ที่สำคัญที่สุดก็คือ การพัฒนาและปลูกฝังให้
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เด็ก           คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น หรือคิดแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และวัฏจักรการสืบเสาะหาวามรู้ 5 ขั้น (5 Es) ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การ
อธิบาย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ เป็นต้น (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,2548) 
 จากการศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 พบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้ ร้อยละ 70 ซึ่งจากผลการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2560 นักเรียนได้คะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยร้อยละ 65.38 
และจากการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รอบ3 ในปีการศึกษา 2559 ในมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ได้ผลการประเมินในระดับ พอใช้  
(ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด,2560) 
  จากหลักการและเหตุผลข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจจะพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es) เพ่ือให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะการคิดพ้ืนฐานผ่านกระบวนการทำงานกลุ่มและการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะการคิดพื้นฐานในด้านต่าง ๆ 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการสำรวจ ทักษะ
การตั้งคำถาม ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล และทักษะการให้เหตุผล ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และเป็นพ้ืนฐานในการคิดข้ันสูงต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.เพื่อพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในการเรียนกลุ่มสาระ            
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขั้น (5 Es)   
 2.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในการเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขั้น (5 Es)   
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การพัฒนาทักษะการคิดพ้ืนฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่องน้ำและอากาศ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น (5 Es) ผู้ศึกษาได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามลำดับ ดังนี้ 
 1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พ.ศ 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) 
 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับทักษะการคิด 
 3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ( 5Es ) 
 4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  5.1 งานวิจัยในประเทศ 
  5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 6. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา          
ในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องน้ำและอากาศ โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es) มีกรอบแนวคิดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีดำเนินการศึกษา 
 
 

 
 
 

แผนการจัดการเร ียนรู้ที่เน้นทักษะ 
การคิดพ้ืนฐาน 6 ทักษะ  ได้แก่   
1)  ทักษะการสังเกต   
2)  ทักษะการสำรวจ   
3)  ทักษะการตั้งคำถาม   
4)  ทักษะการเปรียบเทียบ   
5)  ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล   
6)  ทักษะการให้เหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

หลักสตูรสถานศึกษา  โรงเรียน

บ้านม่วงตึ๊ด 
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการ

สืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน  (5 Es) 
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รูปแบบการศึกษา 

  การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  โดยนำหลักการและ
ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis and Mctaggart (1992 อ้างถึงใน ยาใจ 
พงษ์บริบูรณ์ , 2537) เป็นแนวทางในการดำเนินการ มีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan) มีการดำเนินการดังนี้ 
      1) วิเคราะห์สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง กลุ่ม            
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และทักษะการคิดพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียน            
บ้านม่วงตึ๊ด  
      2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
      3) เลือกวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่เหมาะกับการนำมาใช้ในการพัฒนาทักษะ           
การคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัด
กิจกรรมแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ( 5Es ) ช่วยให้นักเรียนมีทักษะการคิดพื้นฐานและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
      4) สร้างและปรับปรุงเครื่องมือสำหรับศึกษา 
  ขัน้ที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Act) เป็นการนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างไว้ในขั้นที่ 1 มาดำเนินการ 
โดยมีการกำหนดเป็นวงจรปฏิบัติการ ซึ่งอาศัยเกณฑ์ในการแบ่งวงจรปฏิบัติการจากเนื้อหาและผล  
การเรียนรู้ที ่คาดหวัง ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 1-4 วงจรปฏิบัติการที่ 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5-8 วงจรปฏิบัติการที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9-12 วงจรปฏิบัติการที่ 4 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่13-16 
  ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกต (Observe) เป็นการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งได้จากการสังเกต
กระบวนการของการปฏิบัติและผลการปฏิบัติโดยใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลและการทดสอบ
ท้ายวงจร 
  ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนการปฏิบัติ (Reflect) เป็นการประเมินหรือตรวจสอบกระบวนการ ปัญหา
และอุปสรรคท่ีได้จากขั้นการสังเกต โดยการวิเคราะห์ อภิปราย สรุปและเสนอแนะการจัดกิจกรรมใน
แต่ละแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และวงจรปฏิบัติการแต่ละวงจร เพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และวงแผนการปฏิบัติการวงจรต่อไป 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ 
     เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นทักษะการคิด
พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักร       



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1542 
 

การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ( 5Es ) จำนวน 16 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 21 
ชั่วโมง ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 5 ขั้นตอน คือ 1)ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 2)ขั้น
สำรวจและค้นหา (Exploration) 3)ขั ้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 4)ขั ้นขยายความรู้ 
(Elaboration) 5) ขั้นประเมิน (Evaluation)  
    เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ประกอบด้วย 1)แบบบันทึกประจำวันของครูผู้สอน 
2) แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (บันทึกโดยผู้ช่วยศึกษา) 3) แบบทดสอบท้ายวงจร 
       เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการศึกษาประกอบด้วย แบบทดสอบวัดทักษะการคิดพื้นฐาน
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การพัฒนาทักษะการคิดพ้ืนฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง น้ำอากาศ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  1.ศึกษาสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน วิเคราะห์ปัญหา และกำหนด
เรื่องท่ีต้องการศึกษา 
  2.วิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จากแนวการจัด
กิจกรรมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560) 
  3.วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กำหนด
หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

  4.จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด แบบทดสอบ และเครื่องมือต่าง ๆ 
  5. ให้คณะผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา และเสนอแนะ 
  6.นำเครื่องมือมาปรับปรุง แก้ไข ให้มีประสิทธิภาพ 
  7.ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั ้งนี ้ ได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านม่วงตึ ๊ด สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดพ้ืนฐาน จำนวน 16 แผน ใช้
เวลาในการจัดกิจกรรม 21 ชั่วโมง  
  8.ขณะปฏิบัติการสอน ครูต้องประเมินทักษะการคิดพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนของ
นักเรียน โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้น เช่น ใบกิจกรรม แบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน แบบบันทึกประจำวันของครูผู้สอน 
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     9.เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวงจร ให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายวงจรในแต่
ละวงจร ครูประเมินคะแนน และสัมภาษณ์นักเรียน เพ่ือนำข้อมูลไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ใน
วงจรต่อไป 
  10. เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรที่ 4 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดทักษะ          
การคิด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือประเมินผลการศึกษา  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้ศึกษาได้นำผลการพัฒนาไปทดสอบทางสถิติ โดยใช้ 
  1.สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) สามารถคำนวณได้โดยวิธีของ Rovinelli R.K. 
Hambletom (สมนึก ภัททิยธานี, 2541) 
  2.สถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดทักษะการ
คิดพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้
สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) 
 
ผลการศึกษา     
ผลการดำเนินการในวงจรปฏิบัติการที่ 1-3 
 การดำเนินการปฏิบัติการในวงจรที ่ 1-3 ผู ้ศึกษาได้ทำการทดลองทั ้งสิ ้น 12 แผนการจัด           
การเรียนรู้ หลังปฏิบัติกิจกรรมในวงจรที่ 1-3 สิ้นสุดลง ผ ู้ศึกษาได้ทำการทดสอบนักเรียนเพ่ือวัดทักษะ
การคิดพื้นฐาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบ
วัดทักษะการคิด ทั ้ง 6 ทักษะ จำนวน 12 ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ข้อ ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นโดยวิเคราะห์จากผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สรุปผล 
การปฏิบัติได้ดังนี้ 
 1.ผลการปฏิบัติตามข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) พบว่า ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-2 นักเรียนยัง
ไม่สามารถตั้งคำถาม หรือตอบคำถามท่ีครูถามได้ ครูต้องยกตัวอย่างการตั้งคำถามและคำตอบเพ่ือเป็น
การชี้นำให้นักเรียนถามและตอบคำถาม เกี่ยวกับการฝึกการสังเกต นักเรียนยังไม่สามารถสังเกตสิ่งที่
ครูลักษณะของสิ่งที ่ครูนำมาให้สังเกตได้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 3 นักเรียนไม่สามารถบอก
ลักษณะการละลายของสารในน้ำบางชนิดได้ชัดเจน ส่วนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการตอบคำถามมากขึ้น ขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจและค้นหา (exploration) พบว่า ในการทำกิจกรรม
นักเรียนไม่สามารถทำกิจกรรมได้เสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากนักเรียนยังไม่ค้นเคยกับการทำ
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กิจกรรมที่ต้องใช้กระบวนการกลุ่มและการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งนักเรียนบางกลุ่มยัง
เขียนบันทึกผลการทำกิจกรรมไม่ถูกต้อง นักเรียนเขียนหนังสือผิดมาก ครูต้องเคยช่วยเหลือในเรื่อง
การเขียนและสะกดคำ ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนบางกลุ่มไม่สามารถระบุ ประเภทของ
แหล่งน้ำในท้องถิ่นได้ ส่วนในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 นักเรียนบางกลุ่มไม่สามารถเปรียบเทียบ  
ความแตกต่างของการละลายน้ำของสารชนิดต่าง ๆ ได้  ขั ้นที ่ 3 ขั ้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(explanation) พบว่า นักเรียนไม่สามารถระบุแหล่งน้ำที่พบให้ท้องถิ่นได้ และนักเรียนยังไม่กล้าที่จะ
แสดงความคิดเห็น ครูต้องใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดและมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม   
ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (elaboration) พบว่า นักเรียนสามารถให้เหตุผลได้ว่าเพราะเหตุใดในท้องถิ่น
จึงไม่มีน้ำเค็ม ส่วนในเรื่องสถานะของน้ำนักเรียนไม่สามารถยกตัวอย่างน้ำในสถานะของแข็งได้ 
นักเรียนบางคนไม่รู้จักหิมะและลูกเห็บ ครูต้องให้ความรู้เพ่ิมเติมและนำภาพมาให้นักเรียนดู และขั้นที่ 
5 ขั้นประเมิน (evaluation) พบว่า ผลจากการตรวจแบบบันทึกกิจกรรมของนักเรียนหลายกลุ่มเขียน
บันทึกผลการทำกิจกรรมไม่ถูกต้อง นักเรียนบางกลุ่มไม่สรุปกิจกรรม ส่วนการทำแบบฝึกหัดท้าย
กิจกรรมนักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนจากการทำแบบฝึกหัดไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
 พฤติกรรมการสอนของครู ในการจัดกิจกรรมครูกังวลเรื่องเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มากเกินไป และครูพูดเร็วเกินไป การอธิบายการทำกิจกรรมยังไม่ค่อยชัดเจน ไม่มีการยกตัวอย่าง        
การบันทึกผลการทำกิจกรรมหรือการสรุปกิจกรรมให้นักเรียน สื่อที่เป็นรูปภาพของขนาดเล็ก มองเห็น
ได้ไม่ชัดเจน ไม่มีการเฉลยกิจกรรมที่ถูกต้องทำให้นักเรียนไม่ทราบว่ากิจกรรมที่ทำถูกต้องหรือไม่ และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน พบนักเรียนใช้เวลาในการทำกิจกรรมเกินเวลาที่กำหนดไว้ การตอบ
คำถามยังไม่ถูกต้อง ต้องได้รับกระตุ ้นจึงตอบคำถาม และนักเรียนยังบันทึกผลการทำกิจกรรม            
ไม่ถูกต้อง ในการทำกิจกรรมกลุ่มส่วนมากนักเรียนที่เรียนเก่งจะเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรม ส่ วนนักเรียนที่
เรียนอ่อนยังไม่ค่อยสนใจเรียนที่ควร 
 2.ผลการปฏิบัติตามข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตารางท่ี 1 แสดงคะแนนและจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จากการทำแบบทดสอบวัดทักษะ 
   การคิดพ้ืนฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 

นักเรียนคนที่ 
คะแนนทดสอบทักษะการคิดพื้นฐาน คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คะแนน (12) ร้อยละ คะแนน (8) ร้อยละ 
1-21.  
ค่าเฉลี่ย 8.33 69.44 5.57 69.64 
น.ร.ที่ผ่านเกณฑ ์ 10 47.62 13 8 
น.ร.ที่ไม่ผ่านเกณฑ ์ 11 52.38 61.90 38.10 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดทักษะการคิดพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
8.33 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 69.44 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้  (ร้อยละ 70) นักเรียนมี
คะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 69.44 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38 โดยมีคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.57 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 69.64 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้  (ร้อยละ 70) 
นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 
ตารางท่ี 2  แสดงคะแนนและจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จากการทำแบบทดสอบวัดทักษะ 
              การคิดพ้ืนฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 

นักเรียนคนที่ 
คะแนนทดสอบทักษะการคิดพื้นฐาน คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คะแนน (12) ร้อยละ คะแนน (8) ร้อยละ 
1-21.  
ค่าเฉลี่ย 8.67 72.22 6 75.00 
น.ร.ที่ผ่านเกณฑ ์ 14 66.67 15 71.43 
น.ร.ที่ไม่ผ่านเกณฑ ์ 7 33.33 6 28.57 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดทักษะการคิดพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
8.67 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 72.22 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้  (ร้อยละ 70) นักเรียนมี
คะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยมีคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 6 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 75.00 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้  (ร้อยละ 70) นักเรียน
มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 
ตารางท่ี 3  แสดงคะแนนและจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จากการทำแบบทดสอบวัดทักษะการคิด 
              พ้ืนฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ในวงจรปฏิบัติการที่ 3 

นักเรียนคนที่ 
คะแนนทดสอบทักษะการคิดพื้นฐาน คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คะแนน (12) ร้อยละ คะแนน (8) ร้อยละ 
1-21  
ค่าเฉลี่ย 8.95 74.60 6.14 76.79 
น.ร.ที่ผ่านเกณฑ ์ 16 76.19 16 76.19 
น.ร.ที่ไม่ผ่านเกณฑ ์ 5 23.81 5 23.81 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดทักษะการคิดพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
8.95 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 74.60 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้  (ร้อยละ 70) นักเรียนมี
คะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 76.19 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 โดยมีคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 6.14 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 76.79 ซึ่งยังผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้  (ร้อยละ 70) 
นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 76.19 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 
 
ผลการดำเนินการในวงจรปฏิบัติการที่ 4 
 การดำเนินการปฏิบัติการในวงจรที่ 4 ผู้ศึกษาได้ทำการทดลองทั้งสิ้น 4 แผนการจัดการเรยีนรู้ 
หลังปฏิบัติกิจกรรมในวงจรที่ 1 สิ้นสุดลง ผ ู้ศึกษาได้ทำการทดสอบนักเรียนเพื่อวัดทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะ
การคิด ทั้ง 6 ทักษะ จำนวน 12 ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 
8 ข้อ ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างข้ึนโดยวิเคราะห์จากผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สรุปผลการปฏิบัติได้ดังนี้ 
 1.ผลการปฏิบัติตามข้อมูลเชิงคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) พบว่า นักเรียนสามารถสังเกตภาพที่ครูนำมาให้
สังเกต และตั้งคำถามเกี่ยวกับภาพได้คล่องมากขึ้น มีการทบทวนความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ความรู้
ใหม่ได้อย่างเหมาะสม ส่วนในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 นักเรียนสามารถเปรียบเทียบลักษณะของ 
“ภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และป่าไม้ที่ถูกทำลาย” ได้ ขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจและค้นหา (exploration) 
พบว่า นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำกิจกรรมมากขึ้น เช่นในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 ครูให้
นักเรียนไปสำรวจบริเวณที่มีอากาศดีและอากาศเสียในท้องถิ่นในวันหยุด นักเรียนส่วนใหญ่ไปสำรวจ
และสามารถยกตัวอย่างบริเวณที่มีอากาศดีและอากาศเสียในท้องถิ่นได้ถูกต้อง ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและ
ลงข้อสรุป (explanation) พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สามารถอธิบายและสรุปผลการทำกิจกรรมในแผน
ที่ 13-16 ได้ถูกต้อง ชัดเจน และยังมีบางกลุ ่มที ่ยังเขียนสะกดคำผิด  ขั ้นที ่ 4 ขั ้นขยายความรู้ 
(elaboration) พบว่า นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ในแผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 14-15 นักเรียนบอกลักษณะของอากาศดีและอากาศเสีย และสามารถระบุบริเวณที่มี
อากาศดีและอากาศเสียในท้องถิ่นได้ ส่วนในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 นักเรียนสามารถบอกเหตุ
ผลได้ว่า “เพราะเหตุใดการเผาฟางข้างถนนจึงเป็นอันตรายต่อผู้ที่ขับขี่รถ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียน
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (evaluation) พบว่า นักเรียน
สามารถบันทึกผลการทำกิจกรรมได้ถูกต้อง ชัดเจน เขียนสะกดคำได้ถูกต้องมากขึ้น และสามารถทำ
แบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมได้ถูกต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70  โดยพฤติกรรม  การสอนของครู 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1547 
 

พบว่าครูรอให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่พูดแทรก หรือตอบคำถามแทนนักเรียน ครูมีการ
เตรียมการสอนล่วงหน้า และให้คำแนะนำในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ ต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
และแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญในโรงเรียน เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ครูผู้สอนได้เชิญครูบรรณารักษ์มาให้
ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดให้แก่นักเรียนในเวลาพักกลางวัน ทำให้นักเรียนมีความ
สนใจในเนื้อหาที่เรียนมาขึ้น นำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้ และให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการตั้ง
คำถามจากภาพที่นำมาใช้เป็นสื่อในขั้นสร้างความสนใจ ร่วมทั้งให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมกลุ่ม
สำหรับนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบได้อย่างชัดเจน และพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียน พบว่า นักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้เสร็จทันเวลาที่กำหนดไว้ และมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ซึ่งจากการทำแบบฝึกท้ายกิจกรรมนักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
70 นักเรียนเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง นักเรียนสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมได้ถูกต้องและคล่องตัว
ขึ้น นักเรียนที่เก่งคอยช่วยเหลือและอธิบายให้นักเรียนที่อ่อนฟัง แต่ไม่ทำงานให้ ทำให้นักเรียนที่อ่อน
ได้ฝึกการทำงานด้วยตนเองและรู้จักทำงานช่วยเพื่อนในกลุ่ม 
 2.ผลการปฏิบัติตามข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตารางท่ี 4 แสดงคะแนนและจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จากการทำแบบทดสอบวัดทักษะ 
   การคิดพ้ืนฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ในวงจรปฏิบัติการที่ 4 

นักเรียนคนที่ 
คะแนนทดสอบทักษะการคิดพื้นฐาน คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คะแนน (12) ร้อยละ คะแนน (8) ร้อยละ 
1-21  
ค่าเฉลี่ย 9.38 78.17 6.52 81.55 
น.ร.ที่ผ่านเกณฑ ์ 16 76.19 17 80.95 
น.ร.ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

5 23.81 4 19.05 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดทักษะการคิดพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
9.38 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 78.17 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้  (ร้อยละ 70) นักเรียนมีคะแนน
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 76.19 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน          
5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 ดดยมีคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
6.52 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 81.55 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 70) นักเรียนมีคะแนน
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน          
4 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 
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ผลการพัฒนาทักษะการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 หลังจากที่ผู้ศึกษาได้ดำเนินการปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้จบทั้ง 4 วงจรปฏิบัติการแล้ว           
ผู้ศึกษาได้ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดทักษะการคิดพื้นฐานและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ เพื่อประเมินผลการศึกษาว่านักเรียนมี
พัฒนาการด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับใด โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ 1.แบบทดสอบวัดทักษะการคิด
พ้ืนฐาน จำนวน 30 ข้อ ใช้เกณฑ์การผ่านร้อยละ 70 และเกณฑ์จำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ ใช้เกณฑ์การผ่านร้อยละ 
70 และเกณฑ์จำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
ตารางท่ี 5 แสดงคะแนนและจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จากการทำแบบทดสอบวัดทักษะ 
   การคิดพ้ืนฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรม 

นักเรียนคนที่ 
คะแนนทดสอบทักษะการคิดพื้นฐาน คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คะแนน (30) ร้อยละ คะแนน (30) ร้อยละ 

1-21 26 86.67 27 90.00 
ค่าเฉลี่ย 24.05 80.16 16.33 81.67 
น.ร.ที่ผ่านเกณฑ ์ 17 80.95 19 90.48 
น.ร.ที่ไม่ผ่านเกณฑ ์ 4 19.05 2 9.52 

 

 จากตารางที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พบว่า 
 1) คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดทักษะการคิดพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.05 ของคะแนน
เต็ม คิดเป็นร้อยละ 80.16 และจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวมีจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.95 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ร้อยละ 70  
 2) คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
16.33 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 81.67 และจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มีจำนวน 19 คน          
คิดเป็นร้อยละ 90.48 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 70  
สรุปผลการศึกษา  

  1.ด้านทักษะการคิดพ้ืนฐาน พบว่า นักเรียนได้ คะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดทักษะการคิด
พื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.05 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 80.16 และจำนวนนักเรียนที่            
ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวมีจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ร้อยละ 70  
  2.ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนได้คะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.33 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 81.67 และจำนวน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มีจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ร้อยละ 70  
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อภิปรายผลการศึกษา 
 การพัฒนาทักษะการคิดพ้ืนฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่องน้ำและอากาศ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น (5 Es)  ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลมาอภิปรายไว้ ดังนี้ 
 1.การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หน่วย
การเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง น้ำและอากาศ ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้   5 ขั้น                        
(5 Es) ร่วมกับการศึกษาเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน ทั้ง 6 
ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการสำรวจ ทักษะการสำรวจ ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ทักษะการให้เหตุผล โดยผู ้ศึกษาได้ว ิเคราะห์ทักษะดังกล่าวจากหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 พบว่าการจัดกิจกรรม
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es) ช่วยให้นักเรียนมีทักษะการคิดพื้นฐานผ่านเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ ซึ่งจากการประเมินทักษะการคิดพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา6/2 โรงเรียนบ้าน
ม่วงตึ๊ด ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า นักเรียนได้คะแนนจาก          
การทำแบบทดสอบวัดทักษะการคิดพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.05 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 
80.16 และจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวมีจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95 ซึ่งผ่านเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 70 ซึ่ง สาโรช โศภีรักข์ (2546) ได้กล่าวถึงลักษณะสำคัญของการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้กำหนดปัญหา วางแผนและกำหนดวิธีการค้นหา
ความรู้เอง แก้ปัญหาเอง จนในที่สุดผู้เรียนจะได้รับคำตอบจากกิจกรรมที่ตัวเองวางแผนไว้ การเรียนรู้
ของผู้เรียนได้จากการค้นพบของผู้เรียนเอง และสอดคล้องกับการศึกษาของรัสดา มงคลสวัสดิ์ (2549) 
ซึ่งได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาระที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พบว่ามีขั้นตอนการสอนที่
สำคัญ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นสรุป และขั้นวัดประเมินผล โดยนักเรียนสามารถเก็บความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกทักษะมาใช้ตอบคำถามได้ถูกต้อง มีคะแนนจากการวัดทักษะการคิดพื้นฐาน คือร้อย
ละ 80.39 และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 82.85 
 2.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
   ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนวิทยาศาสตร์ เร ื ่อง น้ำและอากาศ ของนักเร ียนระดับ
ประถมศึกษา ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดพื้นฐาน โดยใช้การจัดกิจกรรม
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es) พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.33 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 81.67 
และจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มีจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
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ร้อยละ 70 ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาในสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานทั้ง 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการสำรวจ ทักษะการตั้ง
คำถาม ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล ทักษะการให้เหตุผล   และนำรูปแบบ
การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es) เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้
นักเรียนได้ฝึกการคิดและเน้นการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของนำเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของกัญญารัตน์ แสวงสุข 
(2547) ที่ได้ทำ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
เฉลี่ยร้อยละ 72.25 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70.58 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และ
สอดคล้องกับการศึกษาของจินตนา บุดดาดวง (2551) ที่ได้ทำการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม พบว่า 
นักเรียนมีทักษะการคิดร้อยละ 81.47 ของคะแนนเต็ม และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 84.00 ของ
นักเรียนทั้งหมด ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนำเรียนสูงขึ้น คือ นักเรียนได้คะแนนร้อยละ 
81.20 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษา    
  1.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีเวลาในนักเรียนได้ใช้การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
อย่างเพียงพอ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกความสามารถด้านทักษะการคิดได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
  2.ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
(5 Es) ครูควรให้คำแนะนำนักเรียนให้สืบเสาะหาความรู้มากที่สุด และควรมีการแนะนำการบันทึกผล
การเรียนรู้ในแบบบันทึกผลแก่นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
  3. ในการแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษา ครูควรแบ่งนักเรียนโดยคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
เพ่ือให้แต่ละกลุ่มสามารถศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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การสังเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร:การพูดอ่านเขียนไทยโรงเรียนในโครงการ

พระราชดำริ-น่าน 
Synthesis of the results of the project to promote and support the 

learning development of children and youth in the remote areas: Thai 
speaking and writing schools in the Royal Project-Nan 

                
จงรักษ์  รัตนวิฑูรย1์ 

                                                                                         Chongrak  Rattanawithun 
 

บทคัดย่อ 
          การสังเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร:การพูดอ่านเขียนไทยโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ -น่าน มีวัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการ  ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานการณ์ การ
อ่านการเขียนของนักเรียน จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ด้านภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 ปีการศึกษา 2562-2563 และผลการประเมินความสามารถในด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่1 ในปีการศึกษา 2561-2563 ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ พบว่า มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าทุกสังกัด แต่มีแนวโน้มสูงขึ้น 2)รูปแบบและวิธีการส่งเสริม การเรียนรู้ของนักเรียน
คณะทำงานโครงการใช้รูปแบบและวิธีการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน ภายใต้การ
ทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย โดยใช้กระบวนการ” PDCA+RS”  โดยแบ่งวิธีการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ตามบทบาทและกระบวนการทำงาน ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการประสานงาน
โครงการ 2) สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  3) โรงเรียนในโครงการ
พระราชดำริฯ และ 4) ภาคีเครือข่าย 3)ผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนของนักเรียนผลสัมฤทธิ์การ
อ่านและการเขียนของนักเรียน พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยทั้งด้านการอ่านและการเขียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนในทุกระดับชั้น และ ผลการประเมินการอ่านทุกระดับชั้น ผ่านเกณฑ์การประเมินและ
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 4)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในช่วงเวลาของการดำเนินโครงการฯ  ยังไม่
สิ้นสุดปีการศึกษา จึงไม่สามารถนำเสนอข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ 
 
คำสำคัญ : การสังเคราะห์, โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ,  การพูดอ่านเขียนไทย 

 
1 ดร.อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
 E-mail : chongrakn@gmail.com   โทร. 08-1652-9119 
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 Abstract 
Synthesis of the results of the project to promote and support the learning 

development of children and youth in the remote areas : Thai speaking, reading, and 
writing in schools in the Royal Initiative-Nan Project. Its purpose is to synthesize the 
results of operations. The results showed that: 
 1. Student reading and writing situation 
 The quality assessment of grade 3 students (NT) in the Thai language in the academic 
year 2019-2020 and the results of the evaluation of reading ability of grade 1 students 
(RT) in the academic year 2018-2020 of the Royal Initiative Projects schools found that 
the average percentage scores were lower than all affiliations. 
   2. The model and methods in promoting students learning: 
  The group uses the format and promotional methods to support student 
learning under the collaboration of network partners using the PDCA+RS process.  The 
method to promote and develop learning according to roles and work processes 
consist of:  1) Project Coordinating Committee 2) Nan Elementary Educational Service 
Area Office 2 3) Schools in the Royal Initiative Project and 4) Network Partners 

 3.Students' reading and writing achievements 
 The result of the reading and writing achievement of the students at all levels 
shows that the percentage of the average scores in both reading and writing after 
school was higher than before.  It demonstrates better development. 
       4. Student achievement 
  The project was implemented still far from the end of the academic year.  As 
a result, no information about student achievement was provided. 
 
Keywords : Synthesis, schools in the Royal Project, speaking reading and writing Thai   
 
บทนำ 

ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื ่อสารระหว่างคนในสังคม โดยแต่ละภาษาจะมี
เอกลักษณ์และลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามต้นกำเนิดและกฎเกณฑ์ภายในภาษานั้น รวมถึง 
เป็นเครื่องมือทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งที่ถูกใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ภาษาไทยจึงเป็นเอกลักษณ์
ประจำชาติไทย เป็นเครื่องมือสำคัญที่คนไทยใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน ที่มาจาก
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พื้นฐานของการมีทักษะการอ่านและการฟังที่ดี ทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน  และเขียน 
เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ และการต่อยอดเพื่อศึกษาความรู้ในระดับที่ สูงขึ้น 
รวมถึงการสื่อสารในทำงาน การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานนี้ให้กับคนไทยทุกคน ดังพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอบรมและพระราชทานปาฐกถาเรื่อง “การจัดการเรี ยน 
การสอนภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2549 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
กรุงเทพฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2549 ทรงห่วงใยและสนพระราชหฤทัยต่อการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นทักษะพ้ืนฐานให้กับเด็กไทย อันมีความตอนหนึ่งว่า 

 “...การเรียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาเป็นการเรียนขั ้นต้นเพ่ือ
วางรากฐานการศึกษา ไม่เฉพาะด้านความรู้ภาษาไทย แต่เป็นรากฐานการศึกษาความรู้
วิชาอื่น ๆ เป็นรากฐานการคิด การรับคุณธรรม จริยธรรม การรู้จักระเบียบวินัยและ
กฎเกณฑ์ของสังคม ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทยด้วย  
ภาษาเป็นสื่อสำคัญของการรับประสบการณ์ การคิด การสร้างสรรค์ การปฏิบัติตน 
และการแสดงออก ภาษาเป็นส่วนที่แสดงบุคลิกสำคัญของคนแต่ละคน สำหรับคนไทย
ภาษาไทยจึงเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากที่สุด การเรียนระดับประถมศึกษาหากเรียน
ได้ถูกต้องแม่นยำแล้ว ผู้เรียนจะสามารถยึดถือเป็นหลักตลอดไป ทำให้ใช้ภาษาถูกต้อง
ในการอ่าน การเขียน และการใช้ตามบริบทของสังคม ครูเป็นบุคคลสำคัญใน 
การจัดการเรียนการสอน ครูจึงต้องมีความรู้ดีและมีความทันสมัย การจัดการอบรมครู
ระดับประถมศึกษาเพื่อวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและความเป็น
คนไทยให้เด็กไทยได้พัฒนาเพื่อความก้าวไกลสู่สากลในครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสม...” 

ในปีการศึกษา2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ดำเนินการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ของผู ้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่ว
ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง 
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ทดสอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563) ที่มีทั้งการทำข้อสอบ (การอ่านรู้
เรื่อง) และการประเมินภาคปฏิบัติ (การอ่านออกเสียง) พบว่าโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร คือโรงเรียนใน
สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) มีจำนวนโรงเรียนที่เข้าทดสอบ 218  โรง จำนวน
นักเรียนที่เข้าสอบ 3,440 คน พบว่า นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
(ตชด.) มีผลการทดสอบทั้งด้านการอ่านออกเสียงและด้านการอ่านรู้เรื่องต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
ต่ำกว่าโรงเรียนทุกสังกัด  และมีปัญหาด้านการอ่านออกเสียงมากกว่าอ่านรู้เรื ่อง และนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มใหญ่สุดของ
ประเทศมีผลการทดสอบต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศด้วยเช่นกัน 
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เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จึงได้ร่วมมือกับสภากาชาดไทย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรีและสถาบันอุดมศึกษา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร:การพูดอ่านเขียนไทยโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ – น่าน โดย
ดำเนินการมาตั้งแต่เดือน เมษายน 2564  

 
 
โครงสร้างการทำงานโครงการอาสาสมัครทางการศึกษา พื้นที่นำร่องจังหวัดน่าน 
 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร:การพูด

อ่านเขียนไทยโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ – น่าน มีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย 7 
กิจกรรม  ได้แก่ 1) วิเคราะห์ผลการอ่านและการเขียนของนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย
เพ่ือเลือกเป็นพื้นที่นำร่อง  2) ลงพื้นที่ศึกษาบริบทของนักเรียน ครู โรงเรียนและชุมชน เพื่อทราบ
ข้อมูลเชิงลึกจากสภาพจริงของโรงเรียนนำร่อง จำนวน 28 โรงเรียน  3) วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนและ
ทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน  4) รับสมัครอาสาสมัคร  5) อบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างครูพ่ี
เลี้ยงและอาสาสมัคร  6) ดำเนินงานในพื้นที่นำร่องจังหวัดน่าน 28 โรงเรียน  7) คณะผู้เชี่ยวชาญและ
หน่วยงานร่วมสนับสนุนลงพ้ืนที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุนให้หน่วยจัดการศึกษาอ่ืน ๆ ร่วม
ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื ่อขยายผล 8) สรุปผลการดำเนินงานเพื่อถอดองค์ความรู ้และ
บทเรียนให้ได้ “รูปแบบและวิธีการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร”        
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเวทีถอดองค์ความรู้ เวทีสาธารณะหรือเวทีขับเคลื่อนนโยบาย คณะผู้วิจัยจึงได้
สังเคราะห์ถอดองค์ความรู ้และบทเรียนของกระบวนการทำงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ ด้วยการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อให้ สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้และ
ขยายผลในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร :การพูดอ่านเขียนไทยโรงเรียนในโครงการ
พระราชดำริ-น่าน ใน 4 ประเด็น  

1.1 สถานการณ์การอ่านการเขียนของนักเรียน 
1.2 รูปแบบและวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน    
1.3  ผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนของนักเรียน 
1.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ความสำคัญของการพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย 

ราชบัณฑิตยสถาน(2554)ได้นิยามความหมายของการสื่อสารเอาไว้ว่า หมายถึง วิธีการนำสาร 
ไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำ ข้อความ หรือหนังสือ จากบุคคลหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรืออีก
สถานที่หนึ่ง  
ในงานวิจัยนี้กล่าวถึงทักษะการสื่อสาร 3 ทักษะ คือ 1) การพูด 2) การอ่าน 3) การเขียน รายละเอียด
ในแต่ละทักษะ ดังนี้ 
1) การพูด 
     สหไทย ไชยพันธุ์ (2555) กล่าวถึงความสำคัญของการพูดไว้ว่า 

(1) การพูดทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายกว่าการสื่อสารประเภทอื่นเนื่องจากการพูดประกอบ
ไปด้วยน้ำเสียง กิริยา ท่าทางท่ีแสดงออกมาระหว่างการพูดจึงทำให้เข้าใจความหมายที่ต้องการสื่อสาร           
ได้ง่ายกว่า 

(2) การพูดก่อให้เกิดความสำคัญในอาชีพต่าง ๆ เช่น พ่อค้า นักธุรกิจ นักการเมืองและนัก
ปกครอง หากมีความสามารถทางการพูดสูงจะประสบความสำเร็จในอาชีพนั้น ๆ 

(3) การพูดเป็นทักษะทางภาษาที่ใช้สะดวก เข้าใจได้ง่ายกว่าการเขียน  
(4) การพูดเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความสำเร็จในชีวิต เป็นเครื่องแสดงออกถึงความโง่ ความ

ฉลาด อุปนิสัยใจคอของผู้พูด อารมณ์ ความเป็นมิตร และความเป็นศัตรูต่อกัน  
(5) การพูดเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของมนุษย์ การสื่อสารด้วยการพูดเป็นการสื่อสารสอง

ทางระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง ผู้ฟังสามารถโต้ตอบและซักถามผู้พูดได้ ดังนั้นการพูดจึงเป็นการสื่อสารที่ทำ
ให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพกว่าการสื่อสารด้วยวิธีอ่ืน  

(6) การพูดเป็นเครื ่องมือในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ สามารถใช้การพูดเพื ่อก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ ได้ 
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สรุปความสำคัญของการพูดได้ว่า เป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่รวดเร็วและสื่อ
ความหมายได้ชัดเจน ใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ ทั้งในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การปฏิบัติงาน ตลอดจนนำไปใช้ในการเจรจาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และยังสามารถ
ยึดถือเป็นอาชีพ เช่น นักประชาสัมพันธ์ นักข่าว นักโฆษณา นักพูด พิธีกร เป็นต้น รวมไปถึงการ
ดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ล้วนต้องอาศัยทักษะในการพูดเพ่ือให้สามารถบรรลุจุดประสงค์ทั้งสิ้น 
2) การอ่าน  

มณฑา ประเดิมชัย (2550) การอ่านมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ซึ่งทำให้ทันต่อเหตุการณ์
และวิทยาการต่าง ๆ เป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีในการประกอบอาชีพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ซึ่ง
ต้องปลูกฝังให้เกิดกับบุคคลเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 

ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ (2562) กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นในการแสวงหาความรู้ ช่วย
ให้เกิดความบันเทิงและความคิดสร้างสรรค์ การอ่านมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ทุกวัย เพราะทำให้รู้
ข่าวสารข้อมูล และสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในยุคข้ อมูล
ข่าวสารในปัจจุบัน การอ่านทำให้มีความสุข มีความหวัง และสนองความอยากรู้อยากเห็น อันเป็น
ธรรมชาติของมนุษย์โดยทั่วไป นอกจากนี้การอ่านยังเป็นวิธีการที่สำคัญและสะดวกในการพัฒนา
ตนเองในด้านต่างๆ เช่นการศึกษา การทำงาน และคุณภาพชีวิต เป็นต้น การอ่านจึงเป็นทักษะที่ ต้อง
เรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดเป็นนิสัย 

ดังนั ้น การอ่านถือเป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู ้และเพิ ่มพูนประสบการณ์ของมนุษย์ 
เนื่องจากเป็นทักษะที่ทำให้เข้าถึงข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ต่างๆที่ถูกเก็บไว้ ตลอดจนเป็น
เครื่องมือประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากขาดทักษะในการอ่าน
ย่อมหมายถึงขาดเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาการแขนงต่าง ๆ ตามไปด้วย 
3) การเขียน  
     การเขียนมีความสำคัญต่อการสื่อสารของมนุษย์ในโลกปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าเพราะ
การเขียนมีความจำเป็นอย่างยิ ่งต่อการสื ่อสารของชีวิตประจำวันและเป็นเครื ่องมือสำคัญใน  
การวัดความเจริญทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยที่ถ่ายทอดมรดกทางด้าน
สติปัญญาของมนุษย์ เป็นสื่อที่แพร่กระจายความคิดให้กว้างไกล (สุทิติ  ขัตติยะ, 2552)   

ฟองจันทร์  สุขยิ่ง และคณะ (2553) กล่าวถึงความสำคัญของการเขียนไว้ 3 ประการ ดังนี้ 
(1) เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เพราะต้องใช้การเขียนในการสื่อสารต่าง ๆ เช่น การเขียน 
จดหมาย การเขียนป้ายโฆษณา การเขียนรายงาน เป็นต้น (2) การเขียนเป็นการสื่อความคิด ความรู้สึก
ของผู้เขียน เช่น การเขียนบันทึกประจำวัน การแต่งคำประพันธ์ เป็นต้น (3) การเขียนเป็นหลักฐาน
อ้างอิง หรือเป็นข้อกำหนดที่สามารถผูกพันให้บุคคลต้องปฏิบัติตามได้ เช่น การเขียนสัญญา การเขียน
ประกาศ การเขียนพินัยกรรม เป็นต้น (4) การเขียนสามารถสร้างอาชีพได้ เช่น การเขียนบทละคร 
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การเขียนนิยาย การเขียนตำรา เป็นต้น (5) การเขียนเป็นสื่อกลางที่ให้ความรู้ ความคิด ความรู้สึกและ
ความเพลิดเพลินแก่ทุกเพศทุกวัย 

ดังนั ้น การเขียนมีความสำคัญต่อพัฒนาสติปัญญา ทักษะการคิด การนำเสนอและ  
การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม เป็นการสื่อสารที่มีวิธีการที่ซับซ้อน โดยผู้เขียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในการพูด และการอ่านอย่างดีจึงจะสามารถสื่อความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการออกมาทางการเขียน
เพื่อสื่อความหมายให้ผู ้อื ่นเข้าใจได้ ซึ ่งการเขียนให้มีประสิทธิภาพจะต้องเขียนอย่างถูกต้องและ
เลือกใช้คำที่เหมาะสมตามบริบทและวัตถุประสงค์ท่ีต้องการสื่อความหมาย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
         ในการดำเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร : การพูด อ่าน เขียนไทยใน
โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ-น่านโดยได้ดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามประเด็นและ
ขอบเขตที่กำหนด โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ตามรายละเอียด ดังนี้ พื้นที่ศึกษา ได้แก่โรงเรียน              
ในโครงการพระราชดำริในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดน่าน รวมทั้งสิ ้น 28 โรงเรียนประกอบด้วย 
อำเภอบ่อเกลือ จำนวน 12 โรงเรียน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 13 โรงเรียน  อำเภอสองแคว 
จำนวน 2 โรงเรียน c]t อำเภอแม่จริม จำนวน 1 โรงเรียน  
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร เป็นแบบบันทึกผล            
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานใน  4 ประเด็น ดังนี้              
1)สถานการณ์การอ่านและเขียนของนักเรียน 2)รูปแบบและวิธีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียน 3)ผลสัมฤทธิ์การอ่านและเขียนของนักเรียน แล 4)ะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์
และสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็ก
และเยาวชนในถิ ่นทุรกันดาร : การพูดอ่านเขียนไทยโรงเร ียนในโครงการพระราชดำริ -น่าน 
เอกสารรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(Reading Test :RT) และผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน(NT) และเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
           การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดย 
การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยและขอบเขตเนื ้อหา/
ประเด็นที่ศึกษา  
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ผลการวิจัย 
ผลการว ิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการดำเน ินงานโครงการส ่งเส ร ิมและสนับสนุน                  

การพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร : การพูดอ่านเขียนไทยโรงเรียนในโครงการ
พระราชดำริ-น่าน สรุปได้ดังนี้ 

1.สถานการณ์การอ่านการเขียนของนักเรียน สรุปได้ดังนี้ 
1.1 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 

2562-2563 ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เขตพ้ืนที่ จังหวัดและประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ จำนวน28 โรงเรียน ทั้งสองปีการศึกษา ต่ำกว่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน และประเทศ แต่มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้สามารถจำแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
ระดับประเทศ จำนวน 7 โรงเรียน (ร้อยละ 12.25) 2) โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ จำนวน 4 โรงเรียน (ร้อยละ 14.28) 3) โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละมีแนวโน้มไม่คงที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละทั้งเพิ่มขึ้น และลดลง จำนวน 6 โรงเรียน (ร้อยละ 
21.43) และ 4) โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ 
ทั้งสอง ปีการศึกษา จำนวน 11 โรงเรียน (ร้อยละ 39.29)  

1.2 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถในด้านการอ่านของผู ้เรียน (RT)                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ  ในปีการศึกษา 2561-2563 พบว่า              
ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในโครงการฯ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่า             
ทุกสังกัดและมีช่องว่างคะแนนเฉลี่ยสูง ส่วนในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในโครงการฯ มีคะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนและใกล้เคียงกับสังกัดอ่ืนและสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  

2. รูปแบบและวิธีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู ้ของนักเรียน คณะทำงานโครงการ                
มีรูปแบบและวิธีการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน ภายใต้การทำงานร่วมกันของภาคี
เครือข่าย “ด้วยกระบวนการ PDCA+RS”  โดยแบ่งวิธีการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามบทบาท
และกระบวนการทำงาน ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการประสานงานโครงการ 2) สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 3) โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ 4) ภาคีเครือข่าย 
 3.ผลสัมฤทธิ์การอ่านและเขียนของนักเรียน 
               3.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนคำพื้นฐานก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 1,179 คน พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยทั้งด้าน
การอ ่านและการเข ียนหล ั ง เร ียนส ู งกว ่ าก ่อนเร ียนในท ุกระด ับช ั ้น  เม ื ่ อ พ ิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า ด้านการเขียนมีพัฒนาการที่ดีกว่าการอ่านในทุกระดับชั้น   
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  3.2 ผลการประเมินการอ่านและการเขียนคำพื้นฐานระหว่างการฝึกของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 สรุปว่าทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ในช่วงเวลาของการดำเนินโครงการฯ และการถอดบทเรียน ยังไม่สิ ้นสุดปีการศึกษา จึงไม่
สามารถนำเสนอข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การสังเคราะห์และถอดบทเรียนครูอาสาสมัครทางการศึกษา พูดอ่านเขียนภาษาไทยของ
จังหวัดน่าน มีประเด็นสำคัญท่ีควรนำมาอภิปรายผล ดังนี้ 
1.การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการ
เรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร : การพูดอ่านเขียนไทยโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ-
น่าน ประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปราย ดังนี้ 

1.1 สถานการณ์การอ่าน การเขียน ของนักเร ียนในระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 -3                  
มีการประเมินในระดับชาติ การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ด้านภาษาไทย  
ปีการศึกษา 2562-2563 ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เขตพื้นที่ จังหวัดและประเทศ พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ จำนวน 28 โรงเรียน ทั้งสองปีการศึกษา  
ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน 
และประเทศ แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกเป็นรายโรง สามารถ
จำแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ  
2) โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนในโครงการฯ 3) โรงเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละมีแนวโน้มไม่คงที่ และ 4) โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนใน
โครงการฯ ทั้งสองปีการศึกษา ในส่วนของการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถในด้านการ
อ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เขตพื้นที่ จังหวัด 
สพฐ. และประเทศ ในปีการศึกษา 2561-2563 ในภาพรวมทุกสังกัดมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละแนวโน้ม 
ที่เพ่ิมสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในโครงการฯ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ต่ำกว่าทุกสังกัดและมีช่องว่างคะแนนเฉลี ่ยสูง ส่วนในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในโครงการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงกับสังกัดอื่นและสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สะท้อนถึงผล
การดำเนินงานในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บรรลุผล หากมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผล
ต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านอ่ืน  

เมื่อพิจารณาผลการสังเคราะห์ข้อมูลสองชุดดังกล่าวเปรียบเทียบกัน พบว่า มีโรงเรียนที่มผีล
การประเมิน NT และ RT สูง จำนวน 3 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ มีทั้งผลการประเมิน NT สูง แต่ 
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RT ต่ำ หรือ ผลการประเมิน  RT สูง แต่ NT ต่ำ รวมถึงโรงเรียนที่มีผลการประเมิน NT และ RT ต่ำ
ก ว ่ า ค ่ า เ ฉ ล ี ่ ย ร ว มขอ งกล ุ ่ ม โ ร ง เ ร ี ย น ใน โค ร งก า รฯ  ท ั ้ ง น ี ้ เ น ื ่ อ ง จ าก โ ร ง เ ร ี ย นท ี ่ มี  
ผลการประเมินในระดับชาติที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนใหญ่โรงเรียนมีครู
วิชาเอกภาษาไทย ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3 ได้รับการพัฒนาเทคนิคและวิธีการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดนโยบายชัดเจน นิเทศ ติดตาม 
อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ จัดสรรงบประมาณสำหรับการผลิตสื ่อ ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมใน  
การพัฒนา การผลิตสื่อ การจัดการเรียนรู้ ศึกษานิเทศก์มีกระบวนการพัฒนาครู นิเทศ ติ ดตาม  
หนุนเสริมและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ครูอาสาสมัคร (ครู ข) สำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรี เป็นคนในพ้ืนที่ จึงอุทิศเวลาสำหรับการพัฒนาผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ดังนั้นข้อค้นพบสำคัญนี้
ควรนำไปสู่การกำหนดนโยบายส่งเสริมและพัฒนาให้คนในพื้นที่ได้มาเป็นครู  การกำหนดอัตรากำลัง
ให้ทุกโรงเรียนมีครูวิชาเอกภาษาไทย เพื่อเป็นผู้นำในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย รวมถึงการพัฒนา
ครูผู้สอนทุกคนของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนไทย โดยบูรณาการในทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ เพื ่อให้                 
การเรียนรู้ภาษาไทยเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลา และเป็นพ้ืนฐานในทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ต่อไป 

1.2 รูปแบบและวิธีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน คณะทำงานฯ มีรูปแบบและ
วิธีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ภายใต้การทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย ด้วยกระบวนการ 
“PDCA+RS” ประกอบด้วยการวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การติดตาม ตรวจสอบ (Check) และ
การปรับปรุง (Act) ที่ประกอบด้วย การรายงาน (Report) และการเผยแพร่ (Share) โดยในแต่ละ
ขั้นตอนมีกระบวนการและผลลัพธ์ที่ชัดเจน แบ่งวิธีการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามบทบาทและ
กระบวนการทำงาน ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการประสานงานโครงการ 2) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 3) โรงเรียนในโครงการฯ และ 4) ภาคีเครือข่าย  ในระยะก่อนเริ่ม
โครงการ ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เครือข่ายครูรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำนักบริหารกิจการสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ได้ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการพูดอ่านเขียนไทยใน
โรงเรียน แล้วนำผลการวิเคราะห์สถานการณ์การอ่านและการเขียนของนักเรียนในโรงเร ียน
กลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำ “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร: การพูดอ่านเขียนไทยโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ-น่าน” ให้สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ประสบการณ์และความต้องการของครู นำมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับ
บริบทข้อมูล โดยความร่วมมือของเครือข่ายและองค์การทางการศึกษาและนักวิชาการในพื้นที่ 
กำหนดกิจกรรมและแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี สอดคล้องกับแนวคิด
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ของวรชัย วิภูอุปรโครต (2564) ได้นำเสนอแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ในการบริหารแบบ             
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องอาศัยกระบวนการให้สังคม
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ปรับเปลี ่ยนวัฒนธรรมภายในพื ้นที ่เป็นองค์กรแห่งการเรีย นรู้                  
เพื่อจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทและพื้นถิ่นของตนเองด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน
พ้ืนที่  

1.3 ผลสัมฤทธิ์การอ่านและเขียนของนักเรียน จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านและ
การเขียนคำพื ้นฐานก่อนเรียนและหลังเร ียนของนักเร ียนชั ้นประถมศึ กษาปีที ่ 1-3 จำนวน               
1,179 คน พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยทั้งด้านการอ่านและการเขียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน            
ในทุกระดับชั ้น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเขียนมีพัฒนาการที ่ดีกว่าการอ่านใน              
ทุกระดับชั ้น และผลการประเมินการอ่านและการเขียนคำพื้นฐานระหว่างการฝึกของนักเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สรุปว่าทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สหัทยา สิทธิวิเศษและคณะ (2560) ได้ทำการวิจัยเรื ่อง นักเรียนบนพื้นที่สูงกับ              
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ : สาเหตุ ปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะภาษาไทย
เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงราย จากการสำรวจ
สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย พบว่าส่วนใหญ่โรงเรียนในพ้ืนที่ขาดแคลนครูที่จบสาขาวิชา
ภาษาไทย นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ มีปัญหาด้านการเขียนมากที่สุด รองลงมาเป็น
ปัญหาด้านการอ่านไม่ออก และคณะวิจัยได้พัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหา           
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนบนพื้นที่สูง จำนวน 13 เล่ม ผลการประเมินผลการใช้ชุด             
ฝึก พบว่า ทักษะการอ่านและการเขียนของผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกระดับชั้น คือ ร้อยละของ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังใช้ชุดฝึก มีค่าเฉลี ่ยมากกว่าก่อนใช้ทุกชั ้นปี และทุกโรงเรียน ผล            
การประเมินการใช้สื่อพบว่าครูและนักเรียนมีความพอใจในรูปแบบและเนื้อหาของสื่ออยู่ในระดับมาก 
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การศึกษาสภาพ และปัญหาในการประยุกต์ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ของครูในการพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับนักเรียน

ประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
Criticize the condition and problems of Keng Keng's community 

problems of Teacher Khiang Khwaeng Khwaeng (Active Learning) for 
students under the special district office 2 

 
ระเบียบ สิทธิชัย1                                                                                                                                                               

Rabiab  Sittichai  

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ  1)ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ            
เชิงรุก (Active Learning) ของผู้บริหารโรงเรียนและครูประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  2)เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน และ3)เสนอแนวทางการนำ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning) ของครูประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน 121 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามสภาพ
และปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก และแบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครูวิชาการโรงเรียน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1)
ผู้บริหารโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติในภาพรวมระดับมาก การปฏิบัติสูงสุดในประเด็นการวัดและ
ประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด  2)  ครูผู้สอนมีระดับ การ
ปฏิบัติ ในภาพรวมระดับมาก มีการปฏิบัติสูงสุดในด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกใน
ประเด็นมีการระบุวิธีการส่งเสริมเจตคติทางบวกให้กับผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้เชิงรุก ประเด็นเน้นการวัดประเมินตามสภาพจริง อยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็น
การประเมินสามารถสะท้อนทักษะการคิดขั้นสูงอยู่ในระดับมากที่สุด และการวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด  3)ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ 
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิ ติที่ระดับ 

 
1 อาจารย์ประจำหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาลัยนอร์ทเทิร์น   
   E-mail : Rabiab@northern.ac.th  โทร.081-1115525 
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.05  4) แนวทางการนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน คือ จัดทำแนวทาง การ
นิเทศสำหรับผู้บริหารโรงเรียน การจัดประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก สำหรับ
ครูผู้สอน และจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในโรงเรียน 
 

คำสำคัญ : การพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning),ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู , 
              โรงเรียนประถมศึกษา 
 

Abstract 
This research aimed to 1 )  study the conditions and problems of active learning of 
school administrators and elementary school teachers under the Tak Primary School 
Educational Service Area Office 2 , 2 )  compare opinions on the active learning  
conditions of school administrators and teachers, and 3) propose ways to implement 
community of professional learning inservices to organize active learning of elementary 
school teachers under the Tak Primary School Educational Service Area Office 2 , A 
sample of school administrators and school teachers under the Tak Elementary School 
District2 .  School teachers analyzed data using percentages, averages, and standard 
deviations.The results showed that 1 )  school administrators had a very high level of 
overall practice. The highest practices on measurement and evaluation issues in line 
with learning management activities are at the highest level.  2) Teachers have a very 
practical level overall. The highest practice in the field of proactive learning activity 
design on the issue is identified, the method of promoting positive attitudes to the 
learner is identified at the highest level. In terms of proactive learning measurement 
and evaluation, the focus on real-world assessment is at the highest level. Assessment 
issues can reflect advanced thinking skills at the highest level, and measurements and 
evaluations consistent with learning management activities are at the highest level.3 ) 
The average comparison of opinions of school administrators and teachers is 
statistically significantly different at the level. .05  4 )  The approach to applying the 
professional learning community in schools is to provide inservice guidelines for school 
administrators.  Organize proactive learning activities for teachers and prepare activity 
manuals. Proactive learning for stakeholders to apply in schools. 
 
Keywords : Active Learning , Professional Learning Community , Primary School 
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บทนำ 
 จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (2) โรงเรียนต้องดำเนินการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
รองรับการกระจายอำนาจในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์การบริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ , 2542) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กำหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด” ซึ่งหมายถึงกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด              
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล หรือแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย จนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการดำรงชีวิตได้  
โดยครูเป็นผู้วางแผนร่วมกับผู้เรียน จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้ น ท้าทาย ให้กำลังใจ 
ช่วยแก้ปัญหา แนะแนวทางการแสวงหาความรู้ ที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตัวชี้วัดที่จะบ่ง
บอกความรู้ ความสามารถของครูได้เป็นรูปธรรม คือ การนิเทศการเรียนการสอนของครู เพ่ือให้ครูนำ
ผลไปประยุกต์ใช้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ตัวครูผู้สอน ตัวนักเรียนเอง 
 การนิเทศการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากครูที่มีความต้องการพัฒนาตนเองจากภายในและนำ
บุคลากรทางการศึกษาภายนอก เข้าร่วมสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของตนเอง โดยการนิเทศ 
จะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุง และพัฒนาการสอนในสถานศึกษา โดยเชื่อว่าพฤติกรรมของครูจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผู้เรียน ครูต้องมีความรู้ ใหม่ๆ ทั้งด้านเนื้อหา เทคนิคกลวิธีการสอน การควบคุม              
ชั้นเรียน ซึ่งการนิเทศจัดเป็นการพัฒนาวิชาชีพอีกทางหนึ่ง ซึ่งมีหลากหลายวิธี ที่นิยมใช้มาก  คือ               
การนิเทศแบบร่วมพัฒนา เป็นเพียงแต่เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันของผู ้บริหาร บุคลากร               
ครูทุกคนภายในโรงเร ียน และศึกษานิเทศก์ที ่ต ้องการพัฒนาการเร ียนการสอนให้มีคุณภาพ                            
(ชารี มณีศร,ี2542) 
 การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน จึงเป็นในรูปแบบผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยการลงมือกระทำ โดยเป็นการเรียนรู้ที่เน้นความร่วมมือกันเป็นทีม มากกว่าจะเรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์
เฉพาะตนเอง ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ นักเรียนจะเรียนรู้จากการกระทำและการคิดของตนเอง ครูมี
หน้าที่อำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ โดยการออกแบบบทเรียน สร้างแรงบันดาลใจมากกว่า
การสอน รูปแบบการทำงานของครู จึงต้องเปลี่ยนจากการทำงานคนเดียวเป็นการทำงานเป็นทีม 
กำหนดเป้าหมายร่วมกัน ในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือซึ ่งกันและกัน แลกเปลี ่ยนเรียนรู้  ส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมที่ดีในการทำงาน พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จากผลการศึกษาของ Hord (1997, อ้างถึง ใน 
มินตรา ลายสนิทเสรีกุล, 2557) ที่อธิบายถึงผลดีที่เกิดขึ้นแก่ครูผู้สอนในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
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วิชาชีพ พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่รู้สึกโดดเดี่ยวในการทำงานน้อยลง ผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมาย
ของโรงเรียนมากขึ้น และกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุผล ครูค้นพบความรู้ ใหม่ๆ เกี่ยวกับการ
สอน รู้สึกรับผิดชอบเป็นกลุ่มต่อการพัฒนาการของผู้เรียน เกิดพลังในการเรียนรู้ที่ส่งผลให้การเรียน
การสอนในชั้นเรียนมีผลดียิ่งขึ้น เข้าใจเนื้อหาสาระได้มากขึ้น และตระหนักถึงบทบาทในการสอนที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที ่ดีที่สุด การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จึงควรได้รับการ
ส่งเสริม ให้มีขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือภายในกลุ่มโรงเรียน ในระดับเขตพื้นที่ โดยมีหัวใจคือความ
ร่วมมือกัน เพ่ือการให้บริการทางการศึกษาแก่ผู้เรียน (วรลักษณ์ ชูกำเนิด, 2557) 
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีความสำคัญในการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ 
ทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จากการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มี  
การจัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  พบว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC ส่งผล
ต่อครูผู้สอนโดยตรงในด้านความต้องการร่วมกันเรียนรู้ และรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของ
นักเรียนถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น กล่าวคือมีการ
ค้นพบความรู้ และความเชื่อท่ีเกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจ 
รวมถึงเข้าใจในด้านเนื้อหาสาระ ที่ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึ ้นจนตระหนักถึงบทบาทแล ะ
พฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่ สุด ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางาน
วิชาชีพได้ตลอดเวลา เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อผู้เรียน                                            
ซึ่งเป็นทั้งคุณค่าและขวัญกำลังใจต่อการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  

ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ผู้สอนจะต้องมีการพัฒนาตนเองและมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก (Active learning) อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ ่งผู ้เรียนเป็นเด็กโตสิ ่งที่ต้องเน้นและปลูกฝังให้มากที่สุดคือความรับผิดชอบต่อการเรียน และ              
การพัฒนาและสร้างนิสัยในการเข้าชั ้นเรียนอย่างเสมอซึ ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา แต่กับเด็กเล็กมักไม่เกิดปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ถ้าเรามุ่งหวังให้ผู ้เรียนมีสภาพ            
การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ตัวอาจารย์ผู้สอนเองก็จะต้อง Active ไปด้วยเช่นกัน จึงจะ
เกิดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมี Active Teaching ด้วยเช่นกัน 
เมื่อผู้เรียนและผู้สอนมีความพร้อมมีการเตรียมตัว ทั้งฝ่ายก็จะเกิดสภาพการเรียนการสอนที่ Active 
learning ขึ้นมาได ้และการกำหนดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความคิดที่แตกต่างของผู้เรียน เราจะเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้สอนใช้มากที่สุดคือการพูด
และนักเรียนเป็นผู้ฟัง แต่การเรียนการสอนในลักษณะนี้จะไม่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้
จากการเรียนในห้องเรียนไปปฏิบัติได้ดี  ดังนั้นผู้สอนต้องสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำหนา้ที่
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดเป็นแสงไฟแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้องให้ผู้เรียนเป็น
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ศูนย์กลางของการเรียนรู ้แบบเชิงรุก (Active learning) ทั้งนี ้ผู ้สอนจำเป็นต้องหากลยุทธ์ต่างๆ                
ที่สามารถดึงดูดใจให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างน่าสนใจ และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการเรียน
การสอนเพ่ือให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มี
โรงเรียนในสังกัด 121 โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์          
คือ 1.) จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง2.) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3.) พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 4.) สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 5.) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจากการดำเนินงานตามภารกิจในการ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จะเห็นว่าความสำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็น
กระบวนการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนการสอนของครูได้ หากมีการนำมาประยุกต์ใช้
ในการนิเทศกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จะส่งผลต่อความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
เกิดความมั่นใจและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนสมดังเจตนารมณ์ของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้แบบเชิงรุก (Active Learning) คณะผู้วิจัยจึงศึกษาสภาพและปัญหาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ของผู้บริหารโรงเรียนและครูประถมศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื ่อนำข้อมูลมาพัฒนา             
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
ของผู้บริหารโรงเรียนและครูประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning)  ของผู ้บริหารโรงเรียนและครูผู ้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
 3. เพื่อเสนอแนวทางการนำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการนิเทศการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ของครูประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร              
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1. แนวค ิดเก ี ่ ยวก ับช ุมชนแห ่งการเร ียนร ู ้ทางว ิชาช ีพ  (Professional Learning 
Community : PLC) 
 2. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 3. แนวคิดเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ผู้วิจัยได้ดำเนินงานตามรายละเอียดของ              
การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที ่ เก ี ่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเร ียนรู ้ทางว ิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) ด้านแนวคิด หลักการ กระบวนการ ขั ้นตอนการ
นำไปใช้ บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง 
 2. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อสังเคราะห์ขั้นตอน
สำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการนำไปใช้ให้ได้ผลในการปฏิบัติจริง 

สภาพและปัญหาของการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning)ใน

โรงเรียน 
1.ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
2.ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
4.ด้านการวัดและประเมินผลการจัด  
  การเรียนรู้เชิงรุก 

แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศ           
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning) 

ในโรงเรียน 
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 3. กำหนดประเด็นหัวข้อที่ต้องการศึกษา เกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) เพ่ือนำมาใช้ในการจัดทำแบบสำรวจสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.สร้างเครื่องมือ แบบสอบถามสภาพการกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
สำหรับนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2  ทุกโรง และแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 5. นำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของเนื้อหา และการใช้
ภาษา   
 6. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ตามที่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้แนะนำ 
 7. จัดทำเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2              
ฉบับสมบูรณ์ สำหรับนำไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย  
 8. นำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2            
ทุกโรง และแบบสัมภาษณ์ นำไปเก็บข้อมูลกับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 3 โรงเรียน 
 9. ผู้วิจัยวิเคราะห์สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทั้งหมดทุกโรง ตามประเด็นที่กำหนด 
และแบบสัมภาษณ์นำมาวิเคราะห์เนื้อหาสาระ สรุปเป็นประเด็นตามที่กำหนดไว้ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการนิเทศ
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  ประกอบด้วย 
 1. แบบสอบถามสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2. แบบสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอน   ในการนำ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการนิเทศกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
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การเก็บรวมรวมข้อมูล    
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. สอบถามสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
 2. สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอน ในการนำชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการนิเทศกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล    
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ที่ได้จากการสอบถามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำมา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็น โดย
ทดสอบค่าที (t-test) ความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนและกลุ่มครูผู้สอน โดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยสำเร็จรูปของ ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ (2552 : ออนไลน์) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้จากสอบถามสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) พฤติกรรมการนิเทศกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการ
สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอน ในการนำชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการนิเทศกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำมาวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปเป็น
ตารางประกอบคำบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 

1.ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ของผู้บริหาร
โรงเรียนและครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ของการจัดกิจกรรม   การเรียนรู้
แบบเชิงรุก (Active Learning) ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 

รายการ 
X  S.D. 

ระดับ 
การ
ปฏิบัต ิ

1. ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
    1.1 มีการระบุผลการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน 

                1.2 ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ของการเรียนรู้ 
                1.3 มีองค์ประกอบครบถ้วน 

    1.4 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
และการประเมินผล 

    1.5 มีการออกแบบลำดับขั้นตอนอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
2. ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 

2.1 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกำหนดวิธีการเรียนรู้ 
2.2 มีการระบุวิธีการส่งเสริมเจตคติทางบวกให้กับผู้เรียน 

2.3 กิจกรรมที่ใช้สามารถพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 

2.4 กิจกรรมที่ใช้มีความหลากหลาย 

2.5 มีการระบุวิธีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
    2.6 กิจกรรมที่ใช้ เน้นกิจกรรมทั้งด้านพฤติกรรมและด้านการคิด 
3. ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
   3.1 เตรียมความพร้อมหรือกระตุ้นความสนใจให้แก่ผู้เรียนด้วย

วิธีการที่หลากหลาย  
   3.2 สามารถพูดแสดงรายละเอียดจากข้อสงสัยให้เกิดความ

ชัดเจน  
   3.3 มีการกระตุ้นผู้เรียนโดยการใช้คำถามเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด

กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
3.4 มีวิธีการในการเสริมกำลังใจให้ผู้เรียนโดยตรง 
        อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับตัวบุคคลทุกครั้ง 
        ในการจัดกิจกรรม 

 
4.21 
4.34 
4.45 
 
4.45 
4.42 
 
4.26 
4.49 
4.26 
4.41 
4.48 
4.34 
 
4.36 
 
 
4.38 
 
4.38 
4.36 
  

 
0.72 
0.61 
0.62 
 
0.58 
0.67 
 
0.72 
0.63 
0.72 
0.73 
0.75 
0.93 
 
1.04 
 
 
1.07 
 
1.16 
1.22 

 
มาก 
มาก 
มาก 
 
มาก 
มาก 
 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
มาก 
มาก 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 

รายการ 
X  S.D. 

ระดับ 
การปฏิบัติ 

   3.5 สามารถสรุปหลักการสอน เนื้อหาถูกต้อง 
         และครอบคลุมใจความสำคัญของบทเรียน 
         อย่างครบถ้วน 

4.32 1.37 มาก 

   3.6 มีความสามารถในการใช้วิธีการเร้าความสนใจ 
        ที่หลากหลาย โดยใช้ท่าทางประกอบการสอน 
        เป็นระยะ น้ำเสียง เปลี่ยนระดับตามความเหมาะสม 

4.33 1.40 มาก 

   3.7 สามารถนำกระดานดำมาใช้เพ่ือเสริมการใช้ 
        อุปกรณ์อ่ืนๆ ในการจัดกิจกรรมเรียนการสอน 

4.36 1.49 มาก 

   3.8 ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถทางความคิด 
        และกระตุ้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะความคิดใน 
        หลายรูปแบบ  

4.34 1.56 มาก 

  3.9 มีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเหมาะ 
       กับการจัดการเรียนการสอนทุกขั้นตอน 

4.42 1.64 มาก 

4. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เชิงรุก 
   4.1 เน้นการวัดประเมินตามสภาพจริง 

 
4.47 

 
1.74 

 
มาก 

   4.2 ประเด็นการประเมินสามารถสะท้อนทักษะ 
        การคิดขั้นสูง 

4.29 1.85 มาก 

   4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดประเมินผลมีความเหมาะสม 
        กับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 
4.43 

 
1.92 

 
มาก 

   4.4 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรม 
        การจัดการเรียนรู้ 

 
4.56 

 
1.98 

 
มากที่สุด 

รวม 3.70 0.59 มาก 
จากตาราง 1 แสดงว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติ ในภาพรวมระดับมาก มีค่าเฉลี่ย          

( X ) เท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.59 สูงสุดในประเด็นการวัดและ

ประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย( X ) เท่ากับ 4.56 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.59 
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ตารางท่ี  2  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบเชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 

รายการ 
X  S.D. 

ระดับการ
ปฏิบัต ิ

1. ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
    1.1 มีการระบุผลการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน 

                1.2 ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ของการเรียนรู้ 
                1.3 มีองค์ประกอบครบถ้วน 

    1.4 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
และการประเมินผล 

    1.5 มีการออกแบบลำดับขั้นตอนอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
2. ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 

2.1 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกำหนดวิธีการเรียนรู้ 
2.2 มีการระบุวิธีการส่งเสริมเจตคติทางบวกให้กับผู้เรียน 

2.3 กิจกรรมที่ใช้สามารถพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 

2.4 กิจกรรมที่ใช้มีความหลากหลาย 

2.5 มีการระบุวิธีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
    2.6 กิจกรรมที่ใช้ เน้นกิจกรรมทั้งด้านพฤติกรรมและด้านการคิด 
3. ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
   3.1 เตรียมความพร้อมหรือกระตุ้นความสนใจให้แก่ผู้เรียน            

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
   3.2 สามารถพูดแสดงรายละเอียดจากข้อสงสัยให้เกิด         

ความชัดเจน  
   3.3 มีการกระตุ้นผู้เรียนโดยการใช้คำถามเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด

กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
3.4 มีวิธีการในการเสริมกำลังใจให้ผู้เรียนโดยตรง 
        อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับตัวบุคคลทุกครั้ง 
        ในการจัดกิจกรรม 

 
4.21 
4.31 
4.39 
 
4.42 
4.40 
 
4.38 
4.60 
4.25 
4.40 
4.49 
4.31 
 
4.46 
 
 
4.36 
 
4.47 
4.44 
  

 
0.77 
0.59 
0.61 
 
0.59 
0.74 
 
0.65 
0.61 
0.85 
0.86 
0.90 
1.12 
 
1.18 
 
 
1.35 
 
1.38 
1.52 
 

 
มาก 
มาก 
มาก 
 
มาก 
มาก 
 
มาก 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
มาก 
มาก 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

รายการ 
X  S.D. 

ระดับ 
การปฏิบัติ 

   3.4 มีวิธีการในการเสริมกำลังใจให้ผู้เรียนโดยตรง 
        อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับตัวบุคคลทุกครั้ง 
        ในการจัดกิจกรรม 

4.44 1.52 มาก 

   3.5 สามารถสรุปหลักการสอน เนื้อหาถูกต้อง 
         และครอบคลุมใจความสำคัญของบทเรียน 
         อย่างครบถ้วน 

4.43 1.63 มาก 

   3.6 มีความสามารถในการใช้วิธีการเร้าความสนใจ 
        ที่หลากหลาย โดยใช้ท่าทางประกอบการสอน 
        เป็นระยะ น้ำเสียง เปลี่ยนระดับตามความเหมาะสม 

4.44 1.79 มาก 

   3.7 สามารถนำกระดานดำมาใช้เพ่ือเสริมการใช้ 
        อุปกรณ์อ่ืนๆ ในการจัดกิจกรรมเรียนการสอน 
        ประกอบการบรรยาย  

4.40 1.88 มาก 

   3.8 ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถทางความคิด 
        และกระตุ้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะความคิดใน 
        หลายรูปแบบ  

4.46 2.00 มาก 

  3.9 มีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเหมาะ 
       กับการจัดการเรียนการสอนทุกขั้นตอน 

4.45 2.13 มาก 

4. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เชิงรุก 
   4.1 เน้นการวัดประเมินตามสภาพจริง 

 
4.52 

 
2.25 

 
มากที่สุด 

   4.2 ประเด็นการประเมินสามารถสะท้อนทักษะ 
        การคิดขั้นสูง 

4.55 1.85 มากที่สุด 

   4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดประเมินผลมีความเหมาะสม 
        กับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 
4.51 

 
2.65 

 
มาก 

   4.4 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรม 
        การจัดการเรียนรู้ 

 
4.67 

 
2.72 

 
มากที่สุด 

รวม 4.43 1.21 มาก 
จากตาราง 2 ครูผู้สอนมีระดับการปฏิบัติ ในภาพรวมระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.43 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.21 สูงสุดในด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1576 
 

ประเด็นมีการระบุวิธีการส่งเสริมเจตคติทางบวกให้กับผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย( X ) 

เท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.61 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
เชิงรุก ประเด็นเน้นการวัดประเมินตามสภาพจริง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย( X ) เท่ากับ 4.52 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.25  ประเด็นการประเมินสามารถสะท้อนทักษะการคิดขั้น
สูงอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย( X ) เท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.85  

และการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย                

( X ) เท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.72 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู ้สอนในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3  แสดงผลการทดสอบค่าที (t-test ) ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

กลุ่ม 
X  S.D. ค่าเฉลี่ย 

S.D. 
ค่าเฉลี่ย t df Sig 

ผู้บริหาร
โรงเรียน 4.38 0.083 0.04 0.059 3.681* 24 0.001 
ครูผู้สอน 4.43 0.102 

จากตาราง 3 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอน โดยคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของครูผู ้สอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ของผู้บริหารโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของครูผู้สอน
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้บริหารโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. สรุปผลการสัมภาษณ์ ความต้องการและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก (Active Learning) ของผู้บริหารโรงเรียนและครูกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ผู้บริหารโรงเรียน พบว่าแผนการสอนยังไม่สอดสอดกับกิจกรรมไม่ครบองค์ประกอบ และ
เนื้อหา/การเขียนแผนยังไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์/ต้องการให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการตาม
นโยบายของการจัดการศึกษาระดับชาติ ระดับพ้ืนที่ให้โรงเรียนถือปฏิบัติ 

ครูวิชาการโรงเรียน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผน/ครูขาดความชำนาญใน           
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก/กิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่มีความท้าทายมากนัก/ด้าน
ของการจัดการเรียนรู้ บางกิจกรรม มีสื่อและอุปกรณ์ท่ีไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างเต็มความสามารถ/ขาดการอบรมเพิ่มทักษะการเปิดโลกกว้างกว่าเดิม กิจกรรมซ้ำเดิมๆ/             
ครูขาดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวัดประเมินผล/เครื่องมือยังไม่หลากหลาย/กิจกรรมและมีทักษะ           
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ไม่ตรงเกณฑ์ที ่กำหนด/เครื ่องมือวัดผลและประเมินผลไม่สอดคล้องกับกิจกรรม/การวัดผลยัง            
ไม่ครอบคลุมเด็กกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน/นักเรียนทุกคนมีความต่างบางกิจกรรมต้องปรับให้
สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งทำได้ค่อนข้างยาก/นักเรียนไม่กล้าแสดงออกในการทำ/
นักเรียนทุกคนมีความต่าง ดังนั้น บางกิจกรรมต้องปรับให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน            
ซึ่งทำได้ค่อนข้างยาก/นักเรียนไม่กล้าแสดงออกในการทำกิจกรรม/ต้องการวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียนแต่ละพื้นที่ /ต้องการได้รับการแนะนำช่วยเหลือจากผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ /
ต้องการเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ผู้บริหารโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติ ในภาพรวมระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  ( X ) เท่ากับ 3.70 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.59 สูงสุดในประเด็นการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย( X ) เท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากับ 0.59 
2. ครูผู ้สอนมีระดับการปฏิบัติ ในภาพรวมระดับมาก มีค่าเฉลี ่ย  ( X ) เท่ากับ 4.43                

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.21 สูงสุดในด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
ประเด็นมีการระบุวิธีการส่งเสริมเจตคติทางบวกให้กับผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย( X ) 

เท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.61 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
เชิงรุก ประเด็นเน้นการวัดประเมินตามสภาพจริง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย( X ) เท่ากับ 4.52 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.25  ประเด็นการประเมินสามารถสะท้อนทักษะการคิดขั้น
สูงอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย( X ) เท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.85  

และการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย                   

( X ) เท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.72 

3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดย
คะแนนเฉลี ่ยความคิดเห็นของครูผู ้สอนมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.43 เมื ่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย             
ความคิดเห็น ของผู้บริหารโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของครูผู้สอนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยของผู้บริหารโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. แนวทางการนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนคือ จัดทำแนวทาง
การนิเทศสำหรับผู้บริหารโรงเรียน การจัดประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก สำหรับ
ครูผู้สอน และจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในโรงเรียน 
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อภิปรายผล 
1.ผู้บริหารโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติ ในภาพรวมระดับมาก โดยการปฏิบัติสูงสุดใน

ประเด็นการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  อยู ่ในระดับมากที ่สุด                              
ซึ่งสอดคล้องกับทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2559) ที่สรุปไว้ว่า การเรียนรู้เชิงรุกเป็นการเรียนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคัญ ซึ่งต้องอาศัยเทคนิควิธีและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มี
การเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพทางสมอง ให้สามารถคิด 
แก้ปัญหา และนำความรู้ไปประยุกต์ได้ รวมทั้งสามารถพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเองมากกว่าการจำ
เนื้อหาของบทเรียนซึ่งผู้สอนมีบทบาทสำคัญมากในการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม กระตุ้นให้
ผู้เรียนสนใจที่จะร่วมกิจกรรม ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในกลุ่ม มีวิธีการสอนที่หลากหลายไม่ใช่
บรรยายอย่างเดียว วางแผนเรื่องของเวลาให้ชัดเจน เนื่องจากการเรียนรู้เชิงรุกจำเป็น ต้องใช้เวลา         
การจัดกิจกรรมมากกว่าการบรรยาย ที่สำคัญต้องยอมรับการแสดงออกและความคิดเห็นของผู้เรียน  

2.ครูผู้สอนมีระดับการปฏิบัติ ในภาพรวมระดับมาก ที่มีการปฏิบัติสูงสุดในด้านการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกประเด็นมีการระบุวิธีการส่งเสริมเจตคติทางบวกให้กับผู้เรียนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะครูผู้สอนมีการปฏิบัติโดยการลงมือทำซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้
จากระสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่ผู ้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำ
มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียวต้องจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้การเรียนรู ้โดยการอ่าน , การเขียน,           

การโต้ตอบ, และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิ เคราะห์, 
การสังเคราะห์, และการประเมินค่าดังกล่าวนั่นเองหรือพูดให้ง่ายขึ้นมาหน่อยก็คือ หากเปรียบความรู้
เป็น ” กับข้าว ” อย่างหนึ่งแล้ว Active learning ก็คือ วิธีการปรุงกับข้าวชนิดนั้น ดังนั้นเพื่อให้ได้
กับข้าวดังกล่าว เราก็ต้องใช้วิธีการปรุงอันนี้แหละแต่ว่ารสชาติจะออกมาอย่างไรก็ขึ้นกับประสบการณ์
ความชำนาญ ของผู้ปรุงนั่นเอง ( ส่วนหนึ่งจากผู้สอนให้ปรุงด้วย )เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได ้ เร ียนร ู ้อย ่างมีความหมาย โดยการร ่วมม ือระหว ่างผ ู ้ เร ียนด ้วยก ัน  ซ ึ ่ งสอดคล ้องกับ                                      
ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2550) ที่สรุปว่าบทบาทของครูผู ้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทางของ Active Learning คือ  จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้อง
สะท้อนความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียนสร้าง
บรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและ
เพ่ือนในชั้นเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม
รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้
เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการ
สอนที่หลากหลายวางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา 
และกิจกรรมครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออกและความคิดของผู้เรียน  
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3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยคะแนน
เฉลี่ยความคิดเห็นของครูผู้สอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของครูผู้สอนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ
ผู้บริหารโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 3 ที ่ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู ้เช ิงรุก (Active Learning) ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่าการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จำแนกตามสังกัดสถานศึกษาที่
สอน พบว่าด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

  
ข้อเสนอแนะ 
 1.หน่วยงานทางการศึกษาที่เป็นต้นสังกัดและสถานศึกษา ควรพัฒนาครูผู ้สอนให้ความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้เช ิงรุก (Active Learning) ส่งเสริม
สนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวมทั้งรวบรวมองค์ความรู้และตัวอย่าง
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นไป
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2. ควรควรศึกษาวิเคราะห์ วิจัยสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ของสถานศึกษาระดับอื่นท่ีมีการจัดการศึกษาระดับพ้ืนฐาน 

3. ควรศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความต้องการของครูผู ้สอนและบุคลากรทางการศึกษาใน            
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
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การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Classroom ในสถานการณ์การแพร่
ระบาด ของไวรัส covid 19 

Online Teaching Management Through Google Classroom in The 
Situation of Coronavirus Infection 2019. 

 
กรณัฐ  รตันยรรยง1 

Koranut Rattanayanyoong 
 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน 
Google Classroom ในสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของไวรัส covid 19 2) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ
ของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Classroom ในสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของ
ไวรัส covid 19 เครื่องมือในการวิจัย ใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร โดยผู้วิจัยคัดเลือกเอกสาร
ระดับ ทุติยภูมิ คือ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย 
บทความวิจัยและวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เอกสารเผยแพร่ของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิง
นโยบายที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ผสมผสานองค์ความรู้ร่วมกับนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีรูปแบบการสอนที่
หลากหลาย องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ดังนี้ 1. ผู้สอน 2. ผู้เรียน 3. 
เนื้อหา 4. สื่อการเรียนการสอน                       5. เวลา และการวัดและประเมินผล จำเป็นต้องมี
การวัดและประเมินผล ทั ้งระหว่างเรียน (Formative Assessment) และภายหลังจัดการเร ียน 
(Summative Assessment)  

 
คำสำคัญ : การจัดการเรียนการสอน, ออนไลน์, กูเกิลคลาสรูม 
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Abstract  
The objectives of this research were 1) To study Online Teaching Management 

Through Google Classroom in The Situation of Coronavirus Infection 2019. 2) To study 
the components of online teaching management via Google Classroom in The Situation 
of Coronavirus Infection 2019. Research used documentary research methods. The 
data selected from documents secondary level, literature that is relevant and 
consistent with the research objectives, comprising research articles and academics 
that have been published. The result found that online teaching management through 
google classroom in the situation of coronavirus infection 2019. Online teaching 
management is combines knowledge with learning innovations and technology. There 
are various teaching styles. The components of online teaching and learning 
management are as follows: 1. Instructors 2. Learners 3. Content 4. Instructional media 
5. Time. Measurement and Evaluation are required both during the course (Formative 
Assessment) and after the course (Summative Assessment). 

 
Keyword: Teaching Management, Online, Google Classroom 
  
บทนำ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ทั่วโลกต่างหามาตรการรับมือที่ดีที่สุด 
จนนำไปสู่การปิดเมือง ปิดเศรษฐกิจ และปิดสถาบันการศึกษาในเวลาต่อมา นักเรียนทั้งหมดในโลก
ได้รับผลกระทบ ถูกปั ่นป่วนกระบวนการเรียนรู ้ และบางส่วนยังประสบปัญหาเรื ่องการเข้าถึง
เทคโนโลยี การมาเยือนของวิกฤตโรคระบาดทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับระบบการศึกษาหลากหลายด้าน 
(ศิตา ประสานสุข และ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ, 2564) 

หนึ่งในมาตรการเพื่อการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ภายใต้สถานการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินได้แก่ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นการเว้นระยะห่างในการทำ
กิจกรรมต่างๆ ระหว่างบุคคล ทำให้เกิดกระแสของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำงานและการศึกษา
จำนวนมาก โดยส่วนของการศึกษามีการปรับเป็นรูปแบบการสอนออนไลน์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง (2565) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ถือเป็น
ทางเลือกหลักในการจัดการเรียนการสอนหลายพ้ืนที่ทั่วโลก ในสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (Coronavirus disease 2019) การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้
แพลตฟอร์มของ Google for Education (Google Meet, Google Classroom, Google Form) 
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เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อตอบสนองการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สามารถถ่ายทอดเนื้อหา รูปภาพ 
วิดีโอ การใช้สื่อหลาย ๆ ประเภท (Multimedia) ร่วมกับการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่าน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื ่อให้ผู ้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู ้ที ่มีความ
หลากหลาย ทันสมัย สามารถเรียนรู ้ด้วยตนเองได้ตามความต้องการ ซึ่งการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์มีความจําเป็นมากในปัจจุบัน เนื่องจากการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผู้เรียนจำเป็นต้องมีทักษะ
ทางด้านการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  COVID-19 โดย
องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขทำให้สถาบันการศึกษาไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ  

กูเกิลคลาสรูม (Google  Classroom) ถือเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันทางด้านการศึกษาที่ได้รับ
ความนิยมในปัจจุบัน โดยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ การมอบหมายงาน การตรวจ และให้
คะแนนงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี นับว่ากูเกิลคลาสรู
มเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแตกต่างไปจากการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 20 ที่เน้นการ
เรียนรู้ตามหนังสือ (Text-Based) โดยแบบเรียนที่ถูกกำหนดให้เรียนรู้มีอยู่ในหนังสือเรียนเป็นหลัก 
(นัฏฐิกา สุนทรธนพล,  2562) รวมถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus  Disease  2019) หรือโรคโควิด 19 (Covid-19) ที่เน้น
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงเป็นแรงผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างทั่วถึงในทุกสถาบันการศึกษา (บุญ
ทิพย์ สิริธรังศรี, 2563) 
จากความสำคัญและที่มาของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน Google Classroom ในสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของไวรัส 
covid 19 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Classroom ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาด ของไวรัส covid 19 

2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Classroom 
ในสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของไวรัส covid 19 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ความหมายการจัดการเรียนการสอน 

Khamanee (2002) ได้อธิบายว่า รูปแบบการจัดการเรียนสอนหมายถึง สภาพหรือลักษณะ
ของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบตามหลัก
ปรัชญา ทฤษฎีหลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการเรียนการสอน  
รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่จะช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี 
หรือหลักการ แนวคิดที่ยึดถือ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทดสอบที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็น
แผนการเรียนการสอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ 

Joyce,Wei & Calhoun (2004) ได้อธิบายว่า รูปแบบการสอน หมายถึง แผน (Plan) หรือ
แบบ (Pattern) ที่เราสามารถใช้เพ่ือการสอนโดยตรงในห้องเรียนหรือการสอนเป็นกลุ่มย่อย หรือเพ่ือ
จัดสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ผู ้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบการสอนจะเป็นการ
บรรยายสิ่งแวดล้อมทางการเรียน ช่วยผู้เรียนให้ได้รับสารสนเทศ ความคิด ทักษะคุณค่า แนวทางของ
การคิด รวมถึงแนวทางในการแสดงออกของผู้เรียน และเบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) ยัง
กล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอนต้องพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านพฤติกรรม
การเรียนรู้ที่สามารถตรวจสอบผลได้ ดังนั้นผู้สอนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พฤติกรรมการ
เรียนรู้ และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล 
ความหมายการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

Thammetar T. (2014) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ หมายถึง การใช้อินเทอร์เน็ตเป็น
ช่องทางการสื่อสารการเรียนการสอนโดยมีการกกำหนดกิจกรรมการเรียนและการสอนที่ออกแบบ
ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย มีการนำเสนอเนื้อหา สื่อแบบดิจิทัล การสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์และ
การวัดประเมินผลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

Alibak M, Talebi H, Neshatdoost H. (2019) การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นวิธีการ
ถ่ายทอดเนื ้อหา รูปภาพ วิดีโอ การใช้สื ่อหลาย ๆ ประเภท (Multimedia) ร่วมกับการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่  
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) จะเป็นเรียนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ใน
รูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ บวกเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้าง
การศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็ว ทุกสถานที่ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชากร 
 
 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1585 
 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
Thammetar (2014) กล่าวว่า ปฏิสัมพันธ์การเรียนการสอนแบบ  E-learning  มีบทบาท

สำคัญยิ่งในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการสื่อสาร จากเดิม
ที่ผู้สอนและผู้เรียนใช้การสื่อสารด้วยคําพูดทางวาจาเป็นหลัก แต่เมื่อเปลี่ยนวิธีการเรียนเป็นแบบ
ออนไลน์แล้ว การสื่อสารนั้นจะใช้การสื่อเป็นข้อความ และภาพมากกว่าการใช้คําพูดและต้องใช้
เครื่องมือในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต  เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน ระบบบริหารการจัดการ
เรียนการสอนทั้งหลายจึงได้จัดเตรียมทั้งเครื่องมือ และวิธีการสื่อการสอนไว้ให้ผู้สอนและผู้เรียนได้
สื ่อสารกันเป็นหลัก ดังนั ้นการเรียนการสอนแบบออนไลน์จึงมีล ักษณะที ่ใช ้ปฏิสัมพันธ ์การ
ติดต่อสื่อสารในการเรียนการสอนมากท่ีสุดเพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทดแทนการสอนในห้องเรียน
โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
โดยเฉพาะองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมทักษะ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต รวมทั้ง
วิธีการสอนในฐานะผู้เอื้อต่อกระบวนการคิด การเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม  องค์ประกอบและขั้นตอน
กลยุทธ์การสอน กิจกรรมการสอน และการวัดผลประเมินผล ควรมีความสอดคล้องและต่อเนื่องกัน
กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 

วิทยาวาโยและคณะ (2563) เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 เกิดขึ้น
ทำให้เกิดการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่มีผลกระทบทำให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันทางด้าน
วิชาการน้อยลงไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนตามปกติได้ดังนั้น การเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์มีส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมการพัฒนาการเรียนของผู้เรียนได้ปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอน
แบบออนไลน์มีหลากหลายวิธีซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

1. การเรียนการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบ Massive Open Online Courses: MOOC เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนซึ่งเป็นห้องเรียนออนไลน์ที่มี
ขนาดใหญ่โดยมีองค์ประกอบได้แก่วิดีโอการสอนบรรยายเนื้อหาและการยกตัวอย่างประกอบ เอกสาร
การสอนแบบออนไลน์การตอบโต้แสดงความคิดเห็นระหว่างผู้สอนและผู้เรียนการประเมินผลการเรียน
และการทดสอบ  

2. การสอนด้วยรูปแบบ Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 
(Moodle) เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนแบบเปิดเสมือนห้องเรียนจริงทำให้ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันได้ผู ้สอนสามารถออกแบบเนื ้อหากิจกรรมการเรียน
แบบทดสอบช่องทางมอบหมายงานและการส่งงานและยังสามารถสร้างห้ องสำหรับการตอบโต้
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้ 

3. วิธีการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ได้เช่น โปรแกรม Zoom 
โปรแกรม Google Meeting Hangout เป็นต้นซึ่งเป็นโปรแกรมการประชุมวิดีโอทางไกลที่ผู้สอน
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สามารถเตรียมเอกสารประกอบการสอน เช่น PowerPoint วิดีโอรูปภาพเอกสารการสอนในรูปของ
ไฟล์ Word และ Excel เป็นต้น 
ความหมาย กูเกิลคลาสรูม (Google Classroom) 

อริสสา สะอาดนัก (2561) ได้ให้ความหมายว่า Google Apps for Education หรือ Google 
App สำหรับการศึกษา คือ ชุดของฟรีอีเมล์จาก Google และเครื่องมือต่างๆ เป็นแบบระบบเปิดใน            
การทำงานร่วมกัน เปิดกว้างสำหรับคุณครู นักเรียนนักศึกษา ชั้นเรียน และสมาชิกในครอบครัวทั่วโลก 
ตัวอย่างเครื ่องมือที ่เป็นที ่นิยมใช้ที ่ท่านรู ้จักกันดี เช่น อีเมล์ (Gmail), เอกสาร (Docs), ปฏิทิน 
(calendar) และ Groups เป็นต้น แต่เครื่องมือเหล่านี้จะใช้ สำหรับในการเรียนการศึกษา อาจกล่าว
ได้ว่า Google Apps for Education เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการการเรียน
การสอน ทั้งรูปแบบเกมส์ สื่ออิเลกทรอนิกส์โปรแกรมหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่างๆ ที่
ผู้สอนพยายามเลือกสื่อที่มีความหลากหลายมาให้สอดรับกับเนื้อหานั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจ
และกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น อย่างไรก็ดีหากมีการนำระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ของ Google Apps for Education มาใช้ในสถาบันการศึกษา ปัจจัยที่จำเป็นมากระดับหนึ่ง
คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร ความเร็วในการเชื่อมต่อ เพื่อเอื้อประโยชน์ ในการใช้งาน
ต่างๆ และอุปกรณ์เสริมประเภทอิเลกทรอนิกส์ก็มีความจำเป็นไม่แตกต่างกัน เพราะการจัดการการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ควรเป็นในลักษณะที่มีการโต้ตอบระหว่างกันแบบทันที ซึ่งในขณะนี้เริ่มมี
หลายสถาบันการศึกษาที่ได้นำระบบการจัดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของ Google Apps 
for Education มาใช้งาน  

สุมนา  สุขพันธ์ (2561) กล่าวว่า Google Classroom เป็นหนึ ่งใน Google Apps for 
Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานที่ให้บริการฟรี ได้รับการออกแบบมาเพ่ือ
ช่วยให้ครูสร้างและเก็บงานได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษมีคุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลา 
ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรมและพรเพ็ญ เอกเอี ่ยมวัฒนกุล  (2559) กล่าวว่า Google Classroom เป็น
นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับการจัดการระบบการเรียนการ
สอน เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้สอน  และผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ ผู้เรียนจึงพอใจที่จะเรียนรู้ สามารถสร้างชิ้นงาน ทำการบ้านหรือติดตาม
งานได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ผู้เรียนสามารถนําความรู้ดังกล่าวมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับสถานการณ์ 
COVID-19 

อนุมาศ แสงสว ่าง และเฉล ิมช ัย ว ิโรจน์วรรณ (2558) ได ้ให ้ความหมายว ่า google 
classroom หมายถึง โปรแกรมหนึ ่งใน google apps for education ซึ ่งเป็นชุดเครื ่องมือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงานที่ให้บริการฟรีได้รับการออกแบบมาเพ่ือช่วยให้ครูสร้างและเก็บงานได้โดยไม่



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1587 
 

ต้องสิ้นเปลืองกระดาษมีคุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น สามารถทำสำเนาของ google เอกสาร
สำหรับนักเรียนแต่ละคนได้ โดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์สำหรับแต่ละงานและนักเรียนแต่ละคนเพ่ือ
ช่วยจัดระเบียบให้ทุกคน ซึ่งนักเรียนสามารถติดตามได้ว่ามีอะไรครบกำหนดบ้างในหน้างานผู้สอน
สามารถดูได้ว่าใครทำงานเสร็จหรือไม่เสร็จได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถให้ความคิดเห็นโดยตรง
และให้คะแนนได้แบบทันทีในชั้นเรียน google classroom 
ลาภวัต วงศ์ประชา (2561) ได้อธิบายประโยชน์ของ google classroom ไว้ดังนี้ 

1. ตั้งค่าง่าย โดยที่ผู้สอนสามารถเพ่ิมนักเรียนได้โดยตรงหรือแชร์รหัสเพ่ือให้นักเรียนเข้าชั้นเรียน
ได ้

2. ประหยัดเวลา ทำให้ผู้สอนสร้าง ตรวจและให้คะแนนงานได้รวดเร็วในที เดียวกันทำให้ไม่
สิ้นเปลืองกระดาษอีกด้วย 

3. ช่วยจัดระเบียบ โดยที่นักเรียนสามารถดูงานทั้งหมดของตนเองได้ในหน้างานและเนื้อหา
สำหรับชั้นเรียนทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ภายใน google drive โดยอัตโนมัติ 

4. สื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้น กล่าวคือ classroom ทำให้ผู้สอนสามารถส่งประกาศและเริ่มการ 
พูดคุยในชั้นเรียนได้ทันที นักเรียนสามารถแชร์แหล่งข้อมูลกันหรือตอบคำถามในสตรีมได้ 

5. ประหยัดและปลอดภัย กล่าวคือ ทุก ๆ บริการของ google apps for education จะไม่
มีการแสดงโฆษณาและให้บริการฟรีสำหรับโรงเรียน 

6. ระบบรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว โดยจะท าการส ารองข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์
ของ google โดยอัตโนมัติ และระบบรักษาความปลอดภัยในด้านของความเสี่ยง ในการบุกรุกและ
โจรกรรมข้อมูล ซึ่งสถานศึกษาสามารถครอบครองกรรมสิทธิ์ของข้อมูลของตนเอง 

7. เชื่อมได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบคลาวด์อัตโนมัติจากอุปกรณ์เทคโนโลยีทุกประเภท 
8. ผู้เรียนและผู้สอน หรือทีมงานสามารถท างานร่วมกันได้ โดยสามารถท างาน พร้อมกันได้

นาทีต่อนาที (Real Time) ซึ่งสามารถควบคุมการแบ่งปันกันได้ 
9. ความสำเร็จของชิ้นงานสะดวกรวดเร็ว โดยผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกันในงานชิ้นเดียวกัน

ได้ และก าหนดเวลาของการส่งงานได้ 
10. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยไม่จ าเป็นต้องใช้

งบประมาณในการจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังเป็นการลดต้นทุนและประมาณ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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วิธีการดำเนินวิจัย 
กระบวนวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงเอกสารเป็นเครื่องมือสำคัญ โดยผู้วิจัยคัดเลือก
เอกสารระดับ ทุติยภูมิ คือ วรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ประกอบด้วย บทความวิจัยและวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เอกสารเผยแพร่ของภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ ราชกิจจานุเบกษา แผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติ เป็นต้น (Wellington, 2000)  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารระดับทุติยภูมิตามแนวทางของ Scott (1990; 2006) ซึ่งมี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) มีความถูกต้อง (Authenticity) คือ 
เป็นเอกสารที่มาจากแหล่งเชื่อถือได้ มีความต้องถูกต้อง สมบูรณ์ สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ ตีพิมพ์ 2) มีความน่าเชื่อถือ (Credibility) คือ เป็นเอกสารที่ปราศจาก
ข้อผิดพลาดและการบิดเบือนข้อมูล 3) มีความเป็นตัวแทน (Representativeness) คือ เป็นเอกสารที่
สามารถแสดงรายละเอียดแทนเอกสารประเภท เดียวกันได้ รายละเอียดสามารถเป็นตัวแทนกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างได้ และ 4) มีความหมายชัดเจน (Meaning) คือ เป็นเอกสารที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 
ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนัยสำคัญของการวิจัย (Mogalakwe, 2006) 
ขอบเขตของเอกสารระดับทุติยภูมิ 

ขอบเขตเนื ้อหาของข้อมูลที ่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงเอกสารครั ้งนี ้ ประกอบด้วย 1) การ
จัดการเรียการสอนออนไลน์ 2) องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  3) แนวคิดการการ
เรียนออนไลน์ โดยผลการคัดเลือกพบว่ามีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก
เอกสาร และวัตถุประสงค์งานวิจัย แบ่งเป็นวรรณกรรมภาษาไทย จำนวน 23 ฉบับ และวรรณกรรม
ภาษาต่างประเทศ จำนวน 12 ฉบับ ซึ่งผู้วิจัยได้นำวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาสังเคราะห์แนวคิด
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของไวรัส covid 19  และสรุปรูบ
แบบ องค์ประกอบการเรียนการสอนดังกล่าว 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนผ่านแอบพลิเคชัน กูเกิลคลาสรูม (Google 
Classroom) ได้พบว่าองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันกูเกิล
คลาสรูม มีองค์ประกอบดังนี้ 
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ภาพที่ 1 องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน Google Classroom 
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานองค์
ความรู ้ร่วมกับนวัตกรรมการเรียนรู ้และเทคโนโลยีที ่ทันสมัย มีรูปแบบการสอนที ่หลากหลาย 
องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้สอน เป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหา องค์ความรู้ต่างๆให้กับผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของผู้สอน มีส่วนทำให้การสอนออนไลน์บรรลุเป้าหมาย ซึ่งบทบาทของ
ผู ้สอนเป็นผู ้ให้คคำแนะนํา (Guide) พี่เลี ้ยง (Mentor) เป็นผู ้ฝึก (Coach) อํานวยความสะดวก 
(Facilitators) (BelarminoJA, Bahle-LampeA. 2019) เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเล็งเห็นศักยภาพ
ของตนเองในด้านการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะในการเรียนทักษะด้านความรู้ที่ใช้ในการ
ทำงาน ความสามารถในการใช้เทคนิคต่างๆในการทำงานที่สอนกันได้ (Hard Skill) เพื่อนําไปสู่การ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม และการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นรวมถึง
การพัฒนาตนเอง (Soft Skill) เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขรวมทั้งการ
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาการเรียนได้รวดเร็วและนานขึ้น อย่างไรก็ตามผู้สอนต้องพัฒนา
สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู ้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และช่วยให้มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะที่สอน และควรมีการ
ติดตามการเข้าเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

2. ผู้เรียน เป็นผู้รับเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้สอน ซึ่งผู้เรียนจำเป็นต้องมีความพร้อมใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ (Digital Literacy) สามารถสืบค้น วิเคราะห์
ข้อมูล ประเมินเนื้อหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่าง

3. เนื้อหา 

4. สื่อการ

เรียนการสอน 

1. ผู้เรียน 

2. ผู้สอน 
การวัดและ

ประเมินผล 

5. เวลา 

4. สื่อการ

เรียนการสอน 

3. เนื้อหา 
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เหมาะสม มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ เช่น การศึกษาขอบเขตของเนื้อหาก่อนเข้าเรียน การ
สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ การเตรียมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้
พร้อมใช้งาน การเตรียมสถานที่สำหรับการเรียนที่เหมาะสม การติดต่อสื่อสารแบบดิจิทัลกับผู้สอน
เพื่อให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้เหมาะสม รวมทั้งมีความฉลาดทางอารมณ์ในการใช้สื่อ 
(Digital Emotional Intelligence) อย่างเหมาะสม  

3. เนื้อหา เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื้อหาควรมีการ
ออกแบบโครงสร้างตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา มีการวางแผนผังรายวิชาเพื่อเป็นระบบนําทาง
เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาต่างๆในบทเรียน สำหรับข้อความของเนื้อหาควรมีความชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย 
มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู ่ตลอดเวลา เพื ่อให้ผู ้เรียนศึกษาทำความเข้าใจได้ด้วยตนเองอย่าง
เหมาะสม (Picciano AG ,2017) รวมทั้งควรมีการจัดลำดับข้อมูล หัวข้อย่อยต่างๆให้มีการเชื่อมโยง
กัน และเนื้อหาในบทเรียนสามารถที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ภายหลังจากการ
เรียนออนไลน์ 

4. สื่อการเรียนการสอน ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา สื่อการสอนที่ดี
จะเป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาขณะที่เรียนได้ สื่อที่ใช้ในการสอนควรที่มี
ความแปลกใหม่ ด ึงด ูดความสนใจของผ ู ้ เร ียนและกระตุ ้นการเร ียนร ู ้  เช ่น ว ิด ีโอ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว สถานการณ์จําลอง บทความวิชาการ เป็นต้น  Rao BJ. (2019) อย่างไรก็ตามผู้สอน
ควรเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม เช่น ขนาดตัวหนังสือ สี ความคมชัดของรูปภาพ ความถูกต้องของข้อมูล 
รวมทั้งสื่อที่นำมาใช้ควรมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเพ่ิมมาก
ขึ้น นอกจากนี้แหล่งเรียนรู้ (Resources) ได้แก่ หนังสือ ตํารา E-book E-Journal ห้องสมุด เป็น
ทางเลือกที ่ทำให้ผู ้เร ียนสามารถเข้าถึงสื ่อการเรียนรู ้ ด้วยการสืบค้นข้อมูลเพิ ่มเติมเพื ่อนํามา
ประกอบการเรียน ซึ่งแหล่งเรียนรู้ควรมีความหลากหลายให้ผู้เรียนสืบค้นได้อย่างเพียงพอ ทำให้ผู้สอน
ไม่จำเป็นต้องใส่เนื้อหาในบทเรียนทั้งหมด Sadykova G, MeskillC. (2019) 

5. เวลา ช่วงเวลาการจัดการสอนออนไลน์ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะกำหนดเป็น Google 
Calendar ได้ เพื่อให้ผู้เรียนได้จัดการการเรียนของตนเองได้ง่ายขึ้น 
การวัดและประเมินผล จำเป็นต้องมีการวัดและประเมินผล โดยมีการวัดและประเมินผลทั้งระหว่าง
เรียน (Formative Assessment) เช่น การตั้งคําถาม การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน สะท้อนคิด เป็นต้น 
และภายหลังจัดการเรียน (Summative Assessment) เช่น การทดสอบด้วยแบบทดสอบต่างๆเพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน ประสิทธิผลของการเรียน เพ่ือสะท้อน ความสามารถการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ซึ่งควรมีความหลากหลาย เพ่ือวัดประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้องตามสภาพจริง 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัด การเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช ้Google 

Classroom ในครั้งนี้มีประเด็นที่สามารถนำามาอภิปรายผล ในด้านของการมีวัตถุประสงค์การเรียน
การสอนแบบ ออนไลน์ควรมีการอธิบายวัตถุประสงค์และชี้แจง เงื่อนไขในการเรียนแก่ผู้เรียนรวมไป
ถึงการวิเคราะห์ บริบทการเรียน ทั้งผู้เรียน ผู้สอน เนื้อหา สื่อการเรียน การสอน เวลา การวัดและ
ประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ วิทยา วาโย และคณะ (2563) ว่า  องค์ประกอบการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีดังนี้ 1.ผู้สอน ( Instructor) 2. ผู้เรียน (Student) 3. เนื้อหา 
(Content) 4. สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้ 5.กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Learning Process) 6. 
ระบบการติดต่อสื ่อสาร (Communication Systems) 7. ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Network Systems) 8. การวัดและการประเมินผล (Measurement and Evaluation) และยัง
สอดคล้องกับ แนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  Khiamanee (2017) กล่าวถึง
ระบบการสอนว่าเป็น ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที ่จัดไว้เป็นระบบตาม หลักปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อ โดยมีการจัดระบบและกระบวนการที่เป็นขั้นตอน อาศัยวิธีการสอน
และเทคนคิการสอนเขา้มาช่วย ทำาให้ การจดัการเรียนรู้เป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ ซึ่งได้รับการ
พิสูจน์หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ และใช้เป็น แบบแผนในการจัดการเรียนรู ้ ้ เพื ่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามรูปแบบนั้นๆ สอดคล้องกับ Jaisabai (2019) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
โดยใช้ Google Classroom. 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Classroom ควรมี
หลากหลายรูปแบบ 
 2. ควรศึกษาถึงองค์ประกอบการจัดการเรียนสอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google 
Classroom ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียนมากข้ึน 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ในช่วง
วิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของพนักงานธนาคารออมสิน 

Factor as effect to used VPN (Virtual Private Network) system. Coronavirus 
epidemic crisis are be prevalent government savings bank employee. 

 
สุณิสา ปุราโส1 และ ฐานติา ฆ้องฤกษ2์ 

Sunisa Puraso and Thanita Kongrerk 
 

บทคัดย่อ 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ในช่วงวิกฤตการณ์

แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของพนักงานธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจ 
ความพึงพอใจ และศึกษาส่วนประสมการตลาดในการใช้งาน VPN (Virtual Private Network) ของ
พนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานของธนาคารออมสินมีการ
ปฏิบัติงานที่บ้านจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน ซ่ึงแรงจูงใจด้านที่มากที่สุด คือ ความต้องการ
ขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต ในส่วนของด้านความพึงพอใจมาก คือ เพื่อนร่วมงาน ส่วนประสมทาง
การตลาดบริหาร (7Ps) ส่วนมากจะอยู่ในด้านกระบวนการ (Process) และด้านการใช้งานระบบ VPN 
(Virtual Private Network) ของพนักงานธนาคารออมสิน โดยมีค่าเฉลี่ยรวม (X̅) ร้อยละ 3.38 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (S.D.) คือ 1.41 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง แต่โดยส่วนมากจะพนักงาน
ของธนาคารออมสินมีความรู้ในใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ของธนาคาร ถึงร้อย
ละ 3.48 ดังนั้นสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนปัจจัยที่มีผลกระทบให้กับพนักงานของธนาคาร
ออมสินได ้

 
คำสำคัญ : ส่วนประสมทางการตลาดบริหาร, ไวรัสโคโรนา, ระบบ VPN  
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Abstract 
Factor as effect to used VPN (Virtual Private Network) system. Coronavirus epidemic 

crisis are be prevalent government savings bank employee. Objective to study motivation 
satisfaction and study ingredient of marketing in usability VPN (Virtual Private Network) 
government savings bank employee in the head office. Sample group are government 
savings bank employee working at home amount 400 people. The tool used to this 
study are these questionnaire, interview form and statistics to analyze data. These are 
percentage value, average and standard deviation. Result of study motivation amount 
400 people most is basic needs of living. Result of study satisfaction most is colleague. 
Executive marketing mix (7Ps) most is Process and system used VPN (Virtual Private 
Network) of government savings bank employee. All total average ( X̅)  is 3.38 percentage. 
And standard deviation (S.D.) is 1.41 result is middle. Almost employee have ac knowledge 
to used VPN (Virtual Private Network) system 3.48 percentage. So be able to get the 
result for planed factor affect for government savings bank employee. 
 
Keywords : marketing mix, Coronavirus, Virtual Private Network 
 
บทนำ 

เนื่องจากปัจจุบันปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) มีการสะสมเพ่ิม
มากขึ้น ทำให้พนักงานของธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ต้องปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From 
Home) เป็นจำนวน 100 เปอร์เซ็นต์ จึงทำให้ต้องมีการใช้งานระบบงาน VPN (Virtual Private 
Network) เกิดขึ้นและมีจำนวนการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงเครือข่ายของธนาคาร และ
พนักงานก็จะสามารถทำงานจากที่บ้านได้เปรียบเสมือนทำงานอยู่ที่ธนาคาร โดยจำนวนพนักงาน
ทั้งหมดที่สำนักงานใหญ่มีประมาณ 14,000 คน และได้หน้าที่การทำงานที่มีความสำคัญและแตกตา่ง
กันออกไป จึงได้จำกัดจำนวนการขอใช้ระบบงาน VPN (Virtual Private Network) ในช่วงแรกของ
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให้กับธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญจริงๆ แต่พอมาใน
ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) มีการสะสมมากขึ้น และผู้ติดเชื้อก็มีการ
ระบาดในสำนักงานใหญ่ ทางธนาคารจึงต้องประกาศให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From 
Home) เป็นจำนวน 100 เปอร์เซ็นต์  
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รูปแบบการดำเนินธุรกิจ 
ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารรัฐว ิสาหกิจ เปิดดำเนินการในรูปแบบธนาคารตั ้งแต่เม่ือ                                                      

วันที่ 1 เมษายน 2490 และในปี พ.ศ. 2509 โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน 
ถนนพหลโยธิน นอกจากการทำหน้าที่สถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศแล้ว ธนาคารออมสิน
จะยึดมั่นในการทำหน้าที่ธนาคารที่จะสร้างความสุขให้ประชาชนคนไทย และนำพาไปสู่ความเจริญ 
เพ่ือประเทศชาติที่พัฒนาในทุกด้านต่อไป โดยธนาคารได้เป็นเสาหลักสำคัญของรัฐบาลในการผลักดัน
มาตรการต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในหลากหลายโครงการ อาทิ  สินเชื่อประชารัฐ
เพื่อประชาชน, สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา, บ้านประชารัฐ, การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อยฯ , National e-
Payment, มาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชน (พักชำระหนี้) , มาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน, โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและเบ็ดเสร็จ 
นอกจากนี้ยังมีแผนงานภายใต้แนวคิด ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม ออมสิ่งแวดล้อม อาทิ กิจกรรมตลาด
นัดประชารัฐสีชมพู โครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู ซึ่งทุกกิจกรรมทุกโครงการ ได้ดำเนินการ
สัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ทางรัฐบาลได้วางไว้ ทำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบ กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในเชิง
บูรณาการได้อย่างยั ่งยืน ปัจจุบันธนาคารออมสินเป็นของคนไทย และเป็นมากกว่าการธนาคาร                 
แต่เป็นธนาคารเพื่อสังคม เพราะธนาคารออมสินอยู่คู่กับประชาชนคนไทยมาถึง 108 ปี และยังคง
มุ่งมั่นพัฒนาการในทุกด้าน เพื่อให้บริการด้านการเงินที ่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับ
ประชาชนคนไทย และพร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและ
ช่วยเหลือเกื้อกูล นำไปสู่อนาคตที่มั่นคง มั่งค่ัง และความสุขที่ยั่งยืนของประเทศและประชาชน พร้อม
ทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการทางการเงินที่มีคุณค่า ตอบโจทย์ด้านการเงินของทุกกลุ่มลูกค้า ทำให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ และพร้อมที่จะร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค Digital Economy และ Thailand 4.0 เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 
ของธนาคารออมสินอย่างสง่างาม 
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาขององค์กร 
1. ผลกระทบระยะสั้น 
มีการใช้งาน VPN (Virtual Private Network) ที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด

โรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ยังสะสมมากขึ้น ทำให้พนักงานไม่สามารถใช้งาน VPN ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

2. ผลกระทบระยะยาว 
เมื่อพนักงานไม่สามารถใช้งาน VPN (Virtual Private Network) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึง

ส่งผลกระทบกับธนาคารในทางธุรกิจ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจ ของพนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
สามารถใช้งาน VPN (Virtual Private Network) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื ่อศึกษาส่วนประสมการตลาดในการใช้งาน VPN (Virtual Private Network) เพ่ือ
ส่งเสริม และยกระดับเศรษฐกิจให้กับธนาคารได้ดีข้ึน 

 
สมมติฐาน 

ดังนั้นจึงศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจ ของพนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่สามารถ
ใช้งาน VPN (Virtual Private Network) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษาส่วนประสมการตลาดใน
การใช้งาน VPN (Virtual Private Network) เพื่อส่งเสริม และยกระดับเศรษฐกิจให้กับธนาคารได้ดี
ขึ้น เพื่อให้พนักงานสามารถใช้งาน VPN (Virtual Private Network) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ
เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายกับธนาคารในทางธุรกิจ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1 การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ แบบสอบถามพนักงานของธนาคารออมสินที่มีการปฏิบัติงานที่
บ้าน โดยใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ในการทำงาน และพนักงานของธนาคาร
ออมสินที่ไม่เคยใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ในการทำงาน โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 400 คน 

2 การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ แนวคิดเกี่ยวกับความพึง
พอใจ และส่วนประสมการตลาดบริการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. จำนวนประชากรของการศึกษา คือ พนักงานของธนาคารออมสินมีการปฏิบัติงานที่บ้าน 
โดยใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ในการทำงานและพนักงานของธนาคารออมสินที่
ไม่เคยใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ในการทำงาน 

2. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานของธนาคารออมสินมีการปฏิบัติงานที่บ้าน โดย
ใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ในการทำงานและพนักงานของธนาคารออมสินที่ไม่เคย 

𝒏 =
N

1 + Ne2
 

n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N คือ ขนาดประชากร 
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ใช้ในงานวิจัยนั้น มีค่าเท่ากับ 0.05 

𝒏 =
400

1 + 400(0.05)2
 

𝒏 = 200 
โดยจากการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างข้างต้น จำเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 200 คน จาก
จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 
 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

1. แบบสอบถาม ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาต้องจัดทำขึ้น เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน โดยใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) เพ่ือนำมาหาปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) ของพนักงานธนาคารออมสิน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

การสร้างคำถามจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยแต่ละส่วนของแบบสอบถามจะมีลักษณะเป็น
รายการตรวจสอบ (Checklist) ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของการดำรงชีวิต ความต้องการ
ความปลอดภัยและความมั่นคง ความต้องการด้านสังคม ความต้องการได้รับการยกย่อง ความต้องการ
ประสบผลสำเร็จในชีวิต 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความพึงพอใจ ได้แก่ ลักษณะงาน ค่าตอบแทน โอกาสและความก้าวหน้า 
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านส่วนผสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการ และภาพลักษณ์และการ
นำเสนอ 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านการใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ของธนาคาร 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานระบบ VPN (Virtual Private 

Network) ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของพนักงานธนาคารออมสิน 
โดยสัมภาษณ์พนักงานทีใ่ช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ของธนาคาร จำนวน 10 คน 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาขออนุญาตเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน 
VPN (Virtual Private Network) เพื่อทำการเก็บข้อมูลของพนักงานกลุ่มตัวอย่าง แจกแบบสอบถาม
ให้กับพนักงานกลุ่มตัวอย่าง และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามที่พนักงานกลุ่มตัวอย่างทำการ
กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วด้วยตนเอง และนำแบบสอบถามทั้งหมด มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ขั้นตอนทางสถิต ิ

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบแบบสอบถามของพนักงานกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้ไปทำการสำรวจ
มาแล้ว และนำข้อมูลมาทำการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคำนวณสำเร็จรูปของ
ทางสถิต ิ

3. ผู้ศึกษาดำเนินการกำหนดเกณฑ์การวัดการประเมิน โดยให้ผู ้ตอบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็นระดับความสำคัญของปัจจัยแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรม ด้านความพึงพอใจ ด้าน
ส่วนผสมทางการตลาดบริการ ด้านการใช้งานระบบ VPN โดยผู้ศึกษาจะใช้มาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ในการวัดระดับความสำคัญ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 5 
มีค่าเท่ากับ ระดับมากที่สุด 4 มีค่าเท่ากับ ระดับมาก 3 มีค่าเท่ากับ ระดับปานกลาง 2 มีค่าเท่ากับ 
ระดับน้อย 1 มีค่าเท่ากับ ระดับน้อยที่สุด ดังนั้นเมือ่ทำการรวบรวมข้อมูล และทำการแจกแจงความถี่
แล้ว ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยของพนักงานกลุ่มตัวอย่างมาพิจารณาระดับความถี่ ซึ่งจะมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย =
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด − คะแนนต่ำสุด

ช่วง
 

ค่าเฉลี่ย = 0.08 
4. ผู้ศึกษาทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็น

สถิติขั้นพื้นฐานที่นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของพนักงานกลุ่มตัวอย่าง โดยมีดังนี้ การ
จำแนกความถ่ี และแสดงตารางร้อยละ เพ่ือพิจารณาลักษณะทั่วไปของพนักงานกลุ่มตัวอย่าง 
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ผลการวิจัย 
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาจากกลุ ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีประชากรเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย โดยประชากรเพศหญิงมีจำนวนเท่ากับ 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64 และประชากรเพศ
ชาย จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีจำนวนมาก
ที่สุดเท่ากับ 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี 
จำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 อายุระหว่าง 41-50 ปี มีจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13 
อายุระหว่าง 51-60 ปี มีจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 อายุ 61 ปีขึ้นไป มีจำนวน 0 คน และ
อายุต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 0 ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จำนวน 383 คน คิด
เป็นร้อยละ 95.75 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 สถานภาพหย่า
ร้าง และสถานภาพคู่สมรสถึงแก่กรรม คิดเป็นร้อยละ 0 จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 รองลงมา
คือระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 ระดับปวส./อนุปริญญา จำนวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.50 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 และ
ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0 ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือนมากท่ีสุดต่ำกว่า 30,000 บาท 
จำนวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 รองลงมาคือรายได้ต่อเดือน 30,000-50,000 บาท จำนวน 71 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 รายได้ต่อเดือน 50,001–70,000 บาท จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9 
รายได้ต่อเดือน 70,001 บาทขึ้นไป จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือกลุ่มลูกค้าบุคคล 
จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 สายงายกิจการสาขา จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 และ
กลุ่มงานอื่น ๆ จำนวน 138 คิดเป็นร้อยละ 34.5 ผู้ตอบแบบสอบมีตำแหน่งพนักงานระดับ 7 มากที่สุด 
จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือพนักงานระดับ 5 จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 
ลูกจ้างปฏิบัติการ จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 พนักงานระดับ 7 ขึ้นไป จำนวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12 พนักงานระดับ 6 จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9 และพนักงานระดับ 4 จำนวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6 
ข้อมูลด้านแรงจูงใจ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่
ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของพนักงานธนาคารออมสิน มีความต้องการด้านแรงจูงใจ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 โดยอันดับ 1 คือ ความต้องการขั้นพื้นฐานของการ
ดำรงชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับ 2 คือ ความต้องการความปลอดภัยและ
ความมั่นคง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับ 3 ความต้องการด้านสังคม มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับมาก อันดับ 4 คือ ความต้องการประสบผลสำเร็จในชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.03 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 5 คือ ความต้องการได้รับการยกย่อง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 อยู่ใน
ระดับมาก 
ข้อมูลด้านความพึงพอใจ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่
ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของพนักงานธนาคารออมสิน มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 โดยอันดับ 1 คือ เพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด อันดับ 2 คือ ผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด อันดับ 3 คือ โอกาสและความก้าวหน้า 4.10 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก อันดับ 4 คือ 
ลักษณะงาน มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.04 อยู ่ในระดับระดับความพึงพอใจมาก และอันดับ 5 คือ 
ค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ข้อมูลด้านส่วนผสมทางการตลาดบริการ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่
ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของพนักงานธนาคารออมสิน มีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
(7Ps) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 โดยอันดับ 1 คือ ด้านกระบวนการ (Process) 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับ 2 คือ ด้านช่องทางการจำหน่าย (Place) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 อยู่ในระดับมาก อันดับ 3 คือ องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 อยู่ในระดับมาก อันดับ 4 คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.92 อยู่ในระดับมาก อันดับ 5 คือ ด้านราคา (Price) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 อยู่ในระดับมาก อันดับ 
6 คือ ด้านบุคลากร (People) มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.87 อยู ่ในระดับมาก และอันดับ 7 คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 อยู่ในระดับมาก 
ข้อมูลด้านการใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ของธนาคาร 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่
ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของพนักงานธนาคารออมสิน มีการใช้งานระบบ VPN (Virtual 
Private Network) ของธนาคารอยู ่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.38 โดยอันดับ 1 คือ                   
มีความรู้ในใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ของธนาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 อยู่ใน
ระดับมาก อันดับ 2 คือ รู้ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ของธนาคาร 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 อยู่ในระดับมาก อันดับ 3 คือ มีความเข้าใจในกระบวนการทำงานของระบบ 
VPN (Virtual Private Network) ของธนาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 อยู่ในระดับมาก อันดับ 4 คือ 
ระบบ VPN (Virtual Private Network) ของธนาคารมีการเข้าใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.37 อยู่ในระดับปานกลาง อันดับ 5 คือ ขั้นตอนการขอใช้งานระบบ VPN (Virtual Private 
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Network) ไม่มีความซับซ้อน ง่าย และรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 อยู่ในระดับปานกลาง อันดับ 6 
คือ สามารถติดต่อผู ้ดูแลระบบ VPN (Virtual Private Network) ของธนาคารได้อย่างรวดเร็ว มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 อยู่ในระดับปานกลาง อันดับ 7 คือ มีคู่มือวิธีการใช้งานของระบบ VPN (Virtual 
Private Network) ของธนาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 อยู่ในระดับปานกลาง และอันดับ 8 คือ 
ระบบ VPN (Virtual Private Network) มีประสิทธิภาพที่ดีและมีความเสถียรมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.24 อยู่ในระดับปานกลาง 
ทางเลือกที่แนะนำ 

แนวทางท้ัง 2 แนวทาง ผู้ศึกษาได้แนวทางเลือก 2 แนวทาง คือ แนวทางเลือกท่ี 1 แนวทางเลือก
เชิงรุก และแนวทางเลือกท่ี 2 แนวทางเลือกเชิงรับ เพ่ือตอบสนองความต้องการการใช้งานระบบ VPN 
(Virtual Private Network) ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของพนักงาน
ธนาคารออมสิน ดังนี้ 
เหตุผลของแนวทางเลือกที่ 1 แนวทางเลือกเชิงรุก 

แนวทางที่ 1 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีการปรับปรุงระบบเดิม และจัดซื้อจัดจ้างระบบ VPN 
(Virtual Private Network) ให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือรองรับจำนวนพนักงานของออมสินที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานที่
บ้านให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่
ขอสิทธิ์การใช้งาน VPN (Virtual Private Network) ไปจนถึงขั้นตอนลงโปรแกรม และพร้อมใช้งานได้ 
เหตุผลของแนวทางเลือกที่ 2 แนวทางเลือกเชิงรับ 

แนวทางที่ 2 จะเป็นการปรับปรุงคู่มือ วิธีการติดตั้ง VPN (Virtual Private Network) การติดต่อ 
สื่อสาร การให้คำแนะนำสำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานจะได้ทราบข่าวสารและกระบวนการขั้นตอนที่
ชัดเจน ไม่เกิดข้อผิดพลาด หรือไม่ทราบ หรือไม่สามารถติดต่อบุคคลที่ดูแลระบบ VPN (Virtual Private 
Network) ได้ เพื่อลดความช้าลง เพิ่มความรวดเร็วระหว่างกันและกันเพิ่มมากขึ้น ทำให้ส่งผลดีต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างทันถ่วงที และมีประสิทธิภาพ 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา 

แนวทางที่ 1 จะมีการให้พนักงานออมสินประเมินผลความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็น ใน
การปฏิบัติงานที่บ้านด้วยระบบ VPN (Virtual Private Network)  โดยจะมีตัวเลือกในการประเมิน 3 
ตัวเลือก คือ พอใจมาก พอใช้ และควรปรับปรุง 
แนวทางที่ 2 จะมีการให้พนักงานออมสินประเมินผลความพึงพอใจ และแสดงความคดิเห็นหลังจากการ
ใช้บริการระบบ VPN (Virtual Private Network)  โดยจะมีตัวเลือกในการประเมิน 2 ตัวเลือก คือ 
ประทับใจ และควรปรับปรุง 
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สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้ศึกษาจากแบบสอบถามที่ทำการรวบรวมมีดังนี้ 
1. ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากจะเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-

30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่
ผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ในตำแหน่งหนักงานระดับ 7 มากที่สุด 

2. ข้อมูลในส่วนของด้านแรงจูงใจส่วนมากจะมีความต้องการขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต  
ในส่วนของข้อมูลด้านความพึงพอใจส่วนมากจะเป็นเพื่อนร่วมงาน และข้อมูลด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริหาร (7Ps) ส่วนมากจะอยู่ในด้านกระบวนการ (Process) ซึ่งโดยภาพรวมจะอยู่ในระดับมาก
ทั้งหมด ยกเว้นข้อมูลด้านการใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ของธนาคาร ที่มีผลอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยแสดงให้เห็นว่าพนักงานธนาคารออมสินมีความรู้ และรู้ขั้นตอนการเข้าใช้งาน
ระบบ VPN (Virtual Private Network) และในส ่วนของพนั กงานออมส ินม ีความเข ้ า ใจใน
กระบวนการทำงานของระบบ VPN (Virtual Private Network) ของธนาคารอยู่ในระดับมาก แต่ใน
ส่วนที่พนักงานต้องเข้าใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ของธนาคารมีการเข้าใช้งานที่
ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีขั ้นตอนการขอใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ไม่มีความ
ซับซ้อน ง่าย และรวดเร็ว นอกจากนั้นพนักงานออมสินสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบ VPN (Virtual 
Private Network) ของธนาคารได้อย่างรวดเร็ว มีคู่มือวิธีการใช้งานของระบบ VPN (Virtual Private 
Network) ของธนาคาร และระบบ VPN (Virtual Private Network) มีประสิทธิภาพที่ดีและมีความ
เสถียรมากนั้น โดยภาพรวมทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะอยู่ในระดับปานกลาง 

3. ผลจากการสัมภาษณ์จากพนักงานธนาคารออมสินที่มีผลกระทบต่อการใช้งานระบบ VPN 
(Virtual Private Network) ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) จำนวน 10 คน 
ผู้วิจัยนำมาสรุปผลที่มีความคล้ายกัน และมีความหมายคล้ายกัน เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนา
พนักงานออมสินที่เข้าใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ของธนาคารมีการเข้าใช้งานที่
ยาก มีขั ้นตอนการขอใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ซับซ้อน พนักงานออมสิน
สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบ VPN (Virtual Private Network) ของธนาคารได้ค่อนข้างยากลำบาก               
ไมม่ีคู่มือวิธีการใช้งานของระบบ VPN (Virtual Private Network) ของธนาคาร ระบบ VPN (Virtual 
Private Network) ไม่ได้มีประสิทธิภาพที่ดีและมีความเสถียรมากมายขนาดนั้ 

4. แนวทางผลกระทบต่อการใช้งานของระบบ VPN (Virtual Private Network) ของพนักงาน
ธนาคารออมสิน มี 2 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 แนวทางเชิงรุก การปรับปรุงระบบเดิม และจัดซื้อจัดจ้างระบบ VPN (Virtual 
Private Network) ให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือรองรับจำนวนพนักงานของออมสินที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานที่บ้านให้
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สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่ขอสิทธิ์
การใช้งาน VPN (Virtual Private Network) ไปจนถึงขั้นตอนลงโปรแกรม และพร้อมใช้งาน 

แนวทางที่ 2 แนวทางเชิงรับ พนักงานออมสินต้องใส่ใจในใช้งานของระบบ VPN (Virtual 
Private Network) เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความไม่ซับซ้อน และมีความช้าในการปฏิบัติงาน 
เพราะในปัจจุบันลูกค้ามีการตัดสิน อาจทำให้ลูกค้ามีการเปลี่ยนไปเลือกใช้บริการของธนาคารคู่แข่งได้ 
เพียงเพราะระบบงานของเราไม่มีความเสถียรภาพ และไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานของตัว
พนักงานเองด้วย ดังนั้นควรเพ่ิมความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ มีการสื่อสารกันที่ชัดเจนขึ้น เพ่ือให้
สอดคล้องต่อความก้าวหน้าของธนาคารในปัจจุบัน 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) 
ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของพนักงานธนาคารออมสิน ผู้วิจัยนำ
สรุปผลการศึกษามาอภิปรายได้ดังนี้ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในด้านแรงจูง และความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบ VPN (Virtual Private Network) ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
ของพนักงานธนาคารออมสิน ที่สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of 
Motivation) และทฤษฎีแรงจูงใจของซิกมันด์ ฟรอยด์ (S. M. Freud) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งได้
กล่าวถึงแนวคิดของทฤษฎีแรงจูงใจที่ประกอบไปด้วย 5 ความต้องการ คือ 1. ความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของการดำรงชีวิต 2. ความต้องการความปลอดภัยและความม่ันคง 3. ความต้องการด้านสังคม 
4. ความต้องการได้รับการยกย่อง 5. ความต้องการประสบผลสำเร็จในชีวิต เป็นการศึกษาพฤติกรรม
ของมนุษย์ ซึ ่งพนักงานออมสินส่วนมากมีความต้องการขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต เป็นความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานของการดำรงชีวิต ซึ่งประกอบไปด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 
และความต้องการทางเพศ ดังนั้นความต้องการทางร่างกายจึงมีความจำเป็นอยู่ในระดับมาก และ
สำหรับทฤษฎีแรงจูงใจของซิกมันด์ ฟรอยด์ จะประกอบไปด้วย ลักษณะงาน ค่าตอบแทน โอกาสและ
ความก้าวหน้าผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ซึ่งจากการสอบถามทางพนักงานออมสินมีความคิดเห็น
และให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมาก แล้วสำหรับส่วนผสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจำหน่าย (Place) ด้าน
การส ่งเสร ิมการตลาด (Promotion) ด ้านบ ุคลากร (People) ด ้านกระบวนการ (Process) 
องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical) พนักงานออมสินได้ให้ความสำคัญเกี ่ยวกับกระบวนการ 
(Process) ในการทำงานเป็นอย่างมาก ทั้งในขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มขอใช้งานระบบ VPN 
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(Virtual Private Network) จนจบส ิ ้นกระบวนการใช ้ งาน ด ้วยว ิธ ีการจ ัดการระยะ เวลา                          
การปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาซึ่งมีการบริหารจัดการได้อย่างดีมาก 

2. แนวทางการที ่มีผลต่อต่อการใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ในช่วง
วิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของพนักงานธนาคารออมสินมี 2 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 แนวทางเชิงรุก การพัฒนาปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขั้น พร้อมทั้ง
จัดซื้อจัดจ้างระบบ VPN (Virtual Private Network) ให้ดีขึ้น เพื่อรองรับจำนวนพนักงานของออมสิน
ที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานที่บ้านให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่ขอสิทธิ์การใช้งาน VPN (Virtual Private Network) ไปจนถึงขั้นตอนลง
โปรแกรม และการพร้อมใช้งาน 

แนวทางที่ 2 แนวทางเชิงรับ พนักงานออมสินต้องมีความใส่ใจในใช้งานของระบบ VPN 
(Virtual Private Network) เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความไม่ซับซ้อน และไม่ให้เกิดความช้าใน
การปฏิบัติงาน เพราะในปัจจุบันลูกค้ามีการตัดสินใจเออาจทำให้ลูกค้ามีการเปลี่ยนไปเลือกใช้บริการ
ของธนาคารคู่แข่งได้ เพียงเพราะระบบงานของเราไม่มีความเสถียรภาพ และไม่มีประสิทธิภาพในการ
ทำงานของตัวพนักงานเองด้วย ดังนั้นควรเพิ่มความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ มีการสื่อสารกันที่
ชัดเจนขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องต่อความก้าวหน้าของธนาคารในปัจจุบัน 
แนวทางเลือกสำหรับการแก้ไขปัญหา  

แนวทางที่ 1 แนวทางเชิงรุก กลุ่มทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีพัฒนาระบบ เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานจากที่บ้านของพนักงานออมสินตามระเบียบคำสั่งจากคณะทำงานฉุกเฉินได้อย่าง
ทันท่วงที ควรมีการพัฒนาอย่างมีขั้นตอน ชี้แจ้งข้อดีหรือปัญหาให้กับพนักงานออมสินได้อย่างเข้าใจ
ได้ง่าย และควรมีการปรับปรุงคู่มือการใช้งานเวียนให้ทั่วถึงทั้งธนาคาร เพื่อทำให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานที่บ้านให้กับลูกค้าได้อย่างทันถ่วงท ี 

แนวทางที่ 2 แนวทางเชิงรับ พนักงานต้องใส่ใจในข่าวสารในการปฏิบัติงานที่บ้านว่าธนาคารมี
ระเบียบให้ปฏิบัติอย่างไร ต้องขอสิทธิ์ปฏิบัติงานที่บ้าน ต้องทำตามขั้นตอนอะไรบ้าง เพื่อจะทำให้ไม่
เกิดความเสียหายต่อธนาคารได้ พนักงานออมสินต้องสามารถทำงานำได้ทุกที่ทุกเวลา จากที่ทางกลุ่ม
โทคโนโลยีได้พัฒนาระบบให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น และมีความเสียรภาพมากขึ้นแล้ว 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการให้ความรู้ และส่งเสริมให้พนักงานของธนาคารมีส่วนร่วมในการใช้งานระบบ 
VPN (Virtual Private Network) ของพนักงานธนาคารออมสิน ให้ได้รับรู้ถึงวิธีการใช้งานอย่างลึกซึ้ง 
เพราะพนักงานมีหลากหลายอายุ ทำให้การใช้งานทางด้านเทคโนโลยีจะมีความเข้าใจยากหรือง่าย
แตกต่างกันได้ 
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2. การลงมือปฏิบัติงานจริง ข้อมูลภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และเครื่องมือ
ในการศึกษา เช่น การสร้างเครื่องมือในการทำแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ รวมถึงกลุ่มตัวอยา่ง
ในการทำแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจในงานวิจัยนี้
ให้ความสำคัญกับเครื่องมือและทฤษฎีต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นอันดับแรก 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาในครั้งต่อไป 

1. ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) ของ
พนักงาน ธนาคารออมสิน 

2. ศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของพนักงานออมสินที่มีผลต่อการการใช้งานระบบ VPN 
(Virtual Private Network) ของธนาคารออมสิน 
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แนวทางแก้ไขปัญหารายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด  
ของ ธ.ก.ส. สาขา สามแยกตรอกจันทน์ 

The causes of service and fee base income (FBI) problems that did not meet 
the goals set by BAAC Sam Yak Trok Jan branch 

 
โศภิษฐ์  อ่ำรอด1 และ ปราณ ีเอี่ยมลออภักดี2 

Sophit  Survive and Creature Iam-Orpakdee 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นคว้าแนวทางแก้ไขปัญหารายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายกำหนด ของ ธ.ก.ส.สาขาสามแยกตรอกจันทน์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุปัญหารายได้
ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนดในแต่ละรอบปีบัญชีและ
เพื ่อกำหนดแนวทางในการเพิ ่มรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) เพื ่อให้สาขาสามารถ
ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนดได้ตามนโยบายการดำเนินการของธนาคาร โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างลูกค้าจำนวน 400 คน ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร หัวหน้าสายงาน และพนักงานในสาขาจำนวน 20 คน และใช้ข้อมูล
รายงานผลการดำเนินงานรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมย้อนหลัง  4 ปีบัญชี จากผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของลูกค้ามากที่สุด คือ 1.ด้านแรงจูงใจในการเลือกใช้
บริการ เนื่องจากขาดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด 2.ด้านคุณภาพในการให้บริการเนื่องจากการ
บริการที่ล่าช้า 3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเนื่องจากการเครื่อง ATM/CDM ไม่เพียงพอต้องการใช้
งานของลูกค้า 4.ด้านพนักงานเนื่องจากการขาดแคลนพนักงานการเงิน จากปัจจัยเหล่านี้จึงได้เสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมทั้ง 4 ด้าน ไว้ 3 แนวทาง 
โดยผู้วิจัยได้เลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวทางท่ี 2 การแก้ไขด้านคุณภาพการบริการและพนักงาน 
เนื่องจากเป็นแนวทางแก้ไขที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุดจากทั้งสามแนวทาง และสามารถดำเนินการได้
อย่างรวดเร็ว มีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทำงานให้แก่พนักงานได้อย่างยั่งยืน และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านรายได้ค่าบริการและ
ค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนดได้ 
 

 
1 บัณฑิตวิทยาลยั กลุ่มการเงิน คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2 ผศ.ดร.,กลุ่มวิชาการเงิน, คณะบริหารธรุกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวภิาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1610 
 

คำสำคัญ : รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม , ธ.ก.ส. สาขา สามแยกตรอกจันทน ์
 
Abstract 

The objectives of this study were to study the causes of service and fee base 
income (FBI) problems that did not meet the goals set by the bank in each fiscal year 
and to determine guidelines for increasing service and fee base income (FBI) to enable 
branches to operate. Achieve the goals set by the Bank in accordance with the Bank's 
operating policies. A sample of 400  customers was randomized by a simple random 
sampling method using a questionnaire to collect data. The statistics used in the 
analysis were percentage, mean, standard deviation. and using an in-depth interview 
with executives line head and 20 employees in the branch and used the data to report 
the performance of service income and fees for the past 4 fiscal years. From the study, 
it was found that The factor affecting the customer's choice of services the most was 
the motivation in choosing the service, followed by the quality of the service. Facilities 
and staff in order. Revenue solutions for research, services and fees, FBI management 
and non-compliance with SEC objectives. The purpose of this study is to study the 
causes of revenue problems, services and fees, FBI. Bank accounts that do not meet 
the target each year and require an increase in revenue, services and fees. In order to 
achieve the bank's policy objectives. The data were collected by simple random 
sampling. Statistical proportions, mean, standard deviation and in-depth interviews 
were used for data analysis. Data, revenue, services and fees used in the past four 
years. The results show that the most important factor affecting customer choice is 
motivation. Service quality, facilities and personnel requirements. This study puts 
forward four aspects to solve the factors affecting income, service fee and cost. The 
purpose of this study is to develop a comprehensive solution and propose solutions 
to increase revenue, service fee and service fee. These additional fees will be regarded 
as the goal of the bank. 

 
Keywords : Free base income , Baac Sam Yak Trok Jan Branch 
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บทนำ  
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้จัดทำแผนวิสาหกิจ ระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 
2564 - 2568) แผนปฏิบัติงาน ธ.ก.ส. ระยะ 1 ปี และแผนปฏิบัติการด้านเงินฝากและด้านรายได้
ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) โดยในยุทธศาสตร์ที่ 3 ของธนาคาร เน้นบริหารจัดการทุนอย่าง
สมดุลและรายได้ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการจัดการเงินทุนให้
เพียงพอในการดำเนินธุรกิจของธนาคารควบคู่กับการจัดการบริหารต้นทุนเงินที่เหมาะสม มุ้งเน้นการ
สร้างรายได้เพื่อความมั่นคงและะยั่งยืน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพรายได้ค่ าบริการและค่าธรรมเนียม 
(Free Base Income : FBI) 
การสร้างรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (Free Based Income : FBI) ถือเป็นนโยบายหลักและมี
ความสำคัญของธนาคาร โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ที ่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ค่าบริการและ
ค่าธรรมเนียม การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ อีกทั้งมีการเพิ่มพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์และเพ่ิม
จุดบริการที่เข้าถึงได้ง่าย  ไม่เพิ่มภาระทางการเงินให้แก่ลูกค้าของธนาคารจนเกินสมควร ทั้งให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ ตลอดจนคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องใช้ตามกฎหมายหรือ
จำเป็นต้องใช้และลูกค้าเต็มใจที่จะเลือกใช้บริการเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส                         
โคโรนา COVID – 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในวงกว้างทั้งในภาคประชาชนและภาคธุรกิจ 
สถาบันการเงินต่างๆรวมถึง ธ.ก.ส. ต้องดำเนินมาตการให้ความช่วยเหลือลูกค้า เช่น นโยบายการพัก
ชำระหนี้ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นต้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้
ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ซึ่งเป็นรายได้หลักของธนาคาร ธนาคารจึงให้ความสำคัญในการเร่งสร้างรายได้
ค่าบริการและค่าธรรมเนียม เพื่อชดเชยรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลง โดยในปีบัญชี 2564 ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม 
(FBI) เป็นจำนวน 6,000 ล้านบาท 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการดำเนินการด้านรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่ดำเนินงานได้ตามจริง
เปรียบเทียบกับเกณฑ์เป้าหมายที่ธนาคารกำหนดของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขา สามแยกตรอกจันทน์ 

รอบปีบัญชีที่
ดำเนินงาน 

รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (หน่วย : ล้านบาท) 
เกณฑ์ช ี ้ว ัดที ่ธนาคาร
กำหนด 

ผลการดำเนินงานจริง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ(%) 

ปีบัญชี 2560 2.88 2.13 73.96% 
ปีบัญชี 2561 2.61 2.55 97.70% 
ปีบัญชี 2562 3.84 2.61 67.77% 
ปีบัญชี 2563 3.55 3.22 90.70% 
ปีบัญชี 2564 
(ไตรมาสที่ 1) 

4.43 0.8 18.06% 

ที่มา : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ปีบัญชี 
2560 - ปีบัญชี 2564 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาสาเหตุปัญหารายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ธนาคารกำหนดในแต่ละรอบปีบัญชี 
 2.เพื่อกำหนดแนวทางในการเพิ่มรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) เพื่อให้สาขา
สามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนดได้ตามนโยบายการดำเนินการของธนาคาร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.สาขาสามแยกตรอกจันทน์สามารถทราบถึงสาเหตุในการแก้ไขปัญหารายได้ค่าบริการและ
ค่าธรรมเนียม(FBI) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนดได้ 
 2.เพิ่มแนวทางในการสร้างรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ให้มากขึ้นเพื่อให้ผลการ
ดำเนินงานของสาขาสามแยกตรอกจันทน์สามารถบรรลุเกณฑ์ท่ีธนาคารกำหนดได ้
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1.ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค  พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล 
หรือองค์การ และกระบวนการที่เลือกใช้เลือกสรร รักษา และกำจัด สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ 
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ประสบการณ์ หรือแนวคิด เพ่ือสนองความต้องการและผลกระทบที่กระบวนเหล่านี้มีต่อผู้บริโภคและ
สังคมพฤติกรรมผู ้บริโภคเป็นการผสมผสาน สังคมวิมยา จิตวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และ
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือพยายามทำความเข้าใจในกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ ทั้งแบบปัจเจกบุคคลและ
กลุ่มบุคคล โดยพฤติกรรมผู้บริโภคจะทำการศึกษาลักษณะเฉพาะของผู้บริ โภค อาทิเช่น ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์และตัวแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อพยายามทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค 
โดยพฤติกรรมผู้บริโภคโดยทั่วไปก็ยังพยายามประเมินสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคโดยกลุ่มบุคคล เช่น 
กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว มิตรสหาย และสังคแวดล้อมด้วย 

2.ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ  การตัดสินใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการใน
การเลือกที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือก
ต่างๆของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจํากั ดของ
สถานการณ์ การต ัดส ินใจจ ึงเป ็นกระบวนการท ี ่สำค ัญและอย ู ่ภายในจ ิตใจของผ ู ้บร ิโภค                                 
(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) 

3.แนวคิดและทฤษฎี แผนผังก้างปลา Fishbone Diagram  ก้างปลา (fishbone diagram) 
เป็นผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุของปัญหาทั้งหมด ชื่อเรียกผังก้างปลานี้
เนื่องจากเป็นผังที่มีลักษณะคล้ายปลาที่ประกอบด้วย หัวปลา โครงร่างกระดูกแกนกลาง และก้างปลา 
โดยระบุปัญหาที่หัวปลา ระบุสาเหตุหลักของปัญหาเป็นลูกศรเข้าสู่กระดูกแกนกลาง และระบุสาเหตุ
ย่อยที่เป็นไปได้ที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหานั้นเป็นลูกศรเข้าสู่สาเหตุหลัก นอกจากนี้ ผังก้างปลามี            
ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วรารินทร์ มุ่งนคร , 2562 ศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาผลการดำเนินงานด้านรายได้
ค่าบริการและค่าธรรมเนียมของธนาคารไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบทำให้รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมของธนาคารมีแนวโน้มลดลง ประกอบไปด้วยหลาย
ปัจจัยด้วยกัน 

ภัทตราภรณ์ ยิ่งยอด , 2562 ศึกษาเรือ่ง ปัญหารายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ของธนาคารออมสินเขตน่าน จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาณุวัฒน์ ดาวังปา , 2563 ศึกษาเรื่อง การศึกษารายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่มีแนวโน้ม
ลดลงของธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน) โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหา
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการมีแนวโน้มลดลงและเพื ่อศึกษาแนวทางแก้ไขปญหารายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการมีแนวโน้มลดลง 
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อารีรัตน์ จันทร์เปีย , 2564 ศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาผลการดำเนินงานด้านรายได้
ค่าบริการและค่าธรรมเนียมของ ธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน ในสังกัด สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาปัญหาและสาเหตุที่ส่งผลกระทบทำให้ผลการ
ดำเนินงานด้านรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมของ ธ.ก.ส. สาขาแม่ขะจาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ปัทมา เจือสุข , 2564 ศึกษาเรื่อง แนวทางการเพิ่มยอดรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม
(FBI) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาลืออำนาจ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมของ ธ.ก.ส. 
สาขาลืออำนาจ เพื ่อศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์และการให้บริการเพื่อเพิ่มรายได้
ค่าบริการและค่าธรรมเนียม 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
1.วิธีการเก็บข้อมูลในการศึกษา  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1.1 การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ  ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ธ.ก.ส.
สาขาสามแยกตรอกจันทน์ ที ่ เป ็นประชากรกลุ ่มต ัวอย ่างโดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
(Questionnaire) และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารและพนักงานสาขาสามแยกตรอกจันทน์ เพ่ือ
เป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลนำมาใช้ในการหาแนวทาแก้ไขปัญหารายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีธนาคารกำหนด 

1.2 การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูม ิ  ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านรายได้ค่าบริการและ
ค่าธรรมเนียม(FBI)ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสามแยกตรอกจันทน์ จาก
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสาขา BMIS ของธนาคาร โดยเป็นข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง 4 
ปีบัญชี คือ ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี2561 ปีบัญชี 2562 และปีบัญชี2563 เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางสถิติใน
การวิเคราะห์ รวมไปถึงข้อมูลทางทฤษฎี แนวทางและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

2.1 จำนวนประชากรของการศึกษา  ในการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหารายได้ค่าบริการ
และค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที ่ธนาคารกำหนดของ ธ.ก.ส.สามแยกตรอกจันทน์ แบ่ง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ออกเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือกลุ่มลูกค้าทั้งด้านเงินฝากและด้าน
เงินกู้ท่ีเข้ามาใช้บริการที่ ธ.ก.ส.สาขาสามแยกตรอกจันทน์ ทำการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบสุ่ม 
กลุ่มที่สองคือผู้บริหารและหัวหน้าสายงานของ ธ.ก.ส.สาขาสามแยกตรอกจันทน์ ทำการเก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก   
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2.2 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จึง เลือกวิธึคำนวณจากสูตรหากลุ่มตัวอย่างของ W.G. Cochran (1953) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ที่ความคลาดเคลื่อน ± 5% ดังนี้ 

สูตรการคำนวณ  n =  
𝑝(1−𝑝)𝑧2

𝑑2
 

โดย n = จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
p = สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาจากประชากรทั้งหมด (0.5) 

Z แทน ความมั่นใจที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
Z ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96 (มั่นใจ95%) 
D แทน สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (0.05) 

แทนค่าในสูตร 

n = 
0.5(1−0.5)(1.96)2

0.052
 

n = 384.16 
จากการแทนค่าในสูตร ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาจำนวน 385 คน แต่ผู้ศึกษาจะทำการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนของข้อมูลและเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 
3.เครื่องมือทีใช้ในการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) ซึ่ง
มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ทำการเก็บข้อมูลการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสอบถามและ
แบบ สัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ซึ่งประกอบด้วย  

3.1 การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
การศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยลักษณะการตอบคำถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) จำนวน 6 
ข้อ 
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาสามแยกตรอกจันทน์ โดยแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบชนิดแบบ
สำรวจรายการ จำนวน 5 ข้อ 
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ส่วนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ผลต่อการเลือกใช้บริการ ธ.ก.ส.สาขาสามแยกตรอกจันทน์ 
จำนวน 22 ข้อโดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) ในการให้ระดับความ
คิดเห็น  
ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการ ธ.ก.ส.สาขา สามแยกตรอกจันทน์ 
จำนวน 7 ข้อโดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) ในการให้ระดับความพึง
พอใจ  
ส่วนที่ 5  เป็นข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของ ธ.ก.ส.สาขาสามแยกตรอก
จันทน์ โดยเป็นคำถามปลายเปิด 

3.2 การใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ทำการเก็บข้อมูลกับผู้บริหาร หัวหน้าสายงาน และพนักงาน
ของสาขาสามแยกตรอกจันทน์ จำนวน 20 ราย เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับรายได้ค่าบริการและ
ค่าธรรมเนียมและแนวทางแก้ไขปัญหารายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ธนาคารกำหนดของ ธ.ก.ส.สาขาสามแยกตรอกจันทน์ 
 
4.วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จากการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทำการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้เป็นสถิติเบื้องต้นในการอภิปรายผล  

4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการนํา
ข้อมูลที ่ได้มาคํานวณวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใช้ความถี ่ (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage)                   
และบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบภามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

4.1.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการธนาคารเพื ่อการเกษตรและส หกรณ์
การเกษตร สาขาสามแยกตรอกจันทน์ ของกลุ่ม ตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการนําข้อมูลมา
คํานวณวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใช้ความถ่ี และค่าร้อยละ  

4.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาสามแยกตรอกจันทน์ โดยนําข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาคํานวณหา
ค่าสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย(Mean)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วแบ่งอันตรภาคชั้น
เพื่อหาความหมายของระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ เพื่อเรียงลำดับระดับ
ความสำคัญของกลุ่ม 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานของสาขาสามแยกตรอกจันทน์ จาก
ระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการบริหารสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย
เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังเป็นเวลา 4 รอบปีบัญชี 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า ข้อมูล

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี                        
คิดเป็นร้อยละ 39.25 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 50.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 44.50 อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 21.75 รายได้เฉลี่ย 15,001 – 30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 36.25 

พฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส.สาขาสามแยกตรอกจันทน์ ของลูกค้าส่วนใหญ่ พบว่า ธุรกรรม 
ฝาก - ถอน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63 ช่วงเวลาที่ลูกค้าใช้บริการ คือ ช่วงต้นเดือน คิดเป็นร้อยละ 
38.50 ระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าใช้บริการ คือ 8.30 – 10.00 คิดเป็นร้อยละ 42.25 จำนวนครั้งที่ลูกค้าใช้
บริการน้อยกว่า  1 ครั้ง ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 54.50 ช่องทางที่ลูกค้ารับข่าวสารของธนาคาร คือ 
สื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 78.75 ผลการศึกษาปัจจัยที่ลูกค้าเลือกใช้บริการและปัจจัยความพึง
พอใจรวมต่อการใช้บริการ ธ.ก.ส.สาขาสามแยกตรอกจันทน์ ดังต่อไปนี้ 
ปัจจัยท่ีผลต่อการใช้บริการ x̄  S.D 1 2 3 4 5 

1.ด้านแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการ 4.21 .370 1     
2.ด้านคุณภาพในการให้บริการ 4.34 .300 .457** 1    
3.ด้านพนักงาน 4.47 .323 .430** .577** 1   
4.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.46 .322 .486** .471** .570** 1  
5.ความพึงพอใจรวม 4.49 .322 .445** .536** .669** .706** 1 

 
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือหาสาเหตุ 
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริหารของลูกค้าผู้มาใช้บริการที่เพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร สาขาสามแยกตรอกจันทน์ ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดยรวมต่ำที่สุด เป็น
สาเหตุของการรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด โดย
สามารถพิจารณาหาสาเหตุของปัญหาเป็นรายข้อ จาก ระดับความพึงพอใจที่ต่ำท่ีสุดในแต่ละด้านดังนี้  
 1. ด้านแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริการ คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมโปรโมชั่นพิเศษ มีค่าต่ำที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.94 
 2. ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการรวดเร็ว ไม่ต้องรอ
นาน มีค่าต่ำที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.04 
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 3. ด้านพนักงาน พบว่า ปัจจัยจำนวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าต่ำที ่สุดที่
ค่าเฉลี่ย 4.12 
 4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า เครื่องฝากเงิน-ถอนเงิน อัตโนมัติ ATM/CDM มีจำนวน
เพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าต่ำที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.76 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหาร หัวหน้าสายงาน และพนักงานสาขา 
การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ผังก้างปลา 
จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร หัวหน้าสายงาน และพนักงาน สาขาสามแยกตรอกจันทน์   พบว่า
สาเหตุที่ทำให้รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด มีดังแผนผัง
ก้างปลาต่อไปนี้ 
 
จำนวนครั้งในการใช้บริการสาขาน้อย                แรงจูงใจในการใช้บริการ         
 
ลูกค้าใช้บริการออนไลน์มากขึ้น                                             ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
ความไม่สะดวกรวดเร็วในการรับบริการ                                     ผลิตภัณฑ์ไม่มีความ
หลากหลาย 
สาขาไม่มีบริการวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 
 
                           ไม่กำหนดเป้าหมายรายบุคคล                   อุปกรณ์ชำรุด
เสียหายบ่อย 
                หมุนเวียนพนักงานบ่อยงานไม่ต่อเนื่อง              ต ู ้  ATM / CDM ไม ่ เพ ียงต ่อความ
ต้องการ 
             ขาดแคลนพนักงานให้บริการลูกค้า             ขาดแคลนเครื่องมือในการทำงานนสถานที่ 
         พนักงาน                                                  สิ่งอำนวยความสะดวก                 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหารายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด 
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ 1 ด้านแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการ 
 1.จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่
สร้างรายได้ให้กับธนาคาร โดยเพิ่มงบประมาณให้มีการจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นตลอดระยะเวลารอบ
ปีบัญชี โดยจัดทำแผ่นพับและป้ายติดประกาศให้ชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงกิจกกรมส่งเสริมดา้น
การตลาด นอกจากนี้ส่งจดหมายเชิญชวนแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคารหรือโทรศัพท์ติดตามลูกค้าเมื่อมี
กิจกรรมพิเศษต่างๆตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้ใช้บริการอยู่ 

FBI ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 
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งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานจากแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ 1 ด้านแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการ 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ 520,00 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ 20,000 บาท และ
เป็นค่าจัดหาสินค้าที ่นำมาร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในแต่ละรอบกิจกรรมตลอดปีบัญชี
ประมาณ 500,000 บาท 
ข้อดี 

1. เพ่ิมยอดการใช้งานจากลูกค้าได้ตลอดรอบปีบัญชี  
2. เพ่ิมข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
3. รักษาฐานลูกค้ารายเดิมและเพ่ิมโอกาสในการสร้างฐานลูกค้ารายใหม่ 

ข้อเสีย 
4. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสูง 
5. กิจกรรมไม่ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเน้นเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำ

รายได้สูงสุด 
แนวทางการการไขปัญหาที่ 2 ด้านคุณภาพในการให้บริการและด้านพนักงาน 
 1.จัดสรรหาจำนวนพนักงานเพ่ิมเติม เนื่องจากบุลลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าและ
ทำให้การบริการเป็นไปอย่างล่าช้า  
 2.ลดการหมุนเวียนพนักงานทุกๆ 3 เดือน โดยปรับเปลี่ยนเป็นการหมุนเวียนพนักงานๆทุกๆ 
1 ป ี
 3.จัดอบรมและทดสอบวัดความรู้พนักงานในด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคารอย่างส่ำเสมอ โดย
สนับสนุนทั้งการเข้ารับการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ทุกๆไตรมาส เพื่อให้
พนักงานมีความรู้ความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคารได้อย่างเชี่ยวชาญ 
งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานจากแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ 2 ด้านคุณภาพในการให้บริการและด้าน
พนักงาน ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ 350,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานการเงินเพิ่ม 1 
อัตราประมาณ 250,000 บาทต่อหนึ่งปี และค่าใช้จ่ายสำหรับจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงาน
ทั้งหมดในสาขาประมาณ 100,000 บาทต่อปี 
ข้อดี 

6. เพิ่มทักษะและพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานให้มีความรู้และความเชียวชาญ 
สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและแม่นยำ 

7. สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการขายและเป็นการพัฒนาบุคลากรได้อย่างยั่งยืน 
ข้อเสีย 

8. ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนานในการพัฒนาทักษะพนักงานให้ครอบคลุมทุกด้าน 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ 3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 1.ขยายเวลาทำการสาขาจากเดิมที่ให้บริการเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยเพิ่มเวลาการ
ให้บริการสาขาย่อย 1 สาขา ให้มีเวลาทำการในวันเสาร์อาทิตย์เพ่ิมเติม 
 2.เปลี่ยนตู้ ATM เดมิมที่มีอยู่ให้เป็นตู้ CDM ทั้งหมดและนำตู้ ATM ไปติดตั้งตามแหล่งชุมชน
และห้างสรรพสินค้าเพ่ือให้บริการลุกค้าได้อย่างทั่วถึง 
งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานจากแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ 3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ประมาณ
การค่าใช้จ่ายที่ 5,300,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานบริการเพิ่มเติมในวันเสาร์อาทิตย์
ประมาณ 200,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มเวลาทำการของสาขา 100,000 บาท ค่าใช้จ่ายใน
การเช่าสถานที่ติดตั้งตู้ CDM เพิ่มเติมต่อ 1 จุดประมาณ 1,000,000 บาท คาดการณ์เพิ่มจุดบริการ
ทั้งหมด 5 จุดคิดเป็นเงิน 5,000,000 บาท   
ข้อดี 

9. สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงจากการเพิ่มวันทำการสาขาและจากตู้ ATM/CDM 
ที่มีการติดตั้งเพ่ิมเติม 

10. เพิ่มยอดรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมได้อย่างสูงขึ้นจากการมีจุดให้บริการลูกค้าที่
มากขึ้น 

ข้อเสีย 
11. ใช้งบประมาณสูงมากและมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยต้องผ่านการ

พิจารณาอนุมัติหลายขั้นตอนทั้งจากฝ่ายภูมิภาคและสำนักงานใหญ่ 
12. ค่าใช้จ่ายต่อรายได้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากงบประมาณในการดำเนินงานสูง ส่งผลให้ผลการ

ดำเนินตัวชี้วัดความสำเร็จด้านค่าใช้จ่ายต่อรายได้มีค่าสูงเกินกว่าเป้าหมายกำหนด  
 
อภิปรายผล 
 จากปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานด้านรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมของ
ธนาคาร ในการสาเหตุและแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องมีการศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของธนาคาร พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า รวมถึงปัจจัยด้านต่างๆที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริการของลูกค้า เพ่ือให้ธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีพฤติกรรมการ
บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถสร้างผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้การ
กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ 
 จากการศึกษาปัญหารายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาสามแยกตรอกจันทน์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด สามารถ
วิเคราะห์และเสนอแนวทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหา โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแนวทางเลือกเพ่ือ
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ใช้แก้ไขปัญหาในด้านกระบวนการ ด้านการดำเนินงาน และด้านงบประมาณ เมื่อพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์แล้วพบว่า แนวทางที่ 2 การแก้ไขด้านคุณภาพการบริการและพนักงาน เป็นแนวทางที่มี
ความเหมาะสมในการใช้แก้ไขปัญหาเนื่องจากเป็นแนวทางแก้ไขที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุดจากทั้งสาม
แนวทาง และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงานได้อย่างยั่งยืน  

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
วัดผลด้านการดำเนินงานด้านรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม ตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด ณ 
สิ้นปีบัญชี 2564  จำนวน 4.4 ล้านบาท (ปีบัญชี 2464 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 31 
มีนาคม 2565 ) 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
การแก้ไขปัญหาโดยการพัฒนาพนักงานและการให้บริการลูกค้าของพนักงาน เพื่อแก้ปัญหาผลการ
ดำเนินงานด้านรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที ่ธนาคารกำหนด 
ประกอบด้วยปัจจัยแห่งความสำเร็จดังนี้ 

1.พนักงานมีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ของธนาคารเพ่ือสามารถนำไปสื่อสาร
ให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

2.มีการวางแผนการดำเนินงาน การประเมินผลงานรายบุคคลประจำเดือน ประจำไตรมาศ 
และประจำปี พร้อมทั้งติดตตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 

3.หากพบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน ควรมีการหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกันระหว่างพนักงาน หัวหน้าสายงาน และผู้บริหาร 

4.พนักงานให้ความร่วมมือปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานและตามแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
สาขาอย่างเคร่งครัด 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ธนาคารควรมีการประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงกิจกรรม
ส่งเสริมการขายอย่างละเอียดในทุกช่องทางการสื่อสารของธนาคารเพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถรับรู้
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 
 2.ธนาคารควรมีการนำปัญหาที่ได้จากการวิจัยนำไปศึกษาต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้องและสามารถกำหนดแนวทางเพ่ือสร้างผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ธนาคารกำหนดได ้
 3.พนักงานควรมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารอย่างเชี่ยวชาญเพ่ือ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า 
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 4.ควรมีการจัดการด้านการบริหารจำนวนพนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อ
ลูกค้าที่มาใช้บริการ ไม่ควรให้เกิดสถานณ์สิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอหรือพนักงานไม่เพียงพอ
ต่อการบริการ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งถัดไป 
 1.เนื่องจากระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามมีอย่างจำกัด อาจทำให้เกิดการ
คลาดเคลื ่อนจากสถานการณ์ที ่ลูกค้ามาใช้บริการกับทางธนาคาร ในการศึกษาครั้ งต่อไปควรมี
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลแบบสอบถามให้เหมาะสมกับจำนวนแบบสอบถามที่จัดทำข้ึน 
 2.ควรเพิ ่มเครื ่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้านอกเหนือจากแบบสอบถาม เช่น การ
สัมภาษณ์ลูกค้าผู้มาใช้บริการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสามแยกตรอก
จันทน์ 
 3.ในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มลูกค้าด้านเงินฝาก ใน
การศึกษาครั้งต่อไป ควรเพิ่มสัดส่วนการตอบแบบสอบถามของกลุ่มลูกค้าด้านเงินฝากและกลุ่มลูกค้า
ด้านเงินกู้ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
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ลักษณะของแอพพลิเคช่ันตลาดออนไลน์บนสมาร์ทโฟนตามความต้องการของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Features of Marketplace Application based on the needs of consumers 
in Bangkok 

 
    กัญณฏัฐ์ สุรยิันต1์ 

             Kunyanut Suriyan 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาลักษณะของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ตาม

ความต้องการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อลักษณะของ
แอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ จำแนกตามเพศ และช่วงอายุ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ผู้ที่
มีประสบการณ์เคยใช้บริการแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ จำนวน 400 คน เครื่องมือในการวิจัย                
คือ แบบสอบ เป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ จำนวน 45 ข้อ เครื่องมือวิจัยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ระหว่าง 0.6-1.00 มีค่าความเชื่อมั่น(reliability) เท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test 
for independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อลักษณะของแอพ
พลิชั่นตลาดออนไลน์บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อลักษณะแอพพลิเคชั่น
ตลาดออนไลน์ จำแนกตามเพศและช่วงอายุ ปรากฏผลดังนี้ 1) ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อลักษณะแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์โดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามี 1 ด้าน
มี ความคิดเห็นต่างกันคือ ด้านความถูกต้องของการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานภายในแอพพลิเคชั่น
ตลาดออนไลน์ 2) ผู้บริโภคที่มีช่วงอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อลักษณะแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์
โดยภาพรวมแตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 6 ด้าน พบว่า ด้านความถูกต้องของการทำงาน
ได้ตามฟังก์ชันงานภายในแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ : ลักษณะแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์, ประสบการณ์ผู้ใช้, การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้, การออกแบบแอพพลิเคชั่น 
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Abstract 
The main research was aimed to 1) Study the features of the Marketplace 

Application based on the needs of consumers in Bangkok and 2) compare their 
opinions on the Marketplace Application. The samples were classified by personal 
factors, gender and age. The samples were 400 examples group. The instrument for 
the research was 5 rating scale questionnaires with IOC between 0.60-1.00 and 
reliability was 0.85. The statistics for analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test for independent samples, F-test and Scheffe’s method. The 
results of the research were as follows: 1. The customer opinions to features of 
Marketplace Application were high level. When considering each aspect, the research 
found that customer opinions were at a high level in all aspects. The average in the 
descending order was 1) Security and reliability of the online marketplace application 
2) The convenience of the online marketplace application experience 3) The 
management and accessibility of information within the application 4 ) the accuracy of 
the work according to the function within the online marketing application 5) the 
graphic design and animation within the online marketing application 6) the screen 
design Working of online marketing applications Comparison of consumer opinions on 
the characteristics of online marketplace applications. To comparison of the customer 
opinions of different genders and ages was found as follows. 1) Consumers of different 
genders have different opinions on the overall online marketplace application. And 
when considering each aspect was found that there was 1 dimension with different 
opinions The accuracy of the work according to the functions within the online 
marketplace application for the 5 dimensions had no different opinions. 2) The 
customer opinions on different genders on the features of Marketplace Application 
overall were different.  
 
Keywords: Features of Marketplace Application,  User Experience UX, User Interface 
UI, Application Design  
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บทนำ 
ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ผ่านแพลต์ฟอร์มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น อีกทั้ง

กลุ่มผู้บริโภคให้การยอมรับตอบสนองต่อกิจกรรมการซื้อขายออนไลน์สูงขึ้น จากรายงานผลการ
สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2563 ของสำนักพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์(ETDA) 
ในหัวข้อช่องทางถูกใจคนซื้อคนขายทางออนไลน์ พบว่า ช่องทางการซื้อสินค้าบริการออนไลน์โดย
แอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าบริการออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ Shopee  คิดเป็นร้อยละ 
91.0 รองลงมาคือ Lazada  คิดเป็นร้อยละ 72.9   และ Facebook Fanpage คิดเป็นร้อยละ 55.1 
สำหรับช่องทางขายสินค้าบริการออนไลน์ พบว่า Face book Fanpage ได้รับความนิยมสูงสุด               
คิดเป็นร้อยละ 64.7 รองลงมาคือ Shopee คิดเป็นร้อยละ 47.5  และ Instagram คิดเป็นร้อยละ 
40.8 (สำนักพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์:2564)  แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์บนสมาร์ทโฟนแบบไหนถึง
ถูกใจผู้บริโภค ซึ่งเป็นหนึ่งคำถามของนักพัฒนาแพลตฟอร์มบนสมาร์ทโฟนรวมถึงนักธุรกิจที่หันมา
สนใจธุรกิจที่มีช่องทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบแพลตฟอร์ม เพราะแพลตฟอร์มดังกล่าวข้างต้น 
ล้วนแล้วแต่เป็น แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นด้วยกลุ่มธุรกิจจากต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น บริษัท Shopee 
มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม ในรูปแบบของ Online บน อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และ โมบาย (Mobile) 
เป็นหลัก โดยบริษัท Shopee เริ่มต้นด้วยการเป็นตลาดกลาง ( Marketplace) โดยมีรูปแบบธุรกิจ
เป็นแบบ ผู้บริโภคกับผู้บริโภค(C2C) จากนั้น ได้เพ่ิมช่องทางการขายให้อยู่ในรูปแบบธุรกิจกับผู้บริโภค
(B2C)ในรูปแบบผสมผสานกัน (Hybrid Model) มีการนำระบบ AI ในการระบุรูปแบบและข้อมูลเชิง
ลึก (Insight) จากการค้นหาและข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า และใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และ เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Augmented 
reality : AR ) ร่วมถึงการผสมผสานการทำงานของแพลต์ฟอร์มร่วมกับเทคโนโลยี เทคสแตก (Tech 
Stack) ซ่ึงเป็นชุดเทคโนโลยีที่องค์กรใช้สร้างเว็บหรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนโดยเป็นการ
ผสมผสานระหว่างภาษาการเขียนโปรแกรม , Frameworks, Libraries, Patterns, Servers  รวมถึง
การออกแบบแพลตฟอร์มโดยคำนึงถึงผู ้ใช้ โดยการผสาน แนวคิดประสบการณ์ของผู ้ใช้ ( User 
experience  : UX) และ การออกแบบหน้าจอการทำงานของผู้ใช้   ( User interface  : UI) ทำให้
การทำงานของแพลตฟอร์มเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคใน
ปัจจุบัน  
    จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยมีแนวคิดในการศึกษาลักษณะของแอพพลิเคชั่นตลาด
ออนไลน์ตามความต้องการของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพื ่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถของแอพพลิเคชั่นสำหรับการพัฒนาใหม่ หรือ พัฒนาต่อยอดจากเดิม และเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาให้แอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
- เพ่ือศึกษาลักษณะของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ตามความต้องการของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
- เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อลักษณะของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ จำแนก

ตามเพศ และช่วงอายุ 
 
สมมติฐาน  

1) ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน และช่วงอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ลักษณะของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์แตกต่างกัน  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ  รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นำแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง 
ลักษณะของแอพพลิเคชั ่นตลาดออนไลน์บนสมาร์ทโฟนตามความต้องการของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 
Independent Variable              Dependent Variable 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

  การวิจัย ลักษณะของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนตามความต้องการ
ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ในครั ้งนี ้เป็นการศึกษาวิจัยเช ิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้วิธีการสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็น

- เพศ 

- อาย ุ

ลักษณะของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนตาม 

1) ด้านความปลอดภัยและน่าเช่ือของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์  
2) ด้านประสบการณ์ความสะดวกสบายของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์  
3) ด้านการจัดการและการเข้าถึงข้อมูลภายในแอพพลเิคชั่น  
4) ด้านความถูกต้องของการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานภายในแอพพลิเคชั่น
ตลาดออนไลน์  
 5) ด้านการออกแบบกราฟฟิกและเอนิเมช่ันภายในแอพพลิเคช่ันตลาด
ออนไลน์  
6) ดา้นการออกแบบหน้าจอการทำงานของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน ์
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การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งเดียว (One-Shot Descriptive Study) ที่ให้ผู้ตอบกรอกข้อมูลด้วยตนเอง 
โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้  

การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
การกำหนดประชากร ได้แกผู่้ที่มีประสบการณ์ใช้บริการแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์อย่าง

น้อย 1 ครั้ง และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน 
การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

กลุ่มตัวอย่างต้องอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีประสบการณ์การใช้บริการผ่าน แอพพลิเคชั่น
ตลาดออนไลน์บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน การกำหนดกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจำนวนประชากร ภายใต้
การสมมติฐานข้อมูลมีการกระจายปกติ เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจำนวนประชากร
ที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคำนวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran 
โดยกำหนดกำหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กลัยา 
วานิชย์บัญชา: 2549)  ซึ่งสูตรในการคำนวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  

          สูตร     𝑛 =
P(1−P)z2

E2
 

  n แทน ขนาดตัวอย่าง 
  P แทน สัดส่วนของประชากรทีผู่้วิจัยกำลังสุม่ .50 

       z แทน ระดับความเช่ือมั่นท่ีผผู้วิจยักำหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ  
  1.96 ที่ร้อยละ 95 ( ระดับ .05) 

  E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = .05 

    แทนค่า    𝑛 =
(0.5)(1−0.5)(1.96)2

(.05)2
 

                             =  384.16 

จากการคำนวณใช้ขนาดตัวอย่าง  384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่
เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยจึงกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่างซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกำหนด 
คือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้กำหนดลักษณะและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเรื่อง  ลักษณะของแอพพลิเคชั่น

ตลาดออนไลน์บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนตามความต้องการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็นข้อคำถามออกเป็น 4 ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่ 1 คำถามข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 คำถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์บนอุปกรณ์สมาร์
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โฟน ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับลักษณะของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ส่วนที่ 

4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการให้บริการแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ที่ท่านต้องการให้มีเพ่ิมเติม

เพื่อให้แอพพลิเคชั่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับข้อคำถามในส่วนที่ 3 จะเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับ

ลักษณะแอพพลิเคชั ่นตลาดออนไลน์บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน โดยแบบสอบถามในส่วนที ่ 3 เป็น

แบบสอบถามที่กำหนดคะแนนแบบระดับมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ โดยมี

เกณฑ์การให้คะแนน(ธานินทร์ ศิลป์จารุ: 2563)  ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00   กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์  มากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49   กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์  มาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49   กำหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50–2.49   กำหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ น้อย  
ค่าเฉลี่ย  1.00- 1.49  กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์  น้อยที่สุด  

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการ
สร้างเครื่องมือตามข้ันตอน ดังนี้  
1) ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่นที่มีการ

ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามโดยกำหนดเกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ของลิเคิร์ท (Likert)  
3) กำหนดข้อคำถามให้ครอบคลุมคุณลักษณะของแอพพลิชั่นทฤษฏีการออกแบบโปรแกรมร่วมถึง

ลักษณะการทำงานของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน  
4) นำแบบสอบถามฉบับร่างนำเสนอผู้เชี ่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื ้อหา (Content Validity) ของข้อคำถามโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ของข้อคำถามที ่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั ้งแต่ 0.67-1.00 
จากนั้นนำแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

5) นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวขาญในด้านการใช้ภาษาให้ถูกต้อง
จากนั ้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผ ู ้บร ิโภคที ่ม ีประสบการณ์ในการใช้
แอพพลิเคชั่นตลาดบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน 

6) นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค   (Cronbach, 1970) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 
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7) จัดทำแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ให้อยู่ในรูปแบบที่สมบูรณ์ เพื่อใช้เป็เครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำข้อคำถามจัดเข้าฟอร์มแบบสอบถามโดยใช้แอพพลิเคชั่นที่

มีให้บริการฟรีบนอินเทอร์เน็ต  
2. ผู้วิจัยได้นำลิงค์ของแบบสอบถาม ส่งให้กลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดเก็บ

ข้อมูลตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2564- กุมภาพันธ์ 2565 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
        ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเร็จรูปที่ใช้ในการคำนวณหารค่าสถิติ โดยสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิจัย
ประกอบด้วย 

1. ส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาอัตราส่วนร้อย
ละ (Percentage)เพ่ือใช้ในการอธิบายข้อมูลลักษณะบุคคล  

2. ส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์
บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นข้อมูลทีได้จากการตอบข้อคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating 

Scale) โดยผู้วิจัยทำการวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย ( x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนำไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์คะแนนที่ได้ตั้งไว้ 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ ประกอบด้วย  

1. ความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ระหว่าง
ข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ ความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

2. สถิติพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
3. สถ ิต ิท ี ่ ใช ้ ในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วยการทดสอบค่าท ี  (t-test for 

Independent Samples)  การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียวโดยใช้ F-test (One Way 
ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากนั้นทำการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffee’s) 
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ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาลักษณะของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนตามความ

ต้องการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ และ ช่วงอายุ  

ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยนำข้อมูลทั่วไปของบุคคล
ทำการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสรุปสถานภาพของผู้บริโภคทีเป็นกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็นการจำแนกตาม
เพศ และ ช่วงอายุ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ และ อายุ 
สถานภาพ จำนวน(คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
   ชาย 179 44.80 
   หญิง 221 55.20 

รวม 400 100.00 
2. อาย ุ   
   21-30 ปี 112 28.00 
   31-40 ปี 88 22.00 
   41-50 ปี 95 23.80 
   51-60 ปี 56 14.00 
   60 ปี ขึ้นไป 49 12.30 

รวม 400 100.00 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.20 
และ เป็นเพศชาย จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 สำหรับช่วงอายุ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ มี
ช่วงอายุระหว่าง  21-30 ปีจำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมา มีช่วงอายุระหว่าง  41-
50 ปี จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80  มีช่วงอายุระหว่าง  31-40 ปี จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.00 มีอายุระหว่าง 51-60 ปีจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ  14.00  และมีช่วงอายุมากว่า 60 ปี
ขึ้นไปจำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30  
ตอนที่ 2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อ
คุณลักษณะท่ีต้องการให้มีภายในแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ 
  2.1 ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อคุณลักษณะที่ต้องการให้มีภายในแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 ดังนี้  
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อ
คุณลักษณะภายในแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์  
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คุณลักษณะที่ต้องการภายในแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ x̅ S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลำดับ 

1.  ด้านความถกูต้องของการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานภายในแอพพลิเคชั่น
ตลาดออนไลน์  

4.04 0.76 มาก 4 

2. ด้านประสบการณ์ความสะดวกสบายของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ 4.12 0.82 มาก 2 
3. ด้านความปลอดภัยและน่าเช่ือของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ 4.31 0.72 มาก 1 
4.  ด้านการจัดการและการเข้าถึงข้อมูลภายในแอพพลิเคชั่น 4.07 0.76 มาก 3 
5.  ด้านการออกแบบกราฟฟกิและเอนิเมชั่นภายในแอพพลิเคชั่นตลาด
ออนไลน์ 

4.02 0.85 มาก 5 

6.  ด้านการออกแบบหนา้จอการทำงานของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ 4.00 0.75 มาก 6 
ภาพรวม 4.07 0.79 มาก  

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี 
ต่อคุณลักษณะภายในแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ทั้ง  6 ด้าน  พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อ
ลักษณะของแอพพลิเคชันโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (¯x) เท่ากับ 4.07 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน  
 2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อคุณลักษณะที่ต้องการให้มีภายในแอพพลิเคชั่น
ตลาดออนไลน์ที่มีเพศต่างกัน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3  
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อคุณลักษณะที่ต้องการภายใน
แอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ จำแนกตามเพศ   

คุณลักษณะแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ตามความ
ต้องการของผู้บริโภคทีม่ีค่อ 

เพศชาย เพศหญิง t P ผลการ
วิเคราะห ์

x̅ S.D. x̅ S.D. 

1.  ด้านความถกูต้องของการทำงานได้ตามฟังก์ชันงาน
ภายในแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์  

4.00 0.33 4.08 0.40 2.288 0.023* แตกต่าง 

2. ด้านประสบการณ์ความสะดวกสบายของ
แอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน ์

4.11 0.41 4.12 0.46 0.148 0.882 ไม่แตกต่าง 

3.ด้านความปลอดภยัและนา่เช่ือของแอพพลิเคชั่น
ตลาดออนไลน ์

4.31 0.47 4.31 0.48 0.143 0.886 ไม่แตกต่าง 

4.  ด้านการจัดการและการเข้าถึงข้อมูลภายใน
แอพพลิเคชั่น 

4.09 0.45 4.05 0.44 0.858 0.391 ไม่แตกต่าง 

5.  ด้านการออกแบบกราฟฟกิและเอนิเมชั่นภายใน
แอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน ์

4.01 0.45 4.03 0.48 0.512 0.609 ไม่แตกต่าง 

6.  ด้านการออกแบบหนา้จอการทำงานของ
แอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน ์

4.01 0.38 4.00 0.43 0.223 0.824 ไม่แตกต่าง 

รวม  4.06 0.27 4.08 0.31 0.789 0.431* แตกต่าง 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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จากตารางที ่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู ้บริโภคที ่ม ีต ่อลักษณะ
แอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ ที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ลักษณะแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์โดยภาพรวมแตกต่างกันและรายด้านพบว่ามี 1ด้านมี ความ
คิดเห็นต่างกันคือ ด้านความถูกต้องของการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานภายในแอพพลิเคชั่นตลาด
ออนไลน์ สำหรับ 5 ด้านที่เหลือผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อลักษณะแอพพลิเคชั่นที่
ต้องการไม่แตกต่างกัน 2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อลักษณะของแอพพลิเคชั่น
ตลาดออนไลน์บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที ่มีเพศช่วงอายุต่างกัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดง
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่4  
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อลักษณะที่ต้องการภายในแอพพลิเคชั่น
ตลาดออนไลน์ จำแนกตามช่วงอายุ  
ลักษณะของแอพลิเคชั่นตลาด

ออไลน์ 
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1.  ด้านความถกูต้องของการทำงานได้
ตามฟังก์ชันงานภายในแอพพลิเคชั่น
ตลาดออนไลน์  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.947 
51.656 
55.603 

4 
395 
399 

.987 

.131 
7.546 .000* 

2. ด้านประสบการณ์ความสะดวกสบาย
ของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน ์

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.277 
73.447 
75.724 

4 
395 
399 

.569 

.186 
3.062 .017 

3.ด้านความปลอดภยัและนา่เช่ือของ
แอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน ์

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.880 
88.776 
89.655 

4 
395 
399 

.220 

.225 
 

.978 .419 

4.  ด้านการจัดการและการเข้าถึงข้อมูล
ภายในแอพพลิเคชั่น 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.164 
78.988 
79.151 

4 
395 
399 

.041 

.200 
.204 .936 

5.  ด้านการออกแบบกราฟฟกิและเอนิ
เมชั่นภายในแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.596 
86.046 
86.642 

4 
395 
399 

.149 

.218 
.684 .604 

6.  ด้านการออกแบบหนา้จอการทำงาน
ของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน ์

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.500 
66.006 
67.606 

4 
395 
399 

.375 

.167 
2.244 .064 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.364 
32.435 
33.800 

4 
395 
399 

.341 

.082 
4.154 .003* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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จากตารางท ี ่  4 ผลการว ิ เคราะห ์ เปร ียบเท ียบความค ิดเห ็นของผ ู ้บร ิ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อลักษณะแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ จำแนกตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มผู้บริโภค
ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อลักษณะแอพพลิเคชั่นที่ต้องการโดยภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 6 ด้าน พบว่ามีผู้บริโภคมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 1 ด้าน 
คือ ด้านความถูกต้องของการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานภายในแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ อย่างมี
ระดับนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 จึงทำการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการ
วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ดังนี้ ด้านความถูกต้องของการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานภายใน
แอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์จำแนกตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 31-40 ปี มีระดับความคิดเห็นด้าน
ความถูกต้องของการทำงานได้ตามฟังก์ชันภายในแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ มากกว่า ช่วงอายุ 21 -
30 ปี  41-50 ปี  และ 51-60 ปี และเมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่าช่วงอายุ 31-40 ปี มีระดับความ
คิดเห็นโดยภาพรวมมากกว่า ช่วงอายุ 51-60 ปี 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาลักษณะของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนตามความ
ต้องการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็นเพศชายจำนวน  179 คนคิดเป็น
ร้อยละ 44.80 และหญิงจำนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.20 คน แบ่งเป็นช่วงอายุ 21-30 ปี 
จำนวน  112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00  31-40 ปีจำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00  41-50 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 95 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 56 60ปีขึ้นไป 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30  ส่วนที่ 2 
ศึกษาลักษณะของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์บนอุปกรณ์สาร์ทโฟนตามความต้องการของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อลักษณะของแอพพลิเคชั่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย ดังนี้ 1) ด้านความปลอดภัยและน่าเชื่อของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ 2) ด้านประสบการณ์
ความสะดวกสบายของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ 3) ด้านการจัดการและการเข้าถึงข้อมูลภายใน
แอพพลิเคชั่น 4) ด้านความถูกต้องของการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานภายในแอพพลิเคชั่นตลาด
ออนไลน์  5) ด้านการออกแบบกราฟฟิกและเอนิเมชั่นภายในแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ 6) ด้านการ
ออกแบบหน้าจอการทำงานของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ ในการออกแบบพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ตลาดออนไลน์นั้นนักพัฒนาต้องคำนึงถึง 2 ส่วนในการทำงานบนแอพพลิเคชั่น คือ ส่วนของผู้ซื้อ และ 
ส่วนของผู้ขายซึ่งทั้ง 2 กลุ่มคือผู้บริโภค ที่ใช้แอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ในการซื้อ -ขายสินค้าและ
บริการ  
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1. ด้านความปลอดภัยและน่าเชื่อของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์   ผลการวิจัยแสดงให้
เห็นว่าความคิดเห็นของผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากการซื้อการขายผ่านแอพพลิเคชั่น
บนมือปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการใช้งานดังนั้น การ
พัฒนาแอพพลิเคชั ่นตลาดออนไลน์ควรพัฒนาให้ผู ้บริโภครู ้สึกถึงความปลอดภัยในการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นและนโยบายความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการซื้อการขาย 
และกระบวนการการชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการต่างๆ  ซึ่งในการทำงานของแอพพลิเคชั่นนั้นต้อง
สามารถเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นของธนาคาร ประกอบด้วย ระบบสามารถรับชำระเงินผ่านบัตร
เครดิต บัตรเดบิต  ชำระผ่าน iBanking  Mobile Banking ชำระเงินปลายทาง ร่วมถึงการให้มีการ
ชำระค่าสินค้าและบริการแบบชำระเงินปลายทาง โดยภายใน แพลต์ฟอร์ม (palate form) ควร
ออกแบบช่องทางการให้ข้อมูลการชำระค่าสินค้าและบริการ เช่น การให้ผู้บริโภคกรอกข้อมูลการ
ชำระเงินเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ภายในแพลต์ฟอร์มควรพัฒนาระบบการชำระเงินให้ดำเนินการจบ
ขั้นตอนการจ่ายเงินทั้งหมดในแพลตฟอร์มของบริษัท นอกเหนือจากนั้นแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์
ควรมีการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นของธนาคารโดยใช้ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ เข้ามาช่วย 
( Application Programming Interface: API )เพื่อเพื ่อป้องกันความปลอดภัยและเกิดการส่งต่อ
ข้อมูลที่ง่าย และสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล อีกทั้งยังเป็นการป้องกันผู้ไม่หวังดีที่มาโจมตี
เพ่ือโจรกรรมข้อมูลผ่านเซิฟเวอร์ของนักพัฒนา สามารถล็อกอินบัญชีบัตรเครดิตหรือความสามารถใน
การยืนยันรหัสใช้เพียงครั้งเดียว ( One Time Password : OTP )โดยไม่ต้องสลับไปที่แอพพลิเคชั่น
ของธนาคาร หรือการเพ่ิมฟีเจอร์(Feature)  การจดจำรูปแบบการจ่ายเงิน สำหรับลูกค้าเก่าที่กลับมา
ซื้อประจำ อีกทั้งภายในแอพพลิเคชั่นควรมีการแสดงสัญลักษณ์มาตรฐานการชำระเงินออนไลนส์ากล 
รวมถึงการเลือกเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์รับชำระเงินที่น่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งเหล่านี้มี
ส่วนในการลดความกังวลจากการใช้งานแอพพิลเคชั่นของผู้บริโภคได้  เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ในด้านของความน่าเชื่อถือของการใช้งานภายในแอพพลิเคชั่นที่กลุ่มตัวอย่างมีเพศต่างกันมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกันอาจเป็นเพราะในการซื ้อ-ขายสินค้าและบริการต่างๆบนโลกอินเทอร์เน็ต 
ผู้บริโภคจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจเป็นสำคัญ หรือแม้ข้อมูลด้านการเงิน                    
ในการรักษาความปลอดภัยผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นอาจเลือกเทคโนโลยี Defense in Depth คือการ
วางแนวทางการป้องกัน หรือ ระบบ  security แบบ layered security กล่าวคือ เป็นการป้องกันเป็น
ชั ้น ๆ มีหลาย ๆ ส่วน ด้วยการออกแบบระบบ security ในลักษณะนี้จะทำให้ผู ้บุกรุก(Hacker)                   
ที่พยายาม บุกรุกเข้าไประบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะทำให้เกิดการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้
รับอนุญาต ิ(compromise) สอดคล้องกับงานวิจัย ปิยธิดา ศรีพล ( 2564) ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือ
ใช้ในธุรกิจสั่งอาหารเดลิเวอรี่ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น ใน
ด้านความปลอดภัยของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1635 
 

2. ด้านประสบการณ์ความสะดวกสบายของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ ผลการวิจัยแสดง
ให้เห็นว่าความคิดเห็นของผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก เนื่องจากรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลในหน้าจอแต่
ละหน้าจอ  ความสามารถในการดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่ผู้บริโภคสามารถทำได้ง่าย การ
สมัครสมาชิกเพ่ือเข้าสู่ระบบไม่ยุ่งยากเพียงเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น Face book หรือ Google mail 
ในการสมัครสมาชิก  และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นนั้นนักพัฒนาควรนำหลักที่ยึดประสบการณ์การใช้
งานของผู้ใช้(User Experience Design: UX) มาใช้ในการออกแบบดังเช่นบริษัท Amazon ซึ่งเป็น
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจอีคอมเมิซร์ทั ้งในรูปแบบเว็บไซต์ ( website) และ แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์
สมาร์ทโฟน โดย UX ของ Amazon ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคใช้ แถบค้นหาสินค้าที่
โดดเด่นในทุกหน้า แถบค้นหาช่วยให้ค้นหาผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและยังกรอง ปรับแต่ง และดูผลการค้นหา
ในรูปแบบอ่านได้ง่าย อีกทั้งยังมีทำการวิจัยเสิร์ชเอ็นจิ้นเพื่อดูว่าลูกค้าสนใจซื้ออะไร ซึ่งช่วยให้ลูกค้า
แต่ละรายมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สนใจ ซึ่งบริษัทสามารถจัดโปรโมชั่นหรือสินค้าแนะนำเพื่อส่ งให้ลูกค้า
เฉพาะกลุ่มหรือความสนใจในแต่ละคน ซึ่งผลจากการดำเนินการบริษัทสามารถเพิ่มยอดขายเพิ่มมาก
ขึ้น (IAN HEINIG :2019) การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้(UX)ไม่ได้เน้นในเรื่องการออกแบบส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้(User Interface: UI) ให้สวยงานแต่ประสบการณ์ของผู้ใช้คือการใช้องค์ประกอบภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกให้ผู ้ใช้ การดึงดูดผู้ชมใหม่ การช่วยให้ผู้ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการ ซึ ่งจะเป็นการเพิ ่มยอดขาย การแสดงทัศนคติที ่เอาใจใส่ลูกค้า UX ที่ยอดเยี ่ยมช่วยให้
แอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์มีความโดดเด่นเพ่ิมมากข้ึน 
 3. ด้านการจัดการและการเข้าถึงข้อมูลภายในแอพพลิเคชั่น จากผลการวิจัยแสดงให้เห็น
ว่าความคิดเห็นของผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก เนื่องจากว่า การค้นหาสินค้าผ่านแพลตฟอร์มการคน้หา
สินค้าผ่าน Google สามารถเชื่อมโยงไปยังแอพพลิชั่นของบริษัท การค้นหาสินค้าด้วยภาพถ่าย หรือ
การใช้วิธีการสแกนบาร์โค้ดในการค้นหา การให้ข้อมูลเปรียบเทียบราคาสินค้า ข้อมูลการรีวิวสินค้า
จากลูกค้าท่านอ่ืนที่เคยซื้อสินค้าไปแล้ว เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ต้องอย่างรวดเร็ว  
โดยการทำงานส่วนนี้มีความสำคัญมากสำหรับผู้บริโภค โดยการค้นหาที่รวดเร็วและสะดวกทำให้
ผู้บริโภคคิดตัดสินใจในการซื้อสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
จะต้องมีการทำ SEO (Search Engine Optimization) ร่วมด้วย โดยการเขียนเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้
เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าใช้ค้นหาSEO จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล ที่สามารถนำไปใช้เพ่ือ
เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบนโลกออนไลน์สอดคล้องกับงานวิจัย Dr.S. 
CHANDRASEKAR :2020  ศึกษาการตลาดดิจิทัล- กรณีศึกษา  AMAZON.COM โดยในงานวิจัยได้
ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการทำตลาดของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างอเมซอลได้ปรับอัลกอริทึม SEOของบริษัท
เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การวางกลยุทธ์ทางการตลาดโดยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ,เน้นคีย์เวิร์ดที่

https://themanifest.com/web-design/blog/amazon-user-experience-case-study#bio
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ผู้บริโภคยังไม่ได้ค้นหา เพิ่มคุณภาพของเนื้อหาภายในระบบ ปรับปรุงการนำเสนอรายการเครื่องมือ
ค้นหาด้วยมาร์กอัป (Mark up) เน้นการเสิร์ชหาเจอโดยธรรมชาติ( Organic Search) 
 4. ด้านความถูกต้องของการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานภายในแอพพลิเคชั ่นตลาด
ออนไลน์  ในด้านนี้มองถึงการจัดเก็บและแสดงผลข้อมูล รวมถึงความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ และคณะ (2562) [6]  วิจัยเรื่อง แอพพลิเคชัน
การตลาดออนไลน์บนระบบปฏิบิการแอนดรอย์ กรณีศึกษาบริษัท สวรา อินทิเกรชัน จำกัด 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานของแอพพลิเคชัน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ในส่วนของผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการทำงานที่ถูกต้องของฟังก์ชันการ
ทำงานภายในแอพพลิเคชั่นควรมีการวางแผนพัฒนาแอพพลิเคชั่นตามทฤษฎีการออกแบบและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ควรมีการวิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงานของโปรแกรม การออกแบบฐานข้อมูลที่
ใช้ในการจัดเก็บแฃะค้นหา ควรใช้เทคโนโลยีที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น 
Amazon DynamoDB ผู้พัฒนาสามารถเลือกการใช้ฐานข้อมูล  MySQL ที่สามารถเก็บข้อมูลมากกว่า
10 ล้านแถวหรือ 10 GB โดยใช้คู่กับ TiDB เป็นฐานข้อมูล NewSQL แบบโอเพ่นซอร์ส ที่รองรับปริมาณงาน
การประมวลผลธุรกรรมและการประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบไฮบริด (htap) ว่า สามารถทำธุรกรรม
แบบเรียลไทม์ (OLTP) และประมวลผลคำขอเชิงวิเคราะห์ซึ่งฐานข้อมูลทั้ง2 ตัวนี้ มีความเข้ากันได้กับ 
MySQL และสามารถปรับขนาดได้ในแนวนอน ความสม่ำเสมอที่แข็งแกร่งและความพร้อมใช้งานสูง 
(Yueyue Zhou : 2021) 

5.  ด้านการออกแบบกราฟฟิกและเอนิเมชั ่นภายในแอพพลิเคชั ่นตลาดออนไลน์  
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการใช้ตัวหนังสือ สีสันภายในแอพพลิเคชั่น ความชัดเจนของภาพสินค้า 
การใช้ไฟล์วิดีโอในการนำเสนอสินค้า การให้จุดเน้นข้อความต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างจุดสนใจ
ภายในแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ซึ่งตามหลักการออกแบบแอพพลิเคชั่นให้ดึงดูดความสนใจผู้บริโภค 
การสร้างจุดสนใจเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากผู้บริโภคไม่มีโอกาสได้เห็นสินค้าจริงไม่สามารถจับต้องสินค้า
ได้ดังนั้นการนำเสนอด้วยภาพ ตัวหนังสือไฟล์วีดีโอล้วนแล้ว ปัจจัยที่สำคัญในการดึงดูดความสนใจ  
หรือมีการใช้เกม(Gamification)เพื่อสนับสนุนธุรกิจ เป็นสิ่งที่ช่วยในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า
ซึ ่งงานวิจัยของ Rosário, A. T. (2022) ได้กล่าวไว้ว่า การนำเกมมาใช้กับการทำการตลาดผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนอาจเป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค 
เพ่ิมการมีส่วนร่วมและความภักดีของผู้บริโภค กลยุทธ์ทางการตลาดที่อิงจากเกมมิฟิเคชั่นสามารถเพ่ิม
ผลลัพธ์ทางการตลาด เพ่ิมการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใช้มากข้ึน ส่งเสริมการรักษา
ความรู้ ส่งเสริมความร่วมมือ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและข้อเสนอแนะอันมีค่า 
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6. ด้านการออกแบบหน้าจอการทำงานของแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ ผลการวิจัยแสดง
ให้เห็นว่าความคิดเห็นของผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก ซึ่งการพัฒนาแอพพลิเคชั่นควรออกแบบหน้าจอ
ให้ง่ายต่อการใช้งาน เพราะหน้าจอการทำงานผู้บริโภคจะเห็นเป็นส่วนแรก สิ่งสำคัญหากเกิดการใช้
งานที่ยุ่งยากอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกเบื่อและรำคาญ ดังนั้นการออกแบบหน้าจอสมัครสมาชิกสำหรับลูกค้า
จะต้องลดปริมาณข้อมูลที่ผู้บริโภคต้องพิมพ์ผู้พัฒนาควรเลือกใช้เป็นตัวเลือกเช่น dropdown list 
หรือใช้ radio button  การวางเบนเนอร์ไม่ควรรบกวนการใช้งาน ความถี่ในการทำโฆษณาภายใน
หน้าจอควรกำหนดเวลาการแสดงผลไม่ควรถี่จนเกินไป หน้าจอแสดงสินค้าควรใส่รูปภาพและให้
รายละเอียดของสินค้าครบถ้วน หากมกีารวาง Icon social Link ควรอยู่ในตำแหน่งที่ชัดเจน  รวมถึง
ระบบนำทาง (Navigator) ภายในหน้าจอต้องออกแบบให้มีการวางลำดับได้อย่างเหมาะสม และ การ
ออกแบบ Icon ควรออกแบบสื่อความหมายที่ชัดเจนเพื่อผู้บริโภคไม่สับสนต่อการใช้งาน ร่ วมถึง
ความสามารถการปรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษรภายในแอพพลิเคชั่นได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1) ควรทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ในการดำเนิน

ธุรกิจในปัจจุบัน 
2) ควรพัฒนาแอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์โดยยึดความต้องการของผู้บริโภค 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมทรัพย์ผู้ขอใช้บริการของธนาคารออมสินใน 
จังหวัดลำปาง 

Factors Affecting Savings of the applicant for the service of the 
Government Savings Bank in Lampang Province 

 
ศักรินทร์ แรกเขา้1 

Sakkarin Reakkhoa 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมทรัพย์ ผู้ขอใช้บริการของธนาคารออมสินใน
จังหวัดลำปางครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมทรัพย์ และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการออมทรัพย์ ผู้ขอใช้บริการของธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง โดยได้ทำการศึกษากลุ่ม
คนวัยทำงานอายุตั้งแต่ 23-60 ปี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสถิติจังหวัดลำปางมี
จำนวนกลุ่มคนในวัยทำงานในจังหวัดลำปางทั้งสิ ้น 390,498 คน และได้สุ ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) และใช้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการทำวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง   ที่ใช้ในการวิเคราะห์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ส่วนผสมการตลาด ด้านผลตอบแทน และด้านสภาพคล่อง กับพฤติกรรมการออม คือ การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) จากการศึกษาพบว่ากลุ ่มตัวอย่างเลือกออมเงินด้วย
วิธีการฝากเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินเป็นอันดับแรกมากที่สุด และเมื่อพิจารณาผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับผลกระทบ ของปัจจัยด้านส่วนผสมการตลาด ด้านผลตอบแทน และด้านสภาพคล่องที่มี
ต่อพฤติกรรมการออมของกลุ่มคน     วัยทำงานในจังหวัดลำปางนั้น จะพบว่ามีเพียงปัจจัยด้าน
ผลตอบแทน และด้านสภาพคล่องเท่านั้นที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการออมได้ ส่วนปัจจัยด้าน
ส่วนผสมการตลาดนั้นไม่สามารถใช้พยากรณ์พฤติกรรมการออมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
คำสำคัญ :  การออมทรัพย์, ผลตอบแทน, สภาพคล่อง, พฤติกรรมการออม 
 
 
 

 
1 วิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 
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Abstract 
The purposes of this research were to examine the saving behaviours and study 

factors affecting the behaviour of the applicant who saving at the Government Saving 
Bank in Lampang province. The study was conducted among working-age people aged 
between 23-60 years both female and male. According to the data from the Lampang 
Provincial Statistical Office, there are a total of 390,498 working-age people in Lampang 
Province. The sample was selected using convenience sampling and the questionnaire 
was used as the instrument for collecting data from a sample of 400 people. The 
statistics used in the data analysis were descriptive statistics such as percentage, mean 
and standard deviation. The inferential statistic was used to analyse the connections 
between market mix and yield factors. The liquidity factor and saving behaviours used 
the Multiple regression analysis. The result of the study revealed that the sample group 
chose to deposit money in a bank or a financial institution the most and when 
considering the relevant research findings factors in terms of the marketing mix, yield, 
and liquidity affected the saving behaviour of working-age groups in Lampang Province, 
It was found that only the yield and liquidity factors were able to predict the saving 
behaviours. The marketing mix factor was unable to predict the saving behaviours with 
statistical significance. 
 
Keyword :  Saving , payoff , liquidity , Saving behavior , marketing mix 
 
บทนำ 

ธนาคารออมสิน (2561) ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ก่อตั้งเมื่อ       
พ.ศ.2456 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นนิติบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของ
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย แบ่งการบริหารสาขาเป็น 6 สายงาน โดยแบ่งเป็น   
18 ภาค เพื่อบริหารสาขา 1,056 สาขา มีผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แก่ ด้านเงินฝาก ด้านสินเชื่อ และ
ด้านบริการทางการเงิน 

การจำแนกลูกค้า คือ กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้าฐานราก และลูกค้าธุรกิจและหน่วยงานรัฐ                  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ กระทรวงการคลัง และชุมชนที่สำคัญ คือ ธนาคารโรงเรียน และองค์กรการเงิน
ชุมชนผู้ส่งมอบ (Supplier) คือ บริษัทพัฒนาระบบงานสารสนเทศ บริษัทประเมินราคาหลักทรัพย์ 
บริษัทรับขนส่งเงินสด บริษัทเติมเงินเครื่อง ATM บริษัทฟ้องร้องดำเนินคดี บริษัทติดตามหนี้ บริษัท
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วิจัยตลาด บริษัทผลิตและวางสื ่อฯ พันธมิตร (Partner) คือ ทิพยประกันภัย ผู ้ให้ความร่วมมือ 
(Collaboration) คือ หน่วยงานตามข้อตกลงสินเชื่อ  

สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันมีคู่เทียบ คือ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย ไทยพาณิชย์ และ
กสิกรไทย และมีการเทียบเคียงกับ ธนาคารเฉพาะกิจ คือ ธกส. ธอส. Non-bank และกลุ่มธุรกิจ Fin-
Tech มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญท่ีส่งผลต่อสถานการณ์การแข่งขัน คือ ภาวะหนี้สินภาคครัวเรือนเพ่ิม
สูงขึ้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล การผลักดัน Digital Economy  พฤติกรรมการทำ
ธุรกรรมการเงินผ่าน Internet Banking และ Mobile Bankingมีอัตราการเติบโตสูง และการเข้ามา
ของ Fin-Tech  

ความท้าทาย (Strategic Challenge) คือ การพัฒนานวัตกรรมทางการให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาระบบเทคโนโลยี ให้พร้อมใช้ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ การบริหารอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง                   
การส่งเสริมการสร้างวิสัยทางการเงินให้ประชาชนและการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก  

ความได้เปรียบ (Strategic Advantage) คือ การขยายธุรกิจในกลุ่มลูกค้าฐานราก ทั้งสินเชื่อ
และบริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ ครอบคลุมทั่วประเทศ การระดมเงินฝาก และการสนับสนุนเงินทุนแก่
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  

เงินออมเป็นเงินทุนที่สำคัญต่อการลงทุนของประเทศซึ่งเป็นรากฐานและปัจจัยสำคัญที่
กำหนดการลงทุนให้ เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตสร้างเสถียรภาพและลดความผันผวนทาง
เศรษฐกิจได้เนื่องจากการออมในระดับสูงจะ ทำให้การลงทุนในประเทศไม่ต้องอาศัยเงินทุนจาก
ต่างประเทศมากนัก แม้เศรษฐกิจจะถดถอยก็สามารถพึ่งพาการ  ออมในประเทศได้ ทำให้พัฒนา
เศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง หากเปรียบเทียบการออมของประเทศไทยกับประเทศที่มี  ฐานะเศรษฐกิจ
ใกล้เคียงกันโดยวัดจากสัดส่วนการออมของประเทศต่อผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (GDP) เช่น 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซียและเม็กซิโก พบว่า การออมประเทศไทยอยู่ที่ ระดับร้อยละ 
31.6 เมื ่อเทียบ กับผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (GDP) ซึ ่งสูงกว่าประเทศเหล่านี ้ ทว่าประเทศที่มี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ต่ำกว่าประเทศไทยเกิดจากปัญหามีระบบสวัสดิการไม่เด่นชัด
และไม่ม่ันคงเพียงพอประชาชนจึงเห็นความสำคัญของ การเก็บออมเพ่ือการใช้จ่ายและดูแลตัวเองเมื่อ
ยามชราและในยามฉุกเฉิน แต่ประเทศที่มีการพัฒนาแล้วการจัดเก็บ  ภาษีในประเทศที่สูงมากทำให้
เงินออมต่ำลง มีระบบสวัสดิการที่ดีทำให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลมีสวัสดิการที่จะดูแล  เมื่อยามชรา
ภาพในอนาคต จึงไม่จำเป็นต้องเก็บออม และไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการออมเมื่อเทียบกับประเทศที่ 
กำลังพัฒนา เพราะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่าย ทำให้ประชากรของประเทศนั้นไม่ตระหนักถึงความ
จำเป็นที่ต้องออมเพ่ือใช้ในยามฉุกเฉิน (สำนักบัญชีประชาชาติ, 2561) 
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จากความสำคัญข้างต้นนั้น สะท้อนให้เห็นว่าการออมมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของทุก
ประเทศ เป็นแหล่งที่มาของเงินที่จะนำไปลงทุนในด้านต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต สำหรับ
ประเทศไทยนั้นแหล่งเงินทุน ที่สำคัญของประเทศมาจาก 2 แหล่งคือแหล่งเงินทุนภายในประเทศและ
แหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย ,2559) อย่างไรก็ดี ประเทศไทยเข้าสู่
สถานการณ์สังคมสูงวัยที่เริ่มออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ ตอนอายุ  42 ปีสถานการณ์การออมของ
ประชากรในสังคมไทยยังพบปัญหาหลายประการทั้งในนโยบายระดับประเทศและระดับ  บุคคล อาทิ 
แผนการออมเงินภาคบังคับที่ใช้ไม่ได้ผลซึ่งมีทางเลือกหลักเพียงประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ทั ้งระบบการออมเพื ่อการเกษียณอายุยังไม่ครอบคลุม
ประชากรวัยแรงงานทั้งหมด ตลอดจนดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ เป็นต้น เมื่อพิจารณาในระดับบุคคลนั้น
พบว่าประชากรไทยส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำ ส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรมและผู้ใช้แรงงาน รายได้ส่วน
ใหญ่จึงใช้สำหรับการบริโภคเป็นหลัก การเก็บออมจึงมีน้อย ขาดวินัย การออม ขาดความรู้เรื่องการ
ออม การลงทุน ขาดความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน ไม่มีการวางแผนการใช้จ่าย และ  ขาดความรู้
ในการแสวงหารายได้ให้มากขึ้น (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)  

จะเห็นได้ว่าการออมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ  เนื่องจากการออมเป็น
ปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านการลงทุน การผลิต และ  การจ้างงานของ
ประเทศ การออมจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและลงมือปฏิบัติ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมทรัพย์ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง 
ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้จะเข้าสู่วัยทำงานและเป็นกำลังหลักต่อการออมของสังคมและประเทศชาติต่อไป  ใน
อนาคต ทั้งนี้ ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ในก ารกำหนด 
แนวทางส่งเสริมการออมต่อกลุ่มคนในวัยเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมทรัพย์ของธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง 
2.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมทรัพย์ของธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง 
3.เพื่อเปรียบเทียบการออมทรัพย์ผู้ขอใช้บริการของธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออม 
การออม ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ นิยามของการ

ออมว่าเป็น การแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเก็บสะสมไว้สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยการออม ส่วนใหญ่มัก
อยู่ในรูปแบบที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้นต่ำ และได้รับผลตอบแทนไม่สูงนักเมื่อ เทียบกับการ
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ลงทุน ดังนั้นตามนิยามของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินนี้การออม จึงเปรียบเสมือนการสำรอง
เงินก่อนนำไปใช้จ่ายเพื่อสำรองไว้ใช้ในอนาคต แตกต่างจากการลงทุนที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
เงินต้น โดยวัตถุประสงค์ของการออมนั้นแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทได้แก่ การออมเผื่อกรณีฉุกเฉิน 
การออมเพ่ือใช้จ่ายในระยะสั้นถึงปานกลาง การออมเพ่ือวัยเกษียณ (ระยะ ยาว) และการออมเพ่ือการ
ลงทุน  

ภราดร ปรีดาศักดิ์ (2549) อธิบายความหมายของการออม คือ การกัน เงินรายได้ส่วนหนึ่งใน
ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเก็บเงินนั้นมาไว้ใช้จ่ายในอนาคต โดยรายได้ที่นำมาออมไว้ส่วน นี้จะต้องสามารถ
สร้างผลประโยชน์ให้เพิ่มพูนขึ้นได้ จึงเรียกว่าเงินออม ตามนิยามนี้การออมจะต้อง สามารถสร้าง
ผลประโยชน์ที่เพิ่มพูนมากขึ้นด้วย มิใช่เพียงการกันเงินส่วนหนึ่งมาเก็บไว้เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะ
เรียกว่า การเก็บสะสม (Hoarding) ซึ่งมีความหมายที่แตกต่างจากการออม 

ชารวี บุตรบำรุง (2555) การออม คือ รายได้เมื่อหักรายจ่ายแล้วจะมีส่วนซึ่งเหลืออยู่ ส่วน
ของรายได้ที่เหลืออยู่ซึ่ง ไม่ได้ถูกใช้สอยออกไปนี้เรียกว่าเงินออม Incomes – Expenses = Savings 
โดยทั่วไปการออมจะ เกิดข้ึนก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีรายได้มากกว่าการจ่ายของเขา ทางท่ีจะเพ่ิมเงินออม
ให้แก่ บุคคล อาจทำได้โดยการพยายามหาทางเพิ่มรายได้ ให้มากขึ้นด้วยการทำงานมากขึ้น ใช้เวลา
ว่างในการหา รายได้พิเศษ หรือการปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพมีรายได้สูงขึ้น เป็นต้น 
นอกจากนั้นการ ลดรายจ่ายลงด้วยการรู้จักใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมก็จะทำให้มีการออม
เกิดข้ึนได้เหมือน 

แนวคิดและทฤษฎีเรื่องส่วนประสมการตลาด 
ศรีสุภา สหชัยเสรี (2546, น. 85) ได้ให้นิยามส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ว่า คือ 

“การกำหนดและจัดสรรเครื่องมือต่าง ๆ ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาดที่
กำหนดของสินค้า หรือบริการ อันประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือ 
การจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า 4P’s 
ทางการตลาด”  

Bearden, Ingram และ LaForge (2004, p. 11) กล ่าวว ่า “ส่วนประสมการตลาด คือ 
ข้อเสนอทางการตลาดทั้งหมดท่ีมีให้กับกลุ่มเป้าหมาย” ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
คือ เครื่องมือทางการตลาดที่จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายได้ตัดสินใจเพื่อตอบสนองตามความ
ต้องการและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ที่ตั้งไว้ โดยส่วนผสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
ไปตามกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันจะทำให้เกิดความสามารถ ในการสนองความต้องการของเป้าหมายได้ดี
ที่สุดด้วย  

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
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1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อนำมาตอบสนองความ 
ต้องการของผู้บริโภคเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดซึ่ง 
ผลิตภัณฑ์ดังที่กล่าวข้างต้นนี้อาจมีหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ยิ่งไปกว่านั้น ผลิตภัณฑ์มีความหมายครอบคลุม 
ถึง องค์การ แนวความคิด และสถานที่อีกด้วย   

2) ราคา (Price) หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อได้ชำระให้แก่ผู้ขายเพื่อรับสินค้าและบริการเป็น 
การแลกเปลี่ยนซึ่งรายละเอียดของคำว่า ราคา นั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ
นั้น ๆ อาทิเช่น ธุรกิจบริการให้เช่าคลังสินค้า (ค่าเช่า Rent)  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (ค่าจ้าง Wage) 
ธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ (ค่าธรรมเนียม Fee) เป็นต้น ไม่ว่ารายละเอียดหรือคำนิยามที่แตกต่างกันใน
แต่ละ ธุรกิจจะเป็นอย่างไรแต่ผลลัพธ์คือ ราคาต้องมีความสัมพันธ์กับสินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้อได้จ่ายให้
ผู้ขาย  

3) Place (สถานที่) หมายถึง โครงสร้างช่องทางซึ่งผู้ผลิตสินค้าหรือบริการใช้ในการเคลื่อน 
ย้ายจากแหล่งผลิตไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาทิเช่น การมีสาขาตามห้างสรรพสินค้าการมีสื่อออนไลน์ 
ในการใช้โฆษณาสินค้าหรือบริการ การมีตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการในเขตพ้ืนที่ชุมชนต่าง ๆ 
เป็นต้น  

4) การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึง การบอกกล่าวทางความคิด และการ 
สร้างความเข้าใจให้แก่ผู ้บริโภคสินค้าและบริการได้รับทราบถึงข้อมูลสินค้าหรือบริการ ว่ามี
รายละเอียด อย่างไร อาทิเช่น ราคาเท่าไหร่ จำหน่ายที่ใด เพื่อที่จะสร้างทัศนคติให้แก่ผู้บริโภคโดย
การส่งเสริมทาง การตลาดนั้นอาจใช้ พนักงานขาย หรือช่องทางใด ๆ ในการประชาสัมพันธ์ก็ได้ สรุป
ได้ว่า ส่วนประสมการตลาดมีองค์ประกอบทั้งหมดได้แก่  สินค้า ราคา สถานที่ และการ ส่งเสริมทาง
การตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้สาระสำคัญของทฤษฎีสี่วนประสมทางการตลาด ที่ถูกนำมาใช้เป็น เครื่องมือใน
การดำเนินธุรกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทน  
แนวคิด Risk and Return Tradeoff หรือ การแลกเปลี่ยนชดเชยระหว่างความเสี่ยงและ

ผลตอบแทน ระบุไว้ว่า บุคคลจะเลือกนำเงินไปประกอบธุรกรรมที่สร้างผลตอบแทนสูงสุด และจะ
หลีกเลี่ยงธุรกรรมที่มีความเสี่ยงมากกว่า แต่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่าบุคคลจะเสี่ยงเลือกธุรกรรมที่มีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น เมื่อเล็งเห็นผลตอบแทนที่คาดหวังสูง
เพียงพอที่จะสามารถชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นได้ ในขณะที่ผู้ที่ไม่กล้าเสี่ยงก็จะเลือกธุรกรรมที่ มี
ความเสี่ยงต่ำ แม้จะให้ผลตอบแทนต่ำก็ตาม ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ดังนี้  

ความเสี่ยงสูง (High Risk)    ผลตอบแทนที่คาดหวังสูง (High Expected Return)  
ความเสี่ยงต่ำ (Low Risk)    ผลตอบแทนที่คาดหวังต่ำ (Low Expected Return)  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพคล่อง   
การจับจ่ายใช้สอยเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น 

ค่าอาหาร  ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอ่ืน ๆ อาทิ ค่าเบี้ยประกัน  
ค่ารักษาพยาบาล และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ บุคคลจึงต้องมีเงินสดที่สามารถ 
นำมาใช้ได้อย่างสะดวกและเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หากมีเงินสดไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
แล้ว จะนำไปสู่ปัญหาการขาดสภาพคล่อง หรือเงินสดขาดมือ อันจะนำมาซึ่งปัญหาการก่อภาระ
หนี้สิน ได้ในท่ีสุด (รัชนีกร วงศ์จันทร์, 2553)  
 แต่เนื่องจากเงินสดเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสุดในการใช้จ่าย แต่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้หากถือครองไว้ในมือเฉย ๆ ดังนั้น บุคคลจึงเลือกบริหารเงินออมด้วยวิธีการนำไป
ลงทุนและเมื่อปรารถนาให้สถานภาพทางการเงินมีสภาพคล่อง จึงเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่พร้อมจะ
เปลี่ยนเป็น เงินสดได้ง่ายที่สุด นอกจากนี้ยังบริหารจัดการเงินสดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการ
วางแผนว่าจะถือ ครองเงินสด หรือรักษาสภาพคล่องไว้มากน้อยเพียงใด จะบริหารเงินสดอย่างไร 
และจะกำหนดสัดส่วน ระหว่างเงินสดกับสินทรัพย์อ่ืน ๆ ที่มีสภาพคล่องใกล้เคียงเงินสด (Near-Cash) 
อย่างไร โดยยึดหลักการ ที่ว่าต้องมีเงินสดเพียงพอต่อการใช้จ่ายที่จำเป็น และเมื่อต้องการใช้ จะต้อง
ไม่มีปัญหาขาดแคลนเงินสด ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่มากจนเกินไป จนเสียโอกาส (Opportunity 
Lost) ในการนำเงินสดไปสร้าง ผลประโยชน์ตอบแทน โดยอาจนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มี  

สภาพคล่อง (Liquid Assets) เช่น เงินฝาก ธนาคาร และกองทุนตลาดเงินซึ่งนับว่าเป็นการ
ลงทุนระยะสั้นที่เมื่อต้องการเงินสดก็สามารถขายได้ทันที สภาพคล่อง (Liquidity Needs) ประชาชน
จะต้องมีเงินเอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันซึ่ง ควรจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้  
 1) การจัดสรรเงินออมเพ่ือมาลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะการ
ขาดสภาพคล่องเมื่อมีความจำเป็นในการใช้เงินอย่างคาดไม่ถึง เช่น เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน  
 2) ระยะเวลาของการเงิน ประชาชนจะจัดการให้สอดคล้องกับจังหวะของการจับจ่ายใช้
สอยเงินนั้น ดังนั้นการจัดสัดส่วนควรเป็น ระยะสั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาว ตามความต้องการ
ของแต่ ละบุคคล  
    3) การรับดอกผลจากการลงทุน ประชาชนควรมีความชัดเจนว่าต้องการรับผลตอบแทน
จากการลงทุนแบบใด เช่น ต้องการรับผลตอบแทนเป็นระยะ ๆ ทุกๆไตรมาส หรือต้องการให้เงินที่
ลงทุน เติบโตอย่างยั ่งยืนโดยไม่รับผลตอบแทนระหว่างทางเลย (สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจ
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546) 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปแบบของการสำรวจ โดยอาศัยแหล่งข้อมูล 
ได้แก่  การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการใช้แบบสอบถามซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนในวัยทำงานทั่วไปจำนวน 400 ตัวอย่าง  และการเก็บข้อมูล
แบบทุติยภูมิ เป็นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ได้แก่ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ตำรา เอกสาร
ทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และอ่ืน ๆ  
กลุ่มตัวอย่าง  

ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นกลุ่มคนวัยทำงานอายุตั้งแต่ 23-60 ปี เนื่องจากคนในวัยนี้เป็นผู้ที่เพ่ิง
จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจนถึงก่อนเกษียณอายุ ซึ่งเป็นช่วงเวลาสะสมทรัพย์จากรายได้ เพื่อใช้ 
ในอนาคต จำนวน 390,498 คน (สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง, 2562) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ 
แบบสะดวก (Convenience Sampling) และใช้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คนซึ่งจำนวนนี้ได้จากการ
ใช้ตารางสำเร็จรูป ของ Yamane (1967)   
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ขอใช้บริการของธนาคารออมสินในจังหวัดลำปางทั้งหมด 10 สาขา 
ได้แก่ สาขาลำปาง สาขาบิ๊กซีลำปาง สาขาสบตุ๋ย สาขาน้ำโท้ง สาขาเกาะคา สาขาแจ้ห่ม สาขาแม่
เมาะ สาขาเซ็ลทรัลพลาซ่า สาขาห้างฉัตร และสาขาวังเหนือ โดยแจกแบบสอบถามสาขาละ 40 ฉบับ 
ผู้วิจัยและทีมงานเป็นผู้แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง และมีการสอบถามความสะดวกและเต็มใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามก่อน เพื่อให้ได้ความร่วมมือเต็มที่และ เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล
ด้วย 

เครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด       
ซึ่งผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ปัจจัย
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมทรัพย์ และวิธีการออมเงินของกลุ่มคนในวัยทำงาน แบบสอบถาม
ดังกล่าวมี รายละเอียดแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั ่วไป  
แบบสอบถามส่วนแรกประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวนเงินออมที่มีอยู่ รูปแบบการออมที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก  และ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมทรัพย์ แบบสอบถามในส่วนที่
สองนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเลือกให้ระดับความสำคัญกับปัจจัย ต่าง ๆ ทั้งสิ้น 5 ระดบั คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1) สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ การใช้การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละในการบรรยาย 
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
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ตำแหน่งในการทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการทำงานโดยรวมตั้งแต่เริ่มทำงาน จำนวน
เงินออมที่มีผู้ที่มี และรูปแบบการออมที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกใช้ในการออมส่วนบุคคล นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายข้อมูล เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจออมเงิน อันได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด ด้านผลตอบแทน ด้านสภาพคล่อง 
รวมทั้งด้านพฤติกรรมการออมด้วย  

2) สถิติเชิงอ้างอิง เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา  
คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตัวเดียวกับตัวแปรหลายตัวซึ่งในที่นี้คือความสัมพันธ์ 
ระหว่างการพฤติกรรมการออมกับปัจจัยที่มีอิทธิพล 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด 
ผลตอบแทน และสภาพคล่อง โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 

 
ผลการวิจัย 

1) ด้านส่วนประสมการตลาด เมื ่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าปัจจัยที ่มีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการออมทรัพย์ ด้านส่วนประสมการตลาดอยู่ในระดับความสำคัญมากโดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 
4.18 เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่าความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด(4.83) รองลงมา
คือมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย (4.55) ที่ตั้งของสถาบันการเงิน
สะดวกต่อการเดินทาง (4.24) ช่องทางการทำธุรกรรมมีหลากหลาย (4.17) ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู ้จัก
แพร่หลาย (4.03) อัตราค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเหมาะสม (3.96) คุณภาพของการบริการที่ดี 
(3.88) และ การจัดรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ (3.81) ตามลำดับ 

2) ด้านผลตอบแทนเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการ
ออมทรัพย์ ด้านผลตอบแทนอยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 เมื่อพิจารณา
แต่ละข้อพบว่าการจ่ายตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยรับ เงินปันผล ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
(4.84) รองลงมาคือผลตอบแทนที่ได้รับจากการออมมีความหลากหลาย (4.67) ระยะเวลาในการสร้าง
ผลตอบแทน (4.54) ความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได้จากสินทรัพย์อื่นๆ (4.51) และ
การได้รับกำไรจากส่วนต่างราคา (4.45) ตามลำดับ  

3) ด้านสภาพคล่อง เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการ
ออมทรัพย์ ด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 เมื่อพิจารณา
แต่ละข้อพบว่าความพึงพอใจในสภาพคล่องที่แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  (4.81) รองลงมาคือ 
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  (4.77) วัตถุประสงค์ในการออมที่แตกต่างกัน 
(4.67) ความถี่ในการรับผลตอบแทนเพื่อสร้างกระแสเงินสด (4.30) และต้นทุนคงที่ทำให้เกิดภาวะ
ขาดสภาพคล่องซึ่งเป็นอุปสรรคในการออม (5.14) ตามลำดับ 
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4) ด้านพฤติกรรมการออม เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับความสำคัญมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่าการออมเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
(4.75) รองลงมาคือการออมเพ่ือใช้เป็นแหล่งเงินทุน (4.67) การออมเพ่ือซื้อสินทรัพย์ (4.58) การออม
เพื่อลดหย่อนภาษี (4.40) การออมเพื่อเป็นมรดกให้ครอบครัว (4.29) และการออมเพื่อผลตอบแทน 
(4.04) ตามลำดับ 

ส่วนที่ 3 การทดสอบด้านความสัมพันธ์ ปัจจัยด้านผลตอบแทน มีนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ 
0.007 < 0.05 (Sig.) ดังนั้นตัวแปรทางด้านผลตอบแทนสามารถใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมการ
ออมทรัพย์ได้ โดยหากปัจจัยผลตอบแทน มีระดับคะแนนเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะมีผลทำให้ระดับคะแนน
ของพฤติกรรมการออมเพิ่มขึ้น 0.141 หน่วย  ปัจจัยด้านสภาพคล่อง มีนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ 
0.028 < 0.05 (Sig.) นั่นคือตัวแปรทางด้านสภาพคล่องสามารถใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมการ
ออมทรัพย์ได้ โดยหากปัจจัยด้านสภาพคล่องมี ระดับคะแนนเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลทำให้ระดับ
คะแนนของพฤติกรรมการออมทรัพย์ลดลง  0.110 หน่วย  อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านส่วนประสม
การตลาดที่มีนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ 1.028 > 0.05  (ไม่ Sig.) ส่งผลให้ตัวแปรทางด้านส่วน
ประสมการตลาดไม่สามารถใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมการออมทรัพย์ได้  ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางการพยากรณ์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการออมทรัพย์ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบ 
ต่อการออมทรัพย์ 

ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
t Sig. คะแนนดิบ 

(B) 
คะแนนมาตรฐาน 
(Beta) 

ด้านส่วนประสมการตลาด   0.058 0.051 1.028 0.305 
ด้านผลตอบแทน 0.141 0.138 2.688 0.007* 
ด้านสภาพคล่อง -0.110 -0.111 -2.200 0.028* 
ค่าคงที่ เท่ากับ 4.063           R เท่ากับ  0.195        R2 เท่ากับ  0.038         F เท่ากับ 5.225 

จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่าตัวแปรที่สามารถนำมาพยากรณ์พฤติกรรมการออมทรัพย์ได้
อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ ตัวแปรด้านผลตอบแทน และตัวแปรด้านสภาพคล่อง ส่วนตัว
แปรด้าน ส่วนประสมการตลาดนั้นไม่สามารถนำมาพยากรณ์ได้  นอกจากนี้หากพิจารณาปัจจัย
ทั้งหมด (R2) อันได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด ปัจจัยด้านผลตอบแทน และปัจจัยด้านสภาพ
คล่อง จะพบว่าสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการออมทรัพย์ได้ที่ร้อยละ 3.8 เท่านั้น 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1: ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการออมทรัพย์ ปฏิเสธ 
สมมติฐานที่ 2: ผลตอบแทนมีอิทธิพลต่อการออมทรัพย์ สอดคล้อง 
สมมติฐานที่ 3: สภาพคล่องมีอิทธิพลต่อการออมทรัพย์ สอดคล้อง 

ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ว่า ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับสมมติฐาน คือ ปัจจัย
ด้านผลตอบแทน และปัจจัยด้านสภาพคล่อง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมทรัพย์ในทางตรงกันข้าม
ผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน คือ ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดไม่มีอิทธิพลอย่างมี
นัยสำคัญต่อพฤติกรรมการออมทรัพย์ 
 
การอภิปรายผล 

ประเด็นเกี่ยวปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมทรัพย์จาก
งาน วิจัยพบว่าประเด็นที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมทรัพย์มากที่สุดคือ ความน่าเชื่อถือของ
สถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามปัจจัยส่วนประสมการตลาดนั้นมีค่าที่มีนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ1.028 >
  0.05  (ไม่ Sig.) จึงส่งผลให้ตัวแปรทางด้านส่วนประสมการตลาดไม่สามารถใช้ในการพยากรณ์
พฤติกรรมการออมทรัพย์ได้  อาจเนื่องมาจากกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ได้รับความนิยมและสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ดีในยุคปัจจุบัน ได้แก่ กลยุทธ์การใช้ทูตตราสินค้า (Brand 
Ambassador) ทั้งนีเ้นื่องจากการสื่อสารการตลาด ส่วนใหญ่ต้องการสร้างเอกลักษณ์ของตราสินค้าให้
มีความชัดเจนมากขึ้นกว่าการใช้  พรีเซ็นเตอร์ ซึ่งทูตตราสินค้าไม่เพียงแต่จะสร้างการรับรู้ตราสินค้า
ให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค ทูตตราสินค้ายังจะสามารถทำหน้าที่  แทนตราสินค้าได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือทำหน้าที่เป็นทูตตราสินค้านั้นมีได้หลากหลาย รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้ผู้บริหาร
ทำหน้าที่เป็นทูตตราสินค้า ซึ่งเป็นการสื่อสารการตลาดที่ช่วยประหยัด งบประมาณ หรือการให้ดารา 
นักแสดง การคัดเลือกบุคคลทั่วไป และการให้บุคลากรในองค์การทำหน้าที่เป็นทูตตราสินค้าในการ
สื่อสารการตลาด โดยส่วนใหญ่จะกระทำโดยการให้ทูตตราสินค้าเข้าไปผูกติด กับตราสินค้าของธุรกิจ 
ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะทำให้ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือองค์กรอยู่ในความคิดคำนึง  ของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้เป็นอย่างดี ดังนั้น  การใช้ทูตตราสินค้า จะเป็นกุญแจ
สำคัญที่กลายเป็นความทรงจำที่มีชีวิตของผู้บริโภค  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาพร ตรีทิพยโชค 
(2554) ที่ได้ทำการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใต้
การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย พาณิชย์จำกัดนั้นพบว่า ความน่าเชื่อถือทั้งด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งความน่าเชื่อถือของสถาบันทาง
การเงินนั้น สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้มีค่าเท่ากับ 4.44 ซึ่งเท่ากับมีความสำคัญมากที่สุด และสอดคล้องกับ 
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กมลชนก ไพโรจน์ (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคลากรจากกรมบัญชีกลาง กระทรวง การ
คลัง จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 255 คน ผลการวิจัยได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากกว่าร้อยละ 45 
เลือกรูปแบบการออมโดยฝากเงินไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ และส่วนร้อยละ 50 เลือกเก็บเงินสดไว้ใน
มือ โดยผ่านการฝากเงินกับธนาคารและสถาบันการเงิน ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 5 เลือกการออมใน
รูปแบบ อ่ืน ๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน เป็นต้น  

ประเด็นเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยด้านผลตอบแทนที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออม
ทรัพย์งานวิจัยพบว่าประเด็นที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมทรัพย์มากท่ีสุดคือ การจ่ายตอบแทน
ในรูปแบบต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยรับ เงินปันผล ฯลฯ  ซึ่งปัจจัยด้านผลตอบแทน มีนัยสำคัญทางสถิติ
เท่ากับ 0.007 <  0.05 (Sig.) ดังนั ้นตัวแปรทางด้านผลตอบแทนสามารถใช้ในการพยากรณ์
พฤติกรรมการออมทรัพย์ได้ ซ ึ ่งสอดคล้องกับแนวคิด Risk and Return Tradeoff  หรือ การ
แลกเปลี่ยนชดเชยระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน ระบุไว้ว่า บุคคลจะเลือกนำเงินไปประกอบ
ธุรกรรมที่สร้างผลตอบแทนสูงสุด และจะหลีกเลี่ยงธุ รกรรมที่มีความเสี ่ยงมากกว่า แต่ไม่ได้ให้
ผลตอบแทนที่สูงกว่าธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าบุคคลจะเสี่ยงเลือกธุรกรรมที่มีความ
เสี่ยงเพิ่มขึ้น เมื่อเล็งเห็นผลตอบแทนที่คาดหวังสูงเพียงพอที่จะสามารถชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นได้ 
ในขณะที่ผู้ที่ไม่กล้าเสี่ยงก็จะเลือกธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ แม้จะให้ผลตอบแทนต่ำก็ตาม นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับ เดือนรุ่ง ช่วยเรือง (2555) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของ
ภาคครัวเรือนในชุมชนเกาะเปียะ จังหวัดตรัง จำนวนทั้งสิ้น  326 ครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถามใน
การเก็บข้อมูลผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของครัวเรือน ได้แก่ รายได้ 
ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์  และผลตอบแทน ณ ระดับนัยสำคัญท่ี 0.05 

ประเด็นเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยด้านสภาพคล่อง ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออม
ทรัพย์งานวิจัยพบว่าประเด็นที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมทรัพย์มากที่สุดคือ ความพึงพอใจใน
สภาพคล่องที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยด้านสภาพคล่อง มีนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ 0.028 <   0.05 
(Sig.) ดังนั้นตัวแปรทางด้านสภาพคล่องสามารถใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมการออมทรัพย์ได้  ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีความพอใจสภาพคล่อง (Theory Liquidity Preference)  ความต้องการถือเงิน
ของบุคคลประกอบด้วย การถือเงินเพื่อการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้เงินเพื่อซื้อ
อาหารเครื่องดื่ม และเพื่อนการสันทนาการอื่น ๆ เป็นต้น  การถือเงินเพื่อสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน  
เช่น การซื้อยารักษาโรคเมื่อเจ็บป่วย การรักษา พยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุที่เหนือความ
คาดหมายอื่น ๆ และการถือเงินเพื่อการเก็งกำไร เช่น การถือเงินเพื่อแสวงหาส่วนต่างราคาของ
สินทรัพย์ เช่น ทองคำ หุ้นสามัญ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิศิษฎ์  บิลมาศ (2557) ได้
ศึกษารูปแบบและพฤติกรรมการออมของครัวเรือน ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ส่วน
ใหญ่หัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 45 – 54 ปี สำเร็จ การศึกษาในระดับอนุปริญญา/
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ปวช./ปวส. ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่ครัวเรือนมีผู้ที่ไม่มีรายได้จำนวน 1 คน และมี
รายได้รวมทั้งหมดอยู่ในช่วง 300,001 – 450,000 บาทต่อปี รูปแบบและพฤติกรรมการออมของ
ครัวเรือนส่วนใหญ่จะออมเงินในรูปแบบที่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 81.25 รองลงมาออมในรูปแบบของฝาก
กับธนาคารพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 73.50 ออมกับ ธนาคารออมสิน คิดเป็นร้อยละ 39.25 ออมกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 40 ออมในรูปแบบทองคำคิดเป็นร้อย
ละ 12.75 และออมในรูปแบบประกันชีวิต คิดเป็นร้อยละ 5.5 ทั้งนี้ ในส่วนปัจจัยที่กำหนดปริมาณเงิน
ออมของครัวเรือน ได้แก่ อายุของ หัวหน้าครัวเรือน ซึ ่งมีความสัมพันธ์กับจำนวนเงินออมของ
ครัวเรือนมากท่ีสุด และมี ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน รองลงมาได้แก่ จำนวนผู้พ่ึงพิงในครัวเรือน 
โดยมีความสัมพันธ์ กับจำนวนเงินออมของครัวเรือนในทิศทางตรงกันข้าม รายได้ของครัวเรือนและ
มูลค่าทรัพย์สิน ของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับจำนวนเงินออมของครัวเรือนในทิศทางเดียวกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชารวี บุตรบำรุง (2555) ศึกษารายได้ และรูปแบบการออมเพื ่อการ
เตรียมพร้อมสู ่ว ัยสูงอายุของประชาชนอายุระหว่าง 30 – 40 ปี ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ส่วนใหญ่ออมเงิน ด้วยการฝากธนาคาร (173 คน) แรงบันดาลใจ
ในการออมที่ได้รับคะแนนในระดับมากที่สุด คือ เพื่อ ความมั่นคงในวัยสูงอายุ (ค่าเฉลี่ย 4.54) เก็บไว้
ยามเจ็บป่วยหรือยามชรา (ค่าเฉลี่ย 4.61) และเก็บไว้ให้ บุตรหลาน (ค่าเฉลี่ย 4.42) ส่วนแรงบันดาล
ใจท ี ่ ได ้ร ับคะแนนในระด ับน ้อยค ือ ม ีผลตอบแทนค ุ ้มค ่าและ แน ่นอน (ค ่าเฉล ี ่ย  2.37)                                
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย 2.52) นำไปลดหย่อนภาษีประจำปี (ค่าเฉลี่ย 2.54) และ
ผู้อื ่นชักชวน (ค่าเฉลี่ย 2.24) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mahdzan and Tabiani (2013) ได้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระดับทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) กับการออมของ
บุคคลในกลุ ่มตัวอย่างประชากรชาว มาเลเซียในเขต Klang Valley โดยได้ทำการศึกษาโดย
แบบสอบถามที่มีข้อคำถามเกี่ยวกับความรู้ทาง การเงิน อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ ตลาดหุ้น พันธบัตร 
และความเสี่ยง เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า ระดับทักษะทางการเงินมีความสัมพันธ์กับการออมส่วน
บุคคลในทิศทางเดียวกัน นั่นคือยิ่งบุคคลมี ระดับทักษะทางการเงินมากก็ยิ่งมีแนวโน้มเป็นผู้ออมเงิน 
เทียบกับผู้มีระดับทักษะทางการเงินต่ำ เนื่องจากบุคคลที่มีทักษะทางการ เงินมักจะมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน มีการ ตัดสินใจที่ดีในเรื่องการใช้จ่ายและการออมเงิน 
 
ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 49.50 ใช้รูปแบบการออมเงินผ่านทางธนาคาร
สถาบันการเงิน โดยจะขอเสนอแนะสำหรับการนำผลใช้ทางธุรกิจตามตัวแปรดังนี้  
 ด้านส่วนผสมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกที่จะฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน
ที่มีความมั่นคง และน่าเชื่อถือซึ่งผู้วิจัยขอเสนอว่า ธนาคาร หรือสถาบันการเงินนั้น ควรสร้างความ 
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น่าเชื่อถือโดยการจัดอบรมส่งเสริมบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีความหน้าเชื่อถือ เช่น การให้บริการ 
การแต่งการ เป็นต้น ในส่วนตัวของสถาบันการเงินเองนั้น การตั้งสำรอง ความเข้มงวดของการปล่อย 
สินเชื่อ และการบริหารพอร์ตการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ ธนาคารและสถาบันการเงินต้องตั้งสำรองเงินสด
ตามกฎระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพ่ือมีเงินสดสำรองไว้ใช้ฉุกเฉิน
ในยามขาดสภาพคล่อง ส่วนความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อนั้น ธนาคาร และสถาบันการเงินควรให้
ความสำคัญ ต่อคุณภาพของลูกหนี้ที่มาขอสินเชื่อ เพราะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (Non-Performing Loan) เนื่องจากเมื่อ พ.ศ. 2540 ประเทศไทยพบเจอกับวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่ง
สาเหตุ เกิดจากการปล่อยสินเชื่อที่ไม่ระมัดระวังทำให้เกิดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้จนกระทั่งระบบ
การเงิน ของประเทศมีปัญหาในที่สุด สำหรับการบริหารพอร์ตการลงทุนนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าธนาคาร หรือ
สถาบันการเงินต่าง ๆ ควรมีความรอบคอบในการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น บริษัท
ประกันชีวิต ประกันภัย มักนำเงินไป ลงทุนในตราสารทุนที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง และธุรกิจมี
ความผันผวนต่ำ ได้แก่ ธุรกิจโครงสร้าง พื้นฐาน และสาธารณูปโภค  เป็นต้น ดังนั้นการบริหารพอร์ต
การลงทุนจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความ สำคัญในการปกป้องความ  มั่งคั่งของธนาคารเอาไว้ หลังจาก
ที่ธนาคารสามารถทำกำไรจากการปล่อย สินเชื่อ และค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว  
 ด้านอัตราผลตอบแทน สำหรับด้านอัตราผลตอบแทนนั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความสำคัญกับระยะเวลาการสร้างผลตอบแทน ซึ่งผู้ศึกษาขอเสนอแนะดังนี้ ระยะเวลาในการสร้าง
ผลตอบแทนนั้นผู้วิจัยเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ส่วนใหญ่มีนโยบาย การจ่ายปันผล หรือดอกเบี้ย
ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งถ้าหากกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับระยะเวลาของการ สร้างผลตอบแทน ผู้ศึกษาขอ
เสนอว่าถ้าหากมีการปรับปรุงเรื่องนโยบายจ่ายเงินปันผลจากปีละ 1 ครั้ง  ให้เป็นการแบ่งจ่ายที่มี
ความถี่มากขึ้น อาจเป็นปีละ 2 ครั้ง หรือทุก ๆ ครั้งของการสิ้นไตรมาสอาจจะ จูงใจให้เกิดการซื้อ
ผลิตภัณฑ์มากขึ ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน A จ่ายเงินปันผล 4% ต่อปี จ่ายปีละ 1 ครั ้ง กับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน B จ่ายปันผล 4% ต่อปีเท่ากัน แต่จ่ายทุกๆ 3 เดือน จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 1% 
จากงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยเห็นว่าผลิตภัณฑ์ B อาจได้รับความสนใจมากกว่าผลิตภัณฑ์ A  ดังนั้นสถาบัน
การเงิน หรือธนาคารผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินอาจลองปรับเปลี่ยน นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
หรือดอกเบี้ย เพื่อสร้างแรงจูงใจของระยะเวลาการสร้างผลตอบแทนให้แก่ ผู้ที่สนใจจะออมเงินหรือ
ลงทุน อาจทำให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ดีขึ้นได้  
 ด้านสภาพคล่อง สำหรับด้านสภาพคล่องนั้นจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ให้ความสำคัญกับสภาพคล่องที่แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นดังนี้ โดยปกติแล้ว
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆที่ไม่ใช่เงินบัญชีเงินฝาก เช่น กองทุนรวม ตราสารทุน กองทุนรวมตราสาร
หนี้ เป็นต้น มักมีระยะเวลาของการรับผลตอบแทนหลังจากที่ผู ้ลงทุนได้ ขายหน่วยลงทุนไปแล้ว 
ตัวอย่างเช่น กองทุนรวมตราสารทุนนั้น เมื่อผู้ลงทุนซื้อ-ขายหน่วยลงทุนไปแล้ว จะต้องรออีก 3 วันทำ
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การหลังจากที่ได้ทำการซื้อ-ขายหน่วยลงทุนไป (T+3) ถึงจะได้รับการส่งมอบ เงินสด ซึ่งประเด็นนี้
ผู้วิจัยเห็นว่าอาจมีความสำคัญเนื่องจากผู้สนใจจะลงทุน หรือออมเงินบางกลุ่มอาจ ไม่ทราบหรือไม่
เข้าใจเงื่อนไขของการส่งมอบตรงนี้ทำให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดว่าไม่ได้รับเงินสดทันทีหลังจากการ
ทำธุรกรรม ดังนั้นผู้ศึกษาจึงขอเสนอว่า เพื่อให้ไม่เกิดการผิดพลาดสถาบันการเงินควรชี้แจง และทำ
ความเข้าใจเรื่องสภาพคล่องของการส่งมอบเงินสดที่มีระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้ กำหนดให้แก่ผู้ที่สนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวด้วย  
  ด้านพฤติกรรมการออม จากงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ
กับการออมเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน สภาพคล่องของแต่ละบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจเลือกออมเงิน 
และลงทุน ซึ ่งผู ้ว ิจ ัยขอเสนอว่า ผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางผลิตภัณฑ์ กำหนดเงื ่อนไขในเปิด
สถานการณ์การลงทุน หรือการซื้อขั้นต่ำไว้ ค่อนข้างสูงบางครั้งประมาณ 100,000 บาท ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากผลของการศึกษาแล้วพบว่า อาจทำให้ ผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์เสียโอกาสไป เนื่อง
เพราะผู้ที่สนใจจะออม หรือลงทุนนั้น อาจไม่มีมูลค่าของเงิน ออมมากพอที่จะมาซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ได้เพราะต้องจ่ายถึง 100,000 บาท ซึ่งถ้าอาจทำให้เกิดการ ขาดสภาพคล่องขึ้นมาได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ขอเสนอว่าสถาบันการเงินต่าง ๆ ควรลองพิจารณาผลิตภัณฑ์ในมือของตนเอง เพ่ือปรับเปลี่ยนให้ผู้ที่มี
มูลค่าเงินออมไม่มากมีโอกาสลงทุนได้ โดยอาจจะปรับเงื่อนไขการซื้อขั้นต่ำลง เช่น จากเดิมเคยตั้ง
เงื่อนไขว่าซื้อผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำต้องใช้เงินจำนวน 100,000 บาท เป็น 5,000-10,000 อาจได้รับความ
สนใจจากกลุ่มคนแพร่หลายยิ่งขึ้น และมีโอกาสในการสร้างยอดขายของผลิตภัณฑ์ ได้มากขึ้นอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

1) ขยายขอบเขตการศึกษาพฤติกรรมการออมของกลุ่มตัวอย่างไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือเขต
ภูมิภาคอื่น ๆ เนื่องจากมีความแตกต่างกัน อาทิเช่น อัตราค่าครองชีพ สภาพแวดล้อม และค่านิยม 
เป็นต้น เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้มาเปรียบเทียบ และวางแผนการตลาด กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2) ควรศึกษาปัจจัยภายใน (ปัจจัยจิตวิทยา) เช่น การจูงใจ การรับรู้ ค่านิยม ทัศนคติ ที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการออม เพ่ือให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน 

3) ควรศึกษาพฤติกรรมหลังการออมทรัพย์ เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที ่ม ีต่อ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 

4) ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยทางด้านความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการออมเงินคนบุคคล 
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ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP  
กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

MARKETING MIX FACTORS THAT AFFECT THE DECISION FOR OTOP’S 
PRODUCT IN CANVAS BAG WITH LEATHER PARTS 

CATEGORY IN WATTANANAKHON DISTRICT, SAKAEO PROVINCE  
 
บุญเลิศ  อันสมบรูณ์1 , สิรินี วอ่งวิไลรตัน์2 และ หัสชัย  ตั้งมั้งมี3 

Boonlert Unsombun ,Sirinee Wongvilairat and Hasschai Tangmuangmee 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑  1) เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของสํวนประสมทางการตลาด
ท่ีมีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑ OTOP กระเป๋าผ๎าผสมหนังแท๎ อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก๎ว 2) เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑ OTOP กระเป๋าผ๎าผสม
หนังแท๎ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก๎ว และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ของปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑ OTOP กระเป๋าผ๎าผสมหนังแท๎ อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก๎ว กลํุมตัวอยําง ได๎แกํ ประชาชน หรือนักทํองเท่ียว จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา ๕ ระดับ สถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ ร๎อยละ  
คําเฉล่ีย ( X ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ (Correlation Analysis) 
และการวิเคราะห๑ความถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1. ระดับความสําคัญของสํวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ๑ OTOP กระเป๋าผ๎าผสมหนังแท๎ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก๎ว โดยรวมอยูํในระดับมาก                
( X  = 3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหา

น๎อยได๎แกํ ด๎านการสํงเสริมการตลาด ( X =4.14)  ด๎านการจัดจําหนําย ( X =3.99)  ด๎านผลิตภัณฑ๑                              
( X =3.96) และด๎านราคา ( X =3.88) ตามลําดับ 

                                                             
1 บัณฑิตวิทยาลยั, คณะบริหารธุรกิจ, วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น, เลขที ่888 หมูทํี่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตําบลหนองบัวใต๎ อําเภอเมือง จงัหวดัตาก 63000, โทรศัพท๑ 055-517486-8, โทรสาร. 055-517487 
2 ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.,รองอธิการบดีฝา่ยบริหาร, วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น, เลขที ่888 หมูํท่ี 2 ถนนพหลโยธิน 

ตําบลหนองบัวใต๎ อําเภอเมือง จงัหวดัตาก 63000, โทรศัพท๑055-517486-8, โทรสาร. 055-517487 
3 ดร.อาจารย๑ทีป่รึกษารํวม คณะบริหารธุรกิจ 
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  2. ระดับความสำคัญของการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสม
หนังแท ้อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.94) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ( X =4.12) ด้านการ
ตัดสินใจซื้อ ( X =3.95) ด้านการประเมินทางเลือก ( X =3.94) และด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล                   
( X =3.80) อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ พฤติกรรมหลังการซื้อ ( X =3.48) 
  3. ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 
OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  
 
คำสำคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ    
  

Abstract 
 The purpose of this research was  1) To study the importance of marketing mix 
factors that affect the decision for OTOP’s product in canvas bag with leather parts 
category in Wattananakhon District, Sakaeo Province. 2 )  To study the level of 
importance of the decision to purchase OTOP’s product in canvas bag with leather 
parts category in Wattananakhon District, Sakaeo Province. and 3 )  To study the 
relationship of marketing mix factors and the purchasing decision of OTOP’s product 
in canvas bag with leather parts category in Wattananakhon District, Sakaeo Province.  
The sample group consisted of 400 people or tourists. The research instrument was a 
questionnaire on a 5 - level estimation scale. The statistics used in the data analysis 
were percentage, mean ( X ), standard deviation (SD), correlation analysis and multiple 
regression analysis. 
 The result found that,  
  1. The level of importance of the marketing mix factors that affect the 
decision for OTOP’s product in canvas bag with leather parts category in 
Wattananakhon District, Sakaeo Province Overall, it was at a high level ( X = 3.99). 
When considering each aspect, it was found that it was at a high level in all aspects. 
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Sorted in descending order as follows: marketing promotion ( X =4.14), place                          
( X  =3.99), product ( X =3.96) and price ( X =3.88), respectively. 
  2. The importance of the decision to buy OTOP’s product in canvas bag 
with leather parts category in Wattananakhon District, Sakaeo Province Overall, it was 
at a high level ( X =3.94). Considering each aspect, it was found that it was at  a high 
level in 4 aspects, namely, awareness of problems or needs ( X =4.12), purchasing 
decisions ( X =3.95), and alternative assessment ( X =3.94) and information seeking                    
( X =3.80) at a moderate level, ie post-purchase behavior ( X =3.48). 
  3) Relationship of marketing mix factors with purchasing decision of 
OTOP’s product in canvas bag with leather parts category in Wattananakhon District, 
Sakaeo Province. It was found that the factors of product, price, place and promotion 
Affects the decision to buy OTOP’s product in canvas bag with leather parts category 
in Wattananakhon District, Sakaeo Province. statistically significant at the .05 level 
 
Keywords : Marketing mix, Purchase decision 
 
บทนำ 

นโยบายของรัฐบาลมีแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง               
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้า 
ที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้สร้า งอาชีพด้วยตนเอง จึงมี
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) โดยมีกรมการพัฒนา
ชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบ และได้จำแนกผลิตภัณฑ์กลุ่ม OTOP ออกเป็น 5 ประเภท คือ 1) อาหาร                 
2) เครื่องดื่ม 3) เครื่องแต่งกาย 4) ของใช้/ ของตกแต่ง/ ของที่ระลึก และ 5) สมุนไพร 
 ส่วนประสมทางการตลาดเป็นแนวคิดที่สำคัญอย่างหนึ่งทางการตลาด เพราะการบริหาร
การตลาดเพื ่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า นักการตลาดจะใช้ส่วนประสมทางการตลาดเป็น
เครื่องมือหลักสำคัญซ่ึงจะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมายที่ได้เลือกสรรไว้ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อนําไปสู่การ
ตอบสนองความต้องการและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภครวมทั้งการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ซึ่ง
จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลและความรู้ที่เก่ียวข้องจากการศึกษา 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  
2. เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสม

หนังแท ้อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  
 

สมมติฐาน 
 ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์กระเป๋า
ผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา โดยอาศัยเครื่องมือที่มี
ความเหมาะสมสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาจากแหลง่ที่
มีความน่าเชื่อถือ และสามารถอ้างอิงได้ ได้แก่ (1) หนังสือ ตำรา (2) วารสารและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ที่ใช้ในระบบเอกสารและระบบออนไลน์ และ (3) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและมีความเกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยในครั้งนี้ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. การกำหนดประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนหรือนักท่องเที่ยว 
โดยเป็นกรณีไม่ทราบจำนวนประชากร และไม่ทราบว่ามีสัดส่วนเท่าไร (ธานินทร์     ศิลป์จารุ 2563, 
หน้า 50-55) 

 
2. การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย มุ่งศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างประชาชน หรือนักท่องเที่ยว โดยเป็นกรณีไม่
ทราบจำนวนประชากร และไม่ทราบว่ามีสัดส่วนเท่าไร งานวิจัยนี้จึงกำหนดร้อยละที่ต้องการสุ่มจาก
ประชากร 50 กำหนดความคลาดเคลื ่อนที ่ยอมรับ 0.05 และกำหนดระดับความเชื ่อมั ่นที ่ 95% 
(z=1.96) แทนค่าที่กำหนดลงในสูตร 

n =
P(1−P)z2

e2
  จะได้ n = 0.5∗0.5∗(1.96)2

0.52
= 384.16 

 ดังนั้นค่าที่ได้เป็นขนาดตัวอย่างที ่น้อยที่สุด 385 คน ผู้วิจัยจึงได้กำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างสูงสุดที่จำนวน 400 ตัวอย่าง (ธานินทร์ ศิลป์จารุ 2563, หน้า 53) 
 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

ส่วนที่ 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความสำคัญปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ ประกอบไปด้วยข้อคำถามซึ่งครอบคลุม
ปัจจัย 4 ด้าน ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  และด้านการส่งเสริม
การตลาด เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ (Likert, 1970)  

ส่วนที่ 3 สอบถามข้อมูลการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ 
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ การตระหนักถึงปัญหา  การเสาะแสวงหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลือก  การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ (Likert, 1970)  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1661 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจงแจงความถี่ 

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
2. วิเคราะห์ระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว   โดยผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายไว้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2550 , หน้า 99 -100)  

3. วิเคราะห์ระดับความสำคัญของการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสม
หนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายไว้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2550 , หน้า 
99 -100)  

4. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) โดยใช้เทคนิค Enter Selector
เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์
กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว   
 
ผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 308 คน คิดเป็นร้อย

ละ 77 อายุ 40-49 ปี จำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 256 
คน คิดเป็นร้อยละ 64 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 และมี
รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25  

ผลการศึกษาระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ ์OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยรวม
อยู่ในระดับมาก  ( X  = 3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน   โดย

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X  = 4.14) ด้านการจัดจำหน่าย ( X  

= 3.99)  ด้านผลิตภัณฑ์ ( X  = 3.96) และด้านราคา ( X  = 3.88) ตามลำดับ 
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วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP 
กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  

ผลการศึกษาระดับความสำคัญของการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้า
ผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสำคัญของการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP 
กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  = 3.94) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ( X  
= 4.12) ด้านการตัดสินใจซื้อ ( X  = 3.95) ด้านการประเมินทางเลือก ( X  = 3.94) และด้านการ

เสาะแสวงหาข้อมูล ( X  = 3.80) อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ พฤติกรรมหลังการซื้อ ( X  = 3.48) 
 

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  

  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านการตัดสินใจซื้อของส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว จำนวนทั้ง 5 ตัวแปร โดยตัวแปรทั้งหมดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กันและมีระดับนัยสำคัญ 
.01 ซึ ่งผลของการวิจัยครั ้งนี้  ค่าที ่ได้เป็นความสัมพันธ์เชิงบวกทุกตัวแปรแสดงถึงลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงค่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ถ้าระดับความสำคัญมีค่าเปลี่ยนแปลง ตัวแปรอื่น ๆ   
จะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ด้านการจัดจำหน่ายมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
ในรูปแบบเชิงเส้นและทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยสำคัญ .01 โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ ด้าน
การตัดสินใจซื้อกับด้านการจัดจำหน่าย เท่ากับ .208 รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ของการตัดสินใจซื้อ
กับด้านผลิตภัณฑ์ เท่ากับ .167 และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่ำสุด คือ ด้านราคากับด้านการส่งเสริม
การตลาด เท่ากับ .036 
  เมื่อพิจารณาโดยรวมปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้าน
การส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอธิบายค่าความผันแปรของการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ร้อยละ 
72.6  (R2 = .726) 
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อภิปรายผล 
ผลการศึกษาระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สามารถ
อภิปรายผล ได้ดังนี้ 

โดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าส่วนประสมทางการตลาดที่ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ระดับความสำคัญเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการส่งเสริม
การตลาดที่ดีจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อได้มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของกรธัช 
ปล้องอุดม (2555) ศึกษาส่วนประสมการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ที่
มีต่อส่วนประสมการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านส่งเสริมการตลาด เป็นลำดับที่ 1  

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว โดยรวมอยู ่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู ่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ   สามารถใช้งานได้จริง  มีหลาย
ประเภทหลายรูปแบบให้เลือก  มีบรรจุภัณฑ์ หรือหีบห่อที่สวยงาม สะดุดตา  และผลิตภัณฑ์ไม่สง่ผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของณฐวัฒน์ พระงาม (2562) ศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดของสินค้าในถนนคนเดินจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าในถนนคนเดินจังหวัดพิษณุโลก ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับ
มาก 

ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
ด้านราคา โดยรวมอยู ่ในระดับมาก  เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู ่ในระดับมากทุกข้อ                      
โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีป้ายบอกราคาที่ชัดเจน  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และ
ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร ว่องทวีเจริญพร (2559) 
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคเบเกอรี่ร้าน Au Bon Pain ในเขตห้วยขวาง พบว่า
ปัจจ ัยส ่วนประสมทางการตลาดของผ ู ้บร ิ โภคเบเกอร ี ่ร ้าน  Au Bon Pain ในเขตห ้วยขวาง                          
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ 
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 ด้านการจัดจำหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว โดยรวมอยู ่ในระดับมาก  เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู ่ในระดับมากทุกข้อ                         
โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สถานที่จอดรถสะดวกสบาย มีสินค้าเพียงพอต่อการจำหน่าย 
มีการจัดแสดงสินค้าอย่างชัดเจน ดึงดูดใจลูกค้า สถานที่จำหน่าย และผู้ขายมีความสะอาด และมีการ
จำหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น หน้าร้าน สั่งซื้อผ่านโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ตามลำดับ
สอดคล้องกับงานวิจัยของกรธัช ปล้องอุดม (2555) ศึกษาส่วนประสมการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา  ผลการวิจัยพบว่า   
ส่วนประสมการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านการจัดจำหน่ายอยู่ในระดับมาก 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ พนักงานขายมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า มีการให้
ส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าในปริมาณมากกว่า 1 ชิ้น มีการโฆษณาอย่างแพร่หลาย เช่น เอกสารสื่อโฆษณา
ท้องถิ่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และมีกิจกรรมร่วมสร้างสรรค์สังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      
ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร ว่องทวีเจริญพร (2559) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของผู ้บริโภคเบเกอรี่ร้าน Au Bon Pain ในเขตห้วยขวาง พบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของผู้บริโภคเบเกอรี่ร้าน Au Bon Pain ในเขตห้วยขวาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ 

 

ผลการศึกษาระดับความสำคัญของการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้า
ผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสำคัญของการตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ OTOP 
กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ด้านการตัดสินใจ
ซื ้อ ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล อยู ่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
พฤติกรรมหลังการซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสมทบ ชั้นสุพัฒน์ (2562) ศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ ผู้แทนจำหน่ายเส้นก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัย
พบว่า ระดับความสำคัญด้านการตัดสินใจซื้อของผู้แทนจำหน่ายเส้นก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ มีระดับความสำคัญท่ีสูงที่สุด และ ระดับ
ความสำคัญด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มี
ระดับความสำคัญมากที่สุด  โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านสถานที่จัดจำหน่าย ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้แทนจำหน่ายเส้นก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ และปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้แทนจำหน่ายเส้นก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านการตัดสินใจซื้อของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่า 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของโศศิษฐา แดงตา (2563) ศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา                    
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจด้านความ
สะอาดในการซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค และ (5) ส่วนประสมทางการตลาดสามด้านมี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจด้านความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสมทบ ชั้นสุพัฒน์ (2562) ศึกษา
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของ  ผู้แทนจำหน่ายเส้นก๋วยเตี๋ยวในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจำหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้แทนจำหน่ายเส้นก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ และไม่
สอดคล้องกับพีรภาว์ ทวีสุข และตวงทอง อินทรพินทุวัฒน์  (2561) ศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อข้าวญี่ปุ่นในร้านค้าสมัยใหม่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด  ด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจำหน่ายสินค้ามีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อข้าวญี่ปุ่นในขั้นตอนการค้นหาข้อมูลข่าวสารและด้านการประเมินผล
ทางเลือก 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1.ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสำคัญของส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในเรื่องผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับน้อย ดังนั้นผู้มี
ส่วนเกี ่ยวข้องจึงควรมีการสื่อสารทางการตลาดให้เห็นถึงการใส่ใจและอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมของ
ผลิตภัณฑ์ฯ 
  2. ด้านราคา จากผลการวิจัยผู ้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสำคัญของส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ อำเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในเรื่องวิธีการชำระเงินค่าสินค้าหลายวิธี เช่น ชำระเงินสด ชำระโดยการ
โอน ชำระผ่านบัตรเครดิต เป็นต้น ดังนั ้น จึงควรเพิ ่มช่องทางและวิธีการชำระเงินค่าสินค้าให้
หลากหลายทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน 
  3. ด้านการจัดจำหน่าย จากผลการวิจัยผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสำคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้าผสมหนังแท้ 
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในเรื่องการจำหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น หน้าร้าน สั่งซื้อ
ผ่านโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ดังนั้น จึงควรเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายให้หลากหลาย  
เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย  
  4. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจ ัยผู ้ตอบแบบสอบถามให้ระดับ
ความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋าผ้า
ผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในเรื่องมีกิจกรรมร่วมสร้างสรรค์สังคมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงควรมีการดำเนินกิจกรรมที่สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีเกี่ยวกับการตอบแทนสังคม และ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ลูกค้าได้ไว้วางใจมากข้ึน 
 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ OTOP กระเป๋า
ผ้าผสมหนังแท้ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
  2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นในจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
ต่อไป 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้ามากินกล้วย 

ภายใต้ความปกติวิถีใหมข่องผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
The Affects of Online Marketing Mix to Brand Loyalty MA KIN GLUY  
Under the New Normal of Consumers in Prha Nakhon Sri Ayutthaya 

 
ศิริมา แก้วเกิด1, ภคพล สุนทรโรจนม์2 รัฐภูมิ สขุรื่น3 และจักรพันธ์ สาตมณุ4ี  

Sirima Kaewkwrd Pakaphon Soonthonrot Rattapum Sukruen and Jakkapan Sartmunee 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดออนไลน์ และความภักดีในตราสินค้ามากินกล้วย 2) ทดสอบอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้ามากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีเคยซื้อผลิตภัณฑ์ในตราสินค้ามากิน
กล้วยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และ
ความภักดีในตราสินค้ากินกล้วย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์
ส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีในตราสินค้ามากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็น
ประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในการปรับปรุงและพัฒนากำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหาร
จัดการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์รวมถึง การบริการที ่ตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ความภักดีในตราสินค้า ปกติวิถีใหม่ 
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Abstract 
The purposes of the research were to 1 )  Study the level of online marketing 

mix and brand loyalty MA KIN GLUY; 2 )Test the influence of online marketing mix to 
brand loyalty MA KIN GLUY, the sample was 400  of consumer in Phra Nakhon Sri 
Ayutthaya. The research was used questionnaire to collect data and the statistics used 
for analyzing  
data were average, percentage, standard deviation,  correlation analysis and multiple 
regression analysis.  

The results found that 1 )  The level of opinion towards online marketing mix 
and  brand loyalty MA KIN GLUY under the new normal of  consumers in Prha Nakhon 
Sri Ayutthaya was at high level; 2) The hypothesis testing showed the online marketing 
mix influenced to brand loyalty MA KIN GLUY at significant level of 0.05 and 0.01. The 
results of the research will be useful for applied in planning and formulating marketing 
strategies and developing product and services management to effectively integrate 
with consumers as well. 

 
Keyword : Online Marketing Mix, Brand Loyalty, New Normal 
 
บทนำ 
 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Networking Sites) ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันอย่าง
ก้าวกระโดดอันเกิดจากความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร โทรศัพท์มือถือจึงนอกจากจะ
เป็นอุปกรณ์สื่อสารทางเสียง ยังแปรสภาพเป็นเครื่องรับส่งข้อมูล ภาพและเสียง และยังเสมือนเป็น
เครื่องบดอัดระบบสังคม และระบบตลาดให้มีขนาดเล็กลง ส่งผลให้คนในสังคมจริงก้าวเข้าสู่สังคม
เสมือน (Virtual Community) ในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยไร้ข้อจำกัด
ด้านสถานที่ (Space) และเวลา (Time) ซึ่งการที่สื ่อสังคมออนไลน์เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ระบบ
การตลาดหดตัวลง ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถขายสินค้าหรือบริการตรงต่อกันในระบบตลาดโดยไม่
ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่งผลให้ต้นทุนของสินค้าถูกลง ทำให้มีโอกาสเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้าน
ราคา และสร้างผลกำไร ดึงดูดให้ผู้ขายรายใหม่เข้าสู่ตลาดการค้าในสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ไร้ทิศทาง โดยไม่จำกัดว่าร้านค้าจะต้องมีร้านจริงทางกายภาพ (Physical shops) แต่สามารถ
ทำกิจกรรมค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ (Virtual shops) ได้ (ฉวีวงศ์ บวรกีรติขจร, 2560)  
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 จากการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปภายใต้ตราสินค้า “มากินกล้วย” ที่เป็นผลิตภัณฑ์
กล้วยตากและกล้วยแปรรูปปรุงรสเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการดำเนินธุรกิจผลิตและ
จำหน่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา พบว่า การเติบโตของ
ตลาดผลิตภัณฑ์กล้วยตากและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยมีแนวโน้มเติบโตที่สูงขึ้นจากเดิมผลิตภัณฑ์
ลักษณะนี้จะมีการผลิตเป็นสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) แต่จากปัจจัยของกระแสสุขภาพ 
การแข่งขันทางด้านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้น วัตถุดิบมีราคาถูกและมีการส่งเสริมจากหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีการแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม ประกอบกับประเทศไทยมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้มีหลายบริษัทให้ความสนใจเข้าแข่งขันในตลาด ซึ่งได้มีการพัฒนารสชาติ รูปแบบและ
บรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความพึง
พอใจและความผูกพันของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกที่ปัจจุบันมีการ
แข่งขันเพิ่มสูงขึ้น เสียงหรือความต้องการของลูกค้าจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ธุรกิจจะต้องใช้ประกอบใน
การกำหนดกลยุทธ์การขาย การคัดเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การใช้เครื่องมือหรือปัจจัยทางการตลาดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดในการดำเนินชีวิต เช่น 
การตลาดออนไลน์ 
 การตลาดออนไลน์ เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางที่
ช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเจ้าของธุรกิจกับ
ลูกค้าเป็นการลงทุนทำการตลาดที่มีราคาไม่สูง สามารถแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็น
การโพสต์ หรือแชร์ข้อมูลข่าวสารที่ธุรกิจต้องการให้ลูกค้าทราบ ก็สามารถทำได้อย่างง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว เกิดจากการเข้ามาของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) ซึ่งเป็นการดำเนิน
ธุรการทางการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัว
บุคคล องค์กร หรือตัวบุคคลกับองค์กร เพื่อช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ (ทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ, 2552)  ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์จึงเป็นสิ่งจำเป็น
สำหรับการค้าขายและบริการยุคใหม่ที ่ต้องอาศัยแพลตฟอร์มพร้อมอุปกรณ์พกพาที่เชื ่อมโยง
อินเทอร์เน็ต เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับการค้าขายออนไลน์ โดยใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่วย
เผยแพร่ข้อมูลของสินค้าก่อนผู้บริโภคตัดสินใจซื้อกลยุทธ์ทางการตลาดจึงควรมุ่งสร้างความจงรักภักดี
จึงจะทำให้ธุรกิจได้รับกำไรในระยะยาว ทั้งนี้ความจงรักภักดียังเป็นเครื่องมือในการเพิ่มยอดขายและ
ป้องกันส่วนครองตลาดซึ่งมีผลให้เกิดการจูงใจที่หลากหลายเพื่อสร้างความจงรักภักดี แต่อย่างไรก็ตาม
ความจงรักภักดีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากกว่าการที่ลูกค้าซื้อสินค้าเป็นประจำที่ร้านใดร้านหนึ่งหรือ
เกิดขึ้นได้ยากกว่าพฤติกรรมการซื้อซ้ำ (Pearce, 1997)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลิตภัณฑ์กล้วยแปร
รูปภายใต้ตราสินค้า “มากินกล้วย”การให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและช่องทางการตลาด                 
ใหม่ๆ ในการเพิ่มยอดขายในตลาดที่มีอยู่เดิมโดยการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมาจากคู ่แข่ง
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โดยเฉพาะในสภาวะทางการตลาดที่มีการแข่งขันที่สูงซึ่งอาจใช้กลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าปัจจุบันใหม้ี
ความพึงพอใจในสินค้าและบริการ สามารถตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความสะดวกสบาย
แก่ลูกค้า ย่อมทำให้ลูกค้าตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ำ รวมถึงการแนะนำบอกต่อประสบการณ์ที่ดีเป็น
ทอด ๆ กิจการยังใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นแนวทางค้นหาและสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของตลาด ส่งผลให้กิจการเข้าใจและสามารถวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการ
ขยายกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจ และจดจำตราสินค้า “มากินกล้วย” จน
เกิดเป็นการซื้อซ้ำเป็นลูกค้าประจำทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ที่เป็นปกติวิถีใหม่ หรือ 
New Normal จากความเป็นมาและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้ามากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่
ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถนำไปใช้ประกอบแนว
ทางการปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจที่จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
 2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อความภักดีในตราสินค้ามากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถี
ใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3. เพื่อทดสอบอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อความภักดีใน
ตราสินค้ามากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีในตราสินค้ามากินกล้วย
ภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จะเห็นได้ว่าธุรกิจรูปแบบออนไลน์ เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีความสะดวกสบายเข้ากับรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ช่วยให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคและบริโภค ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องแต่งกาย ข้าวของเครื่องใช้
ต่าง ๆ ได้ง่ายเพียงแค่กดสั ่งซื ้อและชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน (Application) หรือบนเว็บไซต์ 
(Website) ดังนั้น ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E - Commerce จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากใน
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ชีวิตประจำวัน รวมถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายไดง้่าย 
สามารถสร้างได้เปรียบทางการค้าจากรูปแบบเดิม ๆ เช่น การโต้ตอบกับผู้บริโภคได้โดยอัตโนมัติ ผ่าน
ทาง Social Network ทำให้ลดภาระเรื่องแรงงาน สามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้ทั่วโลก สะดวกรวดเร็ว ผู้ซื้อ
สามารถซื้อสินค้าได้จากทุกที่โดยไม่ต้องเดินทางด้วยตัวเองมาที่ร้าน และสามารถทำการซื้อสินค้าได้
ตลอดเวลา การทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจมี
ปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดต่าง ๆ 
รวมถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ซึ่งมีความสำคัญมากต่อสายตาของลูกค้าโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นที่มีต่อตราสินค้าและถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อตรา
สินค้ามากินกล้วยเพราะการบริการลูกค้าแนะนำการใช้สินค้าได้ครบถ้วน บริการด้วยความเต็มใจและ
ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและการสร้างคุณภาพความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ เพราะสินค้าส่วนใหญ่มีความ
คล้ายคลึงกันทำให้การแข่งขันยิ่งต้องสร้างความประทับใจและการให้ความสำคัญกับลูกค้าเพราะจะ
ช่วยทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ มั่นใจ ประทับใจ พึงพอใจในคุณภาพ ชอบมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับตราสินค้าอื่น ทำให้เกิดการตั้งใจในการซื้อรวมถึงจะมีผลต่อการซื้อซ้ำและความภักดีในตราสินค้า
ในอนาคตทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ที่เป็นปกติวิถีใหม่ หรือ New Normal 
 ความภักดีในตราสินค้าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญซึ่งเกิดจากการที่ผู ้บริโภคเกิดการรับรู้ใน
องค์ประกอบ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ แล้วเกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า ซึ่งหากมองใน
เชิงพฤติกรรมในการซื้อ (Purchase Behavior) ความภักดีต่อตราสินค้าสามารถวัดได้จากการที่
ผู้บริโภคมีการซื้อซ้ำในตราสินค้าเดิมจนเกิดเป็นความภักดีในตราสินค้าและหากมองในเชิงจิตวิทยา 
(Psychological) ผู้บริโภคจะมีทัศนคติที่ดีและผูกพันด้วยกับตราสินค้านั้นอันเนื่องมาจากเกิดความ
เชื่อมั่นในตราสินค้า หรือตราสินค้านั้นสามารถเชื่อมโยงความเชื่อของผู้บริโภคได้ หรือ เกิดจากการที่
ผู้บริโภครู้สึกว่าตราสินค้านั้นมีความง่ายในการเข้าถึง (Blare, Armstrong and Murphy, 2003) ซึ่ง
สิ ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความพึงพอใจในตราสินค้านั้น และเกิดเป็นความภักดีในตราสินค้านั้นต่อไป                
จึงนำไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดี
ในตราสินค้ามากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังภาพที่ 1 
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  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อ 
            ความภักดีในตราสินค้ามากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัด 
            พระนครศรีอยุธยา 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ทำการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ลูกค้าที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ในตรา
สินค้ามากินกล้วยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีช่วงเวลาในการซื้อระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2564 
ผู้วิจัยได้ใช้สูตรการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบขนาดของประชากรของ Taro Yamane 
โดยใช้สูตรการคำนวณกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) ร้อยละ 95 ยอมให้
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (Yamane, 1973) ได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 385 ตัวอย่าง เพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์ของข้อมูลและผลการวิจัยมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 
400 คน ผู ้ว ิจ ัยใช ้ว ิธ ีเล ือกการสุ ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling ) โดยเก็บ
แบบสอบถามออนไลน์ ผ่านกลุ่มสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และแอปพลิเคชันไลน์ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถามที่ถูกประยุกต์มากจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรในงานวิจัยนี้ โดยในแบบสอบถามได้ถูกออกแบบมาเป็น 3 ส่วนดังนี้  ส่วนที่ 1  แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วยปัจจัย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)        
ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางจัดจำหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)           
ด้านการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy)        
ส่วนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้ามากินกล้วย สำหรับส่วนที่ 2 – 3  
มีลักษณะคำถามเป็นคำถามปลายปิดแบบประเมินค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert scale) การกำหนด

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์  
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
2. ด้านราคา (Price) 
3. ด้านช่องทางจัดจำหน่าย (Place) 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5.  ด้านการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) 
6.  ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy)   

 
 

ความภักดีในตราสินค้า  
(Brand Loyalty) 
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เกณฑ์ในการแปลความหมาย ผู้วิจัยได้แปลความหมายของค่าเฉลี่ยเป็นแบบแบ่งช่วงการแปลผลโดย
เอาค่าเฉลี่ยที่ได้เทียบกับค่าที่ใกล้เคียงจำนวนเต็มกล่าวคือหากค่าทศนิยมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จะอ่านค่า       
เป็นจำนวนเต็มที่มากขึ้นและในทางกลับกันหากค่าทศนิยมต่ำกว่า 0.5 ระดับท่ีต้องการแปลผลจะต้อง
ปรับเป็นจำนวนเต็มที่น้อยลง (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร , 2555) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนน ( X )        
เป็นตัวชี้วัดโดยกำหนดน้ำหนักคะแนนในการแบ่งช่วงเป็น 5 ระดับ 
 3. คุณภาพของเครื่องมือวัดโดยการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล    
มีการทดสอบความเที่ยงตรง(Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) สร้างและพัฒนาแบบสอบถาม
เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำแบบสอบถามที่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านดำเนินการ
ตรวจสอบจากนั้นนำผลการพิจารณาของผู ้เชี ่ยวชาญในแต่ละท่านมาคำนวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Item Objective Congruency Index) โดยค่าตัวเลขความสอดคล้องในแต่ละข้อ
คำถามควรจะมากกว่า 0.50 (ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2555) ซึ่งทุกข้อมีค่าดัชนีระหว่าง 0.67 – 1.00 
สำหรับ การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) กับกลุ่มที่ใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน 30 คน นำผลที่ได้วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) โดยในแต่ละ
ปัจจัย ค่าสัมประสิทธิ์ในแต่ละตัวแปรจะต้องไม่น้อยกว่า 0.70 จึงจะถือได้ว่าแบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม จากการทดสอบ พบว่าค่าสัมประสิทธ์
แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffficient) ของตัวแปรการปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์และความภักดีในตราสินค้ามากินกล้วย อยู่ระหว่าง 0.70 – 0.87 ซึ่งไม่น้อยกว่า 
0.70 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
 4. ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามไปดำเนินการลงรหัส 
(Coding) จากนั้นประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิติโดย 
    4.1 ว ิ เคราะห์ข ้อม ูลทางประชากรศาสตร ์โดยการวิเคราะห์ข ้อม ูลทั ่วไปของผ ู ้ตอบ
แบบสอบถาม 
จากลูกค้าที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ในตราสินค้ามากินกล้วยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 400 คน  
จำแนกข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ช่องทางใน
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ราคาต่อครั้งในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
 4.2 การวิเคราะห์เพื่อบรรยายลักษณะการแจกแจงของแต่ละตัวแปร คือ ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดออนไลน์ ตัวแปรตามคือความภักดีในตราสินค้ามากินกล้วย เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะการ
แจกแจงและการกระจายของตัวแปรโดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
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 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน โดยการทดสอบสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้
สถิติการโปรแกรมสำเร็จรูป ใช้วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
เพ่ือพยากรณ์ตัวแปรตัวตามหนึ่งตัวที่ส่งผลหาตัวแปรอิสระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป โดยวิธี Enter 
 
ผลการวิจัย 
ตาราง 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง 

  การตลาดออนไลน์ของตราสินค้ากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัด 
  พระนครศรีอยุธยา 

(n = 400) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 4.15 0.83 มาก 

ด้านราคา (Price) 4.22 0.93 มาก 

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) 4.23 0.91 มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 4.28 0.89 มาก 

ด้านการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) 4.25 0.91 มาก 

ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy)   4.24 0.90 มาก 

รวม 4.23 0.87 มาก 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของ
ตราสินค้ามากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.23, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก            
ไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการส่งเสริมการตลาด ( x = 4.28, S.D. = 0.89) ด้านการให้บริการส่วนบุคคล      
( x = 4.25, S.D. = 0.91) ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ( x = 4.24, S.D. = 0.90) ด้านช่องทาง    
การจัดจำหน่าย ( x = 4.23, S.D. = 0.91) ด้านราคา ( x = 4.22, S.D. = 0.93) และด้านผลิตภัณฑ์      
( x = 4.15, S.D. = 0.83) ตามลำดับ 
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ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้ามา
กินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(n = 400) 

ความภักดีในตราสินค้า x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. เมื่อท่านต้องการผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปท่านจะนึก 
    ถึง “มากินกล้วย” เป็นอันดับแรก 

4.22 0.94 มาก 

2. ท่านไม่ลังเลที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “มากินกล้วย” 4.17 0.97 มาก 

3. ท่านมีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ “มากิน  
    กล้วย” 

4.26 0.89 มาก 

4. ท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “มากินกล้วย” อยู่เป็นประจำ 4.15 0.99 มาก 

5. ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “มากิน 
    กล้วย” 

4.16 0.95 มาก 

6. ท่านมีความรู้สึกผูกพันและเชื่อมั่นกับบริการของ  
    “มากินกล้วย” 

4.22 0.95 มาก 

7. ท่านวางใจที่จะใช้บริการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “มากิน 
    กล้วย” ต่อไป 

4.21 0.94 มาก 

8. ท่านพร้อมและยินดีที่จะแนะนําผู้อื่นสั่งซื้อ 
    ผลิตภัณฑ์ “มากินกล้วย” เช่นเดียวกับท่าน 

4.20 0.94 มาก 

รวม 4.20 0.92 มาก 

 
  จากตาราง 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้ากินกล้วยภายใต้ความ

ปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.20, S.D. = 
0.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ท่านมีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากินกล้วย ( x = 4.26, S.D. = 0.89) เมื่อ
ท่านต้องการผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปท่านจะนึกถึงมากินกล้วยเป็นอันดับแรก ( x = 4.22, S.D. = 
0.94) ท่านมีความรู้สึกผูกพันและเชื่อมั่นกับบริการของมากินกล้วย ( x = 4.22, S.D. = 0.95) ท่าน
วางใจที่จะใช้บริการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มากินกล้วยต่อไป ( x = 4.21, S.D. = 0.94) ท่านพร้อมและ
ยินดีที่จะแนะนําผู้อื่นสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มากินกล้วยเช่นเดียวกับท่าน ( x = 4.20, S.D. = 0.94) ท่าน
ไม่ลังเลที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มากินกล้วย ( x = 4.17, S.D. = 0.97) ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อการสั่งซื้อ
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ผลิตภัณฑ์มากินกล้วย ( x = 4.16, S.D. = 0.95)และท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มากินกล้วยอยู่เป็นประจำ 
( x =4.15,S.D.= 0.99) 

 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ค่า VIF ค่า Tolerance และค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และความภักดีในตราสินค้า
มากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 
ตัวแปร Prod Pric Plac Prom Pers Priv BL VIF Tolerance 

 x  4.16 4.22 4.23 4.28 4.25 4.24 4.20   

S.D. 0.83 0.93 0.91 0.89 0.91 0.90 0.92   

Prod 1.00 0.68** 0.70** 0.66** 0.68** 0.68** 0.65** 5.39 0.19 

Pric  1.00 0.76** 0.72** 0.74** 0.74** 0.80** 2.92 0.77 

Plac   1.00 0.75** 0.77** 0.77** 0.72** 6.12 0.28 

Prom    1.00 0.74** 0.74** 0.69** 7.76 0.85 

Pers     1.00 0.76** 0.72** 2.62 0.46 

Priv      1.00 0.72** 8.68 0.54 

BL       1.00   

**ระดับนัยสำคัญ p < 0.05  
 
 จากตาราง 3 แสดงค่าเฉลี ่ย ส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ค่า VIF ค่า Tolerance และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Prod) ด้านราคา (Pric) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Plac) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Prom) ด้านการให้บริการส่วนบุคคล (Pers) ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (Priv) และความภักดีใน
ตราสินค้ามากินกล้วยภาย (BL) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.65 – 0.80 ซึ่งไม่
เกิน 0.80 มีค่าเป็นบวก แสดงถึงความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน   พิจารณาร่วมกับค่า VIF อยู่
ระหว่าง 2.62 – 8.68 ซึ่งไม่เกิน 10 และค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 0.19 – 0.85 ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.10 
– 1.00 เพราะฉะนั้น ผลการตรวจสอบความเป็นอิสระของตัวแปรอิสระแสดงว่าความสัมพันธ์ของตัว
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แปรอิสระไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) จึงสามารถนำไป
ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได ้
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีในตรา

สินค้ามากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์ 

ความภักดีในตราสินค้า (BL)  
t 

 
p – Value สัมประสิทธิ์

การถดถอย 

(β) 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงท่ี (a) 0.352 0.132 2.673  

ด้านผลิตภัณฑ์ (Prod)  0.220 0.053 4.154 0.000** 

ด้านราคา (Pric)  0.273 0.067 5.091 0.000** 

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Plac)  0.171 0.082 2.089 0.037* 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Prom)  0.156 0.077 2.035 0.043* 

ด้านการให้บริการส่วนบุคคล (Pers)  0.208 0.083 2.498 0.013* 

ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (Priv) 0.555 0.060 9.263 0.000** 

R = 0.898     R² = 0.806     Adjusted R² = 0.803    Std Error = 0.206      F = 271.97 

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ p < 0.05, **ระดับนัยสำคัญทางสถิติ p < 0.01 
 
 จากตาราง 4 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ทุกด้านส่งผลต่อความภักดีใน
ตราสินค้ามากินกล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ สำหรับการทดสอบความเหมาะสมของเส้นถดถอยนี้มีค่าสถิติ F เท่ากับ 271.97 
และพิจารณาค่า R² เท่ากับ 0.806 ซึ่งสามารถอธิบายถึงความผันแปรของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ ได้ร้อยละ 80.60 และพิจารณาจากค่า Adjusted R² เท่ากับ 0.803 แสดงว่าตัว
แปรอิสระร่วมกันอภิปรายปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ได้ร้อยละ 80.30 นอกจากนี้
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าพิจารณาที่ Std. Error of the Estimate เท่ากับ 
0.206 
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อภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 262 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65.50  มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00  เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 118 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000  บาท จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 
25 ใช้บริการสั่งซื้อผ่านทาง Facebook จำนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 และมีราคาต่อครั้งใน
การสั่งซื้อต่อครั้ง 100 – 300 บาท จำนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 
 2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของตราสินค้ามากิน
กล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวม อยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากการที่ลูกค้าที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปของตราสินค้ามากินกล้วย ส่วนใหญ่มองว่า
ผลิตภัณฑ์ของตราสินค้ามากินกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพมีความหลากหลายทั้งในด้านของ
รูปแบบและรสชาติ มีราคาและการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดมีความเหมาะสม รวมถึงปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในด้านอื่น ๆ ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ลูกค้าให้ความสำคัญในเรื่องความ
สะดวกในการสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางติดต่อที่หลากหลาย มีรูปแบบการโฆษณาบน
อินเทอร์เน็ตที่น่าสนใจและทันสมัย การกระตือรือร้นใส่ใจในการให้บริการของพนักงานที่สามารถ
แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้และที่สำคัญไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่
หรือส่งต่อให้แก่ผู ้อื ่นก่อนได้รับอนุญาตซึ ่งสามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วริศรา สู้สกุลสิงห์และวราวุธ ฤกษ์วรารักษ์ (2563) พบว่า ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์สำหร ับการขายส ินค้าผ ่านช ่องทางพาณิชย ์อ ิ เล ็กทรอน ิกส์                                 
(E – Commerce) 6Ps ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ หงสา ปลาทอง (2563) พบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของ
ผู้หญิงวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้าน
ราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการแบบเจาะจงและด้านการรักษาความ
เป็นส่วนตัว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 3. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้ากินกล้วยภายใต้ความปกติ
วิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นลูกค้ามีการซื้อผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปของตราสินค้า “มากินกล้วย” อยู่เป็นประจำมีความชื่นชอบ
ในรสชาติจนเกิดความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าสามารถสั่ง ซ้ือ
ได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางติดต่อที่หลากหลาย จนเกิดทัศนคติที่ดีรู้สึกผูกพันกับตราสินค้า “มากิน
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กล้วย” กล่าวคือเมื่อมีความต้องการผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปจะนึกถึงตราสินค้ามากินกล้วยเป็นอันดับ
แรกรวมถึงยินดีที่จะแนะนําผู้อ่ืนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่มีความลังเลย่อมแสดงให้เห็นถึงความภักดีของ
ผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้ามากินกล้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดา อิงคสฤษฎ์และฉัตรพล ไขแสง
ทอง (2563) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ คนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ที่เคยซื้อสินค้าและบริการ
ผ่านออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความภักดีในการซื้อสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ อยู่ใน
ระดับมาก 
 4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีในตราสินค้ามากิน
กล้วยภายใต้ความปกติวิถีใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากลูกค้าที่เคยซื้อ
ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปของตราสินค้ามากินกล้วยส่วนใหญ่มีความชื่นชอบกับรูปแบบของผลิตภัณฑท์ี่
มีความหลากหลายโดยเฉพาะกล้วยตากรสช็อกโกแลตที่มีรสชาติที่อร่อยถูกปากถูกใจผู้บริโภค มี
ปริมาณและคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับราคาที่มีการระบุชัดเจนสะดวกในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ มีการจัดรายการส่งเสริมการตลาดอยู่ เป็นประจำทำให้ลูกค้าได้รับสว่นลด
ในการซื้อสินค้า ทั้งนี้ตราสินค้าได้มีการให้รายละเอียดในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวที่
ชัดเจนครบถ้วน รวมถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพในการผลิตสร้างความน่าเชื่อถือในการบริโภค
ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเกิดความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าของผลิตภัณฑ์มากินกล้วยและเกิดความ
ภักดีในตราสินค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพร ดิสนีเวทย์ (2559) 
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่ขนมหวาน
ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งผลการทดสอบโดยใช้สถิติ Multiple Regression ส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมมีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่ขนมหวานในห้างสรรพสินค้า อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐจิรา อิ่มวิเศษ (2558) พบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีในรวมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องให้
ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายตามความต้อการ ส่งเสริมหรือสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านรสชาติ ปริมาณและคุณภาพ
ของสินค้าที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ามีทัศนคติเชิงบวกต่อสินค้า และนำไปสู่ความภักดีในตรา
สินค้ามากยิ่งข้ึน 
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 1.2 ด้านราคาส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีในตราสินค้า ดังนั ้น ผู ้ประกอบการควรให้
ความสำคัญกับการตั ้งราคาให้เหมาะสมกับชนิดและคุณภาพของสินค้า ควรมีการอัพเดทราคา
ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจากคู่แข่ง หรือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกิดความภักดีโดยอาศัยแนว
ทางการสร้างความเชื่อมั่นในด้านราคาของสินค้าให้กับลูกค้ามากข้ึนด้วย เพ่ือให้ลูกค้ายังคงภักดีในตรา
สินค้าต่อไป 
 1.3 ด้านช่องทางจัดจำหน่ายส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีในตราสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ควรให้ความสำคัญกับช่องทางการรับยอดสั่งซื้อสินค้า การขนส่งที่รวดเร็ว รวมถึงช่องทางการจ่ายเงิน
ที่สะดวกหลากหลาย เช่น โอนผ่านธนาคารหรือออนไลน์แบงค์ก้ิง การจ่ายผ่านบัตรเครดิต  
 1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีในตราสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ควรให้ความสำคัญกับการสร้างให้ผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์ รู้จักร้านค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำ
อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น การมอบโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ หรือส่วนลด
ให้แก่ผู้บริโภคทั้งรายเก่าและรายใหม่ จะช่วยกระตุ้นและดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจในผลิตภัณฑ์เพิ่มมาก
ขึ้น 
 1.5 ด ้านการให้บร ิการส ่วนบุคคลส่งผลเช ิงบวกต่อความภักด ีในตราส ินค้า ด ังนั้น 
ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญในการสนทนาตอบโต้หรือให้รายละเอียดโดยตรงกับลูกค้ามากที่สุด 
มีการตรวจสอบความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง และรวดเร็ว และเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับกับผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นพื้นฐานในการสร้าง
ตลาดต่อไปในอนาคต 
 1.6 ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ควรคำนึงถึงการให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและมีนโยบายที่จะแจ้งหรือ
ระบุชัดเจนว่าจะไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจด้านการรักษา
ความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาลักษณะพฤติกรรมการซื ้อสินค้าของประชาชนที ่เฉพาะในแต่ละระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่ศึกษาข้อมูลเชิงลึก หรือเลือกกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มแบบเจาะจง
ประเภทสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่างเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยด้านต่าง ๆ 
 2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยภายนอกอื่น ๆ เช่น ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านการเมืองและเทคโนโลยี และปัจจัยภายในอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและความ
ภักดีในตราสินค้าเพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาปรับกลยุทธ์ตามความต้องการของผู้บริโภค 
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การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำเครื่องจักสานผักตบชวาและหวาย 

กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย ตำบลบ้านรี  
จังหวัดอ่างทอง 

Cost and return analysis of water hyacinth and rattan wickerwork : a 
case study of the water hyacinth and wicker community enterprise,  

Ban Ri Subdistrict, Ang Thong Province 
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Sirima Kaewkwrd Pakaphon Soonthonrot Prangtip Sukcharoendeetae and Sawai Tedpun 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการทำเครื่องจัก
สานผักตบชวาและหวาย ตำบลบ้านรี จังหวัดอ่างทอง สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย ตำบลบ้านหนองรี จังหวัดอ่างทอง ต้นทุนการผลิตรวมผลิตภัณฑ์
ผ ักตบชวา จำนวน 175,349.58 บาท ส ่วนผลิตภัณฑ์จากหวายต้นทุนการผลิตรวม จำนวน 
1,487,635.51 บาท เมื่อการเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ของ
การผลิตภัณฑ์ผักตบชวาและหวาย ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา พบว่า รายได้จาการขายผักตบชวา เฉลี่ยต่อปี 
เท่ากับ 264,600.00 บาท ต้นทุนขายเฉลี ่ยต่อปี เท่ากับ 175,349.58 บาท กำไรขั ้นต้นต ่อปี 
89,250.42 บาท และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 77,123.70 บาท ส่วนผลิตภัณฑ์หวายมีรายได้จา
การขายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 1,920,000.00 ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 1,487,635.51  บาท กำไร
ขั้นต้นต่อปี  432,364.49 บาท และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 418,891.21 บาท จุดคุ้มทุนของ
ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ขนาดเล็ก  เท่ากับ  80.00  หน่วย ขนาดกลาง เท่ากับ 63.00 หน่วย ขนาดใหญ่ 
เท่ากับ  53.00  หน่วย  ผลิตภัณฑ์หวาย  ขนาดเล็ก เท่ากับ 61.00 หน่วย ขนาดกลาง เท่ากับ 82.00 
หน่วย  ขนาดใหญ่ เท่ากับ  62.00 หน่วย สรุปได้ว่า ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานและค่าใช้จ่าย
ในการผลิต มีการขึ้นลดของราคาหวายและผักตกชวา ทำให้การกำหนดราคาในแต่ละช่วงเวลาไม่
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เท่ากันขึ้นอยู่กับต้นทุนของหวายและผักตบชวา ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการใช้ประกอบการ ตัดสินใจในการลงทุนและใช้เป็นข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจต่อไป 
 
คำสำคัญ : ต้นทุน ผลตอบแทน ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 
 
Abstract 

 The purposes of the research were to study the cost and returns between 
product of water hyacinth and rattan wickerwork in Ban Ri Subdistrict, Ang Thong 
Province, interviews with sample groups of the community enterprise group weaving 
water hyacinth and rattan wickerwork in Ban Nong Ri Subdistrict, Ang Thong Province. 
The total cost of water hyacinth is 175,349.58 baht and rattan wickerwork is 
1,487,635.51 baht. When comparing incomes expenses and administrative expenses of 
products found the average annual sales revenue of water hyacinth is 264,600.00 baht 
the average annual cost of sales is 175,349.58 baht the annual gross profit is 89,250.42 
baht and the average net income is per year is equal to 77,123.70 baht, the rattan 
wickerwork income from selling boxes made from rattan averages per year is 
1,920,000.00 baht per month the average cost of sales per year is 1,487,635.51 baht 
gross profit per year 432,364.49 baht and average annual net profit is 418,891.21 baht. 
Break – even point of small water hyacinth products is 80.00 units, medium units are 
63.00, large units equal to 53.00 units, small rattan products are 61.00, medium units 
are 82.00, large units equal to 62.00 units. In conclusion, direct raw material costs Labor 
costs and production costs There is an increase in the price of rattan and vegetables 
falling Java. Causing the pricing in each period to be different depending on the cost 
of rattan and water hyacinth Which the results from this study will be very useful in 
the operation Make investment decisions and continue to use it as information for 
those involved or interested parties. 
 
Keyword : Cost , Return, Wicker Products 
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บทนำ 
 ปัจจุบันรัฐบาล ได้ใช้นโยบายการสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยได้จัดทุกจังหวัดได้ดำเนินการ
สนับสนุนให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาการพัฒนาสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสร้าง
ความเจริญให้แก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้ดีขึ้นนอกจากนี้แล้ว
สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการคือ การผลักดันนโยบายจากรากหญ้าสู่รากแก้ว ซึ่งให้ความสำคัญในการ
มุ่งเสริมสร้างศักยภาพสินค้าและมูลค่าเพ่ิมในการผลิตและบริการ โดยการผลิตหรือจัดสรรทรัพยากรที่
มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ด้วยการต่อยอดทักษะภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถ
สร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อเกิดความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ สามารถพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มีจุดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ของตนเองสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นให้สามารถจำหน่ายทั้งตลาดภายใน
และต่างประเทศ (กรมพัฒนาชุมชน, 2561) โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นหนึ่งใน
นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐบาลไทย มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนได้นำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้และประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วย
การนำทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพด้วยการดำรง
รักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น  
  ในการการบริหารต้นทุนองค์กรต้องมีการวิเคราะห์ทั้งในเรื่องของสินทรัพย์ หนี้สินส่วนของ
เจ้าของรวมถึงผลตอบแทนให้มีศักยภาพสูงที่สุดในการปฏิบัติงาน โดยใช้ต้นทุน ค่าใช้จ่ายที่ยืดหยุ่น
และผันแปรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน (ธีรพล แซ่ตั้ง , 2556)                  
การบริหารต้นทุนคือการพยายามลดค่าใช้จ่ายทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและ
วัดผลได้เร็วที่สุดในรูปของตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลงทันที แต่การลดค่าใช้จ่ายอาจจะส่งผลเสียกับ
คุณภาพของสินค้า – บริการที่ลูกค้าจะได้รับก็เป็นได้ ดังนั้น การบริหารต้นทุนอาจจะไปได้ทั้งสอง
แนวทาง คือ ลดต้นทุนโดยไม่กระทบกับคุณภาพสินค้าและบริการหรือการเพิ ่มคุณภาพและ
ภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและบริการเพิ่มราคาขาย โดยวิธีการบริหารต้นทุนทั้งสองแนวทางจะทำให้
ผู้ประกอบการได้รับกำไรสุทธิ ที่มากข้ึน ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะไม่ได้รับสินค้าและบริการที่แย่ลง
กว่าเดิม (อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์, 2559)  

 ตำบลบ้านรี จังหวัดอ่างทอง เป็นสังคมเกษตรกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ส่วนใหญ่ทำจากวัสดุ
พื้นฐานที่ทำขึ้นอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่พบจะใช้วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติในการ
ผลิต เช่น หวาย ผักตบชวา ไม้ไผ่ ดินธรรมชาติ ต้นกก หญ้าแฝก เป็นต้น ปัจจุบันผู้ผลิตได้นำวัสดุใน
ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องจักสาน ผ้าทอมือ เฟอร์นิเจอร์ไม้  ตะกร้า  กระเป๋า กล่อง 
เสื่อ เป็นต้น  การจักสานเป็นลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์และเป็นงานหัตถกรรมที่เก่าแกม่ี
มาหลายชั่วอายุคน ทำเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับการดำรงชีวิต มีการพัฒนารูปแบบให้สวยงาม
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ขึ้นอยู่กับความคิดผู้ผลิต เพราะในอดีตผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่  ผักตบชวา  หวาย จะทำสำหรับไว้ใช้ใน
ครัวเรือนและจับสัตว์ไม่ได้ทำไว้เพ่ือจำหน่าย ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่ม จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้แต่ละชุมชนคดิที่
จะทำผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อจำหน่ายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน                
มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านรูปแบบ มีวิวัฒนาการทางด้านการผลิต เป็นผลมาจากการเรียนรู้ 
ทักษะและความชำนาญ ทำให้สร้างสรรค์ดัดแปลง แต่ง เติม เพิ่มและลดรูปแบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการทั้งทางด้านการใช้สอยและความงาม 
 ดังนั ้น ผู ้ว ิจัยได้เห็นความสำคัญในเรื ่องต้นทุนและผลตอบแทนมีความสนใจที ่จะศึกษา              
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำเครื ่องจักสานผักตบชวาและหวาย กรณีศึกษา          
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย ตำบลบ้านรี จังหวัดอ่างทอง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเป็นทางเลือกและเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการรักษาภูมิ
ปัญญาให้คงอยู่ สามารถเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง  
ๆ ซึ่งผลจากการศึกษาที่ได้ใช้เพื่อเป็นแนวทางที่จะสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัก
สานผักตบชวาและหวายให้ดีขึ้นและเป็นข้อมูลในการตั้งราคาสินค้า ให้สามารถสร้างความได้เปรียบ
และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย ตำบลบ้านรี จังหวัด
อ่างทอง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงพัฒนาลดต้นทุนการผลิตและรักษาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
พ้ืนบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบหรือลวดลายที่ทำสืบต่อกันและดำรงอยู่สืบไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตและผลการตอบแทนจากการผลิตจักสานจากผักตบชวาและหวาย 
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย ตำบลบ้านรี จังหวัดอ่างทอง 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวา     
และหวาย ตำบลบ้านรี จังหวัดอ่างทอง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำเครื่อง     

จักสานผักตบชวาและหวาย กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย ตำบล
บ้านรี จังหวัดอ่างทอง 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ทำการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสาน
ผักตบชวาและหวาย ตำบลบ้านรี จังหวัดอ่างทอง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างที่ออกแบบขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ของการศึกษาและกรอบที่กำหนดขึ้น โดยมี
ข้อความที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย ตำบลบ้านรี จังหวัดอ่างทอง 
ประกอบด้วย คำถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
กระบวนการผลิตจักสานผักตบชวาและหวาย ตอนที ่ 2 ข้อมูลเกี ่ยวกับการผลิต รายได้ และ
ผลตอบแทนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวาและหวาย  ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
และอุปสรรคทั้งจากด้านกระบวนการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวาและหวาย  
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
ในการสร้างเครื่องมือ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 2.1 ทำการทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ต้นทุนและผลตอบแทน 
 2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ ตามกรอบแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ผู้ศึกษาได้ทำการทบทวน
วรรณกรรมมาแล้วเบื้องต้นเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทน 

รายได้จากการขาย 

ต้นทุนการผลิต 
– วัตถุดิบทางตรง 
– ค่าแรงงานทางตรง 
– ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงาน 
– ค่าใช้จ่ายในการขาย 
– ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

อัตรากำไร 
– อัตรากำไรขั้นต้น 
– อัตรากำไรสุทธิ 
-  จุดคุ้มทุน 
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 2.3 นำแบบแบบสัมภาษณ์ ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการที่ปรึกษา
เพ่ือให้มีความถูกต้องและครอบคลุมมากที่สุด  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 3.1 ขอหนังสือรับรองเพื ่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย ตำบล
บ้านรี จังหวัดอ่างทอง 
 3.2 ผู้วิจัยนำหนังสือรับรองเพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ยื่นต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย 
ตำบลบ้านรี จังหวัดอ่างทอง 
 3.3 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่าง โดยและรอรับแบบสอบถามคืนทันทีด้วยตัวเอง 
 3.4 นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์แล้วนำข้อมูลที่ได้
ไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ด้วยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ 

 4. สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
4.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ((Descriptive Method) ซึ่งจะใช้ตารางเพ่ือเป็นการอธิบาย

สภาพกระบวนการผลิต ปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต และการใช้ปัจจัยการผลิตของผู้ผลิตจักสาน
ผักตบชวาและหวาย 

4.2  อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios) 
4.2.1 อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)  
 
อัตรากำไรขั้นต้น = 
    = % 
 
4.2.2 อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เป็นอัตราส่วนที่แสดงว่า ขาย 100 บาท มีกำไร

สุทธิเท่าไร 
 
อัตรากำไรสุทธิ = 
    = % 

 
 
 

      กำไรขั้นต้น x 100 

        ยอดขายสุทธิ 

          กำไรสุทธิหลังหักภาษี x 100 

               ยอดขายสุทธิ 
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ผลการวิจัย  
5 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ((Descriptive Method) 
ตารางที่ 1  แสดงร้อยละของการผลิตผลิตภัณฑ์ผักตบชวาและหวาย 

รายการ จำนวน (หน่วย) ร้อยละ 
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ขนาดเล็ก 180.00 15.79 
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ขนาดกลาง 180.00 15.79 
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ขนาดใหญ่ 180.00 15.79 
รวมผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 540.00 47.37 
ผลิตภัณฑ์จากหวาย ขนาดเล็ก 120.00 10.53 
ผลิตภัณฑ์จากหวาย ขนาดกลาง 240.00 21.05 
ผลิตภัณฑ์จากหวาย ขนาดใหญ่ 240.00 21.05 
รวมผลิตภัณฑ์จากหวาย 600.00 52.63 

รวมทั้งหมด 1,140.00 100.00 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า การผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย ตำบลบ้านรี 

จังหวัดอ่างทอง ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์จากหวาย จำนวน 600.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
52.63 และ ผลิตภัณฑ์จากวาย จำนวน 540.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 47.37 

 
ตารางที่ 2  สรุปเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตภัณฑ์ผักตบชวาและหวายจำแนกตามประเภทของ 
    ต้นทุนการผลิต  

รายการ 
ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ผลิตภัณฑ์จากหวาย 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 
     ผักตบชวา 27,000.00 15.40  
     หวาย  384,000.00 25.81 
     โครงไม้สัก  459,264.00 30.87 
รวมต้นทุนค่าวัตถุดิบทางตรง 27,000.00 15.40 843,264.00 56.68 
ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง 
     ค่าแรงงานทางตรง 81,000.00 46.19 570,000.00 38.32 
รวมต้นทุนค่าแรงงานทางตรง 81,000.00 46.19 570,000.00 38.32 
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ค่าใช้จ่ายการผลิต 
     วัตถุดิบทางอ้อม 37,672.29 21.48 41,398.80 2.78 
     ค่าแรงงานทางอ้อม 5,684.40 3.24 6,315.60 0.42 
     ค่าน้ำประปา 1,136.88 0.65 1,263.12 0.08 
     ค่าไฟฟ้า 8,526.60 4.86 9,473.40 0.64 
     ค่าซ่อมแซม 1,136.88 0.65 1,263.12 0.08 
     ค่าเสื่อมราคา 1,037.39 7.53 1,152.66 1.00 
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต 55,194.44 38.41 60,866.70 5.00 
รวมต้นทุนการผลิต 163,194.44 100.00 1,474,130.70 100.00 

*หมายเหตุ  ค่าเส่ือมราคา ปันส่วนตามสัดส่วนของจำนวนหน่วยที่ผลิต 

จากตารางที่ 2 พบว่า ต้นทุนในการผลิตภัณฑ์ผักตบชวาและหวายจำแนกตามประเภทของ
ต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต้นทุนการผลิตรวม จำนวน 163,194.44 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบทางตรง จำนวน 27,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.40 
ค่าแรงงานทางตรง จำนวน 81,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.19 และค่าใช้จ่ายการผลิต 
จำนวน 55,194.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.41 ส่วนผลิตภัณฑ์จากหวาย ต้นทุนการผลิตรวม 
จำนวน 1,474,130.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบทางตรง จำนวน 
843,264.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.68 ค่าแรงงานทางตรง จำนวน 570,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
38.32 และค่าใช้จ่ายการผลิต จำนวน 60,866.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามลำดับ 
ตารางที่ 3  สรุปการเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  ของการ

ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาและหวาย 

รายการ ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ผลิตภัณฑ์จากหวาย 
รายได้จากการขาย  264,600.00  1,920,000.00 
หัก ต้นทุนการขาย     
     วัตถุดิบทางตรง 27,000.00  843,264.00  
     ค่าแรงงานทางตรง 81,000.00  570,000.00  
     ค่าใช้จ่ายการผลิต 55,194.44 163,194.44 60,866.70 1,474,130.70 
กำไรขั้นต้น  101,405.56  445,869.30 
หักค่าใช้จ่าย     
      ค่าใช้จา่ยในการดำเนนิงาน  24,281.86  26,978.14 
กำไรสุทธิ  77,123.70  418,891.16 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า รายได้ ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ของการผลิตภัณฑ์
ผักตบชวาและหวาย ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา รายได้จากการขายผักตบชวา เฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 264,600.00 
บาท เฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 22,050.00 บาท ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 163,194.44 บาท เฉลี่ยต่อเดือน 
เท่ากับ 13,599.54 บาท กำไรขั ้นต้นต่อปี 101,405.56 บาท เฉลี ่ยต่อเดือน เท่ากับ 8,450.46 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เท่ากับ 24,281.86 บาท เฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 2,023.49 บาทและมีกำไร
สุทธิเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 77,123.70 บาท เฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 6,426.98 บาท ส่วนผลิตภัณฑ์หวาย รายได้
จากการขายกล่องทำจากหวาย เฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 1,920,000.00 บาท เฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ  
160,000.00 บาท ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 1,474,130.70 บาท เฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 122,844.23 
บาท กำไรขั้นต้นต่อปี 445,869.30 บาท เฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 37,155.78 บาท ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงาน เท่ากับ 26,978.14 บาท เฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 2,248.18 บาทและมีกำไรสุทธิเฉลี่ยตอ่ปี 
เท่ากับ 418,891.21 บาท เฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 34,907.60 บาท 

 
2. อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios) 
2.1 อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 
 
อัตรากำไรขั้นต้น = 
 
    = 
 
    =  38.32 % 
 
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 
 
อัตรากำไรขั้นต้น = 
 
 
    = 
 
    = 23.22% 
 

      กำไรขั้นต้น x 100 

        ยอดขายสุทธิ 

      กำไรขั้นต้น x 100 

          ยอดขายสุทธิ 

     101,405.56 x 100 

         264,600.00 

      445,869.30 x 100 

          1,920,000.00 
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2.2 อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)  
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 
 
อัตรากำไรสุทธิ = 
 
 
    = 
 
    = 29.15 % 
 
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 
 
อัตรากำไรสุทธิ = 
 
 
    = 
 
    = 21.82 % 
3. จุดคุ้มทุน 
ผลิตภัณฑ์ผักตับชวา  
 
จุดคุ้มทุน   = 
 
     =  
 
      = 63,366.02 บาท 
ผลิตภัณฑ์ผักตับชวา ขนาดเล็ก   63,366.02 x 180/540 = 21,122.01บาท หรือ 117 หน่วย 
ผลิตภัณฑ์ผักตับชวา ขนาดกลาง 63,366.02 x 180/540 = 21,122.01บาท หรือ 117 หน่วย 
ผลิตภัณฑ์ผักตับชวา ขนาดใหญ่  63,366.02 x 180/540 = 21,122.01บาท หรือ 117 หน่วย 
 
 

     กำไรสุทธิ x 100 

        ยอดขายสุทธิ 

      77,123.70 x 100 

          264,600.00 

     กำไรสุทธิ x 100 

        ยอดขายสุทธิ 

      418,891.21 x 100 

          1,920,000.00 

         ต้นทุนคงท่ี 

      อัตรากำไรส่วนเกิน 

    24,281.86 

       0.3832 
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ผลิตภัณฑ์หวาย  
จุดคุ้มทุน  = 
 
     =  
  
      = 116,184.93 บาท 
ผลิตภัณฑ์หวาย ขนาดเล็ก 116,184.93 x 120/600 = 23,236.99 บาท หรือ 194 หน่วย 
ผลิตภัณฑ์หวาย ขนาดกลาง 116,184.93 x 240/600 = 46,473.97 บาท หรือ 194 หน่วย 
ผลิตภัณฑ์หวาย ขนาดใหญ่ 116,184.93 x 240/600 = 46,473.97 บาท หรือ 194 หน่วย 
4. ปัญหาและอุปสรรคการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและหวาย 
 4.1 ผักตบชวาและหวายมีราคาแพง 
 4.2 ขาดแคลนแรงงาน 
 4.3 ค่าแรงงานปัจจุบันมีอัตราสูงขึ้น 
 4.4 ความไม่แน่นอนเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์ 
 4.5 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
 4.6 การถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง/นายหน้า 
 4.7 ความไม่แน่นอนในตัวผู้ซื้อ ไม่มีลูกค้าประจำ 
 4.8 นักท่องเที่ยวมีอย่างไม่สม่ำเสมอ 

 จากการศึกษา พบว่า การผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย ตำบลบ้านรี  
จังหวัดอ่างทอง  เป็นผลิตภัณฑ์จากหวาย  จำนวน  600.00  หน่วยต่อปี คิดเป็นร้อยละ 52.63  และ 
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา จำนวน  540.00 หน่วยต่อปี คิดเป็นร้อยละ  47.37 
 ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาขนาดเล็กภาพรวม 
เท่ากับ  227.21  บาท  ซึ่งประกอบด้วย  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจำนวน 94.76 บาทต่อหน่วย  
ค่าแรงงานที่ใช้ในการผลิตจำนวน 110.53 บาทต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายในการผลิตจำนวน 21.92 บาทต่อ
หน่วย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน 44.97 บาทต่อหน่วย  
 ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาขนาดกลางภาพรวม 
เท่ากับ  302.24 บาท  ซึ่งประกอบด้วย  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจำนวน 119.79 บาทต่อหน่วย  
ค่าแรงงานที่ใช้ในการผลิตจำนวน 160.53 บาทต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายในการผลิตจำนวน 21.92 บาทต่อ
หน่วย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน 44.97 บาทต่อหน่วย  
 ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาขนาดใหญ่ภาพรวม 
เท่ากับ  377.21 บาท  ซึ่งประกอบด้วย  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจำนวน 144.76 บาทต่อหน่วย  

           ต้นทุนคงท่ี 

      อัตรากำไรส่วนเกิน 
   26,978.14 

    0.2322 
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ค่าแรงงานที่ใช้ในการผลิตจำนวน 210.53 บาทต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายในการผลิตจำนวน 21.92 บาทต่อ
หน่วย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน 44.97 บาทต่อหน่วย   
 ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานผลิตภัณฑ์หวายขนาดเล็กภาพรวมเท่ากับ 
1,238.37 บาท  ซึ่งประกอบด้วย  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจำนวน 1,064.34 บาทต่อหน่วย  ค่าแรงงาน
ที่ใช้ในการผลิตจำนวน 152.11 บาทต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายในการผลิตจำนวน 21.92 บาทต่อหน่วย และ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน 44.97 บาทต่อหน่วย  
 ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานผลิตภัณฑ์หวายขนาดกลางภาพรวม
เท่ากับ 1,775.14 บาท  ซึ่งประกอบด้วย  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจำนวน 1,389.01 บาทต่อหน่วย  
ค่าแรงงานที่ใช้ในการผลิตจำนวน 364.21 บาทต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายในการผลิตจำนวน 21.92 บาทต่อ
หน่วย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน 44.97 บาทต่อหน่วย 
 ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานผลิตภัณฑ์หวายขนาดใหญ่ภาพรวม
เท่ากับ 2,231.14 บาท  ซึ่งประกอบด้วย  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจำนวน 1,765.01 บาทต่อหน่วย  
ค่าแรงงานที่ใช้ในการผลิตจำนวน 444.21 บาทต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายในการผลิตจำนวน 21.92 บาทต่อ
หน่วย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน 44.97 บาทต่อหน่วย 
 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผักตบชวาขนาดเล็กจำนวน 70,200.00 บาท เฉลี่ย 390 บาท
ต่อหน่วย รายได้จากการขายกระเป๋าผักตบชวาขนาดกลางจำนวน  88,200.00 บาท เฉลี่ย 490บาท
ต่อหน่วย รายได้จากการขายกระเป๋าผักตบชวาขนาดใหญ่จำนวน  106,200.00  บาท เฉลี่ย 590 
บาทต่อหน่วย 
 รายได้จากการขายกล่องหวายขนาดเล็กจำนวน 240,000.00 บาท เฉลี่ย 2,000 บาทต่อหน่วย  
รายได้จากการขายกล่องหวายขนาดกลางจำนวน 720 ,000.00 บาท เฉลี่ย 3,000 บาทต่อหน่วย  
รายได้จากการขายกล่องหวายขนาดใหญ่จำนวน  960,000.00 บาท เฉลี่ย 4,000 บาทต่อหน่วย 
 
อภิปรายผล 

 ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ผักตบชวาขนาดเล็กภาพรวม เท่ากับ  227.21 บาท ขนาด
กลางภาพรวม เท่ากับ 302.24 บาท ขนาดใหญ่ภาพรวม เท่ากับ 377.21 บาท รายได้จากการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ผ ักตบชวาขนาดเล็กจำนวน 70,200.00 บาท เฉลี ่ย 390 บาท ขนาดกลางจำนวน  
88,200.00 บาท เฉลี่ย 490 บาทต่อหน่วย ขนาดใหญ่จำนวน 106,200.00 บาท เฉลี่ย 590 บาทต่อ
หน่วย ส่วนต้นทุนที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์หวายขนาดเล็กภาพรวมเท่ากับ 1,238.37 บาท ขนาด
กลางภาพรวมเท่ากับ 1,775.14 บาท ขนาดใหญ่ภาพรวมเท่ากับ 2,231.14 บาท รายได้จากการขาย
กล่องหวายขนาดเล็กจำนวน 240,000.00 บาท เฉลี ่ย 2,000 บาทต่อหน่วย ขนาดกลางจำนวน  
720,000.00 บาท เฉลี่ย 3,000 บาทต่อหน่วย ขนาดใหญ่จำนวน 960,000.00 บาท เฉลี่ย 4,000 บาท
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ต่อหน่วย เปรียบเทียบ รายได้ ค่าใช้จ่าย ของการผลิตภัณฑ์ผักตบชวาและหวาย ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 
ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 38.32% อัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 29.15% ผลิตภัณฑ์
จากหวาย มีอัตรากำไรขั ้นต้นเท่ากับ 23.22% อัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 21.82% จุดคุ ้มทุนของ
ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เท่ากับ 117 หน่วย จุดคุ้มทุนของ
ผลิตภัณฑ์จากหวาย ทั ้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เท่ากับ 194 หน่วย ซึ ่งจะพบว่า
จุดคุ้มทุนของผลิตภัณฑ์จากหวาย ขนาดเล็ก มีจุดคุ้มทุนที่สูงกว่ายอดขายที่มีจำนวน 120 หน่วย 
ดังนั ้น จากจุดคุ ้มทุนที ่ส ูงกว่าหน่วยขาย จะทำให้กลุ ่มว ิสาหกิจชุมชนขาดทุนสอดคล้องกับ                    
นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น (2560) ได้ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานพ้ืนบ้าน บ้านดงชะพลู ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ และสอดคล้องกับปรารถนา คงสำราญ (2550) ได้ศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
ผักตบชวา OTOP ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานผักตบชวาบ้านมหานาม ในจังหวัดอ่างทอง ผล
การศึกษาพบว่า กระบวนการของขั้นตอนการผลิตงานหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านมหานามนั้น 
การผลิตประกอบด้วยการจักสานแบบดั้งเดิมและการจัดสารในรูปแบบที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการ
ของตลาด ลักษณะในการจักสานเป็นการผลิตงานภายในครอบครัวและในชุมชนบ้านมหานาม การ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์สามารถจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ผลกากการศึกษาครั้งนี้
เห็นได้ว่า เกิดการพัฒนาการรูปแบบของผลิตภัณฑ์จักสารผักตบชวา  มีการพัฒนารูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์จักสารให้ตรงตามความต้องการของตลาด  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

  1.1 หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรส่งเสริมให้ มีการจัดอบรม เรื ่องการวิเคราะห์ต้นทุนการ
จำแนกต้นทุน หรือการวางระบบบัญชีต้นทุนและการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทงาน
จักสานของวิสาหกิจชุมชน  
  1.2 ควรจัดทำระบบบัญชีต้นทุนด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมให้กับ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทงานจักสานของวิสาหกิจชุมชน 

  1.3 ควรมีผู้ทำบัญชี ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง และ สามารถ
นำเอกสารข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการบริหารจัดการควบคุมทั้งในด้านการผลิตและดำเนินงานของ
กลุ่มจักสาน   

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตของการผลิตเครื่องจักสาน เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้กลุ่มต่อไป 
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  2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่เหมาะสม
สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ในจังหวัดต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการงานต่อไป 
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คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ 
ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 
QUALITY OF WORK – LIFE AFFECTING ON ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT OF OPERATIONAL LEVEL GOVERNMENT OFFICERS OF 
LAND TRANSPORT (CENTRAL), BANGKOK 

 

สุวรรณี หงษ์วิจิตร1,  ศิริมา แก้วเกดิ2, และ วิมลสิริ  อินทเกต3ุ 
Suwannee Hongwijit  Sirima  Kaewkerd  and  Wimonsiri  Intagad 

 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

ข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาระดับความ
คิดเห็นความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) 
กรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับ
พนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการระดับ
พนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร จำนวน 270 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                      
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ซึ่งด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในอันดับแรก ได้แก่ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล รองลงมา คือ                          
ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน 
และด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการ
กรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร มีผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงาน 
ด้านพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านประชาธิปไตยในองค์กรและด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ทำงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) 
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งให้ดียิ่งขึ้นและเกิดความ
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พึงพอใจต่อการทำงาน นำไปสู ่ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) 
กรุงเทพมหานคร 
 

คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต , การทำงาน , ความผูกพันต่อองค์กร 
 

Abstract  
The objectives of this study were as follow. 1) To study the level of opinions on the 

quality of work-life of operational level government officers of the Department of Land 
Transport (Central), Bangkok. 2) To study the level of opinions on organizational commitment 
of operational level government officers of the Department of Land Transport (Central), 
Bangkok. 3) To study the quality of work-life affecting on organizational commitment of 
operational level government officers of the Department of Land Transport (Central), Bangkok. 
There were 270 samples selected from operational level government officers of the 
Department of Land Transport (Central) by simple random sampling. The collection of data 
by the questionnaires. It was then analyzed using descriptive statistics such as frequency, 
percentage, mean, standard deviation and the hypothesis test with multiple regression 
analysis. 

The results showed that level of opinions on the quality of work-life in overall was at 
a high level. Consider by descending order; the first rank was the development of human 
abilities, followed by democracy in the organization, the work environment, the balance 
between work and life, adequate and fair compensation. The organizational commitment of 
operational level government officers of the Department of Land Transport (Central), Bangkok 
was the first rank. The hypothesis testing showed that quality of work-life personality 
development in the issues of, the democracy in the organization, the balance between work 
and life affected the organizational commitment of operational level government officers of 
the Department of Land Transport (Central), Bangkok. With statistically significant at level .01. 
The results of this study can be used as a guideline for making the development and 
promotion for operational level governmentofficers, creating satisfaction on working at the 
organization leads to the organizational commitment of government officers of the 
Department of Land Transport (Central), Bangkok. 

 

Keywords : Quality of Life , Work , Organizational Commitment 
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บทนำ 
ในปัจจุบันประเทศไทยยังต้องพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงในอีกหลาย ๆ บริบทที่สำคัญ เช่น 

สภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ทั้งนี้โดยถือว่าเป็นโอกาสและข้อจำกัดในการที่จะพัฒนาประเทศ ซึ่งจำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคคลและต้องจัดให้มีระบบที่สามารถจะปรับตัวให้พร้อม
รับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (ธเนษฐ์ศักดิ์ เพชรรัตน์, 2561) และท่ีจะแสวงหาผลประโยชน์ที่รู้ทัน
โลกาภิวัฒน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุก ๆ ภาคส่วนในการดำเนินงานต่าง ๆ องค์กรปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ต้องพบเจอกับการเปลี ่ยนแปลง โดยทั้งด้านสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยองค์กรจะต้องมีการกำหนดเป้าหมาย
พร้อมกับวัตถุประสงค์องค์กรไว้อย่างถูกต้องและชัดเจน ซึ่งมีความจำเป็นมาก รวมทั้งการกำหนดกล
ยุทธ์เพื่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีทั้งกลุ่มที่ทำงานร่วมกันและย่อม
มีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน แต่กลุ่มคนนี้ก็จะมีความต้องการ ในการทำงานตามเป้าหมายให้
สำเร็จ และในการทำงานตามกลยุทธ์ขององค์กรจะต้องอาศัย ความร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรหลาย 
ๆ ฝ่าย โดยผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องคอยประสานความร่วมมือ เพ่ือทำให้การดำเนินงานของฝ่ายต่าง 
ๆ ไปในทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้และนอกจากนั้นองค์กรมีกล
ยุทธ์หรือแนวทางในการทำงานที่ดีแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่าง คือ ทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในองค์กรนั้นถือ
ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร โดยมีบทบาทท่ีสำคัญที่สุดในองค์กรที่จะทำหน้าที่ในการ
นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้และสู่ความสำเร็จได้ (วรางคณา กาญจนพาที, 2556)  บุคลากร
ในองค์กรนั้นจัดได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีต่อความสำคัญขององค์กรและในส่วนของคุณภาพชีวิตใน
การทำงานบุคลากรถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ ดังนั้นองค์กรจะต้องรู้ถึงความต้องการของผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือแม้กระทั่งผสมผสานความต้องการให้ตรงตามเป้าหมายขององค์กร บุคลากรขององค์กรจะ
มีประสิทธิภาพในการทำงานได้นั้นองค์กรจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร
เพราะถือว่าเป็นหัวใจหลักท่ีองค์กรจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งคุณภาพชีวิตในการทำงานนั้นถือ
ได้ว่าเป็นการรับรู้ถึงความเป็นอยู่และความสุขในชีวิตโดยรวมของบุคลากร โดยเกี่ยวข้องกับการ
ทำงานในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทน รายได้ สภาพแวดล้อมและการทำงานที่ได้รับความ
ปลอดภัย โอกาสความก้าวหน้าในสายงานอาชีพและความมั่นคงในสายงาน ซึ่งบุคลากรนั้นสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้และได้รับสิทธิส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกันพร้อมกับความสมดุลระหว่าง
ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรที่ได้ทำงานอยู่ในองค์กรได้ทำงานอย่างมี
ความสุข (พิมลพรรณ แซ่เหลี่ยว  และคณะ, 2559)  และบุคลากรจะทำงานด้วยความทุ่มเทและเต็ม
ใจในการทำงานได้นั้น พวกเขาต้องได้รับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการ
ทำงานจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อ
องค์กร และนอกจากจะมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้นแล้วก็ยังส่งผลไปยังความผูกพันต่อองค์กรที่
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ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กร กล่าวได้ว่าถ้าหากว่าองค์กรใดที่สามารถทำให้บุคลากรเกิด
ความสุข ความพึงพอใจ ความรักองค์กรและความผูกพันที่รู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จะทำให้
บุคลากรมีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป โดยจะให้ความทุ่มเท ความเต็มใจ ที่จะ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ องค์กรจึงจะต้องให้ความใส่ใจต่อความผูกพันของ
บุคลากรเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีความผูกพันในองค์กรมากยิ่งขึ้น (วรวรรณ ตอวิวั ฒน์, 
2555) 

ความผูกพันต่อองค์กรนั้นเป็นเครื่องชี้วัดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการพอใจในการปฏิบัติงาน 
เมื่อบุคลากรเกิดความรู้สึกที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรก็จะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมต่อเนื่อง 
เช่น มีความพยายาม มีความเสียสละ การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติไม่ขาดงานและมีความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทเพ่ือให้งานในองค์กรออกมาดีและมีประสิทธิภาพ และคิดที่จะปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรนานยิ่งขึ้น 
แต่ในทางกลับกันถ้าบุคลากรไม่มีความผูกพันต่อองค์กรเมื่อพบเจอปัญหา เกิดความอึดอัด ไม่พอใจกับ
งานที่ทำอยู่หรือมีความคิดว่าตนเองไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรก็จะส่งผลให้งานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ทำนั้นออกมาในรูปแบบที่ไม่มีคุณภาพ และข้าราชการกรมขนส่งทางบกจึงถือว่าเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่สำคัญ จากการสำรวจข้อมูล (วรารักษ์ ลีเลิศพันธ์, 2557)  

กำลังคนของกรมขนส่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 พบว่า กรมการขนส่งทางบกมี
จำนวนการสูญเสียข้าราชการเพ่ิมจำนวนมากขึ้น ดังภาพที่ 1 

ที่มา : เสกสรรค์, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2563  

ภาพที่ 1  แสดงจำนวนการสูญเสียของข้าราชการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) 
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จากภาพที่ 1 จะแสดงให้เห็นว่า กรมขนส่งทางบกมีปัญหาการสูญเสียกำลังคนในภาครัฐ ที่มี
สาเหตุมาจากการลาออกของข้าราชการที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 มีจำนวนคนที่ลาออก         
27 คน และผู้ที่มีการโอนย้าย 11 คน และปี 2562 นั้น มีคนลาออก 65 คน และมีคนต้องการย้ายถึง 
14 คน ทำให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2558 – 2562 ทิศทางแนวโน้มลาออกเพ่ิมข้ึนและคิดเป็น 3 เท่า จึงทำให้
กรมขนส่งทางบกเกิดการทำงานที่ล่าช้าและส่งผลเสียต่อองค์กร เนื่องจากขาดบุคลากรในการทำงาน
จึงทำให้การดำเนินงานในแต่ละวันนั้นเกิดความล่าช้าไม่ว่าจะด้านเอกสารที่ต้องใช้เวลาในการทำงาน
นานขึ้น ด้านการให้บริการประชาชนที่ไม่เพียงพอต่อประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งทำให้ผลงานที่
ออกมานั้นยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอเท่าที่ควร เมื่อพิจารณาแล้วไม่ว่าราชการ จะมีสวัสดิการ 
ประโยชน์อื่น ๆ ที่เกื้อกูลข้าราชการก็ตาม ที่จะสามารถทำให้ข้าราชการมีความรู้สึกว่ามีความมั่นคงใน
ชีวิต แต่ก็อาจจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้ข้าราชการกรมขนส่งทางบกตัดสินใจลาออกจาก
งาน และการลาออกนั้นเป็นปัญหาที่มีความสำคัญของกรมขนส่งทางบก เนื่องจากงานของกรมขนส่ง
ทางบกส่วนใหญ่ยังต้องทำงานที่ต้องใช้บุคลากรในการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่ว ถึง
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตใน
การทำงานที ่ส ่งผลต่อความผูกพันต ่อองค์กรของข้าราชการกรมขนส่งทางบก(ส ่วนกลาง) 
กรุงเทพมหานคร 5 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านประชาธิปไตย ในองค์กร ด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการทำงาน ซึ่งข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร โดยนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการ
ดูแลข้าราชการกรมขนส่งทางบกให้ดียิ่งขึ ้น เพื่อป้องกันปัญหาการลาออกในอนาคตได้และรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์กรได้ยาวนานและปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือใช้
ในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการระดับพนักงาน
ปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 

2. เพื ่อศึกษาระดับความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงาน
ปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับ
พนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 
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วัตถุประสงค์สอดคล้องกับชื่อเรื่องของการวิจัย 
เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับ

พนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐาน 

คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ ระดับพนักงาน
ปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  
ขอบเขตด้านเนื้อหา  

การวิจัยนี ้เพื ่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
ข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแปรที่
ศึกษา  ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ (Independent variables) คือ คุณภาพชีวิตในการทำงาน ประกอบด้วย 
1) ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
2) ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
3) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
4) ด้านประชาธิปไตยในองค์กร 
5) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน 
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย 1. ด้านจิตใจ 

2. ด้านการคงอยู่ 3. ด้านบรรทัดฐาน 

ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ
ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่ง    

ทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 
1. ด้านจิตใจ 
2. ด้านการคงอยู่ 
3. ด้านบรรทัดฐาน 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน 

 1. ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
 2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
 4. ด้านประชาธิปไตยในองค์กร 
 5. ด้านความสมดุลระหวา่งชีวติและการทำงาน 
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก 
(ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร จำนวน 835 คน (เสกสรรค์, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2563) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบ ก 
(ส่วนกลาง) จำนวน 270 คน จำแนกตามการจัดระเบียบบริหารราชการออกเป็นส่วนกลาง 21 
หน่วยงาน และใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage 
Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยข้อมูล
ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน ประกอบด้วย 1) ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 2) 
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ด้านประชาธิปไตยใน
องค์กร5) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และข้อมูลปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร 
ประกอบด้วย 1. ด้านจิตใจ 2. ด้านการคงอยู่ 3. ด้านบรรทัดฐาน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ เพ่ือให้ทราบ
ถึงลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percent) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น สถิติที ่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ 

การตรวจสอบเครื ่องมือวิจัย นำแบบสอบถามที ่ผ ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และ
คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือ
ความเหมาะสมของแบบสอบถาม ในการวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อคำถามและภาษาที่ใช้ พร้อมทั้งนำ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนื ้อหาพิจารณาจากดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item – 
Objective Congruence : IOC) โดยประเมินข้อคำถามว่าสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการศึกษาหรือไม่ ซึ่ง
มีเกณฑ์การประเมินความสอคล้องโดยกำหนดคะแนน (นพพร ธนะชัยขันธ์, 2550) จากการคำนวณ
ค่า IOC ของแบบสอบถาม 

การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
บริษัทลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่แท้จริง จำนวน 30 ชุด และนำแบบสอบถามที่ตอบแล้วมาตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือโดยการวิเคราะห์หาค่าครอนบาร์คแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Analysis Test) ซึ่ง
ค่าความเชื่อมั่นที่ได้ควรจะมีค่ามากกว่า 0.70 ขึ้นไป (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , 2550) ผลจากการ
ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) พบว่า ผลของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาที่ได้จากการตรวจสอบข้อ
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คำถามในแต่ละด้านนั้น มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0.702 – 0.980 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 จึงถือได้ว่า
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยแบ่งตามแหล่งข้อมูล 
ดังนี้ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ดำเนินการแบบ
เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามมีการดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอน  และรวบรวมข้อมูล
แบบทุติยภูมิ (Secondary Data) การหารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากอินเตอร์เน็ต บทความการวิจัย 
รายงาน และวิจัยที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีกำลังศึกษา 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็น เป็นการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการ
ทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก 
(ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 

3. วิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
ด้านประชาธิปไตยในองค์กร และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของข้าราชการ ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวิจัย  

การวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ
ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้นำเสนอตามลำดับ 
ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อ

องค์กรของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 
3. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับ

พนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 
4. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
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1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 270 คน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 30 – 45 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท 
2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร
ของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 

2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการ
ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
และเพียงพอ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  

2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการ
ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน จากการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

2.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการ
ระดับพนักงานปฏิบ ัต ิการกรมขนส่งทางบก (ส ่วนกลาง) กร ุงเทพมหานครด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล จากการศึกษาด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็น อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

2.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการ
ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ด้านประชาธิปไตยในองค์กร 
จากการศึกษาด้านประชาธิปไตยในองค์กร โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน  

2.5 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการ
ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการทำงานจากการศึกษาด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็น อยู่ในระดับมาก  
3. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับ
พนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับ
พนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
จิตใจ ด้านบรรทัดฐาน ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการคงอยู่ 
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4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
คุณภาพชีวิตในการทำงาน ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพแวดล้อมใน

การทำงาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการทำงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ ระดับพนักงานปฏิบัติการ
กรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา เรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร
สามารถอภิปรายการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการระดับพนักงาน
ปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของ
ข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
การพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านประชาธิปไตยใน
องค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และด้านที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านค่าตอบที่เป็นธรรมและเพียงพอ  

2. ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงาน
ปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรม
ขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร พบว่า ข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทาง
บก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะข้าราชการระดับ
พนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร มีความเชื่อมั่นในความมั่นคงของ
องค์กร มีความพึงพอใจต่องานที่ปฏิบัติและพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งและกฎระเบียบขององค์กรเพ่ือ
ต้องการรักษาการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร และข้าราชการมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำงาน
เพื่อองค์กรและเสียสละเพื่อปฏิบัติงานต่อองค์กรและพร้อมที่จะอยู่ในองค์กรต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของพูนพงษ์ คูนา (2561) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานและวัฒนธรรมโรงเรียนที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆ
มณฑลจันทบุรี ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เพราะโรงเรียน มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนกว่าโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนอื่น ๆ ครู
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พร้อมที่จะมาทำงานกับทางโรงเรียนและมีความเต็มใจในการทำงานเพ่ือประโยชน์ของโรงเรียนเพ่ือให้
ได้ตามเป้าหมายและค่านิยมของโรงเรียนและสอดคล้องกับการศึกษาของโย อาชา และคณะ (2562) 
ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลตำบลใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญเกี่ยวกับความผูกพัน
ต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก เพราะเทศบาลมีวิธีการสร้างเสริมสภาพทางจิตใจ จัดกิจกรรมต่าง ๆ จนทำ
ให้พนักงานเทศบาลเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าของการทำงานในเทศบาลของตน ซึ่งการมีความผูกพัน
ต่อองค์กรสูงจะส่งผลดีต่อการทำงาน โดยจะทำให้พนักงานเทศบาล มีความรู ้ส ึกจงรักภักดี 
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานตามคำสั่งและกฎระเบียบขององค์กรเพ่ือรักษาการเป็นสมาชิกที่ดี 

3. คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับ
พนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการวิจัย
ได้ดังต่อไปนี้ 

ผลการศึกษา คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ
ระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพชีวิต ในการ
ทำงาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการทำงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่ง
ทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร สำหรับด้านค่าตอบแทนที ่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

3.1 คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงาน
ปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
เพียงพอไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก 
(ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ เนื่องจากข้าราชการไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญแต่กลับได้รับค่าตอบแทนที่ไม่
เพียงต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน จึงทำให้ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับ
การศึกษาของธนพล แสงจันทร์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลคุณภาพชีวิต
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานผ่านความผูกพันขององค์กรของพนักงานบริษัทประกันภัย และ
สอดคล้องกับการศึกษาของประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานที่
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงาน ด้าน
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร สามารถอธิบายได้ว่า พนักงาน
ที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยไม่เหมาะสมกับความสามารถที่พนักงานมีส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตใน
ปัจจุบัน ซึ ่งอาจส่งผลโดยตรงต่อความรู ้สึกที ่พนักงานมีต่อองค์การความผูกพันต่อองค์การของ
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พนักงาน เพราะรายได้ที่ได้รับนั้น ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นในยุคปัจจุบันย่อมมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานผู้บริหารควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและยุติธรรม
ให้เพียงพอต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นให้กับพนักงาน เพราะพนักงานส่วนมากมีสถานภาพที่มีครอบครัว
ย่อมทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตที่สูงขึ้นกว่าปกติ 

3.2 คุณภาพชีวิตในการทำงานด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงาน
ปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 
เนื่องจากอุปกรณ์สำนักงานไม่ค่อยทันสมัยสำหรับในยุคปัจจุบัน เช่นคอมพิวเตอร์ สถานที่จอดรถ และ
ห้องน้ำไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ ทำให้ข้าราชการรู้สึกว่าไม่ได้รับความสะดวกสบายในการทำงานจึงทำ
ให้ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับการศึกษาของประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ (2561) ได้
ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสอดคล้องกับ
การศึกษาของพิมลพรรณ แซ่เหลี่ยว และคณะ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการศึกษา พบว่า 
คุณภาพชีวิตในการทำงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
สามารถอธิบายได้ว่า การดูแล สนับสนุนและส่งเสริมในด้านสถานที่อำนวยความสะดวกนั้นไม่เพียงพอ
ต่อจำนวนบุคลากร อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน  ไม่เพียงพอ ระบบการดู แลความสะอาด ส่งผลให้
บุคลากรไม่เกิดความผูกพัน 

3.3 คุณภาพชีวิตในการทำงานด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคลส่งผลต่อ ความผูกพัน
ต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคลส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของข้าราชการระดับ
พนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนด
ไว้ เนื่องจากกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญต่อนโยบายการสร้าง
คุณภาพชีวิตในการทำงานให้กับข้าราชการ คือ การพัฒนาความสามารถ การ เพิ่มศักยภาพของ
ข้าราชการให้ข้าราชการมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อีกทั้งการเพิ่มโอกาสให้ข้าราชการ โดยการ
ส่งข้าราชการไปอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อให้ข้าราชการได้ใช้ฝีมือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มที่ รวมทั้งการมอบโอกาสให้ข้าราชการ ได้ทำงานที่สำคัญและท้าทายกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งจะทำให้ข้าราชการรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า โดยมีการสอดคล้องกับการศึกษาของพัชรี
ภรณ์ ไชยมหา และฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ (2558) เรื่อง อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานและผล
การปฏิบัติงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ ของเจ้าหน้าที่ธุ รกิจสัมพันธ์รายปลีกและรายกลาง
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ต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสอดคล้องกับการศึกษาของมณฑิชา เป้าบุญปรุง 
และการุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ (2559) เรื ่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์การของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงาน ด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคลส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร สามารถอธิบายได้ว่า คุณภาพชีวิตในการ
ทำงานมีอิทธิพลทางบวกหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทำงาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคลที่เป็นไปในทางบวกนั้น เนื่ องจากการให้
ความสำคัญแก่พนักงานไม่ว่าจะส่งพนักงานให้ไปอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเพ่ือส่งเสริม
ความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ทำงานที่สำคัญและท้าทาย ดังนั้นจึงทำให้
พนักงานคิดว่าองค์กรเห็นความสำคัญจึงทำให้เกิดความผูกพันไปในทางบวก 

3.4 คุณภาพชีวิตในการทำงานด้านประชาธิปไตยในองค์กรส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้าน
ประชาธิปไตยในองค์กรส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรม
ขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ เนื่องจากกรมขนส่ง
ทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร เปิดโอกาสให้สิทธิทุกคนในองค์กรอย่างโปร่งใสและเท่าเทียม 
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของข้าราชการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมีความเป็นกันเองใส่
ใจในทุก ๆ เรื่อง ซึ่งทำให้ข้าราชการรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่สำคัญภายในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของพัชรีภรณ์ ไชยมหา และฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ (2558) เรื่อง อิทธิพลของคุณภาพชีวิตใน
การทำงานและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ ของเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายปลีก
และรายกลางต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสอดคล้องกับการศึกษาของมณฑิชา 
เป้าบุญปรุง และการุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ (2559) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์การของ
พนักงานมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏพระนคร ผลการศ ึกษา พบว ่า ค ุณภาพช ีว ิตในการทำงาน                             
ด้านประชาธิปไตยในองค์กรส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรสามารถอธิบายได้ว่า คุณภาพชีวิตในการ
ทำงานมีอิทธิพลทางบวกหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานด้านประชาธิปไตยในองค์กรที่เป็นไปในทางบวกนั้น เนื่องจากผู้บังคับบัญชามีการ
วางแผนงานคุณภาพชีวิตการทำงานมาใช้ปรับเปลี่ยนบทบาทและทัศนคติใหม่ที่มีต่อพนักงาน เพ่ือ
สร้างบรรยากาศระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานให้เกิดความไว้วางใจ เชื่อถือกันและกัน โดยไม่มี
ความเป็นปรปักษ์ต่อกัน แผนงานคุณภาพชีวิตการทำงานจะสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือกัน จากการ
ทำงานเป็นทีมผู้บังคับบัญชาจึงต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจังไม่ว่าจะสิทธิทุกคนในองค์กรอย่าง
โปร่งใสและเท่าเทียม รับฟัง ความคิดเห็นและมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อให้พนักงานคิดว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรและพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่และเต็มใจในการทำงานเพ่ือองค์กร 
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3.5 คุณภาพชีวิตในการทำงานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานส่งผลต่อความ
ผูกพันต ่อองค์กรของข้าราชการระด ับพน ักงานปฏิบ ัต ิการกรมขนส่งทางบก (ส ่วนกลาง) 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์ กร
ของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ เนื่องจากกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ได้มีการแบ่ง
เวลาการทำงานของข้าราชการให้เหมาะสมเพื่อส่งผลให้ข้าราชการเกิดความพอใจกับเวลา ในการ
ทำงานขององค์กร และกรมขนส่งมีเวลาพักผ่อนและใช้ชีวิตส่วนตัวกับครอบครัวหลังเลิกงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของเอกลักษณ์ ชุมภูชัย (2561) เรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จำกัด (แมนพาวเวอร์ สาขาลำพูน) และสอดคล้องกับการศึกษาของภัทร์ศยา  จันทรา
วุฒิกร (2558) เรื ่อง คุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตใน
การทำงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร สามารถ
อธิบายได้ว่า คนวัยทำงานต้องการสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน เพ่ือส่งผลให้ชีวิตเป็นชีวิตที่มี
คุณค่า ดังนั้น ผู้บริหารควรมีการมอบหมายงานให้พอเหมาะสมทำให้พนักงาน    มีความพอใจกับเวลา
ในการทำงานขององค์กร โดยช่วงเวลาในการทำงานตามกฎหมายแรงงานกำหนด มีเวลาพักผ่อนและ
ใช้ชีวิตส่วนตัวกับครอบครัวหลังเลิกงานอย่างเพียงพอ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อ ความผูกพันต่อองค์กร
ของข้าราชการระดับพนักงานปฏิบัติการกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรทำการศึกษาข้าราชการแบบเฉพาะเจาะจง ในแต่ละสายงานในกรมขนส่งทาง
บก (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร เพื่อทำให้ทราบถึงความต้องการ ปัญหา และอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
และส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้ได้รับทราบข้อมูลที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในกรมขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) 
กรุงเทพมหานครเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งจังหวัดใกล้เคียง
และเขตภาคกลาง เพ่ือให้ผลการศึกษามีความชัดเจนและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

3. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานในรูปแบบอื่น ๆ และควรทำการศึกษาด้วยการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
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การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนผ่าน E-Learning กับผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาที่เรียนด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ในสถานณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ              

โควิด-19 วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดิบปริญญาตรี 

Comparison of the learning outcomes of students studying through                   
E-Learning and the learning outcomes of students studying online 
platforms in the COVID-19  pandemic  Computer programming of 

bachelor's degree students 
 

ประภาศร ี บิดาศักดิ1์ 
Praphasri Bidasak 

  
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนผ่าน                     
E-Learning กับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ในสถานณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19 วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดิบปริญญาตรี  รวมทั้ง
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนผ่าน                    
E-Learning กับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ในสถานณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19 วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดิบปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษา 1/2564  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  จำนวน 60 คน  โดย
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  คือกลุ่มที่เรียนผ่าน E-Learning กับกลุ่มที่เรียนด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึง 
แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบหลังบทเรียน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ที่เรียนผ่าน E-Learning กับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่
เรียนด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์  มีประสิทธิภาพ  82.09/81.10  สูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้  และ
กลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่าน E-Learning มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วย 
แพลตฟอร์มออนไลน์  ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ระบบ E-Learning ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้
แทนการเรียนการสอนแบบแพลตฟอร์มออนไลน์  ได้ 
 

คำสำคัญ : การเรียนรู้โดยใช้ระบบ E-Learning บทเรียนออนไลน์ และแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น 

Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams 

 
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
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Abstract 
The objectives of  this study are  to  find the effectiveness of learning outcomes 

of students studying through E-Learning and learning outcomes of students studying 
with online platforms in the situation of the COVID-19 epidemic. a subject of computer 
programming of undergraduate students to compare the achievement before and after 
school and  find the satisfaction of students studying through E-Learning with the 
learning outcomes of students studying with online platforms in the situation of the 
COVID-19 pandemic. a subject of computer programming of undergraduate students 
 The results of this study consisted of 60 students, first year undergraduate 
students in semester 1/64 in the field of business computing at Siam College of 
Technology and were divided into 2 groups: the control group was taught by traditional 
methods. As for the experimental group this time, the learning method was used with 
the E-Learning system. The tools used in this research were the E-Learning system, pre-
tests, exercises for each module. and after the overall test 
 The  results  of  the  research  showered  that  efficiency  of  the  developed  
E-Learning System was  82.09/81.10  which  was  higher  than  standard  criterion  
80/80.  The  comparison  batmen  both  groups  revealed  that  the  learning  
achievement  of  the  students  who   studied  with  the  developed problem-based 
learning  was significantly  higher  than  those  studied  with  the  conventional  method  
at  the  level  of  .05. 
 
Keywords  :  E-Learning System and online platform 
 
 บทนำ 

E-learning คือ การเรียนรู้ผ่านตัวกลางที่เป็นสื่อเทคโนโลยีหรือออนไลน์ ที่ช่วยลดข้อจำกัด
ด้านเวลาและสถานที่เรียน ผู้สอนสามารถนำเสนอไอเดียการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ และทาง
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในเรื่องที่ตนเองต้องการ  เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสอนบน
เว็บไซต์ การเรียนออนไลน์ การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม  ระบบ E-learning เป็นการนำเอกสาร
การสอนมาปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลจากนั้นจึงนำขึ้นสู่บนเว็บไซต์หรือระบบที่ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงได้ทำให้ระบบการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลนี้สามารถทำลายกรอบการเรียนรู้แบบเดิมทิ้งไป ผู้คนไม่



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1715 
 

จำเป็นต้องเรียนแต่เฉพาะในห้องเรียน แต่สามารถเรียนด้วยตัวเองได้เลย  (TOT PUBLIC COMPANY 
LIMITED, 2018)  

การเขียนโปรแกรมเป็นการเร ียนรู ้ที ่ทำให้ผ ู ้ เร ียนมีทักษะการคิดว ิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหา  (critical thinking and problem solving) ซึ ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นสำหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทำให้ผู้เรียนมีการคิดแบบมีเหตุผล เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา การสร้างงานที่ดี  และดำรงชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบัน ทั้งเกิดการเรียนรู้แบบ
ยั่งยืนในอนาคต  การโปรแกรมเป็นความรู้พื้นฐานในโลกยุคดิจิทัล ปัจจุบันเรามีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยี
หรือสื่อดิจิทัลต่างๆ อยู่เสมอ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ของเล่น การเขียนโปรแกรมเราสามารถ
เขียนสัญลักษณ์ หรือรหัสคำสั่ง เพ่ือบอกผู้อื่นทำงานตามที่ต้องการ  หรือสั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม
คำสั่งการเขียนโปรแกรมที่ดีต้องจะมีการคิดวิเคราะห์ และเขียนขึ้นอย่างชัดเจนเป็นขั้นตอน ให้
สามารถนำไปไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ผู้ที่เขียนโปรแกรมอยู่เสมอจะมีทักษะการ
คิดแบบมีเหตุผล และเป็นขั้นตอน ซึ่งส่งผลไปถึงการตัดสินใจในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอื่นๆ ใน
ชีวิตประจำวัน ( OHOADMIN  , 2020, น. 27) 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช ่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต ความหมาย  WBI หรือ Web Based 
Instruction คือ ระบบการสื่อสารที่ทำงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต WBI เป็นเครื่องมือสำหรับ
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ E-earning ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ e-Education WBI เป็นการจัด
การศึกษาในรูปแบบ Web Knowledge Based Online เป็นการจัดสกาวการณ์การเรียนการสอน ใน
รูปแบบ Onlineโดยมีข้อกำหนด คือ ผู้เรียนและอาจารย์  สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้  และอาจารย์
สามารถติดตามพฤติกรรมการเรียน ตลอดจนผลการเรียนของผู้เรียนได้ WBI สามารถทำการสื่อสาร
ภายใต้ระบบ Multiuser ได้อย่างไร้พรมแดน โดยผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนด้วยกัน 
อาจารย์ หรือผู้เชี ่ยวชาญ ฐานข้อมูลความรู้ และยังสามารถรับส่งข้อมูลการศึกษาอิเลคโทรนิกส์ 
(Electronic Education Data ) อย่างไม่จำกัดเวลา ไม่จำกัดสถานที่ ไม่มีพรมแดนกีดขวางภายใต้
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออาจเรียกว่าเป็น Virtual classroom  และนั่นก็คือ การกระทำ
กิจกรรมใดๆ ภายในโรงเรียน  ภายในห้องเรียน สามารถทำได้ทุกอย่างใน WBI ที่อยู ่บนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามการดำเนินจัดการกิจกรรมสื่อสารบน WBI จำเป็นต้องทำภายใต้
แผนการสอน ที่มีการกำหนดแนวทางการทำกิจกรรมอย่างชัดเจน http://www.thaiwbi.com ,30 : 
3: 2565) 
 Platform ห้องเรียนออนไลน์ ยุคโควิด-19 Google Classroom เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การแจกจ่ายงาน หรือเอกสารให้กับนักเรียน หรือเพื่อนใน
กลุ่ม หรือแสดงความคิดเห็นถึงครูผู้สอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา และใน
อุปกรณ์ทุกเครื่อง  Zoom เป็นการยกระดับห้องเรียนด้วยการสื่อสารแบบVDOซึ่งช่องทางนี้รองรับ

http://oho.ipst.ac.th/author/ohoadmin/
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นักเรียนได้มากขึ้นและมีระบบ Collaboration หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานร่วมกัน เช่น  Video 
breakout rooms การแชร์ข้อมูล ระบบถาม-ตอบ การ polling หรือการใช้ Chat รวมถึงมีระบบ
ตรวจสอบความตั้งใจด้วย (attention tracking) ทำให้ผู้สอนสามารถรู้ได้ว่าใครตั้งใจฟัง ณ เวลาที่
สอนอยู่อีกด้วย Microsoft Teams โปรแกรมนี้จะคล้ายกับ Google Classroom คือผู้สอนสามารถ
บันทึกวิดีโอการสอนของตนแล้วแจกจ่ายให้ผู ้เรียนผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ ( cloud 
storage) ด้วย Microsoft OneDrive หรือ Microsoft Stream โดยสามารถจำกัดสิทธิการเข้าถึงได้ , 
ถ่ายทอดสดการสอนผ่านระบบ Video Conference ด้วย Microsoft Teams และสามารถสร้างและ
ใช้งานห้องเรียนออนไลน์ (e-classroom) เช่น การแจกจ่ายเอกสารประกอบการสอน การสนทนา 
การสร้างกระดานถามตอบ การมอบหมายงานหรือสั่งการบ้าน การตรวจงาน การสร้างแบบทดสอบ 
และการให้คะแนน เป็นต้น โดยผู้ใช้ต้องมีอีเมล์ที่ในระบบของ Windows Live Line เป็นการเพ่ิม
ช่องทางในการสื่อสาร สามารถแชร์ไฟล์ในกลุ่มได้ มี Note และ Keep ในการเก็บข้อมูลได้ทั้งอัลบั้ม 
(https://www.learn.co.th/5-platform-learn-online,23:04:2565) 

ในปัจจุบันการเรียนการสอนไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในชั้นเรียน  หรือทางไกลเพียงเท่านั้นหากแต่
ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในกลุ่มสถาบันการศึกษาและองค์กรธุรกิจ กอร์ปกับอีเลินนิ่ง                
(e-Learning)  หรือ Electronic Learning  อาจเป็นแนวคิดทางการศึกษาแบบใหม่ ที ่เกิดจาก
ความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ออนไลน์  ทำให้เกิดการเรียนการสอนระบบต่างๆ และมีชื่อเรียก
ขานแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น การเรียนการสอนผ่านเว็บ  (Web-Based Instruction), การเรียนการ
สอนออนไลน ์  (On-line  Leaning), การเร ียนการสอนผ ่านอ ินเทอร ์ เน ็ต ( Internet-Based 
Instruction) หรือแม้แต่จะเรียกว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ  (CAI on Web) แต่ละแบบจัดเป็น
รูปแบบของการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น  (ปรัชญนันท์, 2547 : 1) 

การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาเป็นเรื่องสำคัญ  โดยเฉพาะรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึงรายละเอียดของเนื้อหารายวิชา เน้นปฏิบัติและเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้อง
ทำอย่างต่อเนื่องหลายขั้นตอน ตามลักษณะของการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนการวางแผนการ
ทำงาน ยังพบว่ามีปัญหา โดยผู้วิจัยได้ผลจากประสบการณ์สอนสอบและสัมภาษณ์ การรวบรวมข้อมูล
พบว่า ผู้เรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับพอใช้และต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีสาเหตุมาจากตัวผู้เรียน
กระบวนการและวิธีการเรียนการสอน จากความสำคัญและสภาพปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะ
แก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำการวิจัยและเปรียบเทียบผลการเรียนรู ้ของนักศึกษาที่เรียนผ่าน E-
Learning กับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ ในสถานณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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1. เพ่ือหาประสิทธิภาพผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนผ่าน E-Learning กับผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาที่เรียนด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ในสถานณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 วิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดิบปริญญาตรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนผ่าน E-Learning กับกลุ่มที่
เรียนด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ในสถานณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  

3. เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนผ่าน E-Learning กับผู้ที่เรียนด้วยแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ในสถานณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. การเรียนรู้ ผ่าน E-Learning วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผู้เรียนที่เรียนด้วยการเรียนรู้ผ่าน E-Learning วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนผ่าน E-Learning วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ในระดับพึงพอใจมาก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการการจัดการเรียนรู้โดย ผ่าน E-Learning ร่วมกับการใช้
บทเรียนออนไลน์ของผู้เรียนระดับปริญญาตรี่ชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานและ การคิดวิเคราะห์ รวมถึงความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน 

 
            ตัวแปรต้น                                                               ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ความร ู ้ความเข ้าใจว ิชาการเขียน
โปรแกรม 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิด
แก้ปัญหา ความพึงพอใจที่มีผลต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
 

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู ้ของ

นักศึกษาที่เรียนผ่าน E-Learning กับ

ผลการเรียนรู ้ของนักศึกษาที่เรียน

ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ในสถานณ์

การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  
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ประชากรและกลุ่มตัวอ 
 ประชาการที่ใช้ในการวิจัย คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษา 1/2564  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จำนวน 60 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่
เรียนด้วยการเรียนรู้กับบทเรียนออนไลน์ และกลุ่มที่เรียนด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ในสถานณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  เครื่องมือในการวิจัย  คือ บทเรียนออนไลน์ แบบทดสอบก่อนเรียน  
แบบทดสอบหลังบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
จํานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
แบบแผนการวิจัย 

**สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 3.6.1  การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
    3.6.1.1  ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) (วิเชียร,2543 : 65) 
 

                                                                                                                

    เมื่อ   แทน   ค่า คะแนนเฉลี่ย    

   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  
  N  แทน   จำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

3.6.1.2  หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  บุญชม,2541 :87-88) 

       
  เมื่อ S.D.   แทน   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     แทน   ผลรวมของคะแนนของผู้เข้าสอบทั้งหมด 

     แทน   ผลรวมของคะแนนของผู้เข้าสอบแต่ละคนยกกำลังสอง  
  N       แทน   จำนวนสมาชิกในกลุ่มนั้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

(3-1) 

 

(3-2) 
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ระบุลักษณะเครื่องมือวิจัย และคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
1.  บทเรียนออนไลน์ วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชั้นปีที่ 1 
 

      
 
ภาพที่ 1 หลักพ้ืนฐานของการเรียนรู้ผ่าน E-Learning  
2. แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับผู ้เชี ่ยวชาญ เกี ่ยวกับการเรียนรู ้ผ่าน E-Learning 

ร่วมกับ วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1  
1. แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน  วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สำหรับ 
นักศึกษาระดับปริญญาปริญญาตรี  

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ 
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ออกแบบการสอนผ่าน E-Learning วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิชาการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
2. ดําเนินการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการสอนจะใช้ขั้นตอนในการ

เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (สุชาติ วงศ์สุวรรณ, 25460, น. 73) 
3. เก็บข้อมูลก่อนทําการทดลองด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน 
4.  ในระหว่างทดลองทําการเก็บคะแนนของผลระหว่างเรียน โดยให้ผู้เรียนทําใบงานหลังจาก

เรียนจบเนื้อหาในแต่ละเรื่อง 
5.  เก็บข้อมูลหลังทําการทดลองด้วยแบบทดสอบหลังเรียน 
6. ให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
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7. ผู้วิจัยดําเนินการตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน จัดเก็บข้อมูลเป็นแบบการใช้ 
คะแนน โดยให้คําตอบถูกเท่ากับ 1 และคําตอบที่ผิดคือ 0 (Zero - One Method) จากนั้น นํา
คะแนนที่ได้มาทดสอบด้วยวิธีทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

8. ดําเนินการบันทึกข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ แล้วนําผลที่
ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  หาประสิทธิภาพของผลการเรียนรู้ ผ่าน E-Learning กับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่
เรียนด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ในสถานณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 วิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 ผู้วิจัยได้ทําการ
หาประสิทธิภาพของการสอนด้วยการเรียนรู้ผ่าน E-Learning วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 รายงานสรุปผลการหาประสิทธิภาพของการเรียนรู้ผ่าน E-Learning วิชา การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1 
คะแนน จำนวนคน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
แบบทดสอบท้ายบทเรียน(E1) 30 45 37.50 0.39 82.09 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (E2) 

 
30 

 
30 

 
26.63 

 
0.98 

 
81.10 

 
 จากตารางที ่ 1  แสดงผลการทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน  ซึ่งผู ้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนได้
คะแนนเฉลี่ย  37.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
แบบทดสอบท้ายบทเรียนเท่ากับ 0.39  คิดเป็นร้อยละ 82.09  ส่วนคะแนนการทำแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 26.63  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  32  คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)  ของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน เท่ากับ 0.98  คิดเป็นร้อยละ 81.10  
แสดงว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญญาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนออนไลน์ ในวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือ E1/ E2 มีค่าเท่ากับ 82.09/81.10 
จึงเป็นไป ตามสมมติฐาน 
 

 9.1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   
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  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนผ่าน E-Learning วิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั ้นปีที ่ 1 กับวิธีการเรียนด้วย
แพลตฟอร์มออนไลน์ โดยการทดสอบค่า t-test for Independent Sample ผลปรากฏดังนี้ 

 9.1**การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 2 วิธีที่ได้จากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
ตารางท่ี 2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนเรียนรู ้ผ่าน E-Learning บทเรียนออนไลน์ วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น 
ปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น กับวิธีการเรียนแบบปกติ 
วิธีการเรียน n X S.D. t Sig.(2-tailed) 
การเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน 

 
30 

 
25.63 

 
1.03 

 
4.65 

 
0.000 

การเรียนแบบปกต ิ 30 22.83 3.13   
  *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ,df = 30+30-2 
  จากตารางที่  2  ผลการทดสอบด้วยแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มที่เรียนผ่าน E-Learning 
บทเรียนออนไลน์ วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1  มี
นักศึกษาจำนวน 30 คน มีคะแนนเฉลี่ย 25.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03  และผลการ
ทดสอบหลังบทเรียนของกลุ่มที่เรียนแบบปกติจำนวน 30 คน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  22.83 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.13 
 เมื ่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่เรียนด้วยผ่าน E-Learning บทเรียนออนไลน์ วิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สูงกว่าการเรียนการแบบปกติ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05โดยมีค่าเท่ากับ 4.65  
  3. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนระดับปริญญาตรีขั้นปีที่ 1 หลังจากที่เรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้ ผ่าน E-Learning วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 
 
 
 
 
ตารางที่  3  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
ระดับปริญญาตรีขั้นปีที่ 1 หลังจากท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่าน E-Learning บทเรียนออนไลน์ 
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1. ด้านเนื้อหา 

รายการประเมิน X S.D. แปลผล 

1.1 เนื ้อหาวิชาในการสอนมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

4.73 0.45 มากที่สุด 

1.2 การลําดับเนื้อหาเรียงจากง่ายไปหายาก 4.47 0.62 มาก 

1.3 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้รวดเร็ว 4.37 0.61 มากที่สุด 

1.4 ผู้เรียนเข้าใจเนอื้ หาในบทเรียนได้ง่าย 4.40 0.62 มาก 

1.5 ผู้เรียนนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ได ้

4.47 0.50 มาก 

1.6 ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของความรู้ที่
ได้รับ 

4.33 0.66 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.45  มาก 

2. ด้านแบบทดสอบและการประเมนผล 

รายการประเมิน X S.D. แปลผล 

 
2.1 

การสอนมีแบบทดสอบหลังเรียนช่วยให้ผู้เรยีน
ได้ ตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้
เหมาะสม 

 
4.00 

 
0.69 

 
มาก 

2. ด้านแบบทดสอบและการประเมนผล 

รายการประเมิน X S.D. แปลผล 

2.2 คําถามมีความชัดเจน 4.33 0.60 มาก 

2.3 แบบทดสอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.63 0.49 มากที่สุด 

2.4 ความยากง่ายของแบบทดสอบเหมาะสม 4.40 0.62 มาก 

2.5 สรุปผลคะแนนท้ายบทเรียนชัดเจน 4.30 0.70 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.33  มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.46  มาก 

 
จากตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของผู้เรียนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1จากการสอน

ด้วย การเรียนรู้ ผ่าน E-Learning วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จํานวนทั้งหมด 30 คน 
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ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.46 และไม่พบข้อที่นักเรียนมีความ
พึงพอใจ ในระดับน้อยที่สุด 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื ่อง  ผลการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนออนไลน์ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1 
การพัฒนาการสอนด้วยผ่าน E-Learning วิชาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัยซึ่งผลการวิจัยนํามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. การเรียนด้วยการเรียนรู้ผ่าน E-Learning บทเรียนออนไลน์วิชาเขียนโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย  
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสําคัญ ดังนี้  

การเรียนรู้ผ่าน E-Learning วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง และให้ผู้เรียนทําใบงานในแต่ละเรื่อง ผู้เรียนมีความสนใจ มีความกระตือรือร้นสนใจเรียน
มากขึ้น มีการบันทึกผลคะแนนระหว่างเรียนไว้ แล้วนําผลของคะแนนระหว่างเรียนมาหาค่าเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละได้เท่ากับ 82.11 หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน E-Learning บทเรียนออนไลน์ วิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงทําใบงานจนครบทุกใบงาน จากนั้นผู้เรียนทําการทดสอบหลังเรียน 
พบว่า คะแนนทดสอบหลัง เรียนมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.10 แสดงให้เห็นว่า การสอนด้วยการ
เรียนรู้ ผ่าน E-Learning วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.12/81.11 ซึ่งมี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดคือ 80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยของงานวิจัย
ของ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
 จากตารางที่  2  ผลการทดสอบด้วยแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการ 
เรียนรู้ผ่าน E-Learning วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี
ที่ 1 มีนักศึกษาจำนวน 30 คน มีคะแนนเฉลี่ย 25.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03  และ
ผลการทดสอบหลังบทเรียนของกลุ่มที่เรียนแบบปกติจำนวน 30 คน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  22.83 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.13 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
ผ่าน E-Learning สูงกว่าการเรียนด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05โดยมีค่า
เท่ากับ 4.65  
 

3. การประเมินความพึงพอใจ 
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จากการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการใช้การสอน 
ด้วยการเรียนรู้ ผ่าน E-Learning วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 
1  ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.47 เพราะผู้เรียนได้เรียนรู้ กิจกรรมที่ทาง
บทเรียนจัดกิจกรรมไว้ ทําให้ผู้เรียนมีความพอใจต่อการสอน เนื่องจากการสอนให้ทั้ง ความรู้
และความเพลิดเพลิน รวมทั้งช่วยให้รู้จักคิดและปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ทั้งนี้เนื่องจาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
1. การฝึกการใช้งานกิจกรรมที่สําคัญในการเรียนรู้ ผ่าน E-Learning ซึ่งหากผู้เรียนขาด 

ความพร้อม จะส่งผลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ควร
เตรียมความพร้อมของผู ้เรียน โดยการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม  การคิดวิเคราะห์และการ
ออกแบบรวมถึงการสอนด้วยการเรียนรู้ผ่าน E-Learning อย่างละเอียดในทุกขั้นตอนของจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ 

2. การเรียนรู้ผ่าน E-Learning สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนได้ทุกช่วงชั้น 
ของการศึกษาและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรม 
การเรียนรู้ในชั้นปี 
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน  
ตำบลวัดประดู่ เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Knowledge and understanding of personal income tax payment of 
people in Wat Pradu Subdistrict Muang District Surat Thani Province 

 
ศิริรัตน์ กอนทิพย์1 และ สุดารัตน์ เวชพิทักษ์2 

Sirirat  Konthip and Sudarat  Wetphithak 
 

      

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในตำบลวัดประดู ่ เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  2. เพ่ือ
เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน
ตำบลวัดประดู่ เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ                 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ระดับการศึกษา ถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในตำบลวัดประดู่ เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากรที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัด  สุราษฎร์ธานี จำนวน 200 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จำนวน 200 คน ข้อการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมSPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 1) จากการศึกษา พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก               
(𝑥 = 4.20 ) โดยจำแนกเป็นรายหัวข้อหลักๆพบว่า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่มีเงิน
ได้พึงประเมินที่เมื ่อคํานวณภาษีแล้วมีภาษีที่ต้องชําระไม่สามารถขอชําระภาษีล่วงหน้าก่อนถึง
กำหนดเวลาการยื่นแบบปกติได้ อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.40 ) รองลงมาได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บจากบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล ที่ไม่ใช่
นิติบุคคล อยู่ในระดับมาก (𝑥= 4.27 ) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ“ แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สิ้นปี” เป็นการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้พึงประเมินที่ได้รับแล้วในระหว่างปีภาษี สามารถยื่นแบบ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เข้า web siteของกรมสรรพากรที่www.rd.go.th อยู่ในระดับมาก (𝑥=4.24) 
คำสำคัญ : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 
1 นักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลยัตาป ีอ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000  
2 นักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลยัตาป ีอ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 
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Abstract 
The objectives of this research are 1. To study the level of knowledge and 

understanding about personal income tax payment of people in Wat Pradu Subdistrict 
Muang District Surat Thani Province2. To compare the level of knowledge and 
understanding about personal income tax payment of people in Wat Pradu Subdistrict 
Muang District Surat Thani Province by gender, education and occupation variables     
3. As a guideline for improvement education level to the knowledge and understanding 
of the personal income tax payment of the people in Wat Pradu Sub-district Muang 
District Surat Thani Province The population used in the research was 200 people in 
Muang District, Surat Thani Province. Including questionnaires created by the researcher 
by 200 people. Data analysis using SPSS program. The statistics used to analyze the 
data are Percentage, Mean, and Standard Deviation. 
 
Keywords : Knowledge and understanding of personal income tax payment 
 

บทนำ 
         ระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้เป็นแหล่งรายได้หลักของเทศไทย จึงมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดเก็บภาษีและมีหน่วยงานที่ต้องเรียกเก็บภาษีจากผู้มีเงินได้ ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคลและ
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้แก่ กรมสรรพากรทำหน้าที่จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์และภาษีธุรกิจเฉพาะ หน่วยงานบริหารส่วน
ท้องถิ่น เช่น เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด จัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีท้องถิ่นต่างๆ กรมศุลกากร จัดเก็บภาษีศุลกากรจากการ
นำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้าของประเทศไทย ภาษีต่างๆ เหล่านี้ประเทศไทยจะนำเงินภาษีที่ได้รับ
จากทุกภาคส่วนไปใช้ในการบริหารประเทศเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม ภาษีเงินได้ที่
รัฐบาลเรียกเก็บจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนี้ถือเป็นต้นทุนในการดำเนินที่กลายเป็นภาระของ
ผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องเสียภาษีการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลจากผู้มีเงินได้ทุก
ประเภท โดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่ง เรียกเก็บจากบุคคลผู้มีเงินได้นั้น มีฐานกวางขวาง
ครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศที่มีเงินได้ โดยการที่ รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เป็นจำนวนมากในแต่ละปีนั้น ก็นับเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญอย่างหนึ่งของรัฐบาล โดยมีกรมสรรพากร
เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ ทำหน้าที่ในการจัดเกบภาษีหากว่าประชาชนผู้เสียภาษีทุกคนมีความรู้ความ
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เข้าใจเกี่ยวกับของการเสียภาษีเป็นอย่างดี เสียภาษีด้วยความสมัครใจ ตระหนักรู้ในการเสียภาษีที่
ถูกต้องอันเป็นหน้าที่ของประชาชนในฐานะพลเมือง ที่ดีของประเทศชาติ และรัฐบาลก็ไม่ได้เข้ามา
แทรกแซงการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรก็คงไม่เกิด ปัญหาในทางปฏิบัติมากนัก แต่ในปัจจุบัน
เมื่อใดหากรัฐบาลต้องการใช้งบประมาณในการบริหาร ประเทศชาติมากขึ้นกรมสรรพากรมกรจะถูก
กดดันให้ตรวจตราให้ผู้เสียภาษีเสียภาษีอย่างเคร่งครัด 

ดังนั้นเพื่อก่อให้เกิดต่อประเทศชาติและสร้างความรู้ที่ดีในการเสียภาษีนั่น ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากรผู้ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีหรือสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีหน้าที่ในการ
บริการวิชาการสู่สังคมจึงควรมีส่วนร่วมอย่างตั้งใจและจริงจังที่จะให้ความรู้และข้อมูลที่เพียงพอ
สำหรับการเสียภาษีท่ีถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรม ในขณะเดียวกันประชาชนผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสีย
ภาษีทุกคนก็ควรจะเปิดใจเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ถูกต้องดังนั้นผู้วิจัยได้ทำ
การวิเคราะห์จัดทำวิจัยเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมของประชาชนในเขต
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้ดําเนินการสํารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของประชาชนในเขตตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพออันเป็นแนวทางสําหรับการให้บริการ ความรู้ด้านภาษีอากร อัน
ก่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจที ่ถูกต้องแก่ประชาชนผู ้มีเงินได้นํามาซึ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นกับ
ประเทศชาติ 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื ่อศึกษาระดับความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ

ประชาชนในตำบลวัดประดู่ เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในตำบลวัดประดู่ เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ 
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ระดับการศึกษา ถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในตำบลวัดประดู่ เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

งานวิจัยนี้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนใน ตำบลวัดประดู่ เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยแบ่งเป็น ปัจจัยลักษณะบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานบัญชี ตำแหน่งหน้าที่
การงาน รายได้เฉลี ่ยต่อเดือนและความสำเร็จในการปฏิบัติง านได้แก่ ด้านการบรรลุเป้าหมาย
ความสำเร็จ ด้านการจัดหาและการใช้ปัจจัยทรัพยากร ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และด้านความพึง
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พอใจของทุกฝ่ายโดยช่วงเวลาในการดำเนินการศึกษาวิจัย คือ เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดำเนินการ

วิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จำนวน 200 คน 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในตำบลวัดประดู่ เขตอำเภอเมือง 

จังหวัด    สุราษฎร์ธานี จำนวน 200 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งผู ้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยทำการศึกษาจาก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำองค์ความรู้มาเป็นแนวทางในการจัดทำแบบสอบถาม โดยแบ่ง
โครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้ส ่วนที ่ 1 แบบสอบถามเกี ่ยวกับข้อมูลตาม
ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทำงาน 
รายได้ต่อเดือน ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาในตำบลมะขามเตี้ย เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นลักษณะคำถามแบบมาตรา
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด จำแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การดูแลเอาใจใส่ การให้ความมั่นใจอยู่ใน ความน่าเชื่อถือ การ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ และ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความเข้าความเข้าใจเสริมทักษะให้แก่นักบัญชี 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้  
3.1 กำหนดจุดมุ่งหมายและกรอบการวิจัยในการสร้างแบบสอบถาม 
3.2 ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฏี แนวคิด และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง แล้วนำเนื้อหามา

วิเคราะห์หาแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไปและการมีส่วนร่วมเหตุการณ์
ปัจจุบันในการเมืองไทย 
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3.3 นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเรียบเรียง และสร้างเป็นแบบสอบถามเป็นรายข้อ โ ดย
ครอบคลุมความรู้ความเข้าใจทั้ง 5 ด้าน มาใช้เป็นคำถามในแบบสอบถาม 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้ 
4.1 ผ ู ้ว ิจ ัยนำแบบสอบถาม จำนวน 200 ช ุด ไปแจกให้ประชาชน ในตำบลวัดประดู่                     

เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจในการตอบแบบสอบถามก่อน
และให้ลงมือตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง 

4.2 ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 200 ชุด นำมา
ตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยทำการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมดแล้วนำไปวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน 
ระดับการศึกษา ประสบการณการทำงาน ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในตำบลวัดประดู่ เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จำแนกเป็น 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ผลโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปล เป็นลักษณะคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลจากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความเข้าความเข้าใจเสริมทักษะ
ให้แก่นักบัญชี  วิเคราะห์ข้อมูลโดยรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู ้ตอบแบบสอบถาม นำเสนอแบบ
บรรยายสรุปในแต่ละด้าน แล้วนำมาจำแนกเป็นข้อ 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
1.1 จำแนกตามเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 15 คน คิดเป็น ร้อย

ละ 60.00 รองลงมาคือ เพศชาย จำนวน10 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  
1.2 จำแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี จำนวน 10 คน คิด

เป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา ได้แก่อายุต่ำกว่า 20 ปี  จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 อายุ 31-
40 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และน้อยสุด ได้แก่ อายุ 40 ปีขึ้นไป จำนวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.00 

1.3 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.00 และน้อยสุดได้แก่ สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน  2 คิดเป็นร้อยละ 8.00  

1.4 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์
การทำงาน 3-4 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 5-6 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 
และรองลงมาได้แก่ 1-2 ปี จำนวน 6 คิดเป็นร้อยละ 24.00 7-8 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
และน้อยที่สุดได้แก่  9 ปีขึ้นไป จำนวน 1 คิดเป็นร้อยละ 4 

1.5 จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,000-20,000 บาท จำนวน 12 คน คิดร้อยละ48.00 รองลงมาได้แก่ 20,001-30,000 บาท 
จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ต่ำกว่า 10,000 บาท จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ12.00 และ
น้อยสุดได้แก่ มากว่า 30,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ

ประชาชนในตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ประสบการณ์การทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามตัวแปรเพศ พบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้สูง
กว่าเพศชาย 

 การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามตัวแปรอายุ พบว่าแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอายุ 25-30 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงิน
ได้สูงกว่าอายุต่ำกว่า 25 ปี  

 การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปริญญาตรี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสีย
ภาษีเงินได้สูงกว่าต่ำกว่าปริญญาตรี 

 การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามตัวแปรอาชีพ พบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรับราชการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้
สูงกว่าธุรกิจส่วนตัว 

 การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามตัวแปรประสบการณ์การทำงาน 
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้สูงกว่าประสบการณ์การทำงาน น้อยกว่า 5 ปี 

 การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,000-25,000 บาท 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้สูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 15,000 บาท 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่กลุ่มบุคคลที่ยังมีความรู้ความเข้าใจ

น้อย เช่น ผู ้ที ่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ผู ้ที ่มีอาชีพเกษตรกร โดยการเผยแพร่ความรู้
หลากหลายรูปแบบ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ จัดนิทรรศการ จัดการอบรมสัมมนา 

2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันจัดการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่กลุ่มที่ปฏิบัติหน้าที่เกี ่ยวข้องกับการเสียภาษีเงินได้
โดยตรง 

3.  ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพพากรควรดําเนินการจัดเก็บภาษี
อากรให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
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การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของ 
สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จํากัด อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

MOTIVATION AFFECTING TO THE MEMBE’ S PARTICPATION IN BUSSINE 
OF WATTHANA NAKHON AGRICULTURAL COOPERATIVE LIMITED, 

WATTHANA NAKHON DESTRICT, SAKAEO PROVINCE 
 

     สุวิทย์  ภบิาลจอมมี1, สิรินี  ว่องวิไลน์รตัน์2  และศักดิ์นรินทร์ เสือสิทธิ์3 
Suwit  PastorJommee  Sirinee  Wongvilairat, and Saknarin Sueasit 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เ พ่ือศึกษาแรงจูงใจที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมของสมาชิก                             

และ ศึกษาระดับการมีสํวนรํวมในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ๑การเกษตรวัฒนานคร จํากัด อําเภอ                   
วัฒนานคร จังหวัดสระแก๎ว โดยเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง จํานวน 400 คน วิเคราะห๑ข๎อมูล
ที่รวบรวม ได๎โดยใช๎สถิติความถี่ร๎อยละ คําเฉลี่ย มถึงการการวิเคราะห๑ถดถอย พหุคูณ  

ผลการศึกษาแรงจูงใจสํวนบุคคลของสมาชิกสหกรณ๑ เป็นเพศชาย อายุมากกวํา 51 ปีขึ้นไป 
มีระดับการศึกษาประถมศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 8,000 - 11,000 บาท และระยะเวลาการเป็น 
สมาชิกสหกรณ๑ 20 ปีขึ้นไป ปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมของสมาชิกโดยรวมมีความสําคัญตํอการ               
มีสํวนรํวมในการทําธุรกิจของสมาชิกอยูํในระดับมาก โดยแรงจูงใจการมีสํวนรํวมในการดําเนินธุรกิจ 
ของสมาชิกที่มีความสําคัญระดับมาก เรียงจากคําเฉลี่ยมากไปหาน๎อย ความรู๎สึกเป็นเจ๎าของสหกรณ๑ 
ความสะดวกในการทําธุรกิจกับสหกรณ๑ผลตอบแทนที่ได๎รับ (เงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืน) การให๎บริการ
ของเจ๎าหน๎าที่สหกรณ๑ความมั่นคงของสหกรณ๑สถานที่ตั้งของสหกรณ๑เหมาะสม ความ นําเชื่อถือของ
กรรมการดําเนินการเป็นแหลํงเงินทุน (กู๎ยืม) มีการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารของ สหกรณ๑
สวัสดิการ(เชํน คํารักษาพยาบาล) ระดับการมีสํวนรํวมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก พบวําสมาชิกมี
ระดับการมีสํวนรํวมในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ๑เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา การมีสํวนรํวมใน
การตัดสินใจ สํวนรํวมในการดําเนินงานอยูํในระดับมาก และการมีสํวนรํวมในการ ควบคุมตรวจสอบ
และการมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑อยูํในระดับปานกลางสําหรับความสัมพันธ๑ ระหวํางแรงจูงใจการมี
สํวนรํวมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิกกับระดับการมีสํวนรํวมในการดําเนินธุรกิจในภาพรวมมี                     

                                                           
1 นักศึกษาวิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
2 ผศ.ดร.อาจารย๑ที่ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร๑เทิร๑น 
3 ดร. อาจารย๑ที่ปรึกษารํวม คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
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3 ปัจจัย คือความรู๎สึกเป็นเจ๎าของสหกรณ๑(X) ความสะดวกในการทําธุรกิจกับ สหกรณ๑ (X )  และ
ผลตอบแทนที่ได๎รับ (เงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืน)Xอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  8 9 ระดับ .01.01 และ 0.5 
คําสําคัญ : การดําเนินธุรกิจ, สหกรณ๑การเกษตร 
 
Abstract 
 The aims of this study were to find out the motivation affecting to the 
members’ participation in Watthananakhon Agricultural Cooperative Ltd., 
Watthananakhon District, Sakaeo Province. The data collected from 220 samplings 
and analyzed by using frequency, percentage, mean, S.D., including stepwise multiple 
regression analysis. The result had found that most of the samplings were male, aged 
more than 51 years old income between 8,000-11,000 baht/month, and have been 
the member for more than 20 years. The factors that influence to the members’ 
participation was in high levels. The factors can be ordered from high level to low 
level as. The appropriate location the steady, the loan source, the staff service mind 
the convenience in doing business, the sense of ownership, the committee reliability, 
and advantage (dividend, public relation , welfare e.g. medical expense). The level of 
members’ participation in cooperative was in high. Level when in each side had 
found that the participation in making decision and participation in cooperative was 
in high level. The participation in controlling and inspecting, and the participation in 
profit was in moderate level. The partitions in controlling and advantage coordinating 
had 3 factors related as the sense of ownership (x4), the convenience in doing 
business (x8) and the advantage (dividend, refund) (x9) had 0.01 and 0.5 as level of 
statistic significance. 
 
Keywords : business operations , agricultural cooperative 
 
บทนํา 

ประเทศไทยประชากรสํวนใหญํของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่ งอาชีพ
เกษตรกรรม เป็นที่ทราบกันวํามีความเสี่ยงสูงและต๎องอาศัยปัจจัยการผลิตตํางๆ เป็นต๎นวําปุ๋ยเคมี 
สารเคมี พันธุ๑พืชที่ดีมีคุณภาพ เมื่อผลิตผลออกมาต๎องตรงตามความต๎องการของตลาด ซึ่งการตลาด
เป็นปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจากพํอค๎าคนกลาง ตามโครงสร๎างและระบบการตลาด
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ที่ไมํเป็นธรรม ได๎อาศัยความอํอนแอของสังคมเกษตรกรรมในการแสวงหาผลประโยชน๑ให๎กับตนเอง
และพวกพ๎อง โดยไมํคํานึงถึงความทุกข๑ยากของเกษตรกร ที่ต๎องใช๎แรงกายแรงใจในการประกอบ
อาชีพ เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งปัจจัยในการดํารงชีพ สิ่งเหลํานี้มีให๎เห็นอยูํตั้งแตํอดีต เป็นต๎นมา แตํหลังจากปี 
พ.ศ. 2459 ประเทศไทยได๎นําระบบสหกรณ๑เข๎ามาใช๎แก๎ไขปัญหาดังกลําว ทําให๎เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น แตํอยํางไรก็ตามการถูกเอารัดเอาเปรียบของสังคมเกษตรกรก็ยังมีให๎เห็นอยูํในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะกลุํมเกษตรกรในกลุํมที่มีความอํอนแอก็ต๎องตกเป็นเครื่องมือของพํอค๎าคนกลาง แล๎วระบบ
สหกรณ๑จะแก๎ปัญหาดังกลําวได๎อยํางไร 

สถาบันเกษตรกรที่เรียกวํา “สหกรณ๑” ซึ่งถือวําเป็นสถาบันที่เชื่อกันโดยทั่วไปวําสามารถ 
ชํวยแก๎ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได๎ ทําให๎สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความรํมเย็นเป็นสุข 
ภายใต๎การชํวยเหลือตนเอง ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ยึดมั่นในคุณคําของการพ่ึงพาตนเอง โดยมีสิทธิ
เทําเทียมกัน มีความเสมอภาคกัน มีความเที่ยงธรรมและความรู๎รักสามัคคี โดยมีสมาชิกที่เชื่อมั่นใน
คุณคําทางจริยธรรมและซื่อสัตย๑โปรํงใส ความรับผิดชอบตํอสังคมและความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 
ตามหลักการของสหกรณ๑เป็นองค๑กรที่ประชาชนมีอาชีพเดียวกัน มีปัญหาเหมือนๆ  กัน มารวมตัวกัน
โดยความสมัครใจ เพ่ือที่จะดําเนินธุรกิจทางเศรษฐกิจและสังคมรํวมกัน เพ่ือผลประโยชน๑ของมวล
สมาชิก โดยไมํมุํงเน๎นผลกําไร ดําเนินการและควบคุมตามหลักประชาธิปไตย โดยทุกคนมีสํวนรํวมใน
ทุกกิจกรรมของสหกรณ๑ ซึ่งต๎องมีการรํวมแรงรํวมใจ และมีการทํางานด๎วยความสมัครใจ 

การสหกรณ๑ในประเทศไทยได๎พัฒนามาอยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎เหมาะสมสอดคล๎องกันความ
ต๎องการ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จนกระทั่งปัจจุบันสหกรณ๑ใน
ประเทศไทยมีอยูํ 7 ประเภท ( กรมสํงเสริมสหกรณ๑, 2552 : 14 ) ดังนี้ คือ  1) สหกรณ๑การเกษตร    
2) สหกรณ๑ประมง 3) สหกรณ๑บริการ 4) สหกรณ๑นิคม 5) สหกรณ๑ร๎านค๎า 6) สหกรณ๑ออมทรัพย๑  7) 
สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งสหกรณ๑แตํละประเภทได๎เอ้ืออํานวยประโยชน๑แกํสมาชิกสหกรณ๑ในด๎าน ตําง 
ๆ ตามวัตถุประสงค๑ของสหกรณ๑ โดยมีสันนิบาตสหกรณ๑แหํงประเทศไทยคอยดูแลให๎ความ ชํวยเหลือ
และให๎คําแนะนําด๎านการดําเนินกิจการ อีกทั้งกรมสํงเสริมสหกรณ๑ กรมตรวจบัญชีสหกรณ๑ ซึ่งเป็น
หนํวยงานจากรัฐที่เข๎ามาสํงเสริมความก๎าวหน๎าแกํสหกรณ๑และตรวจสอบบัญชีของสหกรณ๑ทุก
ประเภท ( กรมสํงเสริมสหกรณ๑, 2552 : 14 ) 

สหกรณ๑การเกษตรนับเป็นสหกรณ๑หนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ชนบทของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในหมูํผู๎มีอาชีพทางการเกษตร โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือให๎สมาชิกดําเนิน
กิจการรํวมกันและชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือแก๎ไขความเดือดร๎อนของตนและปัญหาของกลุํม
สมาชิกสหกรณ๑ ซึ่งสหกรณ๑การเกษตรสํวนใหญํในปัจจุบันได๎อํานวยประโยชน๑แกํ สมาชิกสหกรณ๑ใน
ด๎านสินเชื่อ จัดหาปัจจัยการผลิตที่จําเป็นมาจําหนํายให๎สมาชิก และทําการรวบรวมผลผลิตของ
สมาชิกสหกรณ๑มาขายเพ่ือที่สมาชิกจะได๎ราคาดีขึ้น ( นิรชา เวียงสา, 2549 : 2 )  ดังนั้น การเข๎ามามี
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สํวนรํวมในการชํวยกันบริหารจัดการ ดูแลของสมาชิกสหกรณ๑ จึงเป็นกระบวนการสําคัญที่ทําให๎
สหกรณ๑การเกษตรสามารถบรรลุเป้าหมายขององค๑การได๎ อีกทั้งยังสามารถนํามาใช๎เป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการของสหกรณ๑การเกษตรให๎ประสบความสําเร็จได๎  

ถึงแม๎วําสหกรณ๑จะมีประโยชน๑มากมายแกํประชาชนผู๎เป็นสมาชิกสหกรณ๑ แตํภายใต๎การ
ดําเนินงานของสหกรณ๑นั้นก็ยํอมต๎องถูกขับเคลื่อนไปด๎วยการวางแผน แนวคิด วิธีการ  และความ
รํวมมือของเหลําสมาชิก ทั้งท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ๑ก็ดี หรือท่ีเป็นคณะกรรมการสหกรณ๑ก็ดี โดยสหกรณ๑
จะพัฒนาไปได๎มากน๎อยเพียงใด ก็ขึ้นอยูํกับความรํวมมือของเหลําสมาชิกในสหกรณ๑นั้นในการชํวยกัน
วางแผน กําหนดนโยบาย และดําเนินงานให๎เป็นไปตามเป้าหมายที่ได๎วางเอา  

จากปัญหาดังกลําว ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง “การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลตํอการมีสํวน
รํวมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ๑การเกษตรวัฒนานคร จํากัด อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก๎ว ทั้งนี้เพ่ือที่จะสามารถนําข๎อมูลที่ได๎จากการวิจัยนี้ไปพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานของ
สหกรณ๑การเกษตรวัฒนานคร จํากัด ให๎สามารถตอบสนองกับความต๎องการของสมาชิกได๎อยํางทั่วถึง 
อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของสมาชิกภายในสหกรณ๑ ให๎มีความสามัคคี รักใครํ กลม
เกลียว เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเริ่มต๎นสร๎างความสมานฉันท๑ในชุมชนเล็กๆ ให๎ขยายผลไปยังชุมชน
ใหญํๆ ตลอดไปจนถึงระดับจังหวัด ระดับประเทศตํอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑การวิจัย ดังตํอไปนี้ 
1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจการมีสํวนรํวมในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ๑การเกษตร

วัฒนานคร จํากัด จังหวัดสระแก๎ว 
2. เพ่ือศึกษาระดับการมีสํวนรํวมในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ๑การเกษตรวัฒนา

นคร จํากัด 
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะแรงจูงใจในการมีสํวนรํวมในการดําเนิน

ธุรกิจของสมาชิกสหกรณ๑การเกษตรวัฒนานคร จํากัด 
4. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจการมีสํวนในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ๑การเกษตร

วัฒนานคร จํากัด ตามปัจจัยสํวนบุคคล ( เพศ, อายุ, การศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอ เดือน 
ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก ) 
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สมมุติฐานของการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้มีสมมุติฐานการวิจัย ดังตํอไปนี้ 

1. ปัจจัยสํวนบุคคลและปัจจัยการมีสํวนรํวมในการดําเนินธุรกิจเป็นปัจจัยที่ 
ความสัมพันธ๑กับระดับการมีสํวนรํวมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ๑การเกษตรวัฒนา
นครจํากัด 

 

 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

( Independent Variables) (Dependent Variables)

ปัจจัยสํวนบุคคลของสมาชิก การมีสํวนรํวม

1. เพศ 1. การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ
2. อายุ 2. การมีสํวนรํวมในการดําเนินงาน
3.ระดับการศึกษา 3. การมีสํวนรํวมในการรับผลประโยชน๑
4. รายได๎ 4. การมีสํวนรํวมในการควบคุมตรวจสอบ
5. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก

ปัจจัยการมีสํวนรํวมในการดําเนิน
ธุรกิจของ สมาชิกสหกรณ๑การเกษตร
วัฒนานคร จํากัด
1. ความม่ันคงของสหกรณ๑
2. ความนําเชื่อถือของกรรมการ
ดําเนินการ
3. ความรู๎สึกเป็นเจ๎าของสหกรณ๑
4. การบริการของเจ๎าหน๎าที่สหกรณ๑
5. สถานที่ต้ังของสหกรณ๑เหมาะสม
6. เป็นแหลํงเงินทุน ( ก๎ูยืม )
7.ความสะดวกในการทําธุรกิจกับ
สหกรณ๑
8. ผลตอบแทนที่ได๎รับ(เงินปันผล/
เงินเฉลี่ยคืน)
9.สวัสดิการ เชํน (คํารักษาพยาบาล)
10.การประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสาร
ของสหกรณ๑
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วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของ

สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 
1. กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เก็บรวบรวมข้อมูล  
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. กรอบแนวคิดและวิธีวิจัย 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด อำเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวนสมาชิก 1,346 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษากำหนดขนาด โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่  ( Taro Yamarie, 1973:125 ) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ ้น 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ดังนี้ 

สูตร n  =       N 
                  1+N (e) ² 
 

เมื่อ n = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
N = จำนวนประชากรทั้งหมด 
e  = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (e = 0.05) 

  
  แทนค่าสูตร n =      1,346 

      1+1,346 (0.05) ² 
 
ดังนั้น จึงได้กลุ่มตัวอย่างประชาการในการศึกษา จำนวน 400 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ 
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
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ส่วนที ่2 ความสำคัญของแรงจูงใจการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ จำนวน 10 
ปัจจัย ได้แก่ ความมั่นคงของสหกรณ์ความน่าเชื่อถือ ของคณะกรรมการดำเนินการ ความรู้สึกเป็น
เจ้าของสหกรณ์ การให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สถานที่ตั้งของสหกรณ์เหมาะสม เป็นแหล่ง
เงินทุน (กู้ยืม) ความสะดวกในการทำธุรกิจกับสหกรณ์ ผลตอบแทนที่ได้รับเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืน) 
สวัสดิการ ( เช่นค่ารักษาพยาบาล ) และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ลักษณะของ
แบบสอบถาม เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

มีความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด ให้ 5 คะแนน 
มีความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมมาก  ให้ 4 คะแนน 

 มีความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
มีความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมน้อย ให้ 2 คะแนน 
มีความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน 
ระดับแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก มีข้อความที่มีลักษณะเชิง

บวก ซึ่งมี 4 ด้านประกอบด้วยดังนี้ 
3.1 ระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสมาชิก มีคำถาม 6 ข้อ  
3.2 ระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิก มีคำถาม 8 ข้อ 
3.3 ระดับการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ของสมาชิก มีคำถาม 5 ข้อ 
3.4 ระดับการมีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบของสมาชิก มีคำถาม 6 ข้อ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกต่อแรงจูงใจการมีส่วนร่วมในการ ธุรกิจของ

สหกรณ์ คำถาม 10 ข้อ โดยมีการให้ความหมายระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกมี 
ดังนี้ 

มากที่สุด     =  5 คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกครั้ง  
มาก      = 4 คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเกือบทุกครั้ง 
ปานกลาง    = 3 คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสามปีครั้ง 
น้อย          = 2 คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานนานๆครั้ง  
น้อยที่สุด    = 1 คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแทบไม่มีเลย 
 

ส่วนที ่4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นใน 3 ประเด็น คือ การทำงานของ สหกรณ์ 
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ ด้านการบริการใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างมีคำถามให้เลือก  5 ระดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย สำหรับเกณฑ์การประเมินในภาพรวมของงานวิจัยในครั้ง  
ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 5 ระดับ เนื่องจากกำหนดรายละเอียดง่ายๆ โดยใช้เกณฑ์
ค่าเฉลี่ย (อยู่ระดับกลาง) สูงกว่าค่าเฉลี่ย และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย นอกจากง่ายต่อการกำหนดค่าและยัง
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ง่าย ให้คะแนน เนื่องจากความแตกต่างระหว่างระดับนั้นจะชัดเจนที่สุด เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ย
คะแนนใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981 : 182) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด 
 

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลปฐมภูมิได้จากการตอบแบบสอบถาม ของ

สมาชิก โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .สิรินี ว่องวิไลรัตน์ ซึ่งเป็น 

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงหัวข้อ
คำถามให้เข้าใจง่าย เพ่ือให้คำถามตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขถูกต้อง เหมาะสมแล้วนำไปใช้กับสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรวัฒนานคร จำกัด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน 400 คน 
  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามและติดตามเก็บจากลุ่มตัวอย่างด้วย ตัวเอง 
จากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน 400 คน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดทำข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้  
1. นำแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วนำมาลงรหัส  (Coding )สำหรับ

ประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. นำข้อมูลบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for 

the Social Science for Windows) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลส่วนต่างๆ ดังนี้ 
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและ

ระยะเวลาการเป ็นสมาช ิก สถ ิต ิท ี ่ ใช ้ ในการว ิ เคราะห์ ข ้อม ูล โดยการแจกแจงความถี่         
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
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2.2 วิเคราะห์ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกกับสหกรณ์ ประกอบด้วย
ความมั่นคงของสหกรณ์ ความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการดำเนินการ ความรู้สึกเป็นเจ้าของสหกรณ์ 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สถานที่ตั้งของสหกรณ์ เหมาะสม เป็นแหล่งเงินทุน (กู้ยืม) ความ
สะดวกในการทำธุรกิจกับสหกรณ์ ผลตอบแทนที่ได้รับ (เงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืน) สวัสดิการ (เช่นค่า
รักษาพยาบาล) การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของสหกรณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การ
ค่าเฉลี่ย Me เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 

2.3 วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก มีลักษณะเชิงบวก 
ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสมาชิก การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในตรวจสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจก
แจงความถี่และหาค่าร้อยละ 

2.4 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการมีส่วนร่วมในการดำเนิน  ธุรกิจ
ของสมาชิก กับระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก เพ่ือวัดระดับของปัจจัยทั้ง 10 
ด้าน ที่ส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของ 

2.5 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่มีต่อการมีร่วมส่วนในการ
ดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจง
ความถี ่และหาค่าร้อยละ 

 

ผลการวิจัย  
 ผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด จำแนกได้ดังนี้ 
 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 258 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 64.50 และเพศหญิง 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50  
 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 
132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมาได้แก่ อายุ 51-60 ปี จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 
อายุ 41-50 ปี จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 อายุ 31-40 จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.75 อายุ 21-30 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 และอายุไม่เกิน 20 ปี จำนวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ  
 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 91 คน คิด
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เป็นร้อยละ 22.75 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และระดับ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามลำดับ 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ไม่เกิน 10,000 บาท จำนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 รองลงมาได้แก่ รายได้ฯ 10,0001 – 
20,000 บาท จำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25  รายได้ฯ 20,001-35,000 บาท จำนวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.25 และ รายได้ฯ 35,001-50,000 บาท จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 
ตามลำดับ 
 ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาเป็น
สมาชิก 16-20 ปี จำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 รองลงมาได้แก่ ระยะเวลาฯ 11-15 ปี 
จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 ระยะเวลาฯ มากกว่า 25 ปี จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.75 ระยะเวลาฯ 21-25 ปี จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ระยะเวลาฯ 1-5 ปี จำนวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.75 และระยะเวลาฯ 6-10 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามลำดับ  
  

ผลการศึกษาแรงจูงใจการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกกับสหกรณ์การเกษตรวัฒนา
นคร จำกัด  
 แรงจูงใจการมีส่วนร่วมในภาพรวม มีความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของ
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี 8 ปัจจัย ที่มีความสำคัญในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ เป็นแหล่งเงินทุน (กู้ยืม) และสถานที่ตั้งของสหกรณ์ ที่ค่าเฉลี่ย 4.99 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 การให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ
กับสหกรณ์ ที่ค่าเฉลี่ย 4.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 ความมั่นคงของสหกรณ์ ที่ค่าเฉลี่ย 4.97 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03 ความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการ ที่ค่าเฉลี่ย 4.96 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.19 ผลตอบแทนที่ได้รับ (เงินปันผล/เงินเฉลี ่ยคืน) ที่ค่าเฉลี ่ย 4.91 ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 0.32 ความรู้สึกเป็นเจ้าของสหกรณ์ ที่ค่าเฉลี่ย 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56  อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ ที่ค่าเฉลี่ย  4.20 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.69  และอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ สวัสดิการ (เช่น ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร) ที่
ค่าเฉลี่ย 2.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10 ตามลำดับ 
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ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร 
จำกัด  

สมาชิกสหกรณ์ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนิน
ธุรกิจของสมาชิกในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในระดับมาก ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ที่ค่าเฉลี่ย  4.24 
สำหรับการมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วน
ร่วมในการดำเนินงาน ที่ค่าเฉลี่ย 2.95 และ 2.88 ตามลำดับ และการมีส่วนร่วมในระดับน้อย ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบ ที่ค่าเฉลี่ย 2.04 
การมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร วัฒนานคร จำกัด  (ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ) 

ส่วนร่วมในการตัดสินใจของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ที่ค่าเฉลี่ย 4.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจรับสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ ที่ค่าเฉลี่ย 4.94 รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
ออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมในการการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจอนุมัติงบการเงินประจำปี ที่ค่าเฉลี่ย  4.91, 4.89 และ 4.53 ตามลำดับ และอยู่ใน
ระดับปานกลาง จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องอ่ืน ๆ ที่ต้องผ่านที่ประชุม ที่ค่าเฉลี่ย 3.22 และ 2.92 ตามลำดับ 
การมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร วัฒนานคร จำกัด  (ด้านการมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงาน) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 2.88  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการประชุมกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ ที่ค่าเฉลี่ย  4.47 รองลงมาได้แก่ อยู่ในระดับปาน
กลาง จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการเป็นประธานกลุ่ม/ เลขานุการกลุ่มของสหกรณ์                     
ที่ค่าเฉลี่ย 3.21 การมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปีของสหกรณ์  ที่ค่าเฉลี่ย 2.78 
การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์  ที่ค่าเฉลี่ย 2.67 การมีส่วน
ร่วมในการเป็นคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ ที่ค่าเฉลี่ย 2.58 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การดำเนินงานของสหกรณ์ ที่ค่าเฉลี่ย 2.53 และการมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
สวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์ ที่ค่าเฉลี่ย 2.50 ตามลำดับ อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน
การร่าง/ เสนอแนะกฎระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ให้ทันเหตุการณ์ ที่ค่าเฉลี่ย 2.32 
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สรุปผลการวิจัย 
1.ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00   
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน     
ไม่เกิน 10,000 บาท จำนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 และระยะเวลาการเป็นสมาชิก 16-20 
ปี จำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75  

2.ผลการศึกษาแรงจูงใจการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกกับสหกรณ์การเกษตร
วัฒนานคร จำกัด พบว่า แรงจูงใจการมีส่วนร่วมในภาพรวม มีความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย  4.11                   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี 8 ปัจจัย ที่มีความสำคัญในระดับมาก
ที่สุด โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ เป็นแหล่งเงินกู้ และสถานที่ตั ้งของสหกรณ์                    
ที่ค่าเฉลี่ย 4.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 การให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และความสะดวก
ในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ ที ่ค่าเฉลี ่ย  4.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 ความมั ่นคงของ
สหกรณ ์ที่ค่าเฉลี่ย 4.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03 ความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการ ที่ค่าเฉลี่ย 
4.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.19 ผลตอบแทนที่ได้รับ (เงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืน) ที่ค่าเฉลี่ย 4.91       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 ความรู้สึกเป็นเจ้าของสหกรณ์ ที่ค่าเฉลี่ย 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.56  อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ ที่ค่าเฉลี่ย  4.20 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69  และอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ สวัสดิการ (เช่น ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียน
บุตร) ที่ค่าเฉลี่ย 2.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10 ตามลำดับ 
 3. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร   
วัฒนานคร จำกัด พบว่า สมาชิกสหกรณ์ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับการมีส่วนร่วมใน
การดำเนินธุรกิจของสมาชิกในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.03 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในระดับมาก ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ         
ที่ค่าเฉลี่ย 4.24 สำหรับการมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ที่ค่าเฉลี่ย 2.95 และ 2.88 ตามลำดับ และการมีส่วนร่วมใน
ระดับน้อย ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบ ที่ค่าเฉลี่ย 2.04 

4. ความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
วัฒนานคร จํากัด ตามความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จํากัด โดยเรียงลําดับ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ 
(0.312) ความน่าเชื่อถือของกรรมการดําเนินการ (0.287) ความสะดวกในการทําธุรกิจกับสหกรณ์ 
(0.281) สถานที่ตั้งของสหกรณ์เหมาะสม (0.271) การให้บริการของเจ้าหน้าที่ (0.256) ผลตอบแทน
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ที่ได้รับ (เงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน) (0.248) เป็นแหล่งเงินทุน (กู้ยืม) (0.228) ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
สหกรณ์ (0.192) และสวัสดิการ (เช่น ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร) (0.186) มีความสัมพันธ์
กับระดับการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร  จํากัด อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ตามลําดับ ในขณะที่ความมั่นคงของสหกรณ์ (108) มีความสัมพันธ์
กับระดับการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร  วัฒนานคร จํากัด อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 แต่ปัจจัยด้านอายุ (-021) มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ ซึ่งผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า แรงจูงใจการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของ
สมาชิกมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
วัฒนานคร จํากัด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 5.ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกต่อแรงจูงใจการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด พบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกต่อแรงจูงใจการ
มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
ที่ค่าเฉลี่ย 4.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ เห็นว่าการมีส่วนร่วมเกิดประโยชน์โดยตรงกับสมาชิก ที่ค่าเฉลี่ย  4.84 เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ เรียบร้อย ที่ค่าเฉลี่ย 4.83 สมาชิกได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่า
สถาบันการเงินภายนอก ที่ค่าเฉลี่ย 4.81 เจ้าหน้าที่เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์   
ที่ค่าเฉลี่ย 4.80 คณะกรรมการดำเนินการ ทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ที่ค่าเฉลี่ย 4.78 เจ้าหน้าที่
มีความรู้ความสามารถ ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกทุก ๆ ด้าน ที่ค่าเฉลี่ย  4.77 การซื้อขายสินค้าหรือ
ให้บริการของสหกรณ์ตรงกับความต้องการ (เช่น คุณภาพ, ราคายุติธรรม)ที่ค่าเฉลี่ย 4.76 ระบบการ
ทำงานของสหกรณ์มีความถูกต้อง และรวดเร็ว ที่ค่าเฉลี่ย 4.69 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความโปร่งใส 
ถูกต้องและรวดเร็ว ที่ค่าเฉลี่ย 4.59 และสหกรณ์มีธุรกิจให้บริการครบถ้วนตามความต้องการของ
สมาชิกท่ีค่าเฉลี่ย 4.52 ตามลำดับ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยจะพบว่าการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
วัฒนานคร จำกัด บางประเด็นยังคงต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานมากข้ึน ได้แก่ 
  1.การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรส่งเสริมการให้สมาชิกมีส่วนร่วมตัดสินใจรับ
สมาชิกใหม่ของสหกรณ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับของการมีส่วนร่วมให้อยู่ในระดับที่สมาชิก
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ต้องการต่อไป และควรวางระบบการคัดเลือกผู้นำสมาชิกให้เป็นบุคคลที่สมาชิกไว้วางใจเพื่อเป็น
ตัวแทนในการตัดสินใจต่างๆ ที่ต้องผ่านที่ประชุม 
  2.การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ
เสนอร่าง เสนอกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่
สมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตาม เพ่ือให้เกิดการยอมรับและความเต็มใจในการปฏิบัติ 
  3.การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ควรมีการจัดหาสินค้าสำหรับการจำหน่าย
ให้ตรงกับความต้องการของสมาชิก เนื่องจากจะทำให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการซื้อสินค้าจากสหกรณ์
เพ่ิมมากข้ึน และควรเพิ่มสวัสดิการให้กับสมาชิกให้สมาชิกได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง เช่น สวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนของบุตรสมาชิก เป็นต้น 
  4.การมีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบ จะเห็นได้ว่าสมาชิกท่ีตอบแบบสอบถามมี
ส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ ดังนั้นสหกรณ์
ควรมีการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกรับรู้และสามารถ
ตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลในเรื่องท่ีสมาชิกสงสัยได้เป็นอย่างดี 
   

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสหกรณ์ ควรทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของ
สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด 
  2. เพื ่อเป็นการเพิ ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และให้สหกรณ์สามารถ
ดำเนินงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
การเกษตรจำกัดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการและความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ 
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ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอรซ์ิป 

สาขาวัดประดู่  จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
Marketing Factors Affecting Purchase Decision of Super Zip 

Convenience Store ProductsWatPradu Branch Surat Thani Province 
 

อนัญญา  อินทวงศ1์ นาฎสดุา  แก้วนาโพธิ์2 มนตรี หมื่นระย้า3 วาทิน ีพันธุ์ท4ี 
Ananya  Ainthawong and  Natsuda Kaeonapho 

  
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์รา้น
สะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป  2) เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวก
ซื้อซุปเปอร์ซิป  3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซ้ือซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มตัวอย่างคือ  
ลูกค้าที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 400 
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้คือ  แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 20 – 30 ปี การศึกษาปริญญาตรี  อาชีพข้าราชการ/รัฐสาหกิจ  รายได้ 10,001 – 20,000 บาท  
สินค้าที่ซื้อเป็นอาหารสด  ราคาต่อครั้ง 1,000 –2,000 บาท ความถี่ในการซื้อต่อเดือน 11 – 15 ครั้ง 
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคือบิดา/มารดา  ปัจจัยการตลาดที่มีต่อร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป 
สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความสำคัญด้านลักษณะทางกายภาพ  รองลงมาคือ  ด้านบุคคล  ด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริม
การตลาด  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  และด้านราคา  เมื่อทดสอบสมมุติฐาน 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้  ประเภทที่ซ้ือ ความถี่การใช้บริการ 
และบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาด  ส่วนด้านราคา
ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้งมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซ้ือซุปเปอร์ซิป อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม ณ ระดับนัยสำคัญ
ที่ 0.05 
คำสำคัญ : ปัจจัยการตลาดบริการที่มีต่อร้านสะดวกซ้ือซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่  

 
1 นักศึกษาคณะบัญช ีมหาวิทยาลัยตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี84000 
2 นักศึกษาคณะบัญช ีมหาวิทยาลัยตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี84000 
3 อาจารย์ที่ปรึกษา คณะบัญช ีมหาวิทยาลัยตาป ีอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธ์านี 84000 
4 อาจารย์ที่ปรึกษา คณะบัญช ีมหาวิทยาลัยตาป ีอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธ์านี 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1749 
 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the personal factors of the 
purchase decision-makers of Super Zip convenience store products 2) to study the 
marketing factors affecting the purchasing decision of Super Zip convenience store 
products and 3) to study the relationship between personal factors and marketing 
factors affecting purchasing decisions of Super Zip convenience store products 
Watpradu Branch, Surat Thani Province. The sample group was 400 customers buying 
products at Super Zip convenience store, Watpradu Branch, Surat Thani Province. A 
questionnaire was used as a research instrument.  The results of this study indicated 
that most of the respondents were female customers, aged 20-30 years old, graduated 
with a bachelor's degree, government officers/state enterprises, and earned monthly 
income 10,001-20,000 baht.  Purchased products were fresh food, price per time 1,000 
–2,000 baht, and frequency of purchase 11-15 times per month. The person influencing 
the purchase decision was a father/mother. Overall, the market factors towards Super 
Zip convenience store, Watpradu Branch, Surat Thani Province were at the highest 
level. Most of the customers focused on being most important to physical 
characteristics, followed by people, processes, marketing promotion, product 
distribution channel, and price. When testing the hypothesis, it was found that personal 
factors in terms of gender, age, education, occupation, income, type of purchase, 
service frequency, and the person influencing the decision were no relationship with 
opinions on market factors. The price of the product purchase per time was related to 
the opinions on marketing factors affecting the purchasing decision of Super Zip 
convenience store products Watpradu Branch, Surat Thani Province with the 
significance level at 0.05.  

 
Keywords: service marketing factor towards super zip convenience store, Watpradu 
Branch, Surat Thani Province 

บทนำ 
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ธุรกิจค้าปลีกเป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นตัวสะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของคนในสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย ในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อมีการเปิดเสรีทางการ
ค้าและลงทุนมากขึ้น การแข่งขันในธุรกิจประเภทค้าปลีกสมัยใหม่จึงมีการแข่งขันสูง มีการคิดกลยุทธ์
การตลาดเพื่อแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นธุรกิจที่ต้องเผชิญปัญหากับคู่แข่ง
จำนวนมาก ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการความสะดวก ทำให้ผู้บริโภคนิยมสินค้าใกล้
บ้าน ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตได้รับผลกระทบต้องเร่งปรับตัวในด้านต่างๆ เช่น เน้นสินค้าคุณภาพ รวมทั้ง
การพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื ่อสร้างการรับรู ้ถึงกลุ ่มผู ้บริโภค เพื ่อสร้างความแตกต่างและ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค (แนวโน้มธุรกิจอุตสาหกรรม, 2564) 

ห้างซุปเปอร์ชีป เป็นธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งสัญชาติไทย ที ่มีทุนจดทะเบียนเริ ่มต้น 
5,000,000 บาท เมื่อปี 2538 โดยมีตระกูลอนันตจรูญวงศ์ เป็นผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ จากร้านโชว์ห่วย
เล็กๆ ก่อนจะขยายพื้นที่ออกไปอย่างต่อเนื่อง  โดยเน้นความต่างจากห้างสรรพสินค้าทั่วไป มีสินค้า
กว่า 3,000 รายการซึ่งมีราคาถูกกว่าที่อื่นๆ อีกทั้งยังมีแผนทางธุรกิจขยายร้านค้าย่อยไปตามสถานที่
ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 100 สาขา ทำให้มีรายได้จากการประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3,000 - 4,000 ล้านบาท
ต่อปี  โดยปัจจุบันซุปเปอร์ชีปตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ มีลักษณะการก่อสร้างอันเป็นเอกลักษณ์
คือเป็นอาคารชั้นเดียว  เสาไม้ หลังคาสังกะสี  เลือกใช้สีม่วงเป็นสัญลักษณ์  มีรถเข็นสินค้าบริการ
เหมือนห้างสมัยใหม่ทั่วไป แต่ไม่ติดแอร์ สถานที่กว้างขวางมีลานจอดรถไว้รองรับลูกค้าได้จำนวนมาก 
ภายในห้างเป็นทั้งโกดังเก็บของและคลังสินค้า มีสินค้าอุปโภคบริโภคสารพัดชนิดวางขายมากกว่า 3 
พันรายการ แบ่งพื้นที่ วางขายเป็นโซนย่อย ตามกลุ่มประเภทสินค้า อาทิ อาหารสด อาหารแห้ง 
เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องเขียน หนังสือ ประดับยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ต้นไม้ ฯลฯ  นอกจากนี้  ยังมี
ตลาดสดอยู่กลางห้าง ขายทั้งเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ ในราคาถูกกว่าตลาดสดทั่วไป ผู้คนที่มา
ใช้บริการมีหลากหลายทั้งคนในอำเภอเดียวกันและอำเภอใกล้เคียงรวมทั้งผู้คนจากจังหวัดไกลๆ  และ
แรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพในพื้นที่ ซึ่งแต่ละวันจะมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก   และใน
ปัจจุบันมีการเปิดสาขาจำหน่ายในหลายจังหวัด  ตามเขตอำเภอ และพื้นที่ต่างๆ  เพื่อตีตลาดร้านค้า
สะดวกซื้อมากขึ้น  ด้วยเหตุที่อยู่ใกล้บ้าน และสินค้าราคาถูกกว่าที่อื่น ๆ ทำให้ลูกค้าแวะเวียนมาซื้อ
สินค้าจากร้านซุปเปอร์ชิป ลูกค้าหลายคนบอกว่า สินค้าท่ีนี้ถูกกว่าสินค้าในร้านสะดวกซื้ออ่ืนๆ และมี
หลากหลายประเภททั้งผลไม้ อาหารสด และเครื่องดื่ม ทำให้ร้านซุปเปอร์ชิป ร้านค้าสะดวกซื้อของคน
ไทยสามารถตีตลาดร้านสะดวกซื้อ ซึ่งถือหุ้นโดยคนต่างชาติได้สำเร็จ 

ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป  สาขาวัดประดู่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ตั้งอยู่ที่ 
สามแยกโกเตง   โดยให้บริการจำหน่ายสินค้าแก่ประชาชนในพ้ืนที่ อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี  เป็นอีก
สาขาหนึ่งที่ให้บริการสินค้าหลากหลายและมีลูกค้าจำนวนมากเข้ามาใช้บริการ  ซึ่งร้านสาขาจะตั้งอยู่
ภายใต้ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์ชีป และตั้งอยู่อย่างอิสระในพ้ืนที่ของแต่ละชุมชน ปัจจุบันซุปเปอร์ชีป  
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ถือเป็นกิจการค้าปลีกในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ในประเทศไทย จำหน่ายสินค้าอุปโภคและ
บริโภค อาหารสด ผักสดและผลไม้ มุ่งเน้นด้านคุณภาพ ความหลากหลายของสินค้าและการให้บริการ
ที่เป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค  จากข้อมูลดังกล่าว ทางผู้วิจัยเห็นถึงปัญหา
และโอกาสในการทำวิจัยเรื ่องปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อ
ซุปเปอร์ซิป  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยใช้เครื่องมือทางการตลาดคือส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) เพื ่อนำข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ประกอบการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและผู้ที่สนใจรายอ่ืนๆ สามารถนำผลจากการวิจัยนี้ไปใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดได้ โดยใช้เป็น ข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาปรับปรุง
สินค้าและบริการ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ อย่างแท้จริง 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
จากประเด็นปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงนำไปกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยได้  3  ข้อ  
ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิปสาขาวัด
ประดู ่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป 
สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซ้ือซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ประโยชน์ของผลการวิจัย 
1.ทำให้ทราบถึงปัจจัยการตลาดที ่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อ                                

ซุปเปอร์ซิป สาขาวัประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. ทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศอายุระดับการศึกษาอาชีพ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้งความถี่ในการใช้ซื้อ
สินค้าต่อเดือนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซ้ือซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. ทราบข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและแก้ไขงานบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
และเป็นที่พึงพอใจของผู้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่ จังหวัด                        
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สุราษฎร์ธานีตลอดจนเป็นข้อมูลในการนำไปพัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อให้ผู้ที่ มาใช้บริการเกิด
ความประทับใจมากยิ่งขึ้น 

4. เพ่ือจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาร้านสะดวกซ้ือซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่         
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

วิธีการดำเนินการ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ผู้มาซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัด

ประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ โดยการกำหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่าง ณ ระดับความเชื ่อมั ่น 95% และค่ าความ
คลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 5% ของ Khazanie  Ramakant เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มา
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี การกำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างที่โดยสุ่มแบบบังเอิญ ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 385  ตัวอย่าง แต่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือมากขึ้น  การศึกษาครั้งนี้จึงใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน  400 ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้กรอบ
แนวคิดในการวิจัยเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่
จะนำมาวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นคำถามแบบมีคำตอบให้เลือก
หลายคำตอบ (Multiple Choice) จำนวน 9 ข้อ ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซ้ือ  ราคาท่ีซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง  ความถ่ีในการใช้
บริการต่อเดือน  และบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อ
ซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ 
(Rating Scale)  มีจำนวน  30  ข้อ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
             1) เป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 
ตัวอย่าง และนำข้อมูลที่ได้มาจัดเก็บรวบรวมเพ่ือนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติ ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากหนังสือ วารสาร นิตยสาร บทความ เอกสารทางวิชาการ 
ข้อมูลด้านสถิติที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพ่ือ
นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของงานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ซึ่งค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
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2)  การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ที่มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check- List) โดยใช้วิธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) แล้วสรุป
ออกมาเป็นค่าค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซ้ือซุปเปอร์ซิป  สาขาวัดประดู่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากแบบสอบถามตอนที่ 2 
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean : X ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

3) การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทั่วไปกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่  จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้ค่า chi 
square ด้วยวิธีของเปียร์สันเพื่อวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ในการศึกษา ปัจจัยการตลาดบริการที่มีต่อร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่  จังหวัด
สุราษฎร์ธานี  โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในหารทำแบบสอบถามในครั้งนี้ คือ 
แบบสอบถามโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยใช้ประชากรตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง  และ
ประมวลผลโดยประแกรมคำนวณผลสำเร็จ SPSS  
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มากกว่า เพศชาย มีอายุ 20 – 30 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  ประกอบอาชีพ 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐสาหกิจ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท สินค้าที่ลูกค้าต้องการ 
เป็นสินค้าอาหารสด  ราคาท่ีซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง 1,000 -2,000 บาท ความถี่ในการซื้อสินค้าต่อเดือน 
11 – 15  ด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า บิดา / มารดา  
 2. ปัจจัยการตลาดบริการที ่ม ีต ่อร ้านสะดวกซื ้อซุปเปอร์ซ ิป สาขาวัดประดู ่ จ ังหวัด                            

สุราษฎร์ธานี  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅�=4.24)  เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่ม
ต ัวอย ่างส ่วนใหญ่ให ้ความสำคัญกับด้านล ักษณะทางกายภาพ  (Physical  Evidence and  

Presentation)  อยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅�=4.34) รองลงมาคือ ด้านบุคคล  (People) อยู่ในระดับ

มากที่สุด  (�̅�=4.32)  ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.25)  ด้านการส่งเสริม

การตลาด  (Promotion)  อยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅�=4.23) ด้านผลิตภัณฑ์  (Product)  อยู่ในระดับ

มากที่สุด  (�̅�=4.20)  ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  (Place)  อยู่ในระดับมาก  (�̅�=4.19)  และด้าน

ราคา  (Price)  อยู่ในระดับมาก  (�̅�=4.15)  ตามลำดับ         
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 3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับปัจจัยการตลาดบริการที่มีต่อร้าน
สะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ 
ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน และบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ไม่มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นต่อปัจจัยการต่อบริการที่มีต่อร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัดประดู่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ในภาพรวม แต่ปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตาม ราคาที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ต่อครั้งมีความสัมพันธ์กับกับความคิด
เห็นต่อปัจจัยการตลาดของที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป สาขาวัด
ประดู่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม ณ ระดับนัยสำคัญท่ี 0.05 
 

สรุปการวิจัย 
ปัจจัยการตลาดในภาพรวม พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน และ
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดของที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป  สาขาวัดประดู่  จังหวัดสุราษฎร์ธานีใน
ภาพรวม แต่ปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตาม ราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้งมีความสัมพันธ์กับกับความคิด
เห็นต่อปัจจัยการตลาดของที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป  สาขาวัด
ประดู่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ 
ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ 

Public participation in product development of communities 
behind Sala Thammasop Railway Station. 

 
โยธิน  ทองชาวนา1  

Yothin Thongchawna 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนหลัง
สถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับข้อมูลปฐมภูมิ แบบของการ
วิจัยครั้งนี้เป็นแบบการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โดยผู้วิจัยกำหนดให้มีการดำเนินการศึกษา
ตามกิจกรรมหลัก ได้แก่ การศึกษาความเหมาะสม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชุมชน พื้นที่ในการวิจัย ได้แก่ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ 
ระยะเวลาในระหว่างวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี 
2 เดือนตามมาตรการความปลอดภัยด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019 โดยนำเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยนำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลบริบทภายในด้วย
แบบจำลอง PRIMO-F Analysis และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทางธุรกิจ โดยใช้
แบบจำลอง PEST Analysis การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) การวิเคราะห์ความน่าสนใจใน
การลงทุนด้วย Nice Cell Matrix การวิเคราะห์ TOWS Matrix ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ด้วย Balanced scorecard พบว่า กลยุทธ์เชิงรุก ประกอบด้วย 1) สร้างรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ขยายเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง โดยนำเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนช่อง
ทางการจัดจำหน่ายE-Commerce ตามกระแสผู้บริโภคนิยมสนใจสินค้าที่ผลิตจากชุมชนเพื่อขยาย
ตลาด 2) ร่วมงานสัมมนา/อบรม สร้างเครือข่าย วางแผนให้สอดคล้องนโยบายและมาตรการยกระดับ
และพัฒนาขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ กลยุทธ์เชิงแก้ไข ประกอบด้วย 1) สร้างเครือข่ายกับ
วิสาหกิจชุมชน/สถาบันการศึกษาที่ช่วยเหลือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และแผนการตลาด 
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างตรายี่ห้อ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง

 
1 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ีคณะบริหารธุรกิจ 
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ความแตกต่างและลดต้นทุน กลยุทธ์เชิงป้องกัน ประกอบด้วย 1) สำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์จาก
ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื ่อเป็นหลักฐานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการเงิน กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
ประกอบด้วย 1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีทั้งภาครัฐ/สถาบันการศึกษาที่มี
ความพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อป้องกันฐานข้อมูลและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต  โดยมีตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
รวม 7 ตัวชี้วัด 
 
คำสำคัญ:  ธุรกิจชุมชน การพัฒนาศักยภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 
Abstract  

This research aims to study people's participation in product development of 
communities behind Sala Thammasop Railway Station. To study product development 
guidelines of communities behind Sala Thammasop train station, this research was a 
qualitative research for primary data. The model of this research is a participatory 
practice research. The researcher determined that the study was conducted in 
accordance with the main activities, namely, the feasibility study. feasibility analysis 
Participatory workshops in the community Research areas include communities behind 
Sala Thammasop Railway Station. The period between 3 September 2020 and 30 
November 2021 for a period of 1 year and 2 months according to safety measures with 
the COVID-19 epidemic situation by using the tools used in the research using the 
method In-depth interviews and group discussions The research tools used in the 
research were unstructured interviews and participant observations. Analyze internal 
context data with PRIMO-F Analysis model and external business environment analysis. 
Using the PEST Analysis model, SWOT analysis (SWOT Analysis), investment 
attractiveness analysis using Nice Cell Matrix, TOWS Matrix analysis, product potential 
development indicators with Balanced scorecard, it was found that the proactive 
strategy consisted of 1) creating a figure The product model expands to add multiple 
distribution channels. by bringing technology to support E-Commerce distribution 
channels According to the trend of consumers interested in products produced by the 
community to expand the market 2) attend seminars/training sessions network Plan in 
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accordance with policies and measures to upgrade and develop the capability of 
entrepreneurs. Remedial strategies consist of 1) building networks with community 
enterprises/institutions to help transfer knowledge, develop products and marketing 
plans; 2) develop products and create brand names. Eco-friendly packaging design to 
differentiate and reduce costs Preventive strategies consist of 1) continuously surveying 
the demand for products from consumers. To improve the product. 2) Prepare a 
continuous operating performance report as evidence to request support from 
government agencies/financial institutions. Corrective strategies consist of  1) coordinating 
with technology-related agencies, both governmental/academic institutions that are 
ready to transfer knowledge and be a technology consultant to protect databases and 
develop future products. There are 7 indicators of product potential development 
guidelines and strategies for implementation. 
 
Keywords: community business, potential development participatory action research 
 
บทนำ 

ประชากรโลกในอีก 30 ปีข้างหน้ามีการคาดการณ์ตามรายงานของสหประชาชาติว่าเพิ่มขึ้น 
2 พันล้านคนโดยในปัจจุบัน 7.7 พันล้านคนเป็น 9.7 พันล้านคนในปี 2050 (United Nations. 2019) 
ประชากรของโลกมีอายุเพิ่มขึ้นเนื่องจากอายุขัยที่เพิ่มขึ้นและระดับความอุดมสมบูรณ์ที่ลดลงและ
จำนวนประเทศที่ประสบปัญหาประชากรลดลง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขนาดองค์ประกอบและ
การกระจายตัวของประชากรโลกมีผลสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
เป้าหมายที่ตกลงร่วมกันทั่วโลกในการพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทางสังคมใน
ขณะเดียวกันก็ปกป้องสิ่งแวดล้อม (United Nations. 2019) ปัจจุบัน  สภาพทรัพยากรธรรมชาติถูก
นำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวนมากขึ้นตามการขยายตัวของประเทศและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ประเด็นปัญหา
ดังกล่าวเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
ได้แก่ การสร้างความมั ่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติ
สิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส
และเป็นธรรม  ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น มุ่งเน้น
การพัฒนาสู่ชุมชนผ่านการสร้างรากฐานของชุมชนและอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นการกระจาย
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รายได้ มุ่งให้ชุมชนดำเนินชีวิตตามหลักการพึ่งพาตนเองได้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 

แนวทางด้านการตลาดในปัจจุบันสำหรับผู ้ประกอบการ OTOP มุ่งการปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยผู้ประกอบการ OTOP ต้องสร้าง
เอกลักษณ์ของสินค้าหรือบริการของตนเอง สร้างการรับรู้ใน ตราสินค้าของประเทศต่อผู้บริโภคเพ่ือให้
เกิดการสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในการสร้างตราสินค้า ผู้ประกอบการ 
OTOP อาจไม่สามารถสร้างตราสินค้าได้ง่าย อาจจะต้องหาพันธมิตรร่วม ธันยมัย, (2557). มีการ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนควรทำการสำรวจวิจัยเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
พรรณิภา,  (2561). นอกจากนี้ การหาตลาดกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการ OTOP ควรจะมีการ
เลือกส่วนตลาดเฉพาะ (Niche market) เนื่องจากเป็นส่วนตลาดที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่สนใจหรือ
มองข้ามไป และหากผู้ประกอบการ ชุมชนเน้นเลือกตลาดเฉพาะกลุ่มเลือกใช้กลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่าง สุธาวัลย์,& ภูษณิศา, (2559) ที่ผู้ประกอบการทุกคนสนใจต้องแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่  
ธันยมัย, (2557)  โดยการสำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคย่อมนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ ธันยมัย, (2557) เพื่อเพ่ิม
มูลค่าของสินค้า มีความสัมพันธ์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย 
พรรณิภา, (2561) และต้องสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าหรือบริการของตนเอง บ่งบอกถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น (ธันยมัย,  2557; พรรณิภา, 2561) อัตลักษณ์ให้กับชุมชน  พรรณิภา, (2561) 
และความต้องการผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคได้ สำหรับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนเป็น
ผู้มีส่วนร่วมในการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของสินค้า  บรรจุภัณฑ์ช่วย
ส่งเสริมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ดังนั้น การนำผลิตภัณฑ์ชุมชนควรให้ผู้ประกอบการชุมชนมี
ส่วนร่วมในทุกกระบวนการพัฒนา เน้นการลดต้นทุนทางการจัดการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน (พรรณิภา, 2561; สุธาวัลย์,& ภูษณิศา, 2559) สำหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลา
ธรรมสพน์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทางธุรกิจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ของการดำเนินธุรกิจชุมชน วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของ
ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนหลังสถานี
รถไฟศาลาธรรมสพน์โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยประกอบด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT (SWOT 
Analysis) เป็นเครื ่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ ่งช่วยให้กำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สิ่งแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจาก
ปัจจัยเหล่านี้ต่อการทำงาน หรือวิธีการซึ่งช่วยผู้บริหารกำหนดการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน(Internal 
Factor Analysis Summary: IFAS) ประกอบด้วยจุดแข็งขององค์กร (Organizational Strengths) 
จุดอ่อนขององค์กร (Organizational Weaknesses) กำหนดการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก(External 
Factor Analysis Summary: EFAS) ประกอบด้วย โอกาสจากสิ่งแวดล้อมภายนอก (Environmental 
Opportunities) และอุปสรรคจากสิ ่งแวดล้อมภายนอก (Environmental Threats) ขององค์กร 
(ศิวฤทธ์, 2555; ศิริวรรณ, 2551; สุดาพร, 2552; Kotler, 2009) อธิบายได้ดังนี้จุดแข็ง (Strengths: 
S) หมายถึงจุดเด่นหรือจุดแข็ง เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
บริษัท ได้แก่ จุดแข็งด้านการตลาด จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านบุคลากร 
และจุดแข็งด้านอ่ืนๆ ขององค์กร จุดอ่อน (Weaknesses: W) หมายถึงจุดอ่อนหรือจุดด้อย เป็นผลมา
จากปัจจัยภายใน เป็นข้อเสียหรือปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท ได้แก่ 
จุดอ่อนด้านการตลาด จุดอ่อนด้านการเงิน จุดอ่อนด้านการผลิต จุดอ่อนด้านบุคลากร และจุดอ่อน
ด้านอื่นๆ ขององค์กร  โอกาส (Opportunities: O) หมายถึง โอกาสหรือข้อได้เปรียบซึ่งเกิดจากการ
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกบริษัท ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมจุลภาค ได้แก่ ลูกค้าหรือ
ตลาด คู่แข่งขัน ผู้ขายปัจจัยการผลิต คนกลาง และสิ่งแวดล้อมมหภาค ได้แก่ ด้านประชากรศาสตร์ 

การวิเคราะห์ข้อมลูบริบทภายใน
แบบจำลอง PRIMO-F Analysis 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม
ภายนอกทางธุรกิจแบบจำลอง 
PEST Analysis 

การวิเคราะห์ SWOT  การวิเคราะห์ TOWS Matrix  การวิเคราะห์ TOWS Matrix  

การจัดทำการวัดผลเชิงสมดุล 
(Balanced scorecard) 
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ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการเมืองและกฎหมาย  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และอุปสรรค (Threats: T) หมายถึง อุปสรรคหรือปัญหา หรือภัยคุกคามซึ่งเกิด
จากการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกบริษัท ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมจุลภาค ได้แก่ ลูกค้า
หร ือตลาด คู ่แข ่งข ัน ผ ู ้ขายปัจจ ัยการผลิต คนกลาง และสิ ่งแวดล้อมมหภาค ได ้แก่ ด ้า น
ประชากรศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการเมืองและกฎหมาย 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ (ศิวฤทธ์, 2555; ศิริวรรณ, 2551; สุดาพร, 2552; Kotler, 2009) โดยการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นการประเมินความสามารถ พิจารณาการวิเคราะห์ข้อมูล
บริบทภายในด้วยแบบจำลอง PRIMO-F Analysis และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทาง
ธุรกิจ โดยใช้แบบจำลอง PEST Analysis กฤษณะ, (2016) สำหรับการประเมินความสามารถ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกใช้หลักการพิจารณาค่าถ่วงน้ำหนัก (Weight) โดยกำหนด
ตัวเลขทศนิยมที่มีค่าระหว่าง 0 (สำคัญน้อยที่สุด) ถึง 1 (สำคัญมากท่ีสุด) เพ่ือเป็นการถ่วงน้ำหนักของ
ปัจจัยในแต่ละรายการโดยผลรวมของค่าถ่วงน้ำหนักจะเท่ากับ 1 เสมอ และพิจารณาค่าคะแนน
ความสามารถในแต่ละรายการ (Rating)ซึ่งค่าคะแนนมีค่าระหว่าง 1 (ความสามารถในการตอบสนอง
น้อย) ถึง 5 (ความสามารถในการตอบสนองมาก) จากนั้น จัดทำค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก (Weight 
Score) โดยนำตัวเลขค่าถ่วงน้ำหนักของปัจจัยในแต่ละรายการ คูณกับค่าคะแนนความสามารถในแต่
ละรายการ เมื่อได้ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกไปใช้ ในการ
วิเคราะห์ความน่าสนใจในการลงทุนด้วย Nice Cell Matrix กฤษณะ, (2016) ในส่วนการวิเคราะห์ 
TOWS Matrix (TOWS Matrix Analysis) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบเพื่อเลือกกล
ยุทธ์ที ่เหมาะสมให้บรรลุเป้าหมาย (กฤษณะ, 2016; ทิชากร, ฌานนท์, 2561) การสร้างกลยุทธ์
สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ กลยุทธ์ SO หรือกลยุทธ์เชิงรุกหรือกลยุทธ์จุดแข็งกับโอกาส 
ได้แก่ กลยุทธ์ที ่องค์กรจะใช้ความเข้มแข็งภายในขององค์กรหาประโยชน์จากโอกาสที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ภายนอก กลยุทธ์ WO หรือกลยุทธ์เชิงแก้ไขหรือกลยุทธ์จุดอ่อนกับ
โอกาส ได้แก่ กลยุทธ์ที่องค์กรจะใช้ความอ่อนแอภายในขององค์กรแต่หาประโยชน์จากโอกาสที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ภายนอก กลยุทธ์ ST หรือกลยุทธ์เชิงป้องกันหรือกลยุทธ์จุดแข็ง
กับอุปสรรค ได้แก่ กลยุทธ์ที่องค์กรจะใช้ความเข้มแข็งภายในขององค์กรหลีกเลี่ยงจากอุปสรรคที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ภายนอก กลยุทธ์ WT หรือกลยุทธ์เชิงรับหรือกลยุทธ์จุดอ่อนกับ
อุปสรรค ได้แก่ กลยุทธ์ที่องค์กรจะใช้ความอ่อนแอภายในขององค์กรหลีกเลี่ยงจากอุปสรรคที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ภายนอก (กฤษณะ, 2016; ทิชากร, ฌานนท์, 2561) และกำหนด
ตัวชี้วัดความสำเร็จการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจากนั้นพิจารณาผลการประเมินด้วย การจัดทำการ
วัดผลเชิงสมดุล (Balanced scorecard) แนวความคิดการดำเนินงานขององค์กร (สาคร, 2553; 
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Kaplan, & Norton, 2006) เพ่ือเปรียบเทียบผลการดำเนินงานนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวม
ของบริษัทต่อไป 
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) สำหรับข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) แบบของการว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ เป ็นแบบการว ิจ ัยแบบปฏิบ ัต ิการแบบมีส ่วนร ่วม 
(Participatory Action Research: PAR) โดยผู้วิจัยกำหนดให้มีการดำเนินการศึกษาตามกิจกรรม
หลัก ได้แก่ การศึกษาความเหมาะสม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมในชุมชน พ้ืนที่ในการวิจัย ได้แก่ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ ระยะเวลาในระหว่าง
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี 2 เดือนตามมาตรการ
ความปลอดภัยด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019 โดยนำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งผู้วิจัยนำเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ( Interview Form) และแบบสังเกต (Observation Form)  
สำหรับแบบสัมภาษณ์ (Interview Form) ของการวิจัยเป็นลักษณะของเครื่องมือทางการวิจัยให้ได้
ข้อมูลจากการสนทนาเป็นการถามตอบกันโดยตรง ผู้วิจัยจะมีฐานะเป็นผู้สัมภาษณ์ ( Interview) ส่วน
ประธานชุมชน กรรมการชุมชน สมาชิกในชุมชนมีฐานะเป็นตัวแทนของคนในชุมชนจะมีฐานะเป็นผู้
ถูกสัมภาษณ์ (Interviewee) แบบการสัมภาษณ์แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง (Structured Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured 
Interview) ธานินทร์, (2548: 70) โดยผู ้ว ิจ ัยใช้ว ิธ ีการวิจ ัยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Interview)  การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างแบบนี้ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์ไม่
ต้องสร้างข้อคำถามต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้า เพียงแต่กำหนดเป็นแนวทางการสัมภาษณ์ ( Interview 
Guide) ไว้คร่าวๆ เท่านั้น การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างมีความยืดหยุ่นสูง ผู้วิจัยจะมีฐานะเป็นผู้
สัมภาษณ์และตัวแทนของคนในชุมชนจะมีฐานะเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์มีอิสระในการถามตอบอย่างเตม็ที่  
ผู้สัมภาษณ์จึงต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ธานินทร์, (2548: 70)  ส่วนประกอบของ
แบบสัมภาษณ์ โดยทั ่วไปจะประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกของแบบ
สัมภาษณ์เป็นส่วนของโครงการวิจัยและสภาพทั่วไปของการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อโครงการวิจัย 
ชื่อ นามสกุลของผู้สัมภาษณ์ วันเวลาสถานที่สัมภาษณ์ ส่วนที่สองของแบบสัมภาษณ์เป็นส่วนของ
สถานภาพทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่จำเป็น ส่วนที่สามของแบบสัมภาษณ์เป็นส่วนของข้อคำถามและ
เนื้อหาที่บันทึกคำตอบจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant Interview) ในชุมชนมุ่ง
ศึกษาความต้องการของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน  แบบสังเกต (Observation Form) 
ของการวิจัยเป็นลักษณะของเครื่องมือทางการวิจัยผู้วิจัยจะต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพ่ือเก็บข้อมูล
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พฤติกรรมของผู้สัมภาษณ์ปรากฏขึ้น ซึ่งแบบสังเกต (Observation Form) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation Form) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-Participant Observation Form) ธานินทร์, (2548: 72)  โดยผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation Form) โดยการสังเกตแบบนี้ผู้วิจัยจะเข้าไปอยู่ร่วมกันกับ
กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ถูกสังเกต โดยลักษณะของงานวิจัยที่ต้องใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมทางผู้วิจัย
ทราบถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นเอกลักษณ์ วิถีชีวิต ฯลฯ ของชุมชนหลังสถานี
รถไฟศาลาธรรมสพน์ด้วยความสุภาพและให้เกียรติแก่ชุมชนตลอดเวลาที่เข้าพ้ืนที่ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยนำวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนการศึกษา 9 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การระบุ
ปัญหาของการดำเนินธุรกิจชุมชน โดยผู้วิจัยศึกษาแนวคิด กำหนดแนวทางประเด็นเกี่ยวกับลักษณะ
การประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการชุมชน ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดทั้งที่
เป็นปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจชุมชน โดยวิธีการวิจัยแบบสัมภาษณ์
และแบบสังเกตมีส่วนร่วมกับประธานชุมชน กรรมการชุมชน ชาวบ้านในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ 3 นัดหมายการสำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนา  ทำการ
เก็บรวมรวมข้อมูลจากการสำรวจและการสัมภาษณ์ประธานชุมชน และชาวบ้านในชุมชนเพ่ือ
วิเคราะห์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนและความต้องการของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนที่ 
4 ดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตมีส่วนร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจ โดย
ผู้วิจัยและกลุ่มชุมชนทำการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดร่วมกัน และนำมาวางแผนพัฒนา โดยจัดทำเป็น
โครงการนำร่อง (Pilot Project) เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความพร้อมได้รับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนที่ 6 การสำรวจสอบถามความต้องการได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะที่จะนำไปใช้การดำเนินงานตามโครงการนำร่องของสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชนและ
ตรวจสอบพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเดิมก่อน เพื่อนำมาออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะของสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน  ขั้นตอนที่ 7 ผู้วิจัยกับ
ประธานชุมชน กรรมการชุมชนและสมาชิกชุมชนได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู ้และฝึกทักษะให้แก่สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชนเพื ่อให้นำไปใช้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ                       
ที่กำหนดไว้ในโครงการนำร่อง ขั้นตอนที่ 8 ผู้วิจัยกับประธานชุมชน กรรมการชุมชนดำเนินการ
ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยให้สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชนพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
หลังจากที่ได้ดำเนินงานโครงการนำร่อง ขั้นตอนที่ 9 ผู้วิจัยกับประธานชุมชน กรรมการชุมชนนำผล
การประเมินมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและนำไปวางแผนงานในครั้งต่อไป ในการ
ตรวจสอบพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเดิมก่อนนั้น ทางผู้วิจัยกับประธานชุมชน กรรมการชุมชนต้อง
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ดำเนินการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานความรู้ด้วยวิธีเครื่องมือแบบสอบถาม เพ่ือนำมาออกแบบกิจกรรมการ
ฝึกอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะของสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชนได้
ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ย่อมส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะให้แก่
สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน ทำให้ออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการนั้นเป็นเครื่องมือที่สามารถ
นำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจชุมชนได้ สำหรับ ข้อมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) ทางผู้วิจัยได้ทำการวิจัยเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกค้นคว้า 
อ้างอิงเอกสารและรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ ข้อมูลจากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ต
และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 
Analysis) (ศิวฤทธ์, 2555; ศิริวรรณ, 2551; สุดาพร, 2552; Kotler, 2009) การวิเคราะห์ข้อมูล
บริบทภายในด้วยแบบจำลอง PRIMO-F Analysis และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทาง
ธุรกิจ โดยใช้แบบจำลอง PEST Analysis กฤษณะ, (2016) การวิเคราะห์ TOWS Matrix (TOWS 
Matrix Analysis)เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบเพื่อเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้บรรลุ
เป้าหมายและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจากนั้นพิจารณาผลการประเมิน
ด้วย การจัดทำการวัดผลเชิงสมดุล (Balanced scorecard) แนวความคิดการดำเนินงานขององค์กร 
Kaplan, & Norton, (2006) เพ่ือเปรียบเทียบผลการดำเนินงานนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวม
ของช ุมชนต ่อไป สำหร ับองค ์ประกอบของผลการดำเน ินงานขององค ์กร   (Organization 
Performance : OP) โดยการจัดทำการวัดผลเชิงสมดุล (Balanced scorecard) ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการเงิน (Financial Perspective) ด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)  ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning 
and Growth Perspective) สาคร (2553:248-249) 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตของการศึกษา ประชากรที่ทำการศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่ 
ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ จากข้อมูลการสัมภาษณ์ประธานชุมชนมีจำนวนประชากร 800 
คน จำนวนครัวเรือน 252 ครัวเรือน ระยะเวลาในระหว่างวันที ่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 ถึง 30 
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี 2 เดือนตามมาตรการความปลอดภัยด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโควิด 2019  โดยกลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลา
ธรรมสพน์ ระยะเวลาในระหว่างวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็น
ระยะเวลา 1 ปี 2 เดือนตามมาตรการความปลอดภัยด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019  
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การสัมภาษณ์วิธีการวิจัยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  (Unstructured Interview)  ผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key Informant Interview) ในชุมชนมุ่งศึกษาความต้องการของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของชุมชน  แบบสังเกต (Observation Form)ใช้วิธีการวิจัยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation Form) โดยลงพื้นที่สำรวจร่วมกับประธานชุมชนและกรรมการชุมชนตามที่ท่านนัด
หมายตามมาตรการความปลอดภัยด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019 
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาสภาพการณ์ของการดำเนินธุรกิจชุมชน วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก
ของชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นการ
ประเมินความสามารถ พิจารณาจากการสัมภาษณ์ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทภายในด้วย
แบบจำลอง PRIMO-F Analysis ได้แก่ P-People (ด้านบุคลากร) พบว่าบุคคลในชุมชนมีความรู้
ความสามารถ พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง บุคคลให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน แต่ขาดการ
ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมด้วยช่วงเวลาภาระหน้าที่หลัก R-Resources (ด้านทรัพยากร) พบว่าวัตถุดิบ
ที่ใช้ในกระบวนการผลิตหาได้ง่าย มีจำนวนมาก แต่ต้องควบคุมแหล่งที่มาของวัตถุดิบ I-Innovations 
and Ideas (ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์) พบว่า รูปแบบของผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ของ
กลุ่มชุมชนมีรูปแบบหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า แต่ขาดการพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้า
และกระบวนการผลิต M-Marketing (ด้านการตลาด) พบว่า กลุ่มชุมชนมีจัดทำผลิตภัณฑ์เพียงพอแก่
ความต้องการของลูกค้า มีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง ได้แก่ วัดใหม่ผดุงเขต มีการตลาด
ออนไลน์แก่ลูกค้าที่สั่งผ่านออนไลน์ได้ แต่ด้านราคาบางครั้งถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางที่มารับไป
จำหน่ายขายต่อ รวมถึงลูกค้าต่อรองราคาสินค้า O-Operations (ด้านการดำเนินงาน) พบว่า การ
บริหารจัดการดำเนินงานของชุมชน มีการมอบหมายช่วยเหลือเกื้อกูลดำเนินงานร่วมกัน สมาชิกของ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการผลิตกรณีมีการสั่งสินค้าปริมาณมาก F-Finance (ด้านการเงิน) 
พบว่า สภาพทางการเงินของชุมชนมีความคล่องตัว มีการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายที่ชัดเจน แต่ในช่วง
การแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 ส่งผลกระทบทางการเงิน จากข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทภายใน
ด้วยแบบจำลอง PRIMO-F Analysis มาวิเคราะห์ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักทั้งปัจจัยภายใน
พบว่า อยู่ในระดับมาก    โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 3.68  ดังตารางที่ 1 ในส่วน การพิจารณาจากการ
สัมภาษณ์การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทางธุรกิจ โดยใช้แบบจำลอง PEST Analysis พบว่า  
P-Politic (ปัจจัยด้านนโยบายและการเมือง) พบว่า มีนโยบายและมาตรการยกระดับและพัฒนาขีด
ความสามารถแก่ผู้ประกอบการ แต่ขาดงบประมาณสนับสนุนในระดับชุมชนท้องถิ่น E-Economic 
(ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ) พบว่า ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลการชะลอตัวของภาวะ
เศรษฐกิจ S-Social  (ปัจจัยด้านสังคม) พบว่า กระแสผู้บริโภคนิยมสนใจสินค้าที่ผลิตจากชุมชน                
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แต่ขาดข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคแนวโน้มการใช้สินค้า มีคู่แข่งขันรายอ่ืนจำนวนมากด้วยสินค้า
ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก T-Technology (ปัจจัยด้านเทคโนโลยี) พบว่า การขยายตัวด้าน
เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย E-Commerce แต่ขาดระบบป้องกันด้านเทคโนโลยี
ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกทางธุรกิจ โดยใช้
แบบจำลอง PEST Analysis มาวิเคราะห์ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักทั้งปัจจัยภายในพบว่า อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 3.52  ดังตารางที ่2 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน(Internal Factor Analysis Summary: IFAS) 

Internal Factor Analysis Summary: IFAS Weight Rating Weight 
Score 

จุดแข็ง (Strengths: S) 
S1 บุคคลในชุมชนมีความรู้ความสามารถ พัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง บุคคลให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน 

0.08 4 0.32 

S2 วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตหาได้ง่าย มีจำนวนมาก 0.05 3 0.15 
S3 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ของกลุ่มชุมชนมี
รูปแบบหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า 

0.09 4 0.36 

S4 กลุ่มชุมชนมีจัดทำผลิตภัณฑ์เพียงพอแก่ความต้องการ
ของลูกค้า มีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง มี
การตลาดออนไลน์แก่ลูกค้าที่สั่งผ่านออนไลน์ได้ 

0.09 4 0.36 

S5 การบร ิหารจ ัดการดำเน ินงานของช ุมชน ม ีการ
มอบหมายช่วยเหลือเกื้อกูลดำเนินงานร่วมกัน 

0.08 3 0.24 

S6 สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมกำหนดแผนการผลิตกรณีมี
การสั่งสินค้าปริมาณ 

0.08 4 0.32 

S7 สภาพทางการเงินของชุมชนมีความคล่องตัว มีการจด
บันทึกรายรับ-รายจ่าย 

0.05 3 0.15 

จุดอ่อน (Weaknesses: W) 
W1 ขาดการส่งเสริมการเข้าร ่วมอบรมด้วยช่วงเวลา
ภาระหน้าที่หลัก 

0.14 4 0.56 

W2  ต้องควบคุมแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 0.10 3 0.3 
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W3 ขาดการพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและกระบวนการ
ผลิต 

0.08 4 0.32 

W4 ด้านราคาบางครั้งถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางที่มา
รับไปจำหน่ายขายต่อ รวมถึงลูกค้าต่อรองราคาสินค้า 

0.04 3 0.12 

W5 ช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 ส่งผลกระทบทาง
การเงิน 

0.12 4 0.48 

Total 1.00 - 3.68 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factor Analysis Summary: EFAS) 

External Factor Analysis Summary: EFAS Weight Rating Weight 
Score 

โอกาส (Opportunities: O) 
O1 ม ีนโยบายและมาตรการยกระด ับและพัฒนาขีด
ความสามารถแก่ผู้ประกอบการ 

0.09 4 0.36 

O2 กระแสผู้บริโภคนิยมสนใจสินค้าที่ผลิตจากชุมชน 0.12 3 0.36 
O3 การขยายตัวด้านเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนช่องทาง 
การจัดจำหน่ายE-Commerce 

0.15 4 0.6 

อุปสรรค (Threats: T) 
T1 ขาดงบประมาณสนับสนุนในระดับชุมชนท้องถิ่น 0.12 4 0.48 
T2 ขาดข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคแนวโน้มการใช้
สินค้า 

0.09 3 0.27 

T3 คู ่แข่งขันรายอื ่นจำนวนมากด้วยสินค้าไม่ม ีความ
แตกต่างกันมากนัก 

0.10 3 0.3 

T4 การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ 0.16 4 0.64 
T5 ขาดระบบป้องกันด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 0.17 3 0.51 
Total 1.00 - 3.52 

การวิเคราะห์ข้อมูลบริบทภายในด้วยแบบจำลอง PRIMO-F Analysis และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกทางธุรกิจ โดยใช้แบบจำลอง PEST Analysis ไปใช้ในการวิเคราะห์ความ
น่าสนใจในการลงทุนด้วย Nice Cell Matrix กฤษณะ, (2016) พบว่า ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจใน
การลงทุนในระดับปานกลาง  ดังภาพที่ 2 
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ความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจ 

 
   

   

   

 
 

ภาพที่ 2  การประเมินความน่าสนใจในการลงทุน ด้วย Nice Cell Matrix 
 
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนหลัง

สถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ เมื่อผู้วิจัยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก นำผลการวิเคราะห์มา
กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โดยการวิเคราะห์ TOWS Matrix  (TOWS Matrix Analysis) และกำหนดกลยุทธ์ 7 กลยุทธ์แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ คือ กลยุทธ์เชิงรุก ประกอบด้วย 1) สร้างรูปแบบของผลิตภัณฑ์
ขยายเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง โดยนำเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนช่องทางการจัด
จำหน่ายE-Commerce ตามกระแสผู้บริโภคนิยมสนใจสินค้าที่ผลิตจากชุมชนเพื่อขยายตลาด  2) 
ร่วมงานสัมมนา/อบรม สร้างเครือข่าย วางแผนให้สอดคล้องนโยบายและมาตรการยกระดับและ
พัฒนาขีดความสามารถแก่ผู ้ประกอบการ กลยุทธ์เชิงแก้ไข ประกอบด้วย 1) สร้างเครือข่ายกับ
วิสาหกิจชุมชน/สถาบันการศึกษาที่ช่วยเหลือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และแผนการตลาด 
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างตรายี่ห้อ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง
ความแตกต่างและลดต้นทุน กลยุทธ์เชงิป้องกัน ประกอบด้วย 1) สำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์จาก
ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื ่อเป็นหลักฐานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการเงิน กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
ประกอบด้วย 1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีทั้งภาครัฐ/สถาบันการศึกษาที่มี
ความพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อป้องกันฐานข้อมูลและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix  (TOWS Matrix Analysis) และกำหนดกลยุทธ์ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

         (Internal Factor                                                       
Analysis  

Summary: IFAS) 

จุดแข็ง (Strengths: S) 
S1 บุคคลในชุมชนมีความรู้
ความสามารถ พัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง บุคคลให้ความร่วมมือใน
การดำเนินงาน 
S2 วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตหาได้ง่าย มีจำนวนมาก 
S3 รูปแบบของผลิตภัณฑ์
ดอกไม้จันทน์ของกลุ่มชุมชนมี
รูปแบบหลากหลายตามความ
ต้องการของลูกค้า 
S4 กลุ่มชุมชนมีจัดทำผลิตภัณฑ์
เพียงพอแก่ความต้องการของ
ลูกค้า มีช่องทางการจัดจำหน่าย
หลายช่องทาง มีการตลาด
ออนไลน์แก่ลูกค้าที่สั่งผ่าน
ออนไลน์ได้ 
S5 การบริหารจัดการดำเนินงาน
ของชุมชน มีการมอบหมาย
ช่วยเหลือเกื้อกูลดำเนินงาน
ร่วมกัน 
S6 สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วม
กำหนดแผนการผลิตกรณีมีการสั่ง
สินค้าปริมาณ 
S7 สภาพทางการเงินของชุมชนมี
ความคล่องตัว มีการจดบันทึก
รายรับ-รายจ่าย 
 
 
 

จุดอ่อน (Weaknesses: W) 
W1 ขาดการส่งเสริมการเข้า
ร่วมอบรมด้วยช่วงเวลา
ภาระหน้าที่หลัก 
W2  ต้องควบคุมแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบ 
W3 ขาดการพัฒนานวัตกรรม
ด้านสินค้าและกระบวนการ
ผลิต 
W4 ด้านราคาบางครั้งถูกกด
ราคาจากพ่อค้าคนกลางที่มารับ
ไปจำหน่ายขายต่อ รวมถึง
ลูกค้าต่อรองราคาสินค้า 
W5 ช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโค
วิด19 ส่งผลกระทบทางการเงิน 

 
 
การวิเคราะห์ 
ปัจจัยภายนอก 
(External Factor 
Analysis Summary: 
EFAS) 
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โอกาส (Opportunities: 
O) 
O1 มีนโยบายและ
มาตรการยกระดับและ
พัฒนาขีดความสามารถแก่
ผู้ประกอบการ 
O2 กระแสผู้บริโภคนิยม
สนใจสินค้าท่ีผลิตจาก
ชุมชน 
O3 การขยายตัวด้าน
เทคโนโลยีช่วยสนับสนุน
ช่องทางการจัดจำหน่ายE-
Commerce 

กลยุทธ์ SO  (กลยุทธ์เชิงรุก) 
S3, S4, S6, O2, O3   สร้าง
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ขยายเพ่ิม
ช่องทางการจัดจำหน่ายหลาย
ช่องทาง โดยนำเทคโนโลยีช่วย
สนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย
E-Commerce ตามกระแส
ผู้บริโภคนิยมสนใจสินค้าที่ผลิต
จากชุมชนเพื่อขยายตลาด 
S1, S6, S6, O1, O3 ร่วมงาน
สัมมนา/อบรม สร้างเครือข่าย 
วางแผนให้สอดคล้องนโยบายและ
มาตรการยกระดับและพัฒนาขีด
ความสามารถแก่ผู้ประกอบการ 

กลยุทธ์ WO (กลยุทธ์เชิง
แก้ไข) 
W3, O1,O3 สร้างเครือข่ายกับ
วิสาหกิจชุมชน/
สถาบันการศึกษาที่ช่วยเหลือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และแผนการตลาด 
W2, W4, O2 พัฒนาผลิตภัณฑ์
และสร้างตรายี่ห้อ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ในเชิงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความ
แตกต่างและลดต้นทุน 

อุปสรรค (Threats: T) 
T1 ขาดงบประมาณ
สนับสนุนในระดับชุมชน
ท้องถิ่น 
T2 ขาดข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคแนวโน้ม
การใช้สินค้า 
T3 คู่แข่งขันรายอ่ืนจำนวน
มากด้วยสินค้าไม่มีความ
แตกต่างกนัมากนัก 
T4 การชะลอตัวของภาวะ
เศรษฐกิจ 
T5 ขาดระบบป้องกันด้าน
เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ ST (กลยุทธ์เชิง
ป้องกัน) 
S3, T2 สำรวจความต้องการ
ผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภคอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ 
S5, S6, T1 จัดทำรายงานผล
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
เป็นหลักฐานขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ/สถาบัน
การเงิน 

กลยุทธ์ WT (กลยุทธ์เชิงรับ) 
W3, T5  ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
เทคโนโลยีทั้งภาครัฐ/
สถาบันการศึกษาที่มีความ
พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
เพ่ือป้องกันฐานข้อมูลและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต 
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การกำหนดองค ์ประกอบ/ต ัวช ี ้ว ัดแนวทางการพัฒนาศักยภาพผลิตภ ัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ องค์ประกอบของผลการดำเนินงานของ
องค ์กร  (Organization Performance : OP) โดยการจ ัดทำการว ัดผลเช ิงสมด ุล  (Balanced 
scorecard) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการเงิน (Financial Perspective) ด้านลูกค้า 
(Customer Perspective) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)  ด้านการ
เรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) สาคร (2553:248-249) 

 

 
ภาพที่ 3 การจัดทำการวัดผลเชิงสมดุล (Balanced scorecard) ของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
หลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ 
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ภาพที ่  3 จากการกำหนดตัวช ี ้ว ัดการว ัดผลเช ิงสมด ุล  (Balanced scorecard) ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ โดยมีตัวชี้วัดรวม 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ มุมมอง
ด้านการเงิน (Financial Perspective) มีตัวชี้วัดการดำเนินงานตามกลยุทธ์รวม 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  
1) ยอดการจัดจำหน่ายจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์E-Commerce 2) ยอดการจัดจำหน่ายจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 3) รายได้จากการสร้างเครือข ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้  มุมมองด้านลูกค้า 
(Customer Perspective) มีตัวชี้วัดการดำเนินงานตามกลยุทธ์รวม 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ความพึง
พอใจของผู้บริโภค มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) มีตัวชี้วัด
การดำเนินงานตามกลยุทธ์รวม 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ยอดการจัดจำหน่ายจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์E-
Commerce 2) รายได้จากการสร้างเครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
(Learning and Growth Perspective) มีตัวชี้วัดการดำเนินงานตามกลยุทธ์รวม 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
1) สมาชิกชุมชนนำความรู้มาพัฒนาถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกชุมชนท่านอ่ืนๆได้ 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาสภาพการณ์ของการดำเนินธุรกิจชุมชน วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก
ของชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์จากข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทภายในด้วย
แบบจำลอง PRIMO-F Analysis มาวิเคราะห์ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักทั้งปัจจัยภายในพบว่า 
อยู่ในระดับมาก    โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 3.68  ส่วนข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อม
ภายนอกทางธุรกิจ โดยใช้แบบจำลอง PEST Analysis มาวิเคราะห์ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ทั้งปัจจัยภายในพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 3.52  ซึ่งจากผลการศึกษานี้ สร้าง
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ขยายเพิ ่มช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง โดยนำเทคโนโลยีช่วย
สนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายE-Commerce ตามกระแสผู้บริโภคนิยมสนใจสินค้าที่ผลิตจาก
ชุมชนเพื่อขยายตลาด   ร่วมงานสัมมนา/อบรม สร้างเครือข่าย วางแผนให้สอดคล้องนโยบายและ
มาตรการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ ในส่วนของผู้ประกอบการชุมชนควร
สร้างเครือข่ายกับวิสาหกิจชุมชน/สถาบันการศึกษาที่ช่วยเหลือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์
และแผนการตลาด ผู้ประกอบการชุมชนส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างตรายี่ห้อ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ในเชิงอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความแตกต่างและลดต้นทุน สอดคล้องงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของทิชากร เกษรบัว และฌานนท์ ปิ่นเสม. (2561) พบว่าจัดทำตราสินค้าแสดงให้เห็นความ
เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และท้องถิ่นที่เป็นสากล สอดคล้องงานวิจัยที่เก่ียวข้องของจุติพร  ฮกอ้ัน, 
ธนาภรณ์ นิลโมทย์, สิราวรรณ สายอ๋อง, & ชลลดา แสงมณีศิริสาธิตกิจ (2021) พบว่าการส่งเสริม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มสตรีทำเครื ่องแกงบ้านหัวเกาะช้าง  สอดคล้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของกฤษณะ ดาราเรือง (2016) พบว่าพัฒนาตราสัญลักษณ์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
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สอดคล้องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของวรวิทย์ ประสิทธิ์ผล อรมน ปั้นทอง จุฑาทิพย์  พหลภาคย์และขวัญ
มิ่ง  คำประเสริฐ (2563) พบว่าปัญหาทางการตลาด และการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันตามการพัฒนา
ของการตลาดออนไลน์ 

ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนหลัง
สถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ เมื่อผู้วิจัยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก นำผลการวิเคราะห์มา
กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โดยการวิเคราะห์ TOWS Matrix  (TOWS Matrix Analysis) และกำหนดกลยุทธ์ 7 กลยุทธ์แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ คือ กลยุทธ์เชิงรุก ประกอบด้วย 1) สร้างรูปแบบของผลิตภัณฑ์
ขยายเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง โดยนำเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนช่องทางการจัด
จำหน่ายE-Commerce ตามกระแสผู ้บริโภคนิยมสนใจสินค้าที ่ผลิตจากชุมชนเพื ่อขยายตลาด 
สอดคล้องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของวรวิทย์ ประสิทธิ์ผล อรมน ปั้นทอง จุฑาทิพย์  พหลภาคย์และขวัญ
มิ่ง  คำประเสริฐ (2563) พบว่าปัญหาทางการตลาด และการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันตามการพัฒนา
ของการตลาดออนไลน์ 2) ร่วมงานสัมมนา/อบรม สร้างเครือข่าย วางแผนให้สอดคล้องนโยบายและ
มาตรการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถแก่ผู ้ประกอบการ  กลยุทธ์เชิงแก้ไข ประกอบด้วย                  
1) สร้างเครือข่ายกับวิสาหกิจชุมชน/สถาบันการศึกษาที ่ช่วยเหลือถ่ายทอดองค์ความรู ้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และแผนการตลาด 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างตรายี่ห้อ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ในเชิง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความแตกต่างและลดต้นทุน สอดคล้องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของทิชากร 
เกษรบัว และฌานนท์ ปิ่นเสม. (2561) พบว่าจัดทำตราสินค้าแสดงให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์และท้องถิ ่นที ่เป็นสากล กลยุทธ์เชิงป้องกัน ประกอบด้วย 1) สำรวจความต้องการ
ผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นหลักฐานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการเงิน กลยุทธ์เชิง
แก้ไข ประกอบด้วย 1) ประสานงานกับหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องด ้านเทคโนโลยีท ั ้ งภาคร ัฐ/
สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อป้องกัน
ฐานข้อมูลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต นอกจากนี้ ยังสอดคล้องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของจุติพร                 
ฮกอั้น, ธนาภรณ์  นิลโมทย์, สิราวรรณ สายอ๋อง, & ชลลดา แสงมณีศิริสาธิตกิจ (2021) พบว่าการ
ส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับกลุ่มสตรีทำเครื่องแกงบ้านหัวเกาะช้าง สอดคล้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของวรวิทย์ ประสิทธิ์ผล อรมน ปั้นทอง จุฑาทิพย์  พหลภาคย์และขวัญมิ่ง  คำ
ประเสริฐ (2563) พบว่าปัญหาทางการตลาดและการเรียนรู้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 1) สำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นหลักฐานขอรับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการเงิน 3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
เทคโนโลยีทั้งภาครัฐ/สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นที่ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือป้องกันฐานข้อมูลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการสัมภาษณ์และกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) หน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องควรจัดโครงการให้ผู ้ประกอบการชุมชนมีส่วนร่วมงานสัมมนา/อบรมสร้างเครือข่าย 2) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกับการวางแผนของชุมชนให้สอดคล้องนโยบายและมาตรการยกระดับ
และพัฒนาขีดความสามารถแก่ผู ้ประกอบการชุมชน 3) หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณลงสู ่ระด ับช ุมชนมากขึ ้น 4) หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องด ้านเทคโนโลยีท ั ้งภาคร ัฐ/
สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อป้องกัน
ฐานข้อมูลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต 5)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างเครือข่ายกับวิสาหกิจ
ชุมชน/สถาบันการศึกษาที่ช่วยเหลือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และแผนการตลาดแก่
ผู้ประกอบการชุมชนต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาศักยภาพและกำหนดกลยุทธ์แยกตามกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นข้อมูลในการนำเสนอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธก์บัความผูกพันต่อองค์การ  
กรณีศึกษา : บริษัท ชัยโกมล ธุรกจิ จำกดั 

FACTORS TOWARD RELATIONSHIP OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT 
OF THE OFFICIALS AT CHAI KOMOL BUSINESS CO.,LTD 

 
เนาวลักษณ์ เอื้อพิชญานนท์1 และ ปยิะพร  เสมาทอง2 

Naowalak Ueaphichayanon  and Piyaporn Semathong 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะของงานที่

ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทชัยโกมลธุรกิจ จำกัด 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยประสบการณ์การทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทชัยโกมล
ธุรกิจ จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือพนักงานบริษัทชัยโกมล ธุรกิจ จำกัด จำนวน 60 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS 
เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าความสั มพันธ์ โดยใช้สถิติ
ส ัมประส ิทธ ิ ์สหส ัมพ ันธ ์อย ่างง ่ายของเพ ียร ์ส ัน ( Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ผลการศึกษาพบว่า 

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ จำกัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
พิจารณารายด้าน พบว่าสูงสุดได้แก่ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์การ         
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 รองลงมา ได้แก่ความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และต่ำสุดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่าปัจจัยลักษณะของงาน ปัจจัยประสบการณ์
การทำงาน  มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

คำสำคัญ : ลักษณะของงาน, ประสบการณ์การทำงาน, .ความผูกพันต่อองค์การ 
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Abstract  
The purposes of the research were to study of relationship between jobs 

Characteristics, work experience of CHAI KOMOL BUSINESS CO., LTD. To make a 
comparison among Organizational Commitment. The samples consisted of 60 CHAI 
KOMOL BUSINESS CO., LTD., using a questionnaire as an instrument. The statistics used 
for analyzing the collected data were frequency, percentage, mean, and Pearson’s 
correlation Coefficient. 

The overall organizational commitment of the employees of CHAI KOMOL 
BUSINESS CO., LTD was at a high level. Consider each aspect it was found that the 
highest was the willingness to devote effort to work for the organization. with an 
average of 3.99, followed by confidence, acceptance of goals and values of the 
organization The mean was 3.82 and the lowest, the desire to maintain organizational 
membership was the mean 3.52. It was found that the nature of the work 
Characteristics work experience factor there is a relationship with the commitment to 
the organization. Overall, there was a significant correlation in the same direction at a 
moderate level. Statistically at .01 level 
 

Keywords: Job Characteristics, work experience, Organizational Commitment 

 

บทนำ 
 สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก รวมไปถึงการใช้ชีวิตและการ
พัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  ทำให้หน่วยงาน บริษัท หรือองค์การต่าง ๆ ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้องค์การสามารถอยู่รอดได้ องค์การที่จะประ สบ
ความสำเร็จในการดำเนินงานได้นั ้นจะต้องมีบุคลากรที ่มีความรู ้ ทักษะ และความสามารถของ
บุคลากรในองค์การ ในการจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่องค์การต้องการนั้นอาจกระทำได้โดย
การกำหนด  มาตรฐานที่สำคัญบางประการ เช่น การศึกษา ประสบการณ์ ความถนัด อายุ เพศ เป็น
ต้น โดยเกณฑ์เหล่านี้จะต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับงานแต่ละชนิดขององค์การ ตลอดจนเป็น
มาตรฐานในการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน นอกจากนี้การกำหนดมาตรฐานในการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในงานอย่างเพียงพอ จึงจะสามารถ
กำหนดมาตรฐานที่จะคัดเลือกบุคลากรที่องค์การต้องการได้อย่างถูกต้องทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัย
สำคัญอย่างหนึ่งที่จะสามารถบ่งชี้ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การได้และสามารถทำให้
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องค์การบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดดังนั้นทรัพยากรมนุษย์จึง
เป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะนำองค์การให้ไปสู่ความสำเร็จ (พิชิต  เทพวรรณ์.2554: 16 - 24)  
 ความผูกพันในงานของพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การจะมีพฤติกรรมการตระหนักถึง
ความสำคัญของลักษณะงาน ที่มีผลต่อบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อการทำงานใน
เชิงพัฒนาตนเอง โดยนำศักยภาพที่มีออกมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เช่น งานที่มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น หรืองานปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล งานที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระดับที่
เหมาะสม ซึ ่งจะช่วยทำให้พนักงานเกิดความรู ้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของกิจการ เกิดความมั ่นใจ                 
มีความคิดริเริ ่ม เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้ก้าวหน้า ทั้งนี้ยังทำให้องค์การเกิดความมั ่นคง                 
มีประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จของงานตามเป้าหมาย และเกิดความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ 
พนักงานทุกคนเกิดความพึงพอใจในการทำงาน (Job Satisfaction)  และมีความสุขในการทำงานที่
ตนรับผิดชอบ (นงนุช วงษ์สุวรรณ.  2553: 8 - 11)  

ความผูกพันของพนักงานเป็นทัศนคติของพนักงานทั้งที่แสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก การ
รับรู้ และการเรียนรู้ของพนักงานที่มีต่องานหรือเพื่อนร่วมงาน จะส่งผลต่อความสัมพันธ์และความพึง
พอใจของพนักงานที่มีต่อองค์การ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ ความรู้สึกที่ดี
ต่อองค์การ มีโอกาสในการพัฒนาตัวเอง และมีความต้องการที่จะทำงานร่วมกับองค์การให้นานที่สุด 
โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของพนักงานในองค์การที่จะแสดงให้เห็นถึงความผูกพันในการทำงานกับ
องค์การ เช่น พูดถึงองค์การในทางที่ดี มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าขององค์การ หากพนักงานใน
องค์การมีพฤติกรรมดังกล่าวแสดงว่าพนักงานในองค์การมีความผูกพันต่อองค์การและงานที่
รับผิดชอบ (รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์.2553: 22 - 24)  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลทำให้
พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ และศึกษาว่าแต่ละปัจจัยนั้นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การเพียงใด ผลที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาเป็นองค์การธุรกิจที่ดีโดยจะ
ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงาน บริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จำกัด ต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะของงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบริษัทชัยโกมลธุรกิจ จำกัด 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประสบการณ์การทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริษัทชัยโกมลธุรกิจ จำกัด 
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สมมติฐาน 
 1. ลักษณะของงาน ประกอบด้วย ความมีอิสระในการทำงาน ความหลากหลายของงาน 
ความมีเอกลักษณ์ของงาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ผลป้อนกลับของงาน มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การ 
 2. ประสบการณ์การทำงาน ประกอบด้วย ความสำคัญของตนต่อองค์การ ความพ่ึงพิงได้ของ
องค์การ ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จำกัด จำนวน 60 คน (ท่ีมา:
รายงานจำนวนพนักงานบริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จำกัด) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ 
(Google Form) เป็นเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลปัจจัยลักษณะของงาน ปัจจัยประสบการณ์ทำงาน 
และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จำกัด 
 

ปัจจัยลักษณะของงาน 
1.  ความมีอิสระในการทำงาน 
2.  ความหลากหลายของงาน 
3.  ความมีเอกลักษณ์ของงาน 
4.  งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
5.  ผลป้อนกลับของงาน 

ปัจจัยประสบการณ์การทำงาน 
1.  ความสำคัญของตนต่อองค์การ 
2.  ความพ่ึงพิงได้ขององค์การ 
3.  ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง  
     จากองค์การ 
4.  ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ 

ความผูกพันต่อองค์การ 
1.  ความเชื่อม่ันยอมรับเป้าหมายและ 
     ค่านิยมขององค์การ 
2.  ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม 
     เพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์การ 
3.  ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคง 
     ความเป็นสมาชิกขององค์การ 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถ ิต ิ เช ิ งพรรณนา (Descriptive statistic) หาค ่าความถ ี ่  (Frequency) ค ่าร ้อยละ  

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์และ
อธิบายถึงปัจจัยส่วนบุคคล   

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) การคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยลักษณะของงาน ปัจจัยประสบการณ์ทำงาน และความผูกพันต่อองค์การ  
 
ผลการวิจัย 

การว ิจ ัยคร ั ้งน ี ้ เป ็นการศึกษาเชิงปร ิมาณ (Quantitative Research) เก ็บข ้อมูลด ้วย
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นพนักงานบริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จำกัด ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 31 - 
40 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสดและสมรสจำนวนเท่ากัน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่สำเร็จ
การศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ระหว่าง 1 – 5 ปี และตำแหน่งส่วนใหญ่ ตำแหน่งพนักงาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยลักษณะของงานของพนักงานบริษัทชัยโกมล ธุรกิจ จำกัด ซึ่ง
ประกอบด้วย ลักษณะของงาน ประกอบด้วย ความมีอิสระในการทำงาน ความหลากหลายของงาน 
ความมีเอกลักษณ์ของงาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และผลป้อนกลับของงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 
ตารางที่ 1 ปัจจัยลักษณะของงานของพนักงานบริษัทชัยโกมล ธุรกิจ จำกัด 

ลักษณะของงาน 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� 𝐒. 𝐃. แปลผล 
ความมีอิสระในการทำงาน 3.77 .64 มาก 
ความหลากหลายของงาน 3.76 .73 มาก 
ความมีเอกลักษณ์ของงาน 4.01 .70 มาก 
งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 3.99 .62 มาก 
ผลป้อนกลับของงาน 3.58 .94 มาก 
ลักษณะของงานโดยรวม 3.82 .63 มาก 
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะของงาน ของพนักงานบริษัทชัยโกมล ธุรกิจ 
จำกัด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะของงานอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านความมีเอกลักษณ์ของงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.01 รองลงมาเป็นด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ความมีอิสระ
ในการทำงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ด้านความหลากหลายของงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ด้านผล
ป้อนกลับของงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ตามลำดับ  
ตารางที่ 2 ปัจจัยประสบการณ์การทำงานของพนักงานบริษัทชัยโกมล ธุรกิจ จำกัด 

ประสบการณ์การทำงาน 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� 𝐒. 𝐃. แปลผล 
ความสำคัญของตนต่อองค์การ 3.76 .80 มาก 
ความพ่ึงพิงได้ขององค์การ 3.24 .73 ปานกลาง 
ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์การ 3.44 1.36 มาก 
ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ 3.82 .46 มาก 
ประสบการณ์การทำงานโดยรวม 3.57 .76 มาก 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยประสบการณ์การทำงาน ของพนักงานบริษัทชัยโกมล 
ธุรกิจ จำกัด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าด้านทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.82 รองลงมาเป็นด้านความสำคัญของตนต่อองค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76  
ด้านความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44  อยู่ในระดับมาก และ
ด้านความพึ่งพิงได้ขององค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 อยู่ในระดับปานกลาง 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัความผูกพันต่อองค์การของของพนักงาน บริษัทชัยโกมล ธุรกิจ 
จำกดั 

ความผูกพันต่อองค์การ 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� 𝐒. 𝐃. แปลผล 
ด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 3.82 .64 มาก 
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่
องค์การ 

3.99 .69 มาก 

ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกของ
องค์การ 

3.52 .77 มาก 

ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม 3.78 .67 มาก 
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานบริษัทชัยโกมล 
ธุรกิจ จำกัด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือ
ปฏิบัติงานให้แก่องค์การมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.99 รองลงมาเป็นด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็น
สมาชิกขององค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52  ตามลำดับ 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะของงานกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบริษัทชัยโกมล ธุรกิจ จำกัด 

ลักษณะของงาน 
ความผูกพันต่อองค์การ 
(ความเชื่อม่ันยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ) 

n r Sig.(2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 
1.  ความมีอิสระในการทำงาน 60 .39 .00** ระดับปานกลาง 
2.  ความหลากหลายของงาน 60 .17 .20 ไม่มีความสัมพันธ์ 
3.  ความมีเอกลักษณ์ของงาน 60 .34 .01* ระดับปานกลาง 
4.  งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 60 .30 .02* ระดับต่ำ 
5.  ผลป้อนกลับของงาน 60 .27 .04* ระดับต่ำ 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะของงานกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบริษัทชัยโกมล ธุรกิจ จำกัด (ต่อ) 

ลักษณะของงาน 

ความผูกพันต่อองค์การ 
(ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงาน 
ให้แก่องค์การ) 
n r Sig.(2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 

1.  ความมีอิสระในการทำงาน 60 .63** .00 ระดับปานกลาง 
2.  ความหลากหลายของงาน 60 .51** .00 ระดับปานกลาง 
3.  ความมีเอกลักษณ์ของงาน 60 .34* .01 ระดับปานกลาง 
4.  งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 60 .53** .00 ระดับปานกลาง 
5.  ผลป้อนกลับของงาน 60 .41** .00 ระดับปานกลาง 
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ลักษณะของงาน 

ความผูกพันต่อองค์การ 
(ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิก 
ขององค์การ) 
n r Sig.(2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 

1.  ความมีอิสระในการทำงาน 60 .18 .17 ไม่มีความสัมพันธ์ 
2.  ความหลากหลายของงาน 60 .00 .98 ไม่มีความสัมพันธ์ 
3.  ความมีเอกลักษณ์ของงาน 60 .04 .76 ไม่มีความสัมพันธ์ 
4.  งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 60 .11 .39 ไม่มีความสัมพันธ์ 
5.  ผลป้อนกลับของงาน 60 .01 .92 ไม่มีความสัมพันธ์ 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะของงานกับความผูกพัน
ต่อองค์การ  ด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล 
ธุรกิจ จำกัด พบว่า ด้านความมีอิสระในการทำงาน มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .00 ด้านความมี
เอกลักษณ์ของงานมี ค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .01 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยลักษณะของงานด้านความมีอิสระใน
การทำงาน ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ จำกัด ในด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .39 และ .34 ด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีค่า sig. (2-
tailed) เท่ากับ .02 ด้านผลป้อนกลับของงาน มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .04 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยลักษณะของ
งานด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ด้านผลป้อนกลับของงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ จำกัด ในด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำ โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .30 และ .27 ด้านความหลากหลายของงาน พบว่า ค่า sig. (2-
tailed) เท่ากับ .20 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ปัจจัยลักษณะของงานด้านความหลากหลายของงานไม่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ จำกัด ด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .17 
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะของงานกับความผูกพันต่อองค์การ                 
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล 
ธุรกิจ จำกัด พบว่า ด้านความมีอิสระในการทำงาน มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .00 ด้านความ
หลากหลายของงาน มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .00 ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน มีค่า sig.           
(2-tailed) เท่ากับ .01 ด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .00 ด้านผล
ป้อนกลับของงาน มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .00ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่า ด้านความมีอิสระในการทำงาน ด้านความ
หลากหลายของงาน ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน ด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และด้าน
ผลป้อนกลับของงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ 
จำกัด  ในด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์การอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r) เท่ากับ .63 .51 .34 .53 และ .41 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะของงานกับความผูกพันต่อองค์การ ด้าน
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ 
จำกัด พบว่า ด้านความมีอิสระในการทำงาน มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .17 ด้านความหลากหลาย
ของงาน มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .98 ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ 
.76 ด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .39 ด้านผลป้อนกลับของงาน 
มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .92 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยลักษณะของงาน ด้านความมีอิสระในการทำงาน ด้านความ
หลากหลายของงาน ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน ด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และด้าน
ผลป้อนกลับของงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ 
จำกัด ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)  เท่ากับ .18 .00 .04 .11 และ .01 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประสบการณ์การทำงานกับความผูกพันต่อ
องค์การ ของพนักงานบริษัทชัยโกมล ธุรกิจ จำกัด 

ประสบการณ์การทำงาน 
ความผูกพันต่อองค์การ 
(ความเชื่อม่ันยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ) 

n r Sig.(2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 
1.  ความสำคัญของตนต่อองค์การ 60 .40** .00 ระดับปานกลาง 
2.  ความพ่ึงพิงได้ขององค์การ 60 .50** .00 ระดับปานกลาง 
3.  ความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตอบสนองจากองค์กร 

60 .20 .12 ไม่มีความสัมพันธ์ 

4. ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ 60 .26** .00 ระดับต่ำ 

ประสบการณ์การทำงาน 

ความผูกพันต่อองค์การ 
(ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงาน 
ให้แก่องค์การ) 
n r Sig.(2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 

1.  ความสำคัญของตนต่อองค์การ 60 .46** .00 ระดับปานกลาง 
2.  ความพ่ึงพิงได้ขององค์การ 60 .52** .00 ระดับปานกลาง 
3.  ความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตอบสนองจากองค์กร 

60 .18 .16 ไม่มีความสัมพันธ์ 

4. ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ 60 .48** .00 ระดับปานกลาง 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1787 
 

ตรางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประสบการณ์การทำงานกับความผูกพันต่อ
องค์การ ของพนักงานบริษัทชัยโกมล ธุรกิจ จำกัด (ต่อ) 

ประสบการณ์การทำงาน 

ความผูกพันต่อองค์การ 
(ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงาน 
ให้แก่องค์การ) 
n r Sig.(2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 

1.  ความสำคัญของตนต่อองค์การ 60 .09 .51 ไม่มีความสัมพันธ์ 
2.  ความพ่ึงพิงได้ขององค์การ 60 .40** .00 ระดับปานกลาง 
3.  ความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตอบสนองจากองค์กร 

60 .35* .01 ระดับปานกลาง 

4. ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ 60 .35* .01 ระดับปานกลาง 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประสบการณ์การทำงานกับความ
ผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การของพนักงานบริษัท ชัย
โกมล ธุรกิจ จำกัด พบว่า ปัจจัยประสบการณ์การทำงาน ในด้านความสำคัญของตนต่อองค์การ มีค่า 
sig. (2-tailed) เท่ากับ .00 ด้านความพึ่งพิงได้ขององค์การจากองค์การ มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ 
.00 ด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยประสบการณ์
การทำงานด้านความสำคัญของตนต่อองค์การ ด้านความพึ่งพิงได้ขององค์การ และด้านทัศนคติต่อ
เพื่อนร่วมงานและองค์การ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล 
ธุรกิจ จำกัด ด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
.40 .50 และ .26  

ปัจจัยประสบการณ์การทำงาน ในด้านความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง มีค่า sig. (2-
tailed) เท่ากับ .12 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ปัจจัยประสบการณ์การทำงานในด้านความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ จำกัด ด้านความเชื่อมั่น
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .20 
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประสบการณ์การทำงานกับความผูกพันต่อ
องค์การ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์การของพนักงานบริษัท ชั ย
โกมล ธุรกิจ จำกัด พบว่า ปัจจัยประสบการณ์การทำงาน ในด้านความสำคัญของตนต่อองค์การ มีค่า 
sig. (2-tailed) เท่ากับ .00 ด้านความพึ่งพิงได้ขององค์การจากองค์การ มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ 
.00 ด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยประสบการณ์
การทำงานด้านความสำคัญของตนต่อองค์การ ด้านความพึ่งพิงได้ขององค์การ และด้านทัศนคติต่อ
เพื่อนร่วมงานและองค์การ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล 
ธุรกิจ จำกัด ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์การอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ .46 .52 และ .48  

ปัจจัยประสบการณ์การทำงาน ในด้านความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง มีค่า sig. (2-
tailed) เท่ากับ .16 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ปัจจัยประสบการณ์การทำงานในด้านความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ จำกัด ด้านความเต็มใจที่
จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .18 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประสบการณ์การทำงานกับความผูกพันต่อ
องค์การ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การของพนักงานบริษัท ชัย
โกมล ธุรกิจ จำกัด พบว่า ปัจจัยประสบการณ์การทำงาน ในด้านความพึ่งพิงได้ขององค์การจาก
องค์การ มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .00 ด้านความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง มีค่า sig. (2-
tailed) เท่ากับ .01 ด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .01 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ปัจจัยประสบการณ์การทำงานด้านความพึ่งพิงได้ขององค์การ ด้านความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตอบสนอง และด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานบริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ จำกัด ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิก
ขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .40 .35 และ .35  

ปัจจัยประสบการณ์การทำงาน ในด้านความสำคัญของตนต่อองค์การ มีค่า sig. (2-tailed) 
เท่ากับ .51 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจัยประสบการณ์การทำงานในความสำคัญของตนต่อองค์การไม่มีความสัมพันธ์กับ
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ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ชัยโกมล ธุรกิจ จำกัด ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
คงความเป็นสมาชิกขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r) เท่ากับ .09 

 
อภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานบริษัท ชัยโกมล 
ธุรกิจ จำกัด ประกอบด้วยปัจจัยลักษณะของงาน ประสบการณ์การทำงาน กับความผูกพันต่อองคก์ร
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะของงานทั้ง 5 ด้าน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่ง 
ลักษณะของงานด้านความมีอิสระในการทำงาน ความมีเอกลักษณ์ของาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น แลผลป้อนกลับของงาน มีความสัมพันธ์กบความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อมั่นยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์การ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั ้งไว้ อธิบายได้ว่าการทำงาน
ร่วมกับองค์การสามารถกำหนดเป้าหมายและวิธีการทำงานในหน้าที่ของตนได้ และสามารถตัดสินใจ
ในเอกสารเร่งด่วนได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาทิตยา  จำลอง (2553) ศึกษาเรื่อง
ความผูกพันองค์การของบุคลากรศาลปกครอง พบว่าความมีอิสระในการทำงาน ด้านความเชื่อมั่น
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และด้านความเต็มใจที ่จะทุ ่มเทความพยายามเพ่ือ
ปฏิบัติงานให้แก่องค์การ ของบุคลากรศาลปกครองมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  

ลักษณะของงาน ด้านความมีอิสระในการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที ่ระดับ .05 ซึ ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั ้งไว้อธิบายได้ว่าพนักงานจะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององค์การอย่างเคร่งครัดและถูกกดดันจากเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้พนักงานขาดความ
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลพรรณ  สายสังข์ (2553) ศึกษาเรื่องความ
ผูกพันต่อองค์การของข้าราชการศาลยุติธรรมในสำนักงานศาลยุติธรรม พบว่าความมีอิสระในการ
ทำงาน ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ ของข้าราชการศาล
ยุติธรรมในสำนักงานศาลยุติธรรม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ลักษณะของงาน ด้านความหลากหลายของงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 
ด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การและด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
คงความเป็นสมาชิกขององค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้อธิบายได้ว่าความพึงพอใจในการทำงาน ส่งผลให้งานที่ทำออกมามีประสิทธิภาพมากพอ การ
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จูงใจในเรื่องต่างๆ เป็นตัวช่วยให้พนักงานเกิดความพอใจในงานเต็มใจทำงานมากขึ้น และทำให้งานที่
ทำออกมามีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี 2 ปัจจัย (Herzbergs Two-Factor Theory) ได้แก่ 
ปัจจัยสุขวิทยาและปัจจัยจูงใจ  
 ลักษณะของงาน ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อธิบายได้ว่างานบางอย่างที่ต้องทำอยู่ประจำ อาจสร้าง
ความเบื่อหน่ายให้กับพนักงานส่งผลต่อความตั้งใจในการทำงานในทางที่ไม่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นวลพรรณ  สายสังข์ (2553) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการศาลยุติธรรมใน
สำนักงานศาลยุติธรรม พบว่าความมีเอกลักษณ์ของงาน ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคง
ความเป็นสมาชิกขององค์การ ของข้าราชการศาลยุติธรรมในสำนักงานศาลยุติธรรม มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์การ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ประสบการณ์การทำงาน ด้านความพึ่งพิงได้ขององค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์การ และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความ
เป็นสมาชิกขององค์การ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อธิบายได้ว่าพนักงานได้รับผลประโยชน์ สวัสดิการ
ต่างๆ จากการปฏิบัติงานร่วมกับองค์การ รวมถึงการปรับอัตราค่าจ้าง เงินเดือนเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นวลพรรณ  ลายสังข์ (2553) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการศาล
ยุติธรรมในสำนักงานศาลยุติธรรม พบว่าความพึ่งพิงได้ขององค์การของข้าราชการศาลยุติธรรมมี
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ประสบการณ์การทำงาน ด้านความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อธิบายได้ว่าการบริหารค่าตอบแทน
ขององค์การเป็นไปตามความสามารถ ทักษะความชำนาญ พนักงานแต่ละตำแหน่งงาน แต่ละหน้าที่
ความรับผิดชอบ จะได้รับค่าตอบแทนตามความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติทุกคนซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของศรินดา  สัมฤทธิ์ดี (2553) ศึกษาเรื่องความผูกพันองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน 
สำนักงานใหญ่ พบว่าความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01                  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 ประสบการณ์การทำงาน ด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็ม
ใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์การ และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคง
ความเป็นสมาชิกขององค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 ,.01 และ .05 ตามลำดับซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อธิบายได้ว่านโยบายในการทำงานมีทิศทางที่แน่นอนและไปในทิศทาง
เดียวกัน เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ สร้างความเป็นปึกแผ่น มีน้ำหนึ่งน้ำใจ
เดียวกัน ทุกส่วนรับรู้ถึงปัญหาต่างๆและช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรินดา  
สัมฤทธิ์ดี (2553) ศึกษาเรื่องความผูกพันองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ พบว่า
ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความผูกพันองค์การของพนักงาน
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยลักษณะของงาน ได้แก่ ความมีอิสระในการทำงาน ความ
หลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและผลป้อนกลับของ
งาน ลักษณะของงานย่อมส่งผลต่อระดับความผูกพันของพนักงาน และเป็นส่วนช่วยผลักดันให้
พนักงานเกิดความรักและผูกพันต่อองค์การมากขึ้น เช่น ความมีอิสระในการทำงาน องค์การควรเปิด
โอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงานอยู่เสมอ หรือรับรู้ถึง
ปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับงานขององค์การในเรื่องต่างๆ เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การอย่างแท้จริง ซึ่งทำให้พนักงานเกิดความม่ันใจ เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้ก้าวหน้า และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ลักษณะของงาน ด้านความหลากหลายของงาน องค์การควรให้พนักงานได้ทำงานที่มีความ
หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อสร้างความกระตือรือร้นในการทำงานและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงาน
ให้สูงยิ่งขึ้น 
 ปัจจัยประสบการณ์การทำงาน ได้แก่ ความสำคัญของตนต่อองค์การ ความพึ่งพิงได้ของ
องค์การ ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ และทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและ
องค์การ ประสบการณ์การทำงานย่อมส่งผลต่อระดับความผูกพันของพนักงาน รวมทั้งธำรงรักษาพนัง
งานให้อยู่กับองค์การต่อไปให้ยาวนานขึ้น เช่น ความสำคัญของงานต่อองค์การ ทำให้เกิดความภูมิใจ
ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ซึ่งจะทำให้ระดับความผูกพันต่อองค์การเพิ่มขึ้น อีกทั้งพนั กงาน
สามารถที่จะทำงานด้วยความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์การ 
 ประสบการณ์การทำงาน ด้านความพึ่งพิงได้ขององค์การ เป็นส่วนสำคัญที่องค์การจะต้องให้
ความสนใจอย่างมาก คือ ส่วนของผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทฯ การเป็นที่พึ่งพิงของ
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พนักงานเมื่อมีปัญหา และสวัสดิการที่พนักงานควรได้รับ ซึ่งทุกส่วนที่ได้กล่าวมา ส่งผลต่อความตั้งใจ
ในการทำงานของพนักงาน และความผูกพันต่อองค์การเป็นอย่างมาก 
 ประสบการณ์การทำงาน ด้านความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์การการที่องค์การ
เปิดโอกาสให้พนักงานไปได้ศึกษาดูงาน เพ่ือนำมาพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง และให้การ
สนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู ้ ความสามารถในอาชีพของตน ย่อมส่งผลดีต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ 
 ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที ่จะคงความเป็นสมาชิกของ
องค์การ มีความสำคัญต่อความรู้สึกของพนักงานในเรื่องของความจงรักภักดีที่มีต่อองค์การ ดังนั้น
องค์การควรมีแนวทางในการจูงใจให้พนักงานรู้สึกรัก และซื่อสัตย์ต่อองค์การ โดยการให้ความสนใจ
และใส่ใจพนักงานในทุกๆ ระดับ รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานให้มากขึ้น เพ่ือให้
พนักงานคงอยูก่ับองค์การต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
นงนุช  วงษ์สุวรรณ. (2553). การบริหารทรัพยากรมนุษย์.  พิมพ์ครั้งที่ 6.  กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท.์ 
นวลพรรณ  ลายสังข์. (2553). ความผูกพันองค์การของข้าราชการศาลยุติธรรมในสำนักงาน 
 ศาลยุติธรรม. วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
พิชิต  เทพวรรณ์.  (2554). การจัดการทรัยยากรมนุยษ์เชิงกลยุทย์: แนวคิดและกลยุทย์เพื่อ 
 ความได้เปรียบทางการแข่งขัน. กรุงเทพฯ: บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จำกัด. 
รุ่งโรจน์  อรรถานิทธิ์. (2554). การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร. กรุงเทพฯ: 
 เอชอาร์ เซ็นเตอร์. 
ศรินดา  สัมฤทธิ์ดี.  (2553). ความผูกพันองค์การของพนักงานออมสิน สำนักงานใหญ่. 
 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
อาทิตยา  จำลอง.  (2553). ความผูกพันองค์การของบุคลากรศาลปกครอง.  วิทยานิพนธ์บัณฑิต 
 วิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 
  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1793 
 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ของผู้ประกอบการที่ใช้บริการ 
บริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด 

Knowledge and understanding of VAT of entrepreneurs who use the 
services of Sasupa Accounting Company Limited 

 
วาทินี พันธุ์ท1ี, โสภาวรรณ แสดกระโทก2 และ กมลศรี ปานจินดา3 

Watini Pantee  Sopawan Sadkratog and Kamonsri Panjinda 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการที่ใช้
บริการบริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประเภทธุรกิจ และระยะเวลาประกอบกิจการ 2.เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ ่มของผู ้ประกอบการที ่ใช้บริการบริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด 3.เพื ่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการที่ใช้บริการ กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการที่ใช้บริการบริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บข้อมูล จำนวน 136 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือหา
ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติเชิงอนุมาน คือ 
Chi-square  ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05  ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
อายุระหว่าง 41-50 ปี ระดับการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีขึ ้นไป 
รูปแบบการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทจำกัด มีรายได้ตั ้งแต่ 2,000,000 – 3,000,000 บาทต่อปี 
ระยะเวลาประกอบกิจการ 6-10 ปี ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ประเภทธุรกิจ และระดับ
รายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการที่ใช้บริการบริษัท สสุภา การบัญชี 
จำกัด ส่วนปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านของระดับการศึกษา ระยะเวลาประกอบกิจการ มี
ความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการที่ใช้บริการบริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คำสำคัญ : ความรู้ความเข้าใจ ผู้ประกอบการ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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Abstract 
This research study aims to 1 .  To study the personal factors of entrepreneurs 

who use the services of Sa Supa Accounting Co., Ltd. classified by personal status, 
gender, age, education level, type of business, and period of business operation. 2.To 
study the knowledge and understanding of VAT of entrepreneurs who use the services 
of Supa Accounting Co., Ltd. 3 . To analyze the relationship between personal factors 
of entrepreneurs who use the service with knowledge and understanding about VAT 
of entrepreneurs who use the services of Sasupa Accounting Co., Ltd. The 
questionnaire was used to collect the data of 136 patients and analyze the data with 
a statistical computer program. to find descriptive statistics such as frequency, mean, 
standard deviation and the inferential statistic was Chi-square at a significance level of 
0.05. The results showed that most of the respondents were male, aged between 41-
50 years, educational level at bachelor's degree or higher than bachelor's degree. The 
business model is a limited company. Income from 2,000,000 – 3,000,000 baht per 
year, period of business 6-10 years Personal characteristics factors in terms of gender, 
age, type of business and level of income There was no correlation with knowledge 
and understanding of entrepreneurs who used the services of Sasupa Accounting Co., 
Ltd.. period of business There was a statistically significant correlation with the 
knowledge and understanding of operators using Sasupa Accounting Company Limited 
at the 0.05 level. 
 
Keywords : knowledge and understanding, entrepreneurs, value added tax 
 
บทนำ 
 ภาษีอากรนับเป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐบาล ที่มีการเรียกเก็บเพื่อนำมาบริหารและพัฒนา
ประเทศชาติให้มีความมั่นคงเจริญก้าวหน้า ตลอดจนเพื่อเป็นสวัสดิการด้านต่างๆ แก่ประชาชน ไม่ว่า
จะเป็นการศึกษา การสาธารณสุข และความสงบสุข เป็นต้น โดยภาษีอากรที่กรมสรรพากรมีการเรียก
เกบ็ให้ภาครัฐ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ และอากรแสตมป์ ซึ่งภาษีที่นับว่ามีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนทุกคน
มากที่สุด ได้แก่ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” ซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax หรือ VAT) เป็นการเก็บ
ภาษีจากการขายสินค้า หรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิต และจำหน่ายสินค้าหรือบริการ    
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ทั ้งที ่ผลิต ภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ  จัดเก็บโดยผู ้ประกอบการด้วยการบวก
ภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปในสินค้าหรือบริการ และนำส่งให้กรมสรรพากร เพื่อส่งเข้ าคลังของรัฐบาล 
สำหรับใช้จ่ายในการบริหารประเทศ โดยอัตราภาษีที่ประเทศไทยใช้เรียกเก็บในปัจจุบันอยู่ที่ 7% 
 ปัจจุบันธุรกิจการค้าในประเทศไทยมีการพัฒนาและขยายตัวเป็นอย่างมาก ทั้งการเป็นผู้ผลิต 
จำหน่าย ส่งออกและนำเข้าสินค้าอย่างครบวงจร ทำให้สามารถสังเกตเห็นได้ว่า  มีสถานประกอบการ
ใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนมากมายภายในระยะเวลาไม่นาน ซึ่งผู้ประกอบการด้านการผลิต จำหน่าย บริโภค และ
นำเข้าสินค้านี้ จะหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มมิได้อย่างแน่นอน โดยผู้ประกอบการที่ต้องจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติ
ธุระ ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติ
บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มี
หน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยคำนวณภาษีที่
ต้องเสียจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ  นอกจากผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจแล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีต่างๆ รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มที่
ถือเป็นภาษีที่สำคัญในการประกอบธุรกิจการค้าและบริการ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องยื่นแบบแสดง
รายการภาษีและนำส่งภาษีทุกเดือน ด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่ผู้บริโภคจะต้องรับภาระภาษีตาม
การบริโภคหากผู้ประกอบการยื่นภาษีหรือนำส่งภาษีไม่ครบถ้วนเกิดข้อผิดพลาด จะมีบทลงโทษเบี้ย
ปรับเงินเพิ่ม เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ เพราะค่าใช้จ่ายเบี้ยปรับเงินเพิ่มนี้ไม่
สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกิจการได้ ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ซึ่งจะทำให้
ผู้ประกอบการเสียประโยชน์อย่างมาก  
 จากปัญหาข้างต้นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู ้วิจัยสนใจศึกษาในเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ของผู้ประกอบการที่ใช้บริการบริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด โดยศึกษาว่า
ผู้ประกอบการที่ใช้บริการบริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม
อยู่ในระดับใด เพื่อนำผลการศึกษาไปต่อยอดให้มีความรู้เพิ่มพูนยิ่งขึ ้นและสามารถเผยแพร่แก่
บุคคลภายนอก รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ลดปัญหาการยื่นภาษีผิดพลาด ซึ่งส่งผลประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการที่ใช้บริการบริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด 
จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รูปแบบการประกอบกิจการและ
ระยะเวลาประกอบกิจการ 
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 2.เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่ใช้บริ การบริษัท 
สสุภา การบัญชี จำกัด 
 3.เพื ่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ประกอบการที ่ใช้บริการ                       
กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่ใช้บริการบริษัท สสุภา การบัญชี 
จำกัด 
 
กรอบแนวคิด         
 การศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รูปแบบการประกอบกิจการ ระดับรายได้ ระยะเวลาประกอบกิจการ โดยตัวแปรตาม คือ ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กา ร
จัดทำใบกำกับภาษี การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม บท
กำหนดโทษ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

วิธีดำเนินเนนิการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการที่ใช้บริการ บริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด   

ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม จำนวน 207 ราย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรการคำนวณ 

กรณีท่ีทราบจำนวนประชากร (Finite Population) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 
±5%  ดังนี้ 

ลักษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- รูปแบบการประกอบกิจการ 
- ระดับรายได้ 
- ระยะเวลาประกอบกิจการ 

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- การจัดทำใบกำกับภาษี 
- การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- บทกำหนดโทษ 
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N = 

N 
 1+N (e) 2 

 
 
 
 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นคำถาม
ปลายปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง (Multiple Choice Questions) มี
จำนวน 6 ข้อ 
 ส่วนที ่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ่มของ
ผู้ประกอบการ ลักษณะแบบสอบถามใช้แบบสอบถามที่คำนวณค่าเฉลี่ยตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)  
โดยใช้มาตราวัดแบบ Likert – Type – Scale มีจำนวน 26 ข้อ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่า
น้ำหนักของการประเมิน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ได้ดังนี ้

ระดับความรู้ความเข้าใจ ค่าน้ำหนักคะแนน 
         น้อยที่สุด เท่ากับ 1 คะแนน 
           น้อย เท่ากับ 2 คะแนน 
        ปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน 
           มาก เท่ากับ 4 คะแนน 
         มากที่สุด เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 

 n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N = ขนาดของกลุ่มประชากร 
 e = ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง 

 

แทนค่า   
 

n  = 
207 

 1+207 (0.5)2 
     = 136  ราย 
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เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความรู้ความเข้าใจ กำหนดเป็นช่วง
คะแนนดังต่อไปนี้ 

ค่าเฉลี่ย            หมายความว่า 
1.00-1.49 มีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด 
1.50-2.49 มีความรู้ความเข้าใจน้อย 
2.50-3.49 มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง 
3.50-4.49 มีความรู้ความเข้าใจมาก 
4.50-5.00 มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู ้วิจัยได้นำหลักสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย 
 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี ่ (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) เพื่ออธิบายถึงลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รูปแบบการประกอบกิจการ ระดับรายได้ และระยะเวลาประกอบกิจการของผู้ประกอบการที่ใช้
บริการบริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด ส่วนค่าเฉลี ่ย (Mean) และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการ ได้แก่ 1.การจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ ่ม 2.ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ ่ม 3.การจัดทำใบกับกับภาษี 4.การจัดทำรายงาน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 5.การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม 6.บทกำหนดโทษ 
 2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทดสอบเกี่ยวกับความแตกต่างของความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ทำการทดสอบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้
ค่าสถิติ t (Independent Samples t-test) ที่ระดับนัยสำคัญ .05 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยวิธี 
LSD     
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57.36 59.41

66.20

50.64

62.12

53.69

1 2 3 4 5 6

ข้อมูลส่วนบุคคล

ผลการวิจัย 
วิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบการที่ใช้บริการบริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มาใช้บริการบริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการที่ใช้บริการบริษัท สสุภาการบัญชี จำกัด 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.36 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.41
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 66.20รูปแบบการประกอบ
กิจการเป็นบริษัทจำกัด คิดเป็นร้อยละ 50.64 มีรายได้ตั้งแต่ 2,000,000 – 3,000,000 บาทต่อปี คิด
เป็นร้อยละ 62.12 และระยะเวลาประกอบกิจการ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.69 
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4.61
4.43

4.79

5.00

4.63

4.30

4.63

ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจ

การวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่ใช้บริการ บริษัท 
สสุภา การบัญชี จำกัด  

ตารางที่2 แสดงค่าเฉลี่ย ของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่
ใช้บริการบริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับระดับความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ่มของ

ผู้ประกอบการที่ใช้บริการบริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด พบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจรวมทุกด้าน 
อยู่ในระดับมีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด ( X̅ = 4.63 ) โดยจำแนกเป็นเรื่อง 6 เรื่อง 26 ข้อดังนี้ ดังนี้ 
ตาราง ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ด้านการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
ระดับความรู ้
ความเข้าใจ 

ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ไดว้า่ 
ได้มีการดำเนินการ และเตรียมการประกอบกิจการอันเป็นเหตุให้ต้องมีการ
ซื้อสินค้า หรือรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การ
ก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเคร่ืองจักร ให้ยื่นคำ
ขอจดทะเบียนภายในกำหนด 6 เดือน ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ เว้นแต่มี
สัญญาหรือหลักฐานจะดำเนินการก่อสร้าง ภายในเวลาที่เหมาะสม 

4.32 มาก 

ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือให้บริการใน
ราชอาณาจักรเป็นปกติธุระ โดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็น
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียน 

4.57 มากที่สุด 

การยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากร
พื้นที่หรือพื้นที่สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ (แล้วแต่กรณี) หรือยื่นผ่าน
อินเทอร์เน็ต 

4.81 มากที่สุด 

รวม 4.61 มากที่สุด 

ตาราง ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ด้านใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
ระดับความรู ้
ความเข้าใจ 

เมื่อเจ้าพนักงานได้รับคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตามแบบ ภ.พ.01 
พร้อมเอกสาร ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องครบถ้วนแล ้ว จะม ีการออกใบทะเบ ียน
ภาษีม ูลค่าเพิ ่ม (แบบ ภ.พ.20) ให้ ซึ ่งจะมีผลให้ผ ู ้ประกอบการเป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้นไป 

4.68 มากที่สุด 

กรณีที่ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นคำขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เพียง
แห่งเดียว แต่กรมสรรพากรจะออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
ให้แก่สถานประกอบการทุกแห่ง โดยผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องนำใบ
ทะเบียนดังกล่าวไปแสดงไว ้ในที ่ท ี ่ เป ิดเผยและเห็นได้ง ่าย ณ สถาน
ประกอบการแห่งนั้น ๆ 

4.12 มาก 

กรณีที่ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ
ผ ู ้ประกอบการจดทะเบ ียนจะต ้องย ื ่นคำขอร ับใบแทนใบทะเบ ียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ภายใน 15 วัน 

4.51 มากที่สุด 
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นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด ซึ่งใบแทนดังกล่าวถือ
เป็นใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการ ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ในส่วนที่
เป็นสาระสำคัญ เช่น ประเภทของการประกอบกิจการ ประเภทสินค้าหรือ
บริการ ชื่อสถานประกอบการ ฯลฯ ให้ยื ่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลง ฯ 
(ภ.พ.09) ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง (แล้วแต่กรณี) 

4.40 มาก 

รวม 4.43 มาก 

 
ตาราง ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ด้านการจัดทำใบกำกับภาษี 

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
ระดับความรู ้
ความเข้าใจ 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่จัดทำใบกำกับภาษีและ
สำเนาใบกำกับภาษี สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้ง และต้อง
ส่งมอบต้นฉบับใบกำกับภาษี แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับริการและเก็บสำเนาไว้ที่
ตนเอง 

4.95 มากที่สุด 

ต้องเก็บรักษาสำเนาใบกำกับภาษี ณ สถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
5 ปี 

4.74 มากที่สุด 

กรณีเลิกประกอบกิจการผู้ประกอบการ ต้องเก็บรักษาเอกสารไว้ต่ออีก 2 ปี 
นับจากวันเลิกประกอบกิจการ 

4.69 มากที่สุด 

รวม 4.79 มากที่สุด 
 

ตาราง ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ด้านการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม 

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
ระดับความรู ้
ความเข้าใจ 

รายงานภาษีซื้อ ต้องจัดทำและลงรายการภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่
ได้รับใบกำกับภาษี 

5.00 มากที่สุด 

รายงานภาษีขาย ให้จัดทำและลงรายการใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ระบุไว้
ในใบกำกับภาษี 

5.00 มากที่สุด 

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ให้จัดทำและลงรายการภายใน 3 วันทำการ นับ
แต่วันที่ได้มาหรือจำหน่ายออกไป 

5.00 มากที่สุด 

รวม 5.00 มากที่สุด 
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ตาราง ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ด้านการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
ระดับความรู ้
ความเข้าใจ 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่ยื ่นแบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป 

5.00 มากที่สุด 

การยื ่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ ่ม (ภ.พ.30) สามารถยื ่นได้ ณ 
สำนักงานสรรพากรพื ้นที ่สาขาที ่สถานประกอบการตั ้งอยู ่ หรือยื ่นผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยได้รับการขยายเวลายื่นแบบ 8 วัน 

5.00 มากที่สุด 

การยื่นแบบฯและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 1-5 และสำนักงาน
สรรพสามิตสาขาสำหรับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ต้องเสีย
ทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม 

4.16 มาก 

การยื่นแบบใบขนสินค้าขาเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับการชำระ
อากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่มีการนำเข้า
สินค้าสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้นำเข้าที่นำเข้าสินค้า 

4.37 มาก 

รวม 4.63 มากที่สุด 

ตาราง ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ด้านบทกำหนดโทษ 

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
ระดับความรู ้
ความเข้าใจ 

เบี้ยปรับ มีลักษณะการคิดเป็นเท่าตัว หรือคิดเป็นร้อยละของจำนวนภาษี
แล้วแต่กรณี 

4.02 มาก 

เงินเพิ่ม มีลักษณะคล้ายดอกเบี้ยคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษ
ของเดือน  ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยปรับ 

4.19 มาก 

ผู้ประกอบการมีรายรับจากการประกอบการ 1.8 ล้านบาท ไม่จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่ม 

4.64 มากที่สุด 

ผู้ประกอบการที่เสียภาษีไว้ไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง มี
หน้าที่ต้องรับผิดในภาษีที่เสียไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งเสียเบี้ยปรับ และหรือเงิน
เพิ่ม แล้วแต่กรณี 

4.32 มาก 

ผู้ประกอบการที่กระทำความผิดโดยมีเจตนาเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มอยา่งชัด
แจ้ง อาจต้องรับโทษทางอาญา 

4.34 มาก 
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ผู้ประกอบการละเลยการยื่นแบบแสดงรายการ ถือเป็นคดีความผิดที่มีโทษ
สถานเบา ต้องระวางโทษปรับเพียงสถานเดียว 

4.20 มาก 

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยฉ้อโกงหรืออุบาย ถือเป็นคดีความผิดที่มีโทษ
รุนแรง ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี 

4.51 มากที่สุด 

การยื่นแบบ ภ.พ. 30 เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามกฎหมาย ผู้ประกอบการต้อง
รับผิดเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษเดือน 

4.14 มาก 

รวม 4.30 มาก 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการที่ใช้บริการบริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด 

จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ประเภทธุรกิจ และระดับ
รายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการที่ใช้บริการบริษัท สสุภา การบัญชี 
จำกัด ส่วนปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านของระดับการศึกษา ระยะเวลาประกอบกิจการ มี
ความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการที่ใช้บริการบริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการที่ใช้บริการบริษัท 
สสุภา การบัญชี จำกัด สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. ผลศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่ใช้บริการบริษัท 
สสุภา การบัญชี จำกัด จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา รูปแบบการ
ประกอบกิจการ ระดับรายได้ ระยะเวลาประกอบกิจการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย อายุระหว่าง 41-50 ปี ระดับการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 
รูปแบบการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทจำกัด มีรายได้ตั ้งแต่ 2,000,000 – 3,000,000 บาทต่อปี 
ระยะเวลาประกอบกิจการ 6-10 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชวฤทธิ์ โยศรีคุณ (2560) ทำวิจัย
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามโครงสร้างภาษีใหม่                          
ปี 2560 ของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรม จำแนกตามวุฒิการศึกษามีความแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดับปริญญาตรี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม
โครงสร้างภาษีใหม่ปี 2560 สูงกว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 

2. ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่ใช้บริการ
บริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกุสุมา 
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ดำรงชัย (2561) ทำวิจัยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชน ในตำบนกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อยู่ในระดับปานกลาง 

3. ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่ใช้บริการ
บริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการที่ใช้
บริการ กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่ใช้บริการบริษัท สสุภา                     
การบัญชี จำกัด 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ประเภทธุรกิจ และระดับรายได้ 
ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการที่ใช้บริการบริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด 
ส่วนปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านของระดับการศึกษา ระยะเวลาประกอบกิจการ มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการที่ใช้บริการบริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเจษณี เดชปรีชา (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของบุคคลากรด้านสาธารณสุข 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ปัจจัยส่วนทั่วไปด้านอายุ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กับความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
ข้อเสนอแนะ 
 โดยปกติแล้ว สถานประกอบการจะมีการจ้างพนักงานบัญชี หรือจ้างสำนักงานบัญชี ให้จัดทำ
บัญชีต่างๆรวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) จึงทำให้ตัวผู้ประกอบการไม่คอ่ย
ได้ศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้อย่างละเอียด ครบถ้วนหากมีการยื ่นภาษีที ่ไม่ถูกต้องจะทำให้
ผู้ประกอบการเสียผลประโยชน์ได้ จากการวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของ
ผู้ประกอบการที่ใช้บริการบริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด” ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางดังนี้  

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
- สรรพากรหรือภาครัฐควรมีการจัดอบรมสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะต้องจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้มีความรู้ตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนตลอดจนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่
ถูกต้อง 

- สรรพากรหรือภาครัฐควรจัดทำเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิมที่
ผู้ประกอบการควรรู้ มารวบรวมและสรุปให้สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่ใช้บริการบริษัท 

สสุภา การบัญชี จำกัด ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการวิจัยโดยศึกษาเรื่องดังต่อไปนี้  
1. ศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมรายใหม่  
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2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการ
รายใหม่ 
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แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนในกิจการเพ่ือสังคม 
ขององค์กรพัฒนาเอกชน อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

The Guidelines for social Enterprise Human Resource Management of 
Non-Government Organization in Mae Sot District Tak Province 

 
ปภัสสร  ระรื่น1 ,วีรพงษ ์ สุทาวัน2 และขจรอรรถพณ พงศ์วิริทธ์ิธร3 

Paphatsorn Raruen , Veerapong Suthawan and Kajornattapon  Pongwiritthon 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาสภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย๑และเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย๑ในกิจการเพื่อสังคมขององค๑กรพัฒนาเอกชน 
อําเภอแมํสอด จังหวัดตาก โดยกลํุมตัวอยํางได๎แกํ บุคลากรองค๑กรธุรกิจเพื่อสังคมใน อําเภอแมํสอด 
จังหวัดตากจํานวน  250  คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษาได๎แกํแบบสอบถาม  และใช๎สถิติพรรณนา 
พรรณนา (Descriptive Statistics)   คําความถ่ี (Arithmetic Mean) คําร๎อยละ (Percentages) 
คําเฉล่ีย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  และสถิติการทดสอบสมมติฐาน 
ประกอบด๎วย Independent Samples t-test และ f-test (One-Way ANOVA)   ทดสอบการ
วิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ผลการวิจัยพบวํา การบริหารทรัพยากรมนุษย๑ในกิจการเพื่อสังคมขององค๑กรพัฒนาเอกชน อําเภอแมํ
สอด จังหวัดตาก 7 กระบวนการ ในภาพรวมอยูํในระดับมากทุกด๎าน ได๎แกํ กระบวนการวางแผน

ทรัพยากรมนุษย๑ (�̅� = 4.36, S.D. =0.92), 2) กระบวนการสรรหา (�̅� = 4.25, S.D. = 0.90), 3) 

กระบวนการคัดเลือก (�̅� = 4.29, S.D. = 1.00), 4) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ (�̅� = 4.21, 

S.D. = 0.92), 5) กระบวนการบริหารคําตอบแทน  (�̅� = 4.37, S.D. = 0.88), 6) กระบวนการให๎

สวัสดิการ (�̅� = 4.33, S.D. = 0.85) , 7) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน   (�̅� = 4.27, S.D. 
= 0.98)  โดยในการพัฒนาความยั่งยืนด๎านความผูกพันของพนักงานอยูํในระดับมากท่ีสุด ซึ่งความ
ผูกพันดังกลําวจะทําให๎พนักงานในองค๑กรมีความภูมิใจท่ีจะบอกคนอื่นวําทํางานในองค๑กรนี้  อาจเป็น
เพราะการท่ีบุคลากรมีความผูกพันกับองค๑กร สํงผลดีกับองค๑กรมากมาย ได๎แกํ ความต้ังใจในการ
ทํางาน การมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี หรือความเต็มใจในการประชาสัมพันธ๑องค๑กร นอกจากนี้ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวํา ข๎อมูลสํวนบุคคลด๎านเพศ อายุ ตําแหนํง เช้ือชาติท่ีแตกตํางกัน มีผลตํอการ

                                                             
1 นักศึกษาวิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น 
2 ดร.อาจารย๑ที่ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
3 ดร.อาจารย๑ที่ปรึกษารํวม คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
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บริหารทรัพยากรมนุษย์ในกิจการเพื ่อสังคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไม่แตกต่างกันที ่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
 
 

คำสำคัญ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์; การพัฒนาความยั่งยืน; กิจการเพ่ือสังคม 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the condition of social Enterprise Human 
Resource Management of Non-Government Organization in Mae Sot District Tak Province. 
The sample consisted of 250 social enterprise personnel in Mae Sot District, Tak Province. 
The research instruments used in the study were questionnaires. The statistics used in the 
research were descriptive statistics such as Arithmetic Mean, Percentages, Mean, Standard 
Deviation, and Hypothesis Testing statistic consisting of Independent Samples, t-tests and 
f-tests. statistically significant at the 0.05 level. The results showed that the condition of 
social Enterprise Human Resource Management of Non-Government Organization in 
Mae Sot District Tak Province in 7 aspects. The overall processes were at a high level 

in all aspects, namely 1) human resource planning (�̅� = 4.36,  S.D. =0.92)  process, 2) 

recruiting process (�̅� = 4.25, S.D. = 0.90), 3) selection process (�̅� = 4.29, S.D. = 1.00), 

4) resource development process ( �̅�  = 4 . 2 1 ,  S.D. = 0.92) , 5) Compensation 

Management Process  (�̅� = 4 .37 ,  S.D. = 0.88) , 6) Welfare Process (�̅� = 4 .33 ,  S.D. = 

0.85), 7) Performance Assessment Process (�̅� = 4.27, S.D. = 0.98). In the development 
of sustainability, employee engagement is at the highest level. Such engagement will 
make employees in the organization proud to tell others that they work in this 
organization. The organization has many positive effects on the organization such as 
work intentions, good performance, willingness to publicize the organization. In 
addition, the hypothesis testing results revealed that personal data in terms of gender, 
age, position, and ethnicity had no different effect on human resource management 
in social enterprises, Mae Sot District, Tak Province at the statistical significance level 
of 0.05 
 
Keyword : Human Resource Management , social Enterprise  
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บทนำ 
 ปัจจุบันธุรกิจเพื่อสังคม หรือกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) มีความสำคัญกับสังคมไทย
เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
กลไกการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจมาบวกกับความรู้และนวัตกรรมสังคม อันมีความยั่งยืนทาง
การเงินจากรายได้หลักที่มาจากสินค้าหรือบริการโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาค และมีการนำผลกำไรท่ี
เกิดขึ้นลงทุนซ้ำเพื่อขยายผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดขึ้น ภายใต้การดำเนินการอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรม
มาภิบาล โดยการดำเนินการธุรกิจเพื่อสังคมนี้มีมักจะทำงานร่วมกับผู้ด้อยโอการ เนื่องจากกิจการเพื่อ
สังคมมีหลากหลายรูปแบบจึงสามารถเกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมที่หลากหลาย เช่นอาหาร ระบบ
บริการสาธารณะ สิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินกิจการท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม (สำนักงานสร้างเสริม
กิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ, 2562)  

จากรายงานสภาพการณ์ของธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย (State of social Enterprise in 
Thailand) โดย บริติช เคาน์ซิล และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับ
เอเซียและแปซิฟิก (UNESCAP) เพื่อศึกษาสภาพการณ์ของธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก สำหรับรายงานฉบับประเทศไทยได้จัดทำด้วยความร่วมมือของสมาคมธุรกิจเพื่อสัง คม 
และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย รายงานฉบับดังกล่าวให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
ของธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อประโยชน์สำหรับองค์กรต่าง ๆ ใน
การออกแบบมาตรการที่จะส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงศึกษาผลกระทบของการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย และการตอบสนองต่อวิกฤติดังกล่าวผล
จากการศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศการ
พัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย และผลการรายงานพบว่า ธุรกิจเพื่ อสังคมในประเทศไทยดำเนิน
กิจการด้านการเกษตร การศึกษาและสุขภาพมากที่สุด โดยมีการสร้างผลกระทบทางสังคมต่อกลุ่มผู้รับ
ผลประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งครอบครัวผู้มีรายได้ต่ำ คนสูงอายุ และเยาวชน ธุรกิจเพื่อสังคมค่อนข้าง
ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในวิกฤติ ซึ่งสะท้อนได้จากความสามารถในการปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ธุรกิจเพื่อสังคมเห็นว่าข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และความเข้าใจของ
สาธารณชนโดยท่ัวไปต่อธุรกิจเพื่อสังคมเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดในการดำเนินกิจการ รวมถึงข้อเสนอแนะ
ทางนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเพื่อสังคมสามารถสร้างผลกระทบทางสังคมที่กว้างขวางขึ้น ได้แก่ การ
ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมเป็นการท่ัวไป การจัดทำข้อมูลและงานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อ
สังคมให้มากขึ้น การสนับสนุนให้ธุรกิจเพื่อสังคมสามารถสื่อสารผลกระทบทางสังคมที่องค์กรสร้าง นำ
กฎหมายไปสู่การปฏิบัติในการส่งเสริมระบบนิเวศการประกอบการเพื่อสังคม เช่น การให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีแก่นักลงทุนบุคคล และการขยายแหล่งเงินทุนให้ธุรกิจเพื่อสังคมสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น (บริติช 
เคาน์ซิล, 2015) ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินการธุรกิจกับผลการดำเนินธุรกิจเพื่อการกุศลขององค์กร
พัฒนาเอกชนภายในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แต่ท้ังนี้ในการดำเนินธุรกิจพบว่ามีปัญหาท่ีแตกต่างกันไป
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ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในการดำเนินวิสาหกิจ หรือแม้กระทั่งการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐซึ่งพบ
ข้อจำกัดในการดำเนินงานและส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมไม่มีความราบรื่นและขาดสเถียรภาพใน
การบริหารจัดการ  

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการบริหารจัดการภายใต้หลักการบริหารทรัพยากรมีความสำคัญอย่างยิ่งใน
การเสริมสร้างโครงสร้างการบริหารภายในเพื่อรองรับกับปัญหาในการดำเนินงานอันเนื่องมาจากปัจจัย
ภายนอกองค์กร โดยหลักการดำเนินธุรกิจต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างรวมกันจึงจะเกิดกิจกรรม และสิ่ง
สำคัญที่ขาดไม่ได้คือการบริหารทรัพยากร โดยผู้วิจัยเลือกพื้นที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งมี
จำนวนมากส่วนใหญ่เป็นองค์กรธุรกิจเอกชน 10 องค์กร สำหรับพื้นที่หนึ่งอำเภอซึ่งในแต่ละแห่งยังคงมี
ปัญหาด้านการบริหารภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความหลากหลาย
ด้านเชื้อชาติและประสบการณ์การทำงาน รวมทั้งวุฒิการศึกษาที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานส่งผลให้การ
ดำเนินงานขัดต่อความสามารถและศักยภาพของบุคคล จึงจำเป็นต้องลดข้อผิดพลาดอันเป็นผลมาจาก
การบริหารทรัพยากรมนุษย์   

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนในกิจการเพื่อ
สังคมขององค์กรพัฒนาเอกชน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อศึกษาสภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์
และศึกษาหาแนวทาง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกิจการเพื่อสังคมขององค์กรพัฒนาเอกชนอย่าง
ยั่งยืน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างย่ังยืนขององค์กร
เอกชนพื้นท่ีอำเภอแม่สอด จังหวัดตากให้มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้น 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกิจการเพื่อสังคมขององค์กรพัฒนา
เอกชน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
  

สมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ข้อมูลส่วนส่วนบุคคลจำแนกตามเพศ อายุ รายได้ เชื้อชาติท่ีแตกต่างกัน จะมีผล

ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกิจการเพื่อสังคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่แตกต่างกัน 
สมมติฐานท่ี 2 ข้อมูลส่วนส่วนบุคคลจำแนกตามเพศ อายุ รายได้ เชื้อชาติท่ีแตกต่างกัน จะมีผล

ต่อการพัฒนาความยั่งยืนในกิจการเพื่อสังคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ท่ีแตกต่างกัน 
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กรอบแนวคิด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรอบแนวคิด Honeybee Leadership ท่ีใช้ในการศึกษาการพัฒนาความยั่งยืน 

ท่ีมา: Avery & Bergsteiner (2011) 
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการศึกษาปริมาณ (Quantitative  
Research) คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามกับบุคลากรองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมใน 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 10 องค์กร  โดยจะใช้กรอบแนวคิดและแบบสอบถามที่ถูกสร้างบน
พื้นฐานของแบบสอบถามท่ีเคยถูกใช้โดยกรอบแนวคิด Honeybee Leadership (Avery & Bergsteiner 
, 2011) และได้ทบทวนในแบบสอบถามและพัฒนาแบบสอบถามดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ
การพัฒนาบุคลากร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาบุคลากร 2) ด้านความสัมพันธ์กับพนักงาน 
3) ด้านการรักษาพนักงาน 4) ด้านความผูกพันของพนักงาน 5) ด้านการให้คุณค่ากับพนักงานเพื่อให้ได้
ข้อสรุปท่ีสามารถนำไปอภิปรายผลผล 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ตำแหน่ง 
4. เชื้อชาติ 

 
 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1) กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  
2) กระบวนการสรรหา  
3) กระบวนการคัดเลือก  
4) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
5) กระบวนการบริหารค่าตอบแทน  
6) กระบวนการให้สวัสดิการ  
7) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาความยั่งยืน 
1) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
2) ด้านความสัมพันธ์กับพนักงาน 
3) ด้านการรักษาพนักงาน 
4) ด้านความผูกพันของพนักงาน  
5) ด้านการให้คุณค่ากับพนักงาน 

 
 

H1 

H2 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  และการสุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ บุคลากรองค์กรธุรกิจเพื ่อสังคมใน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งในการเก็บ

แบบสอบถามขนาดของกลุ่มตัวอย่างนั้น “ประชากรมีจำนวนที่แน่นอน” (Finite Population) จึงทำการ
คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ ทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1967 อ้างถึง ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2549, หน้า 47) ท่ีระดับความเชื่อมันร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5  (กัลยา วาณิชย์บัญชา
, 2549, หน้า 74) จึงทำการกำหนดกลุ ่มตัวอย่าง 155 ชุด เพื ่อความสะดวกในการประเมินและการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 250 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไข
กำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 155 ตัวอย่าง  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยครั ้งนี ้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เครื ่องมือที ่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบตรวจสอบรายการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สำรวจข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกเป็น เพศ อายุ ตำแหน่ง เชื้อชาติ  ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับ แบบสอบถามสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบทั้ง 7 กระบวนการ
ได้แก่ 1) กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 2) กระบวนการสรรหา 3) กระบวนการคัดเลือก 4) 
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5) กระบวนการบริหารค่าตอบแทน 6) กระบวนการให้สวัสดิการ 7) 
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยรูปแบบของคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) ประยุกต์ตามแนวทาง ของลิเคิร์ท และได้กำหนดค่าของคะแนนของช่วงน้ำหนักเป็น 5 
ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืน 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาบุคลากร 2) ด้านความ สัมพันธ์กับพนักงาน 3) ด้านการรักษาพนักงาน 4) ด้าน
ความผูกพันของพนักงาน 5) ด้านการให้คุณค่ากับพนักงาน โดยกำหนดการให้คะแนนคำตอบของ
แบบสอบถามโดยมาตรวัด 5 (Rating Scale) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคือ 1 หมายถึง การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับน้อยท่ีสุดเป็นลำดับไปจนถึงระดับ 5 หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่
ในระดับมากที่สุด และใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 5 ระดับ โดยค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 
แสดงว่ามีสภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมากที่สุด และค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แสดงว่ามี
สภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้
ค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) หลังจากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ แล้วนำไปวิเคราะห์ได้ค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient ตามวิธีครอนบาค 
(Cronbah) ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือท่ีระดับ 0.993  
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  โดยใช้ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ  (Percentages) ค่าความถี ่ (Arithmetic Mean) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) และสถิติการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ประกอบด้วย Independent 
Samples t-test และ f-test (One-Way ANOVA)  โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพื่อไห้
ได้ตามกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีกำหนด 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 250 ท่าน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 และเพศชาย จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 โดย
ส่วนใหญ่มีอายุ 31-50 ปี จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาอายุต่ำกว่า 30 ปี จำนวน 68 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 และอายุต้ังแต่ 51 ปี ขึ้นไป จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ตามลำดับ ส่วน
ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อย
ละ 67.6 รองลงมาคือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานบุคคล / บริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.8 และตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามลำดับ ส่วนเชื้อ
ชาติของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ เชื้อชาติไทย จำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 และอื่นๆ 
จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8  

ส่วนที่ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7 กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ 2) กระบวนการสรรหา 3) กระบวนการคัดเลือก 4) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5) 
กระบวนการบริหารค่าตอบแทน 6) กระบวนการให้สวัสดิการ 7) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยแสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยอธิบายได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.36, S.D. = 0.92) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเป็นอันดับแรก คือ องค์กรมีการจัดสรร

จำนวนทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับปริมาณงาน มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.48, S.D. = 0.93) 
รองลงมา คือ องค์กรมีการตรวจสอบและการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรมนุษย์  มีการปฏิบัติในระดับมาก 

(�̅� = 4.45, S.D. = 0.79) องค์กรมีการกำหนดแผนปฏิบัติการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีการ

ปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.43, S.D. = 1.02) องค์กรมีการคาดการณ์จำนวนทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Forecast) เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนที่องค์กรมีทั้งหมดในปัจจุบัน และความต้องการ

เพิ่มขึ้นในอนาคต มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.40, S.D. = 0.87) องค์กรมีการพิจารณาสภาพการณ์

ของทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.32, S.D. = 1.04) และองค์กรมี
การศึกษาและพิจารณาแผนกลยุทธ์ท่ีได้กำหนดไว้นำมาจัดวางข้อมูลด้านบุคคลท่ีควรจะเป็นในอนาคตได้

อย่างเหมาะสม มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.25, S.D. = 1.03) 
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กระบวนการสรรหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.25, S.D. = 090) และเมื่อ 
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเป็นอันดับแรก คือ องค์กรมีการสรรหา

บุคคลภายนอกที่มีแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาทำงานในองค์กร มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.40, 
S.D. = 0.87) รองลงมา คือ องค์กรมีการกำหนดนโยบายรับบุคคลภายนอกมาบรรจุในตำแหน่งที่ว่างลง 

มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.33, S.D. = 0.92) องค์กรมีนโยบายการจ้างคนต่างชาติเพื่อสนับสนุน

งานในองค์กร มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.27, S.D. = 0.99) องค์กรให้โอกาสแก่บุคคลที่ทำงานใน

องค์กร ได้มีโอกาสเลื่อนหรือปรับเปลี่ยนไปทำงานในตำแหน่งที่ว่างลง มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 
4.24, S.D. = 1.03) องค์กรมีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความสามารถบุคคล มี

การปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.20, S.D. = 0.98) และองค์กรมีนโยบายส่งเสริมบุคคลภายในให้บรรจุใน

ตำแหน่งงานท่ีว่างลง มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.17, S.D. = 1.06) 

กระบวนการคัดเลือก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.29, S.D. = 1.00) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเป็นอันดับแรก คือ องค์กรมีการคัดเลือกบุคคล โดยใช้

รูปแบบของคณะกรรมการ มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.41, S.D. = 1.09) รองลงมา คือ องค์กรมี

การคัดเลือกบุคคลท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.39, S.D. = 1.03) องค์กร
มีการแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงาน ที่ต้องการตำแหน่งสูงขึ้นให้มีส่วนร่วมในการคัดเลือก มีการปฏิบัติใน

ระดับมาก (�̅� = 4.32, S.D. = 0.87) องค์กรมีการแต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในตำแหน่งร่วม

เป็นคณะกรรมการคัดเลือก มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.27, S.D. = 1.07) องค์กรมีการคัดเลือก

ผู้สมัครในตำแหน่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.21, S.D. = 1.13) 
และองค์กรมีหลักเกณฑ์และนโยบายขององค์กรที่ชัดเจนมาเป็นแนวทางในการคัดเลือกบุคคล มีการ

ปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.12, S.D. = 1.11) 

กระบวนการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.21, S.D. = 0.92) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเป็นอันดับแรก คือ องค์กรมีการสนับสนุนงบระเมาณ

ในการพัฒนาตนเองของพนักงาน มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.29, S.D. = 0.94) รองลงมา คือ 

องค์กรมีการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.24, S.D. = 1.07) องค์กรมี

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.23, S.D. = 1.06) องค์กรมีการสอนงาน

จากผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.20, S.D. = 1.01) องค์กรมีการเข้าร่วม

กิจกรรมท้ังภายในและภายนอกองค์กร มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.16, S.D. = 1.07) และองค์กรมี

การให้ลาเพื่อศึกษาต่อ หรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 
4.15, S.D. = 1.04) 
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 กระบวนการบริหารค่าตอบแทน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.37, S.D. = 0.88) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเป็นอันดับแรก คือ องค์กรมีการประเมิน
ค่างานโดยใช้หลักการจัดลำดับความสำคัญของงาน (Job Ranking) ตามความยาก/ง่าย มีการปฏิบัติใน

ระดับมาก (�̅� = 4.44, S.D. = 0.88) รองลงมา คือ องค์กรต้องให้ความรู้กับบุคลากรในเรื่องการกำหนด

อัตราค่าตอบแทนของสหภาพแรงงานท่ีเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� 
= 4.42, S.D. = 0.93) องค์กรมีการกำหนดแผนงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกับงานต่าง ๆ ให้

แน่นอนไว้ล่วงหน้า มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.36, S.D. = 0.98) องค์กรมีการบริหารค่าตอบแทน

ตามกฎหมายแรงงานที่กำหนด มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.36, S.D. = 0.91) องค์กรมีการใชห้ลัก

ความยุติธรรมในการกำหนดค่าตอบแทน มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.32, S.D. = 0.95) และองค์กร
มีการกำหนดระดับของค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ ความจำเป็น และความขาดแคลน มีการปฏิบัติในระดับ

มาก (�̅� = 4.26, S.D. = 0.95) 

กระบวนการให้สวัสดิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.33, S.D. = 0.85) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเป็นอันดับแรก คือ องค์กรมีการวางแผนการ

ให้สวัสดิการสำหรับพนักงาน มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.48, S.D. = 0.75) รองลงมา คือ องค์กรมี

การจัดสวัสดิการในกรณีท่ีพนักงานเสียชีวิตในระหว่างท่ีทำงานอยู่กับองค์กร มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� 
= 4.35, S.D. = 0.97) องค์กรมีการจัดสวัสดิการเมื่อพนักงานมีอายุมากขึ้นหรือเมื่อถึงวัยเกษียณ มีการ

ปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.29, S.D. = 0.88) องค์กรมีการมอบสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ

พนักงาน มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.27, S.D. = 1.07) และองค์กรมีการจัดสวัสดิการเพื่อการ

ช่วยเหลือ เมื่อพนักงานเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของตนเอง มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.27, 
S.D. = 0.89) 

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.27, S.D. = 0.98) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเป็นอันดับแรก คือ องค์กรมีการ
ประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน หรือสมรรถนะทางการบริหารและนำผลการประเมินไปใช้

ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.38, S.D. = .89) รองลงมา คือ องค์กร
มีการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานโดยประเมินจากปริมาณผลงานคุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือตรงเวลาที่

กำหนด หรือความประหยัด มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.36, S.D. = 0.96) องค์กรมีการประเมินผล

การปฏิบัติงานที่มีความครอบคลุมความเหมาะสมของตำแหน่งหน้าท่ี  มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 
4.29, S.D. = 0.94) องค์กรมีการกำหนดเวลาทดลองปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีการปฏิบัติในระดับมาก 

(�̅� = 4.28, S.D. = 0.97) และองค์กรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน มี

การปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.13, S.D. = 0.99) 
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ส่วนที่ 3 การพัฒนาความยั่งยืน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาบุคลากร 2) ด้านความ สัมพันธ์
กับพนักงาน 3) ด้านการรักษาพนักงาน 4) ด้านความผูกพันของพนักงาน 5) ด้านการให้คุณค่ากับ
พนักงาน โดยแสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

3) การพัฒนาความยั่งยืนด้านพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.22, S.D. 
= 0.90) และเมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเป็นอันดับแรก คือ 

พนักงานในองค์กรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 
4.34, S.D. = 0.89) รองลงมา คือ ในช่วงเวลาท่ีองค์กรประสบปัญหา งบประมาณในการพัฒนาพนักงาน

จะถูกตัดลงเป็นอันดับแรก มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.09, S.D. = 1.02) 

4) การพัฒนาความยั่งยืนด้านความสัมพันธ์กับพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 
4.13, S.D. = 1.02) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเป็นอันดับแรก 

คือ พนักงานมีตัวแทนสหภาพแรงงานเพื่อมีส่วนร่วมหนึ่งในองค์กร มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.16, 
S.D. = 1.06) รองลงมา คือ เมื่อมีข้อพิพาทระหว่างผู้บริหารและพนักงาน มีการเจรจาตามกระบวนการ

อย่างถูกต้องตามขั้นตอนก่อนไปสู่กระบวนการยุติธรรม มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.09, S.D. = 
1.06)  

5) การพัฒนาความยั่งยืนด้านการรักษาพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.23, 
S.D. = 1.02) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเป็นอันดับแรก คือ 
หากมีการเลิกจ้างพนักงาน ผู้บริหารระดับสูงมีมาตรการช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้าง มีการปฏิบัติในระดับมาก 

(�̅� = 4.32, S.D. = 0.94) รองลงมา คือ ผู้บริหารเลือกที่จะปลดพนักงานเมื่อยามจำเป็น เพื่อรักษา

สถานะการเงินขององค์กร มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.14, S.D. = 1.18)  

6) การพัฒนาความยั่งยืนด้านความผูกพันของพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 
4.33, S.D. = 0.91) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเป็นอันดับแรก 

คือ พนักงานในองค์กรมีความภูมิใจที่จะบอกคนอื่นว่าทำงานในองค์กรนี้ มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 
4.45, S.D. = 0.92) รองลงมา คือ พนักงานในองค์กรศรัทธาและเชื่อมั่นในปณิธานของผู้บริหาร และทำ

ตามนโยบายขององค์กรอย่างดีท่ีสุด มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.20, S.D. = 1.01)  

7) การพัฒนาความยั่งยืนด้านการให้คุณค่ากับพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 
4.23, S.D. = 1.03) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเป็นอันดับแรก 
คือ ผู้บริหาร/หัวหน้างาน ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยการให้เกียรติ และมีความเห็นอกเห็นใจทุกคนใน

องค์กร มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.31, S.D. = 1.08) รองลงมา คือ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับ

ความเป็นอยู่ของพนักงานทุกคน มีการปฏิบัติในระดับมาก (�̅� = 4.15, S.D. = 1.06)  
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การทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ความแตกต่างระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ 
อายุ รายได้ เชื้อชาติที่แตกต่างกัน ในทุกด้านมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า บริหารทรัพยากรมนุษย์
ในกิจการเพื่อสังคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จะมีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกิจการเพื่อสังคม 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ในกิจการเพื่อสังคม 

เพศ อายุ ต าแหน่ง เชือ้ชาติ 

1. ด้านกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 0.904 .288 0.182 0.855 
2. ด้านกระบวนการสรรหา 0.704 0.269 0.212 0.857 
3. ด้านกระบวนการคัดเลือก 0.819 0.313 0.189 0.935 

4. ด้านกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0.878 0.260 0.658 0.695 
5. ด้านกระบวนการบริหารค่าตอบแทน 0.793 0.369 0.410 0.452 
6. ด้านกระบวนการให้สวัสดิการ 0.973 0.263 0.372 0.770 
7. ด้านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 0.874 0.178 0.282 0.783 

*หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานสถิติที่ระดบันยัส าคญั 0.05 (p < 0.05) 
 

การทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ความแตกต่างระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ 
อายุ รายได้ เชื้อชาติท่ีแตกต่างกัน ในทุกด้านมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า การพัฒนาความยั่งยืนใน
กิจในกิจการเพื่อสังคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จะมีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกิจการเพื่อ
สังคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงดังตารางท่ี 
2 
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

การพัฒนาความยั่งยืนในกิจการเพื่อสังคม เพศ อายุ ตำแหน่ง เชื้อชาติ 
1. ด้านการพัฒนาบุคลากร 0.366 0.290 0.502 0.457 
2. ด้านความสัมพันธ์กับพนักงาน 0.356 0.501 0.509 0.412 

3. ด้านการรักษาพนักงาน 0.380 0.619 0.738 0.467 
4. ด้านความผูกพันของพนักงาน  0.394 0.104 0.240 0.437 
5. ด้านการให้คุณค่ากับพนักงาน 0.385 0.483 0.594 0.581 

*หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานสถิติที่ระดบันยัส าคญั 0.05 (p < 0.05) 
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การอภิปรายผล 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 มีอายุ 31-50 

ปี จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 เป็นพนักงาน / เจ้าหน้าท่ี จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 67.6 
เชื้อชาติไทย จำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองคำ ศรีเนตร และ 
ภคิน ไชยช่วย (2561) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร พบว่า บุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-40 ปี เชื้อ
ชาติไทย 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการปฏิบัติด้านกระบวนการบริหารค่าตอบแทน มากที่สุด โดยมี
การประเมินค่างานโดยใช้หลักการจัดลำดับความสำคัญของงาน (Job Ranking) ตามความยาก/ง่าย และ
ให้ความรู้กับบุคลากรในเรื่องการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของสหภาพแรงงานที่เป็นไปตามข้อกำหนด
ของกฎหมาย ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะเรื่องของค่าตอบแทน เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันธ์กับการดำเนินชีวิต
ของบุคลากร และส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของบคลากรได้ สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ                                
จตุรงค์ นภาธร (2561) ที่ศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกิจการเพื ่อสังคมในประเทศไทย: 
กรณีศึกษาของกาแฟดอยช้างและโครงการพัฒนาดอยตุง พบว่า กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยมีแนว
ปฏิบัติในการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินกิจการด้วยการให้ความสำคัญ
กับรางวัลบุคลากรทั้งภายในและภายนอก และให้รางวัลภายนอกที่เหมาะสมเท่าที่ทรัพยากรของกิจการ
เพื ่อสังคมนั ้นจะอำนวยไปพร้อมกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรกันต์  นิมิตรศดิกุล และ                       
วิโรจน์  เจษฎาลักษณ์ (2559) ได้ศึกษา กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พบว่า กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้านกระบวนการ
บริหารค่าตอบแทนออกทำโดยออกข้อกฎหมายเพื่อเป็นหลักในการบริหารเงินเดือนและมีการปรับเปลี่ยน
ไปตามสภาวการณ์ต่างๆ  
 การพัฒนาความยั่งยืน 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการปฏิบัติด้านความผูกพันของพนักงาน มากที่สุด โดยทำให้
พนักงานในองค์กรมีความภูมิใจท่ีจะบอกคนอื่นว่าทำงานในองค์กรนี้ อาจเป็นเพราะการท่ีบุคลากรมีความ
ผูกพันกับองค์กร ส่งผลดีกับองค์กรมากมาย ได้แก่ ความตั้งใจในการทำงาน การมีผลการปฏิบัติงานที่ดี 
หรือความเต็มใจในการประชาสัมพันธ์องค์กร เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ   จตุรงค์ นภาธร 
(2561) ที่ศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย: กรณีศึกษาของกาแฟ
ดอยช้างและโครงการพัฒนาดอยตุง พบว่า กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยมีแนวปฏิบัติในการจูงใจให้
พนักงานปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินกิจการด้วยการให้ความสำคัญกับรางวัลจากภายใน
ตัวบุคคลมากกว่าการให้รางวัลจากภายนอก ด้วยการให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศในการทำงาน
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ที่ดี การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน การสร้างความภาคภูมิใจในตัวองค์กรให้กับบุคลากร เพื่อให้
พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กรและมีแรงจูงในในการปฏิบัติอย่างเต็มใจ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ตำแหน่ง เชื้อชาติท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในกิจการเพื่อสังคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของทองคำ ศรีเนตร และภคิน ไชยช่วย (2561) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร พบว่า บุคลากรที่มี เพศ อายุ และ
ตำแหน่งปัจจุบันแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ไม่แตกต่างกัน 

ข้อค้นพบในงานวิจัย 
 ข้อค้นพบในงานวิจัยน้ี พบว่า  

1) ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกิจการเพื่อสังคมขององค์กรพัฒนาเอกชน อำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก พบว่า 1.1)  กระบวนการวางแผน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการจัดสรรจำนวนทรัพยากร
มนุษย์ที่เหมาะสมกับปริมาณงาน มากที่สุด 1.2) กระบวนการสรรหา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการ
สรรหาบุคคลภายนอกท่ีมีแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาทำงานในองค์กร มากท่ีสุด 1.3) กระบวนการคัดเลือก 
พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีการคัดเลือกบุคคล โดยใช้รูปแบบของคณะกรรมการ มากที ่สุด 1.4) 
กระบวนการพัฒนา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการสนับสนุนงบระเมาณในการพัฒนาตนเองของ
พนักงาน มากที่สุด 1.5) กระบวนการบริหารค่าตอบแทน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการประเมินค่า
งานโดยใช้หลักการจัดลำดับความสำคัญของงาน (Job Ranking) ตามความยาก/ง่าย มากที่สุด 1.6) 
กระบวนการให้สวัสดิการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการวางแผนการให้สวัสดิการสำหรับพนักงาน มาก
ที ่สุด และ 1.7) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีการประเมิน
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน หรือสมรรถนะทางการบริหารและนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มากท่ีสุด  

2) การพัฒนาความยั่งยืนในกิจการเพื่อสังคมขององค์กรพัฒนาเอกชน อำเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก พบว่า 2.1) ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า พนักงานในองค์กรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มากที่สุด 2.2) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับพนักงาน พบว่า พนักงานมีตัวแทน
สหภาพแรงงานเพื่อมีส่วนร่วมหนึ่งในองค์กร มากที่สุด 2.3) ปัจจัยด้านการรักษาพนักงาน พบว่า หากมี
การเลิกจ้างพนักงาน ผู้บริหารระดับสูงมีมาตรการช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้าง มากที่สุด และ 2.4) ปัจจัยด้าน
ความผูกพันของพนักงาน พบว่า พนักงานในองค์กรมีความภูมิใจที่จะบอกคนอื่นว่าทำงานในองค์กรนี้ 
มากที่สุด 2.5) ปัจจัยด้านการให้คุณค่ากับพนักงาน พบว่า ผู้บริหาร/หัวหน้างาน ปฏิบัติต่อพนักงานทุก
คนด้วยการให้เกียรติ และมีความเห็นอกเห็นใจทุกคนในองค์กร มากที่สุด  นอกจากนี้ยัง พบว่า ข้อมูล
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ส่วนด้านเพศ อายุ ตำแหน่ง เชื้อชาติ ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกิจการเพื่อ
สังคม และการพัฒนาความยั่งยืนในกิจการเพื่อสังคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

4) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้อมูลส่วนด้านเพศ อายุ ตำแหน่ง เชื้อชาติท่ีแตกต่างกัน ไม่
มีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาความยั่งยืนในกิจการเพื่อสังคม อำเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก  

การนำผลวิจัยไปใช้งาน   
จากผลการศึกษา ผู้บริหารสามารถนำผลการศึกษาไปกำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ในกิจการเพื่อสังคมขององค์กรพัฒนาเอกชน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ดังนี้  
3. ควรมีการจัดสรรให้บุคลากรให้เหมาะสมกับงานและเป็นสิ ่งที ่บุคลากรรักและทำได้ดี             

จะส่งผลให้เกิดความต้ังใจทำงานและมีผลการปฏิบัติงานที่ดี  
4. ควรเข้าใจและเข้าถึงคนทุกประเภท ทุกกลุ่ม เพื่อลดการต่อต้านในการดำเนินงาน  
5. ควรพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มี 4H ได้แก่ 1) การพัฒนาคนให้มีความรู้ (Head) ทำได้โดย

การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทั้งที่เกี่ยวกับงานและความรู้รอบตัวต่างๆเพื่อให้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันสถานการณ์ เช่น การจัดให้มีการอบรม การส่งเสริมการศึกษา เป็นต้น 2) การ
พัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะและความเก่ง  (Hand) โดยการให้มีการลงมือปฏิบัติงานจริงและ
กระทำซ้ำๆจนเชี่ยวชาญ 3) การมีสุขภาพที่ดี (Health) การส่งเสริมในเรื่องของการให้พนักงานดูแล
สุขภาพของตนเอง เช่น การจัดอบรมให้ความรู ้เรื ่องสุขภาพ การประกวดบุคลากรสุขภาพดี การมี
สวัสดิการสำหรับการเข้าฟิเน็ตหรือโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เป็นต้น และ 4) การมีความรัก 
(Heart) ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานและเพื่อนมนุษย์ โดยการ
สร้างพฤติกรรมการมีน้ำใจให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อเนื่อง 
ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆท่ีอาจส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาความยั่งยืน

ในกิจการเพื่อสังคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เช่น ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร เป็นต้น เพื่อให้ทราบว่าปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาความ
ยั่งยืนในกิจการเพื่อสังคม โดยอาจจะศึกษาทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น 
และสามารถนำผลการศึกษาไปปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกิจการเพื่อสังคมของ
องค์กรพัฒนาเอกชน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาความยั่งยืนในกิจการเพื่อสังคม ในบริบทพื้นที่อื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบผล
การศึกษาว่าเหมือนหรือต่างจากการศึกษานี้หรือไม่ อย่างไร  
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ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์                
ของผู้บริโภคฝั่งธนบุร ี

A Study of Online Buying Behaviors Affecting Online Marketing Mix 
Factors of Consumers in the Thonburi Area 

 
เกสรี  สมประสงค1์ และ ณัฐพร มาประชา2 

Gasree Somprasong and Nattaporn Marpracha 
 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซื้อ

สินค้าออนไลน์ ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของผู้บริโภคฝั่งธนบุรี  2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคฝั่งธนบุรี 3) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคฝั่ง
ธนบุรีที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน t-test 
และ one way ANOVA กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่างต้องอาศัยอยู่ในฝั่งธนบุรี และมีประสบการณ์การ
ซื้อสินค้าออนไลน์  ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ รายได้ของผู้บริโภคฝั่งธนบุรีมีผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์  พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคฝั่งธนบุรี พอใจการซื้อสินค้าประเภท
สุขภาพและความงาม เช่นหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เครื่องสำอาง ปัจจัยในการซื้อสินค้าออนไลน์
คือประหยัดค่าเดินทาง ราคาสินค้าถูกกว่า โดยมีช่องทางการซื้อสินค้าออไลน์ ผ่าน ช็อปปี้ (Shopee) 
มีความถ่ีในการซื้อ 1-2 ครั้งต่อเดือน และใช้งบประมาณในการซื้อ 101-300 บาท 

 
คำสำคัญ  พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ , ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ , ฝั่งธนบุรี 
 
Abstract 

The objectives of this research are 1) to study the demographic profile, online 
buying behaviors, and online marketing mix factors  of consumers in the Thonburi area 
2) to study the buying behaviors of consumers in the Thonburi area, 3) to study the   
demographic profile of consumers in Thonburi area and its impacts on the online 
marketing mix factors. The research employed descriptive statistics, t-test and One Way 
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ANOVA with 400 samples obtained by Purposive Sampling. The research samples must 
dwell in Thonburi area and have had online purchasing experiences. The research 
findings indicated that gender, age and income of consumers in the Thonburi area have 
impacted online marketing mix factors.  In term of online buying behaviors, it was 
found that consumers were satisfied with purchasing health and beauty products such 
as face masks, alcohol and cosmetics. Key influencing factors on shopping online are 
saving of travel costs and lower prices, while the main online channels of purchasing 
are Shopee with the frequency of purchasing 1-2 times per month and with the budget 
of 101-300 baht. 

 
Keywords : Behavior of Online Buying , Online Mixed Marketing , Thonburi Area 
  
บทนำ  

สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่คลี่คลาย ทำให้การงานที่เคย
รุ่งเรืองก็ซบเซา สภาพคล่องทางการเงินไม่คล่องเหมือนแต่ก่อน ทำให้หลายคนต้องมองหารายได้เสริม
อย่างเช่นการขายของออนไลน์ เพราะเป็นธุรกิจที่หลายคนเริ่มต้นทำเองได้ง่าย สามารถเริ่มลงทุนด้วย
เงินเพียงหลักพัน หรือหลักหมื่น บางคนมีรายได้จากการขายของออนไลน์ มากว่าเงินเดือนประจำด้วย
ซ้ำ แต่การขายของออนไลน์ถึงจะง่าย แต่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จเหมือนกันทั้งหมด เพราะ
ทุกคนก็คิดแบบเดียวกัน ก็มีความแตกต่างกัน เพื่อความสำเร็จของการเริ่มต้นขายของออนไลน์ ของ
พ่อค้าแม่ค้ามือใหม่หรือมือเก่าที่ขายมานานแล้ว แต่ยอดขายกลับไม่เปลี้ยง เราจะมาบอกเคล็ดลับการ
ขายของออนไลน์ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละกลุ ่ม และสินค้าที ่ควรเอามาขาย                   
(รมย์ธีรา จิราวิภูเศรษฐ์, 2564)  

สมวลี ลิมป์รัชตามร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด 
กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคไทยในก้าวต่อไปหลังสถานการณ์โควิด -19 โดยการกักตัวอยู่
บ้านได้เปลี่ยนพฤติกรรมการรับสื่อและการบริโภคของผู้คนไปเน้นช่องทางออนไลน์มากขึ้น และมี
แนวโน้มจะกลายเป็นพฤติกรรมถาวร แม้โควิด-19 จะดีข้ึนในอนาคต แต่ความต้องการซื้อสินค้าจำเป็น
ผ่านออนไลน์จะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น รวมถึงผู้บริโภคยังหันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสินค้ามากขึ้น มีความอ่อนไหวด้านราคาลดน้อยลง ขณะเดียวกันผู้บริโภคกลุ่มใหม่ 
เช่น ผู้สูงอายุนิยมซื้อสินค้าออนไลน์สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้โซเชียลมีเดียยังได้กลายเป็นสื่อ
กระแสหลักและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู ้บริโภค กลายเป็นช่องทางที ่ผู ้บริโภคหันมาให้
ความสำค ัญ โดยพบว ่าคนม ีพฤต ิกรรมเข ้าไปอ ่านข ่าวสารโดยเฉล ี ่ย 12 คร ั ้ งต ่อส ัปดาห์                               



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1824 
 

(สมวลี  ลิมป์รัชนามรม 2563) สอดคล้องกับ ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้
ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด หรือ Priceza กล่าวถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน
ประเทศไทยว่าผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ตัวเลขตลาดออนไลน์
ไทยอาจพุ่งสูงถึง 220,000 ล้านบาท โดยในปี 2563 มีอัตราการเติบโตสูงขึ ้น 35% จากปีก่อน 
(ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา, 2563) 

จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคฝั่งธนบุรี ที่มีผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์ โดยปัจจัยหลักที่ศึกษา 
ได้แก่ ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ และส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 
เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์การตลาด
ออนไลน์ให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ ส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ของผู้บริโภคฝั่งธนบุรี 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคฝั่งธนบุรี 
3. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคฝั่งธนบุรีที่มีต่อส่วนประสมทาง

การตลาดออนไลน์ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคฝั่งธนบุรีที่มีเพศต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์แตกต่างกัน 
2. ผู้บริโภคฝั่งธนบุรีที่มีอายุต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์แตกต่างกัน 
3. ผู้บริโภคฝั่งธนบุรีที่มีรายได้ต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์แตกต่างกัน 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัย “ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์
ของผู้บริโภคฝั่งธนบุรี” ครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการ
สำรวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งเดียว (One-Shot 
Descriptive Study) ที่ให้ผู ้ตอบกรอกข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาตามลำดับ
ขั้นตอนต่อไปนี้ 
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การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 การกำหนดประชากร ได้แก่ ผู้ที่มีประสบการณ์เคยซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ อย่างน้อย 1 
ครั้ง และเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ฝั่งธนบุรี  
 1.2 การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยกลุ่มตัวอย่างต้องอาศัยอยู่ในฝั่งธนบุรี และมีประสบการณ์การซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ ขนาด
ตัวอย่างสามารถคำนวนได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกำหนดระดับค่า
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 [2] ซึ่งสูตรในการคำนวณที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ 
 

  สูตร 𝑛 =
P(1−P)𝑧2

𝐸2
 

 
 n แทน ขนาดตัวอย่าง 
 P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยกำลังสุ่ม .50 
 Z แทน ระดับความเชื่อม่ันที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ร้อยละ 95 (ระดับ .05) 
 E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = .05  

  แทนค่า   𝑛 =
(0.5)(1−0.5)(1.96)(1.96)2

(.05)2
   

          = -384.16 
 ใช้ขนาดตัวอย่าง 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อย
ละ 5 ที่ประดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย
จึงกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่างซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกำหนด คือไม่
น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้  ผ ู ้ ว ิจ ัยใช ้ เคร ื ่องม ือในการเก ็บรวบรวมข ้อม ูล ค ือแบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบ่งออกเป็น  2 ส่วน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม คำถามในส่วนนี้ ใช้สำหรับ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้   
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 ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคฝั่งธนบุรี คำถามในส่วนนี้ใช้สำหรับ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสินค้าที่ซื้อ ปัจจัยในการซื้อ ช่องทางในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ 
และงบประมาณในการซื้อ ซึ่งเป็นลักษณะเป็นการสำรวจรายการ (Check List) จำนวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ มี 6 ด้าน  ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการ
ให้บริการส่วนบุคคลมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2563) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์  มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ น้อยที่สุด 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลด้วยเครื่องมือ
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถกำหนดการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ ่งได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งมีเกณฑ์
ในการกำหนดค่าน้ำหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ตามแนวของลิเกิร์ต (Likert) (ธานินทร์, 2551) 
ระดับความสำคัญ 
    1.1 วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จะแสดงข้อมูล
เป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
    1.2 วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคฝั่งธนบุรี ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จะแสดงข้อมูลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

   1.3 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ จะแสดงข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย (Mean)  
 2. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ซึ ่งได้แก่ การวิเคราะห์
สมมติฐาน โดยมีการใช้สถิติ ดังนี้ 
    2.1 วิเคราะห์เพศ อายุ และรายได้ของผู้บริโภคฝั่งธนบุรี ที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสม
ทางการตลาดออนไลน์แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ t-test และ one way ANOVA 
   
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1827 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ แบ่งเป ็นการจำแนกตามเพศ อายุ และรายได้ แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางท ี ่  1 แสดงจำนวน และร ้อยละของผ ู ้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามล ักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จำนวน ร้อยละ 
หญิง 259 64.75 
อายุ 31 – 40 ปี 95 23.75 
รายได ้ 231 57.75 

 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค 

 ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคส่วนใหญ่ ได้แก่ 
ประเภทของสินค้าที่ซื้อ ปัจจัยในการเลือกซื้อ ช่องทางในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และงบประมาณใน
การซื้อ แสดงดังตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 แสดงจำนวน และร้อยละของพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคฝั่งธนบุรี ในยุค
ดิจิทัล 

พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ จำนวน ร้อยละ 
1. ประเภทของสินค้าที่ซื้อ 
ประเภทสุขภาพและความงาม เช่น หน้ากาก
อนามัย แอลกอฮอล์ เครื่องสำอาง เป็นต้น 

162 40.50 

2. ปัจจัยในการซื้อ 
ประหยัดค่าเดินเดินทาง / ราคาสินค้าถูกกว่า 

251 62.75 

3. ช่องทางในการซื้อชอปปี้ (Shopee) 136 34.00 
4. ความถี่ในการซื้อ 
1-2 ครั้งต่อเดือน 

129 32.25 

5. งบประมาณในการซื้อ 
101-300 บาท 

133 33.25 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 
 ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริการส่วนบุคคล โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้าน แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการ 
ตลาดออนไลน์ โดยภาพรวม และรายด้าน 

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 𝒙  S.D. ระดับ
ความสำคัญ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.11 0.805 มาก 
ด้านราคา 4.13 0.836 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4.13 0.770 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.17 0.756 มาก 
ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว 4.04 0.858 มาก 
ด้านการให้บริการส่วนบุคคล 4.03 0.842 มาก 

รวม 4.10 0.813 มาก 
 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ 1 เพศ อายุ และราดได้ของผู้บริโภคฝั่งธนบุรี ที่ต่างกันมีผลต่อส่วนประสม
ทางการตลาดออนไลน์แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ t-test และ one way ANOVA พบว่า เพศ อายุ และ
รายได้ที่ต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 แสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคฝั่งธนบุรี ที่มีต่อส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ 

 
ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
เพศ อายุ รายได้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ √ - - 
ด้านราคา - - - 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย - - √ 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด - - √ 
ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว - √ √ 
ด้านการให้บริการส่วนบุคคล - - - 

 
อภิปรายผล  
 ผลจากการศึกษาครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญท่ีสามารถนำมาอภิปรายผลตามทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคฝั่งธนบุรี ในยุคดิจิทัล ที่มีผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรมะ เสตะเวทิน (2533) ได้กล่าวไว้ว่า เพศหญิง และเพศชาย
มีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม
กำหนดบทบาทและก ิจกรมของคนสองเพศไว ้ต ่างก ัน และย ังสอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของ                            
อาภาภรณ์ วัธนกุล (2555) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางเว็บ
ไซด์พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดดนิยมของประเทศไทยแตกต่างกัน
ในด้านความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย 

อายุที่ต่างกัน มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างมีช่วง
อายุ  41-50 ปี ให้ความสนใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านการช่องทางการจัดจำหนา่ย 
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 15-20 ปี สอดคล้องกับงานวิจัยของปุลณัช เดชมานนท์ (2556) ศึกษา
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาจำกัด ผลการศึกษาพบว่า อายุที่
แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจัดจำหน่าย ในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาจำกัดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัชราภรณ์ เมธีการย์ (2561) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของธุรกิจการ
จำหน่ายเครื่องสำอางค์ผ่านเฟชบุ๊ก ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของธุรกิจการจำหน่ายเครื่องสำอางผ่าน เฟซบุ๊ก โดยอายุท่ีมากขึ้นจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อลดลง
เมื่อเทียบกับผู้ที่มีอายุน้อย อาจเนื่องมาจากเป็นกลุ่มวัยกลางคนที่อยู่ในวัยทำงานมีความมั่นคงใน
หน้าที่การงานและครอบครัวแล้ว ซึ่งการที่มีความมั่นคงนี้ ทำให้เริ ่มมีการใช้จ่ายลดน้อยลง เพ่ือ
คำนึงถึงอนาคตของครอบครัวมากข้ึน  
 รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่
มีรายได้ 10,001-20,000 บาท ให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
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รายได้ 20,001-30,000 บาทสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม (2556) ศึกษาปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซื้อ
สินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคแตกต่างกันตามอายุ รายได้ต่อเดือน ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดจะเป็น
ตัวกระตุ้นให้ผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ อาจเนื่องจากผู้บริโภคท่ีมีรายได้มากก็จะสั่งซื้อสินค้า
และบริการออนไลน์มากขึ้นตามระดับของรายได้และสอดคล้องกับที่ มนต์ชัย วงษ์กิตติ ไกรวัล (2563) 
กล่าวว่า ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน มีแนวโน้มที่จะซื้อ
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เท่าเดิมหรือมากขึ้นกว่าเดิม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
    1.1 พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคฝั่งธนบุรี ในยุคดิจิทัล ส่วนใหญ่จะซื้อ
สินค้าออนไลน์ประเภทสุขภาพและความงาม เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เครื่องสำอาง เป็นต้น 
สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ ประกอบกับปัจจัย
ในการซื้อสินค้าออนไลน์คือประหยัดค่าเดินทาง และราคาสินค้าถูกกว่า สำหรับช่องทางการซื้อสินค้า
ออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็น ชอปปี้ (Shopee) มีความถี่ในการซื้อ 1-2 ครั้งต่อเดือน และใช้งบประมาณ
ในการซื้อ 101-300 บาท/ครั้ง ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจในฝั่งธนบุรี ควรทำกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านสื่อ
ออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว 
สามารถตอบสนองได้ทุกเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
     1.2 ผู ้บริโภคที่มี เพศ อายุ และรายได้ที ่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำผลที่ได้ไปกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ เพ่ือ
เจาะกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ และรายได้ต่าง ๆ เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด ลด แลก แจก แถม มีบริการจัดส่งสินค้าฟรี ซึ่งจะช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสอนแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

    2.1 ควรศึกษาประชากรในจังหวัดอื่นๆ หรือ ศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นๆ  เช่น กลุ่ม Gen Y 
กลุ่ม Gen Z เพื่อหาความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร ซึ่งในการกำหนดขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง
ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าใจได้ถึงความต้องการของผู้บริโภคได้มาก
ยิ่งขึ้น 

    2.2 ในการทำการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงรายละเอียดของกลุ่มประชากรที่ไม่เคยได้ใบ
ริการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ โดยอาจจะใช้วิธีการสอบถามข้อมูลผ่านทางการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
หรือแบบกลุ่ม เพ่ือนำข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจออนไลน์ในครั้งต่อไป 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1831 
 

เอกสารอ้างอิง 
ชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม. (2556). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ 

ผู้บริโภค. วิทยานิพนธ์ บธ.ม., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพฯ.  
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2563). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS.  

กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน). 
ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา. (2563). อานิสงค์โควิด-19 ทำให้ปี 2563 ตลาดอีคอมเมิร์ซไทยโต 35%  
ปุลณัช เดชมานนท์. (2556). การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลา 
       จำกัด. วิทยานิพนธ์ บธ.ม., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี. 
ปรมะ เสตะเวทิน. (2533). ความแตกต่างของประชากรด้านจิตวิทยา (Vol. พิมพ์ครั้งที่ 7)  

กรุงเทพมหานคร:  ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์. 
พัชราภรณ์ เมธีการย์. (2561). ปัจจัยท่ีส่งต่อการตัดสินใจซื้อของธุรกิจการจำหน่ายเครื่องสำอาง 

ผ่านเฟสบุ๊ก. วิทยานิพนธ์ บธ.ม., มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม่, เชียงใหม่. 
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล. (2563). มองความคิดผู้บริโภคผ่านสินค้าที่ซื้อในช่วงวิกฤตโควิด-19 โลก 

จะไม่เหมือนเดิมอีกจริงหรือ. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2563, จาก  
http://themomentum.co/Covid-19-change-consumer-behavior/ 

รมย์ธีรา จิราวิภูเศรษฐ์. (2564). ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค  
ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล. บทความวิชาการ, มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, พิษณุโลก. 

สมวลี ลิมป์รัชตามร. (2563). เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภค-ผู้ประกอบการจะไปต่อทิศทางไหนหลัง 
สถานการณ์โควิด-19. สืบค้นเมือง 5 กรกฎาคม 2563, จาก 
https://marketeeronline.co/archives/158845 สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2562).  

อาภาภรณ์ วัธนกุล. (2555). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่าน 
ทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต),  
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

  

http://themomentum.co/
https://marketeeronline.co/archives/158845


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1832 
 

Guideline for Sustainable Development Community Based Tourism  
in Ban Na Ton Chan, Si Satchanalai District, Sukhothai Province 

 
Yimi1 Mary2 Dawee3 Thanakorn Thangruang4 

 

Abstract  
This research article aims to: 1) To study and analyze the internal and external 

environment (SWOT analysis) of Ban Na Ton Chan Community. 2) To propose 
guidelines for the development of Ban Na Ton Chan Community sustainable 
Community-Based tourism Si Satchanalai District, Sukhothai Province, by using 
qualitative research was performed by researching collecting documentary analysis, 
observation, and in-depth interviews with the populations that selecting a specific 
purposive sampling. The results were found that the sustainable in various dimensions, 
sure as the economic, social, environmental, cultural, and peace dimensions. The 
success factors are to resource management efficiency, local economic management, 
and social and religious management, and leading to a better quality of life in terms 
of peaceful living. Actually, the relevant departments may use this result to drive 
policy, planning and development administration to be clear and direct. 

 
Keywords: Sustainable Development, Community Based Tourism, Ban Na Ton Chan 
 
Introduction 

  Tourism has many countries were developed and are developing in economic 
and social benefits, and possesses the power to change people’s lives for the better 
by driving economic growth and development, reducing poverty through the provision 
of livelihoods and fostering tolerance and peace through inter-cultural change and 
understanding. The sector has demonstrated strong and continued growth in the 
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number of people travelling internationally each year and more income into the 
countries. There is diversity of cultures, religions, languages, foods and seasons. 
Because those amazing various things make people around the world interested in and 
many people decided to travel.  

Furthmore, many countries were developing through fast trading, conveniently 
import and export. Transit routes both by land transportation, air transportation, and 
water transportation were easier. Because of this reason, the income of the nation is 
faster and the tourists are secure and don’t need to worry about diseases. Moreover, 
anybody can come anytime. But in the Covid-19 period, everything changed. Tourists 
must check ATK or ART tests to make sure that they are away safe from the disease. 
The tourists need to quarantine for 14 days so the income in the country is slower and 
people who didn’t get the vaccine full doses cannot come. This reduces tourists in 
the country. 

Thailand tourism is the number one that increases income in the country. The 
government also promotes the tourism industry. It also has different types of tourism 
such as natural-based example ecotourism, marine tourism, camping tourism, cultural-
based tourism, for example, historical tourism, festivals or events tourism, religious 
tourism, and the most interesting type of tourism management is community-based 
tourism. Because of nowadays crisis (Covid-19) has resulted in and decrease in the 
demand among travelers since the end of 2019. Policies and people’s behaviors are 
gradually changing with the increase in the number of diagnoses of Covid-19, it's hard 
to travel in the city so people in the city starting to look for attractions that are not 
crowded. Away from the strangers; so tourists from urban started to travel in the 
community-based places.  

The happiness of a country house style Ban Na Ton Chan located in Ban Tuek 
Subdistrict Si Satchanalai District Sukhothai. It is a tourist attraction where tourists can 
learn the way of life of the people in the community in conservation. Travel to 
experience the nature in a comprehensive way, by providing a homestay 
accommodation for tourists come to stay with the owner of the house, do activities 
together, and learn the way of life. Especially, doing activities such as taking a local 
ride to learn about the way of life in the community and ride a bicycle to join in various 
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activities in the community, learn how to dye textile with mud Ride a pick-up truck up 
into the hills, explore an orchard in the forest, and taste seasonal fruits, weaving, 
making traditional, carving wooden toys, and learning about the way of life of local 
farmers (Thailand Convention and Exhibition Bureau, 2022). Visitors can also join 
villagers Learn how to make local food such as traditional steamed noodles, boiled 
egg chili paste, and curry with Buk vegetable to cook meals at the homestay or organize 
a rally on the cycling route in the community as a team building activity. Those 
activities will give a lot of experience to tourism. 

The reason why they are interested in is because there are fresh foods (No 
chemical) fresh air, No crowed, less air pollution and warm welcoming by the local 
people. This becomes income for the people in the community. They don’t need to 
work in other places that far from home. The happiness of traveling for many people 
may come in many forms. people enjoy being able to travel easily just to be with 
nature in a way that doesn't have to be a lot like Ban Na Ton Chan. It's happiness that 
anyone can easily experience, which would call this happiness. 

However, tourism at the community level still needs sustainable development. 
This leads to the conservation of valuable diversity resources of the community. More 
than that, community can used contemporary working by combined with generations 
together. They can mix ancient and modern ideas to make a highlight in the community 
areas, and sharing historical story to the tourist for a new value experiences. So, that’s 
why this study about guideline for sustainable development community-based tourism 
in Ban Na Ton Chan, Si Satchanalai District, Sukhothai Province is an important, and 
leading to a better quality of life in terms of peaceful living. 

 
Objectives 

1) To study and analyze the internal and external environment (SWOT analysis) 
in Ban Na Ton Chan Si Satchanalai District, Sukhothai Province. 

2) To propose guidelines for the sustainable development in Ban Na Ton Chan 
Community Si Satchanalai District, Sukhothai Province.  
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Output 
To obtains the important guideline on the sustainable development. This 

beneficial to the government, private organization, academic, community, and tourism 
entrepreneurs which can apply an advantage by the study to be tourism strategic 
planning. 

 
Results 
Ban Na Ton Chan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Picture 1 Ban Na Ton Chan, From: Research Team (2021) 
 
Ban Na Ton Chan community it has a total population of 370 households 

located in Tambon Ban Tuek. Si Satchanalai District Sukhothai The community has a 
history of more than 200 years, starting with a few people who migrated from Ionok. 
Chiang Saen Chiang Rai Arrived in the middle of the mountain area full of many chan 
trees.therefore settled in the houses in that area After that, more migrants began to 
follow from the north of Thailand, including Lampang Province, Laplae City, Uttaradit 
Province. The language used is therefore different from the common natives of 
Sukhothai. (Paiduaykan, 2018) So, the interesting activities of Ban Na Ton Chan are; 
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1) Eating Khao Perp local food: The first point that tourists must stop by when 
they arrive at Ban Na Ton Chan is the Visitor Center, which is the location of the Khao 
Perp restaurant. It's the first point that everyone has to go through. You can contact a 
tour guide at various points here, Khao Perp or the famous Phra Ruang Noodles. 
Considered to have not arrived at Ban Na Ton Chan In the past, the villagers wanted 
to eat noodles like the people in the city, but there weren't any for sale around here. 
So this menu was born. 

“Perp” means the characteristics of folding back and forth. The rice is milled 
with a stone mill and filtered with a white cloth similar to a paste. And then drop the 
flour into the steamer on a thin white cloth into thin sheets .The appearance of making 
rice crackers in the mouth of the pot when the dough is cooked, they will place glass 
noodles, morning glory, cabbage, bean sprouts, cover and steam again. When the 
vegetables start to cook, fold in the flour. Go and scoop it up into a cup and add the 
egg or not. It looks and tastes like dry rice noodles, rice wrapped with eggs, rice 
wrapped with chili, using the same flour as Khao Perp. In order to make it, just mix it 
with seasonings and wrap it up to look like Kanom Bueng. Every taste of the menu is 
delicious. Opposite the visitor center, there is a coffee shop, male, cocoa, green tea, 
iced tea, coffee, which have already tasted, let me tell you that each drink is delicious, 
not disappointed. 

2) See the wooden bridge in the middle of the rice field: Another interesting 
tourist spot of Ban Na Ton Chan. The villagers joined together to build a bamboo 
bridge measuring 1 meter wide, 80 centimeters high, about 1.5 kilometers long, through 
fresh green rice fields, creating a new attraction for the community that is becoming 
of interest to many tourists. Who are interested in visiting the natural atmosphere and 
see the way of life of the community in the village 

3) Watch a weaving demonstration: To be used to make cloth fermented mud 
it is a famous product of Ban Na Ton Chan. I asked Aunt if it took a long time to weave 
1 piece. Auntie replied that it was 3 days. It seems to be a long time because it is 
purely skilled weaving and manual labor. In which there are many villagers who weave 
cloth sent to the center for distribution to various places. 
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4) Watch a demonstration of making ba-hon dolls: With Khun Ta Wong as the 
pioneer who became famous Handcrafted bar-hanging dolls that have been invented 
for many years are handmade. Today, your grandfather's health is deteriorating. Go 
through time because of the late eighties, but still get the son back to inherit the look, 
cuteness and benefits as well. 

5) Ban Na Ton Chan Tree Stump Group: is a dead tree stump dug from the 
ground does not destroy the natural resources of the forest A stump can be made into 
a variety of things, such as tables, chairs, or other furniture, which is a stump in the 
village I heard that there are a lot of orders because the wood from the stumps is very 
hard and durable. The price is also not expensive. At the main level, rest at the 
beginning only to the middle thousand 

6) Watch the process of making mud fermented cloth: Which is obtained from 
weaving in the first step Mud fermented cloth originated in the old days, when villagers 
went to farm, they wore sarongs while walking along the edge, they got stuck in mud. 
When they got home and dried their clothes. It was noticed that the hem was 
exceptionally soft and had a duller hue. It looks beautiful and strange in another way. 
Experiment with taking the whole piece of cloth and fermenting it in mud. I found that 
it was the mud that made the cloth soft. This is the origin of the mud fermented cloth. 
The reason that the soft cloth because the iron in the mud, when penetrated, will 
cause the fabric fibers to expand, making the fabric softer and colorful, lasting wisdom, 
therefore resulting from this observation The mud that was used for composting was 
taken from villages, swamps, after fermenting the mud for one night until the cloth 
was soft. It will be washed until the water is clear and then gradually. Dye over with 
the desired color. The colors used are natural colors, Malabar leaves, creamy green, 
and purple mangosteen peels. Old Rose Neem Leaves dark green mango leaves light 
green leaf Yellow jackfruit, neem, shrimp paste, black ebony. Yellow peka bamboo 
leaves Astringent red fangs. 

7) Rest in a homestay: Which within the village of Na Ton Chan There are many 
accommodation available, priced at 600 baht / person, children under 5 years old, 250 
baht / person with accommodation, dinner and breakfast. There are about 15 
homestays in Ban Na Ton Chan, separating the house to be either as a house or in the 
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same house as the owner. You can choose according to your needs and live freely. 
With bedding as a group including tourism activities where guides are people in the 
community to take trips to various points of the village. There is a guide to guide, but 
the water fee will be given. This homestay is located near the visitor center. Decorated 
in a shady and very cute, there are many corners to sit and relax. 

Ban Na Ton Chan has local interesting activities including environment and 
culture leading to obtain the important guideline on the sustainable development. 
This beneficial to the government, private organization, academic, community, and 
tourism entrepreneurs which can apply an advantage by the study to be tourism 
strategic planning. 
 
To study and analyze the internal and external environment (SWOT analysis) of 
Ban Na Ton Chan Community 

SWOT analysis is a tool to assess the situation for the Ban Na Ton Chan 
community which enables them to recognize strengths and weaknesses from the 
internal environment; see opportunities and threats from the external environment as 
follows: 
 

SWOT analysis Results 
Strengths - There are ecological conditions that are suitable for 

tourism all year round  
- Within the community there are various tourist 
attractions in terms of history, culture, lifestyle, activities 
and wisdom that are known for the uniqueness of Khit 
woven fabrics. And mud fermented cloth, including natural 
attractions that are in perfect condition, ready to be 
developed into additional tourist routes within the 
community. 
- Personnel within the community are enthusiastic in 
developing their own potential in various fields such as 
information technology, until they can use the Internet 
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media as a channel to present information about the 
tourism of Ban Na Ton Chan to the outside as well as the 
sale of products within the community through online 
systems very well.  
- Local people participate in community tourism 
management 
- The community is strong. 

Weaknesses - Ban Na Ton Chan community is far from the main road, 
making it difficult to access. 
- Difficult to travel because there is no public bus to 
directly reach Ban Na Ton Chan community. 
- Personnel within the community lacking English skills. 
- Most members are knowledgeable little understand 
about community tourism. 
- Lack of continuous development of tourism personnel. 
- Lack of personnel who have knowledge of the use of 
modern technology on various laws related to 
"community. 

Opportunities - The government has a policy to support tourism 
development. Sukhothai has a policy to open the 
Sukhothai Dawn of Happiness Tourism Year (2013-2014). 
- Sukhothai has a tourism development plan to support 
the opening of the ASEAN community.  
- Provincial groups have made  Strategy to connect 
tourism between Sukhothai and neighboring provinces.  
- Ban Tuek Subdistrict Administrative Organization operates 
tourism support in accordance with the new OTOP tourism 
village approach, integrates tourist attractions and 
communities, improve the landscape, such as road 
maintenance, public relations. 
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Threats - New tourist attractions and tourism activities to increase 
alternatives for tourists, it will damage forests. 
- COVID-19 pandemic. 

 
After we analyzed the internal and external environment by SWOT analysis, we 

found both strengths and weaknesses in the community. For the strengths, they have 
a good leader, great environment and responsible personnel and unity. For the 
weaknesses, most of the tourist attendant is GEN X so they have low English skill. So, 
it’s different to communicate with foreigner they have no signboards to tell the 
destination and far from the highway. They also get a policy from the government to 
support the tourism development. There will have tourist shuttle in the future. New 
tourist attractions and tourism activities to increase alternatives for tourists, it will 
damage forests. COVID-19 pandemic. 

 
To propose guidelines for the sustainable development in Ban Na Ton Chan 
Community Si Satchanalai District, Sukhothai Province. 

Ban Na Ton Chan community-based tourism managed tourism to be used as a 
development tool in Ban Na Ton Chan through participation of all sectors in resource 
management valuable wisdom by creating a sustainable balance between economies 
in community such as the economic, social, environmental, cultural, and peace 
dimensions (Sutsan Suttipisan, 2020), and accordance with Hwansuk Chris Choi and Iain 
Murray (2010) whether sustainable tourism, namelylong-term planning, full community 
participation and environmental sustainability within tourism, are critically related to 
support for tourism and to the positive and negative impacts of tourism, leading to 
quality of life including sustainable human capital development for the generation to 
next generation. Add value to local resources to see the value of local resources and 
how important for the community. Create marketing balance to sustainable income 
for the new generation in Ban Na Ton Chan. Strengthening the network and happiness 
of people in the community, tourists and visitors. So from analyzed and synthesis the 
propose guidelines for the sustainable development are; 
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1. Economy:  
- Economy the implications for achieving sustainable development in communities, 

particularly regarding the future of work and community economic development (Mark 
Roseland, 2000), so mud fermented cloth is classified as a product that reflects the 
identity of Sukhothai, which is in line with the direction of tourism development in 
Sukhothai Province to accommodate the confusion and purchase to small villages.  

- There are investors from outside the community who come to buy at - Tourism 
activities within the community have been within the community and think to Making 
Pattana's homestays more efficient, allowing them to raise their own prices outside of 
the community for accommodation from 350 baht per night to 600 baht per night. 
Economy sustainable proposition:  

- The community should increase more souvenir selections, such as clothes, 
food, fruit, BaHon Doar and Ban Na Ton Chan loge should be on the products. 

- All the products must have different prices form low to high price so it’s suit 
to any classes of tourists. 

 
2. Social: 

- The demand for specific tourism expanded, such as the trend of retro tourism 
and creative tourism, which tends to increase.  More than Na Ton Chan, which has 
been awarded as a village again because the activities are the same, creative tourism 
has received good results. 

- The demand for specific tourism expanded, such as the trend of retro tourism 
and creative tourism, which tends to increase.  More than Na Ton Chan, which has 
been awarded as a village again because the activities are the same, creative tourism 
has received good results. Ban Na Ton Chan Homestay might not be as luxurious as a 
5 star hotel but most visitors enjoy the rustic facilities and the hospitality of the 
villagers. The village people welcome all tourists who come to visit and you are able 
to study the history and learn the culture and customs of the Na Ton Chan people. 
Anyone interested in the simple home life of the village, which is very friendly and 
situated in a natural rural environment, are offered and invitation to stay in Na Ton 
Chan. 
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Social sustainable proposition: 
- The relationship between tourists and hot, such as special activities for the 

first come tourist. For example call all the first come tourist in the evening and have 
a meeting show mad explain the activities of Ban Na Ton Chan to understand the 
whole community. Social sustainability matters for individuals and society. It also 
matters for organizations, including businesses. They can shape change and benefit 
from it. For example, hosts and tourists, and partners who feel respected and safe are 
more loyal and productive. The relationship between tourists and hot, accordance 
with Nicola Dempsey, Glen Bramley, Sinead Power, and Caroline Brown (2011) whether 
social sustainability within the urban context. The relationship between urban form 
and social sustainability is explored and two main dimensions of social sustainability 
are identified and discussed in detail: equitable access and the sustainability of the 
community itself, such as special activities for the first-come tourist. For example, call 
all the first-come tourists in the evening and have a meeting show mad explain the 
activities of Ban Na Ton Chan to understand the whole community. Ban Na Ton Chan 
should have the night show for one hour or two hours to make a friendship with 
tourists and do activities with tourists. 

 
3. Environment: 

- Good weather and suit to any seasons and the environment around the 
community is in peace and feels the real local lifestyle. Ban Na Ton Chan village is 
small village surrounded by many Chan trees and this is where the village name come 
from. The view of the village can be seen clearly from the nearby mountain and we 
have also taken a different view on our village life through the establishment of the 
Homestay Project. So that Ban Na Ton Chan has good weather and suit to any seasons 
and the environment around the community is in peace and feels the real local 
lifestyle. 
Environment sustainable proposition: 

- Ban Na Ton Chan have good environment, fresh air feels the real local 
lifestyle. The only important thing is the local people need to be careful not to used 
to much natural resources and keep environment safe, accordance with Ontarrio (2019) 
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whether environmental scan of the culture sector as part of the development of the 
culture strategy. It complements the discussion our stories, growing our economy with 
additional background and analysis of global trends shaping culture sector and 
common strategic directions in other jurisdictions. 

- Ban Na Ton Chan have good environment, fresh air feels the real local 
lifestyle. The only important thing is the local people need to be careful not to used 
to much natural resources and keep environment safe. For example, plant more trees 
don’t used them all, and don’t let the Ban Na Ton Chan community dry and dirty. 
Used less don’t use more waste and make more pollution in the community. 
Protecting the environment is crucial for the future of Ban Na Ton Chan Community 
planet. There are plenty of things that can affect as consumers. If community 
committed to changing lifestyles to be more sustainable, they can make the 
community in a better place for future generations! Take the first step and learn how 
can incorporate sustainability into your community and local life. 

  
4. Cultural:  

- They have strong cultural that makes tourists attracted, such as, traditional 
clothes, local food and history. 

- A community already has its own culture, a value system gleaned from its 
rich history Longevity of the community is to value human beings and to the 
community that has a harmonious blend of natural values Supernatural trust and 
morals and ethics according to religious principles, community culture, and Influence 
on the way of life of villagers. 
Cultural sustainable proposition: 

- Keep the cultural strong avoid destruction of cultural form outside and keep 
the cultural safe to pass for the next generation, accordance with Chanistha Jaipeng 
(2020) the result are tourists can learn the way of life of people in the community 
which has arranged a homestay for tourists, and students able to learn and join in 
preserving culture, the way of life. 

- In addition to its intrinsic value, culture provides important social and 
economic benefits. With improved learning and health, increased tolerance, and 
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opportunities to come together with others, culture enhances our quality of life and 
increases overall well-being for both individuals and communities. 

 
5. Peace: 

- There is no conflict between local people and tourists (Host and Guest). So, 
The New Times (2018) whether peace and security is an essential factor of human life. 
A peaceful and secure environment is critical to every society since it affects all aspects 
of economic and social development in a country. 

- They have unity between one another. The happiness of traveling for many 
people may come in many forms. Some people are happy to travel and stay in luxury 
and comfortable sleep. But some people enjoy being able to travel easily just to be 
with nature in a way that doesn’t have to be a lot like Ban Na Ton Chan. It’s a 
happiness that anyone can easily experience. Which will call this happiness. Happiness 
in a country house style. Sukhothai It is a tourist attraction where tourists can learn 
the way of life of the people in the community in conservation. Travel to experience 
the nature in a comprehensive way. It has been arranged as a homestay 
accommodation for tourists. Come to stay with the owner of the house, do activities 
together, and learn the way of life in the community. Ban Na Ton Chan is a traditional 
community migrated from Northern and Laplae towns. Northern language Na Ton Chan 
Village is a small village. There are many Chan trees. Therefore named the village Ban 
Na Ton Chan Occupation: farming, gardening, and seasonal fruit. Other occupations are 
weaving, basketry, and stump handicrafts. The community lives together like brothers 
and sisters. Sympathize with each other, there is mutual assistance. Have Buddhism 
there are beliefs about ghosts and different practices according to their ancestors. 
Which a visit to Ban Na Ton Chan Can travel both on day trips. Or stay overnight in a 
homestay. 
Peace Sustainable proposition: 

- Not to lose this peace, they need to pass this good thing to the next 
generation. Peace and security is an essential factor of human life. A peaceful and 
secure environment is critical to every society since it affects all aspects of economic 
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and social development in a country, and is a necessary sin-qua non to the realization 
of human rights. 
Conclusion 

Ban Na Ton Chan is a community-based tourism by the sustainable in various 
dimensions, sure as the economic, social, environmental, cultural, and peace 
dimensions. The success factors are to resource management efficiency, local 
economic management, and social and religious management, and leading to a better 
quality of life in terms of peaceful living. More than that, community can used 
contemporary working by combined with generations together. They can mix ancient 
and modern ideas to make a highlight in the community areas, and sharing historical 
story to the tourist for a new value experiences. 
 
Development Suggestions 

Community can used contemporary working by combined with generations 
together for example; GEN Y must participate development with GEN X because they 
has more model technology knowledge, online marketing, better languages skills, and 
more creative thinking, leading to inherit for sustainable development in community. 
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ปัจจัยที่สัมพันธก์ับการตั้งครรภ์ก่อนวัยของสตรีวัยรุ่นชนเผ่าม้งในพ้ืนที่ 
ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

Factors related to early pregnancy among Hmong adolescent women 
in the area Ruam Thai Phatthana Subdistrict,  

Phob Phra District, Tak Province 
 

เมธี สุทธศิลป1์, ณัฐธิดา วิทยามุ่งมั่น2 และ ก้งปอ เพชรคีรีราษฎร3์ 
Mathee Sootthasil Natthida witthayamungman and Kongpo Petchkhirirat 

 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั ้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive study) เพื ่อศึกษาปัจจัยที่
สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ก่อนวัยของสตรีวัยรุ่นชนเผ่าม้ง ในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ 
จังหวัดตาก โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ สตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนวัย ซึ่งอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่มารับบริการฝาก
ครรภ์ในปีงบประมาณ 2564 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไทยพัฒนา ตำบลรวมไทย
พัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหพันธ์เพียร์สัน 
 ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่สัมพันธ์กับการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย (r = -.014) (p-value = .918) ค่านิยมทางเพศไม่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ก่อนวัย                      
(r = .023) (p-value = .867) สัมพันธภาพในครอบครัวไม่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ก่อนวัย (r = .165)                  
(p-value = .228) การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกล้ชิดไม่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ก่อนวัย  
(r = .111) (p-value = .418) 
 
คำสำคัญ  การตั้งครรภ์, วัยรุ่นชนเผ่าม้ง 
 
 
 

 
1 อาจารย์ประจำหลกัสูตรสาธารณสุขชุมชน คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
2 พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต. 
3 นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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Abstract 
This research is a descriptive study to examine factors associated with early 

pregnancy among Hmong adolescent women. In the area of Ruam Thai Phatthana Sub-
district, Phob Phra District, Tak Province, the sample group was adolescent women 
who were pregnant before who are under 20 years old who received antenatal care in 
fiscal year 2021 at Ruam Thai Phatthana Sub- district Health Promoting Hospital Ruam 
Thai Phatthana Sub-district, Phob Phra District, Tak Province, 55 people The instrument 
used to collect data was a questionnaire created by the researcher and analyzed by a 
computer program.  The statistics used were percentage, mean, standard deviation, 
and Pearson's federation coefficient. 
 The results of the study found that Sexuality knowledge and pregnancy 
prevention were not associated with early pregnancy ( r =  - . 014)  (p- value =  . 918) . 
Gender was not associated with early pregnancy ( r = .  023)  (p-value = .867)  Family 
relationship was not associated with early pregnancy ( r =  . 165)  (p- value =  . 228) . 
Premature pregnancy (r = .111) (p-value = .418) 
 
Keywords : Pregnancy, Hmong adolescents 
 
บทนำ 

การตั ้งครรภ์ในสตรีวัยรุ ่นตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลก (WHO: World Health 
Organization, 2017) หมายถึง การที ่สตรีตั ้งครรภ์มีอายุ 10-19 ปี ซึ ่งว ัยรุ ่นเป็นวัยแห่งการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในช่วงหนึ่งของชีวิตเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
สังคม พร้อมเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนที่ส่งผลกระทบต่อด้านภาวะทาง
จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ส่งผลให้อารมณ์ของวัยรุ่นแปรปรวนอ่อนไหวง่าย มีความต้องการทาง
เพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติของร่างกาย และทางด้านสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน มีลักษณะ
การเปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องเพศมากขึ้น จึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้อย่าง
อิสระ จึงส่งผลให้เป็นปัญหาสังคมอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผลกระทบประการสำคัญที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุ่น นอกจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ คือ การตั้งครรภ์ จากรายงาน
ประจำปี 2563 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปี พ.ศ. 2560-2562 พบว่าอัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 10 -14 ปี มีอัตราการคลอดเท่ากับ 1.3, 1.2 และ 1.1 ต่อพัน ซึ่งลดลงจากอัตราการคลอดสูง
ที่สุดใน พ.ศ. 2555 คือ 1.8 ต่อพัน และยังพบหญิงอายุ 15-19 ปี มีอัตราการคลอดเท่ากับ 39.6, 35.0 
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และ 31.3 ต่อพัน (สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์, 2563) และจากข้อมูลการคลอดมีชีพของมารดาวัยรุ่น
ในภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2562-2564 พบว่าอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 -14 ปี และหญิงอายุ 
15-19 ปี มีอัตราการคลอดเท่ากับ 0.9, 0.8, 0.7 และ 20.6, 20.2 และ 16.7 ต่อพัน (กระทรวง
สาธารณสุข, 2564) จะเห็นได้ว่าอัตราการคลอดในสตรีวัยรุ่นมีแนวโน้มลดลง แต่ยังถือว่าเป็นสถิติที่สูง
กว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ข้อมูลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่ทำให้สังคมต้องตระหนักถึงปัญหาที่
เกิดขึ้น ซึ่งในการพัฒนาของประเทศจะต้องอาศัยกำลังสำคัญอย่างวัยรุ่นเพื่อเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
พัฒนาประเทศต่อไป  
 รายงานสถิติการคลอดของมารดาวัยรุ่นในจังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2562-2564 พบว่าอัตราการ
คลอดของหญิงอายุ 10-14 ปี และ 15-19 ปี มีอัตราการคลอดเท่ากับ 1.2, 1.3, 0.9 และ 35.0, 33.3, 
24.2 ต่อพัน (กระทรวงสาธารณสุข, 2564) ซึ่งจะเห็นได้ว่าอัตราการคลอดในสตรีวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 
ปี ของจังหวัดตากโดยรวมมีแนวโน้มการคลอดลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในเขตอำเภอพบพระรายงานสถิติ
การคลอดของมารดาวัยรุ่น ปี พ.ศ. 2562-2564 พบว่าอัตราการคลอดของหญิงอายุ 10-14 ปี และ 
15-19 ปี มีอัตราการคลอดเท่ากับ 1.0, 1.0, 1.6 และ 49.2, 35.8, 38.7 ต่อพัน ในพ้ืนที่ตำบลรวมไทย
พัฒนา พบอัตราการคลอดของหญิงอายุ 10-14 ปี ปี พ.ศ. 2562 และ ปี พ.ศ. 2564 มีอัตราการคลอด
เท่ากับ 1.3 และ 2.5 ต่อพัน และพบอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี มีอัตราการคลอดเทา่กับ 
62.8, 37.8 และ 48.8 ต่อพัน (กระทรวงสาธารณสุข,  2564) จะเห็นได้ว่าในเขตอำเภอพบพระ และ
ตำบลรวมไทยพัฒนา มีอัตราการคลอดของหญิงอายุ 10-19 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ปี 2563 ซึ่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไทยพัฒนา ได้มีการดำเนินการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์และฝึกทักษะการป้องกันการตั้งครรภ์ แก่วัยรุ่นและแม่วัยรุ่นในพื้นที่ทุกปีเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย แต่ยังพบปัญหาการคลอดของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี สูงเกินเกณฑ์ทุก
ปี (ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2564 เกณฑ์เป้าหมายไม่เกิน 27 ต่อประชากรหญิง 15 -19 ปี             
พันคน)  
 เนื่องจากตำบลรวมไทยพัฒนาเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพบพระที่มีประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 
86.7 เป็นชนเผ่าม้ง มีอาชีพเกษตรกร ด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการนิยมมีบุตรตั้งแต่อายุยังน้อย และ
มีบุตรจำนวนหลายๆ คน โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยด้าน อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ สภาพ
ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำบิดามารดามีการศึกษาน้อยและมักมีอาชีพรับจ้าง สตรีวัยรุ่น
ตั้งครรภ์ร้อยละ 14.05 จึงไม่ต้องการเรียนต่อจึงทำให้สตรีวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่ ได้ศึกษาเล่า
เรียนจบเพียงชั้นมัธยมศึกษา และประถมศึกษา เนื่องจากต้องออกมาหารายได้ช่วยบิดามารดา อายุ
ของการตั้งครรภ์ครั้งแรกน้อยกว่า หรือเท่ากับ16 ปี ประกอบกับกลุ่มเพื่อนซึ่งถือว่ามีอิทธิพลต่อการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องเพศทำให้ก้าวสู่การเป็นมารดาวัยรุ่น ซึ่งพบว่าวัยรุ่นในพื้นที่เมื่อแต่งงานหรือ
ตั้งครรภ์แล้วก็ต้องออกจากการศึกษา จึงทำให้วัยรุ่นขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดความรู้ในการดูแล
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สุขภาพและมีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ เช่น มีภาวะโลหิตจาง คลอดก่อนกำหนด ทารกมีน้ำหนัก
น้อย เป็นต้น รวมถึงการขาดความรู้การคุมกำเนิดที่ไม่ถูกต้องและไม่ต่อเนื่องทำให้เกิดการตั้งครรภ์            
ก่อนวัย 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ก่อนวัยของสตรีวัยรุ่นชนเผ่าม้ง 
ในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อจะได้นำผลการวิจัยไปปรับใช้เป็นแบบ
แผนการให้บริการหรือดูแลให้ความช่วยเหลือสตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนวัย ทำให้เข้าใจถึงพฤติกรรม
ความรู้สึกนึกคิดของวัยรุ่นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม นับเป็นประโยชน์ได้โดยตรงต่อ
วัยรุ่น ครอบครัว ชุมชน สังคม และผู้ใกล้ชิดจะได้เข้าใจกันเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ก่อน
วัย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ก่อนวัยของสตรีวัยรุ่นชนเผ่าม้ง ในพ้ืนที่ตำบลรวม
ไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ ความรู้เรื ่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ ค่านิยมทางเพศ 
สัมพันธภาพของครอบครัว การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกล้ชิด 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ การตั้งครรภ์ก่อนวัย 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
  ตัวแปรต้น 
                                                                                  
 
 

       ตัวแปรตาม 
 

     
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การตั้งครรภ์ก่อนวัย 

 

 ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการ            
 ป้องกันการตั้งครรภ์   

 ค่านิยมทางเพศ 

  

 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก     
 บุคคลใกล้ชิด 

 สัมพันธภาพครอบครัว 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ทำการประเมินหาปัจจัยที่สัมพันธ์การตั้งครรภ์ก่อนวัยของสตรีวัยรุ่นชนเผ่าม้งเพ่ือ
หาแนวทางดำเนินการแก้ไข้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย ในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ 
จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย โดยนำเสนอตามลำดับหัวข้อดังต่อไปนี้ 
1. รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาโดยทำการเก็บข้อมูลจากประชากรเป็นสตรี
วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนวัย ซึ่งอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่มารับบริการฝากครรภ์ในปีงบประมาณ 2564 ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไทยพัฒนา ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 
เพื่อหาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ก่อนวัยของสตรีวัยรุ่นชนเผ่าม้ง ในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา 
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และระบุความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ ค่านิยมทางเพศ สัมพันธภาพของครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
ใกล้ชิดกับการตั้งครรภ์ก่อนวัย โดยทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
2. ประชากรที่ทำการศึกษา 
 ประชากรที่ทำการศึกษา คือ สตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนวัย ซึ่งอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่มารับบริการ
ฝากครรภ์ในปีงบประมาณ 2564 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไทยพัฒนา ในพ้ืนที่ตำบล
รวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 64 คน 
 
3. ตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง 
 3.1  การคำนวณขนาดตัวอย่าง 
 ตัวอย่างในการวิจัยเป็นสตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนวัย ซึ่งอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่มารับบริการฝาก
ครรภ์ในปีงบประมาณ 2564 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไทยพัฒนา ในพ้ืนที่ตำบลรวม
ไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 64 คน โดยขนาดตัวอย่างเป็นการคัดเลือดโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และคำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro 
Yamane ดังนี้ 
 

n=
N

1+Ne2 

 
   n= ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
   N= ขนาดของประชากร 
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   e= ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
 

n=
64

1+(64)(0.0025)
 

     n = 55.17 
    ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด จำนวน 55 คน 
 3.2  เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria) 
   1. สตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนวัย ซึ่งอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่มารับบริการฝากครรภ์ใน
ปีงบประมาณ 2564 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไทยพัฒนา ในพ้ืนที่ตำบลรวมไทย
พัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ที่เป็นสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นชนเผ่าม้ง  
   2. เป็นผู้ที่อ่าน และเข้าใจภาษาไทย สามารถกรอกแบบสอบถามด้วยตนเองได้  
   3. สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวข้อมูลโครงวิจัยอย่างครบถ้วน 
  เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัยออก (Exclusion criteria) 
 1.  กลุ่มตัวอย่างสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นที่เป็นคนไทยและต่างด้าว 
 2. ไม่สมัครใจตอบแบบสอบถาม 
 3. เจ็บป่วยในช่วงที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
4.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการ
ดัดแปลงมาจากการทบทวนวรรณกรรม มีเนื้อหาที่ครอบคลุมตัวแปรที่ต้องการศึกษาทั้งหมด ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ของ
ครอบครวั จำนวน 5 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ มีลักษณะที่เป็น
ปรนัยชนิดเลือกตอบมี 2 ตัวเลือก ใช่ ไม่ใช่ จำนวน 15 ข้อ  
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปัจจัยด้านค่านิยมทางเพศ เป็นข้อคำถามแบบประเมินค่า 
(Rating Sacle) มี 5 ระดับ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549) ซึ่งผู้วิจัยพัฒนามาจากการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ข้อคำถามจำนวน 18 ข้อ  
 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบสัมพันธภาพในครอบครัว เป็นข้อคำถามแบบประเมินค่า (Rating 
Sacle) มี 5 ระดับ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ , 2549) ซึ่งผู้วิจัยพัฒนามาจากการทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้อคำถามจำนวน 15 ข้อ  
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 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกล้ชิด เป็นข้อคำถาม
แบบประเมินค่า (Rating Sacle) มี 5 ระดับ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ , 2549) ซึ่งผู้วิจัยพัฒนามา
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ข้อคำถามจำนวน 15 ข้อ  
5.  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 สร้างเครื่องมือ โดยศึกษาจากเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสอบถามแนวทางจากผู้
ที่มีความรู้ และชำนาญในเรื่องนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดรูปแบบ และเนื้อหาของแบบสอบถาม
นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครอบคลุมของเนื้อหา นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่าง 
6.  การเก็บข้อมูล 
 ผู้เก็บข้อมูลได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลำดับดังนี้     
 1. ผู้วิจัยได้พบกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้หลังจากนั้นแนะนำตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์และขออนุญาต
ในการให้ตอบแบบสอบถาม เมื่อกลุ่มตัวอย่างอนุญาต ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างพร้อมอธิบายให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและอธิบายถึงวิธีการตอบคำถาม และเปิด
โอกาสให้ซักถามหลังจากนั้น ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเองและรวบรวมแบบสอบถาม
คืนทันท ี
 2. ผู้เก็บข้อมูลได้ทำการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 
แห่งและในชุมชน ด้วยตัวเอง 
 3. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในงานวิจัยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของแบบสอบถามก่อนนำไป
วิเคราะห์ 
 4. นำข้อมูลที่ได้มาคิดคะแนนและวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป 
7.  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู ้ว ิจัยนำข้อมูลที ่ได้รับจากแบบสอบถามทั้ง 5 ส่วนที ่สมบูรณ์มา
วิเคราะห์ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลโดย
เฉพาะเจาะจงกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้แล้วนำเสนอโดยการ
พรรณนาวิเคราะห์ มีลำดับขั้นตอนดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบแบบสอบถามแบบสมบูรณ์ 
2. สถิติพรรณนาใช้อธิบายข้อมูลโดยการหาจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. สถิติวิเคราะห์ วิเคราะห์หาปัจจัยที่สัมพันธ์โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  

8. การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มที่จะศึกษา 
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 1. กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ โดยจะไม่เปิดเผยชื่อ นามสกุล และที่อยู่ โดยจะมี
การปรับเปลี่ยนเป็นรหัส เพื่อไม่เป็นการเปิดเผยตัวตนของกลุ่มตัวอย่าง 
 2. กลุ่มตัวอย่างสามารถออกจากการศึกษาได้ทุกเมื่อต้องการ 
 3. ในวันเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ให้กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูล
ทราบอีกครั้งเพ่ือขอความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจ 
 

ผลการวิจัย 

            การวิจัยเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ก่อนวัยของสตรีวัยรุ่นชนเผ่าม้ง ในพื้นที่ตำบล
รวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและนำเสนอ
ด้วยตารางประกอบคำบรรยายตามลำดับดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล (n= 55) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 

1. อายุ   
         อายุ 14 ปี 1 1.8 
         อายุ 15 ปี 4 7.3 
         อายุ 16 ปี 8 14.5 
         อายุ 17 ปี 14 25.5 
         อายุ 18 ปี 13 23.6 
         อายุ 19 ปี 15 27.3 

อายุเฉลี่ย = 17.4 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.3 
2. ระดับการศึกษา   
         ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 6 10.9 
         มัธยมศึกษาตอนต้น 35 63.6 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย 10 18.2 
         ปวช./ปวส. 4 7.3 
3. สถานภาพสมรส   
         สมรสและอยู่ร่วมกับสามี 20 36.4 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 

         หย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ 1 1.8 
         อยู่ร่วมกันแต่ไม่ได้สมรส 31 56.4 
         อ่ืนๆ 3 5.5 
4. อาชีพ   
         เกษตรกร 32 58.2 
         รับจ้างทั่วไป 6 10.9 
         ประกอบอาชีพส่วนตัว 5 9.1 
         ว่างงาน 12 21.8 
5. รายได้ของครอบครัว   
         ต่ำกว่า 3,000 บาท/เดือน 26 47.3 
         3,001-5,000 บาท/เดือน 11 20.0 
         5,001-10,000 บาท/เดือน 13 23.6 
         มากกว่า 10,000 ขึ้นไป 5 9.1 

 จากตารางที่ 1 พบว่าอายุของผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นอายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.3 
รองลงมา คือ อายุ 17 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.5 อายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.6 อายุ 16 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 14.3 อายุ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.3 และอายุ 14 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.8 ระดับการศึกษา พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมา 
คือมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ประถมศึกษาหรือต่ำกว่าจำนวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 ปวช./ปวส.จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 สถานภาพสมรส พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ร่วมกันแต่ไม่ได้สมรสจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 รองลงมา คือสมรสและ
อยู่ร่วมกับสามีจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 อ่ืนๆ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และหย่า/
หม้าย/แยกกันอยู่จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 อาชีพ พบว่าผู ้ตอบแบบสอบ ถามมีอาชีพ
เกษตรกรจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 รองลงมา คือว่างงานจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.8 รับจ้างทั่วไปจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 และประกอบอาชีพส่วนตัวจำนวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.1 รายได้ของครอบครัว มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท/เดือน จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.3 รอง ลงมา คือ 5,001-10,000 บาท/เดือน จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ23.6 3,001-5,000 
บาท/เดือน จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ มากกว่า 10,000 ขึ้นไปจำนวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.1 
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ส่วนที ่2 ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ 
ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนและร้อยละของความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ (n=55) 

 จากตารางท่ี 2 โดยภาพรวม พบว่าความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่วัยรุ่น

ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ 
ตอบถูก 

จำนวน ร้อยละ 

 
1. 

 ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ 
 ผู้หญิงไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 

 
31 56.4 

2.  การมีเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงจะไม่ตั้งครรภ์ถ้าไม่ถึงจุดสุดยอด 43 78.2 

3.  การมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงจะไม่ตั้งครรภ์ถ้าให้ผู้ชายหลั่งข้างนอก 19 34.5 

4.  เรื่องเพศเป็นเรื่องที่น่าอายไม่ควรบอกให้พ่อแม่รู้เพราะฉะนั้นการปรึกษาเพ่ือน
เป็นวิธีที่ดีที่สุด 

47 85.5 

5.  การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันจะทำให้ท่านเป็นโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์และ
การตั้งครรภ์ 

46 83.6 

6.  การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเช่นใส่ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันการตั้งครรภ์และ
การทำแท้ง 

48 87.3 

7.  การมีเพศสัมพันธ์มี 2 รูปแบบคือเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ และเพศสัมพันธ์แบบ
ไม่สอดใส่ 

37 67.3 

8.  การช่วยเหลือตนเองหรือการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นวิธีการจัดการ
อารมณ์เพศ 

40 72.7 

9.  เพศศึกษาและเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกัน 32 58.2 

 
10. 

 การป้องกันการตั้งครรภ์ 
 เมื่อมีเพศสัมพันธ์ท่านจะให้คนรักหลั่งนอกเพราะเป็นวิธีคุมกำเนิดท่ีดีที่สุด 

24 43.6 

11.  ยาคุมกำเนิดชนิด 21 เม็ด และ 28 เม็ด ต้องรับประทานทุกวันก่อนการมี
เพศสัมพันธ์ 

37 67.3 

12.  ยาคุมฉุกเฉินต้องกินทันที หลังการมีเพศสัมพันธ์ หรือภายใน 72 ชั่วโมง 46 83.6 
13.  การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันทำให้ท่านเกิดการตั้งครรภ์ 53 96.4 
14.  การป้องกันการตั้งครรภ์ที่วัยรุ่นนิยมใช้ คือการใส่ถุงยางอนามัยและทานยาคุม  55 100.0 
15.  การมีเพศสัมพันธ์ท่านไม่จำเป็นต้องป้องกันทุกครั้งเพราะไม่ทำให้ตั้งครรภ์ 45 81.8 
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นิยมใช้ คือการใส่ถุงยางอนามัยและทานยาคุม คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมา การมีเพศสัมพันธ์ที่
ไม่ได้ป้องกันทำให้ท่านเกิดการตั้งครรภ์ คิดเป็นร้อยละ 96.4 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การมี
เพศสัมพันธ์ผู้หญิงจะไม่ตั้งครรภ์ถ้าให้ผู้ชายหลั่งข้างนอก คิดเป็นร้อยละ 34.5 
ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนร้อยละ ของระดับความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์   

ระดับความรู้ เกณฑ์ของระดับคะแนน จำนวน (คน) ร้อยละ (n=55) 
ต่ำ 

ปานกลาง 
สูง 

(0-8 คะแนน) 
(9-11 คะแนน) 
(12-15 คะแนน) 

7 
23 
25 

12.73 
41.82 
45.45 

 จากตารางที่ 3 พบว่าระดับความรู ้เรื ่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั ้งครรภ์อยู่ใน
ระดับสูง ร้อยละ 45.45  รองลงมาคือระดับความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 41.82 และระดับความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ระดับต่ำ ร้อย
ละ 12.73 
 
ส่วนที ่3 ปัจจัยด้านค่านิยมทางเพศ 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ปัจจัยด้านค่านิยมทางเพศ (n=55) 

ค่านิยมทางเพศ X  S.D. ระดับ 

1.  การแต่งกายโชว์สัดส่วน เสื้อสายเดี่ยว เกาะอก หรือ กางเกงขา
สั้นทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทางเพศได้     

3.76 .962 สูง 

2.  การพูดคุยทาง facebook/ line โปรแกรมแชทกับคนแปลกหน้า
เป็นสาเหตุการถูกล่อลวงได้ 

3.71 .896 สูง 

3.  การอยู่ตามลำพังระหว่างชายหญิงนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ 3.93 .813 สูง 
4.  การยอมมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักในวัยเรียนเป็นการแสดงออกท่ีผิด 3.47 .940 ปานกลาง 
5.  การอยู่ก่อนแต่งฉันท์สามีภรรยาขณะอยู่ในวัยเรียนเป็นสิ่งที่ไม่

ควรประพฤติ    
3.58 1.049 สูง 

6.  ผู้หญิงมีสิทธิและโอกาสมากขึ้นเก่ียวกับเรื่องเพศ เช่นการเลือก
คู่ครอง การเป็นผู้นำครอบครัว เป็นต้น 

3.58 .832 สูง 

7.  สื่อจากโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรือข่าว เสนอพฤติกรรม ทางเพศท่ี
ไม่เหมาะสม เช่น การกอดจูบ การมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น นำไปสู่
การลอกเลียนแบบได้    

3.65 .927 สูง 
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จากตารางที่ 4 โดยภาพรวม พบว่าค่านิยมทางเพศอยู่ในระดับสูง ( X =3.69, S.D.=.472) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่  ผู้หญิงควรมองเห็นคุณค่าและ
รักในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง ( X =4.40, S.D.=.627) รองลงมา ผู้หญิงควรรู้จักการปฏิเสธ เช่น 
ไม่ หยุด อย่า เพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ( X =4.16, S.D.=.739) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การแสดงออกอย่างเปิดเผยในเรื่องเพศ หรือ การที่วัยรุ่นหญิงบางคนตามจีบ
ผู้ชาย เป็นสิ่งที่ไม่ควรประพฤติ ( X =3.16, S.D.=.856) 

 
 
 
 
 
 

8.  การแสดงออกอย่างเปิดเผยในเรื่องเพศ หรือ การที่วัยรุ่นหญิง
บางคนตามจีบผู้ชาย เป็นสิ่งที่ไม่ควรประพฤติ 

3.16 .856 ปานกลาง 

9.  ผู้หญิงควรรอคอยที่จะมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะถึงวัยและเวลาที่
เหมาะสม เช่น เรียนจบหรือมีงานทำที่ม่ันคง 

3.64 .988 สูง 

10.  การยอมมีเพศสัมพันธ์เพ่ือเป็นเครื่องผูกมัดฝ่ายชาย 3.69 836 สูง 
11.  การกอดจูบลูบคลำระหว่างคนรักในที่สาธารณะเป็นสิ่งไม่ควร

ประพฤติ 
3.87 1.233 สูง 

12.  การยอมมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักทำให้ความสัมพันธ์ยาวนาน มั่นคง 3.51 .900 สูง 
13.  ผู้หญิงควรรู้จักการปฏิเสธ เช่น ไม่ หยุด อย่า เพ่ือป้องกันตนเอง

จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
4.16 

 
.739 สูง 

14.  การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเป็นการแสดงออกถึงความรัก 3.22 .786 ปานกลาง 
15.  การไม่มีแฟนหรือกิ๊กเป็นสิ่งที่ล้าสมัย ทำให้อายเพ่ือน 3.65 .947 สูง 
16.  เรื่องเพศสามารถพูดคุยปรึกษากับพ่อแม่ ครูอาจารย์ได้ 3.69 .858 สูง 
17.  ผู้หญิงต้องไม่แสดงกิริยายั่วยวน แสดงท่าทีเชื้อเชิญหรือให้โอกาส

ผู้ชายได้เข้ามาใกล้ชิด 
3.76 .860 สูง 

18.  ผู้หญิงควรมองเห็นคุณค่าและรักในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง 4.40 .627 สูง 

 รวม 3.69 .472 สูง 
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ส่วนที ่4 สัมพันธภาพในครอบครัว 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) สัมพันธภาพในครอบครัว (n=55) 

 จากตารางที่ 5 โดยภาพรวม พบว่าสัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง ( X =
3.33, S.D.=.506) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ ท่านกับคน
ในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมักทะเลาะเบาะแว้งกัน ( X =3.78, S.D.=.956)รองลงมา ครอบครัว
สามารถให้คำแนะนำปรึกษาท่านได้ทุกเรื่อง ( X =3.73, S.D.=.912) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ 
ท่านเปิดเผยพูดคุยให้ครอบครัวทราบเกี ่ยวกับเรื ่องส่วนตัวรวมทั ้งเรื ่องความรัก  ( X =2.89, 
S.D.=.916)  
 

สัมพันธภาพในครอบครัว X  S.D. ระดับ 

1.  พ่อแม่เข้มงวดกวดขันท่านในทุก ๆ เรื่อง 2.93 .813 ปานกลาง 

2.  ครอบครัวสามารถให้คำแนะนำปรึกษาท่านได้ทุกเรื่อง 3.73 .912 มาก 
3.  ท่านรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวและมีส่วนในการแก้ปัญหา 3.00 .839 ปานกลาง 

4.  ท่านได้รับคำชื่นชม สนับสนุนจากคนในครอบครัว 3.16 .877 ปานกลาง 

5.  ท่านได้รับความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่น จากคนในครอบครัว 3.71 .936 มาก 

6.  ครอบครัวยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลของท่าน 3.22 .917 ปานกลาง 

7.  ท่านได้รับความห่วงใย เอาใจใส่กันและกันจากคนในครอบครัว 3.56 .938 มาก 

8.  พ่อแม่ทำงานจนไม่มีเวลาว่างให้กับท่าน 3.40 1.011 ปานกลาง 
9.  ท่านเปิดเผยพูดคุยให้ครอบครัวทราบเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวรวมทั้ง

เรื่องความรัก 
2.89 .916 ปานกลาง 

10.  ท่านกับคนในครอบครัวหรือญาติพ่ีน้องมักทะเลาะเบาะแว้งกัน 3.78 .956 มาก 

11.  สมาชิกในครอบครัวของท่านเคารพในสิทธิของกันและกัน 3.27 .891 ปานกลาง 

12.  ครอบครัวให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ท่าน 3.29 .956 ปานกลาง 
13.  ครอบครัวให้คำแนะนำอบรมสั่งสอนในหลักการดำเนินชีวิตรวมถึง

การคบเพ่ือนต่างเพศ 
3.45 .997 ปานกลาง 

14.  ท่านสามารถระบายความทุกข์ใจหรือกังวลใจกับคนในครอบครัว 3.15 1.161 ปานกลาง 
15. 

 
 เมื่อท่านมีปัญหา ครอบครัวและญาติพ่ีน้องจะอยู่เคียงข้างช่วยเหลือ
แก้ปัญหาให้ 

3.49 .979 ปานกลาง 

 รวม 3.33 .506 ปานกลาง 
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ส่วนที ่5 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกล้ชิด 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก บุคคลใกล้ชิด 
(n=55) 

การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกล้ชิด X  S.D. ระดับ 

 
1. 

 ด้านอารมณ์ 
 บิดามารดา สามี  / เอาใจใส่และให้การสนับสนุนท่าน ตั้งครรภ์ในช่วง
วัยรุ่น 

2.82 1.124 ปานกลาง 

2.  บิดามารดา /  สามี ยินดีรับฟังปัญหาและช่วยหาวิธี แก้ไขปัญหาให้ท่าน 3.22 .975 ปานกลาง 
3.  บิดามารดา /   ดสามี ตำหนิท่านและไม่ยอมให้ท่านคุมกำเนิ ในช่วง

วัยรุ่น 
3.87 1.072 มาก 

4.  เมื่อท่านเครียดท่านสามารถปรึกษาสมาชิกในครอบครัวได้ 3.33 1.019 ปานกลาง 
5.  บิดามารดา / สามี ตำหนิท่าน เมื่อทราบว่าท่านตั้งครรภ์ในช่วงวัยรุ่น 3.16 1.229 ปานกลาง 
 

6. 
 ด้านข้อมูลข่าวสาร 
 บิดามารดา / สามี แนะนำให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อการ
ตั้งครรภ์ 

4.05 .989 มาก 

7.  บิดามารดา / สามี  แนะนำให้ท่านไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเมื่อเห็นว่าทารถในครรภ์ดิ้นผิดปกติ 

3.96 .922 มาก 

8.  บิดามารดา / สามี  แนะนำท่านและพาท่านไปฝากครรภ์ทันที เมื่อรู้ว่า
ตั้งครรภ์ 

3.93 .900 มาก 

9.  บิดามารดา แนะนำวิธีการเลี้ยงลูกให้ท่าน 4.13 .982 มาก 
10.  บิดามารดา / สามี แนะนำท่านให้รับประทานยาบำรุงการตั้งครรภ์ให้

ตรงเวลา 
3.67 1.001 มาก 

 
11. 

 ด้านอุปกรณ์ 
 บิดามารดา / สามี  ให้ความช่วยเหลือ เมื่อท่านต้องการใช้เงินในระยะ
ตั้งครรภ์ หรือหลังคลอด 

3.69 .940 มาก 

12.  บิดามารดา / สามี ซื้อของใช้ที่จำเป็นของลูกให้ เช่น ผ้าอ้อม เสื้อผ้า 
และขวดนม 

3.69 1.120 มาก 

13.  บิดามารดา / สามี ช่วยเลี้ยงลูกให้ท่านหลังคลอด 3.60 1.065 มาก 
14. 

 
 บิดามารดา / สามี ช่วยสนับสนุนยานพาหนะในการมาฝากครรภ์แก่
ท่าน 

3.62 .933 มาก 
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 จากตารางที่ 6 โดยภาพรวม พบว่าการได้แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกล้ชิดอยู่ใน
ระดับมาก   ( X =3.60, S.D.=.666) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสงูสุด 
ได้แก่ บิดามารดา แนะนำวิธีการเลี้ยงลูกให้ท่าน ( X =4.13, S.D.=.982)  รองลงมา บิดามารดา / 
สามี แนะนำให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อการตั้งครรภ์  ( X =4.05, S.D.=.989) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ บิดามารดา / สามี  เอาใจใส่และให้การสนับสนุนท่านตั้งครรภ์ในช่วงวัยรุ่น  ( X

=2.82, S.D.=1.124) 
 
ตารางท่ี 7 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ก่อนวัยโดยใช้สถิติ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ปัจจัย 
การตั้งครรภ์ก่อน

วัย 
r 

p-value 

ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ 

-.014 .918 

ค่านิยมทางเพศ .023 .867 
สัมพันธภาพในครอบครัว .165 .228 
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกล้ชิด .111 .418 

 จากตารางที่ 7 พบว่าความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่สัมพันธ์กับการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย (r = -.014) (p-value = .918) ค่านิยมทางเพศไม่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ก่อนวัย (r 
= .023) (p-value = .867) สัมพันธภาพในครอบครัวไม่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ก่อนวัย (r = .165) 
(p-value = .228) การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกล้ชิดไม่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ก่อน
วัย (r = .111) (p-value = .418) 
 
สรุปผลการวิจัย 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 17.4 มีระดับการศึกษาอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 63.6 มีสถานภาพอยู่ร่วมกันแต่ไม่ได้สมรส คิดเป็นร้อยละ 56.4 
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 58.2 และมีรายได้ของครอบครัว ต่ำกว่า 3,000 บาท/

15. 
 

 บิดามารดา / สามี ซื้อของใช้จำเป็นของหญิงตั้งครรภ์และ หลังคลอดให้
ท่าน เช่น เสื้อผ้า ยาสมุนไพร และเครื่องปั้มนม                    

3.38 1.340 ปานกลาง 

 รวม 3.60 .666 มาก 
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เดือน คิดเป็นร้อยละ 47.3 จากการศึกษาสามารถจำแนกผลการศึกษาออกเป็นด้านๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ดังนี้  
 
1. ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ 
 ผลการศึกษาโดยภาพรวม พบว่า ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ของ
สตรีวัยรุ่นอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 45.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
สูงสุด ได้แก่ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่วัยรุ่นนิยมใช้ คือการใส่ถุงยางอนามัยและทานยาคุม คิดเป็น
ร้อยละ 100.0 รองลงมา การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันทำให้ท่านเกิดการตั้งครรภ์ คิดเป็นร้อยละ 
96.4 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงจะไม่ตั้งครรภ์ถ้าให้ผู้ชายหลั่งข้างนอก 
คิดเป็นร้อยละ 34.5 
2. ค่านิยมทางเพศ 
 ผลการศึกษาโดยภาพรวม พบว่า สตรีวัยรุ ่นมีค่านิยมทางเพศอยู่ในระดับสูง ( X =3.69, 
S.D.=.472) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ ผู้หญิงควรมองเห็น
คุณค่าและรักในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง ( X =4.40, S.D.=.627) รองลงมา ผู้หญิงควรรู้จักการ
ปฏิเสธ เช่น ไม่ หยุด อย่า เพื่อป้องกัน ตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ( X =4.16, S.D.=.739) 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การแสดงออกอย่างเปิดเผยในเรื่องเพศ หรือ การที่วัยรุ่นหญิงบางคน
ตามจีบผู้ชาย เป็นสิ่งที่ไม่ควรประพฤติ ( X =3.16, S.D.=.856) 
3. สัมพันธภาพในครอบครัว 
 ผลการศึกษาโดยภาพรวม พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวของสตรีวัยรุ่นอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X =3.33, S.D.=.506) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ 
ท่านกับคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมักทะเลาะเบาะแว้งกัน ( X =3.78, S.D.=.956) รองลงมา 
ครอบครัวสามารถให้คำแนะนำปรึกษาท่านได้ทุกเรื่อง ( X =3.73, S.D.=.912) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด ได้แก่ ท่านเปิดเผยพูดคุยให้ครอบครัวทราบเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวรวมทั้งเรื่องความรัก  ( X =
2.89, S.D.=.916)   
4. การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกล้ชิด 
 ผลการศึกษาโดยภาพรวม พบว่า สตรีวัยรุ่นได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกล้ชิดอยู่
ในระดับมาก ( X =3.60, S.D.=.666) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด 
ได้แก่ บิดามารดา แนะนำวิธีการเลี้ยงลูกให้ท่าน ( X =4.13, S.D.=.982) รองลงมา บิดามารดา / สามี 
แนะนำให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อการตั้งครรภ์ ( X =4.05, S.D.=.989) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด ได้แก่ บิดามารดา /  สามี  เอาใจใส่และให้การสนับสนุนท่านตั้งครรภ์ในช่วงวัยรุ่น  ( X =2.82, 
S.D.=1.124)  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ก่อนวัยของสตรี
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วัยรุ่นชนเผ่าม้ง พบว่า ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ (r= -.014)(p-value = 
.918), ค่านิยมทางเพศ (r= .023) (p-value = .867) สัมพันธภาพในครอบครัว(r=.165) (p-value = 
.228) และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกล้ชิด(r= .111) (p-value = .418)  ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ก่อนวัย  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ 
 จากผลการศึกษา พบว่าความรู ้ เร ื ่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั ้งครรภ์  ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ก่อนวัย เนื่องจากส่วนใหญ่มีความรู้และวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์อยู่ใน
ระดับสูง แต่อาจไม่ครบถ้วน ทั้งนี้สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นยังมีความเข้าใจว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดย
ไม่ป้องกัน หรือการมีเพศสัมพันธ์โดยให้ผู้ชายหลั่นข้างนอกไม่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ และคิดว่าการ
หลั่งข้างนอกเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่ดี ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัย เพราะส่วนใหญ่
สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นจบระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จึงทำให้มีคว ามรู้หรือการเข้าใจที่ไม่
ถูกต้อง และอาจด้วยวัฒนธรรมการนิยมมีบุตรหลายๆคน รวมทั้งการนิยมแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย
ของชนเผ่าม้ง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอิมธิรา อ่อนคำ (2564) ศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
ม้ง ผลการวิจัยพบว่า วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งสามารถสืบทอดวิถีชีวิตของตนเองไว้ได้โดยผ่าน
องค์ประกอบสำคัญคือ สมาชิกครอบครัว ความร่วมมือของชุมชน และวัฒนธรรมศิลปะบนผืนผ้า
เครื่องแต่งกาย ความเชื่อพิธีกรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของชาวบ้าน ยังคงมีเอกลักษณ์เป็นของ
ตนเองได้อย่างชัดเจน ถึงแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแต่ชาติพันธุ์ม้งก็ยังรักษา
และสืบทอดวิถีชีวิตของตนเองให้คงอยู่ได้ในปัจจุบัน  
2. ค่านิยมทางเพศ 
 จากผลการศึกษา พบว่าค่านิยมทางเพศกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยของสตรีวัยรุ่นชนเผ่าม้ง ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน โดยภาพรวมค่านิยมทางเพศอยู่ในระดับสูง โดยพบว่าหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นส่วนใหญม่ี
ค่านิยมในการมองเห็นคุณค่าและรักในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง รู้จักการปฏิเสธ เช่น ไม่ หยุด 
อย่า เพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ไม่อยู่ตามลำพังระหว่างชายหญิงเพราะจะ
นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ และไม่คิดว่าการยอมมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักเพ่ือเป็นเครื่องผูกมัดหรือทำให้
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักยาวนานมั่งคง แต่พบว่ายังมีวัยรุ่นบางส่วนที่มีค่านิยมทางเพศในทิศทางลบที่
อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเป็นการแสดงออกถึงความรัก อาจเป็น
เพราะปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการสื่อสารที่ทำ
ให้สังคมไทยรับวัฒนธรรมต่างชาติ จึงทำให้ค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยมองเห็น
เป็นเรื่องปกติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ และคณะ (2560) พบว่าค่านิยม
ทางเพศของสตรีวัยรุ ่นมีค่านิยมทางเพศเรื่องความรัก คนรักที่ ไม่ถูกต้อง เพราะเชื่อว่าการยอมมี
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เพศสัมพันธ์กับคนรักจะทำให้มีความรักกันมากขึ้น ไม่นอกใจ สามารถยึดระยะเวลาการคบหากันได้ 
บางรายเพราะกลัวคนรักมีคนอ่ืน หรือต้องการให้ครอบครัวยอมรับการคบหา จึงยอมมีเพศสัมพันธ์จน
นำไปสู่การตั้งครรภ์ และคาดหวังต่อไปว่าหากตั้งครรภ์คนรักจะมีความรักผิดชอบรักครอบครัวมากขึ้น 
3. สัมพันธภาพในครอบครัว 
 จากผลการศึกษา พบว่าสัมพันธภาพในครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ก่อนวัย
ของสตรีวัยรุ่น อาจเป็นเพราะว่าด้วยสังคมของชนเผ่าม้งที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่มีการ
ช่วยเหลือกันในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ให้ความรักความเอาใจใส่ ซึ่งกันและกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน 
ดังข้อคำถามที่เห็นด้วยที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ครอบครัวสามารถให้คำแนะนำปรึกษาท่านได้ทุกเรื่อง 
ท่านได้รับความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่น จากคนในครอบครัว ท่านได้รับความห่วงใย เอาใจใส่กัน
และกันจากคนในครอบครัว ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี จึงอธิบายได้ว่า เมื่อสตรีวัยรุ่น
ตั้งครรภ์ก่อนวัยก็จะสามารถปรับตัวกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 
หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะได้รับความรักความเอาใจใส่จากครอบครัวและสามี ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ และคณะ (2560) กล่าวคือ สตรีวัยรุ่นสามารถ
เผชิญกับผลของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจและด้านครอบครัวได้อย่าง
เหมาะสม ทั ้งนี ้อาจเนื ่องมาจากสตรีวัยรุ ่นส่วนใหญ่มีสัมพันธภาพในครอบครัวอยู ่ในระดับสูง 
ครอบครัวสามารถให้คำแนะนำปรึกษาได้ทุกเรื ่อง และเมื ่อมีปัญหาครอบครัวจะคอยช่วยและ
แก้ปัญหาให้ จึงทำให้สตรีวัยรุ่นสามารถปรับตัวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์โดยไม่ ได้
วางแผน 
4. การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกล้ชิด 
 จากผลการศึกษา พบว่าการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกล้ชิดไม่มีความสมัพันธ์
กับการตั้งครรภ์ก่อนวัยของสตรีวัยรุ่น เนื่องจากระดับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกล้ชิดของ
สตรีวัยรุ่น พบว่า อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องจากสตรีวัยรุ่นส่วนมากอาศัยอยู่กับบิดามารดาและสามี 
ซึ่งสามีจะค่อยดูแลเอาใจใส่ให้การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงาน ให้คำปรึกษาหาข่าวสาร และข้อมูลที่
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองระยะการตั้งครรภ์จนถึงคลอด และพาไปพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ 
และยังมีบิดามารดาให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการเลี้ยงลูกหลังคลอดและช่วยเลี้ยงลูก ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของกิ่งดาว แสงจินดาและคณะ (2560) ที่ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒน
กิจการเป็นมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ ผลการวิจัยพบว่าการสนับสนุนทาง
สังคมของครอบครัว อยู่ในระดับค่อนไปทางดี ( X =61.35, SD=8.71) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับ
ความรัก ความห่วงใย ความเอาใจใส่และการช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัวทั้งด้านอารมณ์ ด้าน
วัตถุและด้านข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างดี ทั้งนี้อธิบายได้ว่าการท่ีกลุ่มตัวอย่างพักอาศัยอยู่กับ บิดามารดา
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ตนเอง สามีหรือบิดามารดาสามี ทำให้ได้รับความรัก ความสนใจเอาใจใส่ เอื้ออาทร ห่วงใย ตลอดจน
การได้รับกำลังใจ และการช่วยเหลือต่างๆ จากบุคคลในครอบครัว 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากผลการศึกษา พบว่าสตรีวัยรุ่นส่วนใหญ่สามารถเผชิญกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยได้อย่าง
เหมาะสมทุกด้าน ไม่ว่าด้านความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ , ด้านสัมพันธภาพใน
ครอบครัว ,ด้านค่านิยมทางเพศ และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกล้ชิด ในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย ซึ่งสามารถทำได้โดย 
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ของสตรีวัยรุ่น 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความพร้อมและความเข้าใจในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ โดยการ
ให้ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมดูแลสุขภาพร่างกาย เตรียมความพร้อมของหญิงวัยรุ่นที่จะเป็นสตรีวัยรุ่น
ตั้งครรภ์หรือคุณแม่วัยใส โดยเน้นให้สตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์สามารถดูแลตนเองได้ มีการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์  ของกลุ่มสตรี
วัยรุ ่นยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่ถูกต้องและไม่
ครบถ้วน หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับความรู้เรื่องการมี
เพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ โดยวิธีที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการตั้งครรภ์ระหว่างหญิงตั้งครรภ์วัยรุ ่นและหญิง
ตั้งครรภ์วัยผู้ใหญ่เพื่อเปรียบเทียบผลของการตั้งครรภ์ว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร เพื่อการ
ส่งเสริมดูแลสุขภาพให้กับหญิงตั้งครรภ์อย่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบในระดับอำเภอ หรือ ระดับจังหวัด ในเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการตั้งครรภ์ก่อนวัยของสตรีวัยรุ่นชนเผ่าม้ง เป็นลำดับต่อไป 
 3. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความเชื่อมั่นในการดูแลตนเองขณะ
ตั้งครรภ์และผลของการตั้งครรภ์ เพ่ือนำผลการศึกษาไปใช้ในการส่งเสริมดูแลสุขภาพแม่วัยรุ่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงความสัมพันธ์ (Correlational Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษา ระดับความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี และ  ศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู ้และทัศนคติ กับพฤติกรรมความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการเคมี ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ถึง 4 ทุกคนที่ใช้ห้องปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่าง
ทำการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 285 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แก่แบบทดสอบ และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู ้ อยู ่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 94 (ค่า �̅� =2.93,S.D.=0.28) 

ทัศนคติ อยู ่ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 92.6 (ค่า �̅� =4.01,S.D.=0.27) พฤติกรรมด้านความ

ปลอดภัย อยู่ระดับเหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 50.9 (ค่า �̅� =2.50,S.D.=0.52)  และ 2) ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัย พบว่าเพศ ชั้นปี ระยะเวลาในการใช้ห้องปฏิบัติการแต่ละ
ครั้ง ความรู้ความปลอดภัย ของนักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยแห่งหนึ่งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ความปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ
เคมี ทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความปลอดภัย อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาที่มี
ทัศนคติที่ระดับน้อย มีความรู้ในระดับมาก ทำให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม  ส่วนนักศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ 
บางคน มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เช็คอุปกรณ์ อ่านคู่มือ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ทำให้ความรุนแรง
ที่เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุลดลง 
คำสำคัญ : พฤติกรรม, ความปลอดภัย 
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Abstract 
This Correlational research aims to study. Knowledge level, attitude, and safety 

behavior in a chemical laboratory. Study the relationship between personal factor 
knowledge and attitude compared to safety behavior in a chemistry laboratory of the 
undergraduate student of College, 2nd to 4th-year level, everyone who has ever used 
laboratory by selecting a specific sample (Purposive Sampling) of 285 people. The 
instrument used to collect the data was a test. and questionnaires created by the 
researcher The statistics used in the data analysis were frequency distribution, mean, 
percentage, and standard deviation. and Pearson's product-moment correlation 
 The results showed that 1) Knowledge was the most at the high level, equivalent 

to 94 percent (value �̅�=2.93, S.D.=0.28), and attitudes the most at the moderate level, 

accounting for 92.6% (value �̅�=4.01, S.D.=0.27), safety behavior  

The most at the appropriate level representing 50.9% (value �̅�=2.50, S.D.=0.52).  
The results of the relationship analysis found that; sex, Class year, Duration of each 
laboratory use, and Knowledge among undergraduate students were about safety 
behavior, And Experiencing accidents in a chemistry lab, attitudes among undergraduate 
students were not related to safety behaviors. Maybe because students with low attitude 
and Moderate knowledge Have proper behavior to prevent accidents The students who had 
an accident There is also appropriate behavior. equipment check before use, read the 
chemical manual, wear personal protective equipment,  and reduce the severity of an 
accident. 
 

Keywords: Behavior, Safety  
 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

การทำงานในห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้สารเคมี มีสภาวะที่มีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเกิดการระเบิด
ของสารเคมี สารเคมีหกหล่น การเกิดเพลิงไหม้ รวมทั้งการได้รับอันตรายที่มีผลต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานจากสารเคมีที่มีพิษเรื้อรังในระยะยาว ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัย ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของห้องปฏิบัติการและการจัดการระบบการทำงานที่เหมาะสมหรือไม่ คุณสมบัติสารเคมีและวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ การขาดความรู้ ทักษะและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน (พรธิดา เทพประสิทธิ์ 
ประสพชัย พสุนนท, 2560) 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1869 
 

การบริหารจัดการเพ่ือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของสถาบันการศึกษาในองค์กรของรัฐ
และเอกชนในประเทศไทย ยังไม่มีการกำหนดหน้าที่ที่ชัดเจนในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานใน
ห้องปฏิบัติการเคมี จึงต้องอาศัย ความรู้ ความตระหนักและสํานึกของผู้เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ 
เพราะในโครงสร้างของสถาบันหรือองค์กรไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ กํากับดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทํางาน (โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย, 2555) 

ในปัจจุบันจะให้ความสำคัญใน เรื ่องสุขภาพและสิ ่งแวดล้อม การศึกษาค้นคว้าวิจัยใน 
ห้องปฏิบัติการ เพื่อการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าวิจัยหาความรู้และสิ่งใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ก็ 
จำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะการศึกษาวิจัย
จะต้องใช้สารเคมีที่มีทั้งคุณและโทษมากมายหลายชนิด ผู้ทํางานและผู้เกี่ยวข้องจึงได้รับผลกระทบทั้ง
จากการเป็นผู้ที ่ใช้สารเคมีเองโดยตรงและผลกระทบทางอ้อมจากมลภาวะที่มีในห้องปฏิบัติการ  
(โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย , 2555) วิทยาลัยที่
ศ ึกษาเป็นสถาบัณอุดมศึกษาที ่ เป ิดการเร ียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และมีการใช้
ห้องปฏิบัติการเคมี ในระดบัปริญญาตรี จำเป็นต้องใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตราย หากมีการสัมผัสโดยตรง
หรือใช้ไม่ถูกวิธี อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการสัมผัสสารเคมีหรืออุปกรณ์ที่ชำรุด จากสถิติ
อุบัติเหตุในห้องพยาบาล พบการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ได้รับบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงถึงขั ้นส่ง
โรงพยาบาล แต่ว่าถ้าเกิดขึ้นบ่อยครั้งจะมีแนวโน้มทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความรู้,ทัศนติและพฤติกรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล,ความรู้และทัศนคติ กับพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำมาเป็นแนวทาง และสร้างกรอบ
แนวคิดในการวิจัยโดย ได้เสนอตามลำดับดังนี้ 1) ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ 2) แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ 3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพประกอบที่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 
2564 ของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ระดับชั้นปีที่ 2 ถึง 4 ที่ใช้ห้องปฏิบัติการเคมีทุกคนนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ระดับชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด จำนวน 99 
คน ชั้นปีที่ 3 ทั้งหมด จำนวน 97 คนและชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด จำนวน 89 คน รวมประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ทั้งหมด จำนวน 285 คน  

1.1.1. เกณฑ์การคัดเข้า    
1.นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัย

แห่งหนึ่ง ระดับชั้นปีที่ 2 ถึง 4 ที่ใช้ห้องปฏิบัติการเคมีทุกคน 
2.นักศึกษายินยอมให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ 

1.1.2. เกณฑ์การคัดออก 
  1.นักศึกษาไม่สะดวกในการให้ข้อมูลการทำวิจัย 

          2.นักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีของวิทยาลัย 

  ตัวแปรต้น 

  

 

               

 

                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

1.ข้อมูลส่วนบุคคล 

− เพศ 

− ชั้นปี 

− ประสบการณ์ในการประสบอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการเคมี 

−                                            
2.ความรู้ 

− ความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการเคม ี

− ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัตรายจากสารเคม ี

− ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี 

  

3.ทัศนคติ 

− ทัศนคติด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี 

 

พฤติกรรมความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการเคมี 

− วิธีการปฏิบัติงาน 

− การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคล 

− การดูแลตัวเองไม่ให้เกิด

อุบัติเหตุ 
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คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด 
จำนวชั้น  5-1 

5 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปี
การศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชั้นปีที่ 2 ถึง 4 ที่ใช้ห้องปฏิบัติการเคมีทุกคน ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ, 
ชั้นปี และ ประสบการณ์ในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี วิทยาลัยแห่งหนึ่ง ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรู้ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2564 
ของวิทยาลัยแห่งหนึ่งระดับชั้นปีที่ 2 ถึง 4 ที่ใช้ห้องปฏิบัติการเคมีทุกคน ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัตรายจากสารเคมี ความรู้เกี่ยวกับ
อันตรายจากสารเคมี มีคำถามทั้งหมด 15 ข้อมี 2 ตัวเลือก ใช่ กับ ไม่ใช่ 

เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าตอบ “ถูก” ให้ 1 คะแนน ถ้าตอบ “ผิด” ให้ 0 คะแนน โดยเกณฑ์ในการ
แปรผลคะแนนใช้การพิจารณาแบ่งระดับคะแนนอิงเกณฑ์ โดยประยุกต์จากหลักเกณฑ์ของ Bloom 
(1971) มีเกณฑ์แบ่งคะแนนออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  ความรู้ระดับสูง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป   (ช่วงคะแนน 16-20 คะแนน) 
  ความรู้ระดับปานกลาง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 – 79.99 (ช่วงคะแนน 12-15 
คะแนน) 

ความรู้ระดับต่ำ ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 (ช่วงคะแนน 0-11 คะแนน) 
ตอนที่ 3 ทัศนคติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี ประกอบด้วยคำถาม 15 ข้อ 

คะแนนเต็ม 75 คะแนน โดยมีการให้คะแนนดังนี้ 
 คำถามเชิงบวก 15 ข้อ 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง   5 คะแนน 
  เห็นด้วย    4 คะแนน 
  ไม่แน่ใจ    3 คะแนน 
  ไม่เห็นด้วย   2 คะแนน 
  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  1 คะแนน 
เกณฑ์การแปลผล จะแบ่งระดับของทัศนคติออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามกลุ่ม ตาม
ความคิดเห็นของเบสท์ (Best,1981:78) โดยใช้ค่าคะแนนสูงสุดลบด้วยค่าคะแนนต่ำสุด และนำมา
หารด้วยจำนวนกลุ่มหรือระดับที่ต้องการแบ่ง 
  พิสัยของช่วงคะแนน(I) =  
     = 
     = 0.8 
 เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของทัศนคติมีช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
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คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด 

 จำนวน

ชั้น 
3 

  ทัศนคติระดับสูงสุด  จะมีช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.24 – 5.00 
  ทัศนคติระดับสูง   จะมีช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.43 – 4.23 
  ทัศนคติระดับปลานกลาง  จะมีช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.62 – 3.42 
  ทัศนคติระดับต่ำ   จะมีช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.61 
  ทัศนคติระดับต่ำสุด  จะมีช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 
 ตอนที่ 4 ด้านพฤติกรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 ของ
วิทยาลัยแห่งหนึ่งระดับชั้นปีที่ 2 ถึง 4 ที่ใช้ห้องปฏิบัติการเคมีทุกคน โดยกำหนดคำตอบเป็น 3 ระดับ 
คือ ปฏิบัติประจำ ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆครั้งหรือไม่เคยปฏิบัติเลย จำนวน 20 ข้อ โดยมี
ข้อความเชิงบวก จำนวน 11 ข้อและข้อความเชิงลบจำนวน 9 ข้อ  
          

เกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมายดังนี้          ข้อความเชิงบวก         ข้อความเชิงลบ 

  ปฏิบัติประจำ     3   1 

  ปฏิบัติบางครั้ง     2   2 

  ปฏิบัตินานๆครั้งหรือไม่เคยปฏิบัติเลย  1   3 

การแปลผลคะแนน 
 โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ซึ่งผู้วิจัยกำหนดแบ่งระดับพฤติกรรมเป็น 3 ระดับ 
โดยมีความกว้างของชั้น ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์. 2538 : 9) 
 

 
  ความกว้างของชั้น =  
       

     = 3 – 1 = 0.66 
 

  คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง พฤติกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีเหมาะสมดี 
  คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง พฤติกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีเหมาะสม
ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง พฤติกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีไม่
เหมาะสม 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่านและมีค่าดัชนีความสอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์ (index of item objective congruence: IOC) มีค่าเท่ากับ 0.60 และผ่านการ
ทดสอบความเชื่อมั่น แบบสอบถามในภาพรวมทั้งฉบับ (Reliability) เท่ากับ 0.71 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผ่านทางออนไลน์ มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ดำเนินการส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้กลับคณะอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละชั้นปี 

ทุกคณะ เพ่ือให้นักศึกษาที่เป็นประชากรในการทำวิจัยได้ทำแบบสอบถามครบทุกคนและส่งกลับมายัง
คณะผู้วิจัย 

2. นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ข้อมูลทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ความรู้ และทัศนคติ วิเคราะห์ด้วยสถิติ จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไป ความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมความปลอดภัย วิเคราะห์

ด้วยสถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation) 
 

สรุปผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปและลักษณะส่วนบุคคล ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ ระดับชั้นปี 
ประสบการณ์ในการประสบอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการเคมีและระยะเวลาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการแต่ละ
ครั้ง แสดงในตาราง ที่ 1 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปและลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล  จำนวน (n)           ร้อยละ  

1. เพศ 
 ชาย 58            20.4  
 หญิง 227            79.6  
2. ระดับชั้นปี 
 ชั้นปีที่ 2 99  34.7  
 ชั้นปีที่ 3 97  34.0  
 ชั้นปีที่ 4 89  31.2  
3. ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการเคมี 
 เคย 3  1.1  
 ไม่เคย 282  98.9  
4. ระยะเวลาที่ใช้หอ้งปฏิบัตกิารแต่ละครั้ง 
    1 ชั่วโมง 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1874 
 

 ตารางที่ 1 (ต่อ)     

 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล  จeนวน (n)           ร้อยละ  
     3 ชั่วโมง     285  100  
     4 ชั่วโมง     
         5 ชั่วโมงหรือมากกวา่               

 
จากตารางที่ 1 พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย

ละ 79.6 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 20.4 และมีค่า ( �̅�= 1.80 , S.D = 0.40 ) ชั้นปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมาเป็นระดับชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 34.0 และ

ระดับชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 31.2 และมีค่า ( �̅�= 1.96 , S.D = 0.81 ) ประสบการณ์การประสบ
อุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ ไม่เคยประสบอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 98.9 เคยประสบ

อุบัติเหตุ คิดเป็นร้อยละ 1.1 และมีค่า ( �̅�=1.99 , S.D = 0.10 ) ระยะเวลาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการแต่

ละครั้ง 3 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยล่ะ100 และมีค่า ( �̅�= 3.00 , S.D = 0 )   
ระดับความรู้การใช้ห้องปฏิบัติการเคมี ,ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากสารเคมี

และความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีตารางท่ี 2 ระดับความรู้  
         n = 285 

ข้อมูล จำนวน 
(n) 

ร้อยละ �̅� S.D 

มีความรู้น้อย (ได้คะแนนระหว่าง 0-5 คะแนน) 2 0.7 

2.93 0.28 
มีความรู้ปานกลาง (ไดค้ะแนนระหว่าง 6-8 
คะแนน) 

15 5.3 

มีความรูสู้ง (ได้คะแนนระหว่าง 9-10 คะแนน) 268 94.0 

จากตารางที่ 2 จำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย 
จำแนกตามความรู้ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 
ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่เคยใช้ห้องปฏิบัติการเคมี มีความรู้ระดับมาก มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 94 รองลงมามีความรู้ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.3 และมีความรู้ระดับน้อย น้อยที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 0.7 และมีค่า ( �̅� = 2.93 , S.D = 0.28 ) 
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ระดับทัศนคติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี                                                 
ตารางท่ี 3 ระดับทัศนคติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี                                                 

          n = 285 

ข้อมูล จำนวน 
(n) 

ร้อยละ �̅� S.D 

มีทัศนคติต่อความปลอดภัยในการ
ทำงานอยู่ในระดับน้อย ( 1.00 - 
2.33 คะแนน ) 

      9    3.2 

4.01 27 
มีทัศนคติต่อความปลอดภัยในการ
ทำงานอยู่ในระดับปานกลาง ( 2.34 
– 3.67 คะแนน ) 

     264    92.6 

มีทัศนคติต่อความปลอดภัยในการ
ทำงานอยู่ในระดับมาก ( 3.68 – 
5.00 คะแนน ) 

      12     4.2 

จากตารางที่ 3 จำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย 
จำแนกตามทัศนคติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
วิทยาลัยแห่งหนึ่ง ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่เคยใช้ห้องปฏิบัติการเคมี มีทัศนคติด้านความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี มากที่สุดที่ระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 92.6 รองลงมามีทัศนคติ
ระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 4.2  ทัศนคติน้อยที่สุดระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 3.2 และมีค่า ( �̅� = 4.01, S.D 
= 0.27) 

ระดับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี  
ตารางท่ี 4 ระดับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี    

          n = 285 

ข้อมูล จำนวน 
(n) 

ร้อยละ �̅� S.D 

พฤติกรรมเหมาะสมดี 145 50.9 
2.50 0.52 พฤติกรรมเหมาะสมปานกลาง 137 48.1 

พฤติกรรรมไม่เหมาะสม 3 1.1 
 

จากตารางที่ 4 จำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย 
จำแนกตามพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
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วิทยาลัยแห่งหนึ่ง ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่เคยใช้ห้องปฏิบัติการเคมี มากท่ีสุดที่ระดับ
เหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมามีระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 48.1 น้อยที่สุดที่ระดับ 
ไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 1.1 และมีค่า ( �̅� =2.50  S.D = 0.52 ) 

 
ความสัมพันธ์ของข้อมูลทั่วไป ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

เคมีตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ของข้อมูลทั่วไป ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการเคมี 

พฤติกรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี 
แบบสอบถาม Pearson 

Correlation(r) 
P-value ความสัมพันธ์ 

ข้อมูลส่วนบุคคล    
เพศ 0.44 0.000 มีความสัมพันธ์กัน 
ชั้นปี 0.76 0.000 มีความสัมพันธ์กัน 
ประสบการณ์การเกิด
อุบัติเหตุใน
ห้องปฏิบัติการเคมี 

0.10 0.094 ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

ระยะเวลาในการใช้
ห้องปฏิบัติการแต่ละ 
ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

1.0 0.000 มีความสัมพันธ์กัน 

พฤติกรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี 
แบบสอบถาม Pearson 

Correlation(r) 
P-value ความสัมพันธ์ 

ครั้ง 
ทัศนคติ 

0.01 0.833 ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

ความรู้ 0.21 0.000 มีความสัมพันธ์กัน 
***มีนยัสำคัญทางสถติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 5 การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล เพศ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัย (ค่า r= 0.44, P- value<0.01) ชั้นปี มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความปลอดภัย (ค่า r= 0.76, P- value<0.01) ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุใน
ห้องปฏิบัติการเคมี ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัย (ค่า r= 0.10, P- value=0.094) 
ระยะเวลาในการใช้ห้องปฏิบัติการแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัย (ค่า r= 
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1.00, P- value<0.01) ความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัย (ค่า r= 0.21, P- 
value<0.01) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) และทัศนคติไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความ
ปลอดภัย (ค่า r= 0.01, P- value=0.833) อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการทำแบบสอบถามในบทที่ 4 สรุปผลวิจัยดังนี้ 
1.  ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ,ความรู้การใช้ห้องปฏิบัติการเคมี ,ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน

อันตรายจากสารเคมีและความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี มีความรู้อยู่ในระดับมาก มากที่สุด 
จำนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 94  รองลงมามีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.3 และมีความรู้อยู่ในระดับน้อย น้อยที่สุด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 และมีค่า ( �̅� = 
2.93, S.D = 0.28) ข้อที่นักศึกษาตอบผิดมากที่สุดคือ การทิ้งสารละลายบัฟเฟอร์ลงในอ่างน้ำหรือท่อ
น้ำได้โดยตรง ควรมีการจัดถังเก็บสารละลายก่อนนำไปกำจัดหรือมีวิธีการบำบัดเบื้องต้นก่อนทิ้ง                 
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ(ปราณี แซ่เจ็ง และอิสรีย์ ขันทอง , 2561) ผลการศึกษา พบว่า 
นักศึกษามีระดับการรับรู้ในทุกรายด้าน คือ ด้านการจัดการองค์กร ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน ด้านการป้องกันอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ และด้านการจัดการด้านสารเคมีอยู่ในระดับ
มากที่สุด ในส่วนของพฤติกรรมความปลอดภัย พบว่า นักศึกษายังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและมี
ความถี่ในการปฏิบัติตนเป็นประจำในข้อ พฤติกรรมการสวมรองเท้าแตะขณะอยู่ในห้องปฏิบั ติการ 
การใช้อุปกรณ์เครื ่องแก้วที ่ชำรุดในการทดลอง การนำอาหาร น้ำดื ่ม เข้ามารับประทานใน
ห้องปฏิบัติการ การเทสารเคมีที่เหลือจากการทดลองกลับคืนลงสู่ขวดเมื่อใช้ไม่หมด และการเท
สารละลายอินทรีย์ลงในอ่างน้ำ   

2. ทัศนคติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี พบว่า นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ถึง 
4 ของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง  มีทัศนคติต่อความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ อยู่ในระดับปานกลาง 
จำนวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 92.6 รองลงมามีทัศนคติระดับสูง จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 
ระดับน้อย น้อยที่สุด จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และมีค่า ( �̅� = 4.01, S.D = 0.27) นักศึกษาที่
มีทัศนคติที่น้อยควรรณรงค์ให้เห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยในข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุด  คือ 
ห้องปฏิบัติการเคมีและบริเวณทางเดินไม่ควรวางสิ่งกีดขวาง เพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเดินผ่าน
อาจจะชนกระแทกได้ 

3. พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
วิทยาลัยแห่งหนึ่ง ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่ใช้ห้องปฏิบัติการเคมี มากที่สุดที่ระดับเหมาะสมดี 
จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมามีระดับปานกลาง จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 
น้อยที่สุดที่ระดับ ไม่เหมาะสม จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 และมีค่า ( �̅� = 2.50,  S.D = 0.52 )  
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พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่มีความถี่มากที่สุดคือไม่ศึกษาขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ก่อนทำการ
ปฏิบัติการ ควรมีการเน้นย้ำจากอาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติม 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการเคมีของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 
ทุกคนที่ใช้ห้องปฏิบัติการเคมีของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล เพศ (ค่า r= 0.44) ชั้นปี 
(ค่า r= 0.76) ระยะเวลาในการใช้ห้องปฏิบัติการแต่ละครั้ง (ค่า r= 1.00) ความรู้มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความปลอดภัย (ค่า r= 0.21) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และประสบการณ์การ
เกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการเคมี (ค่า r= 0.10) ทัศนคติไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภัย (ค่า r= 0.01), ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการเคมีไม่มีความสัมพันธ์กันกับ
พฤติกรรมด้านความปลอดภัยอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ไม่สอดคล้อง กับงานวิจัยของ 
(ปราณี แซ่เจ็ง และอิสรีย์ ขันทอง, 2561) พบว่าการประสบอุบัติเหตุภายในห้องปฏิบัติการ มีผลกับ
พฤติกรรมความปลอดภัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 อาจเป็นเพราะว่าพนักงานเกิดอุบัติเหตุ
บางส่วนยังมีทัศนคติ หริอความรู้ด้านความปลอดภัยระดับปานกลาง ทำให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำให้ความรุนแรงน้อยลง ส่วนทัศนคติไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภัย จากข้อมูล พบว่านักศึกษาบางส่วนมีทัศนคติที่ระดับน้อย แต่มีความรู้ระดับดี มีอาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที่คอยควบคุม จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมระดับที่เหมาะสม  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาพบว่า นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 - 4 ที่ใช้ห้้องปฏิบัติการเคมี มีทัศนคติด้านความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรมีการรณรงค์เรื่องความปลอดภัย
หรือติดป้ายเตือน ข้อห้าม ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี เพื่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกและ
ปฏิบัติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีได้ถูกต้อง 
 2. จากการศึกษาพบว่า นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 - 4 ที่ใช้ห้้องปฏิบัติการเคมี มีพฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรมีการอบรมหรือติดข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี( SDS) เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการ
ใช้ห้องปฏิบัติการเคมีที่ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

3. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม หรือศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง 
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วิทย์ จันทร์สุวรรณ.(2563). “ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” 
สถาบันส ่งเสร ิมการสอนว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี(สสวท.).(2559).  “คู ่ม ือการจัดการ
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ผลของการฝึกออกกำลังกายช่องปากต่อการทำหน้าที่ของช่องปากในผู้สูงอายุ: การ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน 

Effect of oral exercises on oral functions in elderly: A systematic review 
and meta-analysis 

 
ปภาว ีกรรณสตู1 และ รชัฎา ฉายจิต2 

Paphawee Kannasoot and Rajda Chaichit 
 

บทคัดย่อ  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานเพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการออกกำลังกายช่องปากต่อการทำหน้าที่ของช่องปากในผู้สูงอายุ    โดยสืบค้น
งานวิจัยจากฐานข้อมูล SCOPUS, PUBMED, CENTRAL, Thai Journals online, ClinicalTrials.gov 
Thai clinical trials registry(TCTR), Thai library integrated system (ThaiLIS) จนถ ึ ง เ ด ื อ น 
มิถุนายน 2564 คัดเลือกเฉพาะรูปแบบงานวิจัยแบบ randomized controlled trials (RCT) และ 
quasi-experimental studies ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอคติแต่
ละรายงานวิจัยตามแนวทางของ Cochrane  ผลการศึกษา  พบ 8 รายงานวิจัยที่ผ่านเงื่อนไข ส่วน
ใหญ่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอคติไม่ชัดเจน พบว่ากลุ่มท่ีได้รับการออกกำลังกายช่องปากเพ่ิมอัตราการ
หลั่งน้ำลายมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ออกกำลังกายช่องปากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (MD 0.17 mL/min; 
95% CI 0.12 to 0.21; 3 studies; 176 participants) เพิ่มความแข็งแรงของลิ้นส่วนหน้าอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ (MD 0.88 kPa; 95% CI -5.64 to 7.39; p = 0.79; 2 studies; 132 participants) 
เพ่ิมความแข็งแรงของลิ้นส่วนหลังอย่างไม่มีสำคัญทางสถิติ (MD -0.93 kPa; 95% CI -9.29 to 7.44; 
p = 0.83; 2 studies; 132 participants) และเพิ่มความแข็งแรงของริมฝีปากอย่างไม่มีสำคัญทาง
สถิติ (MD 1.04 kPa; 95% CI -4.46 to 6.54; p= 0.71; 1 study; 74 participants)  

สรุป การออกกำลังกายช่องปากมีผลต่อการทำหน้าที่ของช่องปากโดยเพิ่มอัตราการหลั่ง
น้ำลาย แต่รายงานวิจัยที่ได้ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอคติไม่ชัดเจน จำเป็นต้องมีข้อมูลที่มาก
พอเพ่ือสรุปผลที่ชัดเจนของผลการออกกำลังกายช่องปากต่อการทำหน้าที่ของช่องปาก  
 
คำสำคัญ : การออกกำลังกายช่องปาก, การทำหน้าที่ของช่องปาก, ผู้สูงอายุ 
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Abstract 
 The aim of this systematic review and meta-analysis was to summarize and to 
evaluate the available information on the effectiveness of oral exercises in improving 
oral functions in elderly. Electronic databases were searched from SCOPUS, PUBMED, 
CENTRAL, Thai Journals online, ClinicalTrials.gov, Thai clinical trials registry (TCTR), Thai 
library integrated system (ThaiLIS) up to June 2021. We include randomized control 
trials (RCT) and quasi experimental study reporting effect of oral exercises on oral 
function. We assessed risk of bias by using Cochrane risk of bias tool for experimental 
studies. Eight studies were included. Studies were assessed risk of bias as unclear. 
There was a significant increase in the saliva flow rate (MD 0.17 mL/min; 95% CI 0.12 
to 0.21; 3 studies; 176 participants). Not significant in anterior tongue strength (MD 0.88 
kPa; 95% CI -5.64 to 7.39; p = 0.79; 2  studies; 132 participants) . Not significant in 
posterior tongue strength (MD -0.93 kPa; 95% CI -9.29 to 7.44; p = 0.83; 2 studies; 132 
participants). Not significant in lip strength (MD 1.04 kPa; 95% CI -4.46 to 6.54; p= 0.71; 
1 study; 74 participants).  

In conclusion, oral exercises have positive effect on oral function by increasing 
saliva flow rate.  However, almost studies had uncleared risk of bias. Therefore, the 
results of this study cannot be conclusively concluded that oral exercise in the elderly 
improves oral function. More studies are needed. 

 
keywords : Oral exercise, Oral function, Elderly 
 
บทนำ  

ในปัจจุบันทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของประชากร กล่าวคือกำลังก้าวเข้าสู่
การเป็นสังคมผู้สูงอายุ จากฐานข้อมูลขององค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าภายในปี 2030 จำนวน
ประชากร 1 ใน 6 ของประชากรโลกจะมีอายุ 60 ปีขึ้นไป  โดยจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1.4 พันล้านในปี 2030 
และ 2.1 พันล้านภายในปี 20501 การเพ่ิมข้ึนของประชากรสูงอายุจะนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพและความ
ต้องการที่จะได้รับการดูแลเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย ซ่ึงในวัยผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพไปใน
ทิศทางของความเสื่อมเนื่องจากกระบวนการชรา มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่างๆ ในร่างกายเกิดขึ้น
ตามวัย อายุขัยที่เพิ ่มขึ้นมีความเสี ่ยงสูงขึ ้นต่อการเกิดปัญหาสุขภาพหรือโรคเรื้อรังต่างๆ ทำให้
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สมรรถภาพและประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆ ลดลง เกิดได้กับทุกระบบของร่างกาย
รวมถึงช่องปากด้วย  

การทำหน้าที่ของช่องปาก (oral function) คือ การทำหน้าที่ในการบดเคี้ยว การกลืน การ
หลั่งน้ำลาย การพูด รวมถึงการรับรส3 การทำหน้าที่ของช่องปากที่ลดลงนั้นดูได้จากการมีสุขอนามัย
ในช่องปากที่ไม่ดี ภาวะปากแห้งน้ำลายน้อย แรงบดเคี้ยวลดลง ระบบประสาทสั่งการที่ลิ้นและริม
ฝีปากลดลง แรงดันลิ้นลดลง ประสิทธิภาพการบดเคี้ยวลดลง และการเสื่อมประสิทธิภาพของการกลืน
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการทำหน้าที่ของช่องปาก อาจทำให้เกิดปัญหาในการบดเคี้ยว การกลืนลำบาก 
และการพูด ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและโภชนาการ มีผลต่อการทำงานของสุขภาพทั่วไป 
และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งด้านกายภาพ ด้านจิตใจ และด้านสังคม   

การออกกำลังกายช่องปาก (oral exercise) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูการทำหน้าที่
ของช่องปาก โดยเริ่มนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นในปี 2002 ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้สอนและสามารถปฏิบัติตามได้
ง่าย  ในช่องปากนั้นประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อจำนวนมาก ในทางทฤษฎีแล้วกล้ามเนื้อรอบๆ ช่องปาก
จึงสามารถเสริมสร้างความแข็งแรงได้เช่นกัน การยืดคลายกล้ามเนื้อช่องปากนั้นสามารถช่วยฟื้นฟูและ
รักษาสภาพคงไว้ซึ่งการทำหน้าที่ของช่องปากได้ มีการศึกษาที่รายงานว่าเมื่อใช้โปรแกรมการออก
กำลังกายช่องปากท่ีเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเคี้ยว การหลั่งน้ำลาย และการกลืน ช่วยเพ่ิมการทำ
หน้าที่ของช่องปากได้ อีกทั้งเป็นวิธีที่ผู้สูงอายุสามารถทำตามได้และสามารถนำไปใช้ฝึกทำด้วยตัวเอง
ได้ง่าย ไม่มีผลข้างเคียงอันตราย  ปัจจุบันมีการพัฒนาปรับหลักสูตรการฝึกออกกำลังกายช่องปาก
หลากหลายรูปแบบให้นำไปฝึกฝนเพื่อเพิ่มการทำหน้าที่ของช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาถึงประสิทธิภาพของการออกกำลังกายช่องปากในหลายการศึกษาที ่สนับสนุนว่ามี
ความสามารถช่วยเพิ่มการทำหน้าที่ของช่องปากได้ เช่น โปรแกรมการฝึกออกกำลังกายช่องปาก 
สามารถช่วยเพิ ่มแรงกัด (bite force) ความสามารถในการกลืน และอัตราการหลั่งน้ำลายได้ใน
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีหลังจากที่ได้รับการฝึกเป็นเวลา 6 เดือน การฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้อทั้งใน
ช่องปากและนอกช่องปากในผู้สูงอายุที่อาศัยในสถานพยาบาลเป็นระยะเวลา 1 เดือน ส่งเสริมให้
สุขภาพช่องปากดีขึ้นโดยอาการปากแห้งลดลง การทำหน้าที่ของระบบสั่งการช่องปาก (oral motor 
function) ดีขึ้น อัตราการหลั่งน้ำลายมากขึ้นและสามารถอ้าปากได้มากข้ึน สภาพความเป็นกรด-ด่าง
ในช่องปากดีขึ้น กลิ่นปากลดลง การใช้โปรแกรมส่งเสริมการทำหน้าที่ของช่องปากด้วยการฝึกออก
กำลังกายช่องปากเป็นระยะเวลา 3 เดือน ช่วยเพิ่มการทำหน้าที่ของช่องปากให้ดีขึ้น โดยความรู้สึก
ปากแห้งลดลง สามารถอ้าปากได้มากขึ ้น อัตราการหลั ่งน้ำลายและความเร็วในการพูดเพิ ่มขึ้น 
(speaking speed) และพบว่ามีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุด้วย  

แม้ปัจจุบันพบว่ามีงานวิจัยจำนวนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายช่องปากสามารถ
เพิ่มการทำหน้าที่ของช่องปากได้ เช่น การกลืน การเคี้ยว การพูด อัตราการหลั่งน้ำลาย แต่ก็ยังไม่มี

https://www.tci-thaijo.org/index.php/ppkjournal/article/download/94676/89492/
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ข้อสรุปที่ชัดเจนในผู้สูงอายุ ดังนั้นการศึกษานี้จึงเป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและ
วิเคราะห์อภิมานเพ่ือศึกษาผลของการออกกำลังกายช่องปากต่อการทำหน้าทีข่องช่องปากในผู้สูงอายุ  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการออกกำลังกายช่องปากต่อการทำหน้าที่ของช่องปากในผู้สูงอายุ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือ

ศึกษาผลของการออกกำลังกายช่องปากต่อการทำหน้าที่ของช่องปากในผู้สูงอายุ จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าการทำหน้าที่ของช่องปากซึ่งได้แก่ การรับรส การหลั่งน้ำลาย การเคี้ยว 
การกลืน และการพูด ถ้ามีปัจจัยที่มีผลต่อการทำหน้าที่ของช่องปาก คือ จากอายุที่มากขึ้น และจาก
โรคหรือพยาธิสภาพเข้ามา ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำหน้าที่ของช่องปากลดลง ซึ่งเห็นได้
จาก การมีสุขอนามัยในช่องปากท่ีไม่ดี ภาวะปากแห้งน้ำลายน้อย แรงบดเคี้ยวลดลง การเคลื่อนไหวที่
ลิ้นและริมฝีปากลดลง แรงดันลิ้นลดลง ประสิทธิภาพการบดเคี้ยวลดลง และประสิทธิภาพของการ
กลืนลดลง  ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ และมีผลต่อภาวะโภชนาการและคุณภาพ
ชีวิตได้เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูและคงสภาพหน้าที่การทำหน้าที่ของช่องปากเอาไว้ได้ การออกกำลังกาย
ช่องปากเป็นทักษะหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มการทำหน้าที่ของช่องปากได้ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้กำหนดกรอบแนวคิด ดังรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่1  กรอบแนวคิด ในการสังเคราะห์งานวิจัยและความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปร  
 

Oral exercise   

 

Post Tx 

Improvement of 

oral function 
Oral Functions 

(Taste, Saliva, Mastication, Swallowing, 

Speech) 
 

disease aging  

Poor oral hygiene  
Oral dryness  
Reduced occlusal force  
Decreased tongue- lip motor function  
Decreased tongue pressure  
Decreased masticatory function  
Deterioration of swallowing function 
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วิธีดำเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมาน (systematic 

review and meta-analysis) จากงานวิจัยแบบ randomized controlled trial (RCT) หรือแบบ 
quasi experimental study ซ่ึงทำการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการได้รับการฝึกออกกำลังกาย
ช่องปากต่อการทำหน้าที่ของช่องปากในผู้สูงอายุ เปรียบเทียบกับการไม่ได้รับการฝึกออกกำลังกาย
ช่องปากหรือการได้ร ับการดูแลตามปกติ  (usual care) โดยสืบค้นรายงานวิจัยจากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ SCOPUS, PUBMED, CENTRAL, Thai Journals online, ClinicalTrials.gov, 
Thai clinical trials registry (TCTR), Thai library integrated system (ThaiLIS) แ ล ะ เ อ ก ส า ร   
อ้างอิงของงานวิจัยที่สืบค้นได้ ตั้งแต่เริ่มมีฐานข้อมูลจนถึงเดือน มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดการ
ดำเนินการวิจัยดังนี้ 

1. กำหนดเงื่อนไขการคัดเลือกรายงานวิจัย 
1.1 รูปแบบของการศึกษา  เป็นงานวิจัยฉบับเต็มภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีรูปแบบ

การศึกษาเช ิงทดลอง (experimental study) เป ็นแบบการทดลองแบบสุ ่มที ่ม ีกล ุ ่มควบคุม 
(randomized controlled trial : RCT) หร ือการศ ึกษาแบบกึ ่งทดลอง (Quasi experimental 
study) 

1.2 ประชากรที่ศึกษา เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  
1.3 สิ่งที่ต้องการศึกษาหรือสิ่งแทรกแซงที่ได้รับ คือ การออกกำลังกายช่องปาก ซึ่งเป็น

การบริหารกล้ามเนื้อหรือการฝึกบริเวณช่องปากเท่านั้นด้วยวิธีการต่างๆ รวมไปถึงการใช้เครื่องมือใน
การช่วยฝึก 

1.4 สิ่งเปรียบเทียบ คือ การไม่ได้รับการฝึกออกกำลังกายช่องปากหรือการได้รับ usual 
care ตามปกติ 

1.5 ผลลัพธ์ที่ศึกษา คือ ประเมินการทำหน้าที่ของช่องปาก ได้แก่ ภาวะปากแห้ง (oral 
dryness) วัดโดยใช้ objective outcome จาก saliva flow rate และ subjective outcome จาก
แบบสอบถาม, แรงบดเคี้ยว (occlusal force), การทำงานของระบบประสาทสั่งการที่ลิ ้นและริม
ฝีปาก (tongue and lip motor function), ความแข็งแรงของกล้ามเนื ้อช่องปาก (oral muscle 
strength), การทำงานของระบบบดเคี ้ยว (masticatory function)  และการกลืน (swallowing 
function) 

2. กลยุทธ์ที่ใช้ในการสืบค้น   
ผู้วิจัยได้กำหนดคำสืบค้นโดยใช้หลัก PICO ดังนี้ 1) Population (P) หมายถึง ประชากรที่

ศึกษา คำค้นที่กำหนด คือ ผู้สูงอายุ 2) Intervention (I) หมายถึง สิ่งทดลองหรือสิ่งแทรกแซงที่ให้ 
คำค้นที่กำหนด คือ การฝึกออกกำลังกายช่องปาก 3) Comparison (C) หมายถึง สิ่งเปรียบเทียบหรือ
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กลุ่มควบคุม ไม่ได้กำหนดคำสืบค้น 4) Outcome (O) หมายถึง ผลลัพธ์ของการศึกษา คำค้นที่กำหนด 
คือ การทำหน้าที่ของช่องปาก (oral functions) ดังแสดงในตารางที่ 1 และใช้โปรแกรม Zotero ใน
การจัดการระเบียนรายงานวิจัยที่สืบค้นได้  

 

ตารางที ่1 คำสำคญัในการสืบค้น ตามระบบ PICO 
 

3. การคัดเลือกรายงานวิจัยและการสกัดข้อมูล  
นักวิจัย 2 คนคัดเลือกรายงานวิจัยอิสระต่อกันตามเงื ่อนไขการคัดเข้าจากชื ่อเรื ่องและ

บทคัดย่อของรายงานวิจัยเป็นอันดับแรก จากนั้นสืบค้นบทความฉบับเต็มและคัดเลือกงานวิจัยตาม
เกณฑ์การคัดเลือก หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์จะพิจารณาคัดออก หากผลการประเมินไม่ตรงกัน
พิจารณาหาข้อสรุปร่วมกัน ดำเนินการโดยใช้โปรแกรม Covidence เมื่อได้งานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก
แล้ว ทำการสกัดข้อมูลที่สำคัญของแต่ละงานวิจัยให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน  โดยนักวิจัย 1 คน (ปภาวี 
กรรณสูต) บันทึกลงในแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล แล้วนำมาทำการสำรวจแบบสุ่มตัวอย่าง (spot check) 
ข้อมูลร่วมกันกับนักวิจ ัยคนที ่ 2 (รัชฎา ฉายจิต) แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลของแต่ละงานวิจัย
ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อผู้วิจัย, ปีที่ตีพิมพ์, ประเทศที่ทำงานวิจัย 2) ระเบียบวิธีการ
วิจัย ได้แก่ รูปแบบการศึกษา, สถานที่ที่ศึกษา, ระยะเวลาการฝึก, เกณฑ์การคัดเข้าและคัดออกจาก
การวิจัย 3) ผู้เข้าร่วมการศึกษา ได้แก่ จำนวนผู้เข้าร่วมการศึกษา, อายุเฉลี่ย,  เพศ, เกณฑ์การคัดเข้า
และคัดออก 4) การให้สิ่งแทรกแซง ได้แก่ วิธีการออกกำลังกายและวิธีการที่ใช้เปรียบเทียบ 5) การวัด
ผลลัพธ์ ได้แก่ วิธีการวัดการประเมินการทำหน้าที่ของช่องปาก 6) ผลลัพธ์ของการออกกำลังกายช่อง
ปากในแต่ละการศึกษา 

 
 

PICO main keywords/   
คำสืบค้นหลัก 

คำพ้อง /Synonyms / search terms 

Population/กลุม่ประชากร elderly aging, aged, old, adult, geriatrics, senior, 
senile 

Intervention(s)/สิ่งแทรกแซง/ 
กลุ่มทดลอง 

oral exercise(s)  oral motor exercise oral motor therapy oral 
motor treatment oral motor technique, oral 
training, mouth exercise, oral movement, 
myofunctional therapy 

Comparison(s)/สิ่งเปรียบเทียบ ไม่กำหนดคำสืบค้น 

Outcomes/ผลลัพธ์ oral function(s) oral performance, oral task, oral motor skill, 
oral health 
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4. การประเมินอคติ  
นักวิจัยประเมินอคติรายงานวิจัยโดยเป็นอิสระต่อกัน ในส่วนที่มีข้อคิดเห็นไม่ตรงกันได้นำมา

ปร ึกษาร ่วมก ันและหาข ้อตกลงร ่วมก ัน ประเม ินอคต ิตามแนวทางของ the Cochrane 
collaboration’s risk of bias tool โดยทำการประเมินในประเด็นดังนี ้ คือ random sequence 
generation, allocation concealment, blinding of participants and personnel, blinding of 
outcome assessors, incomplete outcome data และ  selective reporting ใ ห ้ เ กณ ฑ์ ก า ร
ประเมินแต่ละด้านเป็นความเสี่ยงต่ำ (low risk of bias), ความเสี่ยงสูง (high risk of bias) และไม่
ช ั ด เ จน  (unclear risk of bias) ในห ั ว ข ้ อ  blinding of participants and personnel ผ ู ้ ว ิ จั ย
กำหนดให้การวัด subjective outcomes เป็น high risk ส่วน objective outcomes เป็น low risk 
จากนั้นให้นำแต่ละการศึกษามาสรุปผลอคติในภาพรวมเป็นดังนี้ 1) low risk of bias หากอคติที่
ประเมินทุกด้านมีความเสี ่ยงต่ำ 2) high risk of bias หากอคติที ่ประเมินอย่างน้อยมี 1 ด้านถูก
ประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง 3) unclear risk of bias หากอคติอย่างน้อยหนึ่งด้านถูกประเมินว่ามีความ
เสี่ยงที่ไม่ชัดเจนโดยที่ไม่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง  

5 การสังเคราะห์ข้อมูล 
5.1 ค่าสถิติที ่ใช้ เนื่องจากงานวิจัยที่ถูกคัดเลือกมีเกณฑ์การวัดผลในแต่ละตัวแปรที่

ต้องการศึกษาแตกต่างกัน ดังนั้นจำเป็นต้องแปลงค่าให้อยู่ในหน่วยวัดเดียวกัน วัดผลลัพธ์ในการศึกษา
ที ่อยู ่ในรูปของตัวแปรต่อเนื ่องด้วย mean difference (MD) หรือ standard mean difference 
(SMD) วัดผลตัวแปรกลุ่มด้วย risk ratio (RR) กำหนดระดับความเชื่อม่ันเท่ากับร้อยละ 95             

5.2 การประเมินความไม่เป ็นเอกพันธ์  (Assessment of heterogeneity) ระหว ่าง
งานวิจัย ประเมินว่ามี heterogeneity เมื่อ Cochrane Q statistic มีค่า p-value < 0.10 และค่า 
Percentage of inconsistency index (I2) มากกว่าร้อยละ 50 หากพบ heterogeneity กำหนดให้
มีแนวทางในการจัดการโดยค้นหาสาเหตุของความต่างแบบกันโดยวิเคราะห์กลุ่มย่อย (subgroup 
analysis) หากไม่สามารถหาสาเหตุของ heterogeneity ที่เกิดขึ้นได ้วิเคราะห์ผลรวมด้วยโมเดลแบบ
สุ่ม (random effects model)  

การรวมผลการวิจัยเข้าด้วยกัน (Pooled estimate) มี 2 วิธีได้แก่ 1) Fixed effects 
model ใช ้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาในกรณีที ่ไม ่พบ heterogeneity 2) Random effects 
model ใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาในกรณีที ่พบ  heterogeneity ระหว่างการศึกษา การ
วิเคราะห์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Review Manager (RevMan) version 5.4 

 

ผลการวิจัย   
จากการสืบค้นพบรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องจำนวน  529  รายงานวิจัย และเมื่อคัดเลือก

งานวิจัยตามเกณฑ์ที ่กำหนดพบงานวิจัยที ่ผ่านการพิจารณาทั้งหมด 8 เรื ่อง ดังแสดงในรูปที่ 2         
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รายละเอียดลักษณะของรายงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือก แสดงในตารางที ่2 รายงานวิจัยที่ทำการทดลอง
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับการออกกำลังกายช่องปาก (oral exercise) กับกลุ่มที่ไม่ได้รับการ
ออกกำลังกายช่องปากมี 7 การศึกษา การศึกษาทำในประเทศเกาหลี  4 เรื่อง9,11–13 ประเทศญี่ปุ่น    
3 เรื ่อง8,14,15 และมี 1 รายงานวิจัย เป็นการศึกษาในประเทศสวีเดน 1 เรื ่อง16 ทำการทดลอง
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับการออกกำลังกายช่องปาก (oral exercise) กับกลุ่มควบคุมซึ่งเป็น
กลุ ่มที ่ได้รับการดูแลตามปกติ (usual care) ด้วยการปรับความข้นหนืดของอาหารและการให้
คำแนะนำในการปรับตำแหน่งท่าทางที่เหมาะสม รูปแบบการศึกษาเป็บแบบ RCT 3 เรื่อง, quasi 
experimental study 4 เรื่อง และ cluster randomized controlled study 1 เรื่อง  ลักษณะของ
ผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและเป็นผู้มีสุขภาพดี 
ค่าเฉลี่ยอายุของผู้เข้าร่วมการศึกษา 74.6 ปี - 89 ปี งานวิจัยทั้ง 8 ฉบับ มีความแตกต่างกันในด้าน
ของรูปแบบการออกกำลังกายช่องปากท่ีใช้ในกลุ่มทดลอง และระยะเวลาในการทำการศึกษา  
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รูปที ่2 ผลการคดัเลือกงานวิจัย 

 

ความแตกต่างกันในด้านของรูปแบบการออกกำลังกายช่องปากในกลุ ่มทดลองพบว่า  
Ibayashi และคณะ (2008)8 ให้กลุ่มทดลองทำการออกกำลังกายช่องปากในส่วนกล้ามเนื้อ facial 
expression, ลิ ้น, นวดกระตุ ้นต่อมน้ำลาย และ swallowing exercise, Nam และคณะ (2016)9  
กล ุ ่มทดลองทำการออกกำลังกายช ่องปากในส่วน  intra circumoral และ extra circumoral  
muscle, Takamoto และคณะ (2017)15 ให้กลุ่มทดลองออกกำลังกายช่องปากโดยใช้เครื่องมือ (lip 
closer training with rehab device), HÄGGLUND และคณะ (2019)16 กลุ่มทดลองออกกำลังกาย
ช่องปากโดยใช้เครื่องมือ oral neuromuscular training rehab device  นอกจากนี้มี 3 รายงาน
วิจัยเป็นการศึกษาแบบ 3 แขน ที่มีกลุ่มทดลอง 2 กลุ่มทำการเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดย Kim 
และคณะ (2020)13 ให้กลุ่มที่ 1 ใช้การออกกำลังกายช่องปากในส่วนริมฝีปาก ลิ้น และแก้ม กลุ่มที่ 2 
ออกกำลังกายช่องปากร่วมกับเคี้ยวหมากฝรั่ง, Seo และคณะ (2020)12 ให้กลุ่มที่ 1 ออกกำลังกาย
ช่องปาก กลุ่มที่ 2 ออกกำลังกายช่องปากร่วมกับการออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกาย (whole 
body exercise) ซึ ่งในกลุ ่มนี ้ต ัดออกจากการศึกษาเนื ่องจากเป็นการออกกำลังกายส่วนอ่ืน
นอกเหนือจากช่องปาก, Lee และคณะ (2020)11 ให้กลุ่มที่ 1 ออกกำลังกายช่องปากแบบ tongue 
hold swallowing exercise (THS) กล ุ ่มท ี ่  2 ออกกำล ังกายช ่องปากแบบ tongue pressure 
resistance training (TPRT) ส่วนความแตกต่างของระยะเวลาในการทำการศึกษา คือ 4 สัปดาห์9,15, 
5 สัปดาห์12, 8 สัปดาห์11, 3 เดือน14, 6 เดือน8 มี 2 การศึกษาที่ได้ทำการศึกษาหลังจากสิ้นสุดการทำ
การทดลอง (end of treatment) คือ Kim และคณะ (2020)13 ศึกษาผลที่ระยะ 11 สัปดาห์ และ 
HÄGGLUND และคณะ (2019)16 ศึกษาผลที่ระยะ 6 เดือน  

การประเมินอคติงานวิจัย  
รูปที่ 10 แสดงอคติของงานวิจัยแต่ละการศึกษา พบว่าทุกการศึกษามีความเสี่ยงต่อการเกิด

อคติไม่ชัดเจนในเรื่อง allocation concealment  เนื่องจากในรายงานวิจัยไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียด  
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มีรายงานวิจัยที่เป็น high risk of bias 5 การศึกษา7,9,12,14,16 โดยพบว่าเป็นหัวข้อการรายงานผลลัพธ์
ไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีการขาดหายของข้อมูลมากกว่าร้อยละ 20 และหัวข้อการปกปิดผู้เข้ารับการ
ทดลองและบุคลากรเนื่องจากเป็นการรายงานงานผลแบบ subjective outcome งานวิจัยที่เป็น 
low risk of bias 1 การศึกษา15 รูปที่ 11 แสดงอคติในภาพรวมของการศึกษา 

ผลต่อภาวะปากแห้ง  
ผลการวิเคราะห์อภิมานเมื่อพิจารณาจากอัตราการหลั่งน้ำลายพบว่าการออกกำลังกายช่อง

ปากมีอัตราการหลั่งน้ำลายสูงกว่าการไม่ได้รับการออกกำลังกายช่องปากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
(MD 0.17 mL/min; 95% CI 0.12 to 0.21; 3 studies; 176 participants) ผลการทดสอบความ
เป็นเอกพันธ์พบว่ามีความเป็นเอกพันธ์ระหว่างการศึกษา (p= 0.64; I2 = รอ้ยละ 0 ดังแสดงในรูปที่ 3  

ผลการวิเคราะห์อภิมานเมื่อประเมินโดยใช้แบบสอบถาม พบว่าการออกกำลังกายช่องปากมี
ผลต่อการลดอาการปากแห้งเมื่อประเมินโดยใช้แบบสอบถามในหัวข้อ คุณต้องจิบของเหลวเพ่ือช่วยใน
การกลืนอาหารแห้งหรือไม่ (OR 0.17; 95% CI 0.06 to 0.52; 1 study; 96 participants)  ผลการ
ทดสอบความเป็นเอกพันธ์ พบว่ามีความเป็นเอกพันธ์ระหว่างการศึกษา (p = 0.99; I2 = ร้อยละ 0 ดัง
แสดงในรูปที่ 4 แต่เมื่อประเมินโดยใช้แบบสอบถามในหัวข้อ ปากของคุณรู้สึกแห้งเมื่อรับประทาน
อาหารหรือไม่ พบว่าการออกกำลังกายช่องปากไม่มีผลต่อการลดอาการปากแห้ง โดยมีค่า OR 0.90; 
95% CI 0.26 to 3.10 ดังแสดงในรูปที่ 5 เช่นเดียวกับหัวข้อ คุณมีปัญหาในการกลืนอาหารหรือไม่ 
แต่เนื่องจากอาการภาวะปากแห้งในกลุ่มควบคุมมีจำนวนเพียง 1 เหตุการณ์ จึงได้ทำ sensitivity 
analysis ออกเป็น 3 แบบ แต่อย่างไรก็ตามทั้ง 3 แบบ ยังคงพบผลในทิศทางเดียวกันคือ แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ดังแสดงในรูปที ่6 

ผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่องปาก (Oral muscle strength) 
ผลการวิเคราะห์อภิมานพบว่าการออกกำลังกายช่องปากมีผลเพิ่มความแข็งแรงของลิ้นส่วน

หน้าแตกต่างกันอย่างไม ่ม ีสำคัญทางสถิต ิ (MD 0.67 kPa; 95% CI -3.80 to 5.14; p = 0.77;           
2 studies; 132 participants) ดังแสดงในรูปที ่7, มีผลเพ่ิมความแข็งแรงของลิ้นส่วนหลังแตกต่างกัน
อย่างไม่มีสำคัญทางสถิติ (MD -1.23 kPa; 95% CI -6.15 to 3.68; p = 0.62; 2 studies; 132 
participants) ดังแสดงในรูปที่ 8 และมีผลเพ่ิมความแข็งแรงของริมฝีปากแตกต่างกันอย่างไม่มีสำคัญ
ทางสถิต ิ(MD 1.04 kPa; 95% CI -4.46 to 6.54; p = 0.71; 1 studies; 74 participants) ดังแสดง
ในรูปที่ 9 เมื่อพิจารณาความเป็นเอกพันธ์ของการศึกษา พบว่ามีเฉพาะผลลัพธ์ด้านความแข็งแรงของ
ลิ้นส่วนหน้าและส่วนหลังเท่านั้นที่พบความไม่เป็นเอกพันธ์ โดยมีค่า p = 0.12; I2 = ร้อยละ 53 และ 
p = 0.06;  I2 = รอ้ยละ 65 ตามลำดับ  

มีงานวิจัยที่รายงานผลต่อความแข็งแรงของริมฝีปากโดยวัดจาก maximal lip closer force 
1 รายงานวิจัย15, การทำงานของระบบประสาทสั่งการที่ลิ้นและริมฝีปากโดยวัดจากการเคลื่อนไหว
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ของลิ้นและริมฝีปาก 1 รายงานวิจัย14, การทำงานของระบบบดเคี้ยววัดโดยใช้ mixing ability index 
(MAI) 1 รายงานวิจัย13, การกลืนโดยวัดจาก Repetitive saliva swallowing test8 และจำนวนคนที่
มี good swallowing  function13  อย่างละ 1 รายงานวิจัย ทุกรายงานวิจัยพบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับ
การออกกำลังกายช่องปากมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้สูงอายุที่
ไม่ได้รับการออกกำลังกายช่องปาก แต่ไม่สามารถวิเคราะห์อภิมานได้ เนื่องจากมี 1 รายงานวิจัย ผล
ต่อแรงบดเคี้ยว (occlusal force) พบ 2 การศึกษา8,13 แต่มีการรายงานผลที่ไม่ใช้ค่า mean จึงไม่
สามารถนำมาวิเคราะห์ meta-analysis ได้ โดยมี 1 รายงานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายช่องปาก
ส่งผลต่อแรงบดเค้ียวที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ8 แตอ่ย่างไรก็ตามมี 1 รายงานวิจัยที่พบว่าแรง
บดเคี้ยวเพิ่มขึ้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื ่อเทียบกับกลุ่มควบคุม13 นอกจากนี้มี        
1 รายงานวิจัย พบว่าการออกกำลังกายช่องปากมีผลต่อการกลืนที่ดีขึ้นเมื่อวัดจาก swallowing rate 
และพบว่ามีอาการสำลัก (sign of aspiration) ลดลง แต่เนื ่องจากมีเพียง 1 รายงานและมีคู่
เปรียบเทียบแตกต่างกันจึงไม่สามารถนำผลการศึกษามารวมสังเคราะห์ได้16 

                                                                       
 รูปที่  3  ประสิทธิผลของการออกกำลังกายช่องปากต่ออัตราการหลั่งน้ำลาย 

 

 
รูปที่ 4 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายช่องปากต่อภาวะปากแห้ง ประเมินโดยใช้แบบสอบถามหัวขอ้  Needing 

liquids when swallowing dry foods 

 
รูปที่ 5 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายช่องปากต่อภาวะปากแห้ง เมื่อประเมินโดยใช้แบบสอบถามหัวข้อ  

Feeling oral dryness when eating a meal   
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รูปที่ 6 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายช่องปากต่อภาวะปากแห้ง ประเมินโดยแบบสอบถามหัวข้อ Difficulties 
in swallowing food due to oral dryness  

 
รูปที่ 7 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายช่องปากต่อความแข็งแรงของลิ้นส่วนหน้า (anterior tongue strength)  

 
รูปที่ 8 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายช่องปากต่อความแข็งแรงของลิ้นส่วนหลัง (posterior tongue strength)  

 
รูปที่ 9 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายช่องปากต่อความแข็งแรงของริมฝีปาก (lip strength)  
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รูป 10  Risk of bias summary: review authors' judgements about each risk of bias item for each 
included study. 
 

 
รูป 11  Risk of bias graph: review authors' judgements about each risk of bias item presented as 
percentages across   all included studies 
 

อภิปรายผล   

งานวิจัยทั้ง 8 ฉบับมีความแตกต่างกันในรูปแบบการออกกำลังกายที่ใช้ ซึ่งมีทั้งแบบการออก
กำลังกายช่องปากอย่างง่ายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การเค้ียวหมากฝรั่ง หรือการใช้เครื่องมือช่วย
ในการฝึก ส่วนใหญ่เป็นการทดลองระยะสั้นที่มีระยะเวลาทดลองอยู่ระหว่าง 4 ถึง 8 สัปดาห์ มีเพียง 
2 การศึกษาที่ทำการศึกษาระยะยาวตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และมี 2 การศึกษาที่มีการศึกษาติดตามผล
หลังการทดลองร่วมด้วย ความถี่ที่ใช้ในการฝึกมีตั้งแต่ 2 ครั้ง/เดือนไปจนถึงฝึกทุกวัน เมื่อประเมิน
อคติงานวิจัยในภาพรวมพบว่าไม่ชัดเจน ผลการวิเคราะห์อภิมานครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าการออกกำลัง
กายช่องปากสามารถเพิ่มอัตราการหลั่งน้ำลายได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ไม่ได้รับการออกกำลังกาย จากการศึกษาของ Coultard และคณะ (2008)19 พบว่าคนทั่วไปจะเริ่มมี
อาการปากแห้งเมื่อมีค่า unstimulated salivary flow rate 0.2 mL/min ซึ่งในกลุ่มที่ได้รับการออก
กำลังกายช่องปาก ทุกการศึกษาพบว่ามีค่าเฉลี่ยมากกว่า 0.2 mL/min เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ที่ไม่ได้ออกกำลังกายช่องปาก ทุกการศึกษาพบว่ามีค่าเฉลี่ย < 0.2 mL/min ดังนั้นในกลุ่มที่ได้รับการ
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ออกกำลังกายช่องปากจะมีอาการปากแห้งลดลง และสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบและวิเคราะห์อภิมานของ Seo และคณะ (2019)17 โดยศึกษาผลของการได้รับโปรแกรมสุขภาพ
ช่องปากประกอบด้วยการให้สุขศึกษา การออกกำลังกายช่องปาก การแปรงฟัน และการนวดกระตุ้น
ต่อมน้ำลายต่อภาวะปากแห้งในผู้สูงอายุ พบว่าการออกกำลังกายช่องปากสามารถเพิ่มอัตราการหลั่ง
ของน้ำลายได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากได้ นอกจากนี้
ยังพบว่าสอดคล้องกับการศึกษาของ Smaoui และคณะ (2020)18 ซึ่งเป็นการทบทวนอย่างเป็นระบบ
ศึกษาถึงผลของ Lingual Resistance Training ต่อการกลืนในผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่ามีผลช่วยเพ่ิมแรงดัน
ของลิ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกลืนได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามพบว่าวิธีการวัดผลของแต่ละ
รายงานวิจัยมีความแตกต่างกันในเรื่องเครื่องมือวัด การปฏิบัติ หรือระยะเวลาการวัดผล จึงอาจส่งผล
ต่อประสิทธิผลของการออกกำลังกายช่องปากได้  รายงานวิจัยทั้ง 8 การศึกษาที่คัดเข้ามาแต่ละ
การศึกษามีการประเมินการทำหน้าที ่ของช่องปากแตกต่างกัน  และยังมีความหลากหลายของ
เครื่องมือที่ใช้วัดผลลัพธ์ มีการรายงานผลโดยไม่ได้ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทำให้ไม่
สามารถวัดผลลัพธ์โดยนำข้อมูลมารวมกันได้ ทำให้มีการวิเคราะห์อภิมานผลได้เพียง 4 ผลลัพธ์เท่านั้น 
ผลลัพธ์อื่นๆ ไม่สามารถนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์อภิมานได้ จึงยังไม่เห็นผลของการออกกำลังกาย
ช่องปากต่อการทำหน้าที่ช่องปากในด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถยืนยันผลจากการออกกำลังกายช่องปาก
ต่อการทำหน้าที่ของช่องปากได้ชัดเจน ควรต้องทำการศึกษาเพ่ิมเติมโดยใช้รายงานวิจัยที่มากขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาแสดงว่าการออกกำลังกายช่องปากในผู้สูงอายุสามารถช่วยเพ่ิม unstimulated 
salivary flow rate ได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ออกกำลังกายช่องปาก  แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ 
จำนวนการศึกษาที่คัดเข้ามาวิเคราะห์มีจำนวนน้อย และรายงานวิจัยที่คัดเข้ามามีความเสี่ยงต่อการ
เกิดอคติไม่ชัดเจน ผลการศึกษาในครั้งนี้จึงไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าการออกกำลังกายช่องปากใน
ผู้สูงอายุทำให้การทำหน้าที่ของช่องปากดีขึ้น จำเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติม 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธก์บัพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย 
โรคความดันโลหิตสูง ในเขตพื้นที่ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

Factors Related to Self-care Behavior of Hypertension Patients in Mae-
ao Sub-district Phan District Chiangrai Province 

 
พยงค์ ขุนสะอาด1 , เกวลี ดวงกำเหนิด2 และ สุเวช พมิน้ำเย็น3  

Payong Khunsaard, Kewali Duangkamnerd and Suwech Pimnumyen  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยนำ ปัจจัยเอ้ือ 
ปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 229 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ และสหสัมพันธ์แบบไควสแควร์  ผลการศึกษาการวิจัย 
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาปัจจัยนำ 
พบว่าปัจจัยนำด้านความรู้ส่วนใหญ่อยู่ระดับมาก และปัจจัยนำด้านเจตคติส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปาน
กลาง  ส่วนปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางและระดับมากตามลำดับ เมื่อนำ
ปัจจัยดังกล่าวมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ปัจจัย
นำด้านความรู้ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่ม ที่มี
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ  
 
คำสำคัญ: โรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
 
Abstract 
  The purpose of this research was to 1) study the level of self-care behavior 
behaviors of Hypertension Patients and Predisposing factors, Enabling factors, and 
Reinforcing factors of patients receiving services at Mae-ao Sub-District, Phan District, 
Chiang Rai Province, 2) study the relationship between Predisposing factors, Enabling 

 
1 อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย  E-mail: Payong.khun@gmail.com 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลยัเชียงราย 
3 อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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factors, and Reinforcing factors and self-care behaviors. The sample consisted of 229 
people. Data were analyzed using frequency, percentage and Chi-square statistics. The 
results of the research study found that the sample group have self-care behaviors at 
the level Moderate and the predisposing factors, knowledge and attitude had a high 
level and moderate level. Reinforcing factors of the sample at high level Attitude 
aspect and Enabling factors Moderate. The self-care behaviors of the sample group, it 
was found that predisposing factors, knowledge enabling factors, and reinforcing factors 
had significantly relationship with self-care behaviors.  
 

Keywords: Hypertension Self-Care Behavior  
 
บทนำ  
  กลุ่มโรค NCDs (Noncommunicable diseases หรือโรคไม่ติดต่อ) ยังคงเป็นปัญหาสุขภาพ
อันดับหนึ่งของโลกทั้งในมิติของจำนวนการเสียชีวิตและภาระโรคโดยรวม โดยประเทศไทยมีอัตราการ
เสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อต่ำสุด เมื่อเทียบในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียใต้ -ตะวันออก (SEARO) 
จากข้อมูลปี พ.ศ.2559 โรคไม่ติดต่อยังคงเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของประชาชนไทยทั้งในแง่
ภาระโรคและอัตราการเสียชีวิต อัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (30-69 ปี) จากโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ 
ประกอบด้วย โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจขาดเลือด, โรคเบาหวาน, ภาวะความดันโลหิตสูง และ
โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2559 หลังจากนั้นมี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อยและคงที่ในปี พ.ศ. 2561 โดยโรคหลอดเลือดสมองมีอัตราการเสียชีวิตก่อนวัย
อันควรสูงที่สุดเท่ากับ 44.3 รายต่อประชากรแสนคน และอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยโรค
หลอดเลือดสมองในผู้ชายสูงกว่าเพศหญิง (กรมควบคุมโรค, 2563) 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ จากข้อมูลระบบ
คลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center: HDC) ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยรายใหม่มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนในปี พ.ศ.2558 ถึงปี พ.ศ.2561 ในอัตราเพิ่มขึ้นที่ลดลง ทั้งนี้การ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูงประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
ผ่านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านโรคไม่ติดต่อ ซึ่งครอบคลุมประเด็นการจัดการปัจจัย
เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีมาตรการและกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การคัดกรอง 
ตลอดจนการรักษา โดยเกิดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานหลัก ได้แก่กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานภาคี
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วิชาการและภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลโดยมุ่งสู่เป้าหมายลดอัตราป่วย อัตราตายจากโรคไม่ติดต่อ 
(กรมควบคุมโรค, 2563) 
 จากสถานการณ์และการขับเคลื ่อนการดำเนินงานป้องกันโรคเบาหวานและโรคความ  
ดันโลหิตสูงของประเทศไทยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เพ่ือจะเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
แนวทางในการให้ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตนเอง เพื่อให้ป้องกันภาวะหรือ
อาการแทรกซ้อนของโรคต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย   
 1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย  
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง (กรมควบคุมโรค, 2563) 

ความดันโลหิตสูงคือค่าความดันที ่มากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท (mmhg) อาจ
แบ่งเป็นย่อยของความดันโลหิตสูงได้เป็น 2 ระยะคือความดันโลหิตสูงระยะที่ 1 (stage 1) คือมีความ
ดันเลือดช่วงหัวใจบีบตัว (systolic  blood pressure) อยู่ระหว่าง 140 -159 mmhg หรือมีความดัน
เลือดช่วงหัวใจคลายตัว (diastolic blood pressure) อยู่ระหว่าง 90-99 mmhg ส่วนความดันสูง
ระยะที่ 2 (stage 2) มีความดันช่วงหัวใจบีบตัว > 160 mmhg หรือมีความดันช่วงหัวใจคลายตัว 
>100 mmhg สำหรับผู้ที่มีความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัวอยู่ระหว่าง 120-139 mmhg หรือมี
ความดันเลือดช่วงหัวใจคลายตัวอยู่ระหว่าง 80-90 mmhg เรียกว่า อยู่ในภาวะ “ก่อนความดัน
โลหิตสูง” (prehypertension) ซึ่งคนในกลุ่มนี้สามารถใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเพ่ือ
ควบคุมความดันโดยไม่ต้องใช้ยา ทั้งนี้ค่าความดันโลหิตปกติของคนเราคือ 120/80 mmhg  

โรคความดันโลหิตสูง (hypertension) จึงหมายถึงภาวะที่ร่างกายมีข้อความดันโลหิตสูงกว่า
ปกติในขณะพักและสูงอยู่ตลอดเวลา โดยมีข้อความดันโลหิตตั้งแต่ระดับความดันโลหิตซิสโตลิก/   
ความดันเลือดช่วงหัวใจบีบตัว (Systolic blood pressure, SBP) >140 mmHg และ/หรือความดัน
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โลหิตไดแอสโตลิก/ความดันเลือดช่วงหัวใจคลายตัว Diastolic blood pressure , DBP ) > 90 
mmHg 
 การจำแนกระดับความดันโลหิตสูง 
 การจำแนกชนิดของโรคความดันโลหิตสูง สามารถจำแนกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่
ใช้ในการจำแนก ได้แก่ จำแนกตามสาเหตุของการเกิดโรคหรือจำแนกตามระดับความรุนแรงดังนี้ 

1. โรคความด ันโลห ิตส ูงชน ิดไม ่ทราบสาเหตุ  (Essential or Primary or Idiopathic 
hypertension ) เป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดที่พบได้มากกว่าร้อยละ 90 ของโรคความดันโลหิตสูง
ทั้งหมดที่พบในผู้ป่วยทุกวัย โรคความดันโลหิตสูงชนิดนี้เพื่อให้สามารถอธิบายสาเหตุการเกิดได้
แน่นอน พบว่าส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น เช่น กรรมพันธุ์ เพศ อายุ ที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้          
ความดันโลหิตสูงขึ้นจากการที่หลอดเลือดมีความเสื่อมตามวัย การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
ภาวะอ้วนและภาวะไขมันอุดตันในหลอดเลือด การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และขาดการออกกำลังกาย 
เป็นต้น 
 2. โรคความดันโลหิตสูงชนิดทราบสาเหตุ (Secondary hypertension) พบได้ประมาณร้อย
ละ 5-10 โรคความดันโลหิตสูงชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีโรคหรือชักนำมาก่อนซึ่งสาเหตุที่พบได้บ่อยคือ ไต 
โดยม ักพบในผ ู ้ ป ่ ว ย โรคไตท ั ้ งชน ิ ด เฉ ี ยบพล ันและ เร ื ้ อร ั ง โ รคเน ื ้ องอกต ่ อมหมวก ไต 
(Pheochromocytoma)  
 2. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรม  
 ทฤษฎี PRECEDE FRAMEWORK 
 กรอบแนวค ิดเก ี ่ ยวก ับ PRECEDE PRECEDE FRAMEWORK หร ือ PRECEDE Model                     
(สมคิด ทิมสาด, 2548) เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพแบบสหปัจจัย (Multiple 
Casuality Assumption) มีสมมติฐานว่า พฤติกรรมสุภาพของบุคคลมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลาย
ปัจจัย และการดำเนินงานเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ต้องวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมเสียก่อน
โดยอาศัยกระบวนการและวิธีการต่าง ๆ รวมกันเพื่อการวางแผนและกำหนดกลวิธีในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำว่าPRECEDE ย่อมาจาก Predisposing, Reinforcing, 
and Enabing Causes in Education al Diagnosis and Evaluation ซึ ่งหมายถึงกระบวนการใช้
ปัจจัยหลักหรือปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมในการวินิจฉัย และประเมินผลการดำเนินงานสุข
ศึกษา เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ PRECEDE FRAMEWORK เป็นกระบวนการวิเคราะห์
การดำเนินงานในลักษณะโครงการ เริ่มต้นจากเป้าหมายหรือสภาพการณ์ของปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่
หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นพิจารณาย้อนกลับไปยังสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร ทำไมหรือมีเหตุมาจากอะไร 
กล่าวคือ เป็นกระบวนการที่วิเคราะห์ย้อนกลับว่าสิ่งที่เป็นอยู่นั้นมีองค์ประกอบหรือปัจจัยนำอะไรบ้าง 
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ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์หรือสภาพดังปรากฏ แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนเพื่อดำเนินการ
แก้ไขพฤติกรรมให้ถูกต้อง 
วิธีดำเนินการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytical Cross – Sectional study design)  
      ประชากร 
 ประชากร คือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
แม่อ้อ จำนวน 525 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลแม่อ้อ จำนวน 229 คน ซึ่งกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ของทาโร่ ยามาเน่  ดังนี้   
สูตร n =      N 
                 1+Ne2    
 N=   525      
                1+525(0.05)2 

      = 228.26 คน  
 เมื่อ n = ขนาดตัวอย่างที่คำนวณได้ 
  N = จำนวนประชากรที่ทราบค่า 
  e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ 
  ถ้ากำหนดระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จะใช้ค่า 0.05 
จากการคำนวณกลุ่มตัวอย่าง ทางผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการเก็บ 229 คน  
 เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา (Inclusion criteria) ผู้วิจัยกำหนดคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่าง
ดังนี้ 
 1. เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ    
ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (หมู่ท่ี 1 ถึงหมู่ท่ี 20 และผู้ป่วยนอกเขต)   

2. มีการรับรู้ และมีสติสัมปชัญญะดี ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตหรือโรคประสาท 
 3. มีความสามารถในการสื ่อสาร ทั ้งการพูด การฟัง และสามารถตอบแบบสอบถามได้ 
 4. มีความยินดี และเต็มใจที่จะให้สัมภาษณ์ 
 เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 4 ส่วน     
ซึ่งผู้วิจัยปรับปรุงมาจาก (ปฐญาภรณ์ ลาลุน , 2554 และสมใจ จางวาง และคณะ, 2559) ส่วนที่ 1 
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ด้านปัจจัยนำด้านความรู้และด้านเจตคติ ส่วนที่ 2 ปัจจัยเอื้อ ส่วนที่ 3 ปัจจัยเสริม และส่วนที่ 4 
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  
 พื้นที่วิจัย 
 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ตำบลแม่
อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   
  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในเขต
พ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (หมู่ท่ี 1 ถึงหมู่ที่ 20 และ
ผู้ป่วยนอกเขต)  โดยผู้ศึกษาและผู้ช่วยวิจัยมีการแนะนำตัวเองและพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้กลุ่มตัวอย่างและอธิบายการเก็บข้อมูล ดำเนินการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง จากนั้น
คณะผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล นำข้อมูลมาลงรหัสตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้ว
นำไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปต่อไป   
 สถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ และสหสัมพันธ์แบบไควสแควร์ 
 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม  
ตารางท่ี 1 ระดับพฤติกรรมการดูแลตัวเองของกลุ่มตัวอย่าง (n = 229) 

ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง          จำนวน(n)          ร้อยละ 
ระดับมาก        52   22.7  
ระดับปานกลาง      129   56.3  
ระดับน้อย        48   21.0  

X = 2.01    S.D. = 0.66     Min = 1.00 Max. =3.00      
 จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 22.7 
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 ปัจจัยนำด้านความรู้และด้านเจตคติเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง   
ตารางท่ี 2  ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง  (n = 229) 

ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง        จำนวน(n)           ร้อยละ 
ระดับมาก      98   42.8  
ระดับปานกลาง      59   25.8  
ระดับน้อย      72   31.4  

X  = 0.80     S.D. = 1.50      Min=2.00    Max. = 10.00    
 จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 42.8 รองลงมาอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 31.4 
ตารางท่ี 3  ระดับเจตคติเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง  (n = 229) 

ระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง        จำนวน(n)           ร้อยละ 
ระดับมาก      73   31.9  
ระดับปานกลาง      90   39.3  
ระดับน้อย      66   28.8  

X = 2.03    S.D. = 0.78      Min = 1.00    Max. = 3.00    
 จากตารางที ่3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเจตคติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 31.9 
ตารางท่ี 4 ระดับปัจจัยเอื้อ 

ระดับปัจจัยเอ้ือ                     จำนวน(n)           ร้อยละ 
ระดับมาก       84   36.7   
ระดับปานกลาง      111   48.5  
ระดับน้อย       34   14.8 

X  = 2.21    S.D. = 0.68      Min = 1.00    Max. = 3.00      
จากตารางท ี ่  4  พบว ่ ากล ุ ่ มต ัวอย ่ า งส ่วนใหญ ่ม ี ระด ับป ัจจ ัย เอ ื ้ ออย ู ่ ในระดับ 

ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 36.7  
ตารางท่ี 5 ระดับปัจจัยเสริม 

ระดับปัจจัยเสริม                             จำนวน(n)           ร้อยละ 
ระดับมาก      118   51.5  
ระดับปานกลาง      63   27.5  
ระดับน้อย      48   21.0  
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X = 2.30     S.D. = 0.79      Min = 1.00    Max. = 3.00 
 จากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับปัจจัยเสริมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
51.5 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 27.5 
 ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ตารางท่ี 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง (n = 229) 

ปัจจัยนำ  พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
    P-value 

ด้านความรู้         0.005* 
ด้านเจตคติ         0.397 

*P < 0.05 
 จากตารางที่ 6 พบว่าปัจจัยนำด้านความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ส่วนด้านเจตคติไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ตารางท่ี 7 ความสัมพันธ์ระว่างปัจจัยเอื้อกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง (n = 229) 
ปัจจัยเอื้อ               พฤติกรรมการดูแลตนเอง 

    P-value 
ด้านปัจจัยเอื้อ               < 0.001 *      

*P < 0.05 
 จากตารางที่ 7 พบว่าปัจจัยเอื้อมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิต ิ
ตารางท่ี 8 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง (n = 229) 
ปัจจัยสริม       พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

 P-value 
ข้อมูลด้านปัจจัยเสริม     < 0.001 * 

*P < 0.05 
 จากตารางที่ 8 พบว่าปัจจัยเสริมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิต ิ
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ปัจจัยนำ พบว่าปัจจัยนำด้านความรู้ส่วนใหญ่อยู่ระดับมาก และปัจจัยนำด้านเจตคติส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง  ส่วนปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางและระดับมาก
ตามลำดับ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งจะได้รับการให้สุขศึกษาจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกครั้งที่ต้องมารับยา จึงมีความรู้อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้การที่บุคคลมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองในระดับปานกลางนั้น โดยมีสาเหตุมาจากการกระตุ้นของสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอก 
คือ ทั้งปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม ซึ่งมีทั้งระดับปานกลางและระดับมาก จึงทำให้บุคคลมี
ความพร้อมในการแสดงพฤติกรรมระดับปานกลางเท่านั้น (สมใจ จางวาง, เทพกร พิทยภินัน และ   
นิรชร ชูติพัฒนะ, 2559) 
 2. ปัจจัยนำ ประกอบด้วยความรู้และเจตติ พบว่าปัจจัยนำ ด้านความรู้มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู ้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและด้านเจตคติไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยสำคัญ อาจเนื่องจากผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่อ้อทุกคนจะได้รับความรู้และ
คำแนะนำในการปฏิบัติตัวทุกครั้ง จึงทำให้มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว แต่ก็อาจจะเป็นความรู้เรื่องเดิมซ้ำ
เป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย หรือในบางครั้งความรู้ที่ได้รับอาจไม่ตรงกับ
ปัญหาของผู้ป่วย (จิราวรรณ เจนจบ และสุพัฒนา คำสอน, 2559) 
 ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ  ข้อค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่า การที่บุคคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันโรคนั้น ขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย เช่น ความรู้ การได้รับข้อมูลข่าวสาร และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมหรือบุคคลรอบข้าง 
(ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ และคณะ, 2559) สอดคล้องกับงานวิจัย กัญญา ศรีอ้วนและคณะ (2557) 
ศึกษาเก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคความดัน
โลหิตสูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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แนวทางการจัดการขยะบ้านป่ารวก ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
The Guide Line for waste Management in Paruak 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาแนวทางการจัดการขยะบ้านป่ารวก ต าบลดงมะดะ อ าเภอ 
แม่ลาว จังหวัดเชียงราย และเพ่ือประเมินแนวทางการจัดการขยะบ้านป่ารวก ต าบลดงมะดะ อ าเภอ
แม่ลาว จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างคือ ตัวแทนครัวเรือนชุมชนบ้านป่ารวก ต าบลดงมะดะ อ าเภอ 
แม่ลาว จังหวัดเชียงราย จ านวน 82 หลังคาเรือน และคณะกรรมการการจัดการขยะบ้านป่ารวก 
ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย วิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ผลการสนทนากลุ่ม ได้แนวทางจัดการขยะโดยชุมชนควรจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะและน าขยะไปใช้ประโยชน์ และการรณรงค์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ  ผลการให้ความรู้ พบว่า 
ก่อนท ากิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ อยู่ในระดับปานกลาง และหลังท ากิจกรรม มีความรู้
อยู่ในระดับมาก พฤติกรรมการคัดแยกขยะ พบว่า ก่อนการท ากิจกรรม มีพฤติกรรมอยู่ในระดับปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง และพฤติกรรมการคัดแยกขยะหลังการด าเนินการอยู่ในระดับปฏิบัติถูกต้อง       
 
ค าส าคัญ: แนวทางการจัดการขยะ การสนทนากลุ่ม  
 
Abstract 
  The purpose of research was to 1) develop  guidelines for waste management  
in Paruak, Dongmada Sub-district, Maelao District, ChiangRai Province 2)to assess 
waste  management  practice.  Samples was a representative of households or family 
members responsible for waste management, one person per household living in 
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Paruak, Dongmada Sub-district, Maelao District, ChiangRai Province, total 82 households 
consisting representatives from various areas in the village. Qualitative data analysis by 
using the information from discussion group. Data were analyzed using mean and 
percentage. Focus group agreed to develop  guidelines for waste management to 
provide knowledge and giving campaign. The result found that, before the activity 
knowledge at a moderate level, after the activity knowledge at a high level. The 
garbage separation behavior, before the activity is in wrong level, after the activity it is 
in correct level 
 

Keywords: The Guide Line for waste Management, Focus group 
 

บทนำ  
  ปัจจุบันขยะเป็นปัญหาสำคัญในระดับโลกที่หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่ต้องประสบ
ปัญหาเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี ที่มีการประดิษฐ์ และพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้อำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์มากขึ้นเป็นสาเหตุ
ให้มีจำนวนขยะเพ่ิมขึ้นและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งมีท้ัง ขยะจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร 
ครัวเรือนและสารเคมีอันตรายเป็นเหตุให้เกิดขยะเศษสิ่งของเหลือใช้มีปริมาณมากขึ้น ในทศวรรษ    
ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าได้เกิดปัญหาขยะรุนแรงขึ้น  ปัญหาจากของเหลือทิ้งเป็นต้นเหตุสำคัญที่
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และที่ยังไม่สามารถกำจัดได้
หมด และที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤติขยะมีแนวโน้มจะเพิ ่มมากขึ ้น ในขณะที่
กระบวนการการจัดขยะตกค้างยังไม่ได้รับการแก้ไขและการบริหารจัดการยังไม่ถูกหลักวิชาการ
เท่าท่ีควร (ณิชชา บูรณสิงห์ ,2558) 
 สำหรับบ้านป่ารวก ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 
250 ไร่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำลำคลองกระจายทั่วพื้นที่ ประชากรทั้งหมด 466 
คน จำนวนครัวเรือน 145 หลังคาเรือน ส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่   
ทำสวน การปลูกพืชผัก มีการปลูกพืชล้มลุกและยาสูบ นอกจากนั้นยังมีการ เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว ควาย 
สุกร เป็นต้น จาการสำรวจพื้นที่ทั่วไปของบ้านป่ารวก ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
พบว่ามีถังขยะจำนวนมาก ซึ่งเป็นถังขยะของชุมชน บ้านป่ารวก ที่มาจากครัวเรือนบ้านป่ารวก โดยไม่
มีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ทำให้มีการปะปนกันทั้งขยะย่อยสลายและขยะรีไซเคิลและมีปริมาณ
มาก โดยทางหมู่บ้านได้จัดตั้งที่พักขยะไว้ที่หอประชุมของหมู่บ้าน ก่อนที่จะมีการนำไปกำจัด ซึ่งการ
นำไปกำจัดนั้นจะมีรถขยะจากเทศบาลมาขนขยะไปทิ้งนอกพื้นที่ และไม่มีการคัดแยกขยะก่อนที่จ ะ
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นำมากำจัด เลยทำให้มีปริมาณขยะมากและเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นตามไปด้วย (โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลดงมะดะ,2561) 
 จากสภาพปัญหาการไม่คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ทำให้เกิดปัญหาปริมาณจำนวนขยะ        
ในชุมชนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เป็นปัญหาที่ชุมชนจำเป็นต้องหาแนวทางในการแก้ไข ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอย่างเหมาะสมร่วมกับชุมชน โดยให้คนในชุมชนร่วมกันออกแบบ 
วางแผน ดำเนินการคัดแยกและจัดการขยะที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชน เพ่ือนำไปสู่การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและยังเป็นการสร้างสุขนิสัยที่ดีในการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ
และกำจัดขยะที่ยั่งยืนในชุมชนบ้านป่ารวกต่อไปต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย   
 1. เพื่อหาแนวทางการจัดการขยะบ้านป่ารวก ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
 2. เพื่อประเมินแนวทางการจัดการขยะบ้านป่ารวก ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเก่ียวกับมูลฝอย  
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (2535) ได้ให้ความหมายของ มูลฝอย ไว้ว่า เศษกระดาษ 
เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่ง
อ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน   
 ศรินทร์ทิพย์ กริมเขียว (2550) ได้กล่าวว่า มูลฝอย นอกจากมีความหมายตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 แล้วยังความหมายครอบคลุมถึง เศษของเหลือใช้จากกิจกรรม
ต่างๆ ที่ถูกทิ้งจากชุมชน ซึ่งได้แก่ มูลฝอย ที่เกิดจากบ้านพักอาศัย ร้านค้า เขตพาณิชยกรรม อาคาร 
สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจบริการต่าง ๆ และจากเขตเกษตรกรรมด้วย 
 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2559) ให้ความหมายมูลฝอย ไว้ว่า หมายถึงสิ่งของเหลือ
ทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจน ใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว บางชนิดเป็น
ของแข็งหรือกากของเสีย (Solid Waste) มีผลเสียต่อสุขภาพ ทางกายและจิตใจเนื ่องจากความ
สกปรกเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคทำให้เกิดมลพิษและทัศนะอุจาด 
 จากความหมายดังกล่าวผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่ามูลฝอยหมายถึงสิ่งของที่เหลือใช้จากการ
อุปโภค บริโภค อาจจะไม่ต้องการใช้ หรือเสื ่อมสภาพจากสถานที่ต่างๆ ทั ้งบ้านเรือน สถานที่
สาธารณะ โรงงาน อุตสาหกรรม หรือสิ่งอื ่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี ้ยงสัตว์ เช่น เศษ
กระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า รวมถึง มูลสัตว์ 
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ซากสัตว์ และอาจทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพทางกายและจิตใจ เนื่องจากความสกปรก เป็นแหล่ ง
เพาะเชื้อโรค ทำให้เกิดมลพิษและทัศนะอุดจาด 
 แหล่งกำเนิดมูลฝอย 
 การจำแนกประเภทของมูลฝอยมีการจำแนกหลายลักษณะพิจารณาจากองค์ประกอบหรือ
แหล่งกำเนิดของมูลฝอย ในที่นี ้จะอาศัยการจำแนกประเภทโดยใช้แหล่งกำเนิดเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา ซึ่งสามารถจำแนกออกได้ 3 ประเภท คือ (กรมควบคุมมลพิษ, 2544) 
 1. มูลฝอยชุมชนได้แก่มูลฝอยจากสถานที่ต่างๆดังนี้  
  (1) ที่พักอาศัย 
  (2) ย่านธุรกิจการค้า 
  (3) ตลาดสด 
  (4) สถานที่ราชการหรือสถาบันทางการศึกษา 
  (5) โรงพยาบาล 
 ลักษณะของมูลฝอยอาจขึ้นอยู่กับกิจกรรมต่างๆ ตามประเภทของแหล่งกำเนิด เช่น มูลฝอย
จากที่พักอาศัย ตลาดสด ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เศษอาหาร พืช ผัก ส่วนมูลฝอยจากสถานที่ราชการ
หรือโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเศษวัสดุเหลือใช้จากสำนักงาน เช่น กระดาษถุงพลาสติก มูลฝอย 
จากโรงพยาบาล เช่น เนื้อเยื่อ ชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆ เป็นต้น 
 2. มูลฝอยจากการเกษตรกรรม เช่น จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และจากการเพาะปลูก ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นสารอินทรีย์ที ่พร้อมจะเน่าย่อยสลายส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เช่น เศษพืช ผัก มูลสัตว์ เป็นต้น         
ในเขตเกษตรกรรมบางแห่งมีการใช้สารเคมีและวัตถุมีพิษต่างๆ ซึ่งเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 
 3. มูลฝอยอุตสาหกรรมได้แก่มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั้งจากกระบวนการผลิต 
หรือปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ ลักษณะมูลฝอยแบ่งเป็นมูลฝอยทั่วไป จากกิจวัตรประจำวันหรือบ้านพัก
คนงาน และของเสียอันตรายซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต เช่น คราบน้ำมัน สารละลายใช้แล้ว รวมทั้ง
วัตถุดิบต่างๆ 
ปริมาณของมูลฝอย 
 องค์ประกอบที ่ม ีผลต่อการเปลี ่ยนแปลงปริมาณมูลฝอย ปริมาณมูลฝอยขึ ้นอย ู ่กับ
องค์ประกอบหลายอย่าง และสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอผู้มีหน้าที่ในการจัดการมูลฝอยจำเป็นต้อง
บันทึก ปริมาณมูลฝอยไว้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการกำจัดการเก็บขน วางแผนการปรับปรุง การ
ปฏิบัติงาน หรือการจัดการงบประมาณตลอดจนการวางแผนการจัดการในอนาคตองค์ประกอบสำคัญ
ที่มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงปริมาณของมูลฝอย มีดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2544) 
 1. ลักษณะที่ตั ้งทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ ่น (GeographicalLocation) หมายถึง สถานที่ 
ต่างกันทำให้มูลฝอยที่เกิดขึ้นต่างกัน เช่น สถานที่ตั ้งริมทะเล มักพบเศษปลา เศษเปลือกหอยได้
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มากกว่า มูลฝอยชนิดอื่นๆ หรือสถานที่มีภูมิประเทศเป็นป่าและที่ราบสูงจะพบมูลฝอยเป็นเปลือก
ผลไม้ เป็นต้น 
 2. ความหนาแน่นของประชาชน (Population Density) บริเวณที่มีอยู่อาศัยหนาแน่นจะมี
ปริมาณมูลฝอยมากกว่าบริเวณท่ีมีผู้อาศัยน้อย 
 3. ฤดูกาล (Season) ฤดูกาลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณมูลฝอยมาก เช่น ฤดูกาลที่มี
ผลไม้ ปริมาณมูลฝอยจำพวกเปลือกและผลไม้มาก เพราะเหลือจาการบริโภคของประชาชนและยิ่ง 
หากราคาผลไม้ในปีนั้น ๆ มีราคาถูก จะทำให้มีเปลือกผลไม้และเศษผลไม้เหลือทิ้งในปีนั้นๆ มากขึ้น 
 4. อุปนิส ัยของประชาชนในชุมชน (Habit of People in Community) อุปนิส ัยของ 
ประชาชนในชุมชนที่มีอุปนิสัยรักความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยจะมีปริมาณมูลฝอยในการเก็บ
ขน มากกว่าประชาชนที่มีอุปนิสัยไม่รักความเป็นระเบียบ ซึ่งจะทิ้งมูลฝอยกระจัดกระจายไม่รวบรวม
เป็นที่ เป็นทาง ปริมาณมูลฝอยในการเก็บขนจึงน้อย แต่จะพบตามถนน แม่น้ำลำคลองที่สาธารณะ 
 5. สภาวะเศรษฐกิจ (EconomicStatus) ชุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีย่อมมีกำลังซื้อ 
สินค้าสูงกว่าชุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำ ซึ่งทำให้มีปริมาณมูลฝอยมากกว่า 
 6. การบร ิการเก ็บรวบรวมและกำจ ัดม ูลฝอย (Collection Services and Disposal 
Methods) องค์ประกอบนี้มีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณมูลฝอย หากการบริการเก็บขน 
มูลฝอยไม่สม่ำเสมอ ประชาชนก็ไม่กล้านำมูลฝอยออกมาทิ้ง ปริมาณมูลฝอยก็น้อยลง 
 7. กฎหมายข้อบังคับและความร่วมมือของประชาชนการบังคับใช้กฎหมายและ ความร่วมมือ 
ของประชาชน มีส่วนทำให้ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นลดลง 
 การคัดแยกขยะ 
 กรมควบคุมมลพิษ (2550) ได้ให้ความหมายการคัดแยกขยะ ไว้ว่าการคัดแยกขยะ เพื่อให้
สะดวกแก่การนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ โดยทั่วไปแยกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 1. ขยะเศษอาหาร หรือขยะที่เน่าเสียได้ เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมากและส่ง
กลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ใน
การเกษตรได้ ตัวอย่างขยะเศษอาหาร เช่น เศษผักผลไม้ เปลือกผลไม้ เนื้อสัตว์  เศษอาหาร เศษไม้  
เศษใบไม้  
 2. ขยะอันตราย ถือเป็นขยะที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพ 
เคมี และชีวภาพ เช่น ติดไฟง่าย ระเบิดได้ มีสารกัดกร่อนขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ 
กระป๋องยาฆ่าแมลงเครื่องสำอาง น้ำมันเครื่อง ภาชนะน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ 
 3. ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆ ได้       
ขยะทั้ง 3 ประเภทข้างต้น ทำให้ต้องท้ิงเพ่ือให้รถมาเก็บขนไปทำลายหรือกำจัดต่อไป เช่น เศษกระจก
แตก เปลือกลูกอม ซองขนม ซองบะหมี่สำเร็จรูป  
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 4. ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี้ บางส่วนสามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้
ใหม่ได้ เป็นการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ได้แก่ แก้วพลาสติกกระดาษ  กระป๋อง อะลูมิเนียม 
กระป๋องเหล็ก เศษผ้า 
 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 สำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ (2557) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสนทนากลุ่ม 
(Focus group) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาของผู ้ให้ข้อมูล ซึ ่งเป็นบุคคลที่
สามารถให้คำตอบในประเด็นที่ต้องการศึกษาได้ โดยจัดให้มีกลุ่มสนทนาประมาณ 6-12 คน ซึ่งกลุ่มที่
จะมีลักษณะโต้ตอบโต้แย้งกันดีที่สุดคือ 7-8 คน และจะต้องมีผู้ดำเนินการสนทนา (Moderator) เป็น
ผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือ
แนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซ้ึง 
 หลักการของการสนทนากลุ่ม 
 วิธีเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการจัดให้คนที่เลือกจากประชากรที่ต้องการศึกษาจำนวนไม่มาก
นักมาร่วมวงสนทนากัน เพื่ออภิปรายพูดคุยกัน โดยมุ่งประเด็นการสนทนาไปยังเรื่องที่สนใจศึกษาใน
การจัดการสนทนากลุ่มอย่างเป็นระบบ อาจเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจำนวน 7-12 คน ที่มีลักษณะ
บางประชากร สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ระหว่างพูดคุย มีพิธีกรเป็นผู้ดำเนิน
รายการ มีผู้จดบันทึกเป็นผู้จดย่อเนื้อหาการสนทนา และมีเทปบันทึกเสียงบันทึกรายละเอียดของการ
พูดคุย เมื่อเสร็จสิ้นการสนทนา ผู้บันทึกจะถอดรายละเอียดจากเทปที่บันทึกไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์ต่อไป ลักษณะสำคัญของการสนทนากลุ ่ม คือ ต้องกำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ       
ขนาดสมาชิกที่เหมาะสมคือ 6-12 คน ที่ไม่รู้จักมาก่อน เลือกมาเพราะมีคุณสมบัติที่เหมาะกับประเด็น
สนทนา กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์กำหนดไว้ล่วงหน้า ว่าใคร สัมภาษณ์ประเด็นอะไร 
 ประโยชน์ของการทำสนทนากลุ่ม 
 1. ใช้ในการศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก การรับรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรม 
 2. ใช้ในการกำหนดสมมติฐานใหม่ๆ 
 3. ใช้ในการกำหนดคำถามต่างๆที่ใช้ในแบบสอบถาม 
 4. ใช้ค้นหาคำตอบที่ยังคลุมเครือ หรือยังไม่แน่ชัดของการวิจัยแบบสำรวจ เพื่อช่วยให้
งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 5. ใช้ในการประเมินผลทางด้านธุรกิจ 
 ขั้นตอนการจัดสนทนากลุ่ม 
 1. กำหนดวัตถุประสงค์ (6-8 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
 2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ให้ข้อมูล (6-8 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
 3. รวบรวมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร่วมงาน (6-8 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
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 4. ตัดสินใจว่าจะทำกี่กลุ่ม (4-5 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
 5. วางแผนเรื่องระยะเวลาและตารางเวลา (4-5 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
 6. ออกแบบแนวคำถาม ควรเรียงคำถามจากคำถามที่เป็นเรื่องทั่วๆไป เบาๆ ง่ายต่อการ
เข้าใจ และสร้างบรรยากาศให้คุ้นเคยกันระหว่างนักวิจัยกับผู้เข้าร่วมสนทนาแล้วจึงวก เข้าสู่คำถาม
หลัก หรือคำถามหลักของประเด็นที่ทำการศึกษาแล้วจึงจบลงด้วยคำถามเบาๆอีกครั้ง เพื่อผ่อนคลาย
บรรยากาศในวงสนทนาและสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองในช่วงท้ายอาจ เติมคำถามเสริมเข้าไปแต่
ต้องเป็นคำถามสั้นๆอาจเป็นคำถามที่ไม่ได้เตรียมมา ก่อน แต่เป็นคำถามที่ปรากฏขึ้นมาระหว่างการ
สนทนา (4-5 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
 7. ทดสอบแนวคำถามท่ีสร้างข้ึน (4-5 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
 8. ทำความเข้าใจกับผู้ดำเนินการสนทนา (Moderator) และผู้จดบันทึก (Note taker) (4-5 
สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบผสมผสาน (mixed methods research)   
      ประชากรเป้าหมาย 
 1. ประชากรครัวเรือนในชุมชนบ้านป่ารวก ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มี
จำนวน 145 หลังคาเรือน โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนครัวเรือนละ 1 คนที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
ได้ตลอดโครงการ สามารถอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านป่ารวก ตำบลดงมะดะ 
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวน 82 หลังคาเรือน  
 2. คณะกรรมการการจัดการขยะบ้านป่ารวก ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
ประกอบด้วย  
  - ผู้นำชุมชน จำนวน 1 คน/ผู้ช่วยผู้นำชุมชน จำนวน 1 คน 
  - ตัวแทน อสม จำนวน 1 คน 
  - ตัวแทนจากคุ้มต่างๆ จำนวน 2 คน 
    รวมเป็นจำนวน 5 คน  
 เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)แบบคำถามการทำ Focus Group ประกอบด้วยข้อ
คำถาม คือ จุดทิ้งขยะ สภาพขยะที่ครัวเรือนนำมาทิ้ง การจัดการขยะในชุมชน ปัญหาเกี่ยวกับขยะใน
ชุมชนและแนวทางในการแก้ปัญหาขยะในชุมชน 2)แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะของ
ครัวเรือน จำนวนทั้งหมด 10 ข้อ 3)แบบสอบถามพฤติกรรมการคัดแยกขยะ จำนวน 20 ข้อ  
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อขอความร่วมมือในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยว
ความรู้และพฤติกรรมการคัดแยกขยะของคนในชุมชนก่อนดำเนินกิจกรรม 
 2. คณะผู้วิจัยและผู้นำชุมชนได้จัดทำสนทนากลุ่มในคณะกรรมการการจัดการขยะเพ่ือค้นหา
ปัญหาขยะของชุมชนบ้านป่ารวก ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และแนวทางการ
ดำเนินกิจกรรมของปัญหาขยะในชุมชน 
 3. ค้นหาตัวแทนครัวเรือน จำนวน 82 ครัวเรือน โดยแจ้งปัญหาขยะในชุมชนและแจก
แบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการคัดแยกขยะก่อนดำเนินกิจกรรม 
 4. ดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาขยะในชุมชนบ้านป่ารวก โดยแนวทางแก้ปัญหานำมาจาก
การทำสนทนา 
 5. เก็บแบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการคัดแยกขยะหลังการดำเนินกิจกรรม 
 6. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการคัดแยกขยะก่อนและ
หลังการดำเนินกิจกรรม ให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำมาวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องเรียบร้อย
แล้ว นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปต่อไป   
 

 สถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการนำข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มคณะกรรมการ
การจัดการขยะ ในรูปแบบของการจดบันทึกตามที่ผู ้ว ิจัยได้ตั ้งประเด็นคำถาม เพื ่อสรุปผลตาม           
ที่คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะมุมมองของตนเองในประเด็นสภาพปัญหาปัจจุบัน
ในการคัดแยกขยะโดยการมีส่วนร่วมของครัวเรือน การกำหนดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะและการรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกต้อง 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม โดยการใช้คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 
ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
 

ผลการวิจัย 
1. การสนทนากลุ่มในคณะกรรมการ 
 การสนทนากลุ่ม ในกลุ่มคณะกรรมการและคณะผู้วิจัย ซึ่งสนทนาในประเด็น ดังนี้ 
 1.1 จุดทิ ้งขยะ คือ ขยะอันตรายจะมีจุดทิ ้งอยู ่ที ่ศาลาการประชุมหมู ่บ้าน ขยะทั ่วไป        
ขยะรีไซเคิล จะมีรถเก็บขยะจากเทศบาลมาเก็บทุกๆวันอังคารและพฤหัสบดี 
 1.2 สภาพขยะที่ครัวเรือนนำมาท้ิง คือ ส่วนมากจะเป็นขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไป 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1914 
 

 1.3 การจัดการขยะในชุมชน คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล จะท้ิงให้กับรถเก็บขยะของเทศบาล 
ขยะอินทรีย์จะนำไปทิ้งที่จุดทิ้งขยะของหมู่บ้าน และขยะอินทรีย์ ในแต่ละหลังคาเรือนจะมีหลุมทิ้ง
ขยะอินทรีย์และบางหลังเรือนจะนำขยะประเภทขยะอินทีรย์ไปเลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ย 
  1.4 ปัญหาที ่เกี ่ยวกับขยะในชุมชน คือ คนในชุมชนไม่มีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง          
และบางหลังคาเรือนมีการคัดแยกขยะที่ไม่ถูกต้อง บางหลังคาเรือนนำขยะอินทรีย์ใส่รวมกับขยะทั่วไป
ก่อนนำไปทิ้งให้กับเทศบาล บางหลังเรือนไม่เข้าร่วมการทิ้งขยะกับเทศบาลและนำขยะในครัวเรือน
ของตนไปกำจัดที่นาของตนเอง โดยมีการกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง และไม่มีการนำขยะไปรีไซเคิลใช้
ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง  
 1.5 แนวทางในการแก้ปัญหาขยะในชุมชน คือ การจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะและรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน 
 2. ค่าเฉลี่ยของความรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะก่อนและหลังการให้ ความรู้และรณรงค์ 
ตารางที ่1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะก่อนหลังการให้
 ความรู้และรณรงค์ 

รายการ ค่าเฉลี่ยก่อน
การให้ความรู้ 

ค่าเฉลี่ยหลัง
การให้ความรู้ 

ค่าเฉลี่ยท่ี
เพิ่มข้ึน 

1. หลอดไฟฟ้าจัดเป็นขยะอันตรายใช่หรือไม่ 6.89 9.87 2.98 
2. เราต้องทิ้งเศษใบไม้ในถังขยะท่ัวไป 4.87 9.63 4.76 
3. เศษอาหารจัดเป็นขยะย่อยสลาย 6.70 9.75 3.05 
4. ถุงพลาสติก และเศษอาหารทิ้งในถังขยะเดียวกันได้ 4.26 9.75 5.49 
5. ขยะแห้ง เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ ซองขนม 
กล่องนม ต้องทิ้งในถังขยะทั่วไป 

2.68 9.75 7.07 

6. เศษกระดาษและถ่านไฟฉายเป็นขยะประเภท
เดียวกัน 

3.17 9.75 6.58 

7. ผักและผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ นำไปทำปุ๋ยหมักได้ 9.26 10.00 0.74 
8. ขวดน้ำพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก 9.02 10.00 0.98 
9. การคัดแยกขยะก่อนทิ้งจะช่วยลดปริมาณของขยะได้ 8.53 9.75 1.22 
10. ถ่านไฟฉายจัดเป็นขยะอันตราย 9.14 9.87 0.73 

ค่าเฉลี่ยรวม 6.45 9.81 3.36 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับขยะก่อนการดำเนินกิจกรรม เฉลี่ย 6.45 
อยู่ในระดับมากและหลังการดำเนินกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับขยะ เฉลี่ย 9.81 อยู่ในระดับมาก        มี
ความรู้เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 3.36 ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการทิ้งขยะแห้ง เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ ซองขนม 
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กลอ่งนม ต้องทิ้งในถังขยะทั่วไปเพ่ิมข้ึน 7.07 อยู่ในระดับมาก รองลงมีความรู้เกี่ยวกับมาเศษกระดาษ
และถ่านไฟฉายเป็นขยะประเภทเดียวกันและถุงพลาสติก และเศษอาหารทิ้งในถังขยะเดียวกันได้     
อยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 6.58 และ 5.49 ตามลำดับ 
 3. พฤติกรรมการคัดแยกขยะของคนในชุมชน 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนและหลังการดำเนินกิจกรรม 

ข้อที่ รายการ ค่าเฉลี่ย
ก่อน 

ค่าเฉลี่ย
หลัง 

ค่าเฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้น 

1 ท่านนำหลอดไฟที่เสียแล้ว ไปทิ้งถังขยะใส่ขยะ
อันตรายของชุมชน 

0.45 
 

2.00 1.55 

2 ท่านทิ้งเศษอาหารรวมกับขยะอื่นๆ 0.50 1.91 1.41 
3 ท่านทิ้งขวดสเปรย์ยาฆ่าแมลงรวมกับขยะทั่วไป 0.45 1.95 1.50 
4 ท่านนำขยะเปียก เช่น ผักผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้

ไม้  ไปหมักเป็นปุ๋ย 
0.56 

 
1.91 1.35 

5 ท่านทิ้งถ่านไฟฉายรวมกับขยะทั่วไป 0.56 1.93 1.37 
6 ขยะที่เป็นประเภทกล่องกระดาษ หนังสือพิมพ์

เก่า สมุดหนังสือของบุตรหลานที่ไม่ได้ใช้แล้ว 
ครอบครัวของท่านจะนำไปขายให้กับรถซาเล้ง
รับซื้อของเก่าหรือนำไปใช้ใหม่อีก 

0.43 
 
 
 

2.00 1.57 

7 ท่านทิ้งขวดน้ำพลาสติกในถังขยะทั่วไป 0.60 0.63 0.03 
8 ท่านจะบอกหรือเตือนเพื่อนบ้าน เมื่อเขาไม่แยก

ขยะก่อน 
0.55 

 
1.05 0.50 

9 ท่านนำเศษแก้วที่แตกทิ้งในถังขยะทั่วไป 0.59 0.70 0.11 

10 ท่านได้มีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง 0.37 1.93 1.56 
11 ท่านมีการรวบรวม พลาสเตอร์ปิดแผล ผ้าก๊อซ 

สำลี ที่ใช้แล้วไปทิ้งที่ถังขยะ รพ.สต. 
0.56 

 
1.89 1.33 

12 ท่านมีการแยกขยะเปียกและขยะแห้งออกจาก
กันก่อนทิ้งถังขยะ 

0.50 
 

1.93 
 

1.43 

13 ท่านจะคัดแยกขยะในบ้านของท่าน เพื่อนำขยะ
ไปใช้ประโยชน์ 

0.79 1.93 
 

1.23 

14 ท่านทิ้งขยะตามถังที่ชุมชนจัดเตรียมไว้ 0.38 1.99 1.61 
15 ท่านมีการแยกกระดาษและถุงพลาสติกออกจาก

กันก่อนนำไปทิ้งถังขยะ เช่น เก็บถุงไว้ใช้ใหม่แล้ว
ทิ้งกระดาษลงถังขยะ 

0.66 1.96 1.30 
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ข้อที่ รายการ ค่าเฉลี่ย
ก่อน 

ค่าเฉลี่ย
หลัง 

ค่าเฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้น 

16 ท่านนำกะละมังที่ไม่ไม่ใช้แล้ว นำมาใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ เช่น นำไปทำเป็นกระถางต้นไม้ 

0.80 1.99 1.19 

17 กระจกที่แตกหรือขวดแก้วที่แตกท่านนำไปทิ้งถัง
ขยะอันตรายของชุมชน 

0.66 1.99 1.33 

18 ท่านเทขยะทิ้งรวมกันในถุงดำ แล้วนำไปตั้งไว้
หน้าบ้านเพื่อรอเทศบาลมาเก็บ 

1.00 2.00 1.00 

19 ท่านนำกระป๋องโค้ก กระป๋องเบียร์ มาทำเป็น
สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 

1.15 1.57 0.42 

20 ท่านนำเสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้ว มาใช้เป็นผ้าเช็ดมือ 
เช็ดโต๊ะ หรือนำไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 

0.65 1.34 0.69 

ค่าเฉลี่ยรวม 0.61 1.73 1.12 

 จากตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนและหลังการดำเนินกิจกรรมการคัดแยก
ขยะ ซึ่งพบว่า พฤติกรรมการคัดแยกขยะก่อนการดำเนินกิจกรรม เฉลี่ย 0.61 อยู่ในระดับปฏิบัติไม่
ถูกต้อง และพฤติกรรมการคัดแยกขยะหลังการดำเนินการ เฉลี่ย 1.73 อยู่ในระดับปฏิบัติถูกต้อง     
ซึ่งคนในชุมชนมีพฤตกิรรมการคัดแยกขยะเพ่ิมข้ึน 1.12 
   
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 แนวทางการจัดการขยะบ้านป่ารวม เกิดจากกระบวนการร่วมมือของชุมชน เห็นว่าควรมีการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและนำขยะไปใช้ประโยชน์ และการรณรงค์เกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะ จากนั้นจึงได้สำรวจความรู้และพฤติกรรมการคัดแยกขยะของในชุมชน ซึ่งพบว่าหลังทำ
กิจกรรมดังกล่าวทั้งความรู้และพฤติกรรมการคัดแยกขยะในชุมชนดีขึ้น 
 การที่คนในชุมชนมีความรู้และมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะที่ดีข้ึน อาจเนื่องจากคนในชุมชนมี
ความร่วมมือกันในด้านของการร่วมกันคิดปัญหาของขยะในชุมชนและการร่วมกันแก้ปัญหาขยะใน
ชุมชนซึ่งมีคณะกรรมการการคัดแยกขยะขับเคลื่อน ทำให้คนในชุมชนไม่มีความคิดว่าเป็นการถูก
บังคับให้กระทำ จึงมีความร่วมมือและพึงพอใจต่อการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ และ
นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปปรับใช้ในครัวเรือนของตนเอง จึงทำให้ปัญหาขยะในชุมชนบ้านป่ารวก 
ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ
สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี (2553) คือ การค้นหาปัญหาที่มีการของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตั้งแต่เริ่มแรก มีการวางแผนการแก้ปัญหา ทำให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีแก้ปัญหาและ
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แนวทางในการดำเนินงาน มีการดำเนินการปฏิบัติที ่คนชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการดำเนิน
กิจกรรม และขั้นตอนการติดตามและประเมินผลที่คนชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินว่าการทำ
กิจกรรมนั้นมีความสำเร็จอย่างไร ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของประชาชน การ
ประชาชนเข้ามามีบทบาทในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ คนในชุมชนจึงมีความรู้และมีพฤติกรรมการ
คัดแยกขยะท่ีดีขึ้น  
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์การวิจัยนี้เพื่อประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และทดสอบความแตกต่าง
คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กหญิงและเด็กชาย ปีการศึกษา 2564 ประชากรเป้าหมาย
ในการวิจัยคือเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 
จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี สถิติที่
ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าที (t-Test)  ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัย ส่วนมากมี
ความฉลาดทางอารมณ์ระดับปกติ ร้อยละ 81.1  สูงกว่าปกติ ร้อยละ 18.9 ตามลำดับ คะแนนเฉลี่ย
ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กหญิงและเด็กชายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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Abstract 
The aim of this research was to assess emotional quotient of early childhood 

in the Child Development Center, Pakordum subdistrict administration organization, 
Mae Lao district,  Chiang Rai province,  Thailand. Academic year 2021. The target 
population for research were 37 early childhoods; 3-5 years old in the Child 
Development Center, Pakordum subdistrict administration organization. The research 
instrument was an assessment questionnaire for emotional quotient in early 
childhood; 3-5 years old. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage and t-Test. The results found that the emotional quotient of early 
childhood was at normal level (81.1%) and high level (18.9%). There is no difference 
in the mean emotional quotient between girls and boys with a statistical significance 
at 0.05 level. 
 
Keywords: Emotional Quotient, Early Childhood, Child Development Center 
 
บทนำ  
  ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient หรือ Emotional Intelligence) นิยมเรียก
ย่อว่า EQ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มีจิตใจที่มั่นคง การมองโลกในแง่ดี รู้จักเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ มีเหตุผล มีสติ สามารถควบคุมตนเอง 
มีความสามารถในการรับรู้ถึงความต้องการของคนอื่น และรู้จักมารยาททางสังคม หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งคือ คนที่มี EQ ดี จะเป็นคนที่สามารถแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
และสามารถอยู่กับคนอื่นๆ ในสังคมได้อย่างดี (วรนันท์ ศรียากร, 2562) 
  ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก เป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น โดยรู้จักอารมณ์ตนเองและผู้อื่น แสดงความเห็นใจหรือปลอบใจผู้อื่น อดทนและรอคอยได้     
มีน้ำใจ รู้จักให้ รู้จักแบ่งปัน รู้ว่าทำผิดหรือยอมรับผิด มีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ และปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลง พร้อมทำให้ตนเองเกิดความสุข โดยมีความพอใจ ความอบอุ่น และสนุกสนานร่าเริง 
(สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต, 2559) เด็กปฐมวัยถือได้ว่าเป็นช่วงที ่มีความสำคัญในการ
วางรากฐานของชีวิต เนื ่องด้วยเป็นวัยเริ ่มต้นของชีวิต เป็นวัยแห่งพัฒนาการด้านต่างๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นช่วงสำคัญที่ควรรับการพัฒนาให้ถูกต้อง การจัดการศึกษาให้กับเด็ก
ปฐมวัยนี้จึงต้องคำนึงถึงเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา (อรัญญา กุฎจอมศรี, 2557) 
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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย เปิดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 2-5 ปี มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ ได้รับการฝึกฝนพัฒนาตามวัยและเต็มตามศักยภาพ
พัฒนาความพร้อมของเด็กทุกๆ ด้านแบบองค์รวมตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย สอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (คณะกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ, 2562)  การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กจะช่วยให้ครู ผู้ดูแลเด็ก ได้ทราบ
ถึงจุดเด่นของลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ท่ีควรส่งเสริมและจุดอ่อนที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
สามารถใช้ในการติดตามเพื่อดูพัฒนาการทางอารมณ์ว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดเมื่อเด็กนั้นมี
อายุเพิ่มขึ้น 
 การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยยังเป็นประโยชน์ให้ครูและผู้ดูแลเด็กได้
ทราบข้อมูลเด็กและนำข้อมูลมาออกแบบหรือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก จากความเป็นมาดังที่กล่าวมาแล้วครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำจึงทำวิจัยเรื ่องนี้ในปีการศึกษา 2564 เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กให้ดียิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย   
  1. เพื่อประเมินความฉลาดทางอารมของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
 2. เพ่ือทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กหญิงและเด็กชาย                      
  
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีขอบเขตเนื้อหาประเด็นความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 3 -5 ปี 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 
2564 จำนวนทั้งสิ้น 37 คน เป็นการศึกษาในประชากรเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ ใช้ระยะเวลา 4 
เดือน (1 มกราคม พ.ศ.2565 – 30 เมษายน พ.ศ.2565) และประเมินความฉลาดทางอารมณ์ด้วย
แบบประเมินที่ออกแบบโดย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
  การวิจัยจากการปฏิบัติงานประจำ (Routine to Research: R to R หรือ R2R) ครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation research)  
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      ประชากรเป้าหมาย 
 การวิจัยนี้ทำการศึกษาในประชากรคือเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ซึ ่งเป็นนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2564
จำนวน 37 คน เป็นประชากรเป้าหมายในการทำวิจัย เนื่องจากเป็นไปตามหลักการประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3-5 ปี ของกรมสุขภาพจิตซึ่ง
นำมาใช้ประเมินได้กับเด็กที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
     เครื่องมือการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3-5 ปี (ฉบับย่อ) 
สำหรับครู/ผู้ดูแลเด็ก (สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต, 2559) ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพและรับรองโดยกรมสุขภาพจิต ประกอบด้วยคำถาม 15 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
  ด้านดี 
  1. แสดงความเห็นใจเมื่อเห็นเพื่อนหรือผู้อื่นทุกข์ร้อน เช่น บอกว่าสงสาร เข้าไป
ปลอบหรือเข้าไปช่วย 
   2. หยุดการกระทำท่ีไม่ดีเม่ือผู้ใหญ่ห้าม 
  3. แบ่งปันสิ่งของให้คนอ่ืนๆ เช่น ขนม ของเล่น 
  4. บอกขอโทษหรือแสดงท่าท่ียอมรับผิดเมื่อรู้ว่าทำผิด 
     5. อดทนและรอคอยได้ 
   ด้านเก่ง   
  6. อยากรู้อยากเห็นกับของเล่นหรือสิ่งแปลกใหม่ 
  7. สนใจ รู้สึกสนุกกับงานหรือกิจกรรมใหม่ๆ 
  8. ซักถามในสิ่งที่อยากรู้ 
  9. เมื่อไม่ได้ของเล่นที่อยากได้ก็สามารถเล่นของอ่ืนแทน 
  10. ยอมรับกฎเกณฑ์หรือข้อตกลง แม้จะผิดหวัง/ไม่ได้สิ่งที่ต้องการ 
  ด้านสุข 
  11. แสดงความภาคภูมิใจเมื่อได้รับคำชมเชย เช่น บอกเล่าให้ผู้อ่ืนรู้ 
  12. รู้จักหาของเล่น หรือกิจกรรมเพ่ือสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
   13. แสดงอารมณ์สนุกหรือร่วมสนุกตามไปกับสิ่งที่เห็น เช่น ร้องเพลง กระโดดเต้น 
หัวเราะเฮฮา 
   14. เก็บตัว ไม่เล่นสนุกสนานกับเด็กคนอื่นๆ 
  15. ไม่กลัวเมื่อต้องอยู่กับคนที่ไม่สนิทสนม 
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ข้อคำถามแต่ละข้อ มีคำตอบที่เป็นไปได้ 4 คำตอบคือ 
  ไม่เป็นเลย หมายถึง  ไม่เคยปรากฏ 
  เป็นบางครั้ง หมายถึง  นานๆ ครั้ง หรือทำบ้างไม่ทำบ้าง 
  เป็นบ่อยครั้ง หมายถึง  ทำบ่อยๆ หรือเกือบทุกครั้ง 
  เป็นประจำ  หมายถึง  ทำทุกครั้งเมื่อเกิดสถานการณ์นั้น 
 การให้คะแนน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  กลุ่มท่ี 1  ข้อ 1-13 และ 15 ไม่เป็นเลย ให้ 1 คะแนน 
      เป็นบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
      เป็นบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
      เป็นประจำ ให้ 4 คะแนน 
   กลุ่มท่ี 2  ข้อ 14   ไม่เป็นเลย ให้ 4 คะแนน 
      เป็นบางครั้ง ให้ 3 คะแนน 
      เป็นบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน 
      เป็นประจำ ให้ 1 คะแนน 
 การแปลผลคะแนน แบ่งระดับความฉลาดทางอารมณ์เป็น 3 ระดับ ดังตารางที่ 1  
 

ตารางท่ี 1 การแปลผลคะแนน จากข้อคำถามการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 

องค์ประกอบ คะแนนเทียบกับเกณฑ์ 
ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ปกต ิ สูงกว่าปกติ 

ด้านดี  1-11 12-19 20 
ด้านเก่ง  1-12 13-19 20 
ด้านสุข  1-12 13-18 19-20 
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  1-39 40-55 56-60 

  

 พื้นที่วิจัย 
 งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลนักเรียนปฐมวัยและทำการประเมินที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ ตั้งอยู่เลขท่ี 117 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ใช้ระยะเวลาในการวิจัยและรวบรวมข้อมูล 4 เดือน (มกราคม พ.ศ.2565 - เมษายน พ.ศ.
2565) เริ่มจากการที่ครู/ผู้ดูแลเด็ก ซึ่งเป็นผู้คุ้นเคยดูแลและจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็ก คัดเลือก
เด็กท่ีมีอายุเต็ม 3 ปี นับถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565 และเริ่มทำการสังเกตพฤตกรรมเด็กตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม พ.ศ.2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 เป็นระยะเวลา 4 เดือน แล้วทำการประเมิน
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ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กโดยใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3 -5 ปี (ฉบับย่อ) 
สำหรับครู/ผู ้ดูแลเด็ก (สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต , 2559) และรวบรวมข้อมูลเพื ่อนำไป
วิเคราะห์ 
 สถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลระดับความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ ความถี่  (frequency) และ
ร้อยละ (Percentage)  
 สถิติสำหรับทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กหญิงและ
เด็กชาย คือ t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 
 การพิทักษ์สิทธิของประชากรในงานวิจัย 
 ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้แจ้งและได้รับความยินยอม
เห็นชอบจากผู้ปกครองเด็กนักเรียนในการศึกษาครั้งนี้ ผลการการประเมินความฉลาดทางอารมณ์จะ
ไม่นำไปเปิดเผยต่อสาธารณะในลักษณะของข้อมูลส่วนตัวหรือเผยแพร่เป็นรายบุคคล แต่จะนำไปเป็น
ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน จะมีการสื่อสารแจ้งให้
ผู้ปกครองของเด็กเป็นรายบุคคลเท่านั้น และผลการประเมินเป็นคะแนนของเด็กรายบุคคลนี้ จะไม่
นำไปเปรียบเทียบกับเด็กอ่ืน หรือกล่าวตำหนิตัวนักเรียนหรือผู้ปกครองแต่อย่างใด ข้อมูลจากการวิจัย
จะใช้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าก่อดำ 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าก่อดำ ในภาพรวมนั้นพบว่าเด็กปฐมวัยส่วนมากมีความฉลาดทางอารมณ์ระดับปกติ คิดเป็น
ร้อยละ 81.1 และสูงกว่าปกติร้อยละ 18.9 ดังตารางที่ 2  
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย แยกตามรายด้านและภาพรวม                     
              แสดงจำนวนและร้อยละ (N=37)  
องค์ประกอบ ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 

ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ปกติ สูงกว่าปกติ 
ด้านดี   1 (2.7%) 30 (81.1%) 6 (16.2%) 
ด้านเก่ง   - 27 (73.0%) 10 (27.0%) 
ด้านสุข  - 25 (67.6) 12 (32.4%) 
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  - 30 (81.1%) 7 (18.9%) 

หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงในตาราง เช่น 6 (16.2%) หมายถึง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 
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  พฤติกรรมเด็กปฐมวัยที่แสดงออกเป็นส่วนมาก โดยจำแนกตามรายด้านพบว่า ด้านดี คือ 
หยุดการกระทำท่ีไม่ดีเม่ือผู้ใหญ่ห้าม ผลประเมิน “เป็นประจำ” ร้อยละ 62.2 (ตารางที่ 3 ข้อ 2)  ด้าน
เก่ง คือ สนใจ รู้สึกสนุกกับงานหรือกิจกรรมใหม่ๆ ผลประเมิน “เป็นประจำ” ร้อยละ 83.8 (ตารางที่ 
3 ข้อ 7)  ด้านสุข คือ รู้จักหาของเล่น หรือกิจกรรมเพ่ือสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ผลประเมิน 
“เป็นประจำ” ร้อยละ 86.5 (ตารางที่ 3 ข้อ 12) รายละเอียดดังตารางที่ 3   
 
ตารางท่ี 3 พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่แสดงออก แสดงเป็นจำนวนและร้อยละของเด็ก  
              จำแนกเป็นรายด้านและรายข้อ (N=37)  
 
ประเด็นที่ประเมิน 

พฤติกรรมของเด็กปฐมวัย 
ไม่เป็นเลย เป็นบางคร้ัง เป็นบ่อยครั้ง เป็นประจำ 

ด้านดี     
1. แสดงความเห็นใจเมื่อเห็นเพื่อนหรือผู้อื่นทุกข์ร้อน   
    เช่น บอกว่าสงสาร เข้าไปปลอบหรือเข้าไปช่วย 

 
  

5 (13.5%) 19 (51.4%) 
  

13 (35.1%) 

2. หยุดการกระทำที่ไม่ดีเมื่อผู้ใหญ่ห้าม  2 (5.4%) 12 (32.4%) 23 
(62.2%) 

3. แบ่งปันสิ่งของให้คนอ่ืนๆ เช่น ขนม ของเล่น  2 (5.4%) 20 (54.0%) 15 (40.6%) 
4. บอกขอโทษหรือแสดงท่าที่ยอมรับผิดเมื่อรู้ว่าทำผิด  6 (16.2%) 21 (56.8%) 10 (27.0%) 
5. อดทนและรอคอยได้  2 (5.4%) 16 (16.2%) 19 (51.4%) 
ด้านเก่ง      
6. อยากรู้อยากเห็นกับของเล่นหรือสิ่งแปลกใหม่   7 (18.9%) 30 (81.1%) 
7. สนใจ รู้สึกสนุกกับงานหรือกิจกรรมใหม่ๆ   6 (16.2%) 3 1 

(83.8%) 
8. ซักถามในสิ่งที่อยากรู้ 1 (2.7%) 6 (16.2%) 7 (18.9%) 23 (62.2%) 
9. เมื ่อไม่ได้ของเล่นที่อยากได้ก็สามารถเล่นของอ่ืน
แทน 

 1 (2.7%) 8 (21.6%) 28 (75.7%) 

10. ยอมรับกฎเกณฑ์หรือข้อตกลง แม้จะผิดหวัง/  
     ไม่ได้สิ่งที่ต้องการ 

 3 (8.1%) 18 (48.7%) 16 (16.2%) 

ด้านสุข     
11. แสดงความภาคภูมิใจเมื่อได้รับคำชมเชย  
     เช่น บอกเล่าให้ผู้อื่นรู้ 

 3 (8.1%) 8 (21.6%) 26 (70.3%) 

12. รู้จักหาของเล่น หรือกิจกรรมเพื่อสร้างความ 
     สนุกสนานเพลิดเพลิน 

  5 (13.5%) 32 (86.5%) 
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13. แสดงอารมณ์สนุกหรือร่วมสนุกตามไปกับสิ่ง 
     ที่เห็น เช่น ร้องเพลง กระโดดเต้น หัวเราะเฮฮา 

 2 (5.4%) 15 (40.6%) 20 (54.0%) 

14. เก็บตัว ไม่เล่นสนุกสนานกับเด็กคนอ่ืนๆ  35 
(94.6%) 

2 (5.4%)   

15. ไม่กลัวเมื่อต้องอยู่กับคนที่ไม่สนิทสนม  6 (16.2%) 24 (64.9%) 7 (18.9%) 

หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงในตาราง เช่น 5 (13.5%) หมายถึง จำนวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.5 
 
  คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กหญิง จำนวน 22 คน และเด็กชาย จำนวน 15 คน 
เรียงลำดับ มาก-น้อย แสดงให้เห็นดังตารางที่ 4 และผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทาง
อารมณ์ของเด็กหญิงและเด็กชาย ด้วยค่า t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กหญิงและเด็กชายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตารางที่ 5 
ตารางท่ี 4 คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กหญิงและชาย  
เพศ คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ (เรียงลำดับ มาก-น้อย) จำนวน (N) 
เด็กหญิง 60, 59, 57, 57, 56, 55, 55, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,  

52, 52, 51, 49, 48, 48, 43 
22 

เด็กชาย 60, 58, 55, 54, 54, 54, 54, 53, 53, 51, 51, 49, 46, 44, 43 15 
 

ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กหญิงและเด็กชาย  
              ด้วยค่า t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

  
หมายเหตุ p > 0.05  พิจารณาที่  P(T<=t) two-tail 0.342920168 

 t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances          
Mean 53.36363636 51.93333333 
Variance 14.81385281 22.78095238 
Observations 22 15 
Hypothesized Mean Difference 0  
df 26  
t Stat 0.966049  
P(T<=t) one-tail 0.171460084  
t Critical one-tail 1.70561792  
P(T<=t) two-tail 0.342920168  
t Critical two-tail 2.055529439   
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยครั้งนี้ เป็นการประเมินคุณลักษณะ 3 
ด้าน คือ (1) ด้านดี เป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นโดยประเมินจาก
การรู้จักอารมณ์ตนเองและผู้อ่ืน แสดงความเห็นใจหรือปลอบใจผู้ และแสดงความเห็นใจหรือปลอบใจ
ผู้อ่ืน อดทนรอคอยได้ มีน้ำใจ รู้จักให้ แบ่งบัน รู้ว่าทำผิดหรือยอมรับผิด  (2) ด้านเก่ง เป็นความพร้อม
ทางอารมณ์ที่จะพัฒนาตนไปสู่ความสำเร็จโดยประเมินจากความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู ้และการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  (3) ด้านสุข เป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่จะทำให้ตนเองเกิ ดความสุข 
โดยประเมินจากการมีความพอใจ ความอบอุ่นใจ และความสนุกสนานร่าเริง (สถาบันราชานุกูล                    
กรมสุขภาพจิต, 2559) 
 สาเหตุที่เลือกใช้แบบประเมินแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3-5 ปี (ฉบับย่อ) 
สำหรับครู/ผู้ดูแลเด็ก (สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต, 2559) ในงานวิจัยนี้ เนื่องจากเป็นแบบ
ประเมินที่สร้างมาเพื่อมุ่งหมายให้ครู ผู้ดูแลเด็ก ได้ใช้ประเมินและคัดกรองเบื้องต้น ประกอบกับข้อ
คำถามเพื่อการประเมินนั้นมีจำนวน 15 ข้อ ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่มากเกินไป ทำให้ครูและผู้ดูแลเด็ก
สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย มองเห็นประเด็นและจดทำประเด็นที่จะต้องสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
ในช่วงเวลา 4 เดือน ได้อย่างดี ไม่ต้องกังวลกับข้อคำถามหรือประเด็นการประเมินที่มากเกินไป  
 จากผลการวิจัยนี้ ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในภาพรวม เด็กส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปกติ และบางส่วนสูงกว่าปกติ ซึ่งกลุ่มนี้ไม่มีปัญหา ซึ่งตามข้อเสนอของกรมสุขภาพจิตนั้นกล่าว
ไว้ว่า เด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ์ปกติ ควรได้รับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในด้านนั้นๆ ให้
ดียิ่งขึ้น ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองควรร่วมกันส่งเสริมให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ในด้านนั้นๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
 หากพิจารณาประเด็นในภาพรวม (ตารางที่ 2) จะเห็นว่า มีเด็กที่มีระดับความฉลาดทาง
อารมณ์ ด้านดี ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ 1 คน (ร้อยละ 2.7) ซึ่งครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง ต้องให้ความ
สนใจเพ่ือเสริมพัฒนาการของเด็กรายนี้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยนี้ มีเด็กปฐมวัยจำนวนหนึ่งที่มีระดับเด็กที่มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ ด้านดี 
ต่ำกว่าเกณฑ์ปกตินั้น ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง ต้องให้ความสนใจเพื่อเสริมพัฒนาการเป็นพิเศษ 
ตามข้อเสนอแนะของกรมสุขภาพจิตแนะนำว่าควรได้รับการประเมินซ้ำด้วยแบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์ฉบับสมบูรณ์ชุด 55 ข้อ ของกรมสุขภาพจิต เพื่อความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและต้อง
ได้รับการเอาใจใส่พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์อย่างสม่ำเสมอและจริงจัง 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้ สำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าก่อดำ และผู้ปกครอง ควรให้ความสำคัญและเน้นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ด้านดี 
ควรฝึกให้เด็กรู้จักอารมณ์ขอตนเอง ฝึกให้เป็นคนมีน้ำใจ แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น ฝึกให้รู้ว่าอะไรถูก
อะไรผิด และยอมรับผิดเมื่อทำผิด ในส่วนของด้านเก่ง และด้านสุข ก็ควรพัฒนาด้านนี้อย่างต่อเนื่อง
หรือให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป อาจใช้การประเมินประเมินความฉลาดทางอารมณ์ฉบับ
สมบูรณ์ชุด 55 ข้อ ของกรมสุขภาพจิต ซึ่งมีข้อคำถามการประเมินที่ละเอียดกว่าแบบประเมินซึ่งใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้  
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ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวดัปัตตาน ี

Health Literacy Effecting to Preventing and Controlling Denque Hemorrhagic 
Fever Among Village Health Volunteer, Pattani Province. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพมีผลต่อการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี จำนวน 6,841 คน 
โดยใช้สูตรการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Daniel เท่ากับ 215 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมี
ระบบ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ส่วนที ่ 2 ความรอบรู ้ด้านสุขภาพ ส่วนที ่ 3 พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และนำไปทดลองใช้เพ่ือ
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค เท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพจำแนกรายด้านที่พบ
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย การเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพและบริการสุขภาพ  (r=0.310,                    
P-value<0.001) การสื่อสารเพิ่มความเชี่ยวชาญ (r=0.201, P-value=0.003) การรู้เท่าทันสื่อและ
สารสน เทศ  ( r=0.386, P-value<0.001)  การต ั ดส ิ น ใจ เล ือกปฏ ิบ ั ต ิท ี ่ ถ ู กต ้ อ ง  ( r=0.349,                                  
P-value<0.001) การจัดการตนเองให้มีความให้มีความปลอดภัย  (r=0.480, P-value<0.001) 
ตามลำดับ แต่ด้านความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคไม่พบความสัมพันธ์ (r=0.117,                    
P-value=0.086)  
 
คำสำคัญ: ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, โรคไข้เลือดออก, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
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Abstract 
 This descriptive research study aimed to study health literacy effecting to 
preventing and controlling denque hemorrhagic fever among village health volunteer, 
Pattani Province. Population was 6,841 village health volunteer in Pattani Province, 
and the sample size calculating used Daniel formula for 215 cases, and systematic 
random sampling was determining. Data collected by questionnaires composed of; 
parts 1 characteristic, part 2 health literacy, part 3 preventing and controlling denque 
hemorrhagic fever. In addition to, validity was checked by 3 experts and try out testing 
reliability by Cronbach’s coefficient alpha about 0.87, an association analysis used 
Pearson product moment correlation coefficient. The result showed that the factor 
was associated with preventing and controlling denque hemorrhagic fever with statistic 
significant including; access skill (r=0.310, P-value<0.001) communication skill (r=0.201, 
P-value=0.003)  media literacy skill ( r=0.386, P-value<0.001)  decision skill ( r=0.349,                         
P-value<0.001) self-management skill (r=0.480, P-value<0.001) , cognitive skill was not 
association (r=0.117, P-value=0.086), respectively. 
 
Keywords: Health literacy, Denque hemorrhagic fever, Village health volunteer 
 

บทนำ 
โรคไข้เด็งกี่ (Dengue fever) เริ่มรู้จักครั้งแรกเมื่อประมาณสองร้อยปีที่ผ่านมาประเทศไทย

ถือว่าโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมานานกว่า 50 
ปี ประเทศไทยพบโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ปี พ.ศ.2492 โดยในปี พ.ศ. 2501 ได้เกิดการระบาดขึ้นครั้ง
แรกที่กรุงเทพมหานคร (Hammon WM, Rudnik A, Sather GE., 1960) ต่อมาโรคได้กระจายไป
จังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดกรุงเทพฯ และปัจจุบันโรคได้แพร่กระจายไปเกือบทุกพื้นที่ในทุกจังหวัด 
แม้กระท่ังในหมู่บ้านชนบทของประเทศไทย ประเทศไทยมีรายงานการระบาดของโรคไข้เลือดออก ใน
ปี พ.ศ.2559-2561 จำนวนผู้ป่วย 63,310 ,53,190 และ 85,849 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 96.76, 
80.80 และ 129.96 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งมีผู้ที่เสียชีวิต 61,63 และ 111 ราย (อัตราตาย 0.10, 
0.12, 0.13 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ) หลังจากนั้นในแต่ละปีจะมีจำนวนผู้ป่วยและผู้ที่เสียชีวิต
จากโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นทุกปี (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2562) สถานการณ์การ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดปัตตานี ระหว่างปี พ.ศ.2559-2561 มีรายงานจำนวนและอัตรา
ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นทุกปี เท่ากับ 1407, 632, 356 ตามลำดับ คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสน
ประชากร เท่ากับ 203.88, 89.60, 49.86 ตามลำดับ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, 2562) 
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จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มลดลง แต่ยังเป็นปัญหาทางด้าน
สาธารณสุขที่สำคัญในพ้ืนที่ และมีอัตราป่วยสูงกว่าเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนดที่อัตราป่วย 50 ต่อ
แสนประชากร 

จากสถานการณ์และข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานในสายงานส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญใน
การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตพื้นที่อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับการจัดทำแผนงาน/โครงการในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและแก้ไขพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ไม่
ถูกต้องและใช้ขยายผลเป็นข้อมูลในการวางแผนงานการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research study) โดยกำหนดตัวแปรอิสระ 
ได้แก่ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของ อสม. 2) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) โดยใช้
แนวคิดของ Nutbeam (2000) ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ และด้านเคมี (สำนัก
โรคติดต่อนำโดยแมลง, 2560) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน  6,841 คน 

โดยมีเกณฑ์การคัดเข้าศึกษาคือเป็น อสม. ที่ขึ้นทะเบียนปีงบประมาณ 2562 อาศัยอยู่ในพื้นที่จริง
อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปและปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่มาไม่น้อย
กว่า 1 ปี สามารถอ่านเข้าใจภาษาไทยและสามารถกรอกแบบสอบถามด้วยตนเองได้ เกณฑ์การคัด
ออกคือ ผู้ที ่ไม่สมัครใจตอบแบบสอบถามและเจ็บป่วยในช่วงเก็บข้อมูลจนไม่สามารถให้ข้อมูลได้ 
คำนวณขนาดกลุ ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Daniel (2010)กำหนดระดับความเชื ่อมั ่นที ่ 95% ค่า
ความคลาดเคลื่อนสามารถยอมรับได้เท่ากับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 215 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ 
(Systematic random sampling) เพ่ือเลือกรายชื่อ อสม.เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับ
การศึกษา, การประกอบอาชีพหลัก, รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน, สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาล, 
ประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของบุคคลในครอบครัว, การได้รับข้อมูลข่าวสาร 

ส่วนที่  2 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพ     
การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบเลือกตอบแต่ละข้อคำถามมี 3 ตัวเลือก 
ให้เลือกตอบเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น คือ ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ เกณฑ์การแปลผลแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับสูง ปานกลางและต่ำ การแปลผลตามแนวคิดของ Bloom (1968) แบ่งเป็น 3 ระดับคือ  

 ความรู้ระดับสูง   คะแนน ≥80% หรือมากกว่า 
 ความรู้ระดับปานกลาง  คะแนน 61%-79%  
 ความรู้ระดับต่ำ  คะแนน ≤60% 

ด้าน 3) การเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพและบริการสุขภาพ 4) การสื่อสารเพ่ิม
ความเชี่ยวชาญ 5) การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 6) การจัดการตนเองให้มีความให้มีความปลอดภัย
ลักษณะข้อคำถามมีลักษณะเป็นมาตรส่วน (Ratting scale) 5 ระดับ ตามความถี่ในการปฏิบัติดังนี้ 
ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆครั้ง ไม่ปฏิบัติ 

ระดับสูง   คะแนน 3.67–5.00 คะแนน 
ระดับปานกลาง   คะแนน 2.34–3.66 คะแนน 
ระดับต่ำ   คะแนน 1.00–2.33 คะแนน 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้แก่ ด้านกายภาพ 
ด้านชีวภาพ และด้านเคมี ลักษณะคำถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ คือ ปฏิบัติมากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด ใช้เกณฑ์การแปลผลตามแนวคิดของ Best John W. (1977) แบ่งเป็น 3 ระดับ
คือ  

ระดับสูง   (3.67–5.00 คะแนน) 
ระดับปานกลาง  (2.34–3.66 คะแนน) 
ระดับต่ำ   (1.00–2.33 คะแนน) 

แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและนำไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความตรงของเนื้อหา นำแบบสอบถามไปทดลองใช้คำนวณค่าความเที่ยง 
(Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach, 1951) เท่ากับ 0.87 
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สถิติวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ 

Pearson’s Product Moment correlation coefficient 
 
ผลการวิจัย 

อสม. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (97.21%) มีอายุระหว่าง 30–50 ปี (51.63%) (x̅=46.73, 
S.D.=10.720, Max=68, Min=19) มีสถานภาพสมรส/แต่งงาน/อยู่ด้วยกัน (76.28%) จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (61.40%) การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน/ทำงานบ้าน

ตนเอง  (40.93%)  ม ีรายได ้ เฉล ี ่ยต ่อเด ือน น ้อยกว ่ า  5,000 บาท  (43.72%)  ( x̅=7,759.53, 
S.D.=6,464.51, Max=40,000, Min=0) มีระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็น อสม. มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

(62.07%) (x̅=13.31, S.D.=7.624, Min=1, Max=40) ในรอบปีที่ผ่าน อสม. เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก (99.07%) การได้รับข้อมูลเรื่องโรคไข้เลือดออกของ อสม. ได้รับ
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุข (99.07%) อสม. (88.37%) อินเตอร์เน็ต (93.02%) 
และแผ่นพับ โปสเตอร์ (76.74%) ตามลำดับ 

ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี ใน

ภาพรวมมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับสูง (80%) (x̅=2.79, S.D.=0.415) เมื่อพิจารณา
ความรอบรู ้ด้านสุขภาพของ อสม. จำแนกรายด้าน พบว่า  ความรู ้ความเข้าใจทางสุขภาพอยู่ใน

ระดับสูง (80.47%) (x̅=2.20, S.D.=0.410) การเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพและบริการสุขภาพ อยู่ใน

ระดับสูง (94.88%) (x̅=2.94, S.D.=0.250) การสื่อสารเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสุขภาพอยู่ในระดับสูง 

(73.49%) (x̅=2.73, S.D.=0.455) การจัดการตนเองให้มีความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง (93.49%) 

(x̅=2.93, S.D.=0.273) การร ู ้ เท ่าท ันส ื ่อและสารสนเทศอย ู ่ ในระด ับส ูง  (85.58%) (x̅=2.85, 

S.D.=0.386) การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที ่ถูกต้องอยู่ในระดับสูง  (78.14%) (x̅=2.78, S.D.=0.428) 
ตามลำดับ (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ความรอบรู้ด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี (n=215) 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
                         ระดับคะแนน 

Mean S.D.            สูง ปานกลาง ต่ำ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจทาง
สุขภาพ 

173 80.47 41 19.07 1 0.47 2.20 0.410 

2. ด้านการเข ้าถ ึงข ้อม ูลทาง
สุขภาพและบริการสุขภาพ 

204 94.88 10 4.65 1 0.47 2.94 0.250 

3. ด้านการสื ่อสารเพิ ่มความ
เชี่ยวชาญทางสุขภาพ 

158 73.49 56 26.05 1 0.47 2.73 0.455 

4. ด้านการจัดการตนเองให้มี
ความปลอดภัย 

201 93.49 13 6.05 1 0.47 2.93 0.273 

5. ด้านการร ู ้ เท ่าท ันส ื ่อและ
สารสนเทศ 

184 85.58 29 13.49 2 0.93 2.85 0.386 

6. ด้านการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง 

168 78.14 46 21.40 1 0.47 2.78 0.428 

ภาพรวม 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

172 80.00 42 19.53 1 0.47 2.79 0.415 

 
พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

พบว่า ภาพรวมมีคะแนนการปฏิบัติส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง (81.40%) (x̅=2.81, S.D.=0.405) เมื่อ
พิจารณาพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มีการปฏิบัติระดับสูง ได้แก่  ด้านกายภาพ (90.23%) 

(x̅=2.90, S.D.=0.319) ด้านชีวภาพ (65.58%) (x̅=2.64, S.D.=0.519) ด้านเคม ี(66.98%) (x̅=2.64, 
S.D.=0.546) ตามลำดับ (ตารางที่ 2) 
ตารางที่ 2 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

การป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

                         ระดับการปฏิบัติ 

Mean S.D.            สูง ปานกลาง ต่ำ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ด้านกายภาพ 194 90.23 20 9.30 1 0.47 2.90 0.319 
2. ด้านชีวภาพ 141 65.58 70 32.56 4 1.86 2.64 0.519 
3.  ด้านเคม ี 144 66.98 64 29.77 7 3.26 2.64 0.546 
ภาพรวม 175 81.40 39 18.14 1 0.47 2.81 0.405 
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (r=0.433, P-value<0.001) เมื่อพิจารณาความรอบรู้ด้านสุขภาพจำแนกรายด้าน
ที ่พบความสัมพันธ์ทางสถิติ ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพและบริการสุขภาพ  (r=0.310,                    
P-value<0.001) การสื่อสารเพิ่มความเชี่ยวชาญ (r=0.201, P-value=0.003) การรู้เท่าทันสื่อและ
สารสน เทศ  ( r=0.386, P-value<0.001)  การต ั ดส ิ น ใจ เล ื อกปฏ ิ บ ั ต ิ ท ี ่ ถ ู กต ้ อ ง  ( r=0.349,                                
P-value<0.001) การจัดการตนเองให้มีความให้มีความปลอดภัย  (r=0.480, P-value<0.001) 
ตามลำดับ สำหรับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรค ไม่พบความสัมพันธ์ (r=0.117,        
P-value=0.086) (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ความรอบรู้ด้าน 

สุขภาพและการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี 

 
การอภิปรายผล 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขในการให้บริการ
ระดับปฐมภูมิในชุมชน เป็นไปตามบทบาทหน้าที ่ในการแจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี ้บริการ 
ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน มีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขโดยทำงาน

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
ของเพียร์สัน(r) 

P-value ความสัมพันธ์ 

1.ความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
และควบคุมโรค 

0.117 0.086 ไม่พบความสัมพันธ์ 

2. การเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพและ
บริการสุขภาพ 

0.310 <0.001 มีความสัมพันธ์ทางบวก 

3. การสื่อสารเพิ่มความเชี่ยวชาญ 0.201 0.003 มีความสัมพันธ์ทางบวก 
4. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 0.386 <0.001 มีความสัมพันธ์ทางบวก 
5. การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง 0.349 <0.001 มีความสัมพันธ์ทางบวก 
6. การจัดการตนเองให้มีความให้มี
ความปลอดภัย 

0.480 <0.001 มีความสัมพันธ์ทางบวก 

รวม 0.433 <0.001 มีความสัมพันธ์ทางบวก 
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ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน , 2546) กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันโรคไข้เลือดออก (กรมควบคุมโรค, 2562) ได้แก่ 1) เก็บ
บ้านให้สะอาด เช่น พับเก็บเสื้อผ้าใส่ตู้หรือแขวนให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของ
ยุง 2) เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน เก็บภาชนะใส่อาหารหรือน้ำดื่มที่ทิ้งไว้ใส่ในถุงดำและนำไปทิ้งลง
ถังขยะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3) เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ต้องปิดฝาให้
มิดชิด ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำและเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ ป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่ ซึ่ง
จะสามารถป้องกันได้ 3 โรคคือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลายและ
มาตรการ 5ป. 1ข. ประกอบด้วย 1) ปิดภาชนะเก็บกักน้ำให้มิดชิด 2) เปลี่ยนน้ำในภาชนะต่างๆทุก 7 
วันเพื่อตัดวงจรลูกน้ำ 3) ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร 4) ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้โปร่ง                 
5) ปฏิบัติตามทั้ง 4 ป.เป็นประจำจนติดเป็นนิสัย 5) ขัดภาชนะล้างไข่ยุงลายก่อนเปลี่ยนน้ำจาก 
ผลการวิจัยพบว่า อสม. มีระดับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับสูง 
(81.40%) 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 6 ด้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดย
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง (r=0.433, P-value<0.001) สามารถอธิบายเหตุผลได้ตามแนวคิดของ 
Nutbeam (2000)ก ล่าวว่า 1) ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางสังคมที่กำหนดแรงจูงใจและ
ความสามารถเฉพาะบุคคลในการเข้าถึง ทำความเข้าใจและใช้ข้อมูลเพ่ือให้เกิดสุขภาพที่ดี รวมทั้งการ
พัฒนาความรู้และทำความเข้าใจในบริบทด้านสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และแรงจูงใจเพ่ือ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมด้วยตนเอง 2) สมรรถนะของบุคคลที่สามารถเข้าถึงเข้าใจ 
ประเมินใช้ความรู้ และสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศด้านสุขภาพตามต้องการ เพื่อส่งเสริมและรัก ษา
สุขภาพที่ดีตลอดชีวิต 3) ทักษะทางสังคมและการคิดวิเคราะห์ที่กำหนดแรงจูงใจ และความสามารถ
ของบุคคลในการเข้าถึงข้อมูล เข้าใจและใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมและรักษาสุขภาพ แสดงว่าบุคคลที่มี
ความรอบรู ้ด้านสุขภาพในระดับสูงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนในเรื ่องการดูแลสุขภ าพ 
เนื่องจากมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการสื่อสารที่ดี การรู้เท่าทันสื่อ สามารถวิเคราะห์
ประเมินเนื้อหาจากสื่อ ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันและควบคุมโรค และ
สามารถจัดการตนเองเพ่ือป้องกันการเกิดโรคได้ดี มีการสร้างความตระหนักในการช่วยกันป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกให้แก่คนในครอบครัว เพื่อนบ้านและชุมชนได้ ในทางกลับกันบุคคลที่มีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพในระดับต่ำมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาสุขภาพได้มากกว่าและมักจะเกิดการ
เจ็บป่วยและมีสุขภาพที่แย่กว่า  สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ วีระ กองสนั่น และคณะ (2563) ที่
พบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อยู่ในระดับสูง 93.53% และ
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มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขเขต
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จ ังหว ัดส ุร ินทร ์ อย ่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิ ( r=0.710, P-
value<0.001) บุคคลที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับสูงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนใน
เรื่องการดูแลสุขภาพ เนื่องจากมีการใช้ข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ สามารถวิเคราะห์ประเมินการ
ตัดสินใจปฏิบัติที่ถูกต้อง สามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคลให้แก่คนในครอบครัว เพื่อนบ้านและ
ชุมชนได้ รวมถึงมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาสุขภาพได้น้อยกว่าบุคคลที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพต่ำที่
มักจะเกิดการเจ็บป่วยและมีสุขภาพที่แย่กว่า และสอดคล้องกับแนวคิดของ  European Health 
Literacy Consortium (2012) กล่าวว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับการอ่านออก 
เขียนได้ของประชาชน และเป็นตัวกำหนดกรอบความรู้ แรงจูงใจของบุคคลที่จะเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน
และประยุกต์ใช้ข่าวสารด้านสุขภาพที่จะใช้ดุลพินิจต่อการตัดสินใจในการที่จะทำหรือไม่ทำอะไร ใน
ชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับการใช้บริการสุขภาพ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพเพื่อธำรงรักษา
สุขภาพ หรือปรับปรุงสุขภาพตนเอง เพื่อให้เกิดคุณภาพที่ดีตลอดทุกช่วงวัยของชีวิต แตกต่างจาก
งานวิจัยของ ชมพูนุช อินทศรี (2560) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ของประชาชนในชุมชนบ้านคลองบางนา ตำบลศีรษะจระเข้ น ้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า ความรู้ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  แต่มีบางประเด็นที่จะต้องเพ่ิม
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่พบความสัมพันธ์กับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี ดังนั้น ผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคไข้เลือดออกแก่ อสม. ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทำ
ช่องทางให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำ
โรคในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
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ปัจจัยนำ ปจัจัยเอื้อ ปจัจยัเสริมที่มีความสัมพันธก์บัพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
เขตอำเภอลานสัก จังหวดัอุทัยธานี 

Predisposingม enabling, and reinforcing factors associated with health 
behavior among elderly in Lansak District, Uthai Thani Province. 

 
นพดล ทองอร่าม1 อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ2 และ พุฒิพงศ์  มากมาย3 

 Nopaadol Thongaram Amornsak Poum and Phutthipong Makmai 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนา มีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัจจัยนำ ปัจจัยเอื ้อ ปัจจัยเสริมที ่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ประชากรคือ ผู้สูงอายุ ระหว่าง 60-70 ปี เขตอำเภอ
ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 811 คน โดยใช้สูตรการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Daniel 
เท่ากับ 274 คน  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วย 6 
ส่วน  ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ด้านสุขภาพ การรับรู้ด้านสุขภาพ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม 
และพฤติกรรมสุขภาพ แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
และนำไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค เท่ากับ 
0.90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเขตอำเภอลานสัก จังหวัดนครปฐม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การรับรู้ด้านสุขภาพ (r=0.248, P-value<0.001) การเข้าถึง
บริการสถานที่สาธารณะของชุมชน (r=0.250, P-value<0.001) การมีส่วนในชมรมผู้สูงอายุและ
ชุมชน (r=0.206, P-value<0.001) การได้รับแรงสนับสนุนจากบุคลากรด้านสุขภาพ (r=0.257, P-
value<0.001) ตามลำดับ 
 

คำสำคัญ: ปัจจัยนำ, ปัจจัยเอื้อ, ปัจจัยเสริม, พฤติกรรมสุขภาพ, ผู้สูงอายุ 
 
Abstract 

This descriptive research aimed to study predisposing, enabling, and reinforcing 
factors associated with health behavior among elderly. Population in this study 
consisted of 811 elderlies age between 60-70 years which be registered in Lansak 
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District, Uthai Thani Provinc. The sample size calculating used Daniel formula for 274 
cases, and systematic random sampling was determined for collecting data. Data 
collected by questionnaires composed of 6 parts including, characteristics, health 
knowledge, health perception, enabling, and reinforcing factor, and health behavior. In 
addition to check questionnaire standardization, validity was checked by 3 experts and 
try out testing reliability by Cronbach’s coefficient alpha about 0.90. Data analyzed 
using statistical as Pearson product moment correlation coefficient. The result showed 
that factors were associated with health behavior among elderly with statistic 
significantly including; health perception (r=0.248, P-value<0.001) accessibility in public 
community (r=0.250, P-value<0.001) participatory with aging club and community 
(r=0.206, P-value<0.001) health worker support (r=0.257, P-value<0.001), respectively. 
 
Keywords : Predisposing factor, Enabling factor, Reinforcing factor, Health behavior, 
Elderly 
 
บทนำ 

ในช่วง 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทั้งในระดับนานาชาติและ
ประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สถานการณ์และแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2548 มีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10 และในปี พ.ศ.2561 มีจำนวน
ประมาณ 11.7 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.8 ของประชากรไทย (สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม, 2562) โดยองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป จะเพิ่มเป็น ร้อยละ 28 ในปี พ.ศ.2574 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 37.1 ในปี พ.ศ.2593 ซึ่งจะมี
ผลทำให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (ชมพูนุช พรหมภักดี, 2556) สถานการณ์
จำนวนผู้สูงอายุเขตจังหวัดอุทัยธานี พบว่า มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยปี พ.ศ. 2562-2564 มีจำนวน
ผู้สูงอายุเท่ากับ 59,477, 60,289 และ 61,042 คน ตามลำดับ ซึ่งมีลักษณะการเพิ่มขึ้นของจำนวน
ผู ้ส ูงอายุในอำเภอลานสัก มีจำนวนผู ้ส ูงอายุเท่ากับ 8,367, 9,308 และ 9,516 คน ตามลำดับ 
(กระทรวงสาธารณสุข, 2565) สำหรับปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ จากผลการตรวจคัดกรองปัญหา
สุขภาพ พบว่า ปี พ.ศ.2562 ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานจากปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเขตจังหวัดนครปฐม 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ได้แก่  โรคหลอดเลือด
สมอง (ร้อยละ 3.52) โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 43.78) โรคเบาหวาน (ร้อยละ 20.46) ตามลำดับ 
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(กระทรวงสาธารณสุข, 2565) จากแนวโน้มของผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้นจึงนำมาซึ่งภาวะเสี่ยงและปัญหา
ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยแห่งความ เสื่อม
ถอยในทุกๆด้าน ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยตามวัย นอกจากการเจ็บป่วยทางร่างกายที่เกิดขึ้นกับ
ผู้สูงอายุแล้ว ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุด้วย เนื่องจากวัยสูงอายุจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
หลายอย่างท้ังจากสภาวะสุขภาพที่เสื่อมถอยลง การสูญเสียบทบาทหน้าที่ทางสังคมและอาจวิตกกังวล
ต่อความตายที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกไร้คุณค่า ขาดแรงจูงใจและความ
กระตือรือร้นลดลง ขาดความเชื่อมั่นและหมดความภาคภูมิใจในตนเอง การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ร่างกายและการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมน้อยลง 
เกิดการพึ่งพิงทั้งด้านกิจวัตรประจำวันตลอดจนกิจกรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต ส่งผลกระทบ
ทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุได้ ผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ และสังคมจะส่งผลกระทบถึงกันและกันไม่รู้จบ มีผลให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดน้อยลง 
(World Health Organization, 1994)  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงหลายด้านในวัยสูงอายุจะนำมาซึ่งปัญหาทางสุขภาพทั้ง
ทางร่างกายและทางจิตใจและนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ลดลงไป จนถึงมีคุณภาพชีวิตในระดับที่ไม่ดีได้ 
ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการเตรียมความพร้อมและมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่
สำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้ผู ้สูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตที่ลดลง  การศึกษาวิจัยกลุ่มผู้สูงอายุจะเป็น
การศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู ้สูงอายุโดยประยุกต์ใช้แนวทางจากองค์การ
สหประชาชาติ ได้แก่ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วม สุขภาพและความปลอดภัย  (World 
Health Organization, 2002) ซึ่งเป็นตัวกำหนดปัจจัยต่างๆ ที่เอื ้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที ่ดีของ
ผู้สูงอายุ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุเขตจังหวัดอุทัยธานี 
เพ่ือนำข้อมูลมาพัฒนาเป็นโปรแกรมการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน
อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ
เขตอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research Study) โดยกำหนดตัวแปรอิสระ 
ได้แก่ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ 2) ปัจจัยนำ 3) ปัยจัยเอื้อ 4) ปัจจัยเสริม ตัวแปรตาม 
ได้แก่ พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือ  ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60–70 ปี และอาศัยอยู่ในอำเภอลานสัก จังหวัด

อุทัยธานี อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป จำนวน 811 คน ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุเป็น
ผู้สูงอายุติดสังคม ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยใช้ผลการประเมิน ADL จะต้องไม่ติดเตียง ไม่ติด
บ้าน เกณฑ์การคัดออกคือ ผู้ที่ไม่สมัครใจตอบคำถามและเจ็บป่วยในช่วงเก็บข้อมูลจนไม่สามารถให้
ข้อมูลได้  

กลุ่มตัวอย่าง คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณที่ทราบประชากร
แน่นอนของ Daniel (2012) โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนสามารถ
ยอมรับได้ เท่ากับ 0.05 คำนวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 274 คน 

การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เพ่ือ
เลือกรายชื่อของผู้สูงอายุจากทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุเขตอำเภอลานสัก  จังหวัดนครปฐม โดยนำ
รายชื่อผู้สูงอายุมาเรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ก ถึง ฮ แล้วคำนวณค่าระยะห่างของการสุ่ม เท่ากับ 
3 หลังจากนั้นเริ่มสุ่มหยิบรายชื่อกลุ่มตัวอย่างคนแรก แล้วหยิบรายชื่อกลุ่มตัวอย่างลำดับถัดไปโดยเว้น
ระยะห่างของรายชื่อเท่ากับ 3 สุ่มหยิบรายชื่อกลุ่มตัวอย่างไปจนครบจำนวน 274 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ครอบครัวเฉลี ่ยต่อเดือน การปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันโรคประจำตัว ผู้ที่ทำหน้าที่หลักในการดูแล 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยนำด้านความรู้ของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย โรคและปัญหาสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ การออกกำลังกายที่เหมาะสม การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ข้อคำตอบมีลักษณะคำตอบ 3 ตัวเลือกคือ ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ ใช้เกณฑ์การแปลผลตามเกณฑ์
ของ Bloom (Bloom (1968) แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ความรู้ระดับสูง คะแนน≥80% ระดับปานกลาง 
คะแนนระหว่าง 61–79% และระดับต่ำ คะแนน≤60% 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยนำด้านการรับรู้ด้านสุขภาพ โดยใช้แนวคิดของ Rosenstock (1974) 
ประกอบด้วย การรับรู้โอกาสเสี่ยงการเจ็บป่วย การรับรู้ความรุนแรงการเจ็บป่วย การรับรู้ประโยชน์
ของการดูแลสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพ ลักษณะคำถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ
คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ใช้เกณฑ์การแปลผลตาม
แนวคิดของ Best John W (1977) แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับสูง (3.67–5.00 คะแนน) ระดับปาน
กลาง (2.34–3.66 คะแนน) ระดับต่ำ (1.00–2.33 คะแนน)  
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ส่วนที่ 4 ปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วย การเข้าถึงการรับบริการด้านสาธารณสุข การ
เข้าถึงบริการสถานที่สาธารณะของชุมชน การมีส่วนในชมรมผู้สูงอายุและชุมชน ลักษณะคำถามแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับคือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ใช้เกณฑ์
การแปลผลตามแนวคิดของ Best John W (1977) แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับสูง (3.67–5.00 
คะแนน) ระดับปานกลาง (2.34–3.66 คะแนน) ระดับต่ำ (1.00–2.33 คะแนน)  

ส่วนที่ 5 ปัจจัยเสริม ประกอบด้วย การได้รับแรงสนับสนุนจากบุคลากรด้านสุขภาพ      
การได้รับแรงสนับสนุนจากผู้นำชุมชน การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ลักษณะคำถามแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับคือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ใช้เกณฑ์
การแปลผลตามแนวคิดของ Best John W (1977) แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับสูง (3.67–5.00 
คะแนน) ระดับปานกลาง (2.34–3.66 คะแนน) ระดับต่ำ (1.00–2.33 คะแนน)  

ส่วนที่ 6 พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ การ
ออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร ความสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การพัฒนาด้านจิตวิญญาณ 
การจัดการด้านอารมณ ์ลักษณะคำถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ คือ ปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

แบบสอบถามส่วนที่ 3, 4, 5, 6 ใช้เกณฑ์การแปลผลตามแนวคิดของ Best John W 
(1977) แบ่งเป็น 3 ระดับคือ  

ระดับสูง  (3.67–5.00 คะแนน)  
ระดับปานกลาง  (2.34–3.66 คะแนน)  
ระดับต่ำ  (1.00–2.33 คะแนน)  

แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและนำไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความตรงของเนื้อหา นำแบบสอบถามไปทดลองใช้คำนวณค่าความเที่ยง 
(Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach, 1997) เท่ากับ 0.90 

 
สถิติวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment correlation coefficient) 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (56.20%) มีสถานภาพสมรส/คู่และอยู่ด้วยกัน (73.70%) 
และมีผู้สูงอายุที่คู่สมรสถึงแก่กรรม หม้าย/หย่า/แยก (22.60%) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
(90.10%) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (63.90%) มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 
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ระหว่าง 4,501–9,500 บาท (58.80%) (x̅=6,977.29, S.D.=3,131.68, Min=600, Max=18,400) 
ประวัติการมีโรคประจำตัวของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว  (60.90%) โรคประจำตัวที่
ผู้สูงอายุป่วยเป็นอันดับแรกคือ โรคความดันโลหิตสูง  (15.71%) โรคเบาหวาน (6.60%) โรคเก๊าท์ 
(5.10 %) ตามลำดับ 

ปัจจัยนำด้านความรู้สุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (75.90%) (x̅=2.66, S.D.=0.63) 

ปัจจัยนำด้านการรับรู้ด้านสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (75.90%) (x̅=2.66, S.D.=0.63) 

ปัจจัยเอื้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (53.60%) (x̅=2.49, S.D.=0.57) ปัจจัยเสริม มีคะแนนเฉลี่ย

อยู่ในระดับสูง (52.20%) (x̅=2.51, S.D.=0.52) ตามลำดับ (ตามตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมของผู้สูงอายุเขตอำเภอลานสัก จังหวัดนครปฐม 
 

     ตัวแปร 
                         ระดับคะแนน 

Mean S.D.            สูง ปานกลาง ต่ำ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ปัจจัยนำ         
- ความรู้สุขภาพ 208 75.90 41 15.00 25 9.10 2.66 0.63 
- การรับรู้ด้านสุขภาพ 143 52.20 131 47.8 - - 2.52 0.50 
ปัจจัยเอื้อ 147 53.60 116 42.20 11 4.00 2.49 0.57 
- การเข้าถึงการรับ
บริการด้านสาธารณสุข 

250 91.20 18 6.60 6 2.20 2.89 0.37 

- การเข้าถึงบริการ
สถานที่สาธารณะของ
ชุมชน 

158 57.70 86 31.40 30 10.90 2.46 0.68 

- การมีส่วนในชมรม
ผู้สูงอายุและชุมชน 

245 89.40 16 5.80 13 4.70 2.84 0.47 

ปัจจัยเสริม 143 52.20 128 46.70 3 1.10 2.51 0.52 
- การได้รับแรง
สนับสนุนจากบุคลากร
ด้านสุขภาพ 

244 89.10 24 8.80 6 2.20 2.86 0.39 
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- การได้รับแรง
สนับสนุนจากผู้นำ
ชุมชน 

199 72.60 69 25.20 6 2.20 2.70 0.50 

- การได้รับแรง
สนับสนุนจาก
ครอบครัว 

261 95.30 8 2.90 5 1.80 2.93 0.31 

 
พฤติกรรมสุขภาพผู ้ส ูงอายุของผู ้ส ูงอายุ มีคะแนนเฉลี ่ยอยู ่ในระดับปานกลาง (54%) 

(x̅=2.44, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมสุขภาพรายด้านที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ความรับผิดชอบ

ต่อสุขภาพ (x̅=2.85, S.D.=0.48) การออกกำลังกาย (x̅=2.31, S.D.=0.91) การรับประทานอาหาร 

(x̅=2.95, S.D.=0.25) ความสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (x̅=2.97, S.D.=0.20) การพัฒนาด้านจิต

วิญญาณ (x̅=2.94, S.D.=0.30) การจัดการด้านอารมณ์ (x̅=2.80, S.D.=0.47) ตามลำดับ (ตาม
ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเขตอำเภอลานสัก จังหวัดนครปฐม 
 

     พฤติกรรมสุขภาพ 
                         ระดับคะแนน 

Mean S.D.            สูง ปานกลาง ต่ำ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

พฤติกรรมสุขภาพ 124 45.30 148 54.00 2 0.70 2.44 0.51 
- ความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพ 

249 90.90 10 3.60 15 5.50 2.85 0.48 

- การออกกำลังกาย 172 62.80 16 5.80 86 31.40 2.31 0.91 
- การรับประทาน
อาหาร 

265 96.70 6 2.20 3 1.10 2.95 0.25 

- ความสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล 

271 98.9 0 0.00 3 1.10 2.97 0.20 

- การพัฒนาด้านจิต
วิญญาณ 

266 97.10 2 0.70 6 2.20 2.94 0.30 

- การจัดการด้าน
อารมณ์ 

229 83.60 36 13.10 9 3.30 2.80 0.47 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเขตอำเภอ

ลานสัก จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การรับรู้ด้านสุขภาพ (r=0.248, 
P-value<0.001) การเข้าถึงบริการสถานที่สาธารณะของชุมชน (r=0.250, P-value<0.001) การมี
ส่วนในชมรมผู้สูงอายุและชุมชน (r=0.206, P-value<0.001) การได้รับแรงสนับสนุนจากบุคลากร
ด้านสุขภาพ (r=0.257, P-value<0.001) ตามลำดับ (ตามตารางท่ี 3)  
 
ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม กับพฤติกรรม
สุขภาพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเขตอำเภอลานสัก จังหวัดนครปฐม 
 

ตัวแปรอิสระ 

พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของ 
เพียร์สัน (r) 

P-value ระดับความสัมพันธ์ 

ปัจจัยนำ    
 - ความรู้สุขภาพ 0.084 0.164 ไม่พบความสัมพันธ์ 
 - การรับรู้ด้านสุขภาพ 0.248 <0.001 ม ี ค ว ามส ั มพ ั น ธ์

ทางบวก 
ปัจจัยเอ้ือ 0.204 0.01 ม ีความส ัมพ ันธ์

ทางบวก 
 - การเข้าถึงการรับบริการด้านสาธารณสุข 0.026 0.671 ไม่พบความสัมพันธ์ 
 - การเข้าถึงบริการสถานทีส่าธารณะของ

ชุมชน 
0.250  <0.001 ม ี ค ว ามส ั มพ ั น ธ์

ทางบวก 
 - การมีส่วนในชมรมผู้สูงอายุและชุมชน 0.206 <0.001 ม ี ค ว ามส ั มพ ั น ธ์

ทางบวก 
ปัจจัยเสริม 0.324 <0.001 ม ีความส ัมพ ันธ์

ทางบวก 
 - การได้รับแรงสนับสนุนจากบุคลากรด้าน

สุขภาพ 
0.257 <0.001 ม ี ค ว ามส ั มพ ั น ธ์

ทางบวก 
 - การได้รับแรงสนับสนุนจากผูน้ำชุมชน 0.108  0.074 ไม่พบความสัมพันธ์ 
 - การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว 0.092 0.131 ไม่พบความสัมพันธ์ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การรับรู ้ด ้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ก ับพฤติกรรมสุขภาพผู ้ส ูงอายุของผู ้ส ูงอายุ (P-
value<0.001) สามารถอธิบายได้ว่า รับรู้ด้านสุขภาพเป็นการรับรู้ของบุคคลที่บ่งชี้ถึงพฤติกรรม โดย
บุคคลจะกระทำหรือเข้าใกล้สิ่งที่ตนเองพอใจเพราะคิดว่าสิ่งนั้นๆ จะก่อให้เกิดผลที่ดีต่อตนเอง รวมทั้ง
จะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงออกจากสิ่งที่ตนไม่ปรารถนาและไม่พึงพอใจ เช่น การที่บุคคลใดมีพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการเป็นโรค บุคคลนั้นจะต้องมีความเชื่อว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค โรคที่เกิดขึ้น
มีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและการปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะเจาะจงมีประโยชน์ 
เพ่ือลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค เนื่องจากการรับรู้เป็นกระบวนการทางความคิดและจิตใจของมนุษย์
ที่แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจต่อสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การได้
เห็น การได้ยิน การสัมผัส การลิ ้มรสและการได้กลิ ่นแล้วมีการแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างมี
จุดมุ่งหมาย โดยมีแรงผลักดันจากความรู้และประสบการณ์เดิม (Rosenstock, 1974) ผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ และคณะ (2565) ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ด้าน
สุขภาพในระดับสูงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  

การเข้าถึงบริการสถานที่สาธารณะของชุมชน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
ของผู้สูงอายุ (P-value<0.001) เนื่องจากการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข เช่น การเข้ารับบริการที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ความสะดวกในการใช้บริการหรือการเข้าไปใช้บริการโรงพยาบาล
ชุมชน จะทำให้ผู้สูงอายุเกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุได้อย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากสถาน
บริการสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ สอดคล้องกับปัจจัย
เอื้อด้านการมีส่วนในชมรมผู้สูงอายุและชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุของ
ผู้สูงอายุ (P-value<0.001) เพราะจะสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น การมีสถานที่และอุปกรณ์ช่วยในการออกกำลังกาย หรือการที่มี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกเยี่ยมตามบ้านเป็นประจำซึ่งจะทำให้ผู ้สูงอายุมีพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพที่ดีขึ้นตามไปด้วย ผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาของ เนาวรัตน์ ช่างไม้ (2556) พบว่า 
การเข้าถงึสถานบริการสาธารณสุขด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับการดูแลส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
เขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (P-value =0.006) 
 การได้รับแรงสนับสนุนจากบุคลากรด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
ของผู้สูงอายุ (P-value<0.001) เนื่องจากปัจจัยเสริมเป็นการเสริมหรือสร้างแรงกระตุ้นให้บุคคลเกิด
การกระทำหรือเป็นปัจจัยภายนอกที่มาจากคนหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อบุคคล
นั้น ในเรื่องการยอมรับหรือไม่ยอมรับพฤติกรรมสุขภาพนั้น ได้แก่ เพื่อนบ้าน บุคคลในครอบครัว 
ชุมชน บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรอ่ืนปัจจัยส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะของการกระตุ้นเตือน การยก
ย่องชมเชย การให้กำลังใจการเอาเป็นแบบอย่าง การตำหนิติเตียน การลงโทษ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การ
วางแผนการดำเนินงานจึงต้องพิจารณาวิเคราะห์และใช้กลวิธีการสร้างหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
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ปัจจัยเสริมให้เกิดแรงจูงใจของบุคคลให้เกิดการกระทำหรือเกิดพฤติกรรมเป็นอย่างมาก (Green and 
Kreuter, 1999)  สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยเสริมคือ ผลสะท้อนที่บุคคลจะได้รับคือคาดว่าจะได้รับ
จากการแสดงพฤติกรรมนั้นอาจช่วยสนับสนุนพฤติกรรมได้ซึ่งจะได้รับจากบุคคลที่มีอิทธิพลต่อตนเอง
รวมถึงอิทธิพลจากสังคม  (จุฬาภรณ์ โสตะ, 2554) 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเริม
สุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ควรวางแผนการส่งเสริมสุขภาพให้มีความเหมาะสมกับ
บริบทการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุส่งเสริมศักยภาพในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและควรมีการ
สนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในการส่งเสริมเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนงานโครงการของหน่วยงาน 
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ผลของอุณหภูมิและความเร็วลมที่มตี่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งเมล็ดกาแฟด้วยความ
ร้อนจากชีวมวลโดยใช้เทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด 

Effects of Drying Air Temperature and Drying Air Velocity On drying 
Coffee Bean from Biomass Heat using Fluidized Bed Technique 

 
เจษฎา วเิศษมณ1ี และ สำรวม โกศลานันท์2 

Jedsada Visedmanee and Sumroum Kosalanun   
 

บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเร็วลมและอุณหภูมิที่ส่งผลต่อการอบแห้งเมล็ดกาแฟ             
(อาราบิก้า) ด้วยความร้อนจากชีวมวลโดยใช้เทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด โดยใช้เครื่องอบแห้งฟลูอิดไดซ์เบด
ที่ปรับปรุงจากเดิมที่ใช้ความร้อนจากฮีตเตอร์เปลี่ยนเป็นการใช้ความร้อนจากเตาเผ่าถ่านเป็นแหล่งให้
ความร้อน โดยตัวเบดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 cm สูง 100 cm ใช้โบลเวอร์ขนาด 1.25 kW                 
มีไซโคลนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 cm สูง 122 cm ใช้ท่อกัลวาไนซ์ขนาด 4 in เป็นท่อส่งลม
ตลอดทั้งตัวเครื่องอบแห้ง  ในส่วนเมล็ดกาแฟที่ใช้ในการทดสอบเป็นสายพันธ์อาราบิก้า มีความชื้น
เริ ่มต้นประมาณ 52.76% (มาตรฐานแห้ง) การอบแต่ละครั้งใช้เมล็ดกาแฟครั้งละ 50 g อุณหภูมิ
อากาศที่ใช้ในการอบ 55 70 85 และ 100 oC ตามลำดับ ความเร็วของอากาศที่ใช้ในการอบแห้ง
เท่ากับ 5 6 และ 7 m/s และความชื้นสุดท้ายของเมล็ดกาแฟจะอบให้ได้ตามมารตฐานตามท้องตลาด
อยู่ที ่12% (มาตรฐานแห้ง)  
  จากการทดลอง พบว่า เมื่ออุณหภูมิและความเร็วลมเพิ่มขึ้นอัตราการอบแห้งก็จะเพิ่มขึ้น  
ในขณะที ่ความสิ ้นเปลืองพลังงานจำเพาะมีแนวโน้มลดลง  โดยอัตราการอบแห้งสูงสุดมีค่า 
1.381±0.0061 gWater/min ที่อุณหภูมิและความเร็วลม 100oC และ 7 m/s ตามลำดับ และความ
สิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะต่ำสุดมีค่า 6345.25±50 MJ/Kg ที่อุณหภูมิและความเร็วลม 100oC และ 5 
m/s ตามลำดับ  
 
คำสำคัญ : การอบแห้ง, ฟลูอิดไดซ์เบด, เมล็ดกาแฟ 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to investigate the factors consisted of a 

temperature and Velocity of air flow affected Arabica coffee beans drying biomass 
combustion with fluidization technique. The fluidized bed dryer, which was improved 
from the original heat from the heater to use the heat from the charcoal stove as 
the heat source.  The fluidized bed dryer size of 20 cm diameter and 100 cm height 
was designed and constructed for this The heater and blower size of 1.25 kW. A 
cyclone size of 24 cm diameter and 122 cm height was used to separate the product 
from air. The galvanized steel pipe size of 4 inch diameter was used as air circulating 
pipe. The Arabica coffee beans initial moisture in this experiment 52.76 %d.b and 
size of 50 g was used for each experiment. The drying temperature conditions were 
controlled at 55, 70 85 and 100๐C. The air velocity conditions in bed were 
controlled at 5, 6 and 7 m/s. The final moisture of coffee beans was 12% d.b.  

From the result, it was found that the drying temperature was increased the 
also drying rate and specific moisture extraction rate trend to increase. while the 
specific energy consumption tends to decrease. The highest drying rate was 

1.381±0.0061 gWater/min that was occurred at 100 ๐C drying temperature and the 7 m/s 
air velocity. The highest Specific energy consumption, SEC rate was 6345.25±50 MJ/Kg 
that was occurred at 100 ๐C drying temperature and 5 m/s air velocity respectively. 

 
Keyword : Arabica Coffee bean, Drying, Fluidized bed 
 
บทนำ 
  กาแฟ เป็นเครื่องดื่มที่ทำจากเมล็ดซึ่งได้จากต้นกาแฟ หรือมักเรียกว่าเมล็ดกาแฟคั่ว มีการ
ปลูกต้นกาแฟมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก กาแฟเขียว (กาแฟซึ่งยังไม่ผ่านการคั่ว) เป็นหนึ่งในสินค้า
ทางการเกษตรซึ่งมีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลกกาแฟมีส่วนประกอบของคาเฟอีน ทำให้มีสรรพคุณชู
กำลังและช่วยให้สมองตื่นตัว สดชื่น ปัจจุบันกาแฟเป็นเครื่องดื่มซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก [1] 
โดยขั้นตอนการผลิตเริ่มจากเกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟสดแล้วจะนำเมล็ดกาแฟสดที่เก็บ
เกี่ยวได้ไปตากแดดจนกว่าเมล็ดกาแฟจะมีความชื้นที่เหมาะสมประมาณ 12% มาตรฐานแห้ง โดยการ
ตากแดดตลอดทั้งวัน ประมาณ 7-10 วัน ซึ่งส่วนมากเกษตรกรจะนำเมล็ดกาแฟสดที่เก็บได้ไปตากไว้
บนลานดิน หรือลานคอนกรีตแล้วรอจนกว่าเมล็ดกาแฟจะแห้ง หลังจากนั้นจึงนำไปทำการสีเพื่อเอา
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เปลือกเมล็ดกาแฟออก ปัญหาที่พบมากคือ เมื่อนำเมล็ดกาแฟแห้งไปทำการสีจะพบว่ามีเมล็ดกาแฟที่
เสียมีจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรขายกาแฟได้ในราคาต่ำ เมล็ดที่เสียส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากขั้นตอน
การลดความชื ้น ซึ ่งก็คือขั ้นตอนการตากนั ่นเอง โดยส่วนมากเกิดจากสภาพของสิ ่งแวดล้มไม่
เอื้ออำนวย เช่นมีฝนตกลงมาขณะกำลังตาก รวมถึงปริมาณแสงแดดไม่คงที่ และไม่เพียงพอเป็นต้น 
ทำให้เมล็ดกาแฟส่วนที่ไม่แหงสนิทจะเกิดการหมักตัว ทำให้เกิดเชื้อรา มีกลิ่นราติดมาด้วย หรือในบาง
กรณีเมล็ดกาแฟจะเกิดเป็นสีดำหลังทำการสีเปลือกของเมล็ด นอกจากนั้นการตากกาแฟบนลานดิน
มักมีสิ่งแปลกปลอมติดมากับกาแฟด้วย เช่น กรวด หินดิน เป็นต้น  
 จากปัญหาที่พบดังกล่าวการใช้วิธีการอบแห้งจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเนื่องจากอำนวยความ
สะดวก รวดเร็ว สะอาด และทำให้ผลผลิตเมล็ดกาแฟมีคุณภาพสูง โดยรูปแบบที่นิยมใช้เพื่อการอบ
เมล็ดกาแฟมีหลากหลายรูปแบบ โดยหนึ่งในวิธีที่เป็นที่นิยมคือ รูปแบบการอบแห้งด้วยเทคนิคฟูอิด
ไดเบด เนื่องจากข้อดีในด้านการอบแห้งที่รวดเร็ว ส่งผลให้ได้เมล็ดพืชอบแห้งที่มีความชื้นสม่ำเสมอ 
โดยที่ผ่านมามีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบแห้งเมล็ดพืชด้วยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด อาทิเช่น  
เจษฎา  วิเศษมณี และคณะ [2] ได้ศึกษาอิทธิพลของความเร็วลมและอุณหภูมิที่ใช้อบแห้งเมล็ด
ข้าวโพดพันธุ์อินทรี 2 ด้วยเทคนิคฟลูอิดไดเซชัน จากการศึกษาพบว่า อัตราการอบแห้งและอัตราการ
ระเหยของไอน้ำต่อพลังงานที่ใช้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิและความเร็วลมที่ใช้ในการอบแห้งเพ่ิม
สูงขึ้น  โดยอัตราการอบแห้งสูงสุดมีค่า 0.294 kg/hr ที่สภาวะ ความเร็วลม 7.5 m/s อุณหภูมิ 90°C 
และอัตราการระเหยของไอน้ำต่อพลังงานที่ใช้สูงสุดมีค่า 0.06 kg/kWhr ที่สภาวะความเร็วลม 7.5 
m/s อุณหภูมิ 70°C วรเมธ ทัดทอง และคณะ [3] ได้ศึกษาเทคนิคการเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด สําหรับ
การอบแห้งเมล็ดกาแฟสดใหม่มีคุณภาพของผลผลิตดีขึ้น เทคนิคนี้จะช่วยลดเวลาการอบแห้งของ
เมล็ดกาแฟสดลงจากปกติ 2 อาทิตย์ เหลือเพียง 5 ชั่วโมง ในชุดการทดลองหอทดลองฟลูอิดไดซ์เบด
ทําจากท่ออะคริลิกใสที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 140 mm และมีความสูง 1,000 mm ขณะที่
แผ่นการกระจายอากาศจะถูกวางไว้ที่ปลายทางเข้าของหอทดลองฟลูอิดไดซ์เบดโดยมีสัดส่วนพื้นที่ว่าง
ของลมที่ออกจากแผ่นกระจายอากาศเป็น 60% ของพ้ืนที่หน้าตัดทั้งหมดของแผ่นการกระจายอากาศ 
ในการทดลองจะทําการอบที่ความจุ 0.6 ถึง 1.2 kg ของเมล็ดกาแฟสด ซึ่งอากาศที่เข้าชุดฟลูอิดไดซ์
เบดจะถูกให้ความร้อนจากชุดฮีทเตอร์ขนาด 3 kW เป็นเวลา 30 min จนกระทั่งได้อุณหภูมิของ
อากาศที่ทางเข้าได้ตามความต้องการในการทดลองจะควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ไว้ ที่ 50 ถึง 90 oC ค่า
อัตราการไหลของอากาศจําเพาะ และความเร็วลมที่ทางเข้าชุดฟลูอิดไดซ์เบด 2 ถึง 4 m/s ซึ่งตัวแปร
ทั้งหมดได้ถูกนํามาศึกษาผลกระทบต่อการลดลงของความชื้นของเมล็ดกาแฟสด จากผลการทดลอง
สามารถที่จะลดความชื้นของเมล็ดกาแฟสดจาก 68% เหลือเพียง 14% ในช่วงเวลา 5 ถึง 7 h และ
พบว่าในช่วง 1 ถึง 2 hแรก จะเกิดการลดลงของความชื้นของเมล็ดกาแฟอย่างมาก 
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จากงานวิจัยที ่ผ ่านมายังไม่มีประเด็นในเรื ่องผลของอุณหภูมิและความเร็วลมที ่มีต่อ
จลนพลศาสตร์การอบแห้งเมล็ดกาแฟด้วยความร้อนจากชีวมวลโดยใช้เทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด ที่ส่งผล
ต่ออัตราการอบแห้งและค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะของเมล็ดกาแฟสายพันธ์อาราปิก้า ดังนั้น 
คณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะศึกษาเกี่ยวกับผลของอุณหภูมิและความเร็วลมที่มีต่อการอบแห้ ง
เมล็ดพริกไทยโดยใช้เทคนิคฟลูอิดไดเบด เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมและรักษาคุณภาพรวมถึงการยืด
อายุการเก็บรักษาของเมล็ดกาแฟเพ่ือให้สามารถแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไปในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาความเร็วลมและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้งเมล็ดกาแฟ 
  2. เพ่ือหาอัตราการอบแห้งในการอบแห้งเมล็ดกาแฟ 
  3. เพ่ือหาค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะในการอบแห้งเมล็ดกาแฟ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  1. อุณหภูมิที่อบแห้งคือ 55 70 85 และ 100°C 
  2. ความเร็วลมที่อบแห้งคือ 5 6 และ 7m/s 
  3. ความชื้นสุดท้ายของเมล็ดกาแฟสุดท้ายไม่เกิน 12% มาตรฐานแห้ง 
  4. การทดสอบใช้เมล็ดกาแฟสายพันธ์อาราบิก้า 
  5. ใช้ถ่านไม้ตะคร้อเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน 
  6. การทดสอบแต่ละครั้ง ใช้เมล็ดกาแฟ 50 g 
 
วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology) 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1 ห้องอบแห้งที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกทำด้วยสแตนเลส (Stainless steel) หนา 1.5 
mm มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 cm และสูง 100 cm  

2 อุปกรณ์ให้ความร้อนแก่อากาศเป็นเตาเผาถ่าน มีขนาด 100100100 cm ภายในเตา
จะมีถัง 200 L มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 59.5 cm สูง 89.5 cm ไว้สำหรับเผาถ่าน และจะมีท่อส่งลมขนาด 
2020 cm อยู่เหนือถัง 200 L  

3 พัดลม (blower) แบบแรงเหวี่ยงชนิดใบพัดโค้งหน้า (Forward curve centrifugal) โดย
ใช้มอเตอร์ขนาด 1.25 kW (220 V, 50 Hz) แรงดันสถิตสูงสุดที่พัดลมสร้างได้ 1300 Pa และมีอัตรา
การไหลเชิงปริมาตรของอากาศสูงสุดที่ 1000 m3/hr 

4 เครื่องดักฝุ่น (Cyclone) แบบ Reverse flow ทำด้วยเหล็กชุบสังกะสีดัง 
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5 อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature control) 
6 อุปกรณ์วัดความเร็วลมแบบขดลวดร้อน (Hot wire)  
7 เครื่องวัดความดันลดคร่อมเบด (Manometer)  
8 เครื่องชั่งดิจิตอล ความละเอียด 0.001g 

 
รูปที่ 3 ส่วนประกอบเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด 

 
การเก็บรวมรวบข้อมูล 
 การเก็บรวมรวบข้อมูล จะทำการทดสอบหาความชื้นทั้งก่อนอบและหลังอบโดยนำตัวอย่าง
ของเมล็ดกาแฟไปหาความชื้นเริ่มต้นและความชื้นสุดท้าย (ความชื้นเริ่มต้นเป็นความชื้นของเมล็ด
กาแฟปกติท่ียังไม่ได้ผ่านการอบ ส่วนความชื้นสุดท้ายเป็นค่าความชื้นของเมล็ดกาแฟที่ผ่านการอบ)  
โดยวิธีการหาความชื้นเริ่มต้นหาได้จากการนำตัวอย่างเมล็ดกาแฟมาบรรจุลงในภาชนะปิดแล้วชั่ง
น้ำหนักด้วยเครื่องชั่งดิจิตอล ซึ่งตัวเครื่องสามารถรับรองน้ำหนักสูงสุดได้ที่ 1000 g และมีค่าความ
ละเอียด 0.001 g หลังจากที่ชั่งน้ำหนักเรียบร้อยจะนำไปคำนวนโดยเปรียบเทียบจากน้ำหนักของ

เมล็ดกาแฟที่ผ่านการอบที่อุณหภูมิ 105 °C เป็นเวลา 72 ชั่วโมง จนน้ำหนักเมล็ดกาแฟคงที่  

โดยใช้สมการที่ 1 คำนวณหาความชื้นมาตรฐานแห้ง dM  (Dry basis) 

100
−

=
d

dw
M d

                          (1) 
=w  น้ำหนักก่อนอบแห้ง, kg 
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=d  น้ำหนักหลังอบแห้ง, kg  
จากนั้นจะหาน้ำหนักสุดท้ายโดยเปรียบเทียบกับค่าความชื้นมาตรฐานแห้งตามท้องตลาดของ

เมล็ดกาแฟซึ่งอยู่ที่ 12% มาตรฐานแห้ง ซึ่งในการหาน้ำหนักสุดท้ายนี้จะนำเมล็ดกาแฟที่ผ่านการอบ
ตามเงื่อนไขการทดลองแล้ว มาใส่ไว้ในภาชนะปิด (เพื่อป้องกันความชื้นจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่เมล็ด
กาแฟ) รอทิ้งไว้ให้ตัวอย่างเย็นตัวลงจนมีอุณหภูมิเท่ากับสภาวะแวดล้อมแล้วนำตัวอย่างมาชั่งน้ำหนัก
อีกครั้ง จากนั้นนำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่าความชื้น และทำซ้ำ 3 ครั้งในแต่ละการทดลอง 
  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลทดลองอบแห้งเมล็ดกาแฟ ด้วยเครื่องอบแห้งเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด 
เพื่อทดสอบหาอุณหภูมิและความเร็วที่เหมาะสมและศึกษาผลของความชื้นสัมพัทธ์ของ
อากาศที่มีต่อการอบแห้ง  เงื่อนไขท่ีใช้ในการทดลองมีดังนี้  
1. การทดลองใช้เมล็ดกาแฟสด 50 g ความชื้นเริ่มต้น  55 %d.b. ทำการอบแห้งให้เหลือ
ความชื้นประมาณ 12%d.b.  

  2. ความเร็วลมในการศึกษาทดลองจะควบคุมโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับความเร็ว คือ 5  , 6 
และ 7 m/s  
  3. อุณหภูมิลมร้อนท่ีใช้ในการทดลองอยู่ที่ 55 70 85 และ 100 oC   
 วิเคราะห์ความสามารถเครื่องอบแห้งเมล็ดกาแฟด้วยความร้อนจากชีวมวลโดยใช้เทคนิคฟลุอิด
ไดซ์เบด จากความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ (Specific energy consumption, SEC) ด้วยสมการที่ 
(2) อัตราการอบแห้ง (Drying rate, DR) ด้วยสมการที่ (3) 
  ความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ (Specific energy consumption, SEC) 
 

 b charcoal

water

E m HHV
SEC

m


=

+((2.6x3.6) ( )( ))            (2) 

   เมื่อ SEC  คือ ความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ (MJ/kg) 

    Eb  คือ ความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มจนถึงเวลาใด ๆ 
(kWh) 
    mcharcoa  lคือ มวลของถ่านที่ใช้ (kg) 
    HHV  คือ ค่าความร้อนสูงสุด (Higher heating value) (kJ/kg) 
    mwater   คือ น้ำที่ออก (kg) 
    2.6  คือ ค่าคงที่สำหรับเปลี่ยนรูปพลังงานเป็นพลังงานของ
ไฟฟ้า 
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    3.6  คือ ค่าคงที่เปลี่ยนหน่วย kWh เป็น MJ 
  อัตราการอบแห้ง (Drying rate, DR)  

 Ob

D

m
DR

t
=                                               

 (3) 
   เมื่อ mOb  คือ ปริมาณน้ำที่ระเหยจากวัสดุ (kg) 
    tD  คือ ระยะเวลาการอบแห้ (h) 
 
การอภิปรายผล 

การทดลองอบแห้งเมล็ดกาแฟด้วยความร้อนจากชีวมวลโดยใช้เทคนิคฟลูอิดไดซ์เบดเพ่ือ
ทดสอบหาอุณหภูมิและความเร็วที่เหมาะสมรวมถึงศึกษาผลของความชื้นสัมพัทธ์ ของอากาศที่มีต่อ
การอบแห้ง โดยใช้เมล็ดกาแฟในการอบแห้ง ปริมาณ 50  g ความชื้นเริ ่มต้น  55 %d.b. ทำการ
อบแห้งให้เหลือความชื้นประมาณ 12 %d.b. ตามค่ามาตรฐานในท้องตลาด และควบคุมความเรว็ลม
โดยแบ่งออกเป็นช่วง คือ 5, 6, 7 m/s  และอุณหภูมิลมร้อนในการทดสอบแต่ละช่วงคือ 55 70 85 
และ 100°C ตามลำดับ โดยผลการทดลองแสดงดังนี้ 
ผลของความเร็วอากาศที่มีต่อการลดลงของความชื้นเมล็ดกาแฟ 

ผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นที่ลดลงของเมล็ดกาแฟกับระยะเวลาที่
ใช้ในการอบแห้งที่ความเร็วลมต่างๆ ตามที่กำหนด จากผลการทดลองพบว่า การเปลี่ยนแปลงความชื้นมี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน โดยในช่วงอุณหภูมิอบแห้ง 70 85 และ 100 oC ความชื้นจะลดลงอย่าง
รวดเร็วภายในช่วงเวลา 10 นาทีแรก หลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆในเวลาต่อมา ในส่วนของอุณหภูมิ 
55 oC การเปลี่ยนแปลงความชื้นจะลดลงค่อนข้างช้า โดยช่วงเวลาที่ความชื้นลดลงอย่างรวดเร็วจะใช้เวลา
ประมาณ 40 นาที  ในส่วนของความเร็วลมที่ต่างกัน ส่งผลต่อระยะเวลาในการอบแห้งอย่างชัดเจน โดย
สังเกตได้ว่า ที่ความเร็วลมที่สูงจะดึงความชื้นออกได้เร็วกว่าความเร็วลมที่ต่ำ เนื่องจากที่ความเร็วลมสูงจะ
ทำให้เกิดความปั่นป่วนอย่างหนาแน่นระหว่างเมล็ดกาแฟกับอากาศร้อนภายในเบด มากกว่าความเร็วลม
อากาศที่ต่ำ [4] ส่งผลให้อัตราการถ่ายโอนมวลของความชื้นทำได้มากและดีกว่าที่ความเร็วลมที่ต่ำ โดยผล
การทดลองแสดงในรูปที่ 2-4  ตามลำดับ 
ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการลดลงของความชื้นเมล็ดกาแฟ 

ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ความชื้นของเมล็ดกาแฟกับระยะเวลาในการอบแห้งที่อุณหภูมิ 55 
70 85 และ 100 oC  จากกราฟเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงความชื้นมีแนวโน้มลดลงที่อุณหภูมิการอบแห้งที่
สูงมากกว่าอุณหภูมิการอบแห้งที่ต่ำ และความชื้นสุดท้ายของเมล็ดกาแฟที่อบแห้งที่อุณหภูมิสูงจะใช้เวลา
ลดลงเร็วกว่าอุณหภูมิอบแห้งที่ต่ำ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากอุณหภูมิที่สูงสามารถ
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ถ่ายเทความร้อนไปสู่เมล็ดกาแฟได้รวดเร็วกว่าอุณหภูมิที่ต่ำ ส่งผลให้ความชื้นถูกดึงออกจากเมล็ดกาแฟได้
อย่างรวดเร็ว ดังแสดงในรูป 2-4 ตามลำดับ 
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รูปที่ 2 ความชื้นที่ลดลงเทียบเวลาที่ความเร็วลม 5 m/s 
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รูปที่ 3 ความชื้นที่ลดลงเทียบเวลาที่ความเร็วลม 6 m/s
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รูปที่ 4 ความชื้นที่ลดลงเทียบเวลาที่ความเร็วลม 7 m/s 
 
สมรรถนะการอบแห้ง 
1. ความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ (SEC) 
 จากกราฟเปรียบเทียบความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ (SEC) การอบแห้งที่อุณหภูมิต่างๆพบว่า 
การใช้ความเร็วลมสูงในช่วงอุณหภูมิต่ำจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะสูงกว่าช่วงการใช้ความเร็ว
ลมต่ำในช่วงอุณภูมิสูง เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะการอบแห้งที่ช่วงอุณหภูมิต่ำนั้น ใช้เวลาในการอบแห้ง
ที่นานกว่าการอบแห้งที่ช่วงอุณหภูมิสูง ถึงแม้ว่าการใช้ช่วงอุณหภูมิสูงจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานมากก็
ตาม แต่ช่วงเวลาที่ใช้อบแห้งรวดเร็วกว่าการใช้พลังงานจึงน้อยกว่า  โดยค่าความสิ้นเปลืองพลังงาน

จำเพาะใช้สูงสุดอยู่ที่  ความเร็วลม 6 m/s ที่อุณหภูมิ 55◦C และต่ำสุดอยู่ที่ ความเร็วลม 5 m/s ที่
อุณหภูมิ 100 oC ดังแสดงในรูปที่ 5  
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รูปที่ 5 อัตราความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ (SEC) 
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2. อัตราการอบแห้ง (DR) 
จากกราฟแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิจะมีผลต่ออัตราการอบแห้งมาก โดยเมื่อเพ่ิมอุณหภูมิ และความเร็ว

ลมในการอบแห้งมากข้ึนอัตราการระเหยของน้ำที่ออกจากเมล็ดกาแฟยิ่งทำได้ดีและจะลดลง
ตามลำดับเมื่ออุณหภูมิและความเร็วลมลดลง โดยอัตราการอบแห้งจะมีค่าสูงสุดอยู่ที่ความเร็วลม 7 
m/s อุณหภูมิ 100°C และมีค่าต่ำสุดอยู่ที่ความเร็วลม 5 m/s อุณหภูมิ 55°C ตามลำดับ ดังแสดงใน 
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รูปที่ 6 อัตราการอบแห้ง (DR) 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการทดลองการอบแห้งเมล็ดกาแฟโดยด้วยความร้อนจากชีวมวลโดยการใช้เทคนิคฟลูอิด
ไดซ์เบดแสดงให้เห็นว่าการความเร็วลมและอุณหภูมิที่สูงส่งผลต่อระยะเวลาในการอบแห้งเป็นอย่างมาก
กล่าวคือ ยิ่งความเร็วลมสูง อุณหภูมิสูง จะส่งผลให้ระยะเวลาในการอบแห้งน้อยลง  เหตุที่เป็นเช่ นนั้น
เพราะ ที่ความเร็วลมและอุณหภูมิอบแห้งที่สูงจะทำให้ความชื้นในเมล็ดพริกไทยลดลงอย่างรวดเร็ว โดย
อุณหภูมิ 100 oC ความเร็วลม 7 m/s จะใช้เวลาในการอบแห้งน้อยที่สุดอยู่ที่ 70 นาที ซึ่งเร็วกว่าการ
อบแห้งที่อุณหภูมิ 55 oC และความเร็วลม 5 m/s ซึ่งใช้เวลา 100 นาที อยู่ถึง 1.4 เท่า แต่ถ้าพิจารณาใน
แง่ของการสิ้นเปลืองพลังงานในการอบแห้งที่อุณหภูมิ 100oC และความเร็วลม 5 m/s  จะให้ความคุ้มค่า
มากสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบดมีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีค่าใช้จ่ายในการสร้าง
สูง ควรนำไปใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงในท้องตลาดเพื่อให้คุ้มค่าต่อการลงทุน 

1.2 การอบด้วยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบดเหมาะสำหรับการอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปทรง 
ขนาดเล็กและมีน้ำหนักไม่มาก 
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  2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ศึกษาช่วงการทดสอบประเด็นอุณหภูมิและความเร็วลมท่ีเหมาะสมในแต่ละ 

ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการหาสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างท้ังหมด  
 

เอกสารอ้างอิง 
BeansHerb (2017) ส่วนประกอบของเชอรี่กาแฟ. 1 ธันวาคม 2017. https://beanshere.com 
 /posts/coffee-cherry-physiology-3/ 
เจษฎา วิเศษมณี และ สำรวม โกศลานันท์ (2563). อิทธิพลของความเร็วลมและอุณหภูมิที่ส่งผลต่อ 

การอบแห้งเมล็ดข้าวโพดด้วยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด , วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 
ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 หน้า 169-176. 

วรเมธ ทัดทอง, สมิทธ์ เอี่ยมสะอาด และพงษ์เจต พรหมวงศ์. (2546). การศึกษาคุณลักษณะการ 
อบแห้งเมล็ด กาแฟด้วยเทคนิคฟลุอิดไดซ์เบด. การประชุมวิชาการเครือขา่ยวิศวกรรมเครื่องกล
แห่งประเทศไทยครั้งท่ี 17, 15-17 ตุลาคม 2546, ปราจีนบุรี. 

  

https://beanshere.com/


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1960 

ชุดฝึกปฏิบัตกิารเคร่ืองทำความเย็น ประเภท ตู้เย็น 
Refrigeration Practicum Set Type: Domestic Refrigerator /Home 

Refrigerator 
 

อมร  อ้นกรอง1 เจวารินทร์ ฐานะโภคิน2 และ สรุพล ชแูสง3 

Amorn Onkrong  Javarin  Thanapokin and Surapon  Chuseng      
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องทำความเย็น ประเภท ตู้เย็น 
และใช้ในการประกอบการเรียนการสอนวิชาเครื ่องทำความเย็นและปรับอากาศ รหัสรายวิชา 
TEDEE104 เป็นวิชาที่อยู่ในแผนการศึกษาใน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือส่วนที่ 1 ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องทำความเย็น ประเภท ตู้เย็น ส่วนที่ 2 ใบประลอง มีดังนี้              
1 เรื่องงานระบบทำความเย็น 2 เรื่องงานต่อวงจรไฟฟ้าเครื่องทำความเย็น 3 เรื่องงานสุญญากาศ 
ตรวจรอยรั่ว เติมสารทำความเย็น จากนั้นได้นำชุดฝึกและใบประลองที่ได้จากการสร้างเสร็จแล้วไปทำ
การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน 
          โดยผลการประเมินความเหมาะสมชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องทำความเย็น ประเภท ตู้เย็น โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโครงสร้างชุดฝึก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73 คะแนน ซึ่งมีความเหมาะสมระดับดีมาก ด้าน
การใช้งานของชุดฝึก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.66 คะแนน ซึ่งมีความเหมาะสมระดับดีมาก ด้านใบประลอง
ชุดฝึก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.33 คะแนน ซึ่งมีความเหมาะสมระดับดี  
 
คำสำคัญ: ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องทำความเย็น , ใบประลอง , เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
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Abstract 
This research paper aims to create a Refrigeration practice set type and 

involving in the instructional materials of the course Refrigeration and Air Conditioner, 
course number TEDEE104 to fulfill the requirement of the Bachelor of Industrial 
Education majoring in Electrical Engineering, Rajamangala University of Technology 
Lanna Tak.  Can be divided into 2 parts , part 1, practicum kit on cooling machine, 
refrigerator type.  And part 2 was the lab sheets which include 1.  cooling system 
2. leakage inspection, evacuating and filling of refrigerant and 3 connection of electric 
circuit.  The researchers then brought the practicum kit and lab sheets to 3 specialists 
for evaluation.  

 The evaluation result of the practicum kit for cooling machine, 
refrigerator type evaluated by specialists demonstrated as follows; the average score 
for structure of the practicum kit was 4.73 which was in a very good level. The average 
score for usage was 4.66 which was in a very good level. And the average score for the 
lab sheets was 4.33 which was in a good level 
 
Keyword : Refrigeration practice set , lab sheets, Refrigeration and Air Conditioner 
 
บทนำ 
  เนื ่องจากในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิชาเครื ่องทำความเย็นและปรับอากาศ                        
รหัสรายวิชา TEDEE104 เป็นวิชาที่อยู่ในแผนการศึกษาใน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เก่ียวกับวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ จำเป็นต้อง
มีการเตรียมชุดฝึกและอุปกรณ์ที่ดีเพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้ชุดฝึกเครื่องทำความเย็นมีอยู่หลากหลาย โดยชุดฝึกเครื่องทำความเย็น ที่มีอยู่ทั่วไปมุ่งเน้น
ให้ผู้ใช้ชุดฝึกวิเคราะห์หาสาเหตุและปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้เครื่องทำความเย็นไม่สามารถทำงานได้ 
การบำรุงรักษายุ่งยากจึงเป็นปัญหาหลักในการนำมาใช้เป็นชุดฝึกให้กับนักศึกษาภายในสถานศึกษา
และมีการเคลื่อนย้ายที่ค่อนข้างลำบากสำหรับการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ การสอนด้วย
วิธีการบรรยายหรือใช้สื่อพิมพ์ประกอบที่สร้างความรู้ความเข้าใจคงไม่เพียงพอกับผู้เรียน 
  ผู้จัดทำได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการปฏิบัติเครื่องทำความเย็นที่มีคุณภาพนั้น ต้องมี
ชุดฝึกปฏิบัติการ ทั ้งนี ้ผู ้จัดทำได้มีการออกแบบและสร้างชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องทำความเย็น 
ประเภท ตู้เย็น เพื่อนำไปใช้ในการฝึกทดสอบใช้ประกอบการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
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เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทดลองเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าและระบบเครื่องทำความ
เย็น โดยอาศัยคู่มือจากใบประลองจากการฝึกที่เข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพที่เสริมสร้างทักษะการ
ทำงานและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง 
  ผู้จัดทำจึงได้ออกแบบและสร้างชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องทำความเย็น ประเภท ตู้เย็นเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการฝึกปฏิบัติทดลองเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าภายในตู้เย็น การต่อระบบเครื่องทำ
ความเย็นได้ โดยชุดฝึกดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการทำงานของวงจรไฟฟ้าและระบบ
หลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นเสริมสร้างทักษะการแก้ไขบกพร่องระหว่างใช้ชุดฝึก ชุดฝึกนี้
สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่และที่สำคัญคือนักศึกษา
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  2.1 เพ่ือสร้างชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องทำความเย็น ประเภท ตู้เย็น 
  2.2  เพื่อพัฒนาใบประลองชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องทำความเย็น ประเภท ตู้เย็น 
 
กรอบแนวคิด 
 จากการได้ศึกษาและค้นคว้าจากเอกสารตำราต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชุดฝึก ลักษณะชุ ดฝึก ทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการสร้างชุดฝึก การสร้างใบประลองอุปกรณ์หลักในชุดฝึกปฏิบัติเครื่องทำความเย็น ประเภท 
ตู้เย็น มีดังนี ้
ความหมายของชุดฝึก 
 อ้อมน้อย เจริญธรรม (2553, หน้า 34 อ้างอิงใน สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2553, หน้า 21) กล่าว
ว่า ชุดฝึกเป็นอุปกรณ์การสอนอย่างหนึ่ง ที่สร้างขึ้นมาเพื่อฝึกทักษะนักเรียนหลังจากเรียนเนื้อหาไป
แล้ว ช่วยทำให้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นเพราะทำให้นักเรียนมีโอกาสนำความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วฝึกให้
เกิดความเข้าใจกว้างขวางมากขึ้น [2] 
ลักษณะของชุดฝึก 
 บรู๊ค และ บาร์เนทท์ (Brook, 1960, P 97-105; Barnett 1969, P 155-157 อ้างอิงในอารี บัว
คุ้มภัย, 2540, หน้า 26) ได้ให้ความเห็นคล้ายคลึงกันว่า ชุดฝึกที่ดีควรมีหลายรูปแบบมีคำสั่งหรือ
ตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่าย สามารถศึกษาได้ตนเองมีความทันต่อเหตุการณ์ และมีความหมายต้องการ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ฝึกหัดอยู่ เสมอ แม้ว่าเวลาผ่านนานสักเท่าใดก็ตาม ทำให้การเรียนรู้
ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้เรียนตลอดไป [3] 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้างชุดฝึก 
 ชม  ภูมิ ได้กล่าวถึงหลักการและทฤษฎีที่นำมาใช้ในการสร้างชุดฝึกว่าควรจะได้พิจารณาในสิ่ง
ต่อไปนี้ [1] 
  3.3.1  ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  3.3.2  การนำเอาสื่อประสมมาใช้  
  3.3.3  การนำเอากระบวนการกลุ่มมาใช้ 
  3.3.4  ทฤษฎีการเรียนรู้ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้     
    3.3.4.1  เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง 
    3.3.4.2  ทราบผลการเรียนของตนทันท ี
    3.3.4.3  มีการเสริมสร้างอันจะทำให้กระทำพฤติกรรมซ้ำ หรือหลีกเลี่ยงไม่กระทำ 
    3.3.4.4  ได้เรียนรู้ไปที่ละขั้นตามความสามารถ และความสนใจของนักเรียน 
    3.3.4.5  การนำวิธีวิเคราะห์ระบบ 
การสร้างแบบทดสอบ 
 1. แบบทดสอบ (Test) 
    เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดมากในการวัดผล แบบทดสอบหมายถึง ชุดของคำถามหรือกลุ่ม
ของงานใดๆ ที่สร้างขึ้นมาแล้วนำไปเร้าให้เด็กหรือผู้สอบแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการออกมาโดย
ผู้สอนสามารถสังเกตได้และวัดได้ แบบทดสอบท่ีใช้กันอยู่ แบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ หลายชนิดแล้วแต่
ว่าจะแบ่งตามอะไรหรือยึดอะไรเป็นหลัก ดังนี้แบ่งตามสมรรถภาพที่จะวัดเป็นเกณฑ์ มี 3 ประเภท 
คือ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ (Achievement Test) หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดปริมาณ
ความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับด้านวิชาการที่เด็กได้เรียนรู้มาว่ารับรู้ไว้ได้มากน้อยเพียงใด
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง (Teacher-made test) และ แบบทดสอบ
มาตรฐาน (Standardized Test) 
 3. แบบทดสอบความถนัด (Aqtitude Test) แบบทดสอบความถนัดเป็นแบบทดสอบที่ใช้ในการ
วัดสมรรถภาพหรือศักยภาพหรือความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคล อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
ฝึกฝนความรู้และประสบการณ์ทั้งปวง ส่วนใหญ่จะใช้ในการทำนายสมรรถภาพทางสมองของบุคคล
ว่าจะสามารถเรียนไปได้ไกลเพียงใด จะสามารถเรียนสิ่งนี้ได้แค่ไหนแบบทดสอบความถนัด แบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด คือ แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aqtitude Test) และ 
แบบทดสอบความถนัดเฉพาะอย่างหรือความถนัดพิเศษ 
 แบบทดสอบบุคคลและสังคม (Personal-Social Test) มีหลายประเภท เช่น 
 1)  แบบทดสอบวัดทัศนคติ (Attitude Test) 
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 2)  แบบทดสอบวัดความสนใจ (Interest Test) 
 3)  แบบทดสอบวัดความสามารถในการปรับตัว (Adjustment Test) 
การทดลอง 
  3.5.1  ความหมายของการทดลอง หมายถึง การนำข้อมูลซ้ำๆ มาหาค่ามาตรฐานในการใช้
งาน เช่น การทดลองหา ประสิทธิภาพการรับแรงดึงของเหล็ก นำเหล็กตัวอย่างมาทดลองดึงซ้ำกัน
อย่างต่ำ 3 ครั้งขึ้นไปแล้ว คำนวณหาค่าเฉลี่ยจากผลการทดลองไปประกอบการตัดสินใจในการใช้
งานว่าจะรับแรงดึงอย่างมากที่สุดไม่เกินเท่าไรจึงใช้งานได้ยาวนานและปลอดภัย  
  3.5.2  วิธีการสอนแบบปฏิบัติการทดลอง (Laboratory Method) 
    3.5.2.1  ความหมายวิธีการสอนแบบปฏิบัติการทดลอง หมายถึง วิธีสอนที่ให้ผู้เรียนลง
มือปฏิบัติทดลอง ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ภายใต้การ
แนะนำอย่างใกล้ชิด จากผู้สอน ผู้เรียนจะได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงต่างๆ จากทฤษฎีที่มีผู้ค้นพบมาแล้ว
รวมทั้งจะได้คน้พบความรู้ใหม่จากการทดลองของตนเอง 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 4.1 การออกแบบชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องทำความเย็น ประเภท ตู้เย็น 
  4.1.1  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลการทำความเย็นและการปรับอากาศ 
  4.1.2  ออกแบบขนาดจริงของชุดฝึกปฏิบัติโดยการกำหนดขนาดของโครงร่าง ขนาดของ
เครื่องทำความเย็นประเภท ตู้เย็น และดำเนินการจัดสร้างชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องทำความเย็น 
ประเภท ตู้เย็น  
  4.1.3  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องทำความเย็น ประเภท ตู้เย็น 
โดยศึกษาข้อมูลคุณสมบัติลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ จากหนังสือหรือคู่มื ออุปกรณ์และ
ทางเว็บไซด์ประกอบด้วยแล้วทำการจัดซื้ออุปกรณ์ตามที่ได้กำหนดเอาไว้ 
  4.1.4  จัดสร้างชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องทำความเย็น ประเภท ตู้เย็น โดยทำการจัดสร้างโครง
ร่างตามที่ได้กำหนดออกแบบเอาไว้ล่วงหน้า 
  4.1.5  ออกแบบใบประลองและจัดทำใบประลองที่จะนำมาใช้ควบคู่กับชุดฝึกปฏิบัติการ
เครื่องทำความเย็น ประเภท ตู้เย็น 
  4.1.6  ออกแบบและจัดทำใบประเมินผลเพื่อที่จะนำมาใช้ประเมินคุณภาพของชุดฝึก
ปฏิบัติการเครื่องทำความเย็น ประเภท ตู้เย็น 
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รูปที่ 4.1 การออกแบบชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องทำความเย็น ประเภท ตู้เย็น 
 จากรูปที่ 4.1 แสดงถึงการออกแบบขนาดจริงของชุดฝึกปฏิบัติโดยการกำหนดขนาดของโครงร่าง 
ขนาดของเครื่องทำความเย็นประเภท ตู้เย็น 

 

 
 

 รูปที่ 4.2 ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องทำความเย็น ประเภท ตู้เย็น 
 จากรูปที่ 4.2 แสดงชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องทำความเย็นประเภท ตู้เย็น ใช้สำหรับปฏิบัติการ
เครื่องทำความเย็นประเภท ตู้เย็น จริง 
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4.2 การสร้างใบประลอง  
ใบประลองที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาในรายวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศซึ่ง
ประกอบด้วย 
  4.2.1  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน 
  4.2.2  กำหนดชื่อเรื่องที่จะทำการทดลอง 
  4.2.3  กำหนดวัตถุประสงค์ของการประลอง 
  4.2.4  สร้างทฤษฎีเบื้องต้น 
  4.2.5  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 
  4.2.6  ลำดับขั้นการทดลอง 
  4.2.7  บันทึกผลการทดลอง 
  4.2.8  สรุปผลการทดลอง 
  4.2.9  คำถามท้ายใบประลอง 
4.4  ข้ันตอนการสร้างใบประลองและชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องทำความเย็น ประเภท ตู้เย็น 

 
 

รูปที่ 4.3 ขั้นตอนการสร้างใบประลองและชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องทำความเย็น ประเภท ตู้เย็น 
จากรูปที่ 4.3 เป็นการแสดงลำดับขั้นตอนการสร้างชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องทำความเย็น 

ประเภท ตู้เย็น โดยเริ่มต้นตั้งแต่ทำโครงงานจนสิ้นสุดโครงงานโดยจะแสดงเป็นขั้นตอน 
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4.5  แผนผังแสดงข้ันตอนการสร้างแบบประเมิน 
 

 
 

รูปที่ 4.4 แผนผังแสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมิน 
 จากรูป 4.4 เป็นการแสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินที่จะนำมาใช้ในการประเมินชุดฝึกและใบ
ประลองโดยแสดงเป็นลำดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นสร้างจนสิ้นสุดการสร้างแบบประเมิน 
 
การอภิปรายผล 
 ผลที่ได้จากการจัดสร้างชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องทำความเย็น ประเภท ตู้เย็น คือ ได้ชุดฝึก
ปฏิบัติการเครื่องทำความเย็น ประเภท ตู้เย็น และได้สร้างใบประลองที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
ปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ1 จำนวน 3 ใบประลองซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 1 ตอน 
ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกและใบประลอง 
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  1.  ด้านโครงสร้างของชุดฝึก ผลการประเมินได้ดังนี้ ชุดฝึกมีคู่มือในการใช้งานครบถ้วนอยู่ใน
ระดับเกณฑ์ดีมากระดับเฉลี่ยอยู่ท่ี 5.00 คะแนน ขนาดของชุดฝึกมีความเหมาะสมในการใช้งานอยู่ใน
ระดับเกณฑ์ดีระดับเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 คะแนน ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้ าง
ชุดฝึกอยู่ในระดับเกณฑ์ดีมากระดับเฉลี่ยอยู่ที่ 4.66 คะแนน ความเหมาะสมของการออกแบบชุดฝึก
อยู่ในระดับเกณฑ์ดีมากระดับเฉลี่ยอยู่ที่ 4.66 คะแนน ชุดฝึกมีความสวยงามอยู่ในระดับเกณฑ์ดีมาก
ระดับเฉลี่ยอยู่ที่ 5.00 คะแนน และโครงสร้างชุดฝึกโดยรวมอยู่ในระดับเกณฑ์ดีมากระดับเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.73 คะแนน  
  2.  ด้านการใช้งานของชุดฝึก ผลการประเมินได้ดังนี้ ชุดฝึกมีความสะดวกในการต่อใช้งาน อยู่
ในระดับเกณฑ์ดีระดับเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 คะแนน ชุดฝึกมีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บอยู่
ในระดับเกณฑ์ดีมากระดับเฉลี่ยอยู่ที่ 5.00 คะแนน ชุดฝึกมีความปลอดภัยในการใช้งานอยู่ในระดับ
เกณฑ์ดีระดับเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 คะแนน ชุดฝึกมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับเกณฑ์ดีมาก
ระดับเฉลี่ยอยู่ที่ 5.00 คะแนน การใช้งานของชุดฝึกโดยรวมอยู่ในระดับเกณฑ์ดีมากระดับเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.66 คะแนน  

3.  ด้านใบประลองชุดฝึก ผลการประเมินได้ดังนี้ วัตถุประสงค์เป็นไปตามหัวข้อเรื่องอยู่ใน
ระดับเกณฑ์ดีระดับเฉลี่ยอยู่ที่ 4.66 คะแนน และ ทฤษฎีเบื้องต้นมีเนื้อหาเหมาะสมกับการทดลองอยู่
ในระดับเกณฑ์ดีมากระดับเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 คะแนน รูปภาพและเนื้อหาประกอบรูปมีความชัดเจนอยู่
ในระดับเกณฑ์ดีระดับเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 คะแนน คำถามเกี่ยวการประลองมีความชัดเจนอยู่ในระดับ
เกณฑ์ดีระดับเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 คะแนน ใช้ภาษาชัดเจนเข้าใจง่าย ตัวหนังสือมีขนาดเหมาะสม อยู่ใน
ระดับเกณฑ์ดีระดับเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 คะแนน ใบประลองชุดฝึกโดยรวมอยู่ในระดับเกณฑ์ดีระดับเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.33 คะแนน 
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การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่โดยเทคโนโลยีNFC 

Development of Smart Security Guard Using NFC Technology 
 

ประวีณ ไม้เกต1ุ 
Praveen Maiget 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่โดย

เทคโนโลยีNFC พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จัดการระบบและ
รายงานผลการเข้าจุดตรวจรักษาความปลอดภัยผ่านระบบเว็บไซต์ ออกแบบระบบให้สนับสนุนการ
ทำงานของ รปภ. ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหา รปภ.ไม่ไปตรวจพื้นที่ และ
ป้องกัน รปภ.ทำงานแทนกัน ระบบออกแบบให้ยืนยันด้วยภาพถ่ายจากกล้องหน้าและจัดเก็บข้อมูล
จากการสแกนสถานีตรวจตามจุดต่างๆ  ที่ผู้ดูแลระบบเป็นผู้สร้างเส้นทางตรวจด้วยการติดตั้งแท็กเอ็น
เอฟซี รปภ.ยังสามารถใช้แอพพลิเคชั่นบันทึกรายงานเป็น ข้อความและรูปภาพ เพื่อเป็นหลักฐานใน
การทำงานได้ จากผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ผลลัพธ์ของ
ค่าเฉลี่ย(Mean) เท่ากับ 4.18 และผลลัพธ์ของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เท่ากับ 0.37 และผลจากการทดสอบสแกน NFC Tag จากการติดตั้งหลายพื้นที่ พบว่าติดตั้งบนพ้ืนผิว
พลาสติกมีความเหมาะสมที ่ส ุด จ ึงสรุปได้ว ่าระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที ่ โดย
เทคโนโลยีNFCอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

 
คำสำคัญ : ระบบรักษาความปลอดภัย, เอ็นเอฟซี, สมาร์ทโฟน 
 
Abstract 

Thesis is created for the objective to develop a security system location by using 
NFC technology which developing applications on the Smartphone in operating 
Android system. To manage and report the results of the security check point through 
the website. The author designed the Application to support the work of security guard, 
for the result in working and resolve to security guard not usually patrol the area, and 

 
1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม คณะบรหิารธุรกิจ สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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prevent the security guard to Substitute of the other. The system is designed to identify 
the security guard by the photo from the front of camera and stores the data from the 
Scan locations where Security Administrator set up the route with track NFC. The 
security guard can create the report by using the application to be text and images for 
the evidence of working 

From the evaluation system by an expert of 5 people get the results average 
(Mean) to 4.18  and the results of the standard deviation is 0.37, and the results of the 
test NFC tag by scanning from the installation in several areas found that the 
installation on the plastic surface is the most appropriate. Therefore Security Systems 
location by using NFC technology is in the good criteria.  
 
Keyword : Security System, NFC, Smartphone 
 
บทนำ 
 จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันที่มีสภาพไม่แน่นอน สืบเนื่องมาจากปัจจัยทาง
การเมืองและสภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศไทยจึงเกิดการชะลอตัว ทำให้มีประชากรจำนวน
มากตกงาน ส่งผลทำให้เกิดอาชญากรรมได้หลากหลายประเภท เช่น การลักขโมย หรือการโจรกรรม
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในบ้านเรือนประชาชน อาคารสำนักงาน รถยนต์  หรือสถานที่ต่าง ๆ จึงจำเป็นที่
จะต้องหาวิธีการป้องกันทรัพย์สิน โดยการป้องกันก็มีหลากหลาย เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด ใช้บริการ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือ “รปภ.” เข้ามาช่วยดูแล แต่ก็ยังประสบปัญหาทรัพย์สินถูก
โจรกรรม  อันเนื่องมาจากการลักลอบเข้ามาของโจร  โดยมีข่าวให้เห็น อาทิเช่น เมื่อ   15 มีนาคม 
พ.ศ. 2559  เว็บไซต์มติชนออนไลน์  รายงานว่าบ้านของ นายณวัฒน์  อิสรไกรศีล  พิธีกรชื่อดัง ถูก
คนร้ายจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 คน บุกกวาดทรัพย์สินในบ้านพักหรู ได้ทรัพย์สินไปมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้าน
บาท  โดย  นายณวัฒน์  อิสรไกรศีล   เปิดเผยว่ายังมีผู้เสียหายอีกหลายราย ทั้งในหมู่บ้านเดียวกัน
และในละแวกใกล้เคียง ไม่ต่ำกว่า 3 หลังคาเรือน  โดยอ้างว่าระบบรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านไม่
ดีพอ ในขณะที่เกิดเหตุบริเวณบ้านของนายณวัฒน์ อิสรไกรศีล มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดถึง 12 จุด 
ช่วยได้เพียงบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ บริเวณบ้านพักเท่านั้น แต่ไม่สามารถป้องกัน และยับยั้งขณะเกิด
เหตุได้ เนื่องจากไม่มี รปภ. ลงตรวจตามพื้นที่ ตามเวลาที่เหมาะสม หรืออาจมีการนอนหลับในเวลา
ปฏิบัติงาน จุดบกพร่องนี้จึงเป็นช่องทางทำให้โจรใช้ ในการก่อเหตุได้ สุดท้ายทำได้เพียงตามดูกล้อง
วงจรปิดย้อนหลัง ไม่สามารถช่วยป้องกันและยับยั้งขณะเกิดเหตุได้ ความเสียหายที่เกิดในครั้งนี้ได้
ส่งผลกระทบต่อภาพรวมขององค์กร และทรัพย์สินของผู้เสียหายที่อยู่อาศัยในละแวกดังกล่าว  
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 ผู้วิจัยจึงมองเห็นจุดอ่อน จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษาความปลอดภัย ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้นจึงมีแนวคิดที ่จะนำเสนอ “การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที ่โดย
เทคโนโลยีNFC” โดยนำเทคโนโลยีด ้านโทรคมนาคมใกล้ต ัวมาประยุกต ์ใช ้ เช ่นการนำเอา 
Smartphone และเทคโนโลย ี NFC (Near Field Communication) เข ้ามาใช ้งานร ่วมก ันกับ 
Application บนระบบปฏิบัติการ Android ส่งข้อมูลการปฏิบัติงานของ รปภ. ในแต่ละช่วงเวลาที่
กำหนดในแต่ละวันเข้าสู่ฐานข้อมูล เพื ่อเป็นการป้องกันการละเลยการปฏิบัติหน้าที ่ของ รปภ. 
นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบการทำงานย้อนหลัง หรือทำรายงานประจำวันได้  ข้อมูลและรายงาน
เหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้ในการรองรับมาตรฐานความปลอดภัยในอนาคตได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่โดยเทคโนโลยี NFC 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่โดยเทคโนโลยี NFC 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการใช้งานเอ็นเอฟซี การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่โดย
เทคโนโลยี NFC ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลแนวคิด เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น
หัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1  ระบบการรักษาความปลอดภัยอาคาร 
 2  เทคโนโลยีเอ็นเอฟซี (NFC : Near Field Communication) 
 3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.  ระบบการรักษาความปลอดภัยอาคาร 
 ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ควรตอบสนองต่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและเจ้าของ
ทรัพย์สิน โดยมีการออกแบบให้การทำงานเหมาะสมกับสภาวะของการใช้งานและพื้นที่ที่นำไปใช้  
และระบบควรมีระบบการจัดการและบริหารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและสะดวกในการใช้งาน ปัจจุบัน
ระบบที่นำมาใช้รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่มีให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย ยกตัวอย่างระบบ
นาฬิกายามที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่ผู้วิจัยสนใจนำโครงสร้างมาเป็นต้นแบบเพ่ือพัฒนาระบบของผู้วิจัยเอง 
  1.1  ระบบนาฬิกายาม [2] เป็นระบบที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย เพื ่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงานและบังคับให้ รปภ.ลาดตระเวนพื้นที่ในสถานที่ที่
รับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันพนักงานหลับนอนในเวลาปฏิบัติงาน หรือไม่ไปลาด
ตะเวนตรวจพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ ระบบนาฬิกายามในปัจจุบันที่นำมาใช้เป็นระบบเก็บบันทึกเวลาและจุด
ตรวจโดยใช้ เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี  ส่วนประกอบสำคัญของระบบแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
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   1.1.1  หมุดแท็ก (Tag point) คืออุปกรณ์เก็บข้อมูล RFID ความถี่ 125 KHz เป็น
ส่วนที่ติดผนึกอยู่กับสถานีจุดต่างๆมีหน้าที่ระบุตำแหน่งจุดตรวจ 

 
ภาพที่ 1  หมุดแท็ก 

   1.1.2  นาฬิกายาม (Guard Tour) มีหน้าที ่ เป ็น RFID Reader มีล ักษณะเป็น
กระบอกคล้ายๆ กระบอกไฟฉาย ใช้สำหรับให้ยามพกพาติดตัวเพื่อนำไปสแกนหมุดแท็ก และทำ
หน้าที่ในการเก็บข้อมูลของสถานที่ตรวจเพื่อนำไปวิเคราะห์ในโปรแกรม 

 
ภาพที่ 2  นาฬิกายาม 

   1.1.3  บัตร รปภ. (Proximity Card) เป็นบัตรประจำตัวใช้สำหรับยืนยันตัวตน 
รปภ.ก่อนเดินตรวจตามจุดต่างๆ ที่ได้ติดตั้งไว้ เพ่ือให้ทราบว่า รปภ. ที่ลงตรวจเป็นใคร 

 
ภาพที่ 3  บัตรพนักงานรปภ. 
   1.1.4 โปรแกรมรายงานผล  ติดตั้งใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ ใช้จัดการระบบและ
มอนิเตอร์การทำงานของ รปภ.สามารถสร้างรายงานในรูปแบบไฟล์ได้ 

 
ภาพที่ 4  โปรแกรมรายงานผล 
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 หลักการทำงานของระบบนาฬิกายาม คือ จะสร้างโปรแกรมการทำงานให้พนักงาน ระบบ
บังคับให้พนักงานต้องนำเครื่องอ่านข้อมูลหรือนาฬิกายาม ติดตัวไปขณะเดินตรวจ ตามเส้นทางจุด
ตรวจที่ถูกกำหนดไว้จากผู้ดูแลระบบ พนักงานรักษาความปลอดภัยไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
ข้อมูลที่ตัวเครื่องอ่านข้อมูลได้ ข้อมูลที่เครื่องสามารถเก็บได้ เป็นข้อมูลพนักงาน ตำแหน่งที่ตรวจและ
เวลาปฏิบัติงาน โดยการทำงานของนาฬิกายามนั้น เมื่อถึงจุดตรวจที่ติดตั้งหมุดแท็กไว้ ต้องนำนาฬิกา
ยามหรือเครื่องอ่านไปสแกนกับหมุดแท็กตามจุดต่าง ๆ โดยหมุดแท็กจะติดตั้งบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ
ให้เข้าตรวจ ดังตัวอย่างภาพที่ 5 เพื่อเป็นเส้นทางให้พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องเดินไปลาด
ตะเวน หลังจาก รปภ.ตรวจครบทุกจดุแล้ว ต้องนำนาฬิกายามส่งให้ผู้ดูแลระบบบันทึกข้อมูลทุกครั้ง 

 
ภาพที่ 5  ตัวอย่างเส้นทางตรวจเมื่อติดตั้งหมุดแท็กหรือสถานีตรวจ 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบนาฬิกายามพบว่ามีโอกาสทำให้ข้อมูลสูญหายได้เนื่องจาก
ระบบไม่สามารถส่งข้อมูลได้ในทันที หากอุปกรณ์ชำรุดระหว่างทางที่ตรวจ ข้อมูลที่ตรวจก่อนหน้าอาจ
สูญหายได้ ขอบเขตการเก็บข้อมูลของนาฬิกายามยังมีข้อจำกัดคือ ไม่สามารถบันทึกข้อความหรือแนบ
ภาพถ่ายหลักฐานอื่นๆได้ และระบบนาฬิกายามไม่สามารถระบุผู้ปฏิบัติงานได้จริงอาจมีการทำงาน
แทนกันได้ จึงยังเป็นจุดอ่อนทำให้เกิดแนวคิดนำมาพัฒนาในงานวิจัย ระบบรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่โดยเทคโนโลยี  โดยมีระบบนาฬิกายามเป็นแบบอย่างพื้นฐานในการพัฒนางานวิจัยนี้ 
เพ่ือแก้ไขจุดบกพร่องดังกล่าวและเพ่ิมความสะดวกให้กับผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบมากขึ้น 
2.  เทคโนโลยีเอ็นเอฟซี (NFC : Near field communication) 
 เทคโนโลยีเอ ็นเอฟซี ค ือ เทคโนโลยีส ื ่อสารไร ้สายระยะสั ้น (Short Range Wireless 
Technology) เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ หรือใช้ในการอ่านข้อมูลจาก เอ็นเอฟซีแท็ก (NFC 
Tag) ถูกพัฒนาต่อเนื่องจากเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification)  จดทะเบียนในปี 
ค.ศ.1983 การกำเน ิดของเอ็นเอฟซี  เร ิ ่มต ้นในปี ค.ศ.2004 โดยบริษ ัท Nokia, Sony และ
PhillipSemiconductor ได้ตั้ง NFC Forum ขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการนำNFC มาใช้เป็นเครื่องมือ
สื่อสารระยะใกล้ระหว่างอุปกรณ์  ปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่ได้รับความนิยมสูงและมีการใช้
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งานอย่างแพร่หลาย NFCเป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น ส่งข้อมูลได้รวดเร็ว ใช้พลังงานต่ำ จึง
เหมาะแก่การนำมาใช้ใน สมาร์ทโฟน 
3.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Credico (2014) ได้นำเสนอการพิสูจน์ตัวตนด้วย NFC  เนื่องจาก NFC เป็นการสื่อสารไร้
สายในระยะทางสั้น ๆ รับส่งข้อมูลในปริมาณไม่มาก  และต้องใช้ระยะทางในการสื่อสารที่ใกล้   เน้น
ความรวดเร็วในการสื่อสาร  จึงทำให้ไม่มีการพิสูจน์ทราบตัวจริง NFC ยังไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล  มี
การทำงานระดับฮาร์ดแวร์ซึ่งทำให้ไม่มีความมั่นคงปลอดภัย   จึงเกิดแนวคิดในการสร้างงานวิจัยนี้ 
โดยได้นำเสนอการพิสูจน์ทราบตัวจริงที่มีความปลอดภัย  ในการสื่อสารประกอบด้วย 3 ส่วน  คือ UI 
(Mobile UI) คืออุปกรณ์ที่ใช้พิสูจน์ทราบตัวจริง U2 (Mobile U2) คืออุปกรณ์ที่เป็นตัวกลางในการ
พิสูจน์ทราบตัวจริง  และ AUC (Authentication Center) คือศูนย์กลางการพิสูจน์ทราบตัวจริง ซึ่ง
งานวิจัยนี ้ ได้ทำการเข้ารหัสแบบอสมมาตรและฟังก์ชั ่นแฮช  โดยแบ่งเป็น 2 โพรโทคอล  คือ   
โพรโตคอลพ ิสู จน ์ทราบต ัวจร ิ ง (Authentication Protocol)  และโพรโทคอลลงทะเบ ียน 
(Registration Protocol) ผลการทดลองของวิจัยนี้ยังพบว่าสามารถป้องกันการโจมตีแบบ Replay 
Attack  และ Man in the middle attack  จากการศึกษางานวิจัยนี้ยังมีจุดอ่อนในด้านความมั่นคง
ปลอดภัยอยู่  เช่น การพิสูจน์ทราบตัวจริงของผู้รับข้อความ  การตรวจสอบความถูกต้องข้อความ  
และการพิสูจน์ทราบตัวจริงของข้อความ 
 จากการศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน และ การนำเอ็น
เอฟซีมาใช้ในงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่พบว่า เทคโนโลยีเอ็นเอฟซีเป็นเ ทคโนโลยี
สมัยใหม่ สนับสนุนการทำงานด้านรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลระยะ
สั้นจึงทำให้ผู ้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่จุดตรวจจริงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นแนวคิดในการต่อยอด
พัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่โดยเทคโนโลยี NFC 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ศึกษากำหนดความต้องการของระบบ 

 
ภาพที่ 6 องค์ประกอบของระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่โดยเทคโนโลยีNFC 
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 จากภาพที่ 6 แสดงแผนผังส่วนประกอบของการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่โดยเทคโนโลยีNFC โดยการทำงานของระบบจะมีการติดตั้ง NFC Tag ตามบริเวณต่างๆ ที่
ต้องการให้มีการเข้าไปตรวจ บริเวณพื้นที่ต่างๆที่มีจุดเสี่ยง เมื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยได้เข้า
ตรวจบริเวณท่ีได้วางสถานีตรวจไว้ โดยใช้สมาร์ทโฟนอ่านค่าจาก NFC Tag แล้วสมาร์ทโฟนจะทำการ
ส่งข้อมูลที่มีการรายงานจากผู้ใช้ผ่านอินเตอร์เน็ต ไปยังเซิร์ฟเวอร์เพ่ือทำการบันทึกข้อมูลเข้าตรวจจุด
รักษาความปลอดภัย  ผู้ดูแลระบบจะเห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ
สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังบนเว็บไซต์ได้  
 
ผลการวิจัย 
    1. ผลการพัฒนาระบบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
  1.1  ผลการดำเนินงานพัฒนาแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้งาน 
 การใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่โดยเทคโนโลยีเอ็นเอฟซี โดยแอพพลิเคชั่น
ประกอบไปด้วยการทำงานดังต่อไปนี้ 
1.1.1  หน้า Home ของแอพพลิเคชั่น 
 

 
 

ภาพที่ 7  แสดงหน้า Home 
ภาพที่ 7 เป็นหน้าเริ่มต้นของแอพพลิเคชั่นฝั่งของผู้ใช้งาน ในหน้าแรกประกอบไปด้วย รูป

ไอคอน ชื่อของแอพพลิเคชั่น หากต้องการข้ามไปหน้าถัดไปให้กดที่ไอคอน ชื่อแอพพลิเคชั่น และกด
เพื่อใช้งาน หากไม่มีการกดข้ามผ่านในหน้านี้เป็นเวลา 5วินาที ระบบจะข้ามไปหน้าถัดไปอัตโนมัติ 
เพื่อล็อกอินแอพพลิเคชั่นเพื่อระบุตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบ  ผู้ใช้งานต้องนำสมาร์ทโฟนสแกนกับบัตร
พนักงานชนิดเอ็นเอฟซีที่ผู้ดูแลระบบจัดการให้ เมื่อสแกนบัตรแล้วระบบจะตรวจสอบข้อมูลที่ได้จาก
บัตรเทียบกับฐานข้อมูล หากพบว่าไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แอพพลิเคชั่นจะแจ้งเตือนด้วยการสั่น 3 ครั้ง 
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และแสดงข้อความ บัตรพนักงานไม่ถูกต้อง หลังจากล็อกอินเข้าระบบได้แล้ว ในจะแสดงข้อมูล
พนักงานจากฐานข้อมูล โดยข้อมูลที่แสดงเช่น รหัส  ชื่อ และรูปพนักงาน แอพพลิเคชั่นจะรับข้อมูลจุด
ตรวจในหน้านี้  โดยผู้ใช้ต้องนำสมาร์ทโฟนไปสแกนที่เอ็นเอฟซีแท็ก ที่จุดตรวจ  และหากต้องการขอ
ความช่วยเหลือสามารถใช้เมนูโทรฉุกเฉิน Call Emergency เมื ่อต้องการร้องขอบริการความ
ช่วยเหลือจากภายนอก ในหน้ารายการเบอร์โทรฉุกเฉิน จะมีเบอร์ท่ีผู้ดูแลระบบบันทึกไว้ 
 หลังจากการสแกนจุดตรวจแล้ว ระบบจะข้ามมาในหน้าแอพพลิเคชั ่นรายงานจุดตรวจ
อัตโนมัติ จะมีชื่อจุดตรวจที่อ่านได้จากเอ็นเอฟซีแท็กแสดงที่ จุดตรวจสอบ ผู้ใช้งานสามารถรายงาน
เป็นข้อความ ในหมายเหตุได้ เพื่อเป็นหลักฐานหรือข้อมูล ผู้ใช้งานต้องประเมินสถานการณ์ ณ จุด
ตรวจ โดยแอพพลิเคชั่นมีให้เลือก ปกติ และ ไม่ปกติ โดยแอพพลิเคชั่นจะเลือก ปกติ เป็นค่าเริ่มต้น 
หากผู้ใช้งานเลือกประเมิน ไม่ปกติ กล้องหลังจะทำงานทันทีเพื่อให้ผู้ใช้งานถ่ายภาพนิ่งเหตุการณ์ที่
พบว่าไม่ปกติเพื่อเป็นหลักฐานและข้อมูล หากเป็นเหตุการณ์ที่ต้องขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ภายนอก แอพพลิเคชั่นมีเมนูโทรฉุกเฉินเพื ่อติดต่อขอความช่วยเหลือ เมื่อตรวจพื้นที่ จุดที่หนึ่ง
เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานต้องกด บันทึกข้อมูลทุกครั้ง หลังจากกดบันทึกข้อมูล กล้องหน้าจะทำงาน
อัตโนมัติเพื ่อให้ผู ้ใช้งานถ่ายภาพตนเองกับบริ เวณสถานที่จุดตรวจเพื ่อยืนยันตนเองในการเข้า
ปฏิบัติงานจริง ระบบจะบันทึกเวลาจากการส่งข้อมูลอัตโนมัติ (Time Stamp) และข้อมูลทั้งหมดจะ
ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ และแอพพลิเคชั่นจะเปลี่ยนไปที่หน้าสแกนจุดตรวจเหมือนเดิม (ภาพที่ 12) 
เพื่อให้ผู้ใช้งาน เริ่มตรวจตรงจุดตรวจใหม่ต่อไป และหากไม่มีการใช้งานแอพพลิเคชั่นภายใน15นาที
ระบบจะทำการล็อกเอ้าท์ออกโดยอัตโนมัติ 
    
 1.2  ผลการดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการจัดการของผู้ดูแลระบบ 
 การจัดการและข้อมูลพนักงาน การทำงานระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่โดย
เทคโนโลยีNFC ด้วยเว็บไซต์  ประกอบไปด้วยการทำงานดังต่อไปนี้ 
  1.2.1  หน้าหลักเว็บไซต์ การจัดการของผู้ดูแลระบบ 
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ภาพที่ 8  หน้าหลักเว็บไซต์การจัดการของผู้ดูแลระบบ 
 ภาพที ่ 8  เป็นหน้าหลักของเว ็บไซต์  ระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที ่ โดย
เทคโนโลยีNFC สามารถเรียกใช้งานเมนูต่างๆ เช่น เมนู จัดการพนักงาน, รายงาน, จัดการเบอร์ฉุกเฉิน 
และออกจากระบบได้ หน้าระบบจัดการพนักงานผ่านเว็บไซต์ นี้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลของ
ผู้ใช้งานได้ เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลของพนักงาน  ในส่วนการรายงานนั้นผู้ดูแล
ระบบสามารถดูรายงานการทำงานของ รปภ .ได้ ผู ้ดูแลระบบไม่สามารถแก้ไขและลบข้อมูลได้ 
เนื่องจากผู้วิจัยมีความเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะแก้ไขข้อมูลการทำงาน เมนูรายงานนี้สามารถพมิพ์
เอกสารและออกรายงานในรูปแบบไฟล์ PDF ได้   
 1.3  ผลการดำเนินงานสร้างหมุดแท็ก 

 
ภาพที่ 9  ผลการดำเนินงานสร้างหมุดแท็ก 
 การสร้างหมุดแท็กเพื่อใช้เป็นสถานีตรวจของ รปภ . จะใช้ไอคอนของแอพพลิเคชั่นเพื่อเป็น
จุดเด่นในการมองเห็น วัสดุที่นำมาใช้จะเป็นกระดาษแข็งเคลือบพลาสติกใสเพ่ือกันน้ำ ด้านหลังติดตั้ง 
NFC Tag แบบสติ๊กเกอร์ บันทึกชื่อตามสถานที่นั้น ติดตั้งในจุดพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มองเห็น
ชัดเจน และอยู่ในที่ร่ม 
 
 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1978 

ผลประเมินการทดสอบ และสรุปผล 
 1. ผลการประเมินประสิทธ ิภาพ  ของระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที ่ โดย
เทคโนโลยีNFC ผู้วิจัยได้ทำการประเมินคุณภาพจากความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้งาน
ระบบเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลการทดสอบระบบ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทดสอบระบบ
จำนวน 5 คน ประกอบอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท 
อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด ซึ่งประกอบกิจการด้านวัตถุดิบปรุงอาหารจำพวกธัญพืช และ
บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมทดสอบใช้งาน และประเมินระบบ  ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตารางท่ี 1  ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการออกแบบและจัดรูปแบบการแสดงผล 

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 
Mean S.D. ความหมาย 

1. ความเหมาะสมในการใช้สีพ้ืนหลังรูปแบบ และตัวอักษร 3.50 0.58 ปานกลาง 
2. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ 4.00 0.82 ดี 
3. การจัดวางองค์ประกอบแต่ละส่วนภายในหน้าจอมีความ
เหมาะสม 4.25 0.96 ดี 
4. ความครบถ้วนของข้อมูลในการแสดงผล 3.50 0.58 ปานกลาง 
5. ภาพสัญลักษณ์ที่ใช้มีความสอดคล้องในการใช้งานแต่ละ
หน้า 

3.50 1.00 ปานกลาง 

6. ในภาพรวมของแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ท่านมีความพึง
พอใจ 

4.25 0.96 ดี 

รวม 3.83 0.81 ดี 

   
 จากการทดสอบของผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้คือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.81 อยู่ในระดับที่ด ี
 ตารางท่ี 2  ผลการประเมินประสิทธิภาพความเร็ว 

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 
Mean S.D. ความหมาย 

1. ความเร็วในการตอบสนองของแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ 3.50 0.58 ปานกลาง 
2. ความเร็วในการอ่านแท็กบัตรพนักงาน 4.00 0.82 ดี 
3. ความเร็วในการอ่านแท็กจุดตรวจ 4.25 0.96 ดี 
4. ความเร็วในการบันทึกข้อมูล 3.50 0.58 ดี 
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รวม 4.31 0.52 ดี 

 ตารางที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพภาพความเร็วจำนวน 4 ข้อ  จากการทดสอบใช้งานโดย
ผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้คือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 อยู่ในระดับที่ด ี
 
 ตารางท่ี 3  ผลการประเมินประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับระบบตรวจที่ใช้ในปัจจุบัน 

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 
Mean S.D. ความหมาย 

1. ความเหมาะสมของระบบกับงานรักษาความปลอดภัย 4.80 0.45 ดีมาก 
2ความน่าจะเป็นที่จะนำระบบไปใช้งานแทนระบบเก่า 3.80 0.84 ดี 
3. ความสามารถในการยืนยันตัวตนของผู้ปฏิบัติ 4.40 0.55 ดี 
4. ระบบสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในงานตรวจสถานที่ 4.20 0.84 ดี 
5. ความพึงพอใจที ่มีต่อระบบที่ทดลองเมื ่อเปรียบเทียบกับ
ระบบปัจจุบัน 

4.80 0.45 ดี 

รวม 4.40 0.62 ดี 

 ตารางที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับระบบตรวจที่ใช้ในปัจจุบันจำนวน 5 ข้อจาก
การทดสอบใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้คือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ 
0.62 อยู่ในระดับที่ด ี

2. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ เมื่อได้นำระบบ ที่ได้พัฒนา
นี้ไปทดสอบ 

เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบ สามารถสรุปผลการประเมินแต่ละด้านได้ดังตารางที่ 4 
 
 ตารางท่ี 4  ผลลัพธ์จากการประเมินประสิทธิภาพทั้ง 3 กลุ่มตาราง 

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 
Mean S.D. ความหมาย 

ประสิทธ ิภาพด้านการออกแบบและจัดร ูปแบบการ
แสดงผล 

3.80 0.73 ดี 

ประสิทธิภาพความเร็ว 4.15 0.61 ดี 
ประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับระบบตรวจที่ใช้ในปัจจุบัน 4.40 0.62 ดี 
รวม 4.18 0.37 ดี 

 จากตารางที่ 4  สามารถอธิบายได้ดังนี้ ผลการประเมินระบบด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ
การแสดงผล ประสิทธิภาพอยู่ระดับดีผลการประเมินระบบด้านประสิทธิภาพความเร็ว ประสิทธิภาพ
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อยู ่ระดับดีผลการประเมินระบบด้านประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับระบบตรวจที่ใช้ในปัจจุบัน  
ประสิทธิภาพอยู่ระดับดี 

 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของ ระบบ โดยการนำค่าที่ได้มาจากการประเมิน
แบบสอบถามใน 

ทุก ๆ ด้านมาคำนวณ ร่วมกันดัวยวิธีการทางสถิติเพ่ือหาค่าเฉลี่ย(Mean) โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.18 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) อยู่ที่ 0.37 ซึ่งผลการประเมินที่ได้ สามารถ
สรุปได้ว่า ระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่โดยเทคโนโลยีเอ็นเอฟซี มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับ ดี 

3. ผลการการทดสอบจากการทดลองสแกน NFC Tag โดยติดตั้งไว้หลายพื้นผิว เช่น พลาสติก 
เหล็ก  

ปูนซีเมนต์ ไม้ โดยใช้สมาร์ทโฟนเป็น NFC Reader ทดสอบความสามารถในการอ่านข้อมูลจาก NFC 
Tag เป็นจำนวน 15 ครั้งต่อละชนิดพ้ืนผิว ผลการทดลองเป็นไปตามที่แสดง  ดังตารางที่ 5 
ตารางท่ี 5  ผลการทดสอบจากการทดลองสแกน NFC Tag 
 

 
 
 สรุปผลจากการทดสอบสแกน NFC Tag พบว่าเมื่อนำ NFC Tag ติดตั้งบริเวณพื้นผิวพลาสติก
จะสามารถอ่านข้อมูลได้ทั้ง 15 ครั้ง คิดเป็น 100% บริเวณพื้นผิวเหล็กสามารถอ่านข้อมูลได้ 4 ครั้ง 
และอ่านข้อมูลไม่ได้ 11 ครั้ง คิดเป็น 26.67%   บริเวณพ้ืนผิวปูนซีเมนต์สามารถอ่านข้อมูลได้ 14 ครั้ง 
อ่านข้อมูลไม่ได้ 1 ครั้ง คิดเป็น 93.33% บริเวณพื้นผิวไม้อ่านข้อมูลได้ 13 ครั้ ง และ อ่านข้อมูลไม่ได้ 
2 ครั้ง คิดเป็น 86.67%  

คร้ังท่ี พลาสติก เหล็ก ปูนซีเมนต์ ไม้
1 ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน
2 ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน
3 ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน
4 ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน
5 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
6 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
7 ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน
8 ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน
9 ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน
10 ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน
11 ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน
12 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
13 ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน
14 ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน
15 ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน

สแกนจากพ้ืนผิวต่างๆท่ีติดต้ัง NFC Tag
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ข้อเสนอแนะ 
จากการนำสมาร์ทโฟนทดสอบอ่านข้อมูลจาก NFC Tag จากพื้นผิวที่ติดตั้งทั้ง 4 แบบพบว่า

การติดตั้งบริเวณที่เป็นพื้นพลาสติก  สมาร์ทโฟนสามารถอ่านข้อมูลได้สูงสุดถึง 15 ครั้ง โดยคำนวณ
ออกมาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ 100% และติดตั้งบริเวณที่เป็นพื้นเหล็กสมาร์ทโฟนสามารถ
อ่านข้อมูลได้น้อยที่สุดเพียง 4 ครั้ง โดยคำนวณออกมาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ 26.67% จึง
สรุปได้ว่าการติดตั้ง NFC Tag ควรติดตั้งบริเวณที่เป็น พลาสติก ปูนซีเมนต์ และไม้  แต่ไม่ควรติดตั้ง
บริเวณที่เป็นพื้นผิวโลหะจำพวกเหล็ก  เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพการอ่านข้อมูลของ NFC Tag 
ต่ำลงในการทดสอบและพัฒนาครั้งต่อไปผู้วิจัยเห็นว่าควรทำการทดสอบในสถานที่ที่มีมากกว่า 1 ชั้น 
เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลในระหว่างชั้นต่าง ๆ  
 
เอกสารอ้างอิง 
เจริญเทค. (2559) .นาฬิกายาม Guard Tour ใช้ง่ายกว่าที่คิด. เข้าถึงได้จาก

https://www.charoenfingerscan.com/article/40/(วนัที่ค้นข้อมูล : 12 มกราคม 
2565). 

ไทยรัฐฉบับพิมพ์. (2559, 16 มีนาคม). งัด 10 ล.พิธีกรดัง 'ณวัฒน์' ถึงจ๋อย ตีนแมวบุกบ้าน แจ้ง
ตำรวจไล่ล่า.ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2565, เข้าถึงได้จาก: 
http://www.thairath.co.th/content/591555?var=2 (วันที่ค้นข้อมูล : 10 มกราคม 
2565). 

di Credico, V., S. Orcioni, and M. Conti, Near Field Communication Technology for 
AAL, in Ambient Assisted Living: Italian Forum 2013, S. Longhi, et al., 
Editors. 2014, Springer International Publishing: Cham. p. 33-42. 

Liu, W., et al., Assessing the Coexistence of Heterogeneous Wireless Technologies 
With an SDR-Based Signal Emulator: A Case Study of Wi-Fi and Bluetooth. 
IEEE Transactions on Wireless Communications, 2017. 16(3): p. 1755-1766 

 Markwitz, B., et al., Guard tour system 
https://www.google.com/patents/US20050080636. 2009, Google Patents. 

 

  

https://www.charoenfingerscan.com/article/40/
https://www.google.com/patents/US20050080636


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  1982 

การเปรียบเทียบผลของสารทำงานภายในท่อความร้อนที่มีผลต่อการระบายความร้อน
แผงเซลล์แสงอาทิตย ์

Comparison of Results of Working Fluid in The Heat Pipe Affecting 
Solar Cell Modules Cooling 

 
ยุธนา ศรีอุดม1, สังคม สัพโส2, ชัยณรงค์ แสนเปา3 และ วิศิษฏ ์ขดัสาย4 

 Yuthana Sriudom, society simple, Chainarong Saenpao and Wisit Kadsai 

 
บทคัดย่อ  

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบและเปรียบเทียบผลของสารทำงานภายในท่อความ
ร้อนสำหรับระบายความร้อนออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้สำหรับ
ทดสอบเป็นแบบโมโนคริสตัลไลน์ ขนาด 80 วัตต์ ซึ่งจะทำการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 แบบ 
คือ แบบที่ 1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน(HP1) แบบที่ 2 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอล(HP2) เป็นสารทำงาน และ แบบที่ 3 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
ท่อความร้อนโดยใช้สารทำความเย็น R-11 เป็นสารทำงาน(HP3) จากผลการทดสอบ พบว่า อุณหภูมิ
เฉลี่ยที่ผิวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน มีค่าเท่ากับ 56.4 องศาเซลเซียส และมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 9.1 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแผงที่ทำการติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอลเป็นสาร
ทำงาน มีอุณหภูมิที ่ผิวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยเฉลี ่ย เท่ากับ 52.1 องศาเซลเซียส และมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 10.3 เปอร์เซ็นต์ และแผงที่ทำการติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สารทำความเย็น      
R-11 เป็นสารทำงาน มีอุณหภูมิผิวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยเฉลี่ย เท่ากับ เท่ากับ 48.5 องศา
เซลเซียส และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 11.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการทดสอบจะเห็นได้ว่า การติดตั้งท่อความ
ร้อนเพ่ือระบายความร้อนทำให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

 

คำสำคัญ: การเพิม่ประสิทธิภาพ, แผงเซลล์แสงอาทิตย์, ท่อความร้อนแบบแบน   
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Abstract 
The purpose of this research was to test and compare the effect of working 

fluid for cooling of solar cell modules by cooling with heat pipes. The test set consists 
of three 80  watt solar modules that made of mono-crystalline. The first module did 
not install heat pipes, while the second module installed heat pipes using ethanol as 
the working fluid and the third module installed heat pipes using R-11 as working fluid 
respectively. The results showed that the average temperature of the first solar cell 
module was  56.4  °C and the efficiency was 9.1% , in the case of did not install heat 
pipes on solar module. With the units with heat pipes, it was found that unit with 
ethanol heat pipe had an average temperature of 52 . 1  °C and efficiency at 10 . 3% , 
whereas the temperature of the unit using R-11 heat pipe had an average temperature 
at 48.5 °C and efficiency at 11.5%. From the experiments, it was concluded that the 
installation of heat pipes can increase the efficiency of solar cell modules. 
 
Keywords: Enhancing Efficiency, Solar Cell, Flat Heat Piped. 
 
บทนำ 

 ในปัจจุบันได้การใช้พลังงานในประเทศนับวันจะยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในแต่ละปีนั้นจะต้องใช้

งบประมาณหลายหมื่นล้านบาทที่สูญเสียไปกับค่าเชื้อเพลิงที่ได้จากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำมันเตา น้ำมัน

ดีเซล ลิกไนต์ และก๊าซธรรมชาติ และมีแนวโน้มว่าค่าใช่จ่ายจะสูงขึ ้นทุกปี คณะผู ้วิจัยเห็นว่า

แสงอาทิตย์มีประโยชน์ในหลายรูปแบบจึงคิดนำเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้

ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยอาศัยสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เราเรียกว่า เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar 

cell) เพ่ือที่จะมาใช้เป็นแหล่งพลังงานเพิ่มเติมจากพลังงานแหล่งอ่ืนๆ ที่จะหมดไปในอนาคต พลังงาน

แสงอาทิตย์นั ้นมีปริมาณมหาศาลและไม่มีวันหมดไปจากโลก และไม่ทำให้เกิดมลภาวะสำหรับ

ประเทศไทยซึ่งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกได้รับพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่าประเทศแถบอื่นๆ เช่น 

แถบยุโรป และแถบอเมริกา และยังมีแสงอาทิตย์อยู ่ตลอดทั้งปีซึ ่งสามารถนำเอาพลังงานจาก

แสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง จะสามารถลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงได้เป็นจำนวน

มากในแต่ละปี ในการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงาน

ไฟฟ้าน ั ้นย ังม ีป ัญหาจากการนำเอาพล ังงานแสงอาท ิตย ์มาใช ้ให ้ เก ิดประโยชน ์ส ูงส ุดซึ่ง                         
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(นราธิป ศรีละโครต และคณะ, 2550) ประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะมีประสิทธิภาพสูงสุดที่

อุณหภูมิแผง 25 °C แต่เมื ่ออุณหภูมิแผงเซลล์เพิ ่มขึ ้น 1°C จะส่งผลให้ประสิทธิภาพแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ลดลงประมาณ 0.5% (สุรเชรษฐ์ สีชำนาญ และคณะ , 2559) โดยปกติอุณหภูมิแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ที่นำมาใช้ในประเทศไทย มักจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 30°C ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ

ผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง  

  ดังนั้น การทดสอบและเปรียบเทียบผลของสารทำงานภายในท่อความร้อนสำหรับระบาย

ความร้อนออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยเลือกใช้สารทำงานให้เหมาะสมกับการระบายความร้อน

ออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน และสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 

วัตถุประสงค์  

 เพื่อศึกษาเชิงทดสอบและเปรียบเทียบผลของสารทำงานภายในท่อความร้อนที่มีผลต่อการ

ระบายความร้อนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  1. ท่อความร้อน (Heat Pipe)   

  ท่อความร้อนเป็นอุปกรณ์ที่สามารถในการนำความร้อนจากปลายด้านหนึ่งไปสู่ปลายอีกดา้น

หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว โดยมีลักษณะเป็นท่อปลายปิดทั้ง 2 ด้าน ภายในจะทำให้เป็นสุญญากาศและ

บรรจุสารทำงานและวัสดุพรุนไว้ โดยสารทำงานทำหน้าที่รับความร้อนจากส่วนทำระเหยแล้วไป

ระบายความร้อนกับส่วนควบแน่นแล้วกลั่นตัวเป็นของเหลวไกลกลับมายังส่วนทำระเหยอีกครั้ง โดย

อาศัยวัสดุพรุนที่มีแรงคาปิลลารี่ช่วยในการดึงเอาสารทำงานที่กลั่นตัวให้ไหลกลับมายังส่วนทำระเหย 

ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบของท่อความร้อน (Heat Pipe) (สัมพันธ์  ฤทธิเดช, 2555) 
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1.1 ค่าความร้อนที่ท่อความร้อนสามารถส่งผ่านได้ สามารถหาได้จากความต้านทานทั้งหมด (𝑧) ที่เกิด

ในระบบ พิจารณาจากภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 ความต้านทานในส่วนต่าง ๆ ที่ในท่อความร้อน (ถนัด เกษประดิษฐ์, 2559) 

เมื่อ 

𝑧1, 𝑧9 = ความต้านทานการพาความร้อนโดยรอบผนังภายนอกท่อ 
𝑧2, 𝑧8 = ความต้านทานการนำความร้อนผ่านผนังท่อที่ส่วนทำระเหยและส่วนควบแน่น 

𝑧3, 𝑧7 = ความต้านทานภายในท่อของของเหลว 

𝑧5     = ความต้านทานจากความดันที่ลดลงในที่ส่วนควบแน่น 

𝑧10   = ความต้านทานการนำความร้อนท่อความร้อนตามแนวความยาวท่อ 

𝑧4, 𝑧6 = ความต้านทานความร้อนในการเปลี่ยนแปลงสถานะระหว่างของเหลวและไอ 

เมื่อ 

𝑧1, 𝑧9 คือ ความต้านทานที่เกิดจากการพาความร้อนโดยรอบผนังภายนอกท่อซึ่งหาจากสมการ  (1) 

และ (2) 

𝑧1 =
1

ℎ𝑒𝑜𝐴𝑒𝑜
   (1) 

𝑧1 =
1

ℎ𝑐𝑜𝐴𝑐𝑜
   (2) 

สมการในการหาค่าความต้านทานรวม แสดงดังสมการที่ (3)  

𝑧𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑧1 + [
1

𝑧2+𝑧3+𝑧5+𝑧7+𝑧8
+

1

𝑧10
]

−1
+ 𝑧9     (3) 

 

หลังจากได้ค่าความต้านทานความร้อนรวมแล้ว สามารถหาค่าความร้อนที่ท่อความร้อนสามารถส่ง

ถ่ายได้ ดังสมการที่ (4) 
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𝑞 =
∆T

𝑧𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
     (4) 

เมื่อ  ∆𝑇 = 𝑇𝑠𝑜 − 𝑇𝑠𝑖   (5) 

 เมื่อ 𝑇𝑠𝑜 คือ อุณหภูมิของแหล่งให้ความร้อน (˚C) 

      𝑇𝑠𝑖   คือ อุณหภูมิของแหล่งรับความร้อน (˚C) 

 

2.3 คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อน 

 คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนเมื่อให้ความร้อนเข้าไปยังส่วนทำระเหย 

สารทำงานจะรับความร้อนจะเกิดการเดือดและเคลื่อนที่จากส่วนทำระเหยไปยังส่วนควบแน่นที ่มี

อุณหภูมิต่ำกว่าและเกิดการถ่ายเทความร้อนทำให้เกิดการควบแน่น ในการหาค่าการถ่ายเทความร้อน

ไปยังส่วนควบแน่นคำนวณจากวิธี Calorimeter โดยการวัดค่าอุณหภูมิทั้งขาเข้าและขาออกของสาร

รบัความร้อนที่ส่วนควบแน่น จากนั้นนำค่าที่ได้มาคำนวณโดยใช้สมการ (6) ดังต่อไปนี้ 

𝑄 = 𝑚°𝐶𝑝∆𝑇  (6) 

โดยที่  

𝑄 คือ ค่าความร้อนของอากาศในส่วนควบแน่น (W)  

𝑚° คือ อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ (kg/s) 

𝐶𝑝 คือ ค่าความจุความร้อนจำเพาะของอากาศ (kJ/kg-°C)  

∆𝑇 คือ ผลต่างอุณหภูมิของอากาศขาออกและขาเข้าที่ส่วนควบแน่น (°C) 

เมื่อ  

𝑚° = 𝜌𝑣𝐴   (7) 

โดย 𝜌 คือ ค่าความหนาแน่น (kg/m3) 

𝑣 คือ ค่าความเร็วของสารทำงาน (m/s) 

𝐴 คือ ค่าพ้ืนที่หน้าตัดที่สารทำงานไหลผ่าน (m2) 

การคำนวณประสิทธิภาพ (η ) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แสดงดังสมการที่ (3) 

η = (IV)/(GA)   (8) 

การคำนวณกำลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แสดงดังสมการที่ (4) 

P = IV    (9) 
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โดยที่  

P คือ ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

I คือ กระแสไฟฟ้า (A) 

V คือ แรงดันไฟฟ้า (Volt) 

G คือ ความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ (W/m2) 

A คือ พ้ืนที่รับรังสีแสงอาทิตย์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (m2) 

P คือ กำลังไฟฟ้า (Watts) 

2.4 อุปกรณ์ และข้ันตอนการทดสอบ 

  ผู้วิจัยได้ออกแบบ และสร้างชุดทดลอง โดยแบ่งชุดสอบออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ 1. ชุดทดสอบ

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน (HP1) 2. ชุดทดสอบเซลแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความรอ้น

โดยใช้เอทานอลเป็นสารทำงาน (HP2) และ 3 ชุดทดสอบเซลแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้

สารทำความเย็น R-11 เป็นสารทำงาน (HP3) โดยช่วงเวลาในการทดสอบ ระหว่างวันที่ 1 - 30 

ธันวาคม 2560 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

  1.1 ท่อความร้อนทำจากท่อทองแดงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 18 มิลลิเมตร ภายใน

ติดตั้งวัสดุพรุนแบบตาข่ายทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1 มิลลิเมตร ดังแสดงในภาพที่ 3 บรรจุ

สารทำงานประกอบด้วย เอทานอล และ สารทำความเย็น R-11 โดยเติมสารทำความเย็น 40% โดย

ปริมาตรรวมภายในท่อ 

 

 
ภาพที่ 3 ท่อความร้อน และวัสดุพรุนแบบตาข่าย 

1.2 สายเทอร์โมคัปเปิลยี่ห้อ OMEGA ชนิด K แม่นยำ ± 1 °C แสดงดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 สายเทอร์โมคับเปิลยี่ห้อ OMEGA ชนิด K 

1.5 เครื่องวัดความเข้มแสง ยี่ห้อ SPM-1116SD ช่วงการวัด 0.0 ถึง 2,000.0 W/m2 ความแม่นยำ ± 

10 W/m2 แสดงดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 เครื่องวัดความเข้มแสง (Pyranometer) 

1.6 เครื่องบันทึกข้อมูล ยี่ห้อ Wisco รุ่น DL 2200 ขนาด 8 ช่องสัญญาณ มีช่วงการวัดอุณหภูมิ -250 

°C ถึง 1,300 °C มีความแม่นยำ ± 0.1 °C แสดงดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Data-logger) 
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1.7 ตัวขยายสัญญาณ Analog Expansion Module EX24 ขนาด 16 Channels Analog Input มี

ช่วงการวัดอุณหภูมิ -250 °C ถึง 1,300 °C มีความแม่นยำ ± 0.1 °C แสดงดังภาพที่ 7 

 

 
ภาพที่ 7 Analog Expansion Module 

1.8 มัลติมิเตอร์ ยี่ห้อ GW instek GDM-394/396 ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า 

แสดงดังภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 8 มัลติมิเตอร์ 

1.9 เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ SRNE รุ่น ML2430 แรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ 12 Vdc 

และ 24 Vdc รองรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 100 Vdc ที่อุณหภูมิ 25 oC แสดงดังภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า 
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1.10 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ (Mono-crystalline module ขนาด 80 W) 

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Voc) 18.0 V กระแสสูงสุด (Isc) 2.23 A แสดงดังภาพที่ 10 

 

 
ภาพที่ 10 แผงเซลล์แสดงอาทิตย์ชนิดโมโน 

1.11 ไดอะแกรมสำหรับติดตั้งอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดและเก็บข้อมูลการทดลอง แสดงดังภาพที่ 11 

  
ภาพที่ 11 ผังการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือวัดสำหรับการทดสอบ 

ลำดับ รายการ  สี รายการ 
1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)   ตำแหน่งติดตั้งสายเทอร์โมคับเปิลบน

แผง 
2 เครื่องวัดความเข้มแสง (Pyranometer)   ตำแหน่งติดตั้งสายเทอร์โมคับเปิลใต้

แผง 
3, 4 เครื่องยันทึกอุณหภูมิ (Data Logger)   ตำแหน่งลมเข้า 
5 วัตต์มิเตอร์ (Watt Meter)   ตำแหน่งลมออก 
6 เคร ื ่ องควบค ุมการชาร ์จ  (Solar Charge 

Controller) 
   

7 แบตเตอรี่ (Battery)    
8 พัดลมระบายอากาศ (Fan Cooling)    
9 ท่อความร้อน (Heat Pipe)    
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1. ขั้นตอนการทดสอบ 

 ผู้วิจัยได้ทำการจัดทำชุดทดสอบ 3 ชุด ได้แก่ 1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความ
ร้อน (HP1) 2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอลเป็นสารทำงาน (HP2) และ 
3. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สาร R-11 เป็นสารทำงาน (HP3) โดยทดสอบ
ในช่วงวันที่ 1 - 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยทำ
การทดสอบที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ซึ่งข้อมูลที่ทำการ
บันทึก ได้แก่ อุณหภูมิ ความเข้มแสง ความต่างศักย์ และกระแสไฟฟ้า ทำการบันทึกข้อมูลทุก ๆ 5 
วินาที โดยมีขั้นตอนในการทดสอบ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ทำการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนติดตั้งท่อความร้อนเพื่อหาประสิทธิภาพ
แผง โดยแบ่งแผงออกเป็น 3 ชุด ประกอบด้วย แผงที่ 1 (S1) แผงที่ 2 (S2) และ แผงที่ 3 (S3) โดยทำ
การทดสอบ จำนวน 3 วัน แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาคำนวณหาประสิทธิภาพแผง 
  1.2 ทำการติดตั้งท่อความร้อนเข้ากับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตามขนาดที่ออกแบบไว้ โดย
แบ่งชุดทดสอบออกเป็น 3 ชุด ประกอบไปด้วย 1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน 
(HP1) 2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอลเป็นสารทำงาน (HP2) และ 3. 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สาร R-11 เป็นสารทำงาน (HP3)  
  1.3 ติดตั้งอุปกรณ์ในการทดสอบ และอุปกรณ์ในการตรวจวัดเข้ากับชุดทดสอบแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ ดังแสดงในภาพที่11 โดยทำการบันทึกอุณหภูมิอุณหภูมิ ความเข้มแสง และ 
กำลังไฟฟ้า ทุก ๆ 5 วินาที และนำข้อมูลที่ได้มาใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
1. คำนวณหาการถ่ายเทความร้อนและประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำการทดสอบ ตาม
สมการที่ (1) – (9) 
 
ผลการวิจัย 
  จากการศึกษา ทดลองและวิจัยผลเพื่อหาประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
ท่อความร้อน (HP1) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอลเป็นสารทำงาน (HP2) 
และ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สาร R-11 เป็นสารทำงาน (HP3) และนำข้อมูล
ที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล และคำนวณหาประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยผลจากการทดสอบ 
ประกอบไปด้วย 
 1.1 ผลการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน  1. ผลของความเข้มแสง
และอุณหภูมิใต้แผงของทั้ง 3 แผง กรณีที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน แสดงดังภาพที่ 12 
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ภาพที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงอุณหภูมิใต้แผง และช่วงเวลาในการทดสอบ 

จากภาพที่12 พบว่า อุณหภูมิใต้แผงจะผันแปรตามความเข้มแสงโดยเมื่อความเข้มแสงมีค่า
สูงขึ้นจะส่งผลให้อุณหภูมิใต้แผงมีค่าเพิ่มขึ้น การที่อุณหภูมิใต้แผงมีค่าสูงขึ้นนั้นเนื่องจากการสะสม
ความร้อนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งจะเห็นได้จากช่วงเวลา 9.00 น. อุณหภูมิใต้แผงจะมีค่าต่ำ และ
จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าความเข้มแสงสูงสุด เท่ากับ 1,115 W/m2 เมื่อเวลา 13.30 
น. และมีค่าความเข้มแสงเฉลี่ยตลอดทั้งวัน เท่ากับ 742.4 W/m2 ส่วนอุณหภูมิใต้แผงสูงสุด เท่ากับ 
60.1 °C เมื่อเวลา 14.00 น. และมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยใต้แผงเฉลี่ย เท่ากับ 51.2 °C 
  1. ผลของความเข้มแสงและอุณหภูมิบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของทั้ง 3 แผง กรณีที่ไม่ได้

ติดตั้งท่อความร้อน แสดงดังภาพที่ 13 

 
ภาพที่ 13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงอุณหภูมิบนแผง และช่วงเวลาในการทดสอบ 

  จากภาพที่ 13 พบว่า อุณหภูมิบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะผันแปรตามความเข้มแสงโดยเมื่อ

ความเข้มแสงมีค่าสูงขึ้นจะส่งผลให้อุณหภูมิบนแผงมีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับอุณหภูมิใต้

แผง โดยการที่อุณหภูมิบนแผงมีค่าสูงขึ้นนั้นเนื่องจากการสะสมความร้อนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

โดยค่าความเข้มแสงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 1,115 W/m2 เมื่อเวลา 13.30 น. และมีค่าความเข้มแสงเฉลี่ย

ตลอดทั้งวัน เท่ากับ 742.4 W/m2 ส่วนอุณหภูมิบนแผงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 63.5 °C เมื่อเวลา 13.30 น. 

และมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยใต้แผง เท่ากับ 54.1 °C 

1.1 ผลการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อน  
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1. ผลของความเข้มแสง และอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ของทั้ง 3 ชุดทดสอบ แสดงดังภาพที่ 14 

 

 
ภาพที่ 14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงอุณหภูมิใต้แผง และช่วงเวลาในการทดสอบ 

  จากภาพที่ 14 พบว่า ชุดทดสอบท้ัง 3 ชุดทดสอบ มีแนวโน้มอุอุณหภูมิใต้แผงที่เหมือนกันคือ

เมื่อความเข้มแสงมีค่าสูงขึ้นจะส่งผลให้อุณหภูมิใต้แผงมีค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยอุณหภูมิใต้แผง

เฉลี่ยของชุดทดสอบ HP1 HP2 และ HP3 มีค่าเท่ากับ 56.4 °C 52.1 °C และ 48.5 °C ตามลำดับ 

และมีอุณหภูมิใต้แผงสูงสุดของชุดทดสอบ HP1 HP2 และ HP3 มีค่าเท่ากับ 61.2 °C 56.8 °C และ 

52.9 °C ตามลำดับ โดยจากการทดสอบแสดงให้เห็นว่า เมื่อทำการติดตั้งท่อความร้อนเข้ากับแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ทำให้อุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีอุณหภูมิที่ลดลงเนื่องจากท่อความร้อนดึง

เอาความร้อนออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นเอง โดยท่อความร้อนที่ใช้สารที่ใช้สารทำความเย็น R-

11 (ชุดทดสอบ HP3) สามารถดึงความร้อนออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้สูงสุด 

2.ผลของการทดสอบกำลังไฟฟ้าของชุดทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ แสดงดังภาพที่15 

 

 
ภาพที่ 15 แสดงผลของกำลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้จากการทดสอบ 
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  จากภาพที่ 15 พบว่า ค่าพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั ้ง 3 แผง มีแนวโน้มที่

เหมือนกัน คือ เมื่อค่าความเข้มแสงมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะส่งผลให้ค่าพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์

แสงอาทิตย์มีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามไปด้วย ซึ่งค่าพลังงานไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

HP1, HP2 และ HP3 มีค่าเท่ากับ 55.2 W 61.8 W และ 68.9 W ตามลำดับ โดยค่าพลังงานไฟฟ้า

สูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ HP1, HP2 และ HP3 มีค่าเท่ากับ 70.7 W 75.5 W และ 79.5 W 

ตามลำดับ โดยจากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเมื่อทำการติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สาร R-11 เป็นสาร

ทำงานจะทำให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด รองลงมาคือแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่

ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอลเป็นสารทำงาน ส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความ

ร้อนจะผลิตไฟฟ้าได้ต่ำสุด 

1. ผลของการทดสอบประสิทธิภาพชุดทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ แสดงดังภาพที่ 16 

 

 
ภาพที่ 16 แสดงผลของประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้จากการทดสอบ 

  จากภาพที่ 16 พบว่า ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั ้ง 3 แผง มีแนวโน้มที่

เหมือนกัน ซึ่งค่าประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ HP1, HP2 และ HP3 มีค่าเท่ากับ 

9.1 เปอร์เซ็นต์ 10.3 เปอร์เซ็นต์ และ 11.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ โดยผลที่ได้จากการทดสอบแสดง

ให้เห็นว่าเมื่อทำการติดตั้งท่อความร้อนเพ่ือระบายความร้อนออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้สาร 

R-11 เป็นสารทำงาน จะทำให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพสูงสุด รองลงมาคือแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอลเป็นสารทำงาน ส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้

ติดตั้งท่อความร้อนจะมีประสิทธิภาพต่ำสุด 
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สรุปผลการวิจัย 

  จากผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยการติดตั้งท่อความ

ร้อนสำหรับระบายความร้อนออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยทำการทดสอบในเดือนธันวาคม 2559 

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้สำหรับทดสอบเป็นแบบโมโนคริสตัลไลน์ ขนาด 80 วัตต์ และ ซึ่งจะทำการ

ทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 แบบ คือ แบบที่ 1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน

(HP1) แบบที่ 2 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอล(HP2) เป็นสารทำงาน และ 

แบบที่ 3 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สารทำความเย็น R-11 เป็นสารทำงาน

(HP3) ซึ่งการทดสอบจะทำการเก็บข้อมูลความเข้มแสงอาทิตย์ กำลังไฟฟ้า และอุณหภูมิของแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ จากผลการทดสอบ พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อ

ความร้อน (HP1) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้เอทานอลเป็นสารทำงาน (HP2) 

และ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สารทำความเย็น R-11 เป็นสารทำงาน (HP3) 

สามารถถ่ายเทความร้อนออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้สูงสุด รองลงมาคือ แผงทดสอบ (HP2) ส่วน

แผงทดสอบ (HP1) ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อนจะมีการถ่ายเทความร้อนออกจากแผงเซลล์ได้ต่ำสุด 

และ ประสิทธิภาพเฉลี่ยของแผงทดสอบ (HP1) แผงทดสอบ (HP2) และ แผงทดสอบ (HP3) มีค่า

เท่ากับ 9.1 10.3 และ 11.5 เปอร์เซ็นต์ โดยแผงที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สาร R-11 เป็นสารทำงาน 

จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด รองลงมาคือแผงที่ติดตั้งท่อความร้อนโดยใช้สารเอทานอลเป็นสารทำงาน 

ส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน จะให้ประสิทธิภาพต่ำสุด ซึ่งการติดตั้งท่อความ

ร้อนโดยใช้สารทำงาน R-11 เป็นสารทำงานสามารถลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลงได้สูงสุด 

และส่งผลให้ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สูงสุดตามไปด้วย เนื่องจากสารทำงาน R-11 มีจุด

เดือดที่ต่ำกว่าเอทานอล เมื่อสารทำงาน R-11 ได้รับความร้อนจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทำให้การ

เดือดของสารทำงานเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว่าสารทำงานเอทานอล ดังนั้น เมื่อสารทำงาน R-11 

เดือดได้เร็วกว่า จึงทำให้สารทำงานเกิดการเคลื่อนตัวไปแลกเปลี่ยนความร้อนในส่วนควบแน่นได้เร็ว

กว่าสารทำงานเอทานอลนั้นเอง  
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บทคัดย่อ 
 ยุงลายบ้านเป็นยุงพาหะหลักที่นำโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ได้พยายามมีการประยุกต์ใช้สารเคมีจากสารสกัดจากพืชมาเป็นทางเลือกในการ
ควบคุมยุงพาหะตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาประสิทธิภาพของ
สารสกัดหยาบจากใบกระท่อมที่สกัดด้วยเฮกเซน เมทานอล และเอทานอลต่อลูกน้ำลุงลายบ้านในวัย
ที่ 3-4 ด้วยวิธีหยดสารสะลายที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน (0 125 250 500 และ 1,000 มิลลิกรัม/
ลิตร) และอัตราการตายที่ 24 48 และ 72 ชั่วโมง พบว่า สารสกัดจากใบกระท่อมที่สกัดด้วยเฮกเซน 
มีค่า LC50 ต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน ที่ 24 48 และ 72 ชั่วโมงภายหลังการทดสอบ เท่ากับ 1,879.22 
2,014.22 และ 104.03 มิลลิกรัม/ลิตร ในขณะที่สารสกัดด้วยเมทานอลมีค่า LC50 เท่ากับ 404.66 
81.14 และ 79.00 มิลลิกรัม/ลิตร และสารสกัดด้วยเอทานอลมีค่า LC50 เท่ากับ 17,747.43 111.83 
และ 82.55 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ ทั้งนี้พบว่า อัตราการตายของลูกน้ำยุงจากสารสกัดใบกระท่อม
ด้วยเฮกเซนในแต่ละความเข้มข้นโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงที่สุด และจะเห็นได้ว่า สารสกัดที่สกัดด้วย
ตัวทำลายทั้งสามสารให้ผลการตายของลูกน้ำยุงลายบ้านที่ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ชั่วโมงของการ
ทดสอบ (p ≥ 0.05) โดยสารสกัดจากใบกระท่อมในครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ป้องกันควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้านรวมทั้งแมลง อ่ืน ๆ ที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขในพ้ืนที่เสี่ยงต่อไปได ้   
คำสำคัญ : สารสกัดใบกระท่อม, ลูกน้ำยุงลายบ้าน, การทดสอบความเป็นพิษ 

 
1 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 65000  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 65000 
3 รองศาสตราจารย ์สาขาวิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณุโลก 65000 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม พษิณุโลก 65000 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 65000  
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Abstract 
Aedes aegypti is a main vector of dengue hemorrhagic fever, a serious public 

health problem in Thailand. Application of active toxic agents from plant extracts as 
an alternative mosquito control strategy was available from ancient times. In this 
current research, the insecticidal of hexane, methanolic and ethanolic crude extracts 
of Mitragyna speciosa leave were estimated for their toxicity of 3rd – 4th instar larvae of 
Aedes aegypti. The percentage larval mortality was evaluated after 24, 48 and 72 h 
exposure at different concentrations (0, 125, 500 and 1,000 mg/L). It was revealed that 
M. speciosa leaf hexane extract exhibited median lethal concentrations to kill 50% 
(LC50) of the treated larvae in 24, 48 and 72 h of 1,879.22 2,014.22 and 104.03 mg/L. 
Meanwhile, M. speciosa methanolic extract displayed LC50 of the treated adults in 24, 
48 and 72 h of 404.66 81.14 and 79.00 mg/L and ehanolic extract showed LC50 of 
17,747.43 111.83 and 82.55, respectively. Obviously, no significant difference in the 
mean total mortality of Ae. aegypti among three solvents in all times of exposure was 
explored (p≥ 0.05). At a result, crude extracts of M. speciosa leaf were likely to be 
further employed in controlling Ae. aegypti larvae and other insects of medicinal and 
veterinary importance in the risk areas.  
 
Keywords: Mitragyna speciosa leaf extract, Aedes aegypti larvae, toxicity test 
 
บทนำ 

โรคติดต่อนำโดยแมลง เป็นโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที ่สำคัญของประเทศไทย 
โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever) ซึ ่งเกิดจากเชื ้อไวรัสเดงกี (Dengue 
virus) โดยม ีย ุ งลาย (Aedes spp.) เป ็นพาหะนำโรค (กองโรคต ิดต ่อนำโดยแมลง , 2564 ;                   
ดุษิต โพธิ์ทอง และคณะ, 2563; นิดา นันทกรปรีดา และคณะ, 2560; Tanruean  et  al.,  2019) 
สำหรับการควบคุมยุงลายมีการศึกษาการใช้สารสกัดจากพืชในการควบคุมยุงลายมีมากขึ้นในปจัจุบัน 
เนื่องจากมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทยมีรายงานการศึกษาใช้สาร
สกัดจากพืชหลายชนิดมาใช้ควบคุมยุงลาย (นิดา นันทกรปรีดา และคณะ, 2560; ยุวดี สีนวนขำ และ
คณะ, 2562; อภิวัฏ ธวัชสิน และคณะ, 2546; Tanruean  et  al.,  2019; Silapanuntakul et al., 
2016; Thongporn, and Poolprasert, 2015) ทั้งนี้การใช้พืชสมุนไพรในการควบคุมยุงลายพาหะ
นำโรคเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาทดแทนการใช้สารเคมีได้ เพราะพืชสมุนไพรเป็นสิ่งที่มีอยู่ใน
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ท้องถิ่น หาได้ง่าย สะดวก และไม่มีฤทธิ์ตกค้างในสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยุงลายพาหะนำโรคยังไม่มี
วิวัฒนาการสร้างความต้านทานต่อพืชสมุนไพร ทำให้ลดปัญหาการดื้อต่อสารเคมี ลดภาวะเสี่ยงที่เกิด
จากการใช้สารเคมีของผู้สัมผัสสารเคมี รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการนำเขาสารเคมีจากต่างประเทศด้วย 
ดังนั้นการที่จะหลีกเลี่ยงผลที่เป็นอันตรายเหล่านี้ จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและหาสารสกัดจากพืช
ธรรมชาติหรือภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้แทนสารเคมี 

กระท่อม (Kratom) เป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์ Rubiaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ Mitragyna speciosa Korth. เป็นพืชพื้น
ถิ่นที่พบมากในเขตป่าฝนของประเทศไทย มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเกาะนวิกินี 
กระท่อมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เปลือกต้นเรียบสีเทา ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ลักษณะหนาทึบ สีเขียวแก่ รูปใบเป็น
รูปไข่ปลายแหลม ก้านใบและเส้นใบชัดเจนมีทั้งชนิดการสีแดงและสีเขียว แก่นและเนื้อไม้แข็ง ดอกเป็นช่อชนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 ซม. (สีเหลืองเหมือนดอกกระถิน) มีดอกย่อยประมาณ 120 ดอก ผลแบบแคปซูล ภายใน
ผลมีเมล็ดขนาดเล็กรูปร่างแบนเป็นจำนวนมาก กระท่อมเป็นพืชพื้นถิ ่นที่รู ้จักกันดีในแถบประเทศอาเซียน คน
มาเลเซียรู้จักกระท่อมในชื่อ เบียค-เบียค (biak-biak) เกท่อม (ketom) กูทุม (kutum) หรือ คีทุมเบีย (ketumbia) และลาว
เรียก ไนทุม (Nytum) ส่วนคนไทยรู้จักกระท่อมภายใต้ชื่อท้องถิ่น (Local name) หลายชื่อ อาทิ ท่อม ท้ม ต้นคอยโดน 
อีถ่าง อีด่าง อีแดง ไม้หลองเลาะ หรือ กระอ่วม เป็นต้น (ดวงแก้ว ปัญญาภู และคณะ, 2559) สำหรับการใช้ประโยชน์
จากสารสกัดจากใบกระท่อม มีรายงานอยู่อย่างจำกัด โดยพบว่าเริ่มมีการนำมาประยุกต์ใช้กับแมลงที่เป็นปัญหา
สาธารณสุข อาทิ ในกลุ่มแมลงวันหัวเขียวชนิด Chrysomya megacephala ซึ่งเป็นแมลงวันในงานนิติวิทยาศาสตร์ 
(forensic entomology) โดยทำการศึกษาในเชิงกีฏพิษวิทยา (entomotoxicology) ทำการศึกษาโดยการออกแบบการ
ทดสอบผสมกระท่อมต้มลงในตับวัวในปริมาณสารที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ 0  (ชุดควบคุม) 20, 40 และ 60 กรัม 
ตามลำดับ เพื ่อดูระยะเวลาในการพัฒนาของตัวอ่อนหนอนแมลงงวันจนกระทั ่งไปเป็นตัวเต็มวัย (duration of 

development) พร้อมทั้งอัตราการอยู่รอด (survival rate) พร้อมทั้งตรวจหาสารไมทราไจนีน (mitragynine) อยู่ตกค้างใน
ตัวอย่างแมลงวันหัวเขียว พบว่า กระท่อมที่ผสมลงในตับวัว สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต (growth rate) ของแมลงวัน
หัวเขียวได้ ทั้งนี้ยังได้ตรวจพบสารไมทราไจนีนในตัวอย่างหนอนแมลงวันหัวเขียวที่กินซากหรือตับวัวที่ชุบด้วยสาร
จากใบกระท่อมเป็นอาหารอีกด้วย (Rashid et al., 2012) สำหรับในกลุ่มของยุงพาหะ Jantan et al. (2003) ได้มีการนำสาร
สกัดจากเปลือกกระท่อมมาทดสอบกับลูกน้ำยุงลายบ้าน Aedes aegypti พบว่า สารสกัดจากเปลือกกระท่อมที่ระดับ
ความเข้มข้นช่วง 103-271 มิลลิกรัม/ลติร สามารถควบคุมลกูน้ำยุงลายบ้านได้ (LC50 เท่ากับ 271.3 มิลลิกรัม/ลติร) และ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Jalil et al. (2021) ยังได้พยายามคัดเลือกพืชที่มีศักยภาพในการเป็นสารไล่ (repellent) ยุงลายสวน Aedes 

albopictus โดยเลือกใช้สารสกัดจากใบกระท่อมที่สกัดด้วยน้ำ และทำการทาสารสกัดที่ได้ลงบนผิวหนังของหนูทดลอง
ที่ผ่านการโกนขน และทำการดูพฤติกรรมการดูดกินเลือดของยุงลายสวนในช่วงเวลา 3 , 5 และ 10 นาทีตามลำดับ 
ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดจากใบกระท่อมไม่สามารถลดจำนวนการดูดกินเลือดของยุงลายสวนได้เท่าไหร่นัก 
เป็นไปได้ว่า สารสกัดจากใบกระท่อมอาจยังไม่ได้เป็นสารสำหรับการไล่ยุงพาหะได้  

อย่างไรก็ตามจากที่กล้าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยมองเห็นว่า กระท่อมยังคงเป็นพืชที่มีศักยภาพในการเป็น
สารฆ่าแมลงได้เช่นเดียวกับพืชสมุนไพรอื่น ๆ ดังนั้นในการศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตุประสงค์เพื่อค้นหาประสิทธิศักย์ของ
สารสกัดจากใบกระท่อมที่ผ่านการสกัดด้วยตัวทำละลายเฮกเซน เมทานอล และเอทานอล ต่อลูกน้ำยุงลายบ้านในวยั
ที่ 3-4 โดยผลการวิจัยในครั้งนี้อาจเป็นประโยชน์ในการวางแผนการควบคุมประชากรยุงลายแบบบูรณาการในเชิง
พื้นที่ต่อไปได้ 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

1) การเตรีมตัวอย่างพืช  
พืชที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ กระท่อม (Mitragyna speciosa Korth.) ซึ่งเก็บจากพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยเก็บส่วนใบมาล้างทำความสะอาด จากนั้นผึ่งลมให้แห้ง เป็นเวลา 2-3 วัน และนำมาหั่น
หรือสับให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ จากนั้นนำไปชั่งแล้วห่อด้วยผ้าขาวบางและเก็บใส่ขวดโหลแก้วที่มีฝาปิด เพื่อรอทำการ
แช่ด้วยตัวทำละลายต่อไป 

2) การเตรียมสารสกัดจากพืช 
ทำการสกัดใบกระท่อมโดยใช้ตัวทำละลาย 3 ชนิด ได้แก่ เฮกเซน (hexane), เมทานอล 

(methanol) และเอทานอล (เอทานอล) โดยใช้พืชตัวอย่างและตัวทำละลายแต่ละชนิดในอัตราส่วน 1 
: 2 (น้ำหนักต่อปริมาตร; w/v) ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้นนำไปกลั่นระเหยด้วย
เครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotary evaporator) แล้วนำสารสกัดที่ได้มาชั่งน้ำหนักและเก็บใส่ขวดสีชา
พร้อมปิดฝา เก็บรักษาสารสกัดที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอทำการทดสอบกับลูกน้ำยุงลาย
บ้าน 
3) การเตรียมตัวอย่างลูกน้ำยุงลายบ้าน 

ใช้ลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) สายพันธุ์ห้องปฏิบัติการ โดยนำไข่ยุงลายบ้านสาย
พันธ ุ ์ห ้องปฏิบ ัต ิการ USDA จากห้องปฏิบ ัต ิการกีฏว ิทยา ภาคว ิชากีฏว ิทยา คณะเกษตร 
มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร์  ว ิทยาเขตบางเขน กร ุงเทพมหานคร มาเล ี ้ยงเพิ ่มปร ิมาณ ณ 
ห้องปฏิบัติการทางกีฏวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้อุณหภูมิ 25 

 5 C แสงสว่าง 12 : 12 (สว่าง : มืด) และความชื้นสัมพัทธ์ที่ 80  10% ทำการคัดเลือกลูกน้ำ
ระยะวัย 3 - 4 แยกไว้ โดยใช้หลอดหยดสาร (dropper) ดูดลูกน้ำยุงเตรียมไว้ในแก้วทดสอบ จำนวน
แก้วละ 10 ตัว เพ่ือใช้ในการทดสอบกับสารสกัดท่ีได้ในห้องปฏิบัติการ 
4) การทดสอบทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด 

นำสารสกัดที่ได้จากตัวทำละลายทั้ง 3 ชนิด มาทดสอบกับลูกน้ำยุงลายบ้านในวัย 3 – 4 ที่
เตรียมไว้ ทำการทดสอบด้วยวิธีหยดสารละลายที่ระดับความเข้มข้นที่ต่างกัน ได้แก่ 0 (ควบคุม), 125, 
250, 500 และ 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้ในชุดควบคุมของกลุ่มสารสกัดจากตัวทำละลายทั้งหมดทำ
การผสมอะซิโตน (acetone) ประมาณ 1 % และ วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely 
randomized design; CRD) การทดสอบแต่ละความเข้มข้นจำนวน 3 ซ้ำ แต่ละซ้ำใช้จำนวนลูกน้ำ
ยุงลายบ้าน 10 ตัวอย่าง โดยตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง บันทึกผลที่ ที่ 24, 48 และ 72  ชั่วโมง ภายหลัง
การทดสอบ ตามลำดับ 
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5) วิเคราะห์ข้อมูล 
นำข้อมูลมาคำนวณหาอัตราการตาย (% Mortality) จากสูตร 

อัตราการตาย = จำนวนลูกน้ำยุงลายบ้านทดสอบที่ตาย x 100 
จำนวนลูกน้ำยุงลายบ้านที่ทดสอบทั้งหมด 

ทำการคำนวณหาค่า LC50 (Median Lethal Concentration) ซึ่งเป็นค่าความเข้มข้นที่ทำ
ให้สัตว์ทดลองตายร้อยละ 50 % ภายหลังการทดสอบ โดยคำนวณตามสูตรของ Abbott (1925) โดย
ผ่านการวิเคราะห์หาค่าจุดตัดความเข้มข้นด้วยวิธี Probit analysis ของ Finney (1971 ) ทดสอบ
ความแตกต่างของความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA: F-Test) ของอัตราการตายที่เกิดขึ้น
และเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราการตายที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT) นอกจากนี้ ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราการตายจาก
วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายที่ต่างกันโดยวิธี t-test independent ด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS 
เวอร์ชั่น 25.0 (IBM Crop, 2017) 
 
ผลการวิจัย 

ผลของสารสกัดจากใบกระท่อมที่ทำการทดลองโดยใช้สารละลายเฮกเซน เมทานอล และเอ
ทานอล เป็นตัวทำละลาย ตามระดับความเข้มข้น (0 , 125, 250, 500 และ 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร) 
พบว่า ภายหลังการตรวจสอบที่ 24 ชั่วโมง อัตราการตายของลูกน้ำยุงลายบ้านที่สกัดด้วยเฮกเซนมีค่า
เท่ากับ 1.11, 23.33, 46.67, 43.33, และ 40.00% ภายหลังการตรวจสอบที่ 48 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 
1.11, 30.00, 56.67, 53.33 และ 53.33% และภายหลังการทดสอบที่ 72 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 1.11, 
50.00, 60.00, 56.67 และ 66.67% ตามลำดับ อัตราการตายของลูกน้ำยุงลายบ้านที่สกัดด้วยเมทา
นอลพบว่าภายหลังการตรวจสอบที่ 24 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 0.00, 36.67, 53.33, 56.67 และ 50.00 
% ภายหลังการตรวจสอบที่ 48 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 0.00, 46.67, 63.33, 70.00 และ 60.00% และ
ภายหลังการตรวจสอบที่  72 ชั ่วโมง ม ีค ่าเท ่าก ับ 0.00, 53.33, 66.67, 83.33 และ 76.67 % 
ตามลำดับ สำหรับอัตราการตายของลูกน้ำยุงลายบ้านที ่สกัดด้วยเอทานอล พบว่าภายหลังการ
ตรวจสอบที่ 24 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 0.00, 40.00, 40.00, 33.33 และ 40.00% ภายหลังการตรวจสอบ
ที ่48 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 0.00, 53.33, 50.00, 50.00 และ 60.00% และภายหลังการตรวจสอบที่ 72 
ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.00, 60.00, 53.33, 53.33 และ 76.67% ตามลำดั 

 
บ  
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ตารางที่ 1 อัตราการตายของลูกน้ำยุงลายบ้าย หลังจากได้รับสารสกัดจากใบกระท่อมที่สกัดด้วยตัว
ทำละลายเฮกเซน เมทานอล และเอทานอล ที่เวลา 24 48 และ 72 ชั่วโมง 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 

นอกจากนี้ พบว่า สารสกัดจากใบกระท่อมที่สกัดด้วยเฮกเซน มีค่า LC50 ต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน 
ที่ 24, 48 และ 72 ชั่วโมงภายหลังการทดสอบ เท่ากับ 1,879.22 2,014.22 และ 104.03 มิลลิกรัม/
ลิตร ในขณะที่สารสกัดด้วยเมทานอลมีค่า LC50 ต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน ที่ 24, 48 และ 72  ชั่วโมง 
เท่ากับ 404.66 81.14 และ 79.00 มิลลิกรัม/ลิตร และสารสกัดด้วยเอทานอลมีค่า LC50 ต่อลูกน้ำ
ยุงลายบ้าน ที ่ 24, 48 และ 72  ชั ่วโมง เท่ากับ 17,747.43 111.83 และ 82.55 มิลลิกรัม/ลิตร 
ตามลำดับ ทั้งนี้อัตราการตายที่เกิดขึ้นจากความเข้มข้นที่แตกต่างกัน พบว่าให้ผลการตายที่แตกต่าง

ตัวทำ
ละลาย 

ความเข้มข้น 
(mg/L) 

อัตราการตาย  (x̄ ± S.D)  

24 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง 

เฮกเซน 

1,000 40.00 ± 20.00bc 53.33 ± 20.81c 66.67 ± 15.28b 
500 43.33 ± 5.77bc 53.33 ± 5.77c 56.67 ± 5.77b 
250 46.67 ± 11.55c 56.67 ± 5.77c 60.00 ± 10.00b 
125 23.33 ± 5.77b 30.00 ± 0.00b 50.00 ± 10.00b 

Control 1.11 ± 1.92a 1.11 ± 1.92a 1.11 ± 1.92a 
 LC50 (mg/L) 1,879.22 2,014.22 104.03 

เมทานอล 

1,000 50.00 ± 10.00c 60.00 ± 10.00c 76.67 ± 15.28cd 
500 56.67 ± 5.77c 70.00 ± 10.00c 83.33 ± 5.77d 
250 53.33 ± 5.77c 63.33 ± 5.77c 66.67 ± 5.77bc 
125 36.67 ± 5.77b 46.67 ± 5.77b 53.33 ± 5.77b 

Control 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 
 LC50 (mg/L) 404.66 81.14 79.00 
 1,000 40.00 ± 10.00b 60.00 ± 0.00b 76.67 ± 5.77c 
 500 33.33 ± 5.77b 50.00 ± 0.00b 53.33 ± 5.77b 

เอทานอล 250 40.00 ± 10.00b 50.00 ± 10.00b 53.33 ± 15.28b 
 125 40.00 ± 10.00b 53.33 ± 5.77b 60.00 ± 10.00b 
 Control 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 
 LC50 (mg/L) 17,747.43 111.83 82.55 
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กันออกไปอีกด้วย (ตารางที่ 1) เมื่อทดสอบทางสถิติด้วยวิธี t-test independent ระหว่างอัตราการ
ตายของลูกน้ำยุงลายบ้านที่ได้จากวิธีการสกัดสารจากตัวทำละลายที่แตกต่างกันยังพบว่าสารสกัดที่
สกัดด้วยตัวทำละลายทั้งเฮกเซน เมทานอล และเอทานอลให้ผลอัตราการตายของลูกน้ำยุงลายที่ไม่
แตกต่างกันในทุก ๆ ชั่วโมงของการทดสอบ (P ≥ 0.05)  โดยเห็นได้ว่าเมื่อระยะเวลาที่ลูกน้ำยุงลาย
บ้านสัมผัสสารสกัดที่ได้จากตัวทำละลายทั้งสองชนิดนานขึ้นอัตราการตายก็เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย (ตาราง
ที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบอัตราการตายของลูกน้ำยุงลายบ้านจากการทดสอบสารสกัดที่สกัดด้วยเฮ

กเซน เมทานอลและเอทานอล ที่เวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง ตามลำดับ 

 

เวลา (ชั่วโมง) ตัวทำละลาย N 
อัตราการตาย 

(x̄ ± S.D.) 
t df p-value 

24 

เฮกเซน 15 30.89 ± 19.81 -1.099 28 0.281 

เมทานอล 15 39.33 ± 22.19    

เฮกเซน 15 30.89 ± 19.81 0.033 28 0.974 

เอทานอล 15 30.67 ± 17.51    

เมทานอล 15 39.33 ± 21.19 1.187 28 0.245 

เอทานอล 15 30.67 ± 17.51    

 
48 

เฮกเซน  15 38.89 ± 23.49 -0.991 28 0.330 

เมทานอล 15 48.00 ± 26.78    

เฮกเซน 15 38.89 ± 23.49 -0.447 28 0.659 

เอทานอล 15 42.67 ± 22.82    

เมทานอล 15 48.00 ± 26.78 0.587 28 0.562 

เอทานอล 15 42.67 ± 22.82    

 
72 

เฮกเซน 15 46.89 ± 25.68 -0.867 28 0.393 

เมทานอล 15 56.00 ± 31.58    

เฮกเซน 15 46.89 ± 25.68 -0.182 28 0.857 

เอทานอล 15 48.67 ± 27.74    

เมทานอล 15 56.00 ± 31.58 0.676 28 0.505 

เอทานอล 15 48.67 ± 27.74    
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อภิปรายผล 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากใบกระท่อมด้วยการใช้ตัวทำละลายใน

การสกัดที่แตกต่างกัน โดยภาพรวมนั้นมีอัตราการตายของลูกน้ำยุงลายบ้าน Aedes aegypti สาย
พันธุ์ห้องปฏิบัติการได้ค่อนข้างดี ซึ่งอัตราการตายจะสูงขึ้นในทุกๆ ตัวทำละลาย เมื่อเวลาผ่านไป แม้
กระนั้นก็ตามในรายงานการศึกษาก่อนหน้านี้ของ Jamtan et al. (2003) ได้มีการนำสารสกัดจาก
เปลือกต้นกระท่อมในประเทศมาเลเซียมาทดสอบกับลูกน้ำยุงลายบ้าน Aedes aegypti โดยทดสอบ
กับความเข้มข้นในช่วง 10–1000 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่า สารสกัดจากเปลือกกระท่อมที่ระดับความ
เข้มข้นช่วง 103-271 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้านได้ โดยมีค่าการตายที่ความเป็น
พิษ LC50 (Lethal Concentration fifty) เท่ากับ 271.3 มิลลิกรัม/ลิตร และเมื่อเร็วๆ นี้ Jalil et al. 
(2021) ยังได้พยายามคัดเลือกพืชที่มีศักยภาพในการเป็นสารไล่ (repellent) ยุงลายสวน Aedes 
albopictus โดย หนึ่งในพืชที่คัดเลือกนั้น คือ สารสกัดจากใบกระท่อมด้วยน้ำ โดยทำการทาสารสกัด
ที่ได้ลงบนผิวหนังของหนูทดลองที่ผ่านการโกนขน และทำการดูพฤติกรรมการดูดกินเลือดของยุงลาย
สวนในช่วงเวลา 3, 5 และ 10 นาทีตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดจากใบกระท่อมไม่สามารถ
ลดจำนวนการดูดกินเลือดของยุงลายสวนได้เท่าไหร่นัก เป็นไปได้ว่า สารสกัดจากใบกระท่อมอาจยัง
ไม่ได้เป็นสารสำหรับการไล่ยุงพาหะได้ ทั้งนี้จากการศึกษาในครั้งนี้การใช้ตัวทำละลายที่แตกต่างกัน 
เป็นผลทำให้มีอัตราการตายของลูกน้ำยุงลายบ้านที่แตกต่างกันออกไปด้วย เป็นไปได้ว่าการใช้ตัวทำ
ละลายที่แตกต่างกัน เป็นผลทำให้ตัวถูกสกัดหรือพืชถูกดึงสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ในประมาณที่
แตกต่างกันออกไปตามหลักของความมีขั้วของตัวทำละลาย (solvent polarity) ตั้งแต่ความไม่มีขั้ว
หรือมีขั้วน้อยไปจนกระทั่งมีขั้วสูง อาทิ  เฮกเซน/ ปิโตรเลียมอีเทอร์ เป็นสารไม่มีขั้ว มักสกัดได้กลุ่ม
ของน้ำมัน (essential oil) ในคลอโรฟอร์ม/ เอทิลอะซีเตต จะมีขั้วปานกลาง ซึ่งสกัดได้สารในกลุ่ม
เสตียรอยด์ และอัลคาลอยด์ สำหรับการใช้น้ำเป็นตัวสกัดจะได้สารที่มีความเป็นขั้วสูง จึงมักได้ตะกอน
โปรตีน และไกลแคน เป็นต้น (Ghosh et al., 2012) โดยจากการศึกษาในครั้งนี้มีข้อสังเกตว่า การใช้
เมทานอลเป็นตัวสกัดเป็นผลทำให้มีค ่า LC50 ที ่น้อยที ่ส ุดที ่เวลา 24 ชั ่วโมงหลังการทดสอบ                      
(LC50 เท ่าก ับ 404.66 ) ซึ ่งเป ็นได ้ว ่า อาจสกัดได ้สารอัลคาลอยด์รวมทั ้งสารไมทราไจนีน 
(mitragynine) ที่ดีกว่าการสกัดด้วยตัวทำละลายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อทดสอบทางสถิติ (t-test 
independent) กลับพบว่า อัตราการตายของลูกน้ำยุงลายบ้านจากสารสกัดท่ีตัวทำลายต่างกัน ให้ผล
ที่ไม่แตกต่างกัน (p ≥ 0.05) แสดงให้เห็นว่า สามารถเลือกใช้ตัวทำละลายใดก็ได้ในการสกัดสารในพืช
ดังกล่าว  

ทั้งนี้มีรายงานขององค์ประกอบทางเคมี (chemical composition) ของกระท่อมโดยรวม
มากกว ่า 40 ชน ิด  อาทิ  ไมทราไจน ีน (mitragynine) และ  เฮปตา-ไฮดรอกซ ี ไมทราไจนีน                             
(7-hydroxymitragynine) เป็นต้น ซึ่งเป็นสาระสำคัญหลัก (Sharma and McCurdy, 2021; Todd 
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et al., 2020) ซึ่งเป็นไปได้ว่าสารสำคัญเหล่านี้อาจส่งผลต่ออัตราการตายของลูกน้ำยุงได้ นอกจากนี้
อาจสกัดสารเหล่านี้ออกมาได้ในปริมาณที่แตกต่างกันตามวิธีการสกัดและตัวทำละลายที่แตกต่า งกัน 
อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนมากขึ้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรทำการแยกการ
ทดสอบฤทธิ์ของสารเหล่านี้ และนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งลูกน้ำยุงลายต่อไป อย่างไรก็
ตามมีข้อแนะนำว่าการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรจะต้องศึกษาองค์ประกอบของสารเคมีอย่างละเอียด
และแยกทดสอบ และพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการกำจัดยุงหรือไล่ยุงให้สะดวกต่อการใช้งาน
ต่อไป  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาระดับการตรวจพบสารก่อภูมิแพ้อาหารในครกส้มตำ ภายในตลาด

เทศบาล   ท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 10 ร้าน โดยเลือกตัวอย่างจากการ
สุ่มแบบไม่เฉพาะเจาะจงเพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในส้มตำ 
ศึกษาปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่ตกค้าง ในครกส้มตำและศึกษาการล้างครกส้มตำเพื่อลดปริมาณสารก่อ
ภูมิแพ้ที่ตกค้าง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในอาหารระดับมาก

ที่สุด (�̅�=4.30,S.D.=0.53) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ   จะพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความรู้ความ
เข้าใจสูงสุด ในส่วนสารก่อภูมิแพ้อาหาร คือสารที่กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันและส่งผลให้

เกิดอาการภูมิแพ้ขึ้น (�̅�=4.92,S.D.=0.27) ส่วนข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สารก่อภูมิแพ้ต่ำสุด คือ หลังรับประทานอาหารที ่แพ้สามารถทานยาแก้แพ้เพื ่อรักษาอาการได้  

(�̅�=3.37,S.D.=0.61) ส่วนการศึกษาปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่ตกค้างในครกส้มตำ พบว่า ร้านส้มตำทั้ง 
10 ร้าน ตรวจพบสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ก่อนล้างครกส้มตำ และหลังจากล้างครกส้มตำ ตรวจไม่พบสาร
ก่อภูมิแพ้ และศึกษาวิธีการล้างครกส้มตำและชนิดของครกที่มีผลต่อการตกค้างของสารก่อภูมิแพ้เพ่ือ
ลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่ตกค้าง  โดยศึกษาวิธีการล้างครกด้วยผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน น้ำร้อน                          
น้ำเย็น พบว่า ทั้ง 3 วิธี สามารถล้างสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้ และชนิดของครก 3 ชนิด คือ ครกไม้ ครก
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ดินเผา และครกหิน ตรวจพบสารก่อภูมิแพ้ก่อนการล้างครก และเม่ือทำการล้างครก พบว่า ครกทั้ง 3 
ชนิดสามารถใช้ทุกวิธีขจัดสารก่อภูมิแพ้ที่ตกค้าง อยู่บนครกส้มตำได้ทั้งหมด  
 
คำสำคัญ : ครกส้มตำ, สารตกค้าง, สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร 
 
Abstract 

This research studying about the detection level of food allergens in Somtum 
mortar in the Municipal Market, Tha Makhuea, Khlong Khlung District in total 10 shops 
in Kamphaengphet Province. They were selected from non-specific random sampling 
to study consumers' knowledge and understanding of allergens in Somtum, study the 
amount of residual allergens in Somtum mortar and study about the Somtum mortar 
washing to reduce the amount of residual allergen. The respondents had 

understanding knowledge of food allergens at the highest level (�̅�=4.30, S.D.=0.53) 
and when considering item-by-item, it was found that the respondents in the food 
allergen substance that induces an immune reaction and results in an allergic reaction 

(�̅�=4.92,S.D.=0.27) The lowest understanding of allergens is that after eating allergenic 

food  can take antihistamine to treat symptoms. (�̅�=3.37,S.D.=0.61) As for the amount 
of residual allergens in the Somtum mortar, it was found that all 10 Somtum 
restaurants detected allergens before washing the Somtum mortar and after washing 
the Somtum mortar, allergens were not detected and to study the methods of washing 
Somtum mortar and the type of mortars that affect the residues of allergens to reduce 
the amount of residual allergens, By studying the methods of washing the mortar with 
dishwashing liquid, hot water and cold water, it was found that all 3 methods were 
able to wash off allergens in 3 types of mortars, that are wood mortar, clay mortar and 
stone mortar, allergens were detected before washing the mortar and when washing 
the mortar, it was found that all 3 type of mortars can be used in all methods to 
remove residual allergens on Somtum mortar. 
 
Keywords : Somtum mortar, Residue, Food allergen 
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บทนำ 
อาหารมีส่วนประกอบที่มีความหลากหลาย ซึ่งอาจมีส่วนผสมของวัตถุดิบที่ก่อภูมิแพ้ร่วมด้วย 

ซึ่งในภาครัฐของประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจในการควบคุม รวมทั้งออกกฎระเบียบสำหรับการแสดง
ข้อมูลบนฉลากแก่ผู้บริโภคเพื่อสามารถเลือกซื้ออาหารที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อสุขภาพของตนเอ ง 
การแพ้อาหารยังไม่มีวิธีการรักษาอาการแพ้อาหาร มีเพียงการรักษาเพื่อบรรเทาอาการแพ้เท่านั้น           
ในกรณีท่ีพบรวมทั้งผู้บริโภคต้องหลีกเลี่ยงอาหารนั้น ๆ ด้วยตนเอง (วิภา สุโรจนะเมธากุล, 2554) อาการของ
การเกิดภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดิน
อาหาร โดยเมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย อาการทางผิวหนัง โดยเมื่อ
แพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ และอาการทางระบบหายใจ โดยเมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม 
น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตอาการสำคัญของการแพ้
อาหารคือเกิดอาการ ผื่นลมพิษ คันตามตัว ปากบวม หรือหายใจลำบาก  แสดงว่าแพ้อาหาร  (food allergy)           
ในคนทั่วไปรับประทานอาหารหลายอย่าง ดังนั้นจึงเป็นการยากที่บอกว่าแพ้อาหารชนิดใด เด็กอายุต่ำ
กว่า 6 ขวบอาจแพ้อาหารมากกว่าผู้ใหญ่โดยเฉพาะ ไข่ นม และข้าวสาลี เมื่อโตขึ้นอาการแพ้อาจจะดี
ขึ้น ถ้าหากแพ้ถั่วและอาหารทะเล อาการแพ้อาจเป็นตลอดชีวิต หากแพ้อาหารบ่อยครั้งและรุนแรง 
ต้องปรึกษากับแพทย์เพื่อทดสอบว่าแพ้อะไร เพื่อเป็นการป้องกันหลีกเลี่ยงบริโภคอาหารที่แพ้  หลาย
คนเลี่ยงภูมิแพ้จากอาหารโดยการรับประทานอาหารธรรมชาติ ซึ่งอาจหมายถึงอาหารที่ปรุงแต่งด้วย
สารถนอมอาหารหรือสารปรุงรส สี กลิ่นเพียงเล็กน้อย โดยสามารถลดอาการภูมิแพ้ได้ หากแพ้อาหาร
แต่ละชนิด เช่น แพ้ปลา ผู้บริโภคยังคงแพ้ปลาในอาหารจากเครื่องปรุงรส สารปรุงแต่งที่ทำให้แพ้บ่อย
ได้แก่ สีเหลือง สารถนอมอาหาร เช่น โซเดียมเบนโซเอท และโซเดียมไนเตรท สารปรุงแต่งรส เช่น  
ซัลไฟต์ และ ผงชูรส (วิภา สุโรจนะเมธากุล, 2553) ปัจจัยเสี่ยง ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคภูมิแพ้อาหาร
มาจากครอบครัวมีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้และหอบหืด หรือเกี่ยวข้องกับยีนส์ทางพันธุกรรมหรือการมี
ระดับของซีรัมอิมมูโนโกลบูลินสูง และผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี โดยอาหารที่ส่งผลให้เกิดโรคภูมิแพ้
หลักๆ มีด้วยกัน 8 ชนิด (วิภา สุโรจนะเมธากุล, 2555) ที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ทั้งหมด ได้แก่ นมวัว ไข่ ถั่ว
ลิสง ถั่วเปลือกแข็ง (เช่น วอลนัท พีแคน อัลมอนด์ และมะม่วงหิมพานต์) ปลา สัตว์น้ำที่มีเปลือกหุ้ม
และหอยชนิดต่างๆ ถั่วเหลือง และข้าวสาลี หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของอาหาร  (ดารณ ีหมู่ขจรพันธ์, 2552) 

อาหารที ่คนไทยนิยมบริโภคทุกภาคหรือมีการค้าขายกระจายไปทั่วประเทศ  คือ ส้มตำ                  
โดย ส้มตำ เป็นอาหารปรุงมาจากการทำตำส้ม คือการทำให้เปรี้ยว ในลาวจะเรียกว่าตำหมากหุ่ง ปรุงโดยนำ
มะละกอดิบที่สับแล้วฝานหรือขูดเป็นเส้นพร้อมด้วยวัตถุดิบอ่ืนๆ คือ มะเขือเทศลูกเล็ก มะเขือสีดา มะเขือ
เปราะ พริกสดหรือพริกแห้ง ถั่วฝักยาว กระเทียม และปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บ น้ำปลา มะนาว ทั้งนี้
อาจมีการใช้ว ัตถุด ิบอื ่นๆ เพื ่อให้เกิดเมนูที ่ม ีความหลากหลายตามความนิยมของผู ้บร ิโภค 
ส่วนประกอบในส้มตำมีทั้งชนิดดิบและสุก อีกท้ังยังมีวัตถุดิบที่อาจก่อโรคภูมิแพ้ 8 ชนิดตามที่ได้กล่าว
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มาแล้วข้างต้น โดยการทำส้มตำนิยมนำมาตำในครกเป็นหลัก ครกมีหลายชนิด เช่น ครกไม้ ครกหิน 
ครกดินเผา แต่ละชนิดมีพื้นผิวที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งแบบผิวเรียบ ผิวขรุขระ และผิวหยาบ ซึ่งบาง
พ้ืนผิวอาจก่อให้เกิดการตกค้างของสารก่อภูมิแพ้เป็นจำนวนมาก จากการตรวจเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องยังไม่มีผู้ใดทำการศึกษาและทำการทดลองนี้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาสารก่อภูมิแพ้ใน
อาหารโดยทำการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในส้มตำของผู้บริโภค ปริมาณสารก่อ
ภูมิแพ้ที่ตกค้างในครกส้มตำ และการล้างครกส้มตำเพื่อลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่ตกค้าง เพื่อเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการควบคุมสารก่อภูมิแพ้อาหารในร้านส้มตำต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเก่ียวกับสารก่อภูมิแพ้ในส้มตำ 
 2. เพ่ือศึกษาระดับสารก่อภูมิแพ้ที่ตกค้างในครกส้มตำ 
 3. เพ่ือศึกษาวิธีการล้างครกส้มตำและชนิดของครกที่มีผลต่อการตกค้างของสารก่อภูมิแพ้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาเชิงสำรวจความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในส้มตำ โดย
นำไปสู่การทดสอบปริมาณสารก่อภูมิที ่ตกค้างในครกส้มตำทั้งก่อนและหลังการล้างครก จากนั้น
ทำการศึกษาวิธีการล้างครกด้วยวิธีการต่างๆ กับชนิดของครกที่ใช้งานแตกต่างกัน  
วิธีการดำเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 
ร้านค้าส้มตำ ภายในตลาดเขตเทศบาลท่ามะเขืออำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 

จำนวน 10 ร้าน โดยเลือกตัวอย่างจากการการสุ่มแบบไม่เฉพาะเจาะจง เลือกจำนวนตัวอย่างจากการ
สำรวจร้านส้มตำภายในตลาดเขตเทศบาลท่ามะเขือ พบว่ามีร้านส้มตำทั้งหมดจำนวน 20 ร้าน จึงทำ
การเลือกร้านส้มตำเป็นจำนวนร้อยละ 50 โดยสุ่มเลือกร้านด้วยการจับฉลาก 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้อาหาร 
2. ถุงมือทางการแพทย์ 
3. ชุดตรวจสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร FLASH® Rapid Allergen - Protein Detection Test 

โดยมีความไวสูงในการทดสอบอนุภาคโปรตีนก่อภูมิแพ้อาหารที่ตกค้างบนพื้นผิวที่สัมผัส
อาหาร เช่น โปรตีนจากถั่วเหลือง โปรตีนกลูเตนแป้ง โปรตีนจากนมผง ไข่ผง เนยถั่ว ถั่วอัลมอนด์ 
โปรตีนจากปลาทะเลดิบ และกุ้งดิบ 
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ขั้นตอนการวิจัย 
1. ศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในส้มตำ ในเขตพื้นที่ตลาด 

เทศบาลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 10 ร้าน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   - สำรวจร้านส้มตำ ในเขตพ้ืนที่ตลาดท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร ตาม

แบบสอบถามร้านละ 10 ชุด จำนวน 10 ร้าน (กระจายแบบสุ่มเลือกทั้งแม่ค้า พนักงานและลูกค้า) 
โดยถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความรู้และความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม  

   - ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือเพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับ สารก่อ
ภูมิแพ้ในส้มตำ โดยดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

    - นำแบบประเมินศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ใน ส้มตำที่สร้างขึ้น
เรียบร้อยแล้ว ไปดำเนินการโดยไปสำรวจพร้อมเก็บภาพถ่ายสภาพความรู้ความเข้าใจ ของผู้บริโภคเกี่ยวกับ
สารก่อภูมิแพ้ในส้มตำ จำนวน 10 ร้าน 

     - นำผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในส้มตำ ทั้ง 10 ร้าน 
มาวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในส้มตำที่ได้กำหนดไว้ 

 
2. การศึกษาปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่ตกค้างในครกส้มตำ 
    - ทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในครกที่ใช้ทำส้มตำ (นำส้มตำใส่ครกแล้วทำการป้ายส้มตำให้เปื้อนภายใน

ครกให้ทั่วทั้งครก) โดย swab หลังจากที่ใช้ทำส้มตำแล้ว swab 2 ซ้ำโดยการแบ่งครึ่งครกทิ้งไว้ 15 นาท ี
   - ทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในครกที่ใช้ทำส้มตำโดย swab หลังจากล้างครกแล้ว swab 2 ซ้ำ โดยการ

แบ่งครึ่งครก ทิ้งไว้ 15 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างสารก่อภูมิแพ้อาหารและการทดสอบ 
ที่มา : Biocontrol, 2016 
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    - นำ swab ที่จุ่มกับน้ำยามาทำการเปรียบเทียบสีของแถบทดสอบสารก่อภูมิแพ้มาตรฐาน 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 แถบเทียบสีมาตรฐานการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ 
ที่มา : Biocontrol, 2016 

       หมายเหตุ : สีเขียว: ไม่พบสารก่อภูมิแพ้ 
   สีเทา: มีแนวโน้มพบสารก่อภูมิแพ้แต่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 
   สีม่วงอ่อน: พบสารก่อภูมิแพ้เริ่มเป็นอันตรายต่อร่างกาย 
   สีม่วงเข้ม: พบสารก่อภูมิแพ้เป็นอันตรายต่อร่างกาย 
 

3. ศึกษาวิธีการล้างครกส้มตำเพื่อลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่ตกค้าง 
    - นำตัวอย่างสารก่อภูมิแพ้ (โดยใช้น้ำส้มตำที่มีวัตถุดิบที่พบสารก่อภูมิแพ้ทุกกลุ่ม) ป้ายครกให้

ทั่วพื้นผิวภายใน ให้ทดสอบโดยการใช้ครกไม้ ครกหิน และครกดินเผา  
    - ทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในครกที่ใช้ทำส้มตำโดย swab ก่อนจากล้างครกแล้ว swab 2 ซ้ำ 

โดยการแบ่งครึ่งครก ทิ้งไว้ 15 นาที (เพ่ือให้สารทำปฏิกิริยากับสารภายก้าน swab) 
    - ล้างครกด้วยวิธีการ 1. น้ำร้อน โดยใช้น้ำ 1000 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 80-85  องศาเซลเซียส  

2. น้ำเย็น โดยใช้น้ำ 1000 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 5-10 องศาเซลเซียส 3. ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน 
    - ทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในครกที่ใช้ทำส้มตำโดย swab หลังจากล้างครกแล้ว swab 2 ซ้ำ 

โดยการแบ่งครึ่งครก ทิ้งไว้ 15 นาที (เพ่ือให้สารทำปฏิกิริยากับสารภายก้าน swab) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 การสำรวจร้านส้มตำตามแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้
ในส ้มตำ ว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลโดยค ่าความถ ี ่  ร ้อยละ ค ่าเฉล ี ่ย และส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน                      
ในส่วนการศึกษาปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่ตกค้างในครกส้มตำ และการศึกษาวิธีการล้างครกส้มตำเพ่ือ
ลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่ตกค้าง ใช้วิธีการบรรยายค่าสีที่ตรวจวัดได้ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในส้มตำ 
การสำรวจตามแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้อาหาร เพื่อรวบรวม

ข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ในอาหารของร้านส้มตำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  แม่ค้า พนักงาน 
และลูกค้า แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้อาหาร และสถิติการใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจำนวน100 คน เป็น
เพศชาย จำนวน 35 คน (ร้อยละ 35.00) เป็นเพศหญิง จำนวน 65 คน (ร้อยละ 65.00) มีอายุส่วนใหญ่
อยู่ระหว่าง 15-25 ปี  จำนวน 55 คน (ร้อยละ 55.00) อันดับสองอยู่ที่ช่วงอายุ 26-35 ปี จำนวน 22 
คน (ร้อยละ 22.00) ต่อมาอยู่ที่ช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป จำนวน 12 คน (ร้อยละ 12.00) และที่ช่วงอายุ 
36-45 ปี จำนวน 11 คน (ร้อยละ 11.00) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ วุฒิปริญญาตรี 
จำนวน 35 คน (ร้อยละ 35.00) อันดับสองมัธยมศึกษา จำนวน 25 คน (ร้อยละ 25.00) อันดับสามวุฒิ
ปวช./ปวส. จำนวน 18 คน (ร้อยละ 18.00)   อันดับสี่ประถมศึกษา จำนวน 12 คน (ร้อยละ 12.00) 
ต่อมาไม่ได้ศึกษา จำนวน 8 คน (ร้อยละ 8.00) และปริญญาโท/เอก จำนวน 3 คน (ร้อยละ 3.00) 
อาชีพ พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด จำนวน 41 คน (ร้อยละ 
41.00) ต่อมาคือรับจ้างทั่วไป จำนวน 18 คน (ร้อยละ 18.00) ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 17 คน (ร้อยละ 
17.00) ไม่ได้ประกอบอาชีพ จำนวน 13 คน (ร้อยละ 13.00) รับราชการ จำนวน 7 คน (ร้อยละ 7.00) 
และเกษตรกรรม จำนวน 4 คน (ร้อยละ 4.00) ตามลำดับ ตามตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ   
ชาย 35 35.00 
หญิง 65 65.00 

รวม 100 100.00 
2. อาย ุ   
15-25 ปี 55 55.00 
26-35 ปี 22 22.00 

ตารางท่ี 1 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
36-45 ปี 11 11.00 
46 ปีขึ้นไป 12 12.00 

รวม 100 100.00 

3.วุฒิการศึกษา   
ไม่ได้ศึกษา 8 8.00 
ประถมศึกษา 12 12.00 
มัธยมศึกษา 25 25.00 
ปวช./ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท/เอก 

18 
35 
3 

18.00 
35.00 
3.00 

รวม 100 100.00 

4.อาชีพ   
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 13 13.00 
นักเรียน/นักศึกษา 41 41.00 
เกษตรกรรม 4 4.00 
รับจ้างทั่วไป 
ธุรกิจส่วนตัว 
รับราชการ 

18 
17 
7 

18.00 
17.00 
7.00 

รวม 100 100.00 

5.ผู้แพ้อาหาร   
ไม่แพ้ 
แพ้ 

92 
8 

92.00 
8.00 

รวม 100 100.00 

ส่วนที่ 2 ความรู้และความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 100 คน 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสารก่อภูมิแพ้

มากที่สุด คือ สารก่อภูมิแพ้อาหาร คือสารที่กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันและส่งผลให้เกิด
อาการภูมิแพ้ขึ ้น และอาการภูมิแพ้จากอาหารสามารถเกิดได้ทั่วร่างกายตั้งแต่ปวดท้อง ท้ องเสีย 
คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ จนถึงเสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ 95 อันดับต่อมาคือ อาหารสำเร็จรูปทุกชนิด
ควรติดฉลากส่วนผสมที่มีสารก่อภูมิแพ้ คิดเป็นร้อยละ 90 ดังตารางที่ 2 
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คิดเป็นค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้อาหาร
ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 2 ความถี่และร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้อาหาร 

 
รายการ 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. ข้อมูลทั่วไปของสารก่อภูมิแพ้      
1.1 สารก่อภูมิแพ้อาหาร คือสารที่กระตุ้น
ให้เกิดปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันและส่งผลให้
เกิดอาการภูมิแพ้ขึ้น 

95 
(ร้อยละ 
95.00) 

5 
(ร้อยละ 
5.00) 

- - - 

1.2 สารก่อภูมิแพ้สามารถเข้าสู่ร่างกายได้
หลายทาง เช่นการหายใจ การรับประทาน
อาหาร และการสัมผัสทางผิวหนัง 

83 
(ร้อยละ 
83.00) 

17 
(ร้อยละ 
17.00) 

- - - 

1.3 อาการภูมิแพ้จากอาหารสามารถเกิด
ได้ทั ่วร่างกายตั ้งแต่ปวดท้อง ท้องเสีย 
คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ จนถึงเสียชีวิต 

95 
(ร้อยละ 
95.00) 

5 
(ร้อยละ 
5.00) 

- - - 

1.4 การลดความเสี่ยงจากการแพ้อาหาร
ได้ คือการป้องกันการปนเปื้อนข้ามจาก
ภาชนะที ่ ใช ้หร ือใส ่อาหารร ่วมก ันกับ
อาหารที่แพ้ 

78 
(ร้อยละ 
78.00) 

22 
(ร้อยละ 
22.00) 

- - - 

1.5 อาหารสำเร็จรูปทุกชนิดควรติดฉลาก
ส่วนผสมที่มีสารก่อภูมิแพ้ 

90 
(ร้อยละ 
90.00) 

10 
(ร้อยละ 
10.00) 

- - - 

2. อาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้      

2.1 อาหารที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ใน
เด็ก ได้แก่ นมวัว ไข่ ถั่วลิสง ถั่วเหลือง 
ข้าวสาลี ปลา 

73 
(ร้อยละ 
73.00) 

21 
(ร้อยละ 
21.00) 

6 
(ร้อยละ 
6.00) 

- 
 
 

- 

2.2 อาหารที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ใน
ผู้ใหญ่ ได้แก่ นม อาหารทะเล ปลา ถั่ว 

47 
(ร้อยละ 
47.00) 

53 
(ร้อยละ 
53.00) 

- - - 
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2.3 แพ้อาหารทะเล คือปฏิกิริยาตอบสนอง
ที ่ผ ิดปกติ ของระบบภูมิคุ ้มกันร่างกาย
โปรตีนในสัตว์น้ำทะเล ได้แก่ สัตว์น้ำมี
เปลือกท้ังหลาย เช่น กุ้ง ปู หอยนางรม 

9 
(ร้อยละ 
9.00) 

83 
(ร้อยละ 
83.00) 

8 
(ร้อยละ 
8.00) 

- - 

2.4 วัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารประเภท
ส้มตำ มีสารก่อภูมิแพ้อาหารหลากหลาย
ชนิด 

16 
(ร้อยละ 
16.00) 

18 
(ร้อยละ 
18.00) 

66 
(ร้อยละ 
66.00) 

- - 

3. วิธีป้องกันและแนวทางการแก้ไข      
3.1 การล้างเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยน้ำยาทำ
ความสะอาดช่วยกำจัดสารก่อภูมิแพ้ที่ติด
ภาชนะได้ดี 

18 
(ร้อยละ 
18.00) 

22 
(ร้อยละ 
22.00) 

60 
(ร้อยละ 
60.00) 

- - 

3.2 ก่อนรับประทานอาหารที่แพ้สามารถ
ทานยาป้องกันการแพ้ล่วงหน้าได้ 

20 
(ร้อยละ 
20.00) 

19 
(ร้อยละ 
19.00) 

61 
(ร้อยละ 
61.00) 

- - 

3.3 หลังรับประทานอาหารที่แพ้สามารถ
ทานยาแก้แพ้เพ่ือรักษาอาการได้ 

79 
(ร้อยละ 
79.00) 

21 
(ร้อยละ 
21.00) 

- - - 
 
 

3.4 เมื ่อเป็นโรคภูมิแพ้อาหารสามารถ
เลือกใช้วิธีการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันได้ 

- 41 
(ร้อยละ 
41.00) 

59 
(ร้อยละ 
59.00) 

- - 

3.5 การแสดงข้อมูลสารก่อภูมิแพ้บนฉลาก
อาหารเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น 

6 
(ร้อยละ 
6.00) 

34 
(ร้อยละ 
34.00) 

60 
(ร้อยละ 
60.00) 

- - 

3.6 หากไม่ทราบว ่าแพ้อาหารชน ิดใด
สามารถตรวจคัดกรองสารที่แพ้อาหารได้ 

4 
(ร้อยละ 
4.00) 

85 
(ร้อยละ 
85.00) 

11 
(ร้อยละ 
11.00) 

- - 
 
 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาร          
ก่อภูมิแพ้ในอาหาร มากที่สุด คือ สารก่อภูมิแพ้อาหาร คือสารที่กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกัน
และส่งผลให้เกิดอาการภูมิแพ้ขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ตอบตามประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และอาการภูมิแพ้จากอาหารสามารถเกิดได้ทั่วร่างกาย
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ตั้งแต่ ปวดท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ จนถึงเสียชีวิต รองลงมาคือ อาหารสำเร็จรูปทุก
ชนิดควรติดฉลากส่วนผสมที่มีสารก่อภูมิแพ้ และสารก่อภูมิแพ้สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง เช่น         
การหายใจ การรับประทานอาหาร และการสัมผัสทางผิวหนัง หลังรับประทานอาหารที ่แพ้แล้ว
สามารถทานยาแก้แพ้เพื่อรักษาอาการได้ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้บริโภคมีความเข้าใจผิดพลาดเกี่ยวกับการรับประทานยาแก้ไขอาการแพ้อาหาร ซึ่ง
รับประทานยาที่ดีที่สุดคือควรรับประทานยาก่อนรับประทานอาหารเพื่อป้องกันแพ้อาหาร เนื่องจาก
การรับประทานยาหลังจากรู้สึกแพ้อาหารไปแล้วนั้นเป็นการรักษาปลายเหตุ มีความเสี่ยงอันตรายต่อ
ชีวิตได้หากรับประทานยาไม่ทันสถานการณ์ 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้อาหาร 
ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม  

 
รายการการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
    

(X )  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การแปล
ความหมาย 

1. ข้อมูลทั่วไปของสารก่อภูมิแพ้    
1.1 สารก่อภูมิแพ้อาหาร คือสารที่กระตุ้นให้
เกิดปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันและส่งผลให้เกิด
อาการภูมิแพ้ขึ้น 

4.92 0.27 มากที่สุด 

1.2 สารก่อภูมิแพ้สามารถเข้าสู ่ร ่างกายได้
หลายทาง เช่น การหายใจ การรับประทาน
อาหาร และการสัมผัสทางผิวหนัง 

4.84 0.37 มากที่สุด 

1.3 อาการภูมิแพ้จากอาหารสามารถเกิดได้
ทั่วร่างกายตั้งแต่ปวดท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้ 
อาเจียน ปวดศีรษะ จนถึงเสียชีวิต 

4.91 0.29 มากที่สุด 

1.4 การลดความเสี่ยงจากการแพ้อาหารได้ 
คือการป้องกันการปนเปื้อนข้ามจากภาชนะท่ี
ใช้หรือใส่อาหารร่วมกันกับอาหารที่แพ้ 

4.57 0.50 มากที่สุด 

1.5 อาหารสำเร็จรูปทุกชนิดควรติดฉลาก
ส่วนผสมที่มีสารก่อภูมิแพ้ 

4.90 0.30 มากที่สุด 
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2. อาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้ 
2.1 อาหารที ่เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ในเด็ก 
ได้แก่ นมวัว ไข่ ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ข้าวสาลี ปลา 

4.61 0.53 มากที่สุด 
 

2.2 อาหารที ่เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ใน
ผู้ใหญ่ ได้แก่ นม อาหารทะเล ปลา ถั่ว 

4.27 0.55 มากที่สุด 

2.3 แพ้อาหารทะเล คือปฏิกิริยาตอบสนองที่
ผิดปกติ ของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายโปรตีนใน
สัตว์น้ำทะเล ได้แก่ สัตว์น้ำมีเปลือกทั้งหลาย 
เช่น กุ้ง ปู หอยนางรม 

4.26 0.58 มากที่สุด 

2.4 ถั่วลิสง และถั่วเปลือกแข็ง เป็นสาเหตุ
ของการแพ้แบบรุนแรง 

3.77 0.75 มาก 

2.5 วัตถุดิบที ่ใช้ในการทำอาหารประเภท
ส้มตำ มีสารก่อภูมิแพ้อาหารหลากหลายชนิด 

3.82 0.90 มาก 

3. วิธีป้องกันและแนวทางการแก้ไข    
3.1 การล้างเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยน้ำยาทำความ
สะอาดช่วยกำจัดสารก่อภูมิแพ้ที่ติดภาชนะได้ดี 

4.71 0.46 มากที่สุด 

3.2 ก่อนรับประทานอาหารที่แพ้สามารถทาน
ยาป้องกันการแพ้ล่วงหน้าได้ 

3.47 0.59 มาก 

3.3 หลังรับประทานอาหารที่แพ้สามารถทาน
ยาแก้แพ้เพ่ือรักษาอาการได้ 

3.37 0.61 ปานกลาง 
 

3.4 เมื่อเป็นโรคภูมิแพ้อาหารสามารถเลือกใช้
วิธีการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันได้ 

3.68 0.57 มาก 

3.5 การแสดงข้อมูลสารก่อภูมิแพ้บนฉลาก
อาหารเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น 

4.73 0.60 มากที่สุด 

3.6 หากไม่ทราบว่าแพ้อาหารชนิดใดสามารถ
ตรวจคัดกรองสารที่แพ้อาหารได้ 

3.93 0.67 มาก 

ค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4.30 0.53 มาก 

**หมายเหตุ กำหนดเกณฑ์ความรู้ความเข้าใจ 5 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย 
ความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด 4.21-5.00 
ความรู้ความเข้าใจมาก 3.41-4.20 
ความรู้ความเข้าใจปานกลาง 2.61-3.40 
ความรู้ความเข้าใจน้อย 1.81-2.60 
ความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด 1.00-1.80 

จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจระดับมากที่สุด (�̅�= 4.30 , S.D. = 0.53) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจสูงสุด คือ สารก่อภูมิแพ้อาหาร 

คือสารที่กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันและส่งผลให้เกิดอาการภูมิแพ้ขึ้น (�̅� = 4.92, S.D.= 0.27) 
ส่วนข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ต่ำสุด คือ หลังรับประทาน

อาหารที่แพ้สามารถทานยาแก้แพ้เพ่ือรักษาอาการได้ (�̅� = 3.37, S.D.= 0.61) ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้อาหาร คือสารที่กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันและ
ส่งผลให้เกิดอาการภูมิแพ้ขึ ้นสูงสุด เพราะ สามารถรับรู้ได้โดยผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือ และสื่อ
ออนไลน์ ในข้อที ่ผ ู ้ตอบแบบสอบถามความร ู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับสารก่อภ ูมิแพ้ต ่ำส ุด คือ               
หลังรับประทานอาหารที่แพ้สามารถทานยาแก้แพ้เพื่อรักษาอาการได้ เพราะผู้ที่แพ้อาหารต้องการ
ทานอาหารที่ตนแพ้ส่วนมากจะทานยาแก้แพ้ก่อนการรับประทานอาหารที่ตนแพ้  
  

2. ศึกษาปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่ตกค้างในครกส้มตำ 
 จากการตรวจสารก่อภูมิแพ้ในครกตามร้านส้มตำทั้งหมด 10 ร้าน ได้แก่ ร้าน ก, ข, ค, ง, จ, 
ฉ, ช, ซ, ฌ และ ญ โดยทำการทดสอบโดยการใช้ชุดทดสอบตามมาตรฐาน มีการ swab ในครกที่ใช้
ทำส้มตำซึ ่งมีโอกาสปนเปื ้อนอาหารที ่ทำให้เกิดอาการแพ้นั ้น ปฏิกิริยาที ่ทำให้เกิดอาการจาก          
สาร antibody จากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยเป็นที่ทราบว่าอาหารที่ก่อภูมิแพ้นั้นเนื่องมาจาก
โปรตีนที่อยู่ในอาหารแม้ว่าจะผ่านกระบวนการผลิต ปฏิกิริยาของสารก่อภูมิแพ้ จะมีลักษณะเป็น          
การปล่อยสารเคมีให้กับร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของการแพ้ 
 ผลการศึกษาสารก่อภูมิแพ้โดยการใช้ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ FLASH® Rapid Allergen - Protein 
Detection Test มีดังนี ้
 การทดสอบสารก่อภูมิแพ้โดยการโดย swab ในครกที่ใช้ทำส้มตำก่อนล้างครกแล้ว swab        
2 ซ้ำ โดยการแบ่งครึ่งครก เพ่ือหาสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นโปรตีน สารก่อภูมิแพ้ตกค้างต่างๆ จะพบระหว่าง  
1-10 ppm ขึ้นไป จะให้สีม่วงแดงหรือม่วงเข้มภายใน 15 นาที ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ผลการทดลอง
แสดงดังตารางที่ 4 
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การทดสอบสารก่อภูมิแพ้ก่อนล้างภาชนะ ด้วยวิธีการใช้ชุดตรวจทางมาตรฐาน  FLASH® 
Rapid Allergen - Protein Detection Test แสดงผลได ้ว ่า ก , ข , ค , ง , จ , ฉ , ช , ซ , ฌ และ ญ 
ตามลำดับ พบว่า การปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้นั้นจะพบมากที่สุด จากร้านทุกร้านก่อนการล้างครก
เป็นจำนวนมากเนื่องจากในขั้นตอนการทำส้มตำนั้นมีอาหารที่เป็นสารก่อภูมิแพ้และสารตกค้างสะสม 
เช่น ไข่ ปลา สัตว์น้ำทะเลเปลือกแข็ง เช่น ปู กุ้ง กั้ง เป็นต้น ถั่วเปลือกแข็ง ถั่วลิสง ข้าวสาลีและถั่ว
เหลือง คือก่อนการล้างภาชนะจึงส่งผลให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยโดยมีการ
สำรวจอาหารที่ส่งผลให้เกิดโรคภูมิแพ้หลักๆ มีด้วยกัน 8 ชนิด หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของอาหารที่ทำ
ให้เกิดภูมิแพ้ทั้งหมด ได้แก่ นมวัว ไข่ ถั่วลิสง ถั่วเปลือกแข็ง ปลา สัตว์น้ำที่มีเปลือกหุ้มและหอยชนิด
ต่างๆ ถั่วเหลือง และข้าวสาลี (ดารณี หมู่ขจรพันธ์, 2552) 

จากตารางที่ 4 การทดสอบสารก่อภูมิแพ้โดยการโดย swab ในครกที่ใช้ทำส้มตำหลังล้างครกแล้ว 
swab 2 ซ้ำ โดยการแบ่งครึ่งครก เพ่ือหาสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นโปรตีน สารก่อภูมิแพ้ตกค้างต่างๆ จะพบระหว่าง  
1-10 ppm ขึ้นไป จะให้สีม่วงแดงหรือม่วงเข้มภายใน 15 นาที ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

จากตารางการทดสอบสารก่อภูมิแพ้หลังล้างภาชนะ ด้วยวิธีการใช้ชุดตรวจทางมาตรฐาน  
FLASH® Rapid Allergen - Protein Detection Test แสดงผลได้ว่า ก, ข, ค, ง, จ, ฉ, ช, ซ, ฌ และ 
ญ ตามลำดับ หลังจากล้างภาชนะแล้ว ไม ่พบสารก่อภ ูม ิแพ้อาหาร หร ือมีแนวโน้มว ่าพบ                
บางตัวอย่างแต่ไม่เป็นอันตรายต่อภูมิคุ้มกันของร่างกาย  เพราะจากการล้างทำความสะอาดภาชนะ
แล้วสามารถล้างสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้อย่างเพียงพอ 
ตารางท่ี 4 ทดสอบสารก่อภูมิแพ้ก่อนและหลังการล้างครก 

 
รายช่ือร้าน 

ผลการทดสอบ Swab  

ก่อนการล้างครก หลังการล้างครก 
ก ม่วงเข้ม เขียว 
ข ม่วงเข้ม เขียว 
ค ม่วงเข้ม เทา 
ง ม่วงเข้ม เขียว 
จ ม่วงเข้ม เขียว 
ฉ ม่วงเข้ม เขียว 
ช ม่วงเข้ม เทา 
ซ ม่วงอ่อน เขียว 
ฌ ม่วงเข้ม เขียว 
ญ ม่วงเข้ม เทา 
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3. ศึกษาวิธีการล้างครกส้มตำเพื่อลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่ตกค้าง 
นำตัวอย่างสารก่อภูมิแพ้ ป้ายครกให้ทั่วพ้ืนผิวภายใน จากนั้นทำการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในครก

ที่ใช้ทำส้มตำโดย swab ก่อนจากล้างครกแล้ว swab 2 ซ้ำ โดยการแบ่งครึ่งครก ทิ้งไว้ 15 แล้วทำการล้าง
ครก และทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในครกที่ใช้ทำส้มตำโดย swab หลังจากล้างครกแล้ว swab 2 ซ้ำ โดยการ
แบ่งครึ่งครก ทิ้งไว้ 15 นาที ทำการทดลองซ้ำ 2 ครั้ง แสดงดังตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 ทดสอบวิธีการล้างครกส้มตำเพื่อลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่ตกค้าง 

 
ประเภทครก 

จำนวนการทดสอบ swab (ซ้ำ) 
คร้ังที่ 1 

(สี) 
คร้ังที่ 2 

(สี) 
 ก่อนการล้างครก 

ครกไม้ ม่วงเข้ม ม่วงเข้ม 
ครกดินเผา ม่วงเข้ม ม่วงเข้ม 
ครกหิน ม่วงเข้ม ม่วงเข้ม 

 หลังการล้างครกจากผลิตภัณฑล์้างจาน 
ครกไม้ เขียว เขียว 

ครกดินเผา เขียว เขียว 
ครกหิน เขียว เขียว 

ครกไม้ เขียว เขียว 
ครกดินเผา เขียว เขียว 
ครกหิน เขียว เขียว 

 หลังการล้างครกจากน้ำเย็น 
ครกไม้ เขียว เขียว 

ครกดินเผา เขียว เขียว 
ครกหิน เขียว เขียว 

จากตารางที่ 5 พบว่าการทดลองเคลือบสารตัวอย่างที่ก่อภูมิแพ้อาหารบนครกส้มตำที่ทำจาก
วัสดุแตกต่างกัน 3 ชนิด คือ ครกไม้ ครกดินเผา และครกหิน ตรวจพบสารก่อภูมิแพ้ก่อนการล้างครก
ในการทดลองทั้ง 3 ซ้ำ เมื่อทำการล้างครกเป็นเวลา 1 นาที  พบว่าสามารถล้างได้สะอาดตรวจไม่พบ
สารก่อให้เกิดภูมิแพ้ทั้ง 3 ชนิด ทั้งนี้เพราะพื้นผิวภายในของครกแต่ละชนิดไม่มีผลต่อการจับติดของ
สารก่อภูมิแพ้หลังการล้างครก และเมื่อพิจารณาการล้างครกทั้ง 3 ชนิดด้วยน้ำสะอาดผสมผลิตภัณฑ์
ล้างจาน น้ำร้อน และน้ำเย็น พบว่าทุกวิธีสามารถขจัดสารก่อภูมิแพ้ที่ตกค้างอยู่บนครกส้มตำได้
ทั้งหมด เนื่องจากการล้างครกทั้ง 3 วิธีจะช่วยขจัดคราบของโปรตีนที่เป็นตัวก่อให้เกิดสารก่อภูมิแพ้  
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น้ำยาล้างจานคือสารชำระล้าง ที่ช่วยในการล้างมีสารลดแรงตึงผิว ทำให้ไขมันหลุดออกจากภาชนะ
สามารถขจัดสารก่อภูมิแพ้ที ่ตกค้างอยู่บนครกส้มตำได้ น้ำร้อน อุณหภูมิที ่สูงขึ ้นจะทำให้พั นธะ
ไฮโดรเจนระหว่างสายพอลิเพปไทด์ถูกทำลาย โครงสร้างของโปรตีนจะถูกทำลาย จึงทำให้น้ำร้อน
สามารถขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ และน้ำเย็น จะทำให้ไขมันจับตัวกัน และทำให้ไขมันแข็งตัว และใช้น้ำใน
ปริมาณที่เพียงพอในการชะล้างจึงทำให้สามารถขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับง านวิจัยที่ได้
ทำการศึกษาประสิทธิภาพการทำความสะอาดเพ่ือกำจัดสารก่อภูมิแพ้ อาหาร ไข่ ถั่ว นม บนพ้ืนผิวสแตนเลส 
จากการทดลองพบว่า การล้างด้วยด่างผสมคลอรีน (CAD) และการล้างด้วยสารทำความสะอาด food grade 
(JPA) มีประสิทธิภาพในการลดสารก่อภูมิแพ้ได้ดีที่สุดร้อยละ 99.6 การล้างน้ำสามารถลดสารก่อภูมิแพ้ชนิด
นมและไข่ได้ดีที่ร้อยละ 95.5 และการล้างด้วยกรดลดลงที่ร้อยละ 91.6 (Spektor, 2009) 

การทดลองเคลือบสารตัวอย่างที่ก่อภูมิแพ้อาหารบนครกส้มตำที่ทำจากวัสดุแตกต่างกัน 3 
ชนิด คือ ครกไม้ ครกดินเผา และครกหินภาชนะทั้ง 3 ชนิดนี้จากการทดลองล้างครก พบว่า การล้าง
ครกทั้ง 3 วิธีที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน น้ำร้อน และน้ำเย็นนั้นจะช่วยขจัดคราบของโปรตีนที่เป็นตัว
ก่อให้เกิดสารก่อภูมิแพ้ได้ดีทั ้ง 3 วิธี ทั้งในครกไม้ ครกดินเผา และครกหิน ซึ่งทั้ง 3 วิธีที่ใช้นั้นได้ 
ผลลัพธ์ไม่แตกต่างกัน เพราะพื้นผิวภายในของครกแต่ละชนิดไม่มีผลต่อการจับติดของสารก่อภูมิแพ้
หลังการล้างครก และวิธีการล้างทั้ง 3 วิธีสามารถขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้เพียงพอ  

 
สรุปผล 

ผลการศึกษาและประเมินสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร จากการสำรวจผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความรู้ความเข้าใจระดับมาก (�̅� =4.30, S.D. = 0.53) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจสูงสุด คือ สารก่อภูมิแพ้อาหาร คือสารที่กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาทาง

ภูมิคุ้มกันและส่งผลให้เกิดอาการภูมิแพ้ขึ ้น (�̅�= 4.92, S.D.= 0.27) ส่วนข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ต่ำสุด คือ หลังรับประทานอาหารที่แพ้สามารถทานยาแก้แพ้

เพ่ือรักษาอาการได้ (�̅� = 3.37, S.D.= 0.61) 
การทดสอบสารก่อภูมิแพ้โดยการโดย swab ในครกที่ใช้ทำส้มตำหลังล้างครกแล้ว swab        

2 ซ้ำ โดยการแบ่งครึ่งครก เพื่อหาสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นโปรตีน สารก่อภูมิแพ้ตกค้างต่างๆ ทดสอบสาร
ก่อภูมิแพ้หลังล้างภาชนะ ร้าน ก, ข, ค, ง, จ, ฉ, ช, ซ, ฌ และ ญ ตามลำดับ หลังจากล้างภาชนะแล้ว 
ไม่พบสารก่อภูมิแพ้อาหาร หรือมีแนวโน้มว่าพบบางตัวอย่างแต่ไม่เป็นอันตรายต่อภูมิคุ ้มกันของ
ร่างกาย 

ผลการทดลองสารก่อภูมิแพ้โดยวิธีการล้างครก จากผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน น้ำร้อน และน้ำ
เย็น โดยทำการสุ่มชนิดของภาชนะ หรือ ครก ทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ ครกไม้ ครกดินเผา และครกหิน 
ตามลำดับ  โดยทำการทดลองล้างครก พบว่า การล้างครกทั้ง 3 วิธีที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน น้ำ
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ร้อน ที่อุณหภูมิ 85-100 องศาเซลเซียส และน้ำเย็น ที่อุณหภูมิ 5-10 องศาเซลเซียส จะช่วยขจัด
คราบของโปรตีนที่เป็นตัวก่อให้เกิดสารก่อภูมิแพ้ได้ดีทั้ง 3 วิธี ทั้งในครกไม้ ครกดินเผา และครกหิน  
ซึ่งทั้ง 3 วิธีที่ใช้นั้นได้ผลลัพธ์ไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ประกอบการควรมีความตระหนักในเรื่องอาหารก่อภูมิแพ้ ควรมีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานรู้จัก 
และตระหนักถึงอาหารก่อภูมิแพ้ การจัดการและรู้ถึงอันตรายของอาหารก่อภูมิแพ้ที่จะส่งผลต่อผู้บริโภค  
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การผลิตถ่านกัมมันตจ์ากเศษไม้ลำไยโดยใช้ซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) และน้ำส้มควันไม้
เป็นตัวกระตุ้น 

PRODUCTION OF ACTIVATED CARBON FROM LONGAN WOOD CHIPS 
USING ZINC CHLORIDE (ZnCl2) AND WOOD VINEGAR ACTIVATORS 

 
สังคม สัพโส1, ยุทธนา ศรีอุดม2, ชัยณรงค์ แสนเปา3,  

วิศิษฏ์ ขดัสาย4 และ กันตภณ เปรมประยูร5  
Sangkom Subphaso, Yuttana Sriudom, Chainarong Saenpao,  

Wisit Khudsai and Kantapon Premprayoon 

 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษไม้ลำไยที่เหลือทิ้งจากการตัดแต่งกิ่ง
ของเกษตรกรในประเทศไทยนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตถ่านกัมมันต์ ด้วยใช้วิธีการกระตุ้นทางเคมี
ร่วมกับความร้อน ซึ่งสารเคมีที่ใช้กระตุ้น คือ ซิงค์คลอไรด์ และน้ำส้มควันไม้ โดยกำหนดอัตราส่วน
ถ่านต่อสารกระตุ้น โดยมวล 1:1 และ 1:2 ใช้อุณหภูมิในการกระตุ้น 800 และ 900 องศาเซลเซียส 
เวลาที่ใช้ในการกระตุ้น 120 และ 180 นาที จากการศึกษาพบว่ามีการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ร่วม
ความร้อนท่ีสภาะการกระตุ้น อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 นาที ถ่านกัมมันต์ที่ได้มีค่า
ความหนาแน่นปรากฏเท่ากับ 0.27 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ค่าการดูดซับไอโอดีน เท่ากับ 612 
มิลลิกรัมต่อกรัม รองลงมาคือ การกระตุ้นด้วยน้ำส้มควันไม้ร่วมความร้อน ใช้สภาะการกระตุ้น ที่
อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 นาที ถ่านกัมมันต์ที่ได้มีค่าความหนาแน่นปรากฏเทา่กับ 
0.28 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ค่าการดูดซับไอโอดีน เท่ากับ 485 มิลลิกรัมต่อกรัม จากการศึกษา
ข้างต้นจะเห็นได้ว่า การกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ เป็นตัวกระตุ้นได้ดีกว่าน้ำส้มควันไม้ และเศษไม้ลำไย
สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตถ่านกัมมันต์ได้เพราะผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถ่านกัมมันต์ (มอก.900-2547) ค่าการดูดซับไอโอดีนไม่น้อยกว่า 600 มิลลิกรัมต่อกรัม และค่าความ
หนาแน่นปรากฏไม่น้อยกว่า 0.2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
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Abstract 
 This research studied the production process activated carbon from longan 
wood chips using method of chemical activation with heat. Using zinc chloride (ZnCl2) 
and wood vinegar activators. The condition ratio of charcoal to activator by weight of 
1:1 and 1:2 by using the activation temperature of 800 and 900°C. The time for 
stimulation was 120 and 180 min. The study revealed zinc chloride activator condition 
was 1:1 ratio of charcoal:ZnCl2 800°C for 120 min. The bulk density of activated carbon 
was 0.27 g/cm3 and the iodine number adsorption 612 mg/g followed by the wood 
vinegar activator condition was 1:1 ratio of charcoal: wood vinegar 800°C for 120 min. 
The bulk density of activated carbon was 0.28 g/cm3 and the iodine number adsorption 
485 mg/g. The study revealed that using ZnCl2 as activating agent resulted in more 
Iodine number than using wood vinegar. Longan wood chips can be used as raw 
materials for the production of activated carbon because bulk density is higher than 
0.2 g/cm3 and iodine number adsorption higher than 600 mg/g the level set by Thai 
Industrial Standards Institute, TISI.900-2004. 
 
Keywords:  Activated carbon, zinc chloride activation, Longan wood chips 
 
บทนำ 
 ในภาคเหนือของประเทศไทย เกษตรกรนิยมปลูกลำไยเป็นอย่างแพ่หลาย ในปี พ.ศ. 2563  
มีพื้นที่เพาะปลูก 1,280,000 ไร่ และมีผลผลิต 800,000 ตัน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) 
ในกระบวนการปลูกลำไยนั้นเกษตรกรจะทำการตัดแต่งลำต้น กิ่ง และใบ เพื่อให้ได้ผลิตของลำไยที่
มากขึ้น โดยเศษวัสดุที่เหลือทิ้งนั้นเกษตรกรจะทำการเผาทิ้งหรือนำมาแปรรูปเป็นถ่านไม้ลำไย แต่ยังมี
ส่วนน้อยที่จะนำมาแปรรูปเป็นถ่านกัมมันต์ ซึ่งถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) ผลิตจากวัตถุดิบที่มี
ธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีวัสดุอยู่มากมายที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็น
ถ่านกัมมันต์ได้ รวมทังวัสดุชีวมวลที่เป็นของเหลือทิ้งทางการเกษตร ได้มีการทำวิจัยมาแล้ว เช่น 
เปลือกถั่วอัลมอนต์ (Marcilla et al, 2000) ชังข้าวโพด (Bagheri and Abedi, 2009) ต้นไมยราบ
ยักษ์ (ธีร์ธวัช สิงหศิริ, 2557) และ เมล็ดลำไย (ณัฐวิภา จงรัก, 2554) เป็นต้น ซึ่งสมบัติพิเศษของ
ถ่านกัมมันต์ คือ มีพื้นที่ผิวสูงและมีรูพรุนมากทำให้สามารถดูดชับสารต่าง ๆ ได้ในปริมาณมาก 
ถ่านกัมมันต์จึงถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายและหลากหลายในกระบวนการแยกสารประกอบและ
การทำให้ สารบริสุทธิ ์ จึงนิยมใช้ถ่านกัมมันต์เป็นตัวดูดซับสารทั ้งที ่เป็นของเหลวและก๊าซใน
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อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ใช้ฟอกสีและดูดกลิ่นในอุตสาหกรรมน้ำตาล 
การแยกสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน การทำน้ำให้บริสุทธิ์ การกำจัดกลิ่นใช้เป็นตัวกรองก๊าซพิษที่
ออกมาจากการเผาไหม้ของยานยนต์ และใช้เป็นยาเพื่อดูดซับสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายเป็นต้น ด้วย
สมบัตินี้จึงนิยมนำไปใช้ในการดูดซับสารอินทรีย์  หรือ โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท ทองแดง และ
โครเมียมท่ีปนเปื้อนในน้ำเสีย เป็นต้น (ณัฐวิภา จงรัก, 2554)  
 ถ่านกัมมันต์ในปัจจุบันนั้นมีกระบวนการทำ 2 วิธี วิธีที่ 1 การกระตุ้นทางเคมี (Chemical 
activation) เป็นการเปลี่ยนวัตถุดิบโดยใช้สารเคมีบางชนิด เช่น ซิงค์คลอไรด์ (Zinc chloride) กรด
ฟอสฟอริก (Phosphoric acid) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium hydroxide) ร่วมกับการใช้
ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 450-900°C ในภาคอุตสาหกรรมนิยมผลิตถ่านด้วยวิธีนี ้มากกว่าวิธี
กระตุ้นทางกายภาพเนื่องจากใช้ความร้อนและเวลาในการผลิตน้อยกว่าแต่บางครั้งถ่านกัมมันต์ที่ได้
จากการผลิตวิธีนี้ อาจมีปัญหาเรื่องสารตกค้างได้ เช่น การพบสังกะสีตกค้าง  ในผลิตภัณฑ์สังกะสีเป็น
โลหะหนักเมื่อเข้าสู่ร่างกาย เกิดการสะสมที่บริเวณตับและไตทำให้โครโมโซม  ผิดปกติ เสี่ยงต่อการ
เป็นมะเร็ง ส่วนวิธีที่ 2 การกระตุ้นทางกายภาพ (Physical reactivation) เป็นการนำถ่านที่ผ่านการ
เผาไหม้ในสภาพอับอากาศ หรือจำกัดอากาศทำให้มีออกซิเจนน้อย มากระตุ ้นโดยใช ้ก ๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO) หรือไอน้ำที่มีอุณหภูมิกระตุ้น (Activation temperature) ประมาณ 600-
950 องศาเซลเซียส ซึ่งจำเป็นต้องใช้พลังงานสูงมาก ทั้งยังไม่สามารถควบคุมสมบัติของถ่านกัมมันต์
ให้คงที่ได้ รวมถึงพื้นที่ผิวและรูพรุนเกิดในปริมาณน้อย (ฉวีวรรณ เพ็งพิทักษ์ , 2562) และในประเทศ
ไทยนั้นมีการผลิตถ่านกัมมันต์แบบ 2 ขั้นตอน ด้วยการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ โดย ณัฐวิภา จงรัก 
(2554) ได้ทำการผลิตถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลำไย โดยใช้อัตราส่วนโดยมวลของซิงค์คลอไรด์ต่อเมล็ด
ลำไย 2:1 และเผาที ่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 180 นาที ได้ค่าการดูดซับไอโอดีน 
826.95 มิลลิกรัม/กรัม สุภาพร รัตนพันธ์ (2557) ได้ทำการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ด้วยการใช้เทคนิค
การร้อนโดยการไหลย้อนกลับ ในเปลือกมังคุด ได้ค่าการดูดซับไอโอดี 820 มิลลิกรัม/กรัม และธีร์ธวัช 
สิงหศิริ. (2557) ได้ผลิตถ่านกัมมันต์จากต้นไมยราบยักษ์กระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ ซึ่งใช้อัตราส่วนโดย
มวลของซิงค์คลอไรด์ต่อต้นไมยราบยักษ์ 3.11:1 และเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 
นาที ได้ค่าการดูดซับไอโอดีน 966.30 มิลลิกรัม/กรัม ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีการนำเข้า
ถ ่านก ัมม ันต ์ค ิดเป ็นม ูลค ่า 545,946,033 บาท และในป ี พ.ศ. 2564 มีการนำเข ้าเพ ิ ่มเป็น 
706,992,120 บาท ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี (กรมศุลกากร, ม.ป.ป.)  
 เพื่อเป็นการลดการนำเข้าของถ่านกัมมันต์ในงานวิจัยนี้จึงเล็งเห็นว่าเศษไม้ลำไยที่เหลือทิ้ง
จากการตัดแต่งกิ่งของต้นลำไยนั้นสามารถมาทำเป็นมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตถ่านกัมมันต์ โดย
การศึกษาวิธีการกระตุ้นทางเคมีโดยใช้ซิงค์คลอไรด์ และน้ำส้มควันไม้ มาศึกษาสภาวะต่าง ๆ ที่เป็น
ปัจจัยสำคัญในการผลิตถ่านกัมมันต์ เช่น ปริมาณสารกระตุ้นต่อปริมาณวัตถุดิบ อุณหภูมิและเวลาใน
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การเผา เผื่อเป็นแนวทางเป็นการแปรรูปวัสดุที่เหลือทิ้งให้เป็นวัสดุที่มีคุณภาพและมีคุณค่าสูงขึ้น แล้ว
ยังเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์และเป็นทางเลือกในการผลิตถ่านกัมมันต์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการการผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษไม้ลำไยที่เหลือทิ้งจากทางการเกษตร 
 2. เพ่ือได้ถ่านกัมมันต์จากเศษไม้ลำไยท่ีเหลือทิ้งจากทางการเกษตร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. เศษกิ่งไม้ลำไย มาจากสวนลำไยในจังหวัดตาก และจังหวัดลำพูน  
 2. ซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) Loba chemie Grade AR/ACS 98% 
 3. น้ำส้มควัน (Wood vinegar) จากเกษตรกรผลิตถ่าน จังหวัดตาก 
 4. ตัวแปรที่ศึกษา อัตราส่วนของถ่านไม้ลำไยต่อสารกระตุ้น โดยมวล (1:1 และ 1:2) อุณหภูมิ 
(800 และ 900 องศาเซลเซียส) เวลา (120 และ 180 นาที) 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 วิธีการทดลอง 
 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษกิ่งไม้ลำไย โดยนำเศษกิ่งไม้ลำไยมาเผาด้วยเตาเผา 200 ลิตร 
เพื่อให้เป็นถ่าน นำมาบดให้ละเอียด มาร่อนด้วยตะแกรงร่อน ได้ขนาดประมาณ 2 – 5 มิลลิเมตร 
นำมากระตุ้นด้วยการแช่ซิงค์คลอไรด์ และน้ำส้มควันไม้ ในอัตราส่วนถ่านไม้ลำไยต่อสารกระตุ้น 1:1 
และ 1:2 โดยการแช่ในหลอดทดลอง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (ณัฐวิภา จงรัก, 2554) หลังจากนั้นนำไป
อบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 12 ชั่วโมง ปล่อยไว้ให้เย็น แล้วนำไปเผาในเตาเผาความ
ร้อนสูงที ่อุณหภูมิ 800 และ 900 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 120 และ 180 นาที ตามลำดับ 
หลังจากนั้นล้างด้วยน้ำกลั่นที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส หลาย ๆ ครั้งจนได้ค่า pH ประมาณ 7 (สุภา
พร รัตนพันธ์ และคณะ, 2557) นำไปอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 6 ชั่วโมง ปล่อยไว้
ให้เย็น แล้วนำไปศึกษาสมบัติของถ่านกัมมันต์ 
 การวิเคราะห์สมบัติแบบประมาณของชีวมวล (Proximate analysis) ความชื้น (Moisture 
content) ASTM E871-82 สารระเหย (Volatile mater) ASTM E872-82 เถ้า (Ash) ASTM E1755-
01) ปริมาณคาร์บอนคงตัว (Fixed carbon) ร้อยละปริมาณคาร์บอนคงตัว = 100 - ร้อยละปริมาณ
ความชื้น – ร้อยละปริมาณสารระเหย – ร้อยละปริมาณเถ้า 
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 การวิเคราะห์สมบัติแบบประมาณของถ่าน (Proximate analysis) ความชื้น สารระเหย เถ้า 
ASTM D1762-84 ปริมาณคาร์บอนคงตัว (Fixed carbon) ร้อยละปริมาณคาร์บอนคงตัว = 100 - 
ร้อยละปริมาณความชื้น – ร้อยละปริมาณสารระเหย – ร้อยละปริมาณเถ้า 
 การวิเคราะห์ค่าความร้อน ASTM D204 

 การวิเคราะห์ความหนาแน่นปรากฎ (Bulk density, ρb) นำภาชนะที ่ทราบปริมาตร 
(ภาชนะที่ใช้จะขึ้นอยู่กับลักษณะของวัสดุ) ไปชั่งน้ำหนักแล้วบันทึกค่า จากนั้นเตรียมอุปกรณ์ดังรปูที่ 
1 โดยปรับตำแหน่งปลายกรวยให้สูงจากปากกระบอกตวงประมาณ 15 เซนติเมตร  เทถ่านกัมมันต์
ผ่านกรวยลงในภาชนะจนล้นจากนั้นถ่านกัมมันต์ให้เสมอภาชนะ นำไปชั่งน้ำหนักแล้วลบน้ำหนัก
ภาชนะออก จะได้มวลของถ่านกัมมันต์ (m) ส่วน (v) คือปริมาตรที่ขึ ้นอยู่กับภาชนะที่ใช้ ทำการ

ทดลอง 5 ซ้ำ จากนั้นคำนวณค่าความหนาแน่นรวมจากสมการ ρb=m/v (ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหาร
ครบวงจร, 2555) 

 
 
ภาพที่ 1 อุปกรณ์ในการหาความหนาแน่นปรากฏ (ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร, 2555) 
 การวิเคราะห์หาค่าการดูดซับไอโอดีน (Iodine Number) AWWA B604 ส่งตรวจ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
 
ผลการทดลองและอภิปลายผล 
 การวิเคราะห์สมบัติเบื้องต้นของวัตถุดิบ 
 การวิเคราะห์สมบัติเบื้องต้นของเศษไม้สำไย และถ่านไม้ลำไยที่ผลิตได้ก่อนนำไปทำเป็น
ถ่านกัมมันต์ มีผลการวิเคราะห์แบบประมาณ (Proximate analysis) ดังตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าเศษ
ไม้ลำไยนั้นหลังจากเผาแล้วเป็นถ่านไม้ลำไยมีค่าร้อยละปริมาณคาร์บอนคงตัว เท่ากับ 72.96 ซึ่งคิด
เป็น 4.80 เท่า ที่ร้อยละปริมาณคาร์บอนคงตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเพียงพอที่สามารถนำไปกระตุ้นต่อเป็น
ถ่านกัมมันต์ 
 
 

15 cm 

กรวย 

ขาตัง้ 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบประมาณ (Proximate analysis) ของเศษไม้สำไย และถ่านไม้ลำไย 

ชนิดของ
วัสดุ 

Proximate analysis 

ค่าความร้อน 
(MJ/KG) 

ร้อยละ
ความชื้น 

ร้อยละสาร
ระเหย 

ร้อยละเถ้า 

ร้อยละ
ปริมาณ

คาร์บอนคง
ตัว 

เศษไม้ลำไย 7.57±0.45 77.75±0.74 2.13±0.19 12.55±0.99 18.05 
ถ่านไม้ลำไย 2.37±0.13 18.33±1.56 6.34±0.30 72.96±1.51 28.99 

 
 การวิเคราะห์สมบัติของถ่านกัมมันต์ 
  ความหนาแน่นปรากฏ 
  หลังจากนำเศษไม้ลำไยไปเผาแล้วได้เป็นถ่านไม้ลำไย ผู้จัดทำงานวิจัยนำไปกระตุ้น
ตามสภาวะดังตารางที่ 2 โดยหลังจากทำการกระตุ้นจะเห็นได้ว่าค่าความหนาแน่นปรากฏของถ่านกัม
มันต์นั้นอยู่เกณฑ์ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถ่านกัมมันต์ (มอก.900-2547) ซึ่งไม่น้อยกว่า 
0.2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร เนื่องจากในการใช้อุณหภูมิสูงและเวลาที่ใช้การกระตุ้นมากขึ้น จะมี
การปลดปล่อยสาระเหยออกมาจากโครงสร้างภายในมากขึ้น โดยโครงสร้างในส่วนนี้จะมีการพัฒนาไป
เป็นโครงสร้างที่มีรูพรุ่นมากข้ึน จึงทำให้มีค่าความหนาแน่นปรากฏลดลง (ณัฐวิภา จงรัก, 2554) 
ตารางท่ี 2 ค่าความหนาแน่นปรากฏของถ่านกัมมันต์จากถ่านไม้ลำไย 

สภาวะการ
กระตุ้น 

อัตราส่วน 
สารกระตุ้น:ถ่าน 
(โดยน้ำหนัก) 

อุณหภูมิในการเผา 
(องศาเซลเซียส) 

เวลาในการเผา 
(นาท)ี 

ความหนาแน่นปรากฏ 
(กรัมต่อลูกบาศก์

เซนติเมตร) 
ไม่ได้รับการ

กระตุ่น 
- - - 0.42±0.007 

ความร้อน - 
800 

120 0.29±0.002 
180 0.28±0.001 

900 
120 0.27±0.001 
180 0.27±0.002 

น้ำส้มควันไม้ร่วม
ความร้อน 

1:1 
800 

120 0.28±0.001 
180 0.27±0.004 

900 
120 0.26±0.001 
180 0.24±0.010 
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2:1 
800 

120 0.28±0.005 
180 0.26±0.002 

900 
120 0.25±0.002 
180 0.24±0.001 

ZnCl2 ร่วมความ
ร้อน 

1:1 
800 

120 0.27±0.006 
180 0.28±0.003 

900 
120 0.28±0.002 
180 0.25±0.003 

2:1 
800 

120 0.29±0.002 
180 0.26±0.001 

900 
120 0.27±0.002 
180 0.25±0.001 

 
  ค่าการดูดซับไอโอดีน 
  จากตารางที่ 2 นั้น ทุกสภาวะในการตุ้นนั้นมีค่าความหนาแน่นปรากฏ อยู่ในเกณฑ์
ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถ่านกัมมันต์ (มอก.900-2547) ทางผู้ทำงานวิจัยจึงเลือกเอา
อัตราส่วนถ่าน:สารกระตุ้น 1:1 เพราะจะได้มีสารเคมีตกค้างน้อย และเลือกการเผากระตุ้นที ่ใช้
พลังงานน้อย 800 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 120 นาที นำไปทดสอบค่าการดูดซับไอโอดีน ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ค่าการดูดซับไอโอดีนของถ่านกัมมันต์จากถ่านไม้ลำไย 

ค่าท่ีทดสอบ 

สภาวะการกระตุ้นของถ่านไม้ลำไย 

มอก.900-
2547 

ไม่ได้รับ
การ

กระตุ้น 

ความร้อน 
(800°C 120 

min) 

น้ำส้มควันไม้ 
ร่วมความร้อน 

(1:1) 
(800°C 120 

min) 

ZnCl2 
ร่วมความร้อน 

(1:1) 
(800°C 120 

min) 
ค่าการดูดซับ

ไอโอดีน (mg/g) 
211 426 485 612 

ไม่น้อยกว่า 
600 mg/g 

 
  จากตารางที่ 3 จะเห็นว่าการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ร่วมความร้อน เป็นเพียง
สภาวะเดียวที่ ค่าการดูดซับไอโอดีนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถ่านกัมมันต์ 
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(มอก.900-2547) โดยการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ร่วมความร้อนทำให้ค่าการดูดซับไอโอดีนมีค่า
เพ่ิมข้ึนจากถ่านไม้ลำไยที่ไม่ได้รับการตุ้น ถ่านไม้ลำไยท่ีกระตุ้นโดยความร้อนเพียงอย่างเดียว และถ่าน
ไม้ลำไยท่ีกระตุ้นด้วยน้ำส้มควันไม้ร่วมความร้อน 401 186 และ 127 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามลำดับ (คิด
เป็นการเพ่ิมร้อยล่ะ 190.05 42.72 และ 26.19 ตามลำดับ) เนื่องจากการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์นั้น
มีสมบัติในการดึงน้ำมันทาร์ และสารประกอบอ่ืน ๆ ที่อยู่ในโครงสร้างของถ่านไม้ลำไยในขณะที่มีการ
เผากระตุ้นได้ดี (Lua and Yang, 2005) และการใช้ร่วมอุณหภูมิสูงร่วมด้วยนั้นก็ยิ่งทำให้เกิดรูพรุน
หรือช่องว่างขนาดเล็กเกิดขึ้นการดูดซับไอโอดีนจึงเพ่ิมข้ึน (ณัฐวิภา จงรัก, 2554) 
 
สรุปผลการทดลอง 
 การกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ร่วมความร้อน นั้นสามารถทำให้ถ่านไม้ลำไยมีสมบัติเพียง
พอที่จะผลิตเป็นถ่านกัมมันต์ได้เนื่องจากมีค่าการดูดซับไอโอดีนมากกว่า 600 มิลลิกรัมต่อกรัม ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมถ่านกัมมันต์ (มอก.900-2547) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรนำถ่านกัมมันต์จากไม้ลำไยที่ผ่านการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ร่วมความร้อน ที่อุณหภูมิที่ 
900 องศาเซสเซียส เวลา 120 และ 180 นาที ไปทดลองค่าการดูดซับไอโอดีน เพื่อศึกษาดูว่าได้ค่า
การดูดไอโอดีนเท่าไรและนำมาคำนวณว่าจะคุมค่ากับการเพ่ิมพลังงานและเวลาหรือไม่ 
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สภาพสุขาภิบาลและคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ  
ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

Sanitary condition and quality of drinking water from automatic water 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรอบที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอด
เหรียญอัตโนมัติ และศึกษาคุณภาพของน้ำดื ่มที่ผลิตจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตพื้นที ่รอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 35 ตัวอย่าง พบว่า สภาพสุขาภิบาลของสถานที่ตั้งตู้น้ำดื่ม
หยอดเหรียญอัตโนมัติมีสภาพระดับดี และสภาพส่วนประกอบในตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติมีสภาพ
ระดับดเีช่นกัน ผลการศึกษาคุณภาพของน้ำดื่มที่ผลิตจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค พบว่า น้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ จำนวน 35 ตัวอย่าง 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดทุกตัวอย่างที่ทำการศึกษา โดยผลการตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่
ในช่วงระหว่าง 6.50-7.98 ตัวอย่างน้ำทุกตัวอย่างมีลักษณะใส ไม่มีกลิ่น และผลการตรวจสอบคุณภาพทาง
จุลินทรีย์ทั้งหมดท่ีมีในน้ำด่ืมจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ ไม่พบเชื้อในทุกตัวอย่างที่ทำการศึกษา และการ
ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณอีโคไลและโคลิฟอร์มโดยชุดตรวจสอบไม่พบเชื้อในทุกตัวอย่างที่ทำการศึกษา 
 
คำสำคัญ : ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ  คุณภาพน้ำดื่ม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
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Abstract 
The aim of this research were to study condition of sanitary and environment 

around automatic water vending machine and study quality of drinking water from 
automatic water vending machine in the area around Kamphaengphet Rajabhat 
University for 35 samples. The results found that, the located of sanitary and 
environment around automatic water vending machine was good condition. Also, 
automatic water vending machine component was good condition. The physical, 
chemical and microorganism quality of drinking water from automatic water vending 
machine when compared to the standard for drinking water industry product found 
that 35 samples of drinking water from automatic vending machine were passed the 
criteria which are examined. The quality result was a pH value acidity - alkaline in the 
range between 6.50 -7.98. All samples were clear and odorless. The microorganism 
quality of drinking water from automatic water vending machine were not found 
microbe. The quantitative determination of E. coli and coliform by test kit were not 
found microbe. 
 
Keywords : Automatic water vending machine, Water drinking quality,                      
                 Kamphaengphet Rajabhat University. 
 
  บทนำ 

น้ำเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต การได้ดื่มน้ำที่สะอาดย่อมส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ทุกวันนี้การใช้ชีวิตประจําวันที่ เปลี่ยนแปลงไปวิถีชีวิตที่ทันสมัยขึ้นได้ปรับเปลี่ยนการบริโภคซึ่ง
แม้กระทั่งเรื่องของน้ำดื่ม จากเดิมที่คนไทยดื่มน้ำฝนก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ เป็นน้ำประปา  และน้ำดื่ม
บรรจุขวด ซึ่งผลิตขึ้นมาเพื่อความสะดวก (ทิพวรรณ เมืองเสน, ม.ป.ป.) ซึ่งปัจจุบันน้ำดื่มที่ผลิตเพ่ือ
จำหน่ายมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มในภาชนะปิดสนิทรูปแบบต่างๆ เช่น ขวดพลาสติกใส 
ขวดพลาสติกขาวขุ่น ถังพลาสติกขาวขุ่น เป็นต้น น้ำดื่มที่กล่าวมาข้างต้นเป็นน้ำดื่มที่มีกระบวนการ
ผลิตจากโรงงานที่ได้เกณฑ์มาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice) แต่ยังมีน้ำดื่มอีก
รูปแบบหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมคือ น้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ซึ่งได้กลายเป็นทางเลือก
ใหม่สำหรับผู้บริโภค เนื่องจากตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เช่น หอพักนักศึกษา หมู่บ้านจัดสรร หรือตาม
แหล่งต่าง ๆ ที่บริษัทผู้ติดตั้งเห็นว่าน้ำดื่มบรรจุขวดจะเข้าไปไม่ถึง แม้ว่าผู้บริโภคจะต้องนำภาชนะมา
บรรจุน้ำเอง แต่ก็ได้รับความนิยมเพราะ มีราคาถูกลิตรละ 1-2 บาท เท่านั้น ซึ่งสะดวก ง่าย และประหยดั
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กว่าน้ำดื่มที่วางขายตามร้านค้า ระบบน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติส่วนใหญ่เป็น ระบบรีเวอร์สออสโมซิส 
(Reverse Osmosis) สามารถกรองน้ำที่ให้คุณภาพน้ำที่ดีโดยระบบรีเวอร์สออสโมซิสสามารถกำจัด
สารที่ละลายในน้ำและยังสามารถกำจัดพวก ไวรัส แบคทีเรีย ซึ่งระบบประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ                         
4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกการกรองตะกอนหยาบขั้นต้น เช่น ทรายละเอียด สนิมเหล็ก เศษผง เป็น
การปรับสภาพน้ำระดับหนึ่ง ซึ่งเยื่อกรองจะเป็น Polypropylene filter ขั้นตอนที่สอง สารกรองจะเป็น
ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ซึ่งมีความสามารถในการปรับปรุง รส กลิ่น สี ของน้ำ ขั้นตอนที่สาม 
เป็นกระบวนการรีเวอร์สออสโมซิส ในขั้นตอนนี้ให้น้ำผ่านเยื่อกรองที่มีรูขนาด 0.0001 ไมครอน 
สามารถกำจัดสารเคมีโลหะหนัก และเชื้อโรคต่างๆ ได้มากถึงร้อยละ 95 และขั้นตอนสุดท้าย เป็น
ถ่านกัมมันต์ ทำหน้าที่ขจัดกลิ่น หรือ ก๊าซ ทีย่ังคงหลงเหลือในน้ำ และปรับรสชาติของน้ำให้เป็นธรรมชาติ 
นอกจากนี้น้ำดื่มตู้หยอดเหรียญอัติโนมัติยังมกีารฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน (O3) หรือ การใช้แสงอุลตร้าไวโอเลต  
(UV)  ที่ความยาวคลื่น 200-295 นาโนเมตร(นรา ระวาดชัย, 2555) เพื่อใช้ในการผลิตน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่ม
หยอดเหรียญที่มีคุณภาพ แต่จากข้อมูลการศึกษาวิจัยของ กัญญา กอแก้ว และคณะ (ม.ป.ป.) เรื่อง สำรวจ
การปนเปื ้อนของจุลินทรีย์จากน้ำดื ่มตู ้หยอดเหรียญ ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ศึกษาจำนวน 30 ตัวอย่าง โดยศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยา ได้แก่ จำนวน
แบคทีเรียทั้งหมด จำนวนโคลิฟอร์มรวม ตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus, E.coli, Salmonella 
spp. และสาหร่าย จากการศึกษาพบว่า มีน้ำดื่มไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 22 (จาก 30 ตัวอย่าง) คิดเป็น
ร้อยละ 73.33 โดย มีจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดมากกว่า 500 โคโลนีต่อมิลลิลิตร จำนวน 13 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 43.33) จำนวน โคลิฟอร์มรวมโดยวิธี MPN มากกว่า 2.2 จำนวน 7 ตัวอย่าง (ร้อยละ 23) 
ตรวจพบ S.aureus จำนวน 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 10) พบการปนเปื้อนของสาหร่ายจำนวน 5 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 16.67) และไม่พบการปนเปื ้อนของ E.coli และ Salmonella spp. และจากข้อมูลการ
ศึกษาวิจัยของ ลีลานุช สุเทพารักษ์ (2556) เรื่อง การประเมินคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 
โดยศึกษาเพ่ือประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของน้ำที่ผลิตจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ โดย
อาศัยความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 362 พ.ศ. 2556 เรื่องน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่ม
อัตโนมัติ โดยมีตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้าและน้ำที่ผ่านตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ สำรวจสภาพสุขาภิบาล
และการดูแลรักษาตู้ ตัวอย่างตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ จำนวน 354 ตู้ ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย เทศบาล
นครระยอง เทศบาลอุบลราชธานี และเทศบาลนครหาดใหญ่  พบว่า แหล่งน้ำดิบทั้งหมดของการให้บริการตู้
น้ำดื่มหยอดเหรียญเป็นน้ำประปาคุณภาพน้ำดิบก่อนเข้าผ่านเกณฑ์มาตรฐานของน้ำบริโภคร้อยละ 
80.51 ในขณะที่น้ำที่ผลิตจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญผ่านเกณฑ์มาตรฐานของน้ำบริโภคร้อยละ 94.35 
พารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางเคมีคือค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าความกระด้าง (Hardness) 
และพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานทางชีวภาพ คือ มีโคลิฟอร์มแบคทีเรีย มากกว่า 2.2 MPN/100 ml และ
พบ E.coli สภาพสุขาภิบาลของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอยู่ในระดับดีร้อยละ 53.95 และอยู่ในระดับปาน
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กลางร้อยละ 25.99 สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติคือสภาพแวดล้อมสถานที่ตั้งไม่เหมาะสม ช่องจ่ายน้ำไม่มีประตูเปิด -ปิด หรือชำรุดหัวจ่ายน้ำมี
ตะไคร่และการขาดการดูแลระบบกรองไม่เปลี่ยนไส้กรองตามรอบระยะเวลามีผลต่อคุณภาพน้ำดื่ม
หยอดเหรียญไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค  
 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติบางแห่งมีคุณภาพ
ไม่ปลอดภัยและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สภาพสุขาภิบาลและสภาพแวดล้อมรอบสถานที่ตั ้งไม่
เหมาะสม พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียและจำนวนโคลิฟอร์ม และในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรยีญ
อัตโนมัติเพ่ิมจำนวนมากขึ้น กระจายอยู่ตามหอพักและชุมชนที่พักอาศัยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นแหลง่
ของสถานศึกษาและเขตชุมชน โดยมีนักศึกษาและประชาชนจำนวนมากใช้บริการตู้น้ำดื่มหยอด
เหรียญอัตโนมัติ ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงทำการสำรวจสภาพสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรอบที่ตั้งตู้น้ำดื่ม
หยอดเหรียญอัตโนมัติและศึกษาคุณภาพของน้ำที่ผลิตจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ  ซึ่งจะทำให้
ผู ้บริโภคในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้รับข้อมูลของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ และเลือกใช้บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัย  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสำรวจสภาพสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรอบที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ  ในเขต
พ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 2. เพื่อศึกษาคุณภาพของน้ำดื่มที่ผลิตจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ  ในเขตพื้นที่รอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพสุขาภิบาลสถานท่ีตั้งตู้น้ำดื่มหยอด

เหรียญอัตโนมัต ิ คุณภาพน้ำดื่มที่ผลิตจากตู้น้ำดืม่หยอด

เหรียญอัตโนมัติ ในเขตพื้นท่ีรอบ

มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร 

สุขลักษณะส่วนประกอบตู้นำ้ดื่มหยอด

เหรียญอัตโนมัต ิ
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วิธีการดำเนินการวิจัย  
1. สำรวจสภาพสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรอบที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ในเขตพ้ืนที่

รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้แบบ
สำรวจข้อมูลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบล
นครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ในรัศมี 7 กิโลเมตร เพื่อให้ทราบถึงจำนวน สถานที่ตั้งและ
สภาพสุขาภิบาลและสิ ่งแวดล้อมรอบที่ตั ้งของตู ้น้ำดื ่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ และสุขลักษณะ
ส่วนประกอบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ  
 2. ศึกษาคุณภาพของน้ำดื่มที่ผลิตจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ ในเขตพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร  

2.1 วิธีการเก็บตัวอย่าง 
     ทำการเก็บตัวอย่างบริเวณหัวจ่ายน้ำของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่ติดตั้ง

ในเขตพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวิธีการเก็บตัวอย่างดังนี้คือ 
1. กดน้ำใส่ขวดที่ผ่านการฆ่าเชื้อ สำหรับใส่ตัวอย่าง เนื่องจากสถานการณ์จริง

ผู้บริโภคบรรจุน้ำใส่ภาชนะทันทีโดยไม่กดน้ำทิ้งเพ่ือไล่น้ำค้างท่อ โดยทำการเช็ดมือผู้เก็บตัวอย่างด้วย
แอลกอฮอล์ร้อยละ 75 เปิดฝาขวดโดยไม่ให้มือสัมผัสบริเวณผิวด้านในของขวด แล้วนำไปรองน้ำจาก
หัวจ่ายน้ำ ปิดฝาขวดให้สนิท 

2. ติดฉลากรายละเอียดไว้ข้างขวดตัวอย่าง ได้แก่ รหัสตัวอย่างและสถานที่ที่
เกบ็ตัวอย่าง 

3. นำตัวอย่างไปตรวจวัดค่าคุณภาพต่างๆ ภายใน 24 ชั่วโมง 
2.2 วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ด้วยเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)  
2.3 วิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์  

2.3.1 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ที ่มีทั ้งหมด (Total viable count)  ใช้วิธี 
Standard plate count (Bacteriological Analytical Manual, 2001 อ้างโดย สุธีรา ศรีสุข และภารดี 
พละไชย, 2559) 

1. ตัวอย่างน้ำที่ผ่านจากตู้หยอดเหรียญ ให้เป็นตัวอย่างที่มีความเข้มข้น 101 
2. เจือจางตัวอย่าง โดยเขย่าขวดเพื่อให้เชื้อกระจายทั้งขวด ปิเปตตัวอย่าง 

10 มิลลิลิตร ใส่ในขวดที่มีสารละลาย Peptone Water (0.1% Peptone ที่มี NaCl ผสมอยู่ 0.85%) 
90 มิลลิลิตร เขย่าให้ตัวอย่างเข้ากัน ซึ่งตัวอย่างจะถูกเจือจางลง 10 เท่า จะได้ตัวอย่างที่มีความ
เข้มข้น 10-1  
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3. ทำการเจือจางตัวอย่างต่อโดย ปิเปตตัวอย่างสารละลายจากความเข้มข้น 10-1 
มา 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองที่มีสารละลาย Peptone Water (0.1% Peptone ที่มี NaCl ผสม
อยู่ 0.85%) 9 มิลลิลิตร เขย่าให้ตัวอย่างเข้ากัน จะได้ตัวอย่างที่มีความเข้มข้น 10-2 

4. นำตัวอย่างน้ำที่มีความเข้มข้น 101, 10-1 และ 10-2  ปิเปตตัวอย่างน้ำ 1 
มิลลิลิตร ใส่ลงในจานเพาะเชื้อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 

5. เทอาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar จำนวน 15-20 มิลลิลิตรต่อหนึ่ง
จานเพาะเชื้อ (ทำ 3 ซ้ำ) หมุนจานเพาะเชื้อเพ่ือให้ตัวอย่างผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้อและกระจายเท่ากัน 
รอให้อาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง 

6. นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง จากนั้นจึง
นับจำนวนโคโลนี และรายงานผลการวิเคราะห์ 

การนับจำนวนโคโลนี ใช้สูตร รายงานค่าในหน่วย CFU/ml เลือกระดับการ
เจือจางติดกันพียง 2 ระดับ ซึ่งมีโคโลนีบนเพลทอยู่ในช่วง 25-250 โคโลนี 

  
สูตร APC = ∑C / { [ (1×n1) + (0.1×n2) ] × d } 
 

 ∑C  คือ ผลรวมจำนวนโคโลนีทั้งหมดจากทุกเพลทที่สามารถนับได้ 
 n1    คือ จำนวนเพลทที่สามารถนับโคโลนีได้เมื่อใช้สารละลายตัวอย่างที่มีการเจือจางน้อย 
 n2   คือ จำนวนเพลทที่สามารถนับโคโลนีได้เมื่อใช้สารละลายตัวอย่างที่มีการเจือจางมากขึ้น 
 d    คือ ความเข้มข้นของสารละลายตวอย่าง n1 

 
   2.3.2 ตรวจวิเคราะห์อีโคไลและโคลิฟอร์ม โดยใช้ชุดตรวจ MC-Media E.coli &  

Coliform บริษัท Merck, Germany 
1. เปิดถุงอลูมิเนียมแล้วถอด MC-Media Pad ออก เขียนรหัสตัวอย่างลงบน

แผ่นฟิล์ม 
2. ยกแผ่นฟิล์มใส ปิเปตตัวอย่างที่มีความเข้มข้น 101 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 

ลงบนแผ่นทดสอบ (ให้ยกฝาครอบฟิล์มตามแนวทแยงมุมเพ่ือให้ง่ายต่อการปิดผนึกใหม่และปลอดภัย) 
3. ปิดแผ่นฟิล์ม และกดขอบของฟิล์มเพื่อปิดเบา ๆ  
4. นำแผ่นทดสอบไปบ่ม ที่อุณหภูมิ 35 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ± 2 ชั่วโมง 

จากนั้นจึงนับจำนวนโคโลนี และรายงานผลการวิเคราะห์ 
การจำนวนนับโคโลนีทั้งหมด (สีฟ้า/สีเขียวอมฟ้า) ให้นับเป็นโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

สำหรับการนับอีโคไลควรนับเฉพาะสีม่วง หากมีโคโลนีขึ ้นจำนวนมากจนไม่สามารถนับได้ ให้นับ
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โคโลนีในหนึ่งตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสและคูณด้วย 20 ถ้ามีจุลินทรีย์มากกว่า 104 ตัวเจริญเติบโตขึ้นบน
แผ่นทดสอบทั้งหมดจะปรากฏเป็นคราบ หากนับจำนวนโคโลนีไม่ได้นี ้ให้เจือจางตัวอย่างเพิ่มเติมและ
ทดสอบอีกครั้ง 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ผลการสำรวจสภาพสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรอบที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ในเขต
พื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
 1.1 สภาพสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรอบที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ 

จากการสำรวจข้อมูลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ในรัศมี 7 กิโลเมตร พบว่ามีจำนวนตู้น้ำ
ดื่มจำนวน 35 ตู้ ซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรอบที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
ระดับดี ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 สภาพสุขาภิบาลสถานที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ (N=35) 

สภาพสุขาภิบาล 
ระดับความเหมาะสม 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1) บริเวณโดยรอบไม่มีสิ่งของที่ใช้แล้วสะสมอยู่ 33(94.28) 1(2.86) 1(2.86) 
2) ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือขยะอันอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์ แมลง และเชื้อโรคต่างๆ ได้ 

32(91.43) 0(0) 3(8.57) 

3) ไม่มีน้ำขังและสิ่งสกปรกสะสมอยู่ 29(82.86) 1(2.86) 5(14.28) 
4) ไม่เป็นที่สะสมของวัสดุมีพิษหรือมีวัตถุมีพิษอยู่
บริเวณตู ้

35(100) 0(0) 0(0) 

5) ไม่มีฝุ่น ควัน และกลิ่นที่ผิดปกติ 20(57.15) 10(28.57) 5(14.28) 
6) มีท่อระบายน้ำ และการระบายน้ำที่เหมาะสม 35(100) 0(0) 0(0) 
7) ความเหมาะสมของจุดที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 34(97.14) 1(2.86) 0(0) 
8) ความสะอาดภายนอกของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 26(74.28) 1(2.86) 8(22.86) 
9) มาตรฐานของหัวจ่ายน้ำตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
อัตโนมัติจะต้องอยู่สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 

35(100) 0(0) 0(0) 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าประเด็นด้านบริเวณโดยรอบตู้ไม่มีสิ่งของที่ใช้แล้วสะสมอยู่  มีตู้น้ำดื่ม

หยอดเหรียญอัตโนมัติ มีสภาพระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 33 ตู้ ระดับพอใช้ 1 ตู้ และระดับที่
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ปรับปรุง 1 ตู้  ประเด็นไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือขยะอันอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ แมลง และเชื้อโรคต่างๆ ได้ มี
สภาพระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 32 ตู้ และระดับที่ปรับปรุง 3 ตู้  ประเด็นไม่มีน้ำขังและสิ่ง
สกปรกสะสมอยู่ มีสภาพระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 29 ตู้ ระดับพอใช้ 1 ตู้ และระดับที่ปรับปรุง 
5 ตู้ ประเด็น ไม่เป็นที่สะสมของวัสดุมีพิษหรือมีวัตถุมีพิษอยู่บริเวณตู้ พบว่า ทุกตู้มีระดับความ
เหมาะสมในระดับดี ประเด็น ไม่มีฝุ่น ควัน และกลิ่นที่ผิดปกติ พบว่า มีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
มีสภาพระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 20 ตู้ ระดับพอใช้ 10 ตู้ และระดับที่ปรับปรุง 5 ตู้ ประเด็น มี
ท่อระบายน้ำ และการระบายน้ำที่เหมาะสม พบว่า ทุกตู้มีระดับความเหมาะสมในระดับดี ประเด็น 
ความเหมาะสมของจุดที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พบว่า มีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ มีสภาพระดับ
ความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 34 ตู้ ระดับพอใช้ 1 ตู้  ประเด็น ความสะอาดภายนอกของตู้น้ำดื่มหยอด
เหรียญ พบว่า ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ มีสภาพระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 26 ตู้ ระดับ
พอใช้ 1 ตู้ และระดับที่ปรับปรุง 8 ตู้ และประเด็น มาตรฐานของหัวจ่ายน้ำตู ้น้ำดื ่มหยอดเหรียญ
อัตโนมัติจะต้องอยู่สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร พบว่า ทุกตู้มีระดับความเหมาะสมในระดับดี 

1.2 สุขลักษณะส่วนประกอบในตู ้น ้ำดื ่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ  จากการสำรวจสภาพ
ส่วนประกอบในตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติได้ผลดังตารางที่ 2  
ตารางท่ี 2 สุขลักษณะส่วนประกอบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ (N=35) 

สภาพสุขาภิบาล 
ระดับความเหมาะสม 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1) หัวจ่ายน้ำ    
 -ความสะอาดของหัวจ่ายนำ้ไมม่ีคราบสกปรกและ                 
ตะไคร่น้ำ 

34(97.14) 1(2.86) 0(0) 

 -อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลติหัวจ่ายนำ้ 35(100) 0(0) 0(0) 
 -สภาพพร้อมใช้งานของหัวจ่ายน้ำ 35(100) 0(0) 0(0) 
2) แท่นบรรจุ     
 -ความสะอาดของแท่นบรรจุไม่มคีราบสกปรกและตะไคร่นำ้ 14(40.00) 3(8.57) 18(51.43) 
 -อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลติแท่นบรรจุ 35(100) 0(0) 0(0) 
 -สภาพพร้อมใช้งานของแท่นบรรจุ 34(97.14) 0(0) 1(2.86) 
 -มีประตูปดิช่องจ่ายน้ำ 32(91.43) 0(0) 3(8.57) 
 -ความสะอาดประตูเปิด–ปดิช่องจ่ายน้ำ 32(91.43) 3(8.57) 0(0) 
 -สภาพพร้อมใช้งานประตปูิดช่องจ่ายน้ำ 31(88.57) 2(5.71) 2(5.71) 
 -ความสะอาดของท่อน้ำ 35(100) 0(0) 0(0) 
 -อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลติท่อน้ำ 35(100) 0(0) 0(0) 
 -สภาพพร้อมใช้งานของท่อน้ำ 35(100) 0(0) 0(0) 
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จากตารางที่ 2 พบว่าสุขลักษณะส่วนประกอบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ในภาพรวมมีสภาพ
อยู่ระดับดี เป็นส่วนใหญ่ โดยประเด็นที่หัวจ่ายน้ำจะมีความสะอาดของหัวจ่ายน้ำไม่มีคราบสกปรกและ                 
ตะไคร่น้ำ จำนวน 34 ตู้ อยู่ในระดับดี และมี 1 ตู้อยู่ในระดับพอใช้ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหัว
จ่ายน้ำและสภาพพร้อมใช้งานของหัวจ่ายน้ำ อยู่ในระดับดีทั้ง 35 ตู้  ในส่วนของแท่นบรรจุพบว่า 
ความสะอาดของแท่นบรรจุไม่มีคราบสกปรกและตะไคร่น้ำ ตู้ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับที่ปรับปรุง มี
ทั้งหมด 18 ตู้ ซึ่งเกิดจากความชื้นสะสมของน้ำที่ค้างจากหัวจ่ายน้ำ และผู้บริโภคที่มาใช้บริการตู้น้ำ
ดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัตินำขวดหรือภาชนะที่มีก้นภาชนะไม่สะอาดมารองน้ำบนแท่นบรรจุ โดยไม่ทำ
ความสะอาดหลังใช้ทำให้แท่นบรรจุเปื้อนและมีความชื้นสะสมจนเกิดคราบสกปรกและตะไคร่น้ำ ส่วน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแท่นบรรจุทุกตู้อยู่ในระดับดี สภาพพร้อมใช้งานของแท่นบรรจุ สภาพระดับ
ความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 34 ตู้ ระดับที่ปรับปรุง 1 ตู้  มีประตูปิดช่องจ่ายน้ำ สภาพระดับความ
เหมาะสมอยู่ในระดับดี 32 ตู้ ระดับที่ปรับปรุง 3 ตู้ ความสะอาดประตูเปิด–ปิดช่องจ่ายน้ำ สภาพระดับ
ความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 32 ตู้ ระดับที่พอใช้ 3 ตู้ สภาพพร้อมใช้งานประตูปิดช่องจ่ายน้ำ สภาพ
ระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 31 ตู้  ระดับที่พอใช้ 2 ตู้  และระดับที่ปรับปรุง 2 ตู้ ส่วนประเด็นเรื่อง
ความสะอาดของท่อน้ำ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตท่อน้ำ และสภาพพร้อมใช้งานของท่อน้ำ พบว่าทุกตู้มี
สภาพเหมาะสมในระดับดี 
2. ผลการศึกษาคุณภาพของน้ำดื่มที่ผลิตจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ ในเขตพื้นที่รอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

2.1 คุณภาพทั่วไป 
ผลการตรวจสอบคุณภาพทั่วไปของตัวอย่างน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ จำนวน 35 

ตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างน้ำทุกตัวอย่างมีลักษณะใส ไม่มีกลิ่น  
2.2 คุณภาพทางเคมี วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 
จากการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีของตัวอย่างน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ จำนวน 35 ตัวอย่าง 

พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วงระหว่าง 6.50-7.98 คุณภาพน้ำเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2549) ซึ่งกำหนดให้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง
อยู่ในช่วง 6.5-8.5 โดยมีตัวอย่างน้ำจำนวน 35 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง ดังตารางที่ 3 
เนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมี
มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ที่ 6.5-8.5 และตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติใช้
ระบบการกรองน้ำตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่เป็นระบบการกรองแบบรีเวอร์สออสโมซีส น้ำที่ได้
จากการกรองมีคุณภาพท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด  
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2.3 คุณภาพทางจุลินทรีย์  
 จากการตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ของตัวอย่างน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ 
จำนวน 35 ตัวอย่าง พบว่า ไม่พบปริมาณจุลินทรีย์ที่มีทั้งหมด ในทุกตัวอย่างที่ทำการศึกษา และการตรวจ
วิเคราะห์หาโคลิฟอร์มและอีโคไล ในน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ทั้ง 35 ตัวอย่าง โดยชุดทดสอบ 
Coliform & E.coli พบว่า ไม่พบเชื้อโคลิฟอร์มและอีโคไลในทุกตัวอย่างที่ทำการศึกษาเช่นกัน ดังตารางที่ 3 ทั้งนี้
เนื่องจากกระบวนการผลิตน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติมีกระบวนการผลิตโดยใช้น้ำประปาเข้าไปใน
ระบบการกรองแบบรีเวอร์สออสโมซีสโดยจะผ่านการกรองขั้นต้นด้วยไส้กรองคาร์บอนและไส้กรองใย
สังเคราะห์  
 
ตารางท่ี 3 คุณภาพของน้ำดื่มที่ผลิตจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ 

ตัวอย่างท่ี 
ค่าความเป็นกรด-

ด่าง (pH) 
TVC 

(CFU/ml) 
E.coli & Coliform 

(MPN/100ml) ผลตามมาตรฐาน 

(6.5-8.5)* (ไม่เกิน 500)* (ไม่พบ)* 
1 7.49 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์
2 7.71 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์
3 7.05 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์
4 7.47 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์
5 7.26 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์
6 7.52 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์
7 7.35 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์
8 7.25 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์
9 7.34 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์
10 7.98 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์
11 7.83 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์
12 7.34 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์
13 7.11 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์
14 7.69 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์
15 7.52 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์
16 7.50 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์
17 7.59 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์
18 7.54 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์
19 7.52 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์
20 7.55 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์
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21 7.47 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์
22 7.94 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์

23 7.75 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 
24 7.70 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 
25 6.88 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 
26 6.65 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 
27 7.27 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 
28 6.98 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 
29 6.50 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 
30 6.75 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 
31 6.68 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 
32 6.68 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 
33 6.60 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 
34 6.62 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 
35 6.87 ไม่พบ ไม่พบ ผ่านเกณฑ์ 

หมายเหตุ: *มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภคกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
 
สรุป 

จากการสำรวจสภาพสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรอบที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ  และ
ศึกษาคุณภาพน้ำดื ่มจากตู ้น้ำดื ่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ในเขตพื้นที ่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร จำนวน 35 ตัวอย่าง สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้  

1. ผลการสำรวจสภาพสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรอบที่ตั ้งตู ้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
สำรวจสภาพสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรอบที่ตั ้งตู ้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ  ในเขตพื้นที่รอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พบว่า สภาพสุขลักษณะสถานที่ตั้งและส่วนประกอบต่างๆ ของตู้น้ำ
ดื่มหยอดเหรียญอยู่ในระดับดี แต่ยังมีบางส่วนที่มีสภาพไม่เหมาะสม เช่น มีการตั้งตู้น้ำดื่มบริเวณที่
ใกล้กับถนน ไม่มีหลังคาป้องกันแสงแดด ตั้งอยู่ใต้อาคารบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์ อาจทำให้เกิด
ปัญหาการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำได้โดยเฉพาะหัวจ่ายน้ำ ประตูเปิด -ปิดช่อง
จ่ายน้ำ ถังเก็บน้ำกรอง บางตู้ขาดการดูแลล้างทำความสะอาดทำให้เกิดตะไคร่น้ำเกาะที่หัวจ่ายหรือ
บางตู้ประตชูำรุดสกปรกอาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคสู่กระบวนการผลิตน้ำได้  
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2. ผลการศึกษาคุณภาพของน้ำดื่มที ่ผลิตจากตู ้หยอดเหรียญอัตโนมัติ ในเขตพื้นที ่รอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พบว่า 
มีคุณภาพในค่า ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณโคลิฟอร์มและอีโคไล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 35 ตัวอย่าง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้ประกอบการควรดูแลความสะอาดอุปกรณ์และส่วนประกอบของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
อัตโนมัติเป็นประจำ ตามระยะเวลาที่กำหนด 
 2. ผู้จำหน่ายตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ควรเปลี่ยนไส้กรอง และการตรวจสอบคุณภาพน้ำตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
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Phytochemical Screening, Antioxidant Activity and Chemical 
Composition of Essential Oil Using Gas Chromatography Mass 

Spectrometry (GC-MS) from Zingiber zerumbet (L.) Smith 
 

สุกิจ  ทองแบน1, วาสนา  ประภาเลิศ2,  อัครสิทธิ์  บญุส่องแท3้,   

กัญญ์วรา  หล่ายข้าม4 และ รุ่งทิพย ์ กาวารี5 

Sukit  Thongbaen  Wasana  Prapalert  Akharasit  Bunsongthae 
 Kunwara  Laikham  and Rungtip  Kawaree  

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น  ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเบื้องต้น
ของน้ำมันหอมระเหย  และการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากหัวกระทือด้วย
เทคนิค GC-MS  ผลจากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื ้องต้นของสารสกัดเอทานอลของหัว
กระทือพบซาโปนิน แอลคาลอยด์ แอนทราควิโนน แทนนิน และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ น้ำมันหอม
ระเหยมีลักษณะใส ไม่มีสี และมีกลิ่นฉุนเฉพาะ คิดเป็นร้อยละ 0.13% w/w ซึ่งเมื่อนำน้ำมันหอม
ระเหยที่ได้มาทดสอบการต้านอนุมูลอิสระเบื้องต้นด้วยเทคนิค  TLC Screening for DPPH Radical 
Scavenger พบว่ามีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และจากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิค 
GC-MS ของน้ำมันหอมระเหย พบว่ามีองค์ประกอบทางเคมีมากกว่า 50 ชนิด ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 
ได ้แก่ 3-Cyclohexen-1-ol, Sabinene, Bicyclo[3.1.1]heptane, 2,6,10-Cycloundecatrien-1-
one, 9-Octadecenamide, Oleic acid, Benzene and derivative, 1, 8-Cineole, alpha-Pinene 
และ alpha-Humulene  
 
คำสำคัญ : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  กระทือ  น้ำมันหอมระเหย          
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Abstract 
 The aim of this study is to screen the phytochemical content, antioxidant 
activity and chemical composition of essential oil from Zingiber zerumbet  using GC-
MS. It was found that, phytochemical screening of ethanol extract was found to contain 
saponins, alkaloids, anthraquinone, tannins and cardiac glycosides. The essential oil 
was clear, colorless with a distinctive odor. The percentage yield of essential oil was 
0.13% w/w. TLC Screening for DPPH Radical Scavenger showed antioxidant activity. The 
study of chemical composition of essential oils by GC-MS technique was found that 
the essential oil contained more than 50 chemical components. The main components 
were 3 -Cyclohexen-1-ol, Sabinene, Bicyclo[3.1.1]heptane, 2,6,10-Cycloundecatrien-1-
one, 9-Octadecenamide, Oleic acid, Benzene and derivative, 1, 8-Cineole, alpha-Pinene 
and alpha-Humulene.  
 
Keyword : Zingiber zerumbet, antioxidant, essential oil  
 
บทนำ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชสมุนไพรนานาชนิด ซึ่งสมุนไพร
เหล่านี้มีความแตกต่างกันในแต่ละเขตพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ความ
อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ และสิ่งที่น่าสนใจคือพืชสมุนไพรพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นมีคุณสมบัติที ่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการประกอบอาหาร และเป็นส่วนประกอบใน
ยาสมุนไพรพื้นบ้าน (จันทร์เพ็ญ โคตรภูธร , 2559)  กระทือเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่ในวงศ์ขิง ข่า เป็น
ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ใบเดี่ยวรูปรียาว ขอบใบเรียบ ก้านใบเป็นกาบหุ้มลำต้น ดอกออกเป็นช่อกลมรูป
ทรงกระบอก มีใบประดับสีเขียวแกมแดงเรียงซ้อนกันเป็นระเบียบ ดอกสีเหลือง ผลเป็นผลแห้งแตกได้
รูปทรงค่อนข้างกลมสีแดง  เหง้าสดหรือหัวสดรสขมปร่า บำรุงน้ำนม รักษาอาการท้องอืดเฟ้อ แน่นจุก
เสียด และปวดท้อง แก้ปวดมวนในท้อง แก้บิด ขับผายลม ขับปัสสาวะ ใช้เหง้าหมกไฟผสมน้ำปูนใส แก้บิด
ปวดเบ่ง แก้เสมหะเป็นพิษ แก้แน่นหน้าอก ขับน้ำย่อย  ต้นรสขมขื่น เจริญอาหาร  ใบรสขมขื่นเล็กน้อย 
ขับน้ำคาวปลา  ดอกรสขมขื่น แก้ไข้เรื้อรัง ไข้จับสั่น ไข้ตัวเย็น (กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2560) นำไปใช้ปรุงยาสมนุไพรโดยการนำเหง้าไปฝนทาแก้เคล็ดขัดยอก 
ฟกบวม แก้บิดสมานลำไส้และยังช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ หรือทำเป็นยารักษาโรค และทำอาหารได้ 
เช่น นำยอดอ่อนมาใช้ในการประกอบอาหารจำพวกผัดเผ็ดต่าง ๆ ส่วนหน่ออ่อนใช้รับประทานสดหรือ
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ลวกจิ้มน้ำพริกหรือรับประทานเป็นผักคู่กับอาหาร  ในปัจจุบันมีการนำไปใช้ทำเป็นน้ำมันหอมระเหย 
หรือเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์บางชนิด (Keita และคณะ, 2543)  
  ดั้งนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น เพื่อสกัดน้ำมันหอมระเหย 
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเบื้องต้นของน้ำมันหอมระเหย  และศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมัน
หอมระเหยด้วยเทคนิค GC-MS เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นของแนวทางในการทำผลิตภัณฑ์จนนำไปใช้
ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ต่อไปได้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสกัดสารสำคัญจากหัวกระทือ 
2. เพ่ือศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของหัวกระทือ 
3. เพ่ือศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเบื้องต้นของน้ำมันหอมระเหยจากหัวกระทือ  
4. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากหัวกระทือด้วยเทคนิค Gas 

chromatography-mass spectrometry (GC-MS)  
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
สารประกอบทางเคมีในพืชสมุนไพร สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ 1) สารเมแทบอไลท์ปฐมภูมิ  

(Primary metabolite) เป็นสารที ่ได้มาจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) 
รวมทั ้งสารอื ่น ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องในกระบวนการ นอกจากนี ้ย ังมีการหายใจ ( Respiration) ที ่มี
สารประกอบต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมาย และมีการสร้างพลังงานด้วย ได้แก่ สารพวก คาร์โบไฮเดรต ไขมัน 
กรดอะมิโน โปรตีน เพียวรีน และไพริมิดีน 2) สารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ (Secondary metabolite) 
เป็นสารที่ได้มาจากการนำสารเมแทบอไลท์ปฐมภูมิ มาเข้าสู่กระบวนการชีวสังเคราะห์ เพื่อสร้างสาร
ชนิดต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต ได้แก่ สารพวก อัลคาลอยด์ (Alkaloids) แอนทราควิโนน 
(Anthraquinone) ฟีนอลิก (Phenolics) แทนนิน (Tannin) น้ำมันหอมระเหย (Essential oil) เทอร์
พีนอยด์ (Terpenoid) ไกลโคไซด์ (Glycosides) เป็นต้น ส่วนใหญ่สารพวกเมแทบอไลท์ทุติยภูมิจะมี
สรรพคุณทางยา (รักบ้านเกิด, 2563) 

 การตรวจสอบสารสำคัญทางพฤกษเคมีเบื้องต้น (Phytochemical Screening) เป็นวิธีการ
ตรวจสอบสารสกัดในพืช เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่ามีสารเคมีกลุ่มใดบ้างที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
(Pharmacological action) เช่น กลุ่มแอลคาลอยด์ (Alkaloids) กลุ่มไกลโคไซด์ (Glycosides) 
เป็นต้น  โดยมีการตรวจสอบด้วยปฏิกิริยาสีหรือการเกิดตะกอน ใช้ปฏิกิริยาทางเคมีง่าย ๆ ซึ่งจะ
ให้ผลเป็นสีต่าง ๆ หรือเกิดการขุ่น หรือ เกิดตะกอน วิธีการตรวจสอบเบื้องต้น (Preliminary test) 
นี้เป็นวิธีที่ง่าย รวดเร็ว มีความไวสูง แต่ไม่จําเพาะเจาะจงกับกลุ่มสารเคมีที่ต้องการ สารสําคัญแต่ละ
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ชนิดจะไวต่อน้ำยาตรวจสอบไม่เท่ากัน จึงต้องระมัดระวังเรื่องปริมาณน้ำยาตรวจสอบที่ใช้  (รัตนา 
อินทรานุปกรณ,์ 2547) 
           การทดสอบการต้านอนุมูลอิสระเบื้องต้นด้วยเทคนิค TLC Screening for DPPH Radical 
Scavenger เป็นการทดสอบสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยการพ่นสารละลาย DPPH ลงไปที่ แผ่น 
TLC ตำแหน่งของสารที่ทำปฏิกิริยากับ DPPH Radical จะทำให้สีม่วงของ DPPH หายไปจึงปรากฏ
การฟอกจางสีของสารบนพื้น Silica gel บนแผ่น TLC (อภิสรา อินทะรังษี, 2555)  ซ่ึงDPPH เป็นสาร
อนุมูลอิสระที่เสถียร (Stable Radical) ในตัวทำละลายเมทานอล  สารละลายมีสีม่วง ดูดกลืนแสงที่ 
515-517 nm  โดย DPPH• จะเกิดปฏิกิริยากับสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant, AH) หรือกับ
อนุมูลอิสระ (Radical Species, R•) 
   DPPH• + AH               DPPH-H  +  A•                
  DPPH• +  R•

              DPPH-R 
           เมื่อ DPPH• ทำปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สีของสารละลายสีม่วงจะเปลี่ยนเป็น
สีเหลือง โดยเปรียบเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระที่ใช้เป็นมาตรฐาน ถ้าตัวอย่างมีความสามารถในการ
ต้านออกซิเดชันได้สูงความเข้มของสารละลายสีม่วงจะลดลง (พรรณี เด่นรุ่งเรือง, 2550) 
 น้ำมันหอมระเหย เป็นสารอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบซับซ้อนได้จากการที่พืชสมุนไพรสร้างขึ้น 
โดยเก็บไว้ในส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น เมล็ด ดอก ใบ ผล เปลือก ลำต้น หรือที่ราก และเหง้า เป็นต้น        
มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสีหรือมีสีอ่อน ๆ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ระเหยได้ง่ายที่อุณหภูมิปกติ เมื่อ
ได้รับความร้อนจะระเหยได้ดียิ ่งขึ ้น กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปขึ้นกับ
องค์ประกอบทางเคมีขอน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในพืชแต่ละชนิด เช่น น้ำมันตะไคร้หอม ประกอบด้วย 
Geraniol, Citronella และ Borneol ทำให้มีค ุณสมบัติในการไล่แมลง หรือน้ำมันตะไคร้หอม
ประกอบด้วย Citral, Linalool และ Geraniol ซึ่งทำให้มีคุณสมบัติช่วยในการขับลม แก้จุกเสียด (พัช
รินทร์  อินทร์ทอง, 2555)  
 GC-MS เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ชนิดขององค์ประกอบที่มีอยู่ในสารได้อย่างค่อนข้างแมน่ยำ
โดยอาศัยการเปรียบเทียบ Fingerprint ของเลขมวล (Mass number) ของสารตัวอย่างนั้น ๆ กับ
ข้อมูลที่มีอยู่ นอกจากนี้เทคนิคนี้ยังมีความสามารถในการวิเคาระห์ได้ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative 
analysis) และในเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) ได้อย่างถูกต้อง Mass Spectrometer เป็น 
Detector ที ่ใช ้ตรวจวัดองค์ประกอบที ่ม ีอยู ่ในสารตัวอย่าง โดยอาศัยกลไกคือโมเลกุลของ
องค์ประกอบที่ถูกแยกออกมาจากสารตัวอย่างโดยเครื่อง GC นั้นจะถูกไอออไนซ์ในสภาวะที่เป็น
สุญญากาศแล้วตรวจวัดออกมาเป็นเลขมวล โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงและแปลผลออกมาเป็น
ชื่อขององค์ประกอบนั้น ๆ (ศูนย์เครือ่งมือกลาง หน่วยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี, 2558) 

 

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0188/antioxidant-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. การเก็บตัวอย่างพืช 
       กระทือ (Zingiber zerumbet (L.) Smith) เก็บตัวอย่างจากบ้านสวนตาใจ (นายวิชัย ดุมไม้) 
หมู ่บ้าน สะลวง เลขที ่ 202/59 หมู ่ 3 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเดือน
พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ส่วนที่ใช้ในการทดลองคือ หัวหรือเหง้าสด 
      2. การเตรียมตัวอย่าง 
     นำหัวกระทือ มาทำการแยกส่วนของลำต้น และใบออก คัดแยกส่วนหัวที ่ดีไม่มีรา                   
สิ่งสกปรก ล้างทำความสะอาด สะเด็ดน้ำให้แห้ง 

2.1 การเตรียมตัวอย่างพืชสดจากหัวกระทือ 
นำส่วนหัวกระทือมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ  แล้วนำส่วนที่หั่นมาชั่งให้ทราบน้ำหนัก 

ที่แน่นอนเพื่อนำไปสกัดน้ำมันหอมระเหย 
2.2 การเตรียมตัวอย่างแบบแห้งจากหัวกระทือ       

นำส่วนหัวกระทือมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ  แล้วนำไปผึ่งลม ทำให้แห้งด้วยอากาศ  
(Air Drying)  ที่อากาศถ่ายเทสะดวก นาน 72 ชั่วโมงจนกระทั่งแห้ง  นำไปบดให้เป็นผงละเอียด                      
ชั่งน้ำหนักที่แน่นอนเพื่อนำไปเตรียมสารสกัดหยาบ 
  3. การเตรียมสารสกัดหยาบหัวกระทือ 
     นำหัวกระทือแบบแห้งมาสกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอล โดยวิธ ีการแช่หมักที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน (2 รอบ) หลังจากนั้นทำการกรองสารละลายโดยใช้กระดาษกรอง นำ
สารละลายที่กรองได้ไประเหยด้วยเครื่องระเหยสารแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ ชั่งน้ำหนักสารสกัด
หยาบที่ได้ เก็บสารสกัดในภาชนะปิดทึบแสงที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพ่ือนำไปทดสอบสารพฤกษ
เคมีเบื้องต้น 
  4. การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น 
     โดยตรวจสอบสารพฤกษเคมีของตัวอย่างพืชสด เป็นการทดสอบ ซาโปนิน  แอลคาลอยด์  
และแอนทราควิโนน ส่วนสารสกัดหยาบเป็นการทดสอบ แทนนิน และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ แสดงดังนี้ 
           4.1 การตรวจสอบสารซาโปนิน (ดัดแปลงจากวัชราภรณ์ ประภาสะโนบล , 2561)                                   
ชั่งตัวอย่างพืชสดมา 10 กรัม  เติม 40% เอทานอลลงไป 40 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 2-3 นาทีแล้วกรอง ได้
สารสกัด เติมน้ำกลั่น 5 มิลลิลิตรแล้วเขย่าจะทำให้เกิดฟองคงตัวประมาณ 30 นาที  นำไปต้มให้เดือด
แล้วกรอง นำของเหลวส่วนที่กรองมาเติมน้ำกลั่น 2-3 มิลลิลิตร เขย่าแรงๆ ถ้าปรากฏฟองถาวรเกิดขึ้น
แสดงว่าพบซาโปนิน  
     4.2 การตรวจสอบหาสารแอลคาลอยด์ (ดัดแปลงจากรัตนา อินทรานุปกรณ์, 2547)                     
ชั่งตัวอย่างพืชสดมา 10 กรัม เติม 40% เอทานอลลงไป 40 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 2-3 นาที เติมกรด
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ซัลฟิวริก (2% H2SO4) 15 มิลลิลิตร นำไปอุ่น 2-3 นาที กรองส่วนที่ไม่ละลายออก นำสารละลายที่ได้
จากการกรอง เติมน้ำยาดราเจนดอร์ฟลงไป ถ้าปรากฏตะกอนสีส้มแดงเกิดขึ้นแสดงว่าพบแอลคา
ลอยด ์    
    4.3 การตรวจสอบสารแอนทราควิโนน (ดัดแปลงจากวัชราภรณ์ ประภาสะโนบล, 2561)  
ชั่งตัวอย่างพืชสดมา 10 กรัม เติม 40% เอทานอลลงไป 40 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 2-3 นาที เติมกรด
ไฮโดรคลอริก (10% HCl) 2 มิลลิลิตร นำไปต้ม 5 นาที ตั้งทิ้งไว้ให้สารละลายเย็นที่อุณหภูมิห้อง 
กรองส่วนที่ไม่ละลายออก นำสารละลายที่ได้จากการกรองสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน 5 มิลลิลิตร                     
แล้วนำชั้นไดคลอโรมีเทนเติมสารละลายแอมโมเนีย (10% NH3) 1 มิลลิลิตร ถ้าปรากฏสารละลายเป็น
สีชมพูแดงเกิดขึ้นแสดงว่าพบแอนทราควิโนน  
    4..4 การตรวจสอบสารแทนนิน (ดัดแปลงจากจุฑารัตน์  ศรีประเสริฐ, 2559) ชั่งสารสกัด
หยาบมา 0.2 กรัม เติมเอทานอล 4 มิลลิลิตร  นำไปอุ่นบนเครื ่องอังไอน้ำ ที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส นาน 5 นาที  กรองส่วนที่ไม่ละลายออก  นำของเหลวที่ได้จากการกรองเติมสารละลาย                    
เฟอริกคลอไรด์ (1% FeCl3 ) จำนวน 5 หยด  โดยหยดสารละลายเฟอริกคลอไรด์ทีละหยดแล้วเขย่า 
สังเกตการเปลี่ยนแปลงจนครบ 5 หยด ถ้าปรากฏสารละลายเป็นสีเขียวดำหรือน้ำเงินดำแสดงว่าพบ
แทนนิน 
               4.5 การตรวจสอบสารคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ (ดัดแปลงจากวาทินี เสล่ราษฎร์ , 2559)                   
ชั่งสารสกัดหยาบมา 0.2 กรัม เติมเอทานอลปริมาตร 4 มิลลิลิตร กรองส่วนที่ไม่ละลายออก นำ
ของเหลวที่ได้จากการกรองเติมสารละลายเฟอริกคลอไรด์ (1% FeCl3 ) จำนวน 5  หยดแล้วเขย่า  
หยดกรดแอซิติกเข้มข้นจำนวน 5 หยดแล้วเขย่า  และหยดกรดซัลฟิวริกเข้มข้นจำนวน 12 หยดแล้ว
เขย่า  ถ้าปรากฏวงแหวนสีน้ำตาลตรงรอยต่อระหว่างชั้นของสารสกัดกับกรดซัลฟิวริกแสดงว่าพบคาร์
ดิแอกไกลโคไซด ์
            5. การสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยวิธีการกลั่นด้วยน้ำแบบไอน้ำ ชั่งตัวอย่างพืชสดมา 400 กรัม 
ใส่ลงในขวดก้นกลม เติมน้ำกลั่น 1,400 มิลลิลิตร แช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที ประกอบชุดกลั่นด้วยไอ
น้ำ แล้วทําการกลั่นน้ำมันหอมระเหยโดยค่อย ๆ ให้ความร้อนจนกลั่นเป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จึง
ดูดน้ำมันหอมระเหยออก แยกเอาส่วนของน้ำมันหอมระเหยเก็บไว้ในขวดสีชาที่แห้ง  ปิดฝาสนิท ชั่ง
น้ำหนักท่ีแน่นอน และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพ่ือนำไปทดสอบต่อไป 
            6. การทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหย (ดัดแปลจากหทัยชนก ชัย
เมืองเขียว, 2556) จุดน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากการสกัด ปริมาตร 1, 2 และ 3 µL ตามลำดับ ลงบนแผ่น
โครมาโทกราฟีผิวบาง 3 จุด แล้วพ่นสารละลาย DPPH ลงไป  วางทิ้งไว้ให้แห้ง สังเกตที่ตําแหน่งของ
น้ำมันหอมระเหยถ้าปรากฏการฟอกจางสีบนพ้ืนสีม่วงแสดงว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
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            7. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีน้ำมันหอมระเหยจากหัวกระทือด้วยเทคนิค GC-MS ทํา
โดยใช้ตัวอย่าง 30 µL ละลายในไดคลอโรมีเทน 570 µL (นลิน วงศ์ขัตติยะ และคณะ, 2559)  สภาวะ
ของเครือ่ง GC (ยี่ห้อ Agilent Technology, รุ่น GC 6890 A, USA) ใช้ปริมาณตัวอย่าง 1 µL ในส่วน
ขอ งคอล ั มน ์ ท ี ่ ใ ช ้ ค ื อ  HP- 5MS 30 m x 0.25 mm ID x 0.25 mm  Film Thickness (Agilent 
Technology, HP-5MS, USA) ตั้งอัตราการไหลของก๊าซฮีเลียมเข้าคอลัมน์เป็น 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที 
ส่วนอุณหภูมิคอลัมน์ตั้งโปรแกรมโดยใช้อุณหภูมิเริ่มต้น 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 นาที จากนั้น
เพ่ิมอัตราเร็ว 3 องศาเซลเซียสต่อนาทีจนถึงอุณหภูมิ 188 องศาเซลเซียส และเพ่ิมอัตราเร็ว 20 องศา
เซลเซียสต่อนาทีจนถึงอุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียสคงที่อีก 3 นาที เวลาในการวิเคราะห์นาน 52.91 
นาที ส่วนของ MS (Agilent Technology, MSP 5975C, USA) เป็น MS Quadrupole ที่ต่อกับ GC 
โดยตรง ซึ่งผ่านส่วนเชื่อมต่อ (Transfer Line) ที่ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 150 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิของ Ion 
Source เป็น 230 องศาเซลเซียส ในระบบ Electron Impact Ionization (EI) โดยให้ผลการแยก
องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยเป็น Total Ion Chromatogram (TIC)  ในระบบ Scan 
Mode ใช ้ในช ่วง Mas 30 ถึง 500 AMU (Atomic Mass Unit) และการพิส ูจน ์เอกล ักษณ์ของ
องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยใช้การเปรียบเทียบสเปกตรัมกับสเปกตรัมมาตรฐานของ Wiley 
Version 8 Nite Liber 
             
ผลการวิจัย 
 1. การเตรียมสารสกัดหยาบหัวกระทือ 
    ผลการสกัดหัวกระทือโดยวิธีการแช่หมักด้วยเอทานอลพบว่า สารสกัดหยาบที่ได้มีลักษณะ
สีน้ำตาลเข้มหนืด คิดเป็นร้อยละผลผลิต (% Yield) เท่ากับ 9.96 
 2. การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น 
    ผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของตัวอย่างพืชสด พบ ซาโปนิน  แอลคาลอยด์ 
และแอนทราควิโนน ส่วนสารสกัดหยาบ พบแทนนิน และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ แสดงผลการทดลอง
ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 
การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของตัวอย่างพืชสด และสารสกัดหยาบจากหัวกระทือ 
 

สารองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น  ตัวอย่างพืชสด  สารสกัดหยาบ 
 

ซาโปนิน      + 
แอลคาลอยด์     + 
แอนทราควิโนน     + 

 แทนนิน         + 
 คาร์ดิแอกไกลโคไซด์       + 

หมายเหตุ    +  หมายถึง ทดสอบพบสาร 
 3. การสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยวิธีการกลั่นด้วยน้ำแบบไอน้ำ 
         ผลการสกัดน้ำมันหอมระเหยเป็นเวลานาน 2 ชั่วโมงพบว่าได้น้ำมันหอมระเหยมีลักษณะใส ไม่
มีสี และมีกลิ่นเฉพาะตัว คิดเป็นร้อยละของผลิตภัณฑ์ของน้ำมันหอมระเหยเท่ากับ 0.13% w/w 
  4. การทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหย 
         ผลการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิค TLC Screening for DPPH Radical 
Scavenger พบว่าน้ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเนื่องจากเกิดการฟอกจางสีม่วงบน
พ้ืนผิว Silica gel 
  5. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากหัวกระทือด้วยเทคนิค GC-MS 
              ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหย พบว่า มีองค์ประกอบทางเคมี
มากกว่า 50 ชนิด ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ 3-Cyclohexen-1-ol, Sabinene, Bicyclo[3.1. 
1]heptane, 2,6,10-Cycloundecatrien-1-one, 9-Octadecenamide, Oleic acid, Benzene 
and derivatives, 1, 8-Cineole, alpha-Pinene และ alpha-Humulene  แสดงดังตาราง 2 
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ตาราง 2 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากหัวกระทือ 

Peak  Components    Retention time    % 

1  alpha-Thujene     4.87  0.55 
2  alpha-Pinene     5.05  2.81 
4  Sabinene     6.23  15.08 
5  bicyclo [3.1.1] Heptane   6.30  8.38 
6  beta-Myrcene     6.78  0.87 
8  alpha-Terpinene    7.62  0.47 
9  Benzene and derivatives   7.93  5.15 
10  1,8-Cineole     8.16  3.57 
18  p-Menth-2-en-1-ol    11.84  1.32 
22  3-Cyclohexen-1-ol    14.32  25.99 
35  alpha-Humulene    25.61  2.02 
48  2,6,10-Cycloundecatrien-1-one  36.37  8.16 
49  Oleic acid     47.93  5.30 
51  Hexadecanamide    48.32  0.92 
52  (Z)-2-(1-Hexanylsulfinyl) naphthalene  49.66  0.55  
53  9-Octadecenamide    49.84  7.55 
55  Phosphoric acid    50.43  0.49 

   
การอภิปรายผล 
 จากการศึกษากระทือพืชในตระกูลขิงข่า (Zingiberaceae) เป็นไม้ประดับสวยงาม มีกลิ่น
หอม ที่มีสรรพคุณและการใช้ประโยชน์ หัวหรือเหง้ามีรสขม เฝื่อน และเผ็ดเล็กน้อย ช่วยแก้อาการ
เบื่ออาหาร กระตุ้นการหลั่งน้ำย่อย บำรุงร่างกาย ช่วยแก้ร้อนใน แก้โรคบิด ช่วยในการขับลมกระตุ้น
การผายลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ช่วยขับปัสสาวะ บรรเทาอาการปวดท้อง ลดการจุกเสียดแน่นท้อง แก้
ฝีในจุดต่าง ๆ สกัดน้ำมันหอมระเหยได้ (Keita และคณะ, 2543)  
 จากสารสกัดหยาบหัวกระทือมีลักษณะหนืด สีน้ำตาลเข้ม โดยการแช่หมักด้วยเอทานอลเวลา 
3 วัน (2 รอบ) อาศัยหลักการ Like Dissolves Like ตัวถูกละลายที่มีขั้วละลายในตัวทำละลายที่มีขั้ว
เหมือนกัน ดึงดูดระหว่างโมเลกุลมีข้ัวเป็นแรงไดโพล-ไดโพล (Dipole - Dipole) ดังนั้น ในการทดลอง
จะทราบว่าตัวถูกละลายคือสารสกัดที่อยู่ในหัวกระทือ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารมีขั้วจึงละลายในตัวทำ
ละลายเอทานอลมีคุณสมบัติเป็นสารมีขั้วเหมือนกัน (รัตนา อินทรานุปกรณ์ , 2547) การตรวจหา
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สารพฤกษเคมีเบื้องต้นโดยวิธีการทดสอบปฏิกิริยาการเกิดสีหรือการตกตะกอน พบซาโปนิน แอลคา
ลอยด์ แอนทราควิโนน แทนนิน และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์  ซึ ่งสารกลุ ่มดังกล่าวได้มีรายงานว่า                    
ซาโปนินเป็นสารประกอบประเภทไกลโคไซด์ที่มีส่วนอะไกลโคนเป็นสารสเตอรอยด์หรือไตรเทอร์พี
นอยดจ์ับกับน้ำตาลหรืออนุพันธ์น้ำตาลที่C3เป็นสารลดแรงตึงผิวมีคุณสมบัติทำให้เกิดฟองเมื่อเขย่ากับ
น้ำ เป็นสารต้านจุลินทรีย์ สารต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งการดูดซึมคอลเลสเตอรอลในลำไส้เล็กหรือ
ช่วยการดูดซึมกรดน้ำดี แอลคาลอยด์เป็นสารที่เป็นด่าง มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ มีรสขม ไม่
ละลายน้ำ แต่ละลายได้ดีในตัวทำละลายอินทรีย์เป็นสารที่พบมากในพืชสมุนไพร มีประโยชน์ในการ
รักษาโรคต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นยาระงับปวด ยาชาเฉพาะที่ ยาแก้ไอ แก้หอบหืด ยารักษาแผลในกระเพาะ
และลำไส้ ยาลดความดัน ตลอดจนยาที่ควบคุมการเต้นของหัวใจ เป็นต้น (วาทินี เสล่ ราษฎร์, 2559)                   
แอนทราควิโนนนำมาใช้เป็นยาระบาย และยาถ่ายอย่างกว้างขวางโดยออกฤทธิ์เป็น Stimulant 
cathartics นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์เป็นสีย้อม ใช้เป็นยารักษาเชื้อราท่ีผิวหนัง และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัส 
Herpes simplex type 1 อีกด้วย (รัตนา อินทรานุปกรณ,์ 2547)  แทนนินเป็นสารประกอบเชิงซ้อน
พวกฟีนอลิก  มีโมเลกุลใหญ่ และมีโครงสร้างซับซ้อน  ทางการแพทย์พบว่าสามารถใช้เป็นยารักษา
โรคท้องเสียได้  มีคุณลักษณะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยต้านมะเร็ง ลดความดันโลหิต ลดไขมันใน
เลือด (ปาริชาติ พจนศิลป์, 2561) และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์  เป็นสารออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อหัวใจโดยไป
เพิ ่มแรงบีบตัวของกล้ามเนื ้อหัวใจ ใช ้ร ักษาโรคหัวใจวาย และลดอาการบวมของน้ำลงได้                                  
(จันทร์เพ็ญ  โคตรภูธร, 2559) 
 จากการสกัดน้ำมันหอมระเหยที่ได้มีลักษณะใส ไม่มีสี และมีกลิ่นเฉพาะตัว เพ่ือทดสอบฤทธิ์
การต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิค TLC Screening for DPPH Radical Scavenger พบว่าน้ำมันหอม
ระเหยมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ  โดยมีรายงานการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูล DPPH ซึ่งอนุมูล 
DPPH เป็นอนุมูลไนโตรเจนที่คงตัว สารต้านอนุมูลอิสระจะให้หรือรับอิเล็กตรอนแก่อนุมูล DPPH ทำ
ให้ได้เป็นสาร diphenyl picrylhydrazyl (DPPH:H) ที่ไม่เป็นอนุมูลอีกต่อไป (ณพัฐอร  บัวฉุน, 2562) 
สารสำคัญที่มีองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหย คือ สารกลุ่มมอโนเทอร์พีน เช่น แอลฟา-
ไพนีน แคมฟีน ลิโมนีน การบูร และสารกลุ่มไดเทอร์พีน เช่น ฮูมูลีน และซีรัมโบน (กรมการแพทย์แผน
ไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป) จากการนำน้ำมันหอมระเหยกระทือมาทำ
การทดลองด้วยเทคนิค GC-MS พบว่า มีองค์ประกอบทางเคมีมากกว่า 50 ชนิด ซึ่งมีสารกลุ่มเทอร์พีน
เป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ซาบินีน (Sabinene) ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อราโรค
พืชได้ดี (ทรรศนีย์ พัฒนเสรี, ม.ป.ป.) เทอร์พีนที่พบอีกชนิดหนึ่งคือ 1,8-ซิเนออล (1, 8-Cineole) ซึ่งมี
รายงานการวิจัยฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยมหาหงส์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของสิว มีฤทธิ์ใน
การต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา (นลิน วงศ์ขัตติยะ และคณะ, 2559) นอกจากนี้ยังพบแอลฟา-ไพนีน 
(alpha-Pinene) ซึ่งมีรายงานว่าพบในน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะนาวมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้ง
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เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ฤทธิ์ยับย้ังมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งเต้านม (ฐานข้อมูล
เครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ม.ป.ป.)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และ
ทราบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยมีองค์ประกอบที่มีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงเห็นควรศึกษาหาปริมาณสารแต่ละองค์ประกอบ และหา
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธีต่าง ๆ ตลอดจนฤทธิ์การต้านจุลชีพเพื ่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพ่ิม
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และพืชสมุนไพรไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 กะทิเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารไทยที่สำคัญหลากหลายชนิด ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศคือการปลอมปนของกะทิโดยวัสดุที่มีราคาถูกและมีลักษณะ
ทางกายภาพที่คล้ายกับกะทิ น้ำมักถูกนำมาใช้ปลอมปนในกะทิซึ่งทำให้ยากต่อการแยกได้ด้วยตาเปล่า 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตรวจสอบการปลอมปนของน้ำในน้ำกะทิสดด้ วยเทคนิคเนียร์
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ตัวอย่างของน้ำกะทิสดได้มาการการคั้นกะทิจากมะพร้าวซึ่งซื้อมาจาก
ตลาด น้ำกะทิถูกนำมาผสมด้วยน้ำกลั ่นที ่ระดับการผสมตั้งแต่ 10-90 %w/w เนียร์อินฟราเรด
สเปกตรัมถูกบันทึกในช่วงเลขคลื่น 12500 ถึง 4000 cm-1 สเปกตรัมเนียร์อินฟราเรดเริ่มต้นถูกใชใ้น
การสร้างแบบจำลองด้วยเทคนิค partial least squares regression (PLSR) แบบจำลองแสดงถึง
สมรรถนะในการตรวจสอบกะทิปลอมปนในกลุ่มข้อมูลสร้างแบบจำลองและทดสอบแบบจำลองด้วย

ค่า Rtraining
2  = 0.96 และ Rtesting

2  = 0.85 ตามลำดับ ผลที ่ได ้น ี ้แสดงให้เห็นถ ึงแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจสอบการปลอมปนของน้ำในกะทิได้ 
 
คำสำคัญ : กะทิ, การปลอมปน, เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี 
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Abstract 
 Coconut milk is important ingredient for cooking many Thai food. An issue for 
domestic and international customers is adulterated coconut milk with cheap and 
analogous materials.  Water has been often used to adulterate in coconut milk which 
is difficult for detecting with visualization. This research aims to study on determination 
of adulteration of water in coconut milk by using near infrared spectroscopy. The fresh 
coconut milk sample was obtained from crushing of coconut which was bought from 
market. Coconut milk was mixed with distilled water at level of 10-90 %w/w. Near 
infrared spectra were recorded in range of 12500 – 4000 cm-1. The raw spectra were 
used to establish the model with partial least squares regression (PLSR) technique. The 
model showed performance of determination of adulterated coconut milk on training 

and testing set with Rtraining
2  = 0.96 และ Rtesting

2  = 0.85 respectively. This result presented 
the guideline for application of near infrared spectroscopy to detect adulteration of 
water in coconut milk. 
 
Keyword : Coconut milk, Adulteration, Near infrared spectroscopy 
 
บทนำ 

กะทิเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารไทยที่สำคัญหลากหลายชนิดจึงทำให้กะทิมีความ
ต้องการจากท้องตลาดสูง อุตสาหกรรมกะทิจึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำ 
(ผ ู ้ เพาะปลูก) ไปจนถึงผ ู ้ประกอบการแปรรูปขนาดใหญ่ที ่ม ีตลาดทั ้งในประเทศและส่งออก 
องค์ประกอบทางเคมีของกะทิประกอบด้วย ไขมัน  (15.44 – 38.0%) โปรตีน (2.06 – 3.50%) 
ความชื้น (52.0 – 74.6%) เถ้า (0.64 – 0.90%) คาร์โบไฮเดรต (2.7 – 6.88%) (Alyaqoubi et al., 
2015). ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกพริกไทยที่สำคัญในลำดับต้นๆ ของโลก ปัจจุบันประเทศ
ไทยมีการส่งออกกะทิในปี 2560 - 2564 ในปริมาณประมาณ 250,000 ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าการ
ส่งออกถึงประมาณ 15,000 ล้านบาท (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2565) ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้น
ในอุตสาหกรรมกะทิทั้งการบริโภคในและนอกประเทศที่สำคัญคือการปลอมปนของวัสดุ วัสดุอื่นที่มี
ราคาถูกและมีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายลงในกะทิ วัสดุที่มีราคาถูก หาได้ง่ายในชีวิตประจำวันและ
มักถูกนำมาปลอมปนในกะทิคือน้ำ ซึ่งทำให้เมื่อนำน้ำมาผสมในกะทิแล้วทำให้แยกได้ด้วยตาเปล่าได้
ยากมาก การปลอมปนของน้ำในกะทิทำให้ปริมาณของน้ำกะทิที่ถูกจำหน่ายมากขึ้นแต่คุณภาพย่อม
ด้อยลง กะทิปลอมปนนี้ย่อมเป็นการลดความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคท่ีต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ 
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แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบไปถึงประเทศคู่ค้ากะทิที่สำคัญของไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา และเยอรมัน ปัญหาการปลอมปนนี้อาจทำให้ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ
เหล่านั้นมองหาแหล่งจำหน่ายแหล่งใหม่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ดังนั้นหากมีวิธีการในการตรวจสอบการปลอมปนที่สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว และ
สามารถคัดแยกกะทิบริสุทธิ์จากกะทิปลอมปนย่อมเป็นการยืนยันคุณภาพของกะทิต่อผู้บริโภคและ
ประเทศคู่ค้าสำคัญเหล่านี้ได้ ในการตรวจสอบการปลอมปนของน้ำในกะทิไม่สามารถทำได้ด้วยตา
เปล่าจำเป็นต้องใช้วิธีวิเคราะห์ทางเคมีที่มีขั้นตอนยุ่งยากและใช้เวลานาน การนำเทคโนโลยีในการ
ตรวจสอบคุณภาพทางวิธีวิเคราะห์ทางเคมีที่สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว มีต้นทุนต่ำ ไม่ต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เข้ามาช่วยแก้ปัญหาการปลอมปนของน้ำในกะทิจะเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนนี้ได้  

เทคโนโลยีในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจคือเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปก
โทรสโกปี วิธีการนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ในระดับอุตสาหกรรม เช่น อาหาร ยา ผลิตผลทางการเกษตร จากงานวิจัยที่ผ่านมา
เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีถูกนำมาประยุกต์ใช้ตรวจสอบการปลอมปนของสิ่งอื ่นใน
ผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำผึ้ง (Guelpa et al., 2017; Li et al., 2017; Bazar et al., 2016), แป้ง kudzu 
(Xu et al., 2015), ซอสถั่วเหลือง (Thitibunjan and Sirisomboon, 2014), แป้งรากบัวจีน (Xu et 
al., 2013) และ แป้ง shanyao (Ma et al., 2017) งานวิจัยข้างต้นแสดงผลการทดลองไปในแนวทาง
เดียวกันคือเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีมีสมรรถนะในการตรวจสอบการปลอมของวัสดุ
ต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ จากข้อมูลนี ้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้อย่างสูงในการใช้เทคนิคเนียร์
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจสอบการปลอมปนของน้ำในกะทิ ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเห็นถึง
ความน่าสนใจและความเป็นไปได้สูงในประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการ
ตรวจสอบการปลอมปนของแป้งจากปลายข้าวและลูกเดือยในพริกไทยป่น  

งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาการตรวจสอบการปลอมปนของน้ำในน้ำกะทิด้วยเทคนิคสเปกโทรส
โกปีอินฟราเรดย่านใกล้ หากเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีมีความสามารถในการตรวจสอบ
การปลอมปนได้ย่อมช่วยเรื่องของการรับรองความบริสุทธิ์และคุณภาพของกะทิ ซึ่งส่งผลต่อความ
น่าเชื่อถือของคู่ค้ากะทิของประเทศไทยและผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศได้ 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการตรวจสอบการปลอมปนของน้ำในกะทิด้วยเทคนิคเนียร์
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 คลื่นแสงเนียร์อินฟราเรดมีช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 800-2500 nm สามารถแบ่งช่วงความ
ยาวคลื่นออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงคลื่นสั้นที่มีความยาวคลื่น 800-1100 nm และช่วงคลื่นยาวที่มีความ
ยาวคลื่น 1100-2500 nm (Osborne et al., 1993) พลังงานของคลื่นแสงเนียร์อินฟราเรดจะอยู่
ในช ่วงท ี ่สอดคล ้องก ับการส ั ่น (vibration) แบบโอเวอร ์โทน (Overtone) และคอมบิเนชั่น 
(Combination) ของพันธะภายในโมเลกุลของสารโดยเฉพาะพันธะไฮโดรเจน (เช่น O-H, C-H, N-H) 
หากการสั่นของพันธะใดเกิดที่ความถี่ที ่ตรงกับความถี่ของคลื่นแสงเนียร์อินฟราเรดก็จะเกิดการ
ดูดกลืนพลังงานขึ้น (วิชัย ริ้วตละกลู และคณะ, 2527) ซึ่งการดูดกลืนแสงเนียร์อินฟราเรดใช้มากใน
การวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารประกอบอินทรีย์ในผลผลิตต่างๆ น้ำมีพันธะโมเลกุลเป็นพันธะ
ไฮโดรเจนดังนั้นเมื่อมีผสมน้ำลงในกะทิจึงมีความเป็นไปได้ที่เนียร์อินฟราเรดจะตรวจวัดการปลอมปน
ของน้ำในกะทิได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลการดูดคลื่นแสงอินฟราเรดที่ความยาวคลื่นต่างๆ หรือเรียกว่า
สเปกตรัมจะยังไม่สามารถใช้ในการตรวจสอบกะทิปลอมปนได้จำเป็นต้องใช้เทคนิคเคโมเมทริกส์ 
(Chemometric) เพ่ือใช้ในการสร้างแบบจำลองในการทำนายระดับการปลอมปนของน้ำในกะทิต่อไป 
เช่น การสร้างแบบจำลองด้วยเทคนิค partial Least Squares Regression (PLSR)  
 
วิธีการดำเนินการ 

ตัวอย่างมะพร้าวกะทิถูกซ้ือนำมาจากท้องตลาดนำมาขูดและคั้นน้ำกะทิ หลังจากนั้นตัวอย่าง
ของกะทิถูกนำมาผสมด้วยน้ำกลั่น โดยผสมน้ำลงในกะทิด้วยสัดส่วนต่างๆ ทั้งสิ้น 9 ระดับ 10, 20, 
30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90%w/w ในการผสมแต่ละครั้งตัวอย่างกะทิปลอมปนถูกเขย่าให้เข้า
กันและบรรจุลงในขวดสีชา ก่อนการวัดสเปกตรัมตัวอย่างถูกตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภุมิ 25 องศาเซลเซียสเป็น
เวลา 30 นาที  

สเปกตรัมเนียร์อินฟราเรดถูกบันทึกบนตัวอย่างกะทิบริสุทธิ์และกะทิปลอมปน แต่ละตัวอย่าง
จะถูกแบ่งออกเป็น 10 ส่วนเท่าๆ กัน ตัวอย่างถูกเทลงในหลอดแก้วทรงกระบอกและกดทับด้วยแท่น
อลูมิเนียมเพื่อวัดสเปกตรัม สเปกตรัมของตัวอย่างจะถูกบันทึกด้วยเครื่อง FT-NIR spectrometer 
(MPA, Bruker, Germany) ท ี ่ความยาวคลื ่น 12,500-4,000 cm-1 (800-2,500 nm) ในโหมด 
reflectance ด้วยความละเอียดในการวัด 8 cm-1 ภาพที่ 1 แสดงการเก็บข้อมูลเนียร์อินฟราเรดด้วย
เครื่อง FT-NIR spectrometer (MPA, Bruker, Germany) 
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ภาพที่ 1 การเก็บข้อมูลเนียร์อินฟราเรดด้วยเครื่อง FT-NIR spectrometer (MPA, Bruker, 

Germany) 
ข้อมูลสเปกตรัมจำนวน 100 ตัวอย่าง (สเปกตรัมของกะทิบริสุทธิ์ 10 ตัวอย่างและสเปกตรัม

ของกะทิปลอมปนที่ 9 ระดับการปลอมปนจำนวน 90 ตัวอย่าง) ถูกแบ่งออกเป็นชุดสร้างแบบจำลอง 
(training set) และชุดทดสอบแบบจำลอง (testing set) ด้วยอัตราส่วน 80:20 ตามลำดับ ข้อมูลชุด
สร้างแบบจำลองถูกใช้สร้าวแบบจำลองในการตรวจสอบการปลอมปนด้วยน้ำในกะทิถูกสร้างโดย
เทคนิค partial least square regression (PLSR) การทดสอบแบบจำลองชุดสร้างแบบจำลอง
ดำเนินการด้วยวิธีการ leave-one-out cross validation จากนั้นแบบจำลองที่ถูกสร้างขึ้นถูกนำมา
ทดสอบสมรรถนะกับชุดทดสอบแบบจำลองและรายงานผลสมรรถนะด้วยค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์  

(coefficient of determination) ของชุดสร้างแบบจำลองและชุดทดสอบแบบจำลอง (Rtraining
2  และ 

Rtesting
2 ) ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (root mean square error) ของชุดสร้าง

แบบจำลองและชุดทดสอบแบบจำลอง (RMSEtraining และ RMSEtesting)  
 
ผลการวิจัย 
 ภาพที่ 2 แสดงสเปกตรัมเนียร์อินฟราเรดของกะทิและกะทิปลอมปนด้วยน้ำที่ระดับต่างๆ พีค
ของการดูดกลืนพลังงานของคลื่นเนียร์อินฟราเรดเกิดขึ้นชัดเจนที่เลขคลื่นเท่ากับ 6900 และ 5155 
cm-1 (ซึ่งเท่ากับความยาวคลื่นเท่ากับ 1450 และ 1940 nm ตามลำดับ) พีคทั้งสองนี้สอดคล้องกับ
การสั่นสะเทือนของน้ำแบบโอเวอร์โทนอันดับที่ 1 และคอมบิเนชั่นของพันธะ O-H (Osborne and 
Fearn, 1986) สเปกตรัมแสงเนียร์อินฟราเรดของกะทิที่ปลอมปนด้วยน้ำมีแนวโน้มแตกต่างจากกะทิ
บริสุทธิ์ซึ ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคเนียร์อินฟรารเดสเปกโทรสโกปีในการ
ตรวจสอบระดับการปลอมปนของน้ำในกะทิ อย่างไรก็ตามสเปกตรัมเริ่มต้นอาจจะได้รับผลกระทบ
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ต่างๆ ในระหว่างการตรวจวัด เช่น สัญญาณรบกวน ผลของอุณหภูมิ ลักษณะทางกายภาพของ
ตัวอย่างต่อผลการดูดกลืนแสง ดังนั้นสเปกตรัมเริ่มต้นควรได้รับการดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เห็น
พฤติกรรมของสเปกตรัมได้ชัดเจนขึ้น เช่น การปรับปรุงสเปกตรัมด้วยวิธีอนุพันธ์อันดับที่ 2 ดังแสดง
ในภาพที่ 3 จากรูปพีคการดูดกลืนแสงเนียร์อินฟราเรดจะกลับหัวเนื่องการการปรับปรุงด้วยวิธีอนุพันธ์
อันดับที่ 2 ส่งผลให้เกิดพีคที่เด่นชัดขึ้นมา ได้แก่ 6900, 5780, 5155 และ 4565 cm-1 (1450, 1725, 
1940, 2190 nm ตามลำดับ) โดยพีคที่เลขคลื่น 5900 cm-1 เป็นพีคการสั่นสะเทือนแบบโอเวอร์โทน
อันดับที่ 1 ของพันธะ CH3 สำหรับพีคที่เลขคลื่น 4565 cm-1 เป็นการสั่นสะเทือนของพันธะ HC=CH 
แบบคอมบิเนชั่น โดยทั้งสองพันธะนี้เป็นพันธะโครงสร้างของไขมัน (Osborne and Fearn, 1986)  
 

 
ภาพที่ 2 สเปกตรัมเนียร์อินฟราเรดของกะทิและกะทิปลอมปนด้วยน้ำที่ระดับต่างๆ 

 
ภาพที่ 3 สเปกตรัมเนียร์อินฟราเรดที่ถูกดำเนินการปรับปรุงด้วยวิธีอนุพันธ์อันดับที่ 2 ของกะทิและ

กะทิปลอมปนด้วยน้ำที่ระดับต่างๆ 
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ตารางที ่ 1 แสดงผลการทำนายระดับการปลอมปนของน้ำในกะทิด้วยเทคนิคเน ียร์
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี แบบจำลองเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีที ่สร้างจากเทคนิ ค PLSR 
พัฒนาขึ ้นด้วยค่า principal component (PC) เท่ากับ 11 จากผลการทำนายแสดงให้เห็นว่า
แบบจำลองมีสมรรถนะในการตรวจสอบระดับการปลอมปนของน้ำในกะทิ โดยผลการทำนายข้อมูลใน

ชุดสร้างแบบจำลองด้วยเทคนิค PLSR แสดงค่า Rtraining
2 = 0.96 และค่า RMSEtraining = 5.91 %w/w 

และการทำนายข้อมูลในชุดทดสอบแบบจำลองแสดงค่า Rtesting
2 = 0.85 และค่า RMSEtesting = 11.13 

%w/w ผลการทำนายนี้แสดงให้เห็นว่าเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีมีความสามารถในการ
ตรวจสอบระดับการปลอมปนของน้ำในกะทิ ภาพที่ 4 แสดงแผนภาพการกระจายตัวของผลการ
ทำนายของชุดสร้างแบบจำลองและชุดทดลองแบบจำลอง 

ตารางท่ี 1 ผลการทำนายระดับการปลอมปนของน้ำในกะทิด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปก
โทรสโกป ี
แบบจำลอง PC การทำนายชุดสร้างแบบจำลอง ก า ร ท ำ น า ย ช ุ ด ท ด ส อ บ

แบบจำลอง 

Rtraining
2   RMSEtraining  

(%w/w) 
Rtesting

2  RMSEtesting 

(%w/w) 
PLSR 11 0.96 5.91 0.85 11.13 

 

 
ภาพที่ 4 แผนภาพการกระจายตัวของผลการทำนายของชุดสร้างแบบจำลอง (a) และชุดทดลอง

แบบจำลอง (b) 
 ภาพที่ 5 แสดงสัมประสิทธิ์การถดถอยจากแบบจำลองที่สร้างด้วยวิธี  PLSR ค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยเป็นค่าที่แสดงถึงระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น (ค่าการดูดคลื่นแสงเนียร์อินฟราเรดที่
ความยาวคลื่นต่างๆ) กับตัวแปรตาม (ค่าระดับการปลอมปน) จากแบบจำลองที่สร้างจากเทคนิค 
PLSR โดยหากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมีค่าสูงที่ตำแหน่งความยาวคลื่นใดแสดงว่าความยาวคลื่นนั้น
มีอิทธิพลต่อแบบจำลองการทำนายระดับการปลอมปนของน้ำในกะทิ จากรูปค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยมีค่าสูงที่เลขคลื่น 7170, 6900, 5780, 5265, 5155, 4925, 4565 และ 4065 cm-1 (1395, 
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1450, 1725, 1900, 1940, 2030, 2190 และ 2460 nm) โดยพีคเหล่านี้สัมพันธ์กับการสั่นสะเทือน
ของพันธะทางเคมีของน้ำ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน โดยที่เลขคลื่น 6900 และ 5155 cm-1 
สอดคล้องกับการสั่นสะเทือนของน้ำแบบโอเวอร์โทนอันดับที่ 1 และคอมบิเนชั่นของพันธะ O-H การ
สั่นสะเทือนของพันธะทางเคมี CH2 ของไขมันแบบคอมบิเนชั่นและแบบโอเวอร์โทนอันดับที่ 1 ที่เลข
คลื่น 7170 และ 5780 cm-1 นอกจากนั้นมีการสั่นสะเทือนของพันธะทางเคมี HC=CH ของไขมัน
แบบคอมบิเนชั่น 4565 cm-1 พันธะทางเคมีของคาร์โบไฮเดรตแสดงขึ้นที่เลขคลื่น 5265 และ 4065 
cm-1 โดยสัมพันธ์กับการสั่นสะเทือนแบบคอมบิเนชั่นของ starch พีคของโปรตีนแสดงให้เห็นที่เลข
คลื่น 4925 cm-1 ซึ่งสอดคล้องกับการสั่นสะเทือนของพันธะ CONH2 แบบโอเวอร์โทนอันดับที่ 2 จาก
ที่กล่าวมมานี้แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีที่สร้างจากเทคนิค PLSR ที่ใช้
ในการตรวจสอบการปลอมปนของน้ำในกะทิเกิดขึ ้นจากความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของ
องค์ประกอบทางเคมีในกะทิจากการปลอมปนของน้ำ 
 

 
ภาพที่ 5 สัมประสิทธิ์การถดถอยจากแบบจำลองที่สร้างด้วยวิธี PLSR 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาครั้งนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการตรวจสอบการปลอมปน

ของน้ำในกะทิด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเทคนิคเนียร์
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีมีความสามารถในการตรวจสอบระดับการปลอมปนของน้ำในกะทิโดย

แบบจำลองที่สร้างด้วยเทคนิค PLSR จากสเปกตรัมเริ่มต้นแสดงค่า Rtraining
2  = 0.96 และ Rtesting

2  = 
0.85 ผลที่ได้นี ้แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการประยุกต์ใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการ
ตรวจสอบการปลอมปนของน้ำในกะทิในระดับอุตสาหกรรมได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 แบบจำลองที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เกิดขึ้นจากตัวอย่างกะทิจากมะพร้าวจากแหล่งที่มาเดียว 
ซึ่งหากต้องการให้แบบจำลองที่ใช้ในตรวจสอบการปลอมปนของน้ำในกะทิครอบคลุมมะพร้าวมากขึ้น
ควรใช้ตัวอย่างจากหลายแหล่งที่มาในจังหวัดหรือประเทศต่างๆ เนื่องจากมะพร้าวที่เพาะปลูกในแต่
ละแหล่งเพาะปลูกจะมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน ดังนั้นหลากแบบจำลองเนียร์อินฟราเรดส
เปกโทรสโกปีถูกสร้างจากตัวอย่างมะพร้าวหลากหลายแหล่งที่มาย่อมมีความสามารถในการตรวจสอบ
ได้ครอบคลุมตัวอย่างจากแหล่งที่มาเหล่านั้น 
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แบบจำลองสำหรับประมาณค่าปริมาณเมฆจากค่ารังสีอาทิตย์รวมในจังหวัดภูเก็ต 
Model for Estimating the Cloud Cover from Global Solar Radiation  

in Puket Province, Thailand 
 

สุวิทย์ เพชรห้วยลึก1 

Suwit  Phethuayluk 

 

บทคัดย่อ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาแบบจำลองการประมาณค่าปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนจาก
ข้อมูลรังสีอาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ยรายเดือนในจังหวัดภูเก็ตระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2560 และ     
ทดสอบแบบจำลองด้วยข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 – 2563 โดยใช้แบบจำลองในรูปของสมการเอ็มพิริ
คัล 9 รูปแบบ ที่พัฒนามาจากสมการถดถอยเชิงเส้นของ Angström-Prescott และรูปแบบสมการ
อื ่นๆ ได้แก่ สมการกำลังสอง สมการกำลังสาม ลอการิทึม เอ็กโพเนนเชียล และยกกำลัง เป็นต้น               
ผลการการศึกษา พบว่า แบบจำลองที่ให้ผลทดสอบสมรรถนะดีที่สุด อยู่ในรูปความสัมพันธ์ระหว่ าง
อัตราส่วนปริมาณเมฆรายวันเฉลี ่ยรายเดือนต่อค่าปริมาณเมฆสูงส ุดของการวัด  (

0C / C ) และ                           
ค ่าร ั งส ีอาท ิตย์  รวมต ่อร ั งส ีอาท ิตย ์นอกบรรยากาศโลกรายว ัน เฉล ี ่ยรายเด ือน (

0H / H )                             

เป็น  0 0C C 0.9525exp(1 H / H ) 0.9193= − − ที่ให้ผลการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (R)  ค่าสัมประสิทธิ์ Nash-Sutcliffe (NS)  ความคลาดเคลื่อนยกกำลังสองเฉลี่ยรากที่สอง 
(RMSE) ความคลาดเคลื่อนในรูปความเอนเอียงเฉลี่ย (MBE)  ความคลาดเคลื่อนในรูปความเอนเอียง
สมบูรณ์เฉลี่ย (MABE)  ร้อยละความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (MPE)  ร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์
เฉลี่ย (MAPE) และค่าสถิติแบบที (t-stat) เท่ากับ 0.884  0.781  0.468  0.310  0.340  5.086 %  
5.561 % และ 2.929 ตามลำดับ โดยได้ค่าประเมินตัวบ่งชี้สมรรถนะทั้งหมด (GPI) เท่ากับ 0.619  
แสดงว่าค่าท่ีได้จากแบบจำลองแบบเอ็กโพเนนเชียลและจากการวัดมีความสอดคล้องกัน และสามารถ
นำไปใช้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกันได้ 

คำสำคัญ : ปริมาณเมฆ  ค่ารังสีอาทิตย์รวม  สมการเอ็มพิริคัล  จังหวัดภูเก็ต 
 
 
 
 

 
1 ผศ., สาขาวิชาฟิสิกส ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ พัทลุง 93210 
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Abstract 
In this research, the monthly average daily cloud amount estimation model is 

developed from the monthly average daily global solar radiation data in Puketi 
province between 2006 -2016, and test the model with data from 2017-2019.  In this 
study, nine empirical models were derived from the Angström-Prescott linear 
regression model and its derivatives such as quadratic, cubic, logarithmic, exponential 
and power.  The result found that the best performance  model  was correlated  
between  the  ratio of monthly average daily cloud amount to maximum cloud volume 
of measurement (

0C / C ), and the monthly average daily global solar radiation per daily 

extraterrestrial radiation (
0H / H ) as  0 0C C 0.9525exp(1 H / H ) 0.9193= − − .  That 

provides statistical  analysis  results  are  the  correlation coefficient (R), the Nash-
Sutcliffe coefficient (NS), root mean square error (RMSE), mean bias error (MBE), mean 
absolute bias error (MABE), mean percentage error (MPE), mean absolute percentage 
error (MAPE) and t-statistic (t-stat) equal to .884  0.781  0.468  0.310  0.340  5.086 %  
5.561 % and 2.929, respectively.  This received a global performance indicator (GPI) 
assignment of 0.619.  According to the results, the exponential model predicted and 
the measurements are consistent and can be applied to other a similar climate area. 

Keywords : cloud amount, global solar radiation, empirical equation, Puket province 
 
บทนำ 

ดวงอาทิตย์ถือเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรา พลังงานที่                
แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์จะอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความยาวคลื่นต่างๆ ตั้งแต่รังสีแกมมา
ไปจนถึงคลื่นวิทยุ ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า รังสีอาทิตย์ (solar radiation) รังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศ
โลกเป็นปริมาณที่เราสามารถหาได้อย่างแม่นยำโดยอาศัยการตรวจวัดด้วยดาวเทียม หรือคำนวณทาง
ทฤษฎี ทั้งนี้ปริมาณของรังสีอาทิตย์ท่ีตกกระทบ ณ ตำแหน่งใดๆ ที่ส่วนบนของชั้นบรรยากาศ (top of 
atmosphere, TOA) จะมีค่ามากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ และมุมตก
กระทบ ซึ่งเราสามารถคำนวณตัวแปรต่างๆ ดังกล่าวนี้ได้อย่างแม่นยำโดยอาศัยทฤษฎีฟิสิกส์ดารา
ศาสตร์ ข้อมูลรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกมีความสำคัญต่อการออกแบบอุปกรณ์ท่ีใช้งานในอวกาศ
ต่างๆ อาทิเช่น เซลล์สุริยะของดาวเทียมหรือยานอวกาศต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้ทำ
การวัดและศึกษาความเข้มรังสีดวงอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกกันมาอย่างต่อเนื่อง หากพิจารณา
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พลังงานแสงอาทิตย์รวมทุกความยาวคลื่นที่เดินทางจากดวงอาทิตย์มาตกกระทบตั้งฉากบนพื้นที่ 1 
ตารางเมตร จากระยะทางเฉลี่ย 1 AU จะมีความเข้มของรังสีประมาณ 1,367 W/m2 เรียกว่า ค่าคงที่
สุริยะ (solar constant)   

รังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก เมื่อเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศลงมายังพ้ืนโลกของเรา จะถูก
ลดทอนความเข้ม ในรูปของการกระเจิงและดูดกลืนโดยเมฆและองค์ประกอบต่างๆ ในบรรยากาศ 
เช่น ฝุ่นละออง โอโซน ไอน้ำ และโมเลกุลก๊าซต่างๆของอากาศ ทั้งนี้เราสามารถจำแนกส่วนของรังสี
อาทิตย์ที่ตกกระทบพ้ืนโลกได้เป็น 2 ส่วน คือ รังสีตรง (direct radiation) และรังสีกระจาย (diffuse 
radiation) ซึ่งผลรวมของรังสีทั ้ง 2 ส่วนนี้ เรียกว่า รังสีรวม (global radiation) ดังนั้นการวัดรังสี
อาทิตย์บนพื้นโลกสามารถกระทำได้หลากหลายวิธีการด้วยกัน  ดังนั้นเมื่อวัดรังสีอาทิตย์ที่ถูกลดทอน
และผ่านลงมาถึงพ้ืนผิวโลกก็จะสามารถหาปริมาณเมฆที่ครอบคลุมในพ้ืนที่นั้นๆ ได้   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือต้องการสร้างสมการถดถอยแบบเอ็มพิริคัลสำหรับการทำนายปริมาณเมฆที่ปกคลุม
ท้องฟ้าจากค่ารังสีอาทิตย์รวมเหนือจังหวัดภูเก็ต 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ทำการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกรายวัน 0(H )  แล้ว
นำมาเฉลี่ยรายเดือนใน MJ/m2-day ของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ตโดยใช้สมการความสัมพันธ์ 
(Girma Dejene Nage, 2018) 

SC s
0 s

24 3,600I 360d
H 1 0.033cos cos cos sin sin sin

365 180

    
= +    +          

 (1) 

เมื่อ 
0H  คือ ค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกรายวันเฉลี่ยรายเดือน 2 1(MJm day )− −   SCI  คือ 

ค่าคงที่รังสีอาทิตย์ 2(1,367 Wm )−    คือ มุมละติจูดของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต   คือ 
ค่ามุม declination ของดวงอาทิตย์ 

 
360

23.45sin 284 d
365

 
 = + 

 
 (2) 

เมื่อ d คือ ลำดับที่ของวันในรอบปี  และ 
s คือ ค่ามุมชั่วโมงดวงอาทิตย์ ซึ่งหาได้จาก 

1

s cos ( tan tan )− = −    (3) 
 2. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือน (C) และค่ารังสีอาทิตย์รายวัน
เฉลี่ยรายเดือน (H)  ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตท่ีทำการวัดโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ตในช่วงปี พ.ศ. 
2548-2563  โดยที่ค่าปริมาณเมฆสูงสุดของการวัด 0(C )  เท่ากับ 10 
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  3. แยกข้อมูลออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 -2560 รวมเวลาเป็น 11 ปี 
แล้วนำมาเฉลี่ยเป็นข้อมูลสำหรับสร้างสมการเอ็มพิริคัล  ส่วนข้อมูลส่วนที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 -2563 
นำมาเฉลี่ยเป็นข้อมูลทดสอบสมการเอ็มพิริคัล ดังตารางที่ 3 
 4. สร้างสมการเอ็มพิริคัลของความสัมพันธ์ระหว่างความยาวนานแสงแดดและปริมาณเมฆ ด้วย
สมการ 9 รูปแบบ ที่ปรับปรุงมาจากรูปแบบสมการต่างๆ ได้แก่ สมการถดถอยเชิงเส้น สมการกำลัง
สอง สมการกำลังสาม ลอการิทึม เอ็กโพเนนเชียล และยกกำลัง เป็นต้น 
 5. ทดสอบแบบจำลองสมการที่ได้ในข้อ4และวิเคราะห์ผลการทดสอบด้วยค่าทางสถิติ 
ประกอบด้วย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient, R) (Slavica Brkić and Blanka 
Tuka, 2018)  ค่าสัมประสิทธิ์ Nash-Sutcliffe (Nash-Sutcliffe coefficient, NS) (Qingwen 
Zhang, et al., 2018) ความคลาดเคลื่อนในรูปความเอนเอียงเฉลี่ย (mean bias error, MBE)  
ความคลาดเคลื่อนในรูปความเอนเอียงสมบูรณ์เฉลี่ย (mean absolute bias error, MABE)   
 
ตารางท่ี 1  ค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก และค่ารังสีอาทิตย์รายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัด
ภูเก็ตท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Ho 32.62 34.83 36.80 37.32 36.61 35.94 36.15 36.83 36.71 35.12 32.93 31.79

2005 20.94 23.62 24.01 23.56 17.85 16.64 17.48 19.04 17.51 14.76 15.83 14.30

2006 19.56 22.25 22.24 20.98 17.68 16.49 15.95 16.87 19.39 18.34 20.48 19.03

2007 19.08 23.72 23.06 21.14 16.82 17.73 16.49 14.09 17.77 18.44

2008 20.43 21.13 22.63 21.27 17.74 18.07 19.50 16.77 17.88 18.46

2009 20.81 22.13 20.94 21.31 17.02 19.65 17.05 18.03 16.27 17.84 18.29 19.59

2010 20.28 23.25 23.62 22.96 19.16 16.33 16.43 16.62 17.74 14.49 14.95 14.10

2011 18.12 22.22 16.91 22.83 20.24 16.67 17.49 17.25 17.55 19.48 17.53

2012 18.04 22.42 22.43 19.98 16.60 17.95 18.05 19.05 15.95 20.17 18.15

2013 19.75 19.23 24.11 18.53 17.66 16.43 15.36 17.90 17.14 16.96 16.68 18.30

2014 21.13 23.97 24.24 20.51 19.10 16.24 17.54 17.88 17.90 16.17 17.81 16.40

2015 20.83 22.89 24.13 22.31 21.20 16.30 16.76 15.38 16.54 18.43 17.50 20.16

2016 21.13 23.97 24.24 20.51 19.10 16.24 17.54 17.88 17.90 16.17 17.81 16.40

2017 16.91 22.45 22.92 19.99 15.15 18.37 18.60 17.73 16.30 19.55 16.21 17.72

2018 18.08 23.54 23.98 21.48 19.15 15.90 17.45 18.31 18.32 18.16 18.42 18.00

2019 19.87 24.06 23.86 21.52 18.95 17.79 18.72 17.21 19.05 19.81 19.23 20.42

2020 21.46 22.68 24.61 23.98 17.42 15.99 16.84 18.95 15.43 14.38 18.16 17.14

Monthly Mean Daily of Extraterestrial / Global Solar Radiation (MJ/m
2
-day)

Year
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ตารางท่ี 2  ค่าปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดภูเก็ตท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

 
ความคลาดเคลื่อนยกกำลังสองเฉลี่ยรากที่สอง (root mean square error, RMSE)  ร้อยละความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ย (mean percentage error, MPE)  ร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย (mean 
absolute percentage error, MAPE)  และ ค่าสถิติแบบที (t-statistic, t-stat) (Can Ekici, 2019)  
ด้วยสมการ 

n

i,c c i,m m

i 1

n n
2 2

i,m m i,c c

i 1 i 1

(C C )(C C )

R

(C C ) (C C )

=

= =

 − − 
=

 
− − 

 



 

 (4) 

ตารางท่ี 3  ค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก ค่ารังสีอาทิตย์รวมสำหรับสร้างสมการและทดสอบ
สมการ และค่าปริมาณเมฆสำหรับสร้างสมการและทดสอบสมการ ของข้อมูลรายวันเฉลี่ย
รายเดือนของจังหวัดภูเก็ต 

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2005 3 2 3 4 6 6 6 7 7 8 7 7

2006 5 4 5 5 6 7 7 6 7 6 5 5

2007 5 3 5 6 6 6 7 7 7 7 6 5

2008 5 5 5 6 6 7 6 6 7 6 6 5

2009 4 4 6 6 7 6 7 7 7 6 5 5

2010 5 3 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7

2011 6 4 6 6 6 7 7 7 7 7 6 6

2012 6 5 6 6 7 6 7 6 7 6 6 6

2013 5 5 4 6 7 7 7 6 7 7 6 5

2014 5 3 3 6 6 7 7 7 7 7 6 6

2015 5 4 5 6 6 7 7 7 8 7 6 5

2016 4 5 5 5 7 7 7 8 8 8 6 7

2017 7 5 5 7 7 7 7 7 7 6 7 6

2018 6 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 6

2019 6 4 5 6 7 7 6 7 7 7 6 4

2020 4 4 4 5 7 7 7 6 7 7 7 6

Monthly Average Daily of Cloud Amount (deca)
Year

Ho H Hm C Cm

(MJm
-2

day
-1

) (MJm
-2

day
-1

) (MJm
-2

day
-1

) (deca) (deca)

January 32.62 19.77 19.80 5.03 5.33

February 34.83 22.56 23.43 4.03 4.00

March 36.80 22.73 24.15 4.85 4.67

April 37.32 21.22 22.33 5.78 5.67

May 36.61 18.10 18.51 6.38 7.00

June 35.94 17.20 16.56 6.69 7.00

July 36.15 17.19 17.67 6.88 6.67

August 36.83 17.55 18.16 6.76 6.67

September 36.71 17.31 17.60 7.15 7.00

October 35.12 17.15 17.45 6.76 7.00

November 32.93 17.58 18.60 6.08 6.67

December 31.79 17.45 18.52 5.77 5.33

Month
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n

2

i,m i,c

i 1

n
2

i,m m

i 1

(C C )

NS 1

(C C )

=

=

−

= −

−




 (5) 

n
2

i,m i,c

i 1

1
RMSE (C C )

n =

= −  (6) 
n

i,m i,c

i 1

1
MBE (C C )

n =

= −  (7) 
n

i,m i,c

i 1

1
MABE (C C )

n =

= −  (8) 

n
i,m i,c

i 1 i,m

C C1
MPE 100

n C=

 −
=   

 
  (9) 

n
i,m i,c

i 1 i,m

C C1
MPE 100

n C=

 −
=   

 
  (10) 

t-stat
2

2 2

(n 1)MBE

RMSE MBE

−
=

−
 (11) 

เมื่อ 
i,cC  คือ ค่าปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนที่ได้จากการคำนวณด้วยสมการเอ็มพิริคัล  

cC  คือ 
ค่าปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายปีที่ได้จากการคำนวณเอ็มพิริคัล  

i,mC  คือ ค่าปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ย
รายเดือนที่ได้จากการวัด  

mC  คือ ค่าปริมาณเมฆมรายวันเฉลี่ยรายปีที่ได้จากการวัด และ n  คือ ลำดับ
ที่ของเดือนในรอบปี  โดยที่ค่า MBE และ RMSE มีหน่วยเป็น deca 

6. ทำการวิเคราะห์หาสมการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับค่าปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนของ
จังหวัดภูเก็ตจากค่าทางสถิติในข้อที่ 5 ด้วยค่าประเมินตัวบ่งชี้สมรรถนะทั้งหมด (global 
performance indicator, GPI)  ซึ่งค่า GPI ทีมีค่ามากท่ีสุดจะเป็นแบบจำลองที่มีสมรรถนะดีท่ีสุด ด้วย
สมการ (Qingwen Zhang, et al., 2018) 

7

j j ij

j 1

GPI (y y )
=

 =  −   (12) 

เมื่อ j  มีค่าเท่ากับ -1 สำหรับค่าทางสถิติ R และ NS  ส่วนค่าทางสถิติตัวอ่ืนๆ ทีเหลือ j  มีค่าเท่ากับ 
+1  ส่วนค่า jy  เป็นค่ามัธยฐานของค่าทางสถิติแต่ละตัวของแบบจำลองทั้งหมด และค่า ijy  เป็นค่า
ทางสถิติของแต่ละตัวแบบจำลอง 
 
ผลการวิจัย 
 ได้การสร้างสมการเอ็มพิริคัลทั ้ง 9 รูปแบบ (ดังตารางที ่ 4) ที ่เป็นสมการพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ประกอบด้วย สมการถดถอยเชิงเส้น สมการกำลังสอง สมการกำลังสาม ลอการิทึม เอ็ก



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  2074 

โพเนนเชียล (2 สมการ)  ยกกำลัง สมการผสมถดถอยเชิงเส้นและลอการิทึม และสมการผสมถดถอย
เชิงเส้นและเอ็กโพเนนเชียล ได้ค่าสัมประสิทธ์เอ็มพิริคัลดังในตารางที่ 5   
ตารางท่ี 4  รูปแบบสมการเอ็มพิริคัลทั้ง 9 สมการ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
Model 

No. 
Model type Regression equation modified Source 

1 Linear  0 0C C a b(1 H / H )= + −  Md. Nazmul 
Islam Sarkar and 
Anwarul Islam 
Sifat (2016) 

2 Quadratic 2

0 0 0C C a b(1 H / H ) c(1 H / H ) = + − + −   

3 Cubic 2

0 0

0 3

0

a b(1 H / H ) c(1 H / H )
C C

d(1 H / H )

 + − + −
=  

+ −  

 

4 Logarithmic  0 0C C a bln(1 H / H )= + −  

5 Exponential ( )( )0 0C C a exp b 1 H / H=  −    

6 Power b

0 0C C a(1 H / H ) = −   

7 Exponential  0 0C C a bexp(1 H / H )= + −  A.M. Muzathik, 
et al. (2011) 

8 
Linear 
logarithmic  0 0 0C C a b(1 H / H ) cln(1 H / H )= + − + −  

9 
Linear 
exponential  0 0 0C C a b(1 H / H ) cexp(1 H / H )= + − + −  

เมื่อทดสอบสมการที่ได้ พบว่า ค่าปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดภูเก็ตไม่ได้
แตกต่างกัน โดยแต่ละสมการให้ค่าทางสถิติท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) มีค่าอยู่
ในช่วง 0.864 – 0.924  ค่า NS มีค่าอยู่ในช่วง 0.659 – 0.788 ค่า RMSE มีค่าอยู่ในช่วง 0.460 – 
0.585  โดยที่ค่า MBE มีค่าอยู่ในช่วง 0.307 – 0.396  ค่า MABE มีค่าอยู่ในช่วง 0.339 – 0.467  
สำหรับค่า MPE มีค่าอยู่ระหว่าง  4.996 – 7.411 %  ส่วนMAPE มีค่าอยู่ระหว่าง 5.561 – 8.535 %  
และค่า t-stat มีค่าอยู่ระหว่าง 2.660 – 3.685 ตามลำดับ ดังตารางที่ 5  โดยที่ค่า R และค่า NS ให้
ค่าดีท่ีสุดเมื่อมีค่าเท่ากับ 1  ส่วนค่า RMSE MBE MPE MAPE และ t-stat จะให้ค่าดีที่สุดเมื่อเข้าใกล้
ศูนย ์
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ตารางท่ี 5  แสดงค่าสัมประสิทธ์ถดถอยและค่าทางสถิติท่ีใช้ทดสอบสมการทั้ง 9 รูปแบบ 

 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

สำหรับผลการวิเคราะห์หาแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดที่ได้จากภาพที่ 1 พบว่า ทุก
แบบจำลองให้ผลที่ใกล้เคียงกันมาก โดยแบบจำลองที่ 7 แบบเอ็กโพเนนเชียล ให้ค่า GPI สูงสุดเท่ากับ 
0.619 จึงมีความเหมาะสมที่สุด ด้วยสมการความสัมพันธ์  

 0 0C C 0.9525exp(1 H / H ) 0.9193= − −  (13) 
โดยให้ค่า R NS RMSE MBE MABE MPE MAPE และ t-stat เป็น 0.884  0.781  0.468  0.310  
0.340  5.086 %  5.561 % และ 2.929 ตามลำดับ 

 
ภาพที่ 1  แสดงผลการทดสอบแบบจำลองทั้ง 9 รูปแบบ เปรียบเทียบกับค่าท่ีได้จากการวัด 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ได้สร้างแบบจำลองสมการเอ็มพิริคัลของความสัมพันธ์ที่ได้จากปริมาณเมฆ
รายวันเฉลี่ยรายเดือน (C) และค่ารังสีอาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ยรายเดือน (H) ซึ่งสมการเอ็กโพเนนเชียล
มีความเหมาะสมที่สุดของจังหวัดภูเก็ตเป็น 

Model RMSE MBE MABE MPE MAPE

No. a b c d (deca) (deca) (deca) (%) (%)

1 -0.096 1.497 0.895 0.786 0.463 0.316 0.339 5.270 5.593 3.104 0.435 2

2 -0.675 4.128 -2.932 0.923 0.787 0.462 0.342 0.353 5.981 6.169 3.660 -0.681 7

3 -7.73 53.02 -114.69 84.28 0.903 0.659 0.585 0.396 0.467 7.411 8.535 3.056 -2.829 9

4 1.116 0.666 0.914 0.788 0.461 0.334 0.347 5.753 5.949 3.485 -0.286 5

5 0.171 2.677 0.864 0.760 0.490 0.307 0.365 4.996 6.013 2.660 0.348 3

6 1.496 1.197 0.890 0.776 0.474 0.320 0.350 5.364 5.803 3.030 0.260 4

7 -0.919 0.953 0.884 0.781 0.468 0.310 0.340 5.086 5.561 2.929 0.619 1

8 2.098 -1.215 1.205 0.924 0.781 0.468 0.348 0.360 6.138 6.356 3.685 -0.913 8

9 3.107 7.30 -3.70 0.922 0.788 0.460 0.341 0.351 5.949 6.132 3.651 -0.632 6

Median 0.903 0.781 0.468 0.334 0.351 5.753 6.013 3.104

Rank
Regression Coefficient

NSR t -state GPI
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 0 0C C 0.9525exp(1 H / H ) 0.9193= − −   
โดยให้ค่า R NS RMSE MBE MABE MPE MAPE และ t-stat เป็น 0.884  0.781  0.468  0.310  
0.340  5.086 %  5.561 % และ 2.929 ตามลำดับ โดยได้ค่าประเมินตัวบ่งชี้สมรรถนะทั้งหมด (GPI) 
เท่ากับ 0.619นั่นแสดงว่าค่าที่ได้จากแบบจำลองแบบเอ็กโพเนนเชียลและจากการวัดมีความสอดคล้อง
กัน และสามารถนำไปใช้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกันได้ 
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การประมาณค่ารังสีอาทิตย์รวมจากข้อมูลทางอุตนุิยมวิทยาพื้นผิวที่วัดได้ในจังหวดั
สงขลา 

Estimation of Global Solar Radiation from Measured Meteorological 
Data on Ground Surface in Songkhla Province, Thailand 

 
สุวิทย์ เพชรห้วยลึก1  

Suwit  Phethuayluk 

 
บทคัดย่อ 
 การพัฒนาแบบจำลองการประมาณค่ารังสีอาทิตย์รวมจากข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่วัดได้ ซึ่ง
ใช้ความสัมพันธ์สมการถดถอยแบบเอ็มพิริคัลทั้งหมด 31 สมการ ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2562 และ
ทดสอบแบบจำลองด้วยข้อมูลปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสงขลา  ผลการศึกษาในครั ้งนี ้ พบว่า 
แบบจำลองการประมาณค่ารังสีอาทิตย์รวม (H)  สัมพันธ์กับค่าคงที่รังสีอาทิตย์นอกชั้นบรรยากาศโลก
รายวันเฉลี่ยรายเดือน (H0)  ปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือน (C)  และอุณหภูมิรายวันเฉลี่ยราย
เดือน (T) เป็น ( )2

0H H 0.158 0.018C 0.0058C 0.029T= − + − +   ด้วยผลทดสอบสมรรถนะดีที่สุด
ของค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.855  ค่าสัมประสิทธิ์ Nash-Sutcliffe (NS) เท่ากับ 
0.808  ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยรากที่สอง (RMSE) เท่ากับ 1.707 MJ/m2–day  ค่าความ
เคลื่อนเอนเอียงเฉลี่ย (MBE) เท่ากับ -0.728 MJ/m2–day   ค่าความคลาดเคลื่อนเอนเอียงสัมบูรณ์
เฉลี่ย (MABE) เท่ากับ 1.488 MJ/m2–day    ร้อยละความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (MPE) เท่ากับ -3.20 %  
ร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) เท่ากับ 9.05 %  และค่าสถิติแบบที (t-stat) เท่ากับ 
1.56  โดยได้ค่าประเมินตัวบ่งชี้สมรรถนะทั้งหมด (GPI) เท่ากับ 28.01   ดังนั้นแบบจำลองสหสัมพันธ์
ที่พัฒนาได้นี้มีประสิทธิภาพสำหรับการประมาณค่ารังสีอาทิตย์รวมในจังหวัดสงขลาและสามารถใช้ได้
ในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มีสภาพภูมิอากาศคล้ายกันได้ 
 

คำสำคัญ : ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยารายวันเฉลี่ยรายเดือน  รังสีอาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ยรายเดือน  

สมการเอ็มพิริคัล  จังหวัดสงขลา 

 

 

 
1 ผศ., สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ พัทลุง 93210 
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Abstract 
The global solar radiation estimation model was developed the based on 

measured meteorological data.  The empirical relationship model was used 31 
equations from 2005-2019 and test the model with data from 2020 in Songkhla 
province of Thailand.  The results of this study found that the estimation model of 
global solar radiation (H) were correlated with the monthly average daily of 
extraterrestrial solar radiation (H0), the monthly average daily of cloud amount (C) and 
monthly average daily of mean temperature, (C) as 

( )2

0H H 0.158 0.018C 0.0058C 0.029T= − + − + .  That provides the good performance 
statistical analysis results are the determination coefficient (R2) of 0 . 8 55 , the Nash-
Sutcliffe coefficient (NS) of 0.808,  root mean square error (RMSE) of 1.707 MJ/m2–day,  
mean bias error (MBE) of -0.728 MJ/m2–day, mean absolute bias error (MABE) of 1.488 
MJ/m2–day,  mean percentage error (MPE) of -3.20 %,  mean absolute percentage error 
(MAPE) of 9 . 0 5  %  and t-statistic (t-stat) of 1.56. This received a global performance 
indicator (GPI) assignment of 28.01.  Therefore, this developed correlation model is 
effective for estimating the global solar radiation in Songkhla province and can be used 
in the nearby areas with a similar climate.  

 

Keywords : monthly average daily of meteorological data, monthly average daily of 
global solar radiation, empirical equation, Songkhla province 

 
บทนำ 

รังสีอาทิตย์ที ่ผ ่านบรรยากาศลงมายังพื ้นโลกบางส่วนจะถูกองค์ประกอบต่างๆ ของ
บรรยากาศดูดกลืน ส่วนที่เหลือจะเดินทางมาถึงพ้ืนผิวโลกและถูกพ้ืนผิวโลกดูดกลืน จากนั้นจะกระเจิง
ผ่านสู่บรรยากาศและถูกองค์ประกอบของบรรยากาศดูดกลืนอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเดินทางออกไปสูอวกาศ
ภายนอกบรรยากาศโลก  รังสีอาทิตย์ที่ถูกพ้ืนผิวโลกดูดกลืนจะทำให้พ้ืนผิวโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและแผ่
รังสีอินฟราเรดออกไปสูบรรยากาศ และบางส่วนถูกบรรยากาศดูดกลืนอีก  การดูดกลืนรังสีของ
บรรยากาศจะทำให้อุณหภูมิของบรรยากาศเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ความร้อนที่พื้นผิวโลกยังถ่ายเทไปสู
บรรยากาศโดยการพาความร้อนด้วย  ซึ่งการถ่ายเทพลังงานดังกล่าวจะทำให้ปริมาณของรังสีอาทิตย์ที่
ตกกระทบพื้นผิวโลกมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่วัดได้ระดับพื้นผิวของที่สถานี
อุตุนิยมวิทยาทุกแหง  ดังนั้นการใช้ประโยชนจากข้อมูลตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาทีพื้นผิวเพื่อคำนวณ
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ค่ารังสีอาทิตย์ที่พ้ืนผิวโลก จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีการกระทำกันอย่างแพร่หลายตลอดมาในพ้ืนที่
ส่วนต่างๆ ของโลก (Serm Janjai,  2013) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

สำหรับในการศึกษาครั้งนี้เป็นการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปริมาณฝน ปริมาณเมฆ อัตราส่วน
ความยาวนานแสงแดด และความชื้นสัมพัทธ์  แล้วนำมาหาความสัมพันธ์กับค่ารังสีอาทิตย์ที่ได้ใน
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา อันเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูกทางด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน 

 
วิธีการวิจัย 

1.  ทำการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกรายวัน  0(H )  แล้ว
นำมาเฉล ี ่ยรายเด ือนใน MJ/m2-day ของสถานีอ ุต ุน ิยมวิทยาจังหวัดสงขลา โดยใช ้สมการ
ความสัมพันธ์ (Girma Dejene Nage, 2018)   

SC s
0 s

24 3,600I 360d
H 1 0.033cos cos cos sin sin sin

365 180

    
= +    +          

 (1) 

เมื่อ 0H  คือ ค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกรายวันเฉลี่ยรายเดือน 2 1(MJm day )− −   SCI  คือ 
ค่าคงที่รังสีอาทิตย์ 2(1,367 Wm )−    คือ ค่ามุมละติจูดของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสงขลา    คือ 
ค่ามุม Declination ของดวงอาทิตย์ 

 
360

23.45sin 284 d
365

 
 = + 

 
 (2) 

เมื่อ d คือ ลำดับที่ของวันในรอบปี  และ s คือ ค่ามุมชั่วโมงดวงอาทิตย์ ซึ่งหาได้จาก 
1

s cos ( tan tan )− = −    (3) 
2. รวบรวมข้อมูลค่ารังสีอาทิตย์รายวันเฉลี่ยรายเดือน (H)  จำนวนวันที่ฝนตก

d(P )  ปริมาณ
ฝนสะสม (P)   ปริมาณเมฆ (C)   ค่าอุณหภูมิอากาศแวดล้อม (T)  และความชื้นสัมพัทธ์ (RH)  ใน
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ที่ทำการวัดโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสงขลา แล้วนำมาเฉลี่ยเป็นรายเดือนได้
ดังตารางที่ 1 ถึงตารางท่ี 6 ตามลำดับ   

3.  แยกข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 ข้อมูลปี พ.ศ. 2548 - 2562 รวมเวลาเป็น 15 ปี 
นำมาเฉลี่ยเป็นข้อมูลสำหรับสร้างแบบจำลองในรูปของสมการถดถอยสหสัมพันธ์ 

2 2

d

0

H
a bln(P ) cln(P) dC eC fT g(RH) h(RH)

H
= + + + + + + +  (4) 

ซึ่งสามารถจำแนกได้สมการเอ็มพิริคัล 31 สมการ   ส่วนที่ 2 ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 นำมาเป็นข้อมูล
ทดสอบสมการดังกล่าว 
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ตารางท่ี 1  ค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกและค่ารังสีอาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ยรายเดือนของ 

จังหวัดสงขลา 

 
ตารางท่ี 2  จำนวนวันที่ฝนตกรายเดือนของจังหวัดสงขลา 

 
ตารางท่ี 3  ปริมาณฝนสะสมรายเดือนของจังหวัดสงขลา 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Ho 32.92  35.04    36.88    37.26  36.44    35.72  35.96  36.73     36.75  35.30  33.21  32.11  

2005 18.65    20.64  17.30    18.10  15.41  15.09  13.03  10.21  

2006 16.88  21.91    19.90  17.14    17.79  16.68  18.60     16.46  17.24  16.01  15.09  

2007 16.17  21.48    21.31    19.66  18.24    17.23  18.12  19.18     17.60  15.10  14.15  14.01  

2008 17.32  19.53    19.49    19.91  18.38    17.21  17.78  18.41     17.64  18.10  11.90  11.26  

2009 15.47  20.41    18.30    18.68  17.42    20.33  17.64  18.77     17.07  13.67  16.41  

2010 16.23  20.00    21.32    19.85  22.03    20.38  19.49  20.64     20.32  17.65  14.81  12.88  

2011 17.99  21.61    13.97    20.79    19.48  19.64  18.04     15.92  14.09  12.40  

2012 14.01  19.55    18.65    18.32  18.67    18.63  18.01  18.58     16.25  16.30  15.48  13.36  

2013 17.04  16.83    22.26    18.21  18.07    17.34  15.84  17.32     16.81  14.59  11.73  

2014 17.05  21.93    22.31    21.13  17.63    16.53  17.26  17.65     17.06  16.31  14.21  10.98  

2015 17.02  21.22    23.24    20.60  19.24    17.45  17.07  16.98     17.07  16.21  14.05  15.82  

2016 17.05  21.93    22.31    21.13  17.63    16.53  17.26  17.65     17.06  16.31  14.21  10.98  

2017 14.10  20.46    21.75    19.69  18.01    18.39  18.81  18.41     17.31  18.13  12.22  13.22  

2018 14.59  21.40    22.43    20.68  18.05    17.92  16.99  19.24     16.17  16.50  13.98  12.40  

2019 16.82  21.80    22.91    21.07  18.64    17.65  17.65  14.52     9.88    7.14    7.39    9.62    

2020 18.32  19.72    23.08    17.44  17.19    16.00  13.19  17.08     16.09  10.83  9.83    9.98    

Monthly Mean Daily of Extraterestrial / Global Solar Radiation (MJ/m
2
-day)

Year

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2005 4 1 8 2 20 17 12 15 17 24 25 28

2006 11 11 7 13 21 17 11 14 28 27 21 21

2007 19 4 11 11 23 23 18 14 14 23 20 18

2008 14 8 12 13 24 18 19 21 10 17 23 22

2009 11 2 16 16 20 7 14 16 14 21 23 13

2010 11 4 2 6 10 15 18 14 22 16 27 25

2011 13 3 19 10 18 15 13 20 17 18 20 20

2012 17 3 13 15 16 9 11 14 19 18 18 19

2013 4 13 3 11 12 12 9 13 10 23 21 23

2014 9 1 5 4 18 11 12 16 18 25 23 22

2015 8 0 0 8 11 8 15 21 15 19 29 13

2016 10 11 - 2 18 12 16 16 11 19 23 23

2017 20 5 8 20 19 16 13 19 22 17 23 20

2018 15 3 3 9 20 11 16 10 22 22 8 22

2019 12 1 2 6 21 14 17 20 15 29 22 15

2020 4 8 1 7 23 15 24 15 22 24 28 19

 Monthly Number of  Rainfall Days
Year
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4. วิเคราะห์ผลการทดสอบด้วยค่าทางสถิติ ประกอบด้วยค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 

(Determination Coefficient, R2)  ค่าสัมประสิทธิ์ Nash-Sutcliffe (Nash-Sutcliffe Coefficient, 
NS) (Qingwen Zhang, et al., 2018)  ความคลาดเคลื่อนยกกำลังสองเฉลี่ยรากที่สอง (root mean 
square error, RMSE)  ความคลาดเคลื ่อนในรูปความเอนเอียงเฉลี ่ย  (Mean Bias Error, MBE)  
ความคลาดเคลื่อนในรูปความเอนเอียงสมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Bias Error, MABE)  ร้อยละ
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error, MPE)  ร้อยละความคลาดเคลื่อน
สมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Percentage Error, MAPE) (Md. Nazmul Islam Sarkar, et al., 2016) และ 
ค่าสถิติแบบที (t-Statistic, t-stat) (Tikyaa, E.V., et al., 2016)  ด้วยสมการ 
 

2
n

i,c c i,m m

i 12

n n
2 2

i,m m i,c c

i 1 i 1

(H H )(H H )

R

(H HS ) (H H )

=

= =

 
 − −  

 
=

− −
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2

i,m i,c

i 1

1
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n =

= −  (6)
 

n

i,m i,c

i 1

1
MBE (H H )

n =

= −  (7)

  
n

i,m i,c

i 1

1
MABE (H H )

n =

= −  (8)
 

 
 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2005 3.7 1.8 45.7 16.4 210.9 94.7 146.3 189.0 110.8 277.8 548.8 949.1

2006 53.2 145.8 147.8 192.6 165.5 71.6 53.4 87.4 301.4 146.9 155.5 261.7

2007 217.0 9.1 91.8 67.4 257.1 249.2 225.8 52.9 94.4 351.6 251.2 263.4

2008 139.7 51.9 77.1 76.8 154.6 241.1 105.5 240.2 35.0 163.7 774.6 392.6

2009 112.3 36.3 140.0 251.1 162.9 31.7 74.1 148.0 72.6 343.7 924.0 49.1

2010 91.1 10.6 13.0 34.0 173.7 106.3 154.7 161.3 352.3 545.0 799.4 384.5

2011 116.9 2.6 287.9 111.6 325.8 173.4 74.6 294.8 172.9 308.1 562.2 643.2

2012 377.5 10.8 204.6 193.5 62.8 100.4 29.4 127.4 129.7 188.7 188.7 384.8

2013 52.2 240.0 3.8 115.8 242.4 112.9 69.0 253.4 78.7 385.4 529.3 320.7

2014 8.0 3.8 25.6 86.6 230.2 66.2 69.6 158.0 242.2 332.8 454.2 737.5

2015 12.2 0.0 0.0 85.8 149.4 76.8 142.3 264.0 195.7 154.8 331.2 72.5

2016 129.0 24.6 - 6.8 124.3 34.1 179.2 89.8 47.7 137.2 168.2 413.0

2017 415.0 7.0 175.2 279.8 148.4 90.6 22.8 225.6 303.4 71.6 602.0 166.7

2018 119.0 15.0 16.2 83.2 220.4 88.6 79.0 54.6 135.8 213.8 96.4 296.2

2019 112.2 1.8 43.8 96.8 176.2 83.6 91.6 122.8 75.4 288.8 219.2 41.0

2020 1.0 30.2 15.4 23.6 135.0 133.0 225.6 61.6 254.4 229.8 331.2 254.2

Year
Average Monthly Cumulative Rainfall (mm)
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ตารางท่ี 4  ปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดสงขลา 

 
ตารางท่ี 5  อุณหภูมิรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดสงขลา 

 
 

ตารางท่ี 6  ความชื้นสัมพัทธ์รายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดสงขลา 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2005 5 6 4 7 7 8 8 7 8 7 7 6

2006 6 6 5 6 7 7 7 7 8 7 7 7

2007 7 5 6 6 8 7 8 8 8 8 8 7

2008 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8

2009 6 5 6 6 7 5 7 7 7 7 7 6

2010 6 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8 8

2011 7 5 7 5 6 7 7 7 7 7 7 8

2012 7 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7

2013 6 6 5 6 7 7 7 7 7 8 7 8

2014 6 4 4 5 6 6 6 6 7 7 7 8

2015 5 4 4 5 6 6 6 7 7 7 7 6

2016 7 7 5 6 8 7 8 8 7 8 8 8

2017 8 7 6 8 8 7 8 8 8 8 8 8

2018 8 6 6 7 8 8 8 8 8 8 9 8

2019 7 6 5 7 7 8 8 8 8 8 8 7

2020 6 7 6 7 8 8 8 8 8 9 9 8

Year
Monthly Average Daily of Cloud Amount (deca)

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2005 26.7 27.8 28.2 29.3 28.8 28.8 28.6 28.5 28.0 27.0 26.9 25.7

2006 26.7 27.5 28.1 28.3 27.6 27.8 28.1 28.4 27.0 27.3 27.4 27.4

2007 26.9 27.2 28.1 28.7 28.2 27.9 27.9 28.1 27.8 26.7 26.4 27.0

2008 27.0 27.1 27.7 28.2 27.9 27.5 27.5 27.4 27.7 27.4 26.1 25.9

2009 26.1 27.5 27.7 28.4 28.1 29.2 28.5 28.4 28.3 27.6 26.9 27.3

2010 27.5 28.4 29.4 30.0 30.0 28.5 28.0 28.2 27.3 27.4 26.6 26.0

2011 27.0 27.7 27.3 28.1 28.1 28.2 27.7 27.1 27.2 26.8 26.7 26.2

2012 26.3 27.5 27.7 27.9 28.2 28.4 28.0 27.9 27.2 26.9 27.1 26.7

2013 27.1 27.1 28.2 28.3 28.0 28.0 27.6 27.3 27.5 26.4 26.6 26.3

2014 26.3 26.5 27.8 28.8 28.4 28.6 28.4 27.8 27.2 26.6 26.5 26.5

2015 26.5 26.8 28.2 28.9 28.4 28.1 27.8 27.1 27.5 27.5 26.9 27.4

2016 27.3 27.3 28.3 29.6 28.7 28.1 27.6 28.1 27.7 27.3 26.8 26.1

2017 26.2 27.1 27.5 27.1 28.0 27.8 28.2 27.4 27.0 27.3 26.2 26.1

2018 26.3 26.9 27.9 28.2 27.6 27.7 27.7 28.0 26.8 26.9 26.3 26.7

2019 26.8 27.4 28.2 28.9 28.2 28.0 27.8 27.5 27.4 26.5 26.8 26.4

2020 27.3 27.3 28.7 29.1 28.3 27.5 27.0 27.8 27.0 26.6 26.5 26.0

Monthly Average Daily Mean Temperature (Celsius)
Year
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เมื่อ 
i,cH  คือ ค่ารังสีอาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ยรายเดือนที่ได้จากการคำนวณด้วยสมการเอ็มพิริคัล  

cH  
คือ ค่ารังสีอาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ยรายปีที่ได้จากการคำนวณเอ็มพิริคัล  

i,mH  คือ ค่ารังสีอาทิตยร์วม
รายวันเฉลี่ยรายเดือนที่ได้จากการวัด  

mH  คือ ค่ารังสีอาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ยรายปีที่ได้จากการวัด  
และ n  คือ ลำดับที่ของเดือนในรอบปี   โดยที่ค่า RMSE MBE และ MABE มีหน่วยเป็น MJm-2day-1  
ส่วนค่า MPA และ MAPE มีหน่วยเป็น %  

5. ทำการวิเคราะห์หาสมการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับค่ารังสีอาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ยรายเดือน
ของจังหวัดสงขลา จากค่าทางสถิติในข้อที่ 5 ด้วยค่าประเมินตัวบ่งชี้สมรรถนะทั้งหมด (Global 
Performance Indicator, GPI)  ซึ่งค่า GPI ทีมีค่ามากที่สุดจะเป็นแบบจำลองที่มีสมรรถนะดีที่สุด 
ด้วยสมการ (Qingwen Zhang, et al., 2018) 

7

j j ij

j 1

GPI (y y )
=

 =  −   (12) 

เมื่อ j  มีค่าเท่ากับ -1 สำหรับค่าทางสถิติ R2 และ NS  ส่วนค่าทางสถิติตัวอื่นๆ j  มีค่าเท่ากับ +1  
โดยที่ค่า jy  เป็นค่ามัธยฐานของค่าทางสถิติแต่ละตัวของแบบจำลองทั้งหมด และค่า ijy  เป็นค่าทาง
สถิติของแต่ละตัวแบบจำลอง แล้วจัดลำดับหาสมการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับจังหวัดสงขลา 
 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2005 77        75        74        76        79        78        76        78        82        87        89        91        

2006 79        77        77        79        82        81        79        74        81        82        81        77        

2007 76        73        75        76        81        82        79        76        79        84        84        78        

2008 78        74        76        78        79        81        80        81        78        83        88        85        

2009 78        74        79        79        81        74        77        77        78        80        84        76        

2010 76        73        70        71        72        77        78        77        81        80        85        86        

2011 77        74        79        77        80        79        78        80        80        82        83        82        

2012 81        75        77        79        76        74        73        73        78        80        82        81        

2013 75        76        73        77        80        79        77        80        79        87        86        83        

2014 74        77        78        79        84        80        78        80        83        87        88        88        

2015 78        77        74        74        79        80        81        84        82        84        87        82        

2016 84        79        76        74        81        81        84        81        83        85        91        87        

2017 86        77        78        85        84        82        78        83        85        83        89        86        

2018 84        76        77        79        84        81        80        78        83        85        88        86        

2019 80        76        73        77        82        82        80        81        83        89        87        83        

2020 77        77        75        77        85        87        89        86        88        91        92        91        

Monthly Average Daily of Relative Humidity (%)
Year
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 เมื่อได้การสร้างแบบจำลองเอ็มพิริคัลทั้ง 31 สมการ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์เอ็มพิริคัลของ
สมการถดถอยมีค่าอยู่ระหว่าง -0.926 – 14.86  และเมื่อทดสอบสมรรถนะของแบบจำลอง พบว่า  
ค่ารังสีแสงอาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดสงขลามีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดย
แต่ละแบบจำลองค่าสถิติที่มีค่า R2 อยู่ในช่วง 0.073 – 0.855  ค่า NS อยู่ในช่วง -4.87 – 0.81  โดยที่
ค่า RMSE อยู่ในช่วง 1.71 – 9.43 MJm-2day-1  ค่า MBE อยู่ในช่วง -1.65 – 9.05 MJm-2day-1    
ค่า MABE อยู่ในช่วง 1.49 – 9.05 MJm-2day-1  สำหรับค่า MPE อยู่ระหว่าง -10.16 – 66.26 %  
ขณะที ่ MAPE มีค่าอยู ่ระหว่าง 9.05 – 66.26 %  และ t-stat มีค่าอยู ่ระหว่าง 0.18 – 11.20 
ตามลำดับ ดังตารางที่ 7 และตารางที่ 8  โดยที่ค่า R2 และ NS ให้ค่าดีท่ีสุดเมื่อมีค่าเท่ากับ 1  ส่วนค่า 
RMSE MBE MABE MPE MAPE และ t-stat จะให้ค่าดีที่สุดเมื่อเข้าใกล้ศูนย์ 

โดยสมรรถนะของแบบจำลองจากค่าสถิติทั้งหมดให้ค่า GPI มีค่าอยู่ในช่วง -139.3 – 28.01 
และค่าเฉลี่ย 0.305  ซึ่งแบบจำลองที่ดีที่สุดคือ แบบจำลองที่ 13  รองลงมาคือ 3 และ 7 ตามลำดับ  
ด้วยสมการความสัมพันธ์  

Model 13  ( )2

0H H 0.158 0.018C 0.0058C 0.029T= − + − +  (14) 

Model 3  ( )2

0H H 0.59 0.208C 0.0211C= + −  (15) 
Model 7  ( )2

0 dH H 0.054 0.080P 0260C 0.0217C= − − + −  (16) 
โดยให้ผลทดสอบทางสถิติของค่า R2 เท่ากับ 0.855  0.801 และ 0.811   ค่า NS เท่ากับ 0.808 
0.618 และ 0.700 ค่า RMSE เท่ากับ 1.707  2.405 และ 2.132 MJm-2day-1 ค่า MBE เท่ากับ -
0.728  -1.650 และ 0.118 MJm-2day-1  ค่า MABE เท่ากับ 1.488  2.141 และ 1.890 MJm-2day-1 
ส่วนค่า MPE เท่ากับ -3.20  -101.16 และ 0.48 %   ขณะที่ค่า MAPE เท่ากับ 9.05  14.55 และ 
12.35 %  และค่า t-stat เท่ากับ 1.56  3.13 และ 0.18 ตามลำดับ   ด้วยค่า GPI เท่ากับ 28.01  
27.23 และ 20.59 ตามลำดับ  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแบบจำลองที่ 13 ให้ค่าสมรรถนะของแบบจำลอง
จากค่าสถติิทั้งหมด (GPI) ที่ดีทีสุด และมีค่าใกล้เคียงกับค่าท่ีวัดได้มากที่สุด ดังภาพที่ 1 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ได้สร้างแบบจำลองสมการเอมไพริคัลของความสัมพันธ์ที ่ได้จากค่ารังสี
อาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ยรายเดือนกับตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รูปแบบสมการที่เหมาะสมที่สุด
ของจังหวัดสงขลาเป็นระหว่างค่ารังสีอาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ยรายเดือน (H) สัมพันธ์กับค่าคงที่รังสี
อาทิตย์นอกชั้นบรรยากาศโลกรายวันเฉลี่ยรายเดือน (H0)  ปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือน (C )  
และอุณหภูมิรายวันเฉลี่ยรายเดือน ( T ) คือ  

( )2

0H H 0.158 0.018C 0.0058C 0.029T= − + − +  
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ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.855  ค่าสัมประสิทธิ์ Nash-Sutcliffe (NS) เท่ากับ 
0.808  ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยรากที่สอง (RMSE) เท่ากับ 1.707 MJ/m2–day  ค่าความ
เคลื่อนเอนเอียงเฉลี่ย (MBE) เท่ากับ -0.728 MJ/m2–day   ค่าความคลาดเคลื่อนเอนเอียงสัมบูรณ์
เฉลี่ย (MABE) เท่ากับ 1.488 MJ/m2–day    ร้อยละความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (MPE) เท่ากับ -3.20 %   
ร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี ่ย (MAPE) เท่ากับ 9.05 %     และค่าสถิติแบบที (t-stat) 
เท่ากับ 1.56   โดยได้ค่าประเมินตัวบ่งชี้สมรรถนะทั้งหมด (GPI) เท่ากับ 28.01   

ดังนั้นปริมาณเมฆและอุณหภูมิ จึงเป็นตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาที่มีอิทธิพลต่อค่ารังสีอาทิตย์
รวมรายวันมากที่สุดสำหรับการศึกษาครั้งนี้  ซึ่งจะนำไปประยุกต์ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อการเพาะปลูก
ทางด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชพลังงานของปาล์มน้ำมันในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ตารางท่ี 7  ค่าสัมประสิทธิ์เอ็มพิริคัลของแบบจำลองสมการถดถอยสหสัมพันธ์ทั้ง 31 สมการ 

 

a b c d e f g h

1 0.786 -0.113

2 0.886 -0.079

3 0.059 0.208 -0.0211

4 -0.926 0.051

5 8.075 -0.172 0.0010

6 0.865 -0.044 -0.052

7 -0.054 -0.080 0.260 -0.0217

8 -0.132 -0.098 0.032

9 6.297 -0.015 -0.129 0.0007

10 0.555 -0.050 0.094 -0.0097

11 0.281 -0.069 0.020

12 6.875 -0.026 -0.144 0.0008

13 -0.158 0.018 -0.0058 0.029

14 8.720 0.193 -0.0154 -0.205 0.0012

15 9.249 0.016 -0.215 0.0012

16 1.078 0.109 -0.087 -0.061 -0.0004

17 0.009 -0.075 -0.019 0.028

18 10.667 0.037 -0.039 -0.237 0.0014

19 0.313 -0.041 -0.023 -0.0006 0.021

20 5.340 -0.030 0.150 -0.0126 -0.120 0.0007

21 8.376 0.143 -0.0119 0.017 -0.206 0.0012

22 -0.288 -0.086 0.065 -0.0057 0.030

23 1.719 -0.069 0.025 -0.038 0.0002

24 7.923 -0.034 0.019 -0.186 0.0011

25 8.779 0.001 0.193 -0.0154 -0.206 0.0012

26 0.504 0.033 -0.054 -0.053 0.0009 0.018

27 14.862 0.175 -0.100 0.195 -0.0193 -0.359 0.0022

28 4.979 -0.030 -0.025 0.022 -0.117 0.0007

29 2.509 -0.057 0.074 -0.0062 0.024 -0.063 0.0004

30 3.683 -0.041 0.071 -0.0073 0.021 -0.091 0.0006

31 10.664 0.115 -0.082 0.136 -0.0141 0.012 -0.261 0.0016

Empirical Coefficients
Model
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ตารางท่ี 8  ค่าทางสถิติและค่าประเมินตัวบ่งชี้สมรรถนะของแบบจำลองสมการถดถอยสหสัมพันธ์ทั้ง 
31 สมการ 

 

 
ภาพที่ 1  ผลการทดสอบแบบจำลองที่ดีท่ีสุด 3 แบบจำลอง เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการวัด 

RMSE MBE MABE MPE MAPE

MJm
-2

day
-1

MJm
-2

day
-1

MJm
-2

day
-1

% %

1 0.721 0.37 3.091 2.184 2.515 16.40 18.27 3.31 -8.45 21

2 0.619 -0.405 4.615 3.703 3.703 26.03 26.03 4.46 -32.09 30

3 0.801 0.618 2.405 -1.650 2.141 -10.16 14.55 3.13 27.23 2

4 0.537 0.379 3.069 1.427 2.831 13.62 20.57 1.74 -6.12 20

5 0.626 -4.872 9.434 9.046 9.046 66.26 66.26 11.20 -139.26 31

6 0.719 -0.019 3.929 3.210 3.210 22.71 22.71 4.70 -23.53 27

7 0.811 0.700 2.132 0.118 1.890 0.48 12.35 0.18 20.59 3

8 0.772 0.453 2.881 2.010 2.299 14.40 15.99 3.23 -3.36 18

9 0.759 0.744 1.969 0.359 1.698 5.03 12.86 0.62 15.20 6

10 0.732 0.534 2.658 1.398 1.806 9.87 12.33 2.05 7.38 11

11 0.688 -0.137 4.151 3.373 3.373 23.57 23.57 4.63 -25.88 28

12 0.707 0.526 2.679 1.644 2.049 13.87 16.29 2.58 -1.64 17

13 0.855 0.808 1.707 -0.728 1.488 -3.20 9.05 1.56 28.01 1

14 0.739 0.736 1.999 -0.146 1.774 1.37 12.49 0.24 19.97 4

15 0.639 0.541 2.637 1.053 2.113 10.99 16.90 1.44 2.27 14

16 0.399 0.080 3.735 1.315 2.624 10.66 16.82 1.25 0.30 16

17 0.798 0.377 3.074 2.403 2.510 16.93 17.54 4.16 -9.21 22

18 0.518 0.177 3.532 2.259 2.670 19.38 21.35 2.76 -15.02 24

19 0.776 0.585 2.507 1.657 1.878 12.29 13.55 2.92 2.80 13

20 0.752 0.676 2.215 1.004 1.787 8.23 12.94 1.69 9.80 9

21 0.738 0.718 2.066 0.377 1.860 5.36 13.81 0.62 13.59 7

22 0.808 0.631 2.366 1.370 1.858 9.67 12.43 2.35 7.62 10

23 0.789 0.641 2.332 1.414 1.847 10.80 13.26 2.53 5.48 12

24 0.653 0.119 3.654 2.825 2.825 22.46 22.46 4.05 -21.27 25

25 0.737 0.735 2.004 -0.150 1.783 1.36 12.54 0.25 19.91 5

26 0.693 0.510 2.725 1.595 2.092 12.18 14.62 2.40 1.82 15

27 0.073 -0.763 5.169 2.510 4.020 21.96 28.68 1.84 -28.65 29

28 0.739 0.325 3.198 2.504 2.533 19.27 19.42 4.18 -13.81 23

29 0.805 0.728 2.032 0.987 1.697 7.81 11.89 1.84 11.50 8

30 0.747 0.457 2.868 2.085 2.205 15.78 16.45 3.51 -5.47 19

31 0.274 -0.256 4.363 2.586 3.446 21.39 25.11 2.44 -23.09 26

Median 0.737 0.510 2.725 1.595 2.141 12.29 16.29 2.44 0.305

Model R
2 NS t -state GPI Rank
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การผลิตและสมบัติของข้าวเกรียบปลาเล็กปลาน้อย 
Production and properties of fish crispy from small fish 

 
อรัญญา  อ าไพจิตร์1 และ พรหมภัสสร  พรทวีโชคโภคิน2 

Aranya  Ampaichit and  Phrompatsorn  Phontaweechokpokin 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตข้าวเกรียบจากปลาเล็กปลาน้อยต่อสมบัติทางกายภาพ 
เคมี คุณภาพทางประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการโดย 1) ศึกษาชนิดของปลาเล็กปลาน้อยท่ีมี
ขายในท้องตลาดโดยท่ัวไป ได้แก่ ปลากะตัก ปลาข้าวสาร และปลาสายไหม 2) ศึกษาปริมาณปลาเล็ก
ปลาน้อยโดยแปรผันปริมาณปลาเป็นร้อยละ 50 , 100 และ 150 โดยน้้าหนัก 3) วิเคราะห์คุณภาพ
ทางกายภาพ ได้แก่ค่า aw, L*,a*, b*, ค่าความแข็ง และ 4) วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่า 
ชนิดและปริมาณของปลาเล็กปลาน้อยท่ีเหมาะสมในการผลิตข้าวเกรียบปลาคือ ปลากะตักในปริมาณ
ร้อยละ 100 โดยน้้าหนัก จะให้ลักษณะและคุณภาพของข้าวเกรียบดีท่ีสุดโดยมีคะแนนการยอมรับ
ทางประสาทสัมผัสท้ังด้านสี กล่ินปลา รสชาติ ความกรอบและความชอบโดยรวม เท่ากับ 4.12, 3.91, 
4.14, 4.31 และ 4.27 ตามล้าดับ และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อ
วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของข้าวเกรียบปลากะตัก พบว่า ข้าวเกรียบปลากะตัก ร้อยละ100 มี
ค่า aw ต้่ากว่าสูตรควบคุม เท่ากับ 0.23, 0.26 ตามล้าดับ มีค่าความสว่าง (L*) มากกว่า ค่าความเป็น
สีแดง (a*) น้อยกว่า และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) มากกว่าสูตรควบคุม และมีค่าความแข็งเท่ากับ 
840.95 กรัม การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่าข้าวเกรียบปลากะตัก มีปริมาณความช้ืน , 
โปรตีน, ไขมัน, เถ้า, และ คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 2.85, 5.23, 29.59, 2.62 และ 59.71 ตามล้าดับ 
ข้าวเกรียบปลากะตักพร้อมบริโภคปริมาณ 100 กรัม มีปริมาณแคลเซียมมากกว่าและมีพลังงาน
ท้ังหมดน้อยกว่าสูตรควบคุม ซึ่งมีค่าเท่ากับ 227.78 มิลลิกรัม และ  526.07  กิโลแคลอรี่ ตามล้าดับ  

 
ค าส าคัญ : ข้าวเกรียบปลา , ปลาเล็กปลาน้อย , ปลากะตัก , แคลเซียม 
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This study aims to produce fish crispy from small fish on physical, chemical, 
sensory evaluation and nutritional value were 1) to study the types of small fishes 
commonly sold in the local markets selected from anchovy, rice fish, and cotton 
candy fish; 2) to study the quantity used of small fishes varied from 50, 100, 150% by 
weight; 3) to analyze the physical qualities of fish crispy (aw, L*,a*,b*, hardness) when 
the type and quantity of small fishes were varied; and finally 4) to analyze the 
chemical compositions of the obtained fish crispy. The results found that the type 
and quantity of small fish appropriated for the production of fish crispy was 
anchovies with the content used of 100% by weight. It gave the best characteristics 
and quality of the crispy with the highest sensory acceptance scores in terms of 
color, fish smell, taste, crispness and liking, as 4.12, 3.91, 4.14, 4.31 and 4.27, 
respectively and it showed significantly difference to other groups (p ≤ 0.05). 
Compared to the fried fish crispy (control formula), it was found that fish crispy made 
from 100% anchovies had the physical values of water activity (aw) and redness (a*) 
less than control formula (0.23, 0.26 and 1.11, 1.49 respectively) while the brightness 
(L*) and yellow (b*) was greater than the control formula (31.26, 27.01 and 11.46, 
9.82 respectively).  It had the hardness of 840.95 g. Chemical composition analysis 
showed that fish crispy (100% anchovies) contained moisture 2.85%, protein 5.23%, 
ash 2.62% carbohydrate 59.71% and calcium 227.78 milligrams which higher than 
control formula but it had  fat 29.59% and total energy of 526.07 kilocalories lower 
than control formula.  

 
Keywords:  fish crispy , small fishes , anchovies , calcium  
 
บทน า 

ปลาเล็กปลาน้อยเป็นปลาขนาดเล็กสามารถพบได้ท้ังในน้้าจืดและน้้าเค็ม รับประทานได้
ท้ังตัว ได้แก่ ปลาซิว  ปลาสร้อย  ปลาสายไหม ปลาข้าวสาร และปลากะตัก  ปลากะตัก (Anchovy) 
เป็นปลาผิวน้้าขนาดเล็กท่ีพบแพร่กระจายท่ัวไปตามชายฝ่ัง ทะเลถึงระดับน้้าลึก 70 เมตร ท้ังทางฝ่ัง
อ่าวไทยและทะเลอันดามันมีช่ือท้องถิ่นเรียกกันหลายช่ือได้แก่ ปลาไส้ตัน ปลาหัวอ่อน ปลาจ้ิงจ้ัง ปลา
มะลิ ปลาข้าวสาร ปลายิ่วเกี๊ยะ เป็นต้น ปลากะตัก เป็นปลาท่ีมีความส้าคัญทางเศรษฐกิจของไทย 
เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูง โดยมี
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การน้าปลากลุ่มนี้มาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น บริโภคสด  ตากแห้ง แปรรูปท้าน้้าปลา น้้าบูดู 
เป็นต้น จากสถิติการส่งออกของกรมประมง พบว่า ในปี 2557  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์
ปลากะตักเท่ากับ 633.6 ตัน และ 23.49 ล้านบาท ตามล้าดับตลาดยุโรปเป็นตลาดหนึ่งท่ีไทยส่ง
ผลิตภัณฑ์ปลากะตักไปจ้าหน่าย โดยท่ีไทยจะต้องควบคุมคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องตามกฎระเบียบ
ของสหภาพยุโรป ซึ่งในปี 2557 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ก้าหนดปริมาณแคดเมียมในปลากะตักกลุ่ม 
Anchovy (Engraulis species) ไม่เกิน 0.25 mg/kg ในขณะท่ีปลากะตักชนิดอื่น ๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในสกุล 
Engraulis ก้าหนดปริมาณแคดเมียมไม่เกิน 0.05 mg/kg ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าปลา
กะตักของประเทศไทยไปสหภาพยุโรป เนื่องจากปลากะตักของประเทศไทยไม่ได้อยู่ในสกุล Engraulis 
และส่วนใหญ่มีปริมาณแคดเมียมสูงกว่า 0.05 mg/kg (นิศานาถ ตัณฑัยย์, ม.ป.ป., หน้า 1)   

ข้าวเกรียบจัดเป็นอาหารขบเค้ียวท่ีนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายในประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้รวมท้ังประเทศไทย มีช่ือเรียกแตกต่างกันไป เช่น   ในประเทศมาเลเซียว่า 
Keropok ประเทศอินโดนีเซีย เรียกว่า Krapuk (วิภาดา มุนินทร์นพมาศ และภารดี พละไชย, 2554, 
หน้า 1)  แป้งเป็นหนึ่งในส่วนผสมท่ีส้าคัญส้าหรับท้าข้าวเกรียบปลา ได้แก่ แป้งท่ีได้จากมันส้าปะหลัง , 
ข้าวสาลี, ข้าวโพด, สาคู, ข้าวและแม้กระท่ังถั่วเขียวสามารถใช้ได้ส้าหรับการท้าข้าวเกรียบปลา 
(Mohamed, S., Abdullah, N. & Muthu, M.K.,1988, abstract) และส่วนผสมอื่น ๆ ได้แก่  กุ้ง  
ปลา  กระเทียม  พริกไทย  น้้าตาล และ เกลือ   ข้าวเกรียบผลิตจากแป้งเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งใน
ด้านคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเกรียบยังขาดสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายบางช นิด  มี
สารอาหารน้อยมากเป็นเพียงแหล่งพลังงานเท่านั้น อย่างไรตามปริมาณแป้งยังคงมีผลต่อการพองตัว
และการขยายตัวของข้าวเกรียบ โดยท่ัวไปแล้วปลาทะเลมักน้าใช้ท้าข้าวเกรียบปลามีรายงานว่ามีการ
ใช้ปลาทะเลบางชนิดส้าหรับสูตรข้าวเกรียบปลาซาร์ดีน (Clupea leiogaster) , ปลาจวดเทา 
(Johnius soldado), ปลาตาโต (Brachydeuterus auritus), ปลากะพง (Lutjanus spp), ปลา
ชะโด (Ophiocephalus micropeltis) และปลาแฟเตอร์แบค (Natopterus chilata) (วิภาดา 
มุนินทร์นพมาศ และภารดี พละไชย, 2554, หน้า 16) ในเชิงพาณิชย์พบว่าข้าวเกรียบปลาในประเทศ
มาเลเซียได้มีการใช้ปลาข้างเหลือง (Selaroides leptoleptis) ปลาดาบลาวยาว(Chirocentrus 
dorab) (Nurul, Boni & Noryaty, 2009, p.159) และ ปลาอกแรกล้วย (Dussumieria hasselti) 
(วิทย์, 2522, หน้า 3) เป็นแหล่งของปลา ส่วนในอินโดนีเซียจะใช้ปลาอินทรีย์บั้ง (Scomberomerus 
commersoni) เป็นแหล่งของปลา นอกจากการใช้เนื้อปลาสดแล้ว ผงปลาเช่นกันท่ีถูกน้ามาใช้ส้าหรับ
ท้าข้าวเกรียบปลา โดยใช้เป็นผงโปรตีนปลาไฮโดรไลเสต  ผงซูริมิ  การใช้แบบผงปลามีประโยชน์
มากมายในอาหารเชิงพาณิชย์ สะดวกต่อการผลิตและการจัดการด้วยต้นทุนท่ีต้่ากว่า จัดเบง่าย และมี
ประโยชน์ในขั้นตอนการผสม รวมท้ังโปรตีนจากน้้าล้างการผลิตลูกช้ินปลา สามารถน้ามาใช้ในสูตร
ข้าวเกรียบปลาได้ (Nurul et al., 2009, p.160) 
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 แคลเซียมเป็นสารอาหารส้าคัญท่ีร่างกายไม่สามารถสร้างแคลเซียมขึ้นเองได้แคลเซียมเป็น
ส่วนประกอบท่ีส้าคัญของกระดูกและฟันถึงร้อยละ 99 ท่ีเหลือจะช่วยการท้างานของหัวใจและ
กล้ามเนื้อ การแข็งตัวของเกล็ดเลือด การท้างานของเซลล์ประสาทและสมอง โดยท่ัวไปเด็ก 3–10 
ขวบควรได้รับแคลเซียมประมาณ 800 มิลลิกรัมต่อวัน วัยรุ่นและผู้ใหญ่ 800–1,000 มิลลิกรัมต่อวัน 
สตรีมีครรภ์และคุณแม่ท่ีให้นมบุตรควรได้รับแคลเซียมเพิ่มขึ้นคือ 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน ฉะนั้นหาก
ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอจะท้าให้เนื้อกระดูกบางลงกระดูกพรุนและกระดูกแตกหักได้ง่าย อาหารท่ีมี
แคลเซียมเพียงพอจึงเป็นส่ิงจ้าเป็นอย่างยิ่งส้าหรับกระดูก (ออเนสด็อคส์, 2560, ออนไลน์) ซึ่งนม 
ผลิตภัณฑ์จากนม รวมถึงปลาท่ีสามารถเค้ียวได้ท้ังกระดูกจึงเป็นแหล่งของแคลเซียมท่ีดี เช่น ปลา
กะตัก  ส้าหรับผู้ท่ีมีอาการแพ้นมวัว แหล่งแคลเซียมท่ีได้จากนมและผลิตภัณฑ์จึงไม่เหมาะท่ีจะน้ามา
รับประทาน เพราะอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ถึงขั้นอันตรายต่อชีวิตได้ รองจากถั่วลิสงและถั่วเปลือกแข็ง
ชนิดต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้ข้าวเกรียบปลามีสารอาหารและมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีมีประโยชน์มากขึ้น
จึงได้น้าปลาเล็กปลาน้อยท่ีมีขายในท้องตลาดท่ัวไป ซึ่งจัดว่าเป็นปลาท่ีสามารถรับประทานได้ท้ังตัว มี
ปริมาณแคลเซียมสูง มาผสมให้เป็นแหล่งของเนื้อปลา และเพื่อเป็นการน้าปลา เล็กปลาน้อยมาใช้
ประกอบอาหารในรูปแบบท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาท่ีทุกเพศทุกวัย
สามารถรับประทานได้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณปลาเล็กปลาน้อยท่ีใช้ในการผลิตข้าวเกรียบปลา 
2. เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของข้าวเกรียบปลาเล็กปลาน้อย 
3. เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและการยอมรับข้าวเกรียบปลา 

 
สมมติฐาน 
 ชนิดและปริมาณของปลาเล็กปลาน้อยมีผลต่อคุณภาพและการยอมรับของข้าวเกรียบปลา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาได้เริ่มจากการศึกษากรรมวิธีการผลิตข้าวเกรียบปลาท่ีมีการเผยแพร่โดยท่ัวไป
เพื่อคัดเลือกมาใช้ในการผลิตข้าวเกรียบปลาจากปลาเล็กปลาน้อยแล้วท้าการศึกษาดังนี้  

1.  ศึกษาชนิดของปลาเล็กปลาน้อยท่ีเหมาะสมในการผลิตข้าวเกรียบปลากะตัก โดยคัดเลือก
ปลาเล็กปลาน้อยท่ีมีขายในท้องตลาดได้แก่ ปลาข้าวสาร ปลาสายไหม และ ปลากะตัก  มาทดแทน
เนื้อปลาท่ีมีอยู่ในส่วนผสมข้าวเกรียบ ในปริมาณร้อยละ 50 และ 100 โดยน้้าหนักปลาท้ังหมด                
ดังแสดงในตารางท่ี 1 และมีวิธีการผลิตดังแสดงในภาพท่ี 1 โดยปลาเล็กปลาน้อยสามารถเตรียมได้
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โดยการน้ามาล้างท้าความสะอาด ผ่ึงให้สะเด็ดน้้า และน้ามาป่นให้ละเอียด เตรียมไว้เพื่อใช้ผสมในข้าว
เกรียบปลา แล้วประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
ตารางที่ 1 ปริมาณส่วนผสมท่ีใช้ในการผลิตข้าวเกรียบปลา 

ส่วนผสม 
(ร้อยละ) 

ปลาโอ ปลาเล็กปลาน้อย (ร้อยละ) 
(Control) 50 100 

แป้งมันส้าปะหลัง 47.40 47.40 47.40 
แป้งสาลี 6.17 6.17 6.17 
กระเทียมสับ 3.56 3.56 3.56 
พริกไทย 1.19 1.19 1.19 
น้้าตาล 2.61 2.61 2.61 
เกลือ  1.19 1.19 1.19 
น้้าร้อน 23.70 23.70 23.70 
เนื้อปลา 14.22 7.11 14.22 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1 ขั้นตอนการผลิตข้าวเกรียบปลา 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  2093 
 

2.  ศึกษาปริมาณปลาเล็กปลาน้อยท่ีเหมาะสมในการผลิตข้าวเกรียบปลา โดยน้าปลาเล็กปลา
น้อยท่ีผ่านการคัดเลือกในข้อ 1. มาแปรผันปริมาณเป็น ร้อยละ 50, 100 และ 150  โดยน้้าหนักปลา
ท้ังหมด และท้าการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  

3.  การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ  

         3.1  ปริมาณน้้าอิสระ (aw)      
         3.2  ค่าสี L* a* b* 
         3.3  ค่าความแข็ง (Hardness) 

4.  การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (AOAC. 2016)   
        4.1  ปริมาณความช้ืน  
       4.2  ปริมาณโปรตีน  

     4.3  ปริมาณไขมัน  
       4.4  ปริมาณเถ้า  

     4.5  ปริมาณคาร์โบไฮเดรต 
5.  การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ (AOAC. 2016)  

        5.1  ปริมาณแคลเซียม 
        5.2  ปริมาณพลังงานท้ังหมด  

6.  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสใช้ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสแบบ 5 - 

Point Hedonic Scale จากผู้ทดสอบท่ีไม่ผ่านการฝึกฝน จ้านวน 90 คน    
7.  การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
      7.1  การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ และการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ใช้การ

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Random Design) และทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียด้วยวิธีดันแคน (Duncan’s new multiple range test) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ95 

       7.2  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่มใน
บล็อกสมบูรณ์ (Randomigzed Complete Block Design) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ด้วยวิธีดันแคน (Duncan’s new multiple range test) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ95 
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ผลการวิจัย 
1.  ศึกษาชนิดและปริมาณของปลาเล็กปลาน้อยในการผลิตข้าวเกรียบปลา 
1.1  การศึกษาชนิดของปลาเล็กปลาน้อยท่ีใช้ได้แก่ ปลากะตัก ปลาข้าวสาร และปลาสายไหม 

ในการผลิตข้าวเกรียบปลา โดยทดแทนปริมาณเนื้อปลาท้ังหมดในส่วนผสมของข้าวเกรียบปลาด้วย
ปลาเล็กปลาน้อยท่ีมีขายในท้องตลาดท่ัวไป และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสได้ผลดังแสดงใน
ตารางท่ี 2  
 
ตารางที่ 2  คุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบปลากะตัก,ปลาข้าวสาร และ ปลาสายไหม 

ปลาเล็ก
ปลาน้อย 

 คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
ร้อย
ละ 

สี กล่ินปลาns รสชาติ ความกรอบ 
ความชอบ
โดยรวม 

กะตัก 50 3.411.13bc 3.400.86 3.461.08bc 3.631.26bc 3.791.01b 

 100 3.930.90a 3.571.14 3.820.96a 4.030.91a 4.170.75a 

ข้าวสาร 50 3.311.13bc 3.411.06 3.211.18cd 3.321.16c 3.441.13c 
 100 3.181.02c 3.610.92 3.280.97cd 2.80d1.08d 3.330.91cd 
สายไหม 50 3.601.10b 3.511.01 3.701.17a 3.711.20b 3.941.11ab 

 100  2.901.00d 3.621.08 3.081.09d 2.61d1.25d 3.071.11d 
หมายเหตุ : ตัวอักษร a,b,c ท่ีต่างกันในแนวต้ัง แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(p≤0.05) 
 
             จากตารางท่ี 2 พบว่าการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบจากปลากะตัก
, ปลาข้าวสารและปลาสายไหม ในปริมาณร้อยละ 50 และ 100 โดยน้้าหนักปลาท้ังหมด มีคะแนน
การยอมรับแตกต่างกัน โดยข้าวเกรียบปลาจากปลาเล็กปลาน้อยได้แก่ปลาข้าวสารและปลาสายไหม                  
ในปริมาณร้อยละ 50 โดยน้้าหนัก จะมีคะแนนการยอมรับมากกว่าปริมาณร้อยละ 100 โดยน้้าหนัก 
และแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนข้าวเกรียบจากปลากะตักในปริมาณร้อยละ 100 
โดยน้้าหนัก จะมีคะแนนการยอมรับมากกว่าในปริมาณร้อยละ 50 โดยน้้าหนัก และมีคะแนนการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสมากกว่าข้าวเกรียบปลาจากปลาข้าวสารและปลาสายไหมอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05)  ในทุก ๆ ด้าน ยกเว้นกล่ินปลาท่ีข้าวเกรียบปลาจากปลาท้ังสามชนิดไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05)  
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  ข้าวเกรียบปลาจากปลากะตักในปริมาณร้อยละ 100 โดยน้้าหนัก เป็นข้าวเกรียบท่ีมี
คุณลักษณะท่ีมีการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากท่ีสุด มีสีเหลืองเข้มขึ้น พอง และ กรอบ จึงได้เลือก
ปลากะตักไปศึกษาปริมาณท่ีเหมาะสมเพื่อใช้ผลิตข้าวเกรียบปลาในขั้นตอนต่อไป 

1.2  ศึกษาปริมาณปลาเล็กปลาน้อยท่ีใช้ในการผลิตข้าวเกรียบปลา โดยใช้ปลาท่ีผ่านการ
คัดเลือกจากข้อ 1.1  คือปลากะตักมาแปรผันปริมาณเป็น ร้อยละ 50, 100 และ 150 โดยน้้าหนัก 
และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสได้ผล ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  คุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบจากปลากะตัก ในปริมาณร้อยละ 50 , 100 
และ150 โดยน้้าหนัก 
ปลากะตัก 
(ร้อยละ) 

คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
สี กล่ิน รสชาติ ความกรอบ ความชอบโดยรวม 

50 3.920.80a 3.421.06b 3.580.87b 3.690.94b 3.740.87b 
100 4.120.92a 3.910.96a 4.140.77a 4.310.76a 4.270.79a 
150 3.181.14b 2.990.86c 2.910.88c 2.981.08c 2.860.84c 
หมายเหตุ : ตัวอักษร a,b,c ท่ีต่างกันในแนวต้ัง แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(p≤0.05) 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่าการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบปลากะตัก                  
โดยแปรผันปริมาณร้อยละ 50 ,100 และ150 โดยน้้าหนัก มีค่าระดับคะแนนแตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน 
โดยข้าวเกรียบปลากะตักร้อยละ 100 โดยน้้าหนัก มีคะแนนการยอมรับในด้าน สี  กล่ิน(ปลา) รสชาติ 
ความกรอบ และความชอบโดยรวมมากท่ีสุดและแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05)                     
ข้าวเกรียบปลากะตักท่ีผ่านการทอดแล้วจะมีสีเหลืองอ่อน พองและ กรอบ มีกล่ินปลา และมีรสชาติ
เค็มเล็กน้อย  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  2096 
 

2.  การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ 
2.1  ปริมาณน้้าอิสระ (aw)   

ตารางที่ 4  ปริมาณน้้าอิสระของข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุมและข้าวเกรียบปลากะตัก 

ข้าวเกรียบปลา 
ปริมาณน้้าอิสระ (aw) 

ข้าวเกรียบปลาดิบ ข้าวเกรียบปลาพร้อมบริโภค 
ควบคุม 0.390.000 0.260.000 

ปลากะตัก 0.580.001 0.230.005 
 
จากตารางท่ี 4  พบว่าปริมาณน้้าอิสระ(aw) ของข้าวเกรียบปลาดิบ ของสูตรควบคุมและปลา

กะตัก มีค่าเท่ากับ 0.39 และ 0.58 ตามล้าดับ  ส่วนข้าวเกรียบปลาพร้อมบริโภคสูตรควบคุมและปลา
กะตัก  มีค่าเท่ากับ 0.26 และ 0.23  ตามล้าดับ 

 
     3.2.2  ค่าสี (L*,a*,b*) และค่าความแข็ง (Hardness) 
 
ตารางที่ 5  ค่า L*,a*,b* และ Hardness ของข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุมและข้าวเกรียบปลากะตัก 

ข้าวเกรียบปลา 
คุณลักษณะทางกายภาพ 

L* a* b* ค่า Hardness(กรัม) 
สูตรควบคุม 27.014.93 1.490.15 9.820.90 562.3521.12 
ปลากะตัก 31.260.43 1.110.16 11.460.65 840.9595.56 

 
จากตารางท่ี 5  พบว่า ข้าวเกรียบปลากะตักมีค่าความสว่าง L* เท่ากับ 31.26 และค่า b* 

ความเป็นสีเหลืองเท่ากับ 11.46 มากกว่าข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุม ส่วนค่าความเป็นสีแดง a* มีค่า
เท่ากับ 1.11 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุม  จึงท้าให้ข้าวเกรียบปลากะตักมีสีเหลืองอ่อน
มากกว่าข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุมซึ่งมีสีเข้มกว่า 

ส่วนค่าความแข็ง (Hardness) ของข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุม มีค่าเท่ากับ 562.35 กรัม      
ซึ่งน้อยกว่าข้าวเกรียบปลากะตัก ท่ีมีค่าเท่ากับ 840.95 กรัม โดยค่าความแข็ง (Hardness) เป็นค่าท่ี
แสดงถึงความกรอบของข้าวเกรียบถ้าค่า Hardness มากแสดงว่าข้าวเกรียบจะมีเนื้อสัมผัสท่ีแข็งแต่
ถ้าข้าวเกรียบมีค่า Hardness น้อยแสดงว่าข้าวเกรียบจะมีความกรอบ ดังนั้นข้าวเกรียบปลากะตักมี
ค่าความแข็ง (Hardness) มากกว่าข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุม จึงท้าให้ข้าวเกรียบปลากะตักมี
ลักษณะกรอบและแข็งมากกว่าสูตรควบคุม  
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3.  การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการ 
 
ตารางที่ 6  องค์ประกอบทางเคมีของข้าวเกรียบปลาพร้อมบริโภคสูตรควบคุมและข้าวเกรียบปลา 
               กะตักปริมาณ 100 กรัม  

องค์ประกอบทางเคมี 
 

ข้าวเกรียบปลาพร้อมบริโภค 
ควบคุม ปลากะตัก 

ความช้ืน (ร้อยละ) 2.74 2.85 
โปรตีน (ร้อยละ) 5.06 5.23 
ไขมัน (ร้อยละ) 30.97 29.59 
เถ้า (ร้อยละ) 1.84 2.62 
คาร์โบไฮเดรต (ร้อยละ) 59.39 59.71 
แคลเซียม (มิลลิกรัม) 45.12 227.78 
พลังงาน (กิโลแคลอรี่) 536.53 526.07 

 
จากตารางท่ี 6 พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุมและ

ข้าวเกรียบปลากะตักปริมาณ 100 กรัม มีปริมาณความช้ืนร้อยละ 2.74, 2.85 เถ้าร้อยละ 1.84, 2.62  
โปรตีนร้อยละ 5.06, 5.23 ไขมันร้อยละ 30.97, 29.59 และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 59.39, 59.71  
ตามล้าดับ นอกจากนี้มีปริมาณแคลเซียม เท่ากับ 45.12, 227.78 มิลลิกรัม และมีปริมาณพลังงาน 
เท่ากับ 536.53, 526.02 กิโลแคลอรี่ ตามล้าดับ  
  
อภิปรายผล 

จากผลการทดลองการผลิตข้าวเกรียบปลาจากปลากะตัก ในปริมาณร้อยละ 100 โดยน้้าหนัก 
พบว่าข้าวเกรียบปลามีคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสในด้าน สี กล่ิน รสชาติ ความกรอบ และ
ความชอบโดยรวม ท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุด ข้าวเกรียบปลากะตักท่ีผ่านการทอดแล้วจะมีสีเหลือง
อ่อน กรอบ ฟู มีกล่ินปลา และมีรสชาติเค็มเล็กน้อย เนื่องจากปลากะตักท่ีน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักมีสี
น้้าตาลอ่อน และยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ ของข้าวเกรียบปลาได้แก่ แป้งมันส้าปะหลัง, เนื้อปลากะตัก 
และน้้าตาล ท่ีสามารถเกิดปฎิกิริยาสีน้้าตาลเมื่อได้รับความร้อนจากการทอดและการออกซิเดชันของ
ไขมันท้าให้น้้ามันมีสีคล้้าลง เมื่อข้าวเกรียบดูดซับน้้ามันเข้าไปจะท้าให้สีของข้าวเกรียบมีสีเหลือง เข้ม
มากยิ่งขึ้น และมีกล่ินเฉพาะตัวเมื่อใส่ในปริมาณท่ีต่างกัน ท้าให้มีกล่ินเฉพาะตัวของปลากะตักชัดเจน
ขึ้นอีกท้ังตัวปลากะตักเองมีรสเค็มเพราะเป็นปลาท่ีผ่านกระบวนการต้มด้วยน้้าเกลือแล้วท้าให้แห้ง 
เมื่อน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตข้าวเกรียบปลาจึงส่งผลให้ข้าวเกรียบปลากะตักมีรสเค็มเพิ่มขึ้น
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เล็กน้อย อีกท้ังเนื้อสัมผัสท่ีพอง กรอบ  เมื่อเทียบกับข้าวเกรียบจากปลาข้าวสารและปลาสายไหม 
พบว่าข้าวเกรียบจากปลากะตักมีความพอง กรอบมากกว่าปลาข้าวสารและปลาสายไหม  เนื่องจาก
ปลาข้าวสาร และ ปลาสายไหม (Tiny Anchovy) เป็นลูกปลากระตักท่ีชาวประมงนิยมจับเพื่อน้ามา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลา โดยเฉพาะปลาข้าวสารอบกรอบ ปลาข้าวสารทอด ท้าให้รับประทานได้
ท้ังตัว ใช้ปรุงอาหาร ใช้เป็นวัตถุดิบส้าคัญส้าหรับท้าน้้าปลา น้้าบูดู และปลาป่นส้าหรับอาหารสัตว์   
ปลาข้าวสาร เป็นปลาทะเลขนาดเล็กท่ีนิยมบริโภคท้ังในประเทศ และต่างประเทศ  เนื่องจากปลา
ข้าวสารสามารถทานได้ท้ังตัว มีกระดูกอ่อน ไม่มีก้าง และมีโปรตีนสูง (ปศุสัตว์.com. ม.ป.ป., 
ออนไลน์) จากการศึกษาของ นัจญ์มีย์ สะอะ, รอมลี เจะดอเลาะ และอัชมาน  อาแด (2558) รายงาน
ว่า โปรตีนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อคะแนนการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส จากการศึกษา
ปริมาณโปรตีนและเส้นใยในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกากถั่วเหลืองทดแทนเนื้อปลาพบว่าปริมาณโปรตีน
และปริมาณเส้นใยเพิ่มขึ้นตามอัตราการทดแทนกากถั่วเหลืองท่ีเพิ่มขึ้นท้าให้โปรตีนจับตัวกับโมเลกุล
ของแป้ง ส่งผลต่อโครงสร้างของแป้งในข้าวเกรียบไม่สามารถขยายตัวได้และมีอัตราการพองตัวลดลง 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (Nurul,  H.,  Ang,  L.L., Chung,  X.Y.  and  Herpandi, 2010)      
ว่าการเติมเนื้อปลาและก้างปลาลงไป ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปริมาณท่ีมากขึ้นจะท้าให้การพองตัวหรือ
ขยายตัวของข้าวเกรียบลดลง ดังนั้นข้าวเกรียบปลาจากปลากะตักในปริมาณร้อยละ 100 โดยน้้าหนัก 
มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสในทุก ๆ ด้านมากกว่าการใช้ปลาข้าวสารและปลาสายไหม     
จึงท้าให้ปลากะตักเหมาะส้าหรับการน้าไปใช้ผลิตข้าวเกรียบปลาต่อไปได้ 

ปริมาณน้้าอิสระท่ีมีอยู่ในข้าวเกรียบปลากะตักมีผลต่อการพองตัวของข้าวเกรียบปลากะตัก
ในการผลิตข้าวเกรียบจึงจ้าเป็นต้องควบคุมความช้ืนของข้าวเกรียบให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมและ
สม่้าเสมอ การพองตัวของข้าวเกรียบปลากะตักมีสาเหตุจากการใช้แป้งมันส้าปะหลัง ซึ่งนิยมใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตข้าวเกรียบเพราะมีอะไมโลสประมาณร้อยละ 17 เม็ดแป้งสามารถดูดน้้าได้อย่าง
รวดเร็วและแตกตัวได้ง่าย ท้าให้แป้งเปียกใสและหนืด เมื่อแป้งเย็นตัวลงจะเกิดเจลเล็กน้อย เมื่อน้าไป
ทอดจึงท้าให้ข้าวเกรียบปลากะตักในปริมาณร้อยละ 100 โดยน้้าหนัก มีลักษณะของข้าวเกรียบท่ีพอง
และกรอบ ซึ่งสอดคล้องกับการใช้แป้งมันส้าปะหลังปริมาณมากในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบมีการพองตัว
และส่งผลท้าให้ผลิตภัณฑ์กรอบและเปราะง่าย 

เมื่อน้าข้าวเกรียบปลากะตักมาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีเปรียบเทียบกับข้าว
เกรียบปลาสูตรควบคุม พบว่า ข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุมและข้าวเกรียบปลากะตักแบบดิบท่ีไม่ผ่าน
การทอดจะมี aw เท่ากับ 0.39 และ 0.58 ส่วนข้าวเกรียบปลาพร้อมบริโภค มีค่า aw เท่ากับ 0.26 
และ 0.23  ตามล้าดับ ซึ่งค่า aw นี้อยู่ในช่วงท่ีเช้ือจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ไม่สามารถเจริญเติบโตได้                 
โดยจุลินทรีย์ในอาหารส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตท่ี aw สูงกว่า 0.7 ในขณะท่ีราทนความแห้งสูง 
(Xerophilic molds) เจริญเติบโตได้ดีในช่วง aw 0.70-0.75 และยังคงอยู่ได้จนถึง aw 0.65 ท่ี aw 
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ต้่ากว่า 0.65 ราจะหยุดเจริญเติบโตโดยส้ินเชิง  ยีสต์ส่วนใหญ่จะไม่เจริญเติบโตท่ี aw ต้่ากว่า 0.87     
แต่ยีสต์ท่ีทนความเข้มข้นของน้้าตาลสูง (Osmophilic yeast ) ยังคงอยู่ได้จนถึง aw 0.6 อย่างไรก็ตาม 
ยีสต์เหล่านี้ไม่ใช่สาเหตุส้าคัญท้าให้อาหารเสีย และแบคทีเรียบางชนิดยังคงเจริญเติบโตได้จนถึง aw 
0.97  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริเนตร ขุนทอง และอรวรรณ หลายประดิษฐ์ (ม.ป.ป., 
ออนไลน์) ได้รายงานว่า ปลากะตักแห้งท่ีใช้เป็นวัตถุดิบ (Stolepholus spp.) มีปริมาณความช้ืนและ
ปริมาณน้้าอิสระอยูในชวงร้อยละ 2.78-5.36 และ 0.244-0.494  โดยน้้าอิสระในอาหารนี้มีผลต
อลักษณะเนื้อสัมผัสและการเก็บรักษาอาหารอยางมากเนื่องจากน้้าเปนตัวการส้าคัญในการกอใหเกิด
การเปล่ียนแปลงทางเคมีและชีวเคมีของอาหารรวมท้ัง ความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของจุลินท
รียซึ่งกอใหเกิดการเนาเสียของอาหาร  ส่วนปฏิกิริยาลิปิดออกซิเดชันในอาหารจะเกิดได้ดี เนื่องจาก
ความเข้มข้นของลิปิดเพิ่มขึ้นเมื่อน้้าถูกก้าจัดออก การเติมน้้าจะช่วยป้องกันปฏิกิริยาดังกล่าวได้
พอควร ท่ีความช้ืนสูงหรือท่ี aw สูงขึ้น (aw = 0.55-0.85)   
 ข้าวเกรียบปลากะตักมี L* ค่าความสว่าง เท่ากับ 31.26 และ b* ค่าความเป็นสีเหลืองเท่ากับ 
11.46 ซึ่งมากกว่าข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุม  ส่วน a* ค่าความเป็นสีแดงมีค่าเท่ากับ 1.11 มีค่าน้อยกว่า
ข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุม เนื่องจากข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุมใช้เนื้อปลาโอหรือปลาทูน่านั้นเป็นปลาท่ี
ว่ายน้้าเก่งมาก เร็วและอึด ท้าให้มีไมโอโกลบินสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อปริมาณมาก นอกจากนี้ยังมีฮีม 
(heme) ซึ่งเป็นสารท่ีจับกับออกซิเจนและเป็นรงควัถตุท่ีมีสีแดง จึงท้าให้กล้ามเนื้อของสัตว์บกหลายชนิด
ท่ีต้องเดินและวิ่งมากๆ ดังเช่น พวกเนื้อวัว เนื้อหมู รวมถึงปลาทะเลลึก อย่างปลาทูน่า ปลาดาบ             
ปลาฉลาม ท่ีต้องว่ายน้้ามากๆ มีกล้ามเนื้อท่ีค่อนข้างแข็งและเป็นสีแดงไปด้วย (เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์, 
2559, ออนไลน์) ซึ่งสอดคล้องกับ (นิธิยา รัตนาปนนท์ และพิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, 2010, ออนไลน์)  
ไมโอโกลบิน (myoglobin) เป็นโปรตีนท่ีมีโครงสร้างเป็นแบบทรงกลม (globular protein) พบใน
ธรรมชาติ เป็นรงควัตถุ (pigment) ในกล้ามเนื้อสัตว์ ท่ีท้าให้เนื้อสัตว์มีสีแดง หรือสีชมพู ปริมาณเม็ดสี
จะขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ เช่น เนื้อหมูมีปริมาณไมโอโกลบิน น้อยกว่าเนื้อวัว และอายุของสัตว์                
โดยสัตว์ที่มีอายุมากจะมีไมโอโกลบินมากกว่าสัตว์ท่ีมีอายุน้อย นอกจากนี้ยังรวมถึงกระบวนการทอด
ข้าวเกรียบปลาด้วยอุณหภูมิสูงท้าให้เกิดการเสียสภาพและเกิดการออกซิเดชันของโปรตีนจากปลาซึ่ง
ท้าให้ผลิตภัณฑ์มีสีเข้มข้ึน การก่อตัวของสารประกอบสีท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ H2O ท่ีปล่อย
ออกมาจากกรดอะมิโนและในปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) (Sikorski and Pan, 1994) 
โดย Ngadi, Li, and Oluka. (2007) ระบุการลดลงของค่า L* ในตัวอย่างอาหารทอดอาจมาจากการ
เกิดสีน้้าตาลโดยปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) และคาราเมล (Caramelization) จากการ
ทอดท่ีอุณหภูมิสูง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางสารเคมีของอาหาร ค่า 
aw  ค่า pH และอุณหภูมิของการเกิดปฏิกิริยา เนื่องจากความแตกต่างระหว่างตัวอย่างมีปริมาณ
โปรตีนเท่านั้นท่ีแตกต่างกัน ปริมาณโปรตีนเป็นตัวก้าหนดระดับของการสูญเสียของค่า L* การสูญเสีย
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ค่า L* จะสูงกว่าในตัวอย่างท่ีมีสัดส่วนปลาเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 11.6 ท่ีอัตราส่วนแป้งปลา 2.5:1 เทียบกับ 
ร้อยละ 6.8 ท่ีอัตราส่วนแป้งปลา 1:1). อย่างไรก็ตาม มีการสูญเสีย L* ค่าความสว่างบ้างในระหว่าง
กระบวนการทอด จึงท้าให้ข้าวเกรียบปลานั้นมี a* ค่าความเป็นสีแดงมากขึ้น ส่วนข้าวเกรียบปลา
กะตักนั้นมีปลากะตักแห้งเป็นวัตถุดิบนั้นมีความช้ืนน้อย (Dry food) แต่สามารถเกิดปฏิกิริยาสีน้้าตาล
แบบไม่อาศัยเอนไซม์ (Nonenzymatic browning) ได้ และค่า aw ของข้าวเกรียบปลากะตักแบบดิบ
มีค่าเท่ากับ 0.58 ซึ่งปฏิกิริยาจะเกิดได้สูงสุดในช่วง aw ประมาณ 06-0.8 โดยความช้ืนหรือปริมาณ
น้้าท่ีเพิ่มมากขึ้นท้าให้เอนไซม์และสับสเตรตเคล่ือนย้ายได้ง่าย (นิธิยา รัตนาปนนท์, 2551, หน้า 23) 
จึงท้าให้ข้าวเกรียบปลาจากปลากะตักมีสีเหลืองอ่อน 

ส่วนค่าความแข็ง (Hardness) ของข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุม มีค่าเท่ากับ 562.35 กรัม                
ซึ่งน้อยกว่าข้าวเกรียบปลากะตัก ท่ีมีค่าเท่ากับ  840.95 กรัม  แสดงถึงข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุมมี
ความกรอบส่วนข้าวเกรียบปลากะตักมีความกรอบและแข็งท่ีมากกว่าสูตรควบคุม  ข้าวเกรียบปลามี
ส่วนผสมของแป้งและเนื้อปลาเป็นองค์ประกอบหลัก โดยใช้แป้งมันส้าปะหลังเป็นส่วนท่ีท้าให้ได้
ลักษณะของข้าวเกรียบปลาท่ีพอง และกรอบ แป้งมีองค์ประกอบท่ีส้าคัญท่ีมีผลต่อการพองตัวของข้าว
เกรียบ คือ อะไมโลสและอะไมโลเพคติน การพองตัวของผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของอะไมโลส
และอะไมโลเพคตินในเม็ดแป้ง หากมีปริมาณอะไมโลเพคตินสูงจะท้าให้ผลิตภัณฑ์มีการพองตัวดี              
แป้งท่ีมีอะไมโลสสูงการเกิดเจลมีความหนืดมากส่งผลให้การพองตัวของข้าวเกรียบไม่ดีและจะท้าให้
ผลิตภัณฑ์มีเนื้อสัมผัสแข็งและมีข้อจ้ากัดในการพองตัว ส่วนแป้งท่ีมีอะไมโลเพคตินสูงเม็ดแป้งแตกตัว
ได้ง่ายเมื่อท้าข้าวเกรียบจะพองตัวได้มากและยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์พองตัวมีลักษณะโปร่งเบา              
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปราณิศา เช้ือโพธิ์หัก, นงนุช รักสกุลไทย และดวงเดือน กุลวิลัย 
(2541) ท่ีรายงานว่าการใช้แป้งข้าวสาลีในปริมาณเพิ่มข้ึนมีผลให้อัตราการพองตัวของข้าวเกรียบลดลง 
เนื่องจากแป้งข้าวสาลีมีปริมาณของโปรตีนเป็นองค์ประกอบเพิ่มสูงขึ้น ท้าให้โปรตีนจับกับโมเลกุลของ
แป้งท้าให้แป้งไม่สามารถขยายตัวได้  เมื่อน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตข้าวเกรียบปลาจึงให้ลักษณะ
เนื้อแน่น  แข็ง  นอกจากนี้ยังรวมถึงปริมาณน้้าท่ีอยู่ในข้าวเกรียบปลาถ้ามีปริมาณน้้ามากเกินไปจะท้า
ให้ข้าวเกรียบมีลักษณะเหนียวด้าน ไม่พองและไม่กรอบ ซึ่งค่า aw ของข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุม
และปลากะตักแบบดิบให้ผลสอดคล้องกับความกรอบของข้าวเกรียบหลังผ่านการทอดและการยอมรับ
ของผู้บริโภค ดังนั้นส่วนประกอบของข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุมและข้าวเกรียบปลากะตักมีปริมาณ
เท่ากันแต่จะแตกต่างกันท่ีชนิดของปลา มีส่วนประกอบของโปรตีนไม่เท่ากัน ซึ่งมีความส้าคัญส่งผลต่อ
คุณภาพของข้าวเกรียบปลาท้าให้ข้าวเกรียบปลากะตักมีความแข็งมากกว่าสูตรควบคุมท่ีมีลักษณะ
กรอบ และนุ่ม  

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของข้าวเกรียบปลาสูตรควบคุมและข้าวเกรียบปลากะตัก
ในปริมาณ 100 กรัม  มีปริมาณความช้ืนร้อยละ 2.74, 2.85 เถ้าร้อยละ 1.84, 2.62 โปรตีนร้อยละ 
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5.06, 5.23  ไขมันร้อยละ 30.97, 29.59 และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 59.39 , 59.71 ตามล้าดับ                 
โดยปริมาณความช้ืนของข้าวเกรียบปลาพร้อมบริโภคมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของข้าวเกรียบคือต้อง
มีความช้ืนไม่เกินร้อยละ 4 โดยน้้าหนัก (ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2554, ออนไลน์) 
ท้าให้ข้าวเกรียบปลาสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นและยังคงลักษณะของข้าวเกรียบได้ ข้าวเกรียบปลา
กะตักมีปริมาณโปรตีนมากกว่า และมีปริมาณไขมันน้อยกว่าสูตรควบคุม เนื่องจากสูตรควบคุมใช้เนื้อ
ปลาโอสดมีสีแดงเข้ม ส่วนปลากะตักมีเนื้อเป็นสีขาวและผ่านการอบแห้งมาแล้วเมื่อน้ามาใช้เป็น
ส่วนผสมท่ีมีน้้าหนักเท่ากัน ท้าให้ปลากะตักแห้งมีปริมาณท่ีมากกว่าท้าให้ข้าวเกรียบปลากะตักจึงมี
ปริมาณโปรตีนท่ีมากกว่าด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับ (Nurul et al., 2009, p.161) รายงานว่า การเพิ่ม
สัดส่วนของปลาไม่เพียงเพิ่มปริมาณโปรตีน แต่ยังเพิ่มปริมาณไขมันแต่มีระดับการเพิ่มขึ้นต่างกัน และ
แป้งไม่ได้เป็นแหล่งของไขมัน ปริมาณไขมันของแป้งมันส้าปะหลังและแป้งสาคูมีเพียงร้อยละ 0.1         
เมื่อปริมาณโปรตีนเพิ่มข้ึน ปริมาณคาร์โบไฮเดรตจะลดลงโดยการเพิ่มสัดส่วนของปลา อย่างไรก็ตาม
ปริมาณคาร์โบไฮเดรตยังคงเป็นส่วนประกอบหลักของข้าวเกรียบปลา Huda et al. (2007) รายงาน
ว่าข้าวเกรียบปลาในทางการค้ามีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในช่วงร้อยละ 65-80 ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีสูง
และต้่าเป็นผลมาจากการทดแทนแป้งมันส้าปะหลังท่ีส้าคัญกับปลาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีคุณค่า
ทางโภชนาการมากข้ึน ส่วนปริมาณไขมันในข้าวเกรียบปลากะตักนั้นมีส่วนประกอบมาจากตัวปลาท่ี
เป็นวัตถุดิบ ซึ่งสอดคล้องกับ (Nurul et al., 2009, p.161) ได้รายงานว่า ปริมาณไขมันท่ีเพิ่มนั้น
ขึ้นอยู่กับชนิดของปลา ปลาท่ีมีไขมันสูง (มีไขมัน มากกว่าร้อยละ 8 และปลาไม่ติดมันน้อยกว่า                 
(มีไขมันน้อยกว่าร้อยละ 4) ซึ่งปลากะตักจัดเป็นปลาขนาดเล็กท่ีมีปริมาณไขมันต้่า  ส่วนน้้ามันส้าหรับ
ทอดโดยส่วนใหญ่ปริมาณไขมันจะมาจากน้้ามันท่ีใช้ทอดข้าวเกรียบ ในระหว่างท่ีทอดนั้นข้าวเกรียบจะ
ขยายตัวขึ้น เกิดรูพรุนและท้าให้น้้ามันเข้าไปแทนท่ีในช่องว่างและรูพรุนท่ีเกิดขึ้น (Guillaumin, R, 
1988) จึงท้าให้ข้าวเกรียบปลากะตักมีความพอง กรอบ รับประทานง่าย นอกจากนี้ข้าวเกรียบปลา
กะตักในปริมาณ 100 กรัม มีปริมาณแคลเซียมเท่ากับ 227.78 มิลลิกรัม ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากข้าว
เกรียบปลาสูตรควบคุม คือ 45.12 มิลลิกรัม เนื่องจากปลากะตักเป็นแหล่งของแคลเซียมจัดเป็นปลา
เล็กปลาน้อยท่ีสามารถรับประทานได้ท้ังตัว มีส่วนของกระดูกและก้างปลาผสมอยู่ด้วย ซึ่งจากการ
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของปลากะตักแห้ง 100 กรัม ประกอบไปด้วยสารอาหารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย คือ โปรตีน 70.1 กรัม แคลเซียม 1333.26 มิลลิกรัม และไอโอดีน 304.85 
ไมโครกรัม (ส้านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา , 2551) เมื่อน้ามาใช้เป็นส่วนผสมแทน
ปลาโอในการผลิตข้าวเกรียบปลา จึงท้าให้ข้าวเกรียบปลากะตักมีปริมาณแคลเซียมท่ีมากกว่าการใช้
เนื้อปลาโอเป็นส่วนผสมถึง 5 เท่า และข้าวเกรียบปลากะตักยังมีค่าพลังงานท้ังหมดต้่ากว่าข้าวเกรียบ
ปลาสูตรควบคุม 10 กิโลแคลอรี่   
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 ข้าวเกรียบปลาจากปลากะตักในปริมาณร้อยละ 100 โดยน้้าหนัก สามารถน้ามาใช้แทนเนื้อ
ปลาสดในการผลิตข้าวเกรียบปลาได้ ให้ลักษณะของข้าวเกรียบท่ีดีมีการพอง ฟู กรอบ มีกล่ินและ
รสชาติเฉพาะของปลาไม่คาว มีคุณค่าทางโภชนาการจากปริมาณโปรตีนและแคลเซียมท่ีเพิ่มขึ้น และ
ยังให้พลังงานท่ีต้่ากว่าข้าวเกรียบปลาโดยท่ัวไป และยังสามารถเพิ่มความหลากหลายในการบริโภค
ปลาเล็กปลาน้อยให้เป็นทางเลือกส้าหรับผู้ท่ีมีความต้องการแคลเซียม หรือผู้ท่ีมีอาการแพ้โปรตีนใน
นมแต่ต้องการแคลเซียมให้รับประทานได้ รวมท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์จากปลากะตัก
ลดปัญหาการส่งออกปลากะตักไปในต่างประเทศได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี ้
1.1 ข้าวเกรียบท่ีท้าจากแป้งมันส้าปะหลังล้วน ๆ จะมีความหนาแน่นต้่า มีความพองตัวมาก

ลักษณะกรอบเบาแต่กรอบไม่นาน การผสมแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งสาลีทดแทนแป้งมันส้าปะหลัง
บางส่วนจะท้าให้ก้อนแป้งหลังการนึ่งคงรูป เมื่อน้าไปทอดจะมีรูพรุนขนาดเล็ก เนื้อแน่น การพองตัว
จะลดลงแต่ความกรอบจะอยู่ได้นาน 

1.2 การเติมน้้าเดือดลงในส่วนผสมเพื่อให้สามารถนวดแป้งเป็นก้อนโดได้ การเติมน้้าเดือดจะ
ท้าให้แป้งบางส่วนสุกสามารถนวดให้เป็นเนื้อเดียวกัน หากใช้น้้าเย็นหรือน้้าอุ่นอุณหภูมิของน้้าไม่สูง
พอท่ีจะท้าให้แป้งบางส่วนสุก และเม็ดแป้งไม่อุ้มน้้ามากพอท่ีจะท้าให้แป้งสุกสมบูรณ์ระหว่างนึ่ง                
ก้อนแป้งจะไม่สุกใสตลอดแท่ง (แม้ว่าจะนึ่งด้วยระยะเวลานาน ตรงกลางแท่งของก้อนแป้งจะมี
ลักษณะเป็นสีขาวขุ่นซึ่งจะไม่พองขยายเมื่อน้าไปทอด 

1.3 การนวดเป็นขั้นตอนส้าคัญขั้นตอนหนึ่ง การนวดให้เนื้อแป้งเนียนจนส่วนผสมท้ังหมด       
เป็นเนื้อเดียวกันจะท้าให้ลักษณะปรากฎของข้าวเกรียบทอดมีรูพรุนสม่้าเสมอ พองตัวดี  

1.4 การนึ่งท้าให้แป้งเม็ดสุกเกิดเจลาติไนเซชันซึ่งจะท้าให้เซลล์ของเม็ดแป้งแตก การนึ่งก้อน
แป้งด้วยลังถึงท่ีมีฝาปิดสนิทอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 30-45 นาที ก็เพียงพอท้าให้แป้งสุกได้ 
หากลังถึงปิดฝาไม่สนิทท้าให้ความดันไอน้้าลดลง อุณหภูมิลดลง จะท้าให้ก้อนแป้งเกิดเจลาติไนเซชัน             
ไม่สมบูรณ์ 

2. ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 เนื่องจากข้าวเกรียบเป็นอาหารท่ีมีส่วนประกอบของน้้ามัน จึงควรท่ีจะศึกษาการ

เปล่ียนแปลงและอายุการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลากระตัก 
2.2 ศึกษาการลดพลังงานท้ังหมดของข้าวเกรียบปลากะตักให้น้อยลงเพื่อให้บริโภคได้มากขึ้น

และได้รับปริมาณแคลเซียมท่ีเพิ่มขึ้นด้วย หรือศึกษาวิธีการเพิ่มปริมาณแคลเซียมให้เพียงพอต่อหนึ่ง
หน่วยบริโภค  
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ตู้อบแห้งสมุนไพรอัตโนมัติ 
Automatic Herb Dryer Cabinet 

 
อภิศักดิ์ ขันแกว้หล้า1 และ อ าไพ  สงวนแวว2   

Apisak Khankaewla and Ampai Sanguanwaew 
                                                                                                                                            

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ ได้น าเสนอการพัฒนาตู้อบแห้งสมุนไพรท่ีใช้พลังงานความร้อนแบบด้ังเดิม                

ท่ียังต้องมีการควบคุมดูแลในการอบโดยใช้แรงงานมนุษย์  ซึ่งจะท าให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพตัวยา 
และสีของสมุนไพร ท่ีขาดมาตรฐานความแน่นอนด้านคุณภาพของสมุนไพร  โดยในพัฒนาในครั้งนี้ ได้
ใช้ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ส่ังการตู้อบแห้ง เพื่อการอบแห้งสมุนไพรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และท า
ให้มีความสะดวกในการควบคุมค่าอุณหภูมิและเวลาการอบ ตามความเหมาะสมกับชนิดของสมุนไพร  
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทางคณะผู้วิจัยได้เริ่มท าการทดลองจากการพัฒนาตู้อบแห้งสมุนไพร ของชมรม
แพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้าน จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งตู้อบเดิมนั้น ใช้พลังงานความร้อนจากแก๊สหุงต้ม 
โดยใช้แรงงานมนุษย์ และในการปฏิบัติงานนั้นเกิดความยากล าบาก และบางครั้งยังท าให้การอบ
สมุนไพรเกิดความเสียหาย ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาตู้แห้งอบสมุนไพร (ซึ่งมีอยู่แล้ว) โดยการสร้างชุดกล่อง
ควบคุม เพื่อสามารถควบคุมการอบสมุนไพรได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งคาดหวังว่าจะท าให้ได้ผลผลิตท่ีมี
คุณภาพท่ีแน่นอน และมีศักยภาพในการอบแห้งสมุนไพร อย่างมีความน่าเช่ือถือได้ 

ผลการวิจัยโดยการน าตู้อบแห้งสมุนไพรท่ีได้พัฒนาขึ้นไปทดสอบใช้งาน ซึ่งมีการศึกษาหลัก
วิธีการอบแห้งตามคุณลักษณะการอบแห้งพืชสมุนไพร 6 ชนิด ได้แก่ กระเทียมโทน, มะขามป้อม, 
พุทราจีน, ขิงแก่, ใบเตย และฟ้าทะลายโจร พร้อมท้ังวิเคราะห์ประเมินคุณภาพ  ผลการทดสอบตาม
ความรู้และประสบการณ์ จากผู้เช่ียวชาญแพทย์แผนไทย ชมรมแพทย์แผนไทย จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 3 ท่าน พบว่าการอบแห้งสมุนไพรโดยใช้ตู้อบสมุนไพรท่ีพัฒนาขึ้นนั้น ได้ผลผลิตตาม
คุณลักษณะของสมุนไพรท่ีดี และควรท าการอบท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการ
อบแห้งประมาณ 6 ช่ัวโมง ซึ่งจะได้ผลผลิตสมุนไพรท่ีมีค่าความช้ืนท่ีไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ และพร้อม
จะน าสมุนไพรในข้างต้น ไปแปรรูปได้ต่อไป 

 
ค าส าคัญ : ตู้อบแห้งสมุนไพร, อัตโนมัติ, ไมโครโปรเซสเซอร์, อุณหภูมิ และเวลาการอบแห้งสมุนไพร 
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ABSTRACT 
 This research presents the development of a traditional herb drying cabinet, 
that still control by using manual which will produce a product quality and the color 
of herbs lacks certainty. In this development has used a microprocessor system to 
control the drying cabinet for drying herbs more efficiently and makes it convenient 
to control the temperature and baking time as appropriate for the type of herbs. The 
research team has begun to experiment from the development of a drying cabinet 
for herbs on the Thai Traditional Medicine Club of Kamphaeng Phet. Which the 
original incubator uses heat from the natural gas and control by human labor, and in 
the performance of the task was difficult.  Which the researcher has developed it  by 
creating a set of control set to be able to control herbal baking automatically,  which 
is expected to produce a quality product that is certain and has the potential to dry 
herbs reliably. 
           The results of the research by using the herb drying cabinet developed for 
test to dry the 6 medicinal plants such as: Garlic Thon, Tamarind, Chinese Jujube, 
Old Ginger, Pandan, and Andrographis Pandanus.  The estimate  based on knowledge 
and experience from the Thai Traditional Medicine Club of Kamphaeng Phet on 3 
persons, they was found that the herbal incubator developed effective according to 
the properties of good herbs drying.  And it should be done at a temperature not 
higher than 70 degrees Celsius, drying time is about 6 hours, which will produce 
herbs with a moisture content of not more than 10 percent and ready to use the 
herbs on the next process. 
 
Keywords: Herb Dryer Cabinet, Automatic, microprocessor, temperature and drying time. 

 
บทน า 

ในปัจจุบัน สมุนไพรนับว่าเป็นพืชท่ีมีความส าคัญของประเทศ มีการปลูกอยู่ท่ัวไปในประเทศไทย 
ซึ่งส่วนท่ีเหลือจากการจ าหน่ายสด เกษตรกรจะน ามาตากแดดหรืออบแห้ง เพื่อยืดอายุ การบริโภค 
และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วย โดยท่ัวไปในอดีตจะใช้วิธีการตากให้แห้งด้วยความร้อนจากดวงอาทิตย์
เพียงอย่างเดียว ซึ่งบางครั้งต้องใช้ระยะเวลายาวนานหลายวัน ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและฤดูกาล 
นอกจากนี้ยังไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ หากใช้ความร้อนจากพลังงานไฟฟ้า มาทดแทนพลังงาน
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จากแสงอาทิตย์ จะท าให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพตัวยาและสีของสมุนไพรปริมาณท่ีแน่นอน ดังนั้นจึงมีผู้
ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาตู้อบและระบบควบคุม เพื่อช่วยแก้ ปัญหาดังกล่าว  

ถึงแม้ว่าได้มีการพัฒนา ตู้อบสมุนไพรโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเสริมเพื่อการอบ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังไม่สามารถอบแห้งพืช หรือสมุนไพรได้หลากหลายชนิด และการต้ังค่า
อุณหภูมิยังเป็นแบบใช้แรงมนุษย์ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทางคณะผู้จัดท าโครงงานจึงมีแนวคิด ท่ีจะ
พัฒนา ตู้อบสมุนไพร ของชมรมแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้าน จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งตู้อบเ ดิมนั้น ใช้
พลัง งาน ความร้อนจากแก๊สหุงต้ม โดยใช้แรงงานมนุษย์ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความยากล าบาก และ
บางครั้งยังท าให้การอบสมุนไพรบางอย่าง เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้วิจัยจะพัฒนาตู้อบอบสมุนไพร (ซึ่งมี
อยู่แล้ว) โดยการสร้างกล่องควบคุม เพื่อปรับต้ังอุณหภูมิลดระยะเวลาในการอบสมุนไพรแต่ละชนิด 
และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้โดยอัตโนมัติ คาดว่าจะท าให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และปริมาณท่ี
แน่นอน และมีศักยภาพในการอบสมุนไพร อย่างมีความน่าเช่ือถือได้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการท าให้สมุนไพรแห้งโดยใช้ตู้อบและระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 
2. เพื่อพัฒนาออกแบบ ตู้อบแห้งแบบใช้พลังงานความร้อนจากพลังงานไฟฟ้า พร้อมท้ังระบบ

การวัด และการควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ 
3. เพื่อทดสอบ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของตู้อบแห้งท่ีสร้างขึ้น และประเมินความคุ้มค่า

ทางผลผลิต 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. สมุนไพรสดท่ีท าการอบในตู้ จะได้รับความร้อนจากขดลวดท าความร้อนไฟฟ้า (Electric 
Heater) 

2. ตู้อบสามารถอบสมุนไพรได้มากกว่า 5 ชนิด ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิได้โดยอัตโนมัติ 
โดยควบคุมจากไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด โดยใช้เซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิร่วมกับการใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 

3. ใช้ขดลวดฮีทเตอร์ ท่ีให้ความร้อนภายในตู้ไม่เกิน 75 องศาเซลเซียส โดยใช้ตู้อบเดิมท่ีมี 
ขนาดความกว้าง 90 ความยาว 145 ความสูงสูง และ 140 เซนติเมตร 

4. สามารถป้อนค่า อุณหภูมิและเวลา ท่ีใช้ในการอบสมุนไพรแต่ละชนิด (มากกว่า 5 ชนิด) 
โดยใช้ (keypad) ในการตั้งค่า 

5. ผ่านการประเมินคุณภาพผลผลิต จากแพทย์แผนไทย ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 
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องค์ความรู้และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   ในการเตรียมสมุนไพรไทยไม่มีบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อมูลท่ีได้จึงมาจากการ
สัมภาษณ์หรือสอบถาม ข้อมูลจากเภสัชกรแผนไทย (อ้างอิงข้อมูลจาก พท.ภ.มะยม มานันท์ ประธาน
ชมรมแพทย์แผนไทย จังหวัดก าแพงเพชร  และ ภ.ท.บุญชิต ภูหวัง เภสัชกรแผนไทย คณะกรรมการ
เครือข่ายภูมิปัญญาไทยแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรม)  โดยท่ีสมุนไพรท่ีน ามาใช้ในการแพทย์แผน
ไทย บางชนิดต้องมีการอบแห้งเพื่อท าการแปรรูปได้โดยง่าย 
    และพร้อมกันนี้ จากประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการแพทย์แผนไทยนั้น การจัดการใน
การเตรียมสมุนไพรท่ีใช้ท ายารักษาโรคก็ต้องยึดความสะอาดมากท่ีสุด และมีค่าความช้ืนของเนื้อ
สมุนไพรต้องอยู่ในระดับท่ีน้อยมาก เพื่อจะได้ไม่มีเช้ือราเจือปนหรือต้องมีความบริสุทธิ์อยู่ในระดับสูง
มาก ในสมัยโบราณอาจจะไม่มีเครื่องมือวัดค่าต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง แต่ต้องใช้หลักการสังเกตของแพทย์
แผนไทยเป็นหลัก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาการอบแห้งสมุนไพรสมุนไพร 6 ชนิด ท่ีใช้กันในชมรม
การแพทย์แผนไทย จังหวัดก าแพงเพชร ค่อนข้างมากท่ีสุด ได้แก่ กระเทียมโทน, มะขามป้อม, พุทรา
จีน, ขิงแก่, ใบเตย และ ฟ้าทะลายโจร ซึ่งหลังจากท่ีได้รวบรวมข้อมูลและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องมาแล้ว         
จึงได้ท าการพัฒนาออกแบบ และสร้างชุดควบคุมการอบแห้งสมุนไพร จากขอบเขตความต้องการให้ 
สมุนไพรสดท่ีท าการอบในตู้ จะได้รับความร้อนจากขดลวดท าความร้อนไฟฟ้าฮีทเตอร์ และสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิ และเวลาท่ีใช้ในการอบ ได้อัตโนมัติ โดยท่ีให้ความร้อนภายในตู้ไม่เกิน 70 องศาเซน
เซียส ใช้ตู้อบเดิมของชมรมแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้าน จังหวัดก าแพงเพชร มี ขนาด 90  x 145 x 
140 เซนติเมตร ซึ่งพอจะกล่าวถึง ขั้นตอนต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

1. การหาขนาดอุปกรณ์ให้ความร้อน (Electric Heater) 
อุปกรณ์ช่วยให้ความร้อนภายในตู้อบแห้งท่ีนี้เลือกใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียด และ

ขั้นตอนในการหาขนาดของฮีทเตอร์ท่ีเหมาะสม ดังนี้ 
1.1 การหาปริมาตรในห้องอบ 

ตู้อบมีรูปทรงเป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก ซึ่งจะได้ปริมาตรภายในพื้นท่ีในห้องอบ คือ 
ปริมาตรภายในห้องอบแห้ง  =   ด้านกว้าง x ด้านยาว x ด้านสูง 
                        =   90 cm x 140 cm x 145 cm 
                        =   1,827,000 cm3 
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1.2 การหามวลอากาศในตู้อบแห้ง 
      การหามวลภายในตู้อบ พิจารณาข้อมูลตารางท่ี 1 หากความสูงของน้ าทะเล 
เพิ่มข้ึน 2000 เมตร ความหนาแน่นของอากาศจะลดลง 
                      =  0.001225 – 0.001007 
                     =  0.00281 g/ cm3 
ในกรุงเทพมหานคร มีระดับความสูงเฉล่ียเหนือดับน้ าทะเล 3 เมตร ความหนาแน่น อากาศ

จะลดลง      
          =    (0.001225 – 0.001007) x 3 

              2000 
                                   = 3.27 x 10-7 g/ cm3 

ดังนั้น ความสูง 3 เมตร จะมีความหนาแน่นอากาศ คือ 
                              D  =  0.00125 - 3.27 x 10-7  
                                  =     1.225X 10-3 
             หรือ            D  =  0.00125 g/ cm3 

ตารางที่ 1 ความหนาแน่นของอากาศที่ระดับความสูงจากน้ าทะเลในระดับต่างๆ 
ความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล ความหนาแน่นของอากาศ 
กิโลเมตร (Km) 

 
กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

(g/cm3) 
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

(Kg/cm3) 
0 0.001225 1.225 
2 0.001007 1.007 
4 0.000819 0.819 
6 0.000660 0.660 
8 0.000526 0.526 
10 0.000414 0.414 
12 0.000312 0.312 
14 0.000228 0.228 
16 0.000166 0.166 
18 0.000122 0.122 
20 0.000089 0.089 

ท่ีมา : (กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ 2546, 301) 
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จะได้มวลของอากาศภายในตู้อบ  = ความหนาแน่นของอากาศx ปริมาตรภายในของตู้อบ 
ด้ังนี้ 

                           M  =   D x V 
                                    M   =   0.001225   ( g/ cm3  ) x 1,827,000  cm3 

                                          =   2,238 g  
และเมื่อพิจารณาอ้างอิงจาก ท่ีมา : www.EngineeringToolBox.com 
หากอุณหภูมิท่ีต้องการอบสูงสุด 70 องศาเซนเซียส จะได้ความจุความร้อนจ าเพาะของ

อากาศ         = 1.009 (kJ/kg.K) 
ท าให้สามารถหาพลังงานความร้อนท่ีต้องการได้ จาก  

                                     Q  =  mcT                                        ....... (3.1) 
เมื่อ 

Q  =  พลังงานความร้อน (J) 
m  =  มวลวัตถุ (kg) 
c  =  ความจุความร้อนจ าเพาะของสาร (kJ/kg.K) 

ΔT =  อุณหภูมิท่ีเปล่ียนไป (K, C) 
=  T2 (อุณหภูมิท่ีต้องการอบ) - T1 (อุณหภูมิท่ัวไป) 

ดังนั้นจากข้อมูลท่ีหามาได้ข้างต้น คือ 
      m  =  2,238 g  หรือ  2.238 kg 

          C  =  1.009     (kJ/kg.K) 

           T  =  T2 - T1 = (70 -30) = 40 K 
เมื่อแทนค่าจะได้ 

                            Q  = 2.238 kg. x 1.009 (kJ/kg.K) x 40 K 
                                         =  90 Kj 
หากต้องการใช้เวลาเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นถึงท่ีก าหนดไม่เกิน 45 วินาที 
ดังนั้น สามารถค านวณหาอัตราความร้อนท่ีใช้ในการอบแห้ง ได้จากสมการ 

                  P =  Q / t                                   ......(3.2)   
=  90 / 45 
=         2 Kw 
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V Supply 220VAC 

          ถ้าให้ระบบมีการสูญเสียความร้อนในส่วนต่างๆ ดังนั้นจึงต้องการก าหนดค่าส่วนเผ่ือ
ไว้ด้วย ในท่ีนี้เผ่ือไว้ 130% โดยประมาณ เนื่องจากโครงสร้างของตู้อบเดิม ยังมีความร้อนภายในตู้
รั่วไหล  

ซึ่งไม่สามารถปรับปรุงได้มากนัก ดังนั้นจะได้ขนาดฮีทเตอร์ 
        ขนาดฮีทเตอร์ =  2 x 1.3 
          =  2.6 kw หรือ 2,600 w 
          ดังนั้นจึงเลือกใข้ฮีทเตอร์ ขนาด 3000 Watts ซึ่งเป็นขนาดท่ีมีจ าหน่ายตาม

ท้องตลาดท่ัวไป 
 
1.3 การออกแบบระบบบริภัณฑ์ไฟฟ้าและวงจรควบคุม 
ระบบบริภัณฑ์ไฟฟ้าของเครื่องประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนอินพุตและส่วนเอาต์พุต        

แสดงดังรูปท่ี 1. โดยมีรายละเอียดการออกแบบและติดต้ังฯ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมองค์ประกอบของระบบบริภัณฑ์ไฟฟ้าและการควบคุม 
 

สถานะจอแสดงผล 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 2 จอ LCD แสดงสถานะ แสดงผลการท างานของตู้อบแห้งสมุนไพร 

Arduino 

LCD 16x2 

Sensor temp 

Adapter9VDC 

Heater 220VAC 
3000W 

Solid State Relay 

Keypad4x4 

แสดงค่าที่ป้อน 

แสดงเวลา 

แสดงอุณหภูมิ แสดงสถานะ การท างาน 
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วิธีด าเนินการทดสอบ และผลการวิจัย 
การทดสอบและวิเคราะห์ผลจากการน าตู้อบแห้งสมุนไพรไปใช้งาน โดยมีการศึกษาการ

กระจายของอุณหภูมิภายในตู้อบแห้ง และการศึกษาคุณลักษณะผลผลิตการอบแห้งพืชสมุนไพร 6 
ชนิด ได้แก่ กระเทียมโทน,  มะขามป้อม, พุทราจีน, ขิงแก่, ใบเตย และ สมุนไพรฟ้าทะลายโจร             
ตามค าแนะน าของคณะแพทย์แผนไทยประจ าชมรมแพทย์แผนไทย จังหวัดก าแพงเพชร โดยการ
ประเมินคุณลักษณะผลผลิตท่ีผ่านการอบแห้งพืชสมุนไพร จากแพทย์แผนไทย และเภสัชกรแพทย์
แผนไทยผู้เช่ียวชาญ แพทย์แผนไทยประจ าชมรมแพทย์แผนไทย จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งมีผลการ
ทดสอบ หรือผลการวิจัยดังนี้  

 
1. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลองอบกระเทียมโทน 

ตารางที่ 2 ค่าเปอร์เซ็นต์ความช้ืนของกระเทียมโทน หลังการอบท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส และ
ระยะเวลาต่างๆ น้ าหนักก่อนอบ 1 กิโลกรัม ท่ีเปอร์เซ็นต์ความช้ืนร้อยละ 10  
  จ านวน 

ครั้ง 
เวลาในการอบ (ช่ัวโมง ) 

2 4 6 
 น้ าหนัก 

(กิโลกรัม) 
ความช้ืน 
(เปอร์เซ็นต์) 

น้ าหนัก 
(กิโลกรัม) 

ความช้ืน 
(เปอร์เซ็นต์) 

น้ าหนัก 
(กิโลกรัม) 

ความช้ืน 
(เปอร์เซ็นต์) 

1 0.438 148.86 0.230 30.68 0.189 7.36 
2 0.426 142.04 0.224 27.27 0.191 8.52 
3 0.443 151.70 0.237 34.46 0.193 9.65 
4 0.431 144.88 0.233 32.38 0.190 7.95 
5 0.434 146.59 0.229 30.11 0.192 9.09 

ค่าเฉล่ีย 0.434 146.59 0.231 31.25 0.191 8.52 
 
           จากตารางท่ี 2 การทดลองอบแห้งของกระเทียมโทน 1 กิโลกรัม ท่ีอุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส ท่ีระยะเวลา 1 ช่ัวโมง ให้ค่าความเฉล่ีย คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ ตามล าดับจากความช้ืนเฉล่ียของ
ผลการทดลองท้ัง 3 ช่วงเวลา ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอบแห้งท่ีเหมาะสมในการอบแห้งของ
กระเทียมโทน เท่ากับ 4 ช่ัวโมง เพราะค่าความช้ืนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากการทดลองท่ีระยะเวลา
ดังกล่าวแห้งมีค่าต่ ากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานความช้ืนของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ท่ีไม่ท าให้
เกิดการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ จะเห็นว่าถ้าเพิ่มระยะเวลาในการอบมากขึ้นท าให้ความช้ืนลดลง  
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2. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลองอบมะขามป้อม 
ผลการทดลองการอบ มะขามป้อม โดยใช้ตู้อบสมุนไพรของชมรมแพทย์แผนไทยจังหวัด

ก าแพงเพชรเพื่อหาความสัมพันธ์กับระยะเวลาการอบ โดยก าหนดอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ผลการ
ทดลองดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าเปอร์เซ็นต์ความช้ืนของมะขามป้อมหลังการอบท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส และ
ระยะเวลาต่างๆ น้ าหนักก่อนอบ 1 กิโลกรัม ท่ีเปอร์เซ็นต์ความช้ืนร้อยละ 10  
  จ านวน 

ครั้ง 
เวลาในการอบ (ช่ัวโมง ) 

2 4 6 
 น้ าหนัก 

(กิโลกรัม) 
ความช้ืน 
(เปอร์เซ็นต์) 

น้ าหนัก 
(กิโลกรัม) 

ความช้ืน 
(เปอร์เซ็นต์) 

น้ าหนัก 
(กิโลกรัม) 

ความช้ืน 
(เปอร์เซ็นต์) 

1 0.438 148.86 0.230 30.68 0.189 7.36 
2 0.426 142.04 0.224 27.27 0.191 8.52 
3 0.443 151.70 0.237 34.46 0.193 9.65 
4 0.431 144.88 0.233 32.38 0.190 7.95 
5 0.449 149.59 0.233 33.25 0.190 7.52 

ค่าเฉล่ีย 0.49 149.59 0.233 33.25 0.190 7.52 
 
                จากตาราง 3 การทดลองอบแห้งของมะขามป้อม 1 กิโลกรัม ท่ีอุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียสท่ีระยะเวลา 1 ช่ัวโมง ให้ค่าความเฉล่ียคือ เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับจากความช้ืนเฉล่ียของผล
การทดลองท้ัง 3 ช่วงเวลา ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอบแห้งท่ีเหมาะสมในการอบแห้งของ
มะขามป้อม เท่ากับ 4 ช่ัวโมง เพราะค่าความช้ืนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากการทดลองท่ีระยะเวลา
ดังกล่าวแห้งมีค่าต่ ากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานความช้ืนของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ท่ีไม่ท าให้
เกิดการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ จะเห็นว่าถ้าเพิ่มระยะเวลาในการอบมากขึ้นท าให้ความช้ืนลดลง  
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3. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลองอบพุทราจีน  
ผลการทดลองการอบ พุทราจีน โดยใช้ตู้อบสมุนไพรของชมรมแพทย์แผนไทยจังหวัด

ก าแพงเพชรเพื่อหาความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการอบ โดยก าหนดอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส                
ผลการทดลองดังตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ค่าเปอร์เซ็นต์ความช้ืนของพุทราจีน หลังการอบท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส และ
ช่วงเวลาต่างๆ น้ าหนักก่อนอบ 1 กิโลกรัม ท่ีเปอร์เซ็นต์ความช้ืนร้อยละ 10  
  จ านวน 

ครั้ง 
เวลาในการอบ (ช่ัวโมง ) 

2 4 6 
 น้ าหนัก 

(กิโลกรัม) 
ความช้ืน 
(เปอร์เซ็นต์) 

น้ าหนัก 
(กิโลกรัม) 

ความช้ืน 
(เปอร์เซ็นต์) 

น้ าหนัก 
(กิโลกรัม) 

ความช้ืน 
(เปอร์เซ็นต์) 

1 0.438 148.86 0.230 30.68 0.189 7.36 
2 0.426 142.04 0.224 27.27 0.191 8.52 
3 0.443 151.70 0.237 34.46 0.193 9.65 
4 0.431 144.88 0.233 32.38 0.190 7.95 
5 0.434 146.59 0.229 30.11 0.192 9.09 

ค่าเฉล่ีย 0.434 146.59 0.231 31.25 0.191 8.52 
  
 จากตารางท่ี 4 การทดลองอบแห้งของพุทราจีน 1 กิโลกรัม ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส                  
ท่ีระยะเวลา 1 ช่ัวโมง ให้ค่าความเฉล่ียคือ ค่าเปอร์เซ็นต์ ตามล าดับจากความช้ืนเฉล่ียของผลการ
ทดลองท้ัง 3 ช่วงเวลา ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอบแห้งท่ีเหมาะสมในการอบแห้งของพุทราจีน 
เท่ากับ 4 ช่ัวโมง เพราะค่าความช้ืนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากการทดลองท่ีระยะเวลาดังกล่าวแห้งมี
ค่าต่ ากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานความช้ืนของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ท่ีไม่ท าให้เกิดการ
เจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ จะเห็นว่าถ้าเพิ่มระยะเวลาในการอบมากขึ้นท าให้ความช้ืนลดลง  
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4. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลองอบขิงแก่ 
ผลการทดลองการอบขิงแก่ โดยใช้ตู้อบสมุนไพรของชมรมแพทย์แผนไทยจังหวัดก าแพงเพชร

เพื่อหาความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการอบ โดยก าหนดอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ผลการทดลองดัง
ตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 ค่าเปอร์เซ็นต์ความช้ืนของขิงแก่ หลังการอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และเวลาต่างๆ 
น้ าหนักก่อนอบ 1 กิโลกรัม ท่ีเปอร์เซ็นต์ความช้ืนร้อยละ 10  
  จ านวน 

ครั้ง 
เวลาในการอบ (ช่ัวโมง) 

2 4 6 
 น้ าหนัก 

(กิโลกรัม) 
ความช้ืน 
(เปอร์เซ็นต์) 

น้ าหนัก 
(กิโลกรัม) 

ความช้ืน 
(เปอร์เซ็นต์) 

น้ าหนัก 
(กิโลกรัม) 

ความช้ืน 
(เปอร์เซ็นต์) 

1 0.962 13.17 0.945 11.17 0.927 9.05 
2 0.966 13.64 0.942 10.82 0.923 8.58 
3 0.968 13.88 0.947 11.41 0.929 9.29 
4 0.963 13.29 0.944 11.05 0.925 8.82 
5 0.965 13.52 0.946 11.29 0.923 8.58 

ค่าเฉล่ีย 0.965 13.52 0.945 11.17 0.925 8.82 
 
           จากตารางท่ี 5 จากการทดลองอบแห้งของขิงแก่1 กิโลกรัม ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส               
ท่ีระยะเวลา 1 ช่ัวโมง ให้ค่าความเฉล่ียคือ เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับจากความช้ืนเฉล่ียของผลการทดลอง
ท้ัง 3 ช่วงเวลา ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอบแห้งท่ีเหมาะสมในการอบแห้งของขิงแก่เท่ากับ                   
4 ช่ัวโมง เพราะค่าความช้ืนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากการทดลองท่ีระยะเวลาดังกล่าวแห้งมีค่าต่ า
กว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานความช้ืนของผลิตภัณฑ์สมุ นไพร ท่ีไม่ท าให้เกิดการ
เจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ จะเห็นว่าถ้าเพิ่มระยะเวลาในการอบมากขึ้นท าให้ความช้ืนลดลง  
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5. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลองอบใบเตย 
ผลการทดลองการอบ ใบเตย โดยใช้ตู้อบสมุนไพรของชมรมแพทย์แผนไทยจังหวัด

ก าแพงเพชรเพื่อหาความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการอบ โดยก าหนดอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ผล
การทดลองดังตารางท่ี 6 
 
ตารางที่ 6 ค่าเปอร์เซ็นต์ความช้ืนของใบเตย หลังการอบท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และเวลา
ต่างๆ น้ าหนักก่อนอบ 1 กิโลกรัม ท่ีค่าเปอร์เซ็นต์ความช้ืนร้อยละ 10  
  จ านวน 

ครั้ง 
เวลาในการอบ (ช่ัวโมง) 

2 4 6 
 น้ าหนัก 

(กิโลกรัม) 
ความช้ืน 
(เปอร์เซ็นต์) 

น้ าหนัก 
(กิโลกรัม) 

ความช้ืน 
(เปอร์เซ็นต์) 

น้ าหนัก 
(กิโลกรัม) 

ความช้ืน 
(เปอร์เซ็นต์) 

1 0.552 13.18 0.525 8.24 0.519 7.01 
2 0.558 15.50 0.537 10.72 0.533 9.89 
3 0.554 14.22 0.533 9.89 0.525 8.27 
4 0.548 12.98 0.530 9.27 0.521 7.42 
5 0.547 12.78 0.532 9.69 0.526 8.45 

ค่าเฉล่ีย 0.552 13.18 0.531 9.48 0.525 8.24 
   
          จากตารางท่ี 6 การทดลองอบแห้งของใบเตย 1 กิโลกรัม ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส                    
ท่ีระยะเวลา 1 ช่ัวโมง ให้ค่าความเฉล่ียคือ ค่าเปอร์เซ็นต์ ตามล าดับจากค่าความช้ืนเฉล่ียของผลการ
ทดลองท้ัง 3 ช่วงเวลา ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอบแห้งท่ีเหมาะสมในการอบแห้งของใบเตย 
เท่ากับ 4 ช่ัวโมง เพราะค่าความช้ืนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากการทดลองท่ีระยะเวลาดังกล่าวแห้งมี
ค่าต่ ากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานความช้ืนของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ท่ีไม่ท าให้เกิดการ
เจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ จะเห็นว่าถ้าเพิ่มระยะเวลาในการอบมากขึ้นท าให้ความช้ืนลดลง  
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6. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลองอบฟ้าทะลายโจร 
ผลการทดลองการอบฟ้าทะลายโจรโดยใช้ตู้อบสมุนไพรของชมรมแพทย์แผนไทยจังหวัด

ก าแพงเพชรเพื่อหาความสัมพันธ์กับระยะเวลาการอบ โดยก าหนดอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ผลการ
ทดลองดังตารางท่ี 7 

 
ตารางที่ 7 ค่าเปอร์เซ็นต์ความช้ืนของฟ้าทะลายโจรหลังการอบท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และ
เวลาต่างๆ น้ าหนักก่อนอบ 1 กิโลกรัม ท่ีค่าเปอร์เซ็นต์ความช้ืนร้อยละ 10 
  จ านวน 

ครั้ง 
เวลาในการอบ 

2 4 6 
 น้ าหนัก 

(กิโลกรัม) 
ความช้ืน 
(เปอร์เซ็นต์) 

น้ าหนัก 
(กิโลกรัม) 

ความช้ืน 
(เปอร์เซ็นต์) 

น้ าหนัก 
(กิโลกรัม) 

ความช้ืน 
(เปอร์เซ็นต์) 

1 0.552 15.18 0.525 8.24 0.519 7.01 
2 0.50 14.50 0.537 10.72 0.533 9.89 
3 0.549 13.22 0.533 9.89 0.525 8.27 
4 0.548 12.98 0.530 9.27 0.521 7.42 
5 0.547 12.78 0.532 9.69 0.526 8.45 

ค่าเฉล่ีย 0.540 10.18. 0.520 9.40 0.520 8.45 
 

             จากตารางท่ี 7 การทดลองอบแห้งของฟ้าทะลายโจร 1 กิโลกรัม ท่ีอุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส ท่ีระยะเวลา 1 ช่ัวโมง ให้ค่าความเฉล่ียคือ เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับจากความช้ืนเฉล่ียของผล
การทดลองท้ัง 3 ช่วงเวลา ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอบแห้งท่ีเหมาะสมในการอบแห้งของฟ้า
ทะลายโจรเท่ากับ 4 ช่ัวโมง เพราะค่าความช้ืนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากการทดลองท่ีระยะเวลา
ดังกล่าวแห้งมีค่าต่ ากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานความช้ืนของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ท่ีไม่ท าให้
เกิดการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ จะเห็นว่าถ้าเพิ่มระยะเวลาในการอบมากขึ้นท าให้ความช้ืนลดลง  

  ส าหรับการประเมินคุณค่าในการใช้งานตู้อบสมุนไพรท่ีได้พัฒนาขึ้น ตามการความคิดเห็น 
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับของผู้เช่ียวชาญแพทย์แผนไทยจ านวน 3 ท่าน ไดแก่ ท่านท่ี 1) พท.ภ. 
มะยม มานันท์ ประธานชมรมแพทย์แผนไทย ท่านท่ี 2) พท.ว วิจิตรา ศรีสุข แพทย์แผนไทยด้านเวช
กรรม และ ท่านท่ี 3) พท.ว  เจียมจิตร เสาร์สุทธิ์ แพทย์แผนไทยจังหวัดก าแพงเพชร โดยผลประเมิน
จากความคิดเห็นเป็นค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ซึ่งมีผลการประเมินฯ ดังนี้ 
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ตารางที่ 8 สรุปผลการประเมินคุณค่าในการใช้งานตู้อบสมุนไพรท่ีได้พัฒนาขึ้น 
ล าดับที่ รายการข้อคิดเห็น ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ระดับค่า 

IOC 
ผลการ 
ประเมิน 

1 ความสะดวกในการใช้งาน +1 +1 +1 1.0 ใช้งานได้ 
2 ความสะอาดที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ +1 +1 +1 1.0 ใช้งานได้ 
3 ความปลอดภัยในการใช้งาน +1 +1 +1 1.0 ใช้งานได้ 
4 ความเป็นมาตรฐานของตู้อบสมุนไพร 0 +1 +1 0.67 ใช้งานได้ 
5 ความน่าใช้งานของตู้อบสมุนไพร +1 +1 0 0.67 ใช้งานได้ 
6 ความสิ้นเปลื้องค่าใช้จ่ายในการอบ +1 0 +1 0.67 ใช้งานได้ 
7 ความแข็งแรงในการติดต้ังชุดควบคุม  +1 +1 +1 1.0 ใช้งานได้ 
8 ความสวยงามของตู้อบหลังจากการ

พัฒนาปรับปรุง 
+1 +1 +1 1.0 ใช้งานได้ 

9 คุณภาพผลิตภัณฑ์หลังจากการอบ +1 +1 +1 1.0 ใช้งานได้ 
 สรุปรวม    0.86 ใช้งานได้ 

 
 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอบสมุนไพร โดยใช้ตู้อบสมุนไพร
ของชมรมแพทย์แผนไทยจังหวัดก าแพงเพชร คณะผู้วิจัยได้จัดท าการทดลองวิเคราะห์ และสรุปผล
การทดลอง รวมท้ังข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับระยะเวลาท่ีเหมาะสมโดยการอบสมุนไพร ซึ่งเป็น
ประโยชน์กับผู้ท่ีสนใจ การศึกษาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอบสมุนไพร ให้มีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น
ในโอกาสต่อไป  

โดยผลการทดลองการอบสมุนไพรโดยใช้ตู้อบสมุนไพรของชมรมแพทย์แผนไทยจังหวัด
ก าแพงเพชรเพื่อหาเวลาท่ีเหมาะสมในการอบและประสิทธิภาพของสมุนไพรโดยคณะผู้จัดท าได้ท า
การอบท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
           1. การอบแห้งกระเทียมโทนท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  6 ช่ัวโมง จะได้ค่า
ความช้ืนไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ 
            2. การอบแห้งมะขามป้อมท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  6 ช่ัวโมง จะได้ค่า
ความช้ืนไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ 
            3. การอบแห้งพุทราจีนท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง จะได้ค่าความช้ืน
ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ 
            4. การอบแห้งขิงแก่ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง จะได้ค่าความช้ืน               
ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ 
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            5. การอบแห้งใบเตยท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง จะได้ค่าความช้ืน              
ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ 
           6. การอบแห้งฟ้าทลายโจรท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  6 ช่ัวโมง จะได้ค่า
ความช้ืนไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะสมุนไพร กระเทียมโทน มะขามป้อม พุทราจีน ขิงแก่ ใบเตย 
และ ฟ้าทะลายโจร ถ้าใช้สมุนไพรชนิดอื่นๆ ผลการทดลองอาจจะแตกต่างไปจากนี้ และอาจมีการ
ปรับเปล่ียนอุณหภูมิในการอบ เพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และพัฒนาให้ดีขึ้นมากไป และส าหรับ
โครงสร้างตัวตู้เป็นโลหะท่ีท าให้เกิดการสูญเสียความร้อนออกสู่ภายนอก จึงควรมีการมีการบุฉนวนกัน
ความร้อนออกเป็นอย่างดี 
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พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีผลต่อปัจจัยการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงวิกฤต
COVID-19 ช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ของผู้บริโภคในต าบลวังประจบ  

อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
Behaviors and Factors Affecting Consumers' Decision Making During 

COVID-19 Pandemic Mueang Tak District, Tak Province 
 

วิชุดา  มูลวงษ์1  ปริยานุช  เอี่ยมสิรวิงศ์2 
VIchuda  Moonvong Pariyanuch  Aeamsiriwong 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1 )ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมปรับตัวของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงวิกฤตโควิด 19 ของผู้บริโภคในต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตากและ 2) วัตถุประสงค์ทราบแนวคิดการวางแผนการตลาด 4Ps เหมาะกับช่วงวิกฤตโควิค 
ประชากรในพื้นท่ีต าบลวังประจบ 100 คน 1)ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนต้ว 50 คน 
และประชาชนในพื้นท่ี ต าบลวังประจบ50 คน ได้มาจาการเลือกแบบเจาะจง ในการประชุมพัฒนาชุมชน
อบรมการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่สากล ในช่วงเดือน เมษายน 2563 ของหอประชุม องค์การ
บริหารส่วนต าลบวังประจบ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือสถิติ
เชิงพรรณนา ผลสรุปการวิจัยพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง มากกว่าเพศชาย อายุน้อยกว่า 25 ปี 
และ 25-30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพค้าขาย และประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว   มีรายได้ต่อเดือน 15,000- 20,000 บาท ผลการวิจัยสรุปได้ว่า (1) พฤติกรรมผู้บริโภคมีผล
การตัดสินใจซื้อสินอุปบริโภคพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสิ่งสนับสนุนท่ี
เอื้อต่อพฤติกรรมการซื้อออนไลน์ โดยเฉพาะด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต  การสื่อสารผู้ชายสินค้าท่ีเน้นให้มี
ความมีส่วนร่วมและช่ืนชอบสินค้าทดลอง ในช่วงเวลาก าลังเผชิญกับสถานการณ์ช่วงวิกฤตการของโรคโควิด-
19 ท่ีส่งผลกระทบด้านสังคมด้านสังคม ประชาชนมีการรับรู้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และปฏิบัติตามโดยตลอดกับผู้คนและภาคธุรกิจต่างๆ ท้ังทางโครงสร้างสังคม 
สภาพจิตใจของผู้บริโภค และระบบทางเศรษฐกิจ ด้านสังคม นักเรียนรับรู้มาตรการในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และปฏิบัติตาม โดยตลอด ผลิตภัณฑ์ เลือกซื้อเพื่อการบริโภค
ส่วนตัวและในครัวเรือน (2) สถานท่ี เลือกช่องทางผ่านออนไลน์ และเลือกการช าระเงิน เก็บเงินปลายทาง  
(3) ราคา เลือกซื้อราคาและคุณภาพสินค้าพร้อมบริการจัดส่ง (4) การส่งเสริมการขาย การสื่อสารท่ีเน้นให้มี
ความมีส่วนร่วมและช่ืนชอบสินค้าทดลอง ในช่วงเวลาก าลังเผชิญกับสถานการณ์ช่วงวิกฤตการของโรคโควิด-

                                                             
1 อาจารย์ประจ าสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจ าสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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19 ท่ีส่งผลกระทบกับผู้คนและภาคธุรกิจต่างๆ ท้ังทางโครงสร้างสังคม สภาพจิตใจของผู้บริโภค และระบบ
ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจซื้อซื้อสินค้า,ช่วงวิกฤต 
 
Abstract 

This research is a study on behaviors and factors affecting consumers' purchasing 
decisions during the COVID-19 crisis in Wang Prab Sub-district. Mueang Tak District, Tak 
Province Concept. 4Ps used the assessment as a tool to collect data, 100 people used a 
questionnaire as a research tool. And use statistics for analysis Is descriptive statistics The 
results of the research were as follows: It was found that most of the respondents were 
female. More than males, younger than 25 years old and between 25-30 years old. Single 
has a bachelor's degree.Trade career and operate a private business Have a monthly 
income of between 15,000 - 20,000 baht The research results can be concluded that (1) 
Products for consumption are number 1 Product to Experience(2) Place to choose online 
channel Also known as Place to Everyplace, a payment option that has to be made 
convenient for customers such as cash payment. Collect cash on delivery, etc. (3)The most 
reasonable price for the purchase of goods makes the price of goods and services suitable 
for quality and the price paid is essential. (4) Promotion Consumers choose quality 
products Promotion to Evangelism Communication focuses on giving target customers a 
shared experience. I feel like and want to try or use the service. And turned into word of 
mouth Will be effective in the modern world during the time facing the situation of the 
COVID-19 outbreak. Affecting people and businesses Which this outbreak has caused 
change all over the world Both by social structure Consumer psyche Including the 
economic impact Resulting in significant change in spending behavior. 

 
Keywords: Behavior, Make a purchase, COVID-19 
 
บทน า  

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมาก ท าให้การจับจ่ายใช้สอยและ
ก าลังซื้อของประชาชนลดลง รวมท้ังหลายธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการต้องหยุดชะงักลง แม้จะมี
มาตรการมาช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจต่อไป แต่มาตรการส่วนใหญ่เป็นเพียงมาตรการระยะ
สั้น ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างไรในยุค
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หลัง COVID-19 การซื้อสินค้าช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและ
ธุรกิจในการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค และรับมือโลกการค้าหลัง COVID ได้เป็นอย่างดี 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ รวมท้ังร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 29 ธันวาคม 2559) 

ส าหรับในส่วนของจังหวัดตากได้มีการก าหนดแผนพัฒนาจังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมือง น่าอยู่ 
ประตูการค้าชายแดน” โดยมีพันธกิจ/เปาประสงครวม คือ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหมีรายได
และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 2. เพื่ออนุรักษฟนฟู และปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตร 4. เพื่อ
พัฒนาการทองเท่ียว สินคา OTOP และสงเสริมการคา การลงทุน ในพื้นท่ีการคาชายแดน และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารจัดการเพื่อปองกันรักษาความมั่นคง
ชายแดน การรักษาความสงบเรียบรอยมีประสิทธิภาพ (แผนพัฒนาจังหวัดตาก ปี 2561-2564 ส านักงาน
จังหวัดตาก กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)ต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัด
ตาก แบ่งการปกครองออกเป็น ต าบล 14 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากรท้ังสิ้น 13,191คน ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพท านา ปลูกข้าวไร่ การท าไร่ การปศุสัตว์และรับจ้างท่ัวไป  ซึ่งจากการท่ีได้เข้าไปพบกับท่านนายก
บริหารส่วนต าบลวังประจบ ผู้น าชุมชน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า ต าบลวังประจบ มีผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
ท้องถ่ิน 6 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก ผลิตภัณฑ์ท่ีนอน หมอนนุ่น หมูยอสมุนไพร แคบหมู หมู
ส้ม และน้ าพริกแกง โดยผู้ประกอบการเป็นชาวบ้านท่ีอยู่ในพื้นท่ี ซึ่งยังขาดความรู้ในการด าเนินกรรมด้าน
การตลาด รวมถึงในส่วนของการจัดหาช่องทางการจัดจ าหน่าย    
แม้ว่า COVID-19 ยังไม่หมดไปในเวลาน้ี แต่เรายังต้องด าเนินชีวิตต่อไปในการด ารงชีวิต จะยังเป็นแนวคิด
ของธุรกิจรูปแบบใหม่ก็ตามจากความส าคัญและท่ีมาของปัญหาดังกล่าว ทางผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญใน
การท าวิจัยเพื่อหาแนวทาง ธุรกิจแบบวิถีแบบใหม่แบบ new normal ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี อาจ
เพราะผู้คนให้ความสนใจในระบบอินเตอร์เน็ตมากข้ึน และมีการแสดงออกทางสังคมอีกรูปแบบหน่ึง 
การศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าน้ัน จะท าให้ทราบถึงแนวโน้ม 
พฤติกรรมการซื้อสินค้าในอนาคต และท าให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในอนาคตช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ
ด าเนินธุรกิจต่อไป ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดซึ่งส่งผลต่อการสร้างรายได้ และ
สามารถเพิ่มตลาดของผู้บริโภคโดยมีผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นจุดขาย และท าให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของผู้บริโภคใน 
ต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
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2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของผู้บริโภคในต าบลวัง
ประจบ อ าเภอ เมืองตาก จังหวัดตาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด 
 
ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในช่วงวิกฤตโควิด -19 ของผู้บริโภคใน 
ต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของผู้บริโภคใน ต าบลวัง
ประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ ดังน้ี 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนด ทางเลือกในการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยใน
ข้ันตอนท าการศึกษารูปแบบพฤติกรรมท่ีมีผลต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในช่วงวิกฤตโควิด 19 
ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และการลงพื้นท่ีชุมชน และ
เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
ในช่วงวิกฤตโควิด 19  
 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  

ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน โดยผู้ให้ข้อมูลหลักคือ เป็นประชาชน
ในพื้นท่ีต าบลวังประจบ จ านวน 50 คน และผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน 50 คน   

ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น (Independent Variable) ขอบเขตด้านตัวแปรต้นท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นข้อมูล

ท่ัวไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ขอบเขตด้านตัวแปรตามท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็น

การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ของ
ผู้บริโภคในต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน โดยเป็น
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลวังประจบ จ านวน 50 คน กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน 50 คน  
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะ

อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
ส่วนท่ี 2 ใช้แบบสอบถาม เพื่อส ารวจพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้า ข้อมูลด้าน

พฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้า วัตถุประสงค์หลักในการเลือกซื้อสินค้า ประเภทสินค้าท่ีเลือกซื้อ ราคาของ
สินค้า สถานท่ีท่ีเลือกซื้อสินค้า แหล่งข้อมูลของสินค้า ความถ่ีในการซื้อสินค้า ช่องทางสินค้าท่ีเลือกซื้อ
บ่อยท่ีสุด 
ข้อมูลด้านปัจจัยท่ีใช้ในการเลือกซื้อสินค้า เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ  การตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิจัยเชิงส ารวจโดย
ใช้แบบสอบถาม เพื่อน ามาวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล และหาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป  วิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้าและปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าและน าผลของข้อมูลท่ีได้จากการสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายท้ังประชาชน
ในพื้นท่ี ผู้ประกอบการธุรกิจ มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย แล้วน ามาแปลผลโดยการ
บรรยาย 
 
ผลการวิจัย   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน  พบว่าเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.0 

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37.0  ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมามี
ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 23 ล าดับต่อมาเป็นช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 21 น้อยกว่า 21 ปี ร้อยละ19 และส่วนน้อยท่ีสุดเป็นช่วงอายุต่ ากว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 9  และ
ไม่ตอบช่วงอายุ ร้อยละ 2 ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 
35 รองลงมาเป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 19  ต่อมาเป็นนักเรียน นักศึกษา 
ร้อยละ 18  อื่นๆ แม่บ้าน เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 14 และพนักงานเอกชนเป็นร้อยละ 13 และ
สุดท้ายไม่ตอบ คิดเป็นร้อยละ 1 และผู้ให้ข้อมูลเหล่านั้นส่วนใหญ่มีรายได้ ต่ ากว่า 5 ,000 –10,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาเป็นผู้มีรายได้ น้อยกว่า 5 ,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ต่อมา
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เป็นผู้มีรายได้ 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18 ผู้มีรายได้ 15,001 – 20,000  คิดเป็นร้อยละ 
13 ผู้มีรายได้ 20,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8 และสุดท้ายไม่ตอบร้อยละ 4 ตามล าดับ  

ส่วนที่ 2 แนวคิดการวางแผนการตลาด 4Ps เหมาะกับช่วงวิกฤตโควิค  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 46 มีวัตถุประสงค์หลักในการเลือกซื้อสินค้า คือ ซื้อเพื่อ

ซื้อเพื่อด ารงชีพ มูลค่าในการซื้ออยู่ท่ี 500 – 1,000 บาท ถึงร้อยละ 49 ส่วนใหญ่ร้อยละ 46 จะรู้จัก
สินค้าท่ีระลึกจากโฆษณาทางโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร หรือป้าย โดยพบว่าร้อยละ38 ซื้อ
สินค้า2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ มากท่ีสุด ส่วนสินค้าท่ีซื้อมาบริโภค 3 อันดับแรกท่ีซื้อบ่อยท่ีสุด คือ อันดับ1 
ของผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค อันดับ 2 คือ อุปกรณ์ในครัว อันดับ3 เส้ือผ้าสินค้าแฟช่ัน และอันดับส่ี
คือ ยาและเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ท่ีนิยมซื้อเพราะสินค้ามีคุณภาพ  คิดเป็นร้อยละ 35 บริการจัดส่ง
ฟรีร้อยละ 25 และ สินค้ามีบริการ ช าระเงินปลายทางร้อยละ 20 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านแนวคิดการวางแผนการตลาด 4Ps เหมาะกับช่วงวิกฤต
โควิค ประชากรในพื้นที่ต าบลวังประจบ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีวัตถุประสงค์หลักในการเลือกซื้อสินค้า สถานการณ์โควิด 19 ส่วนใหญ่
ร้อยละ 46 ซื้อเพื่อใช้สอยจ าเป็นช่วงกักตัวท่ีบ้าน คิดเป็นร้อยละ38 ซื้อเพื่อดูแลสุขภาพอนามัยคิดเป็น
ร้อยละ 23 และอื่นๆ เช่น ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย คิดเป็นร้อยละ 3 ส่วนมูลค่าในการซื้อของสินค้า พบว่า 
มูลค่าในการซื้อสินค้า อยู่ช่วง 500-1,000 บาท ร้อยละ49  รองลงมามูลค่าในการซื้อสินค้า ต่ ากว่า 
300 -500 บาท คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 36   ล าดับท่ี 3 มูลค่า 1 ,000- 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
ร้อยละ7 ไม่ตอบ ร้อยละ5  และ สุดท้ายมากกว่า2 ,000 บาท ร้อยละ 3 สถานท่ีเลือกซื้อสินค้า ส่วน
ใหญ่มักเลือกซื้อบริการช่องทางออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 53  รองรองมาคือ บริการ Home delivery 
คิดเป็นร้อยละ22  ล าดับท่ี 3 สถานท่ีผลิตโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 12  ไม่ตอบคิดเป็นร้อยละ 9 คน 
และสุดท้ายอื่นๆ 4 คน แหล่งข้อมูลของสินค้าผู้บริโภค ส่วนใหญ่ โฆษณาทางโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 
36 รองลงมาโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 33 จากอินเตอร์เนต คิดเป็นร้อยละ 
16  ค าบอกเล่า คิดเป็นร้อยละ13  และสุดท้ายอื่นๆ คิดร้อยละ 2  ส่วนความถี่ในการซื้อสินค้า 2 -3 
ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 39  รองลงมา ทุกสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ29  ทุก 1- 2 
สัปดาห์คิดเป้นร้อยละ 26  ทุกเดือนคิดเป็นร้อยละ4 และสุดท้ายมากกว่า 3-6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 2 
สินค้าท่ีเลือกซื้อบ่อยท่ีสุด ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาเป็น
อุปกรณ์ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 35 ล าดับท่ี 3 เส้ือผ้าแฟช่ัน เครื่องส าอาง คิดเป็นร้อยละ 19 และ
สุดท้าย ยาและเวชภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 9  เหตุผลท่ีเลือกซื้อ ส่วนใหญ่ สินค้ามีคุณภาพ คิดเป็นร้อย
ละ 35 รองลงมาบริการจัดส่งฟรี คิดเป็นร้อยละ 25  สินค้ามีบริการ ช าระเงินปลายทาง คิดเป็นร้อย
ละ20 และสุดท้ายๆอื่น คิดเป็น ร้อยละ7  
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ส่วนที่ 4 พฤติกรรมปรับตัวของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภค
ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ของผู้บริโภคในต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ผู้ซื้อสินค้าให้ความส าคัญกับปัจจัยการการตลาดมากทีสุด ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ความ “คุ้มค่า” ท่ีจะซื้อสินค้าและบริการให้คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ3 .96 รองลงมาคือ ปัจจัยความมี
ความแตกต่างเอกล กษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ3.89 อันดับท่ี 3 ผู้ซื้อสินค้าสนใจมีการ
จัดรายการส่งเสริมการขายค่าเฉล่ีย 3.87  และสุดท้าย มีการซื้อสินค้าหน้าเว็บไซต์ จัดจ าหน่ายผ่าน 
online ค่าเฉล่ีย  3.78  

ส่วนที่ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า 
ในด้านการใช้งานผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความ

คงทน และสะดวกต่อการใช้งาน เท่ากับ 3.50 สะดวกต่อการใช้งานระดับมาก ค่าเฉล่ีย Mean3.50 
รองลงมา เป็นของฝากได้โดยไม่ต้องห่อซ้ า ปานกลาง Mean 3.22 สามารถมองเห็นสินค้าภายในได้
อย่างชัดเจนค่าเฉล่ีย Mean 3.22 และสุดท้าย ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
Mean3.17   ด้านการตลาดความ “คุ้มค่า” ท่ีจะซื้อสินค้าและบริการ มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย Mean 3.96  
รองมา ความแตกต่างเอกลักษณ์เฉพาะสินค้าค่าเฉล่ีย Mean3.89 หน้าเว็บไซต์ จัดจ าหน่ายผ่าน 
onlineค่าเฉล่ีย Mean3.78 และสุดท้าย มีการจัดรายการส่งเสริมการขายค่าเฉล่ีย Mean 3.87 ค่า
ระดับปานกลาง ตามล าดับ ด้านการตลาดความ “คุ้มค่า” ท่ีจะซื้อสินค้าและบริการ มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 
Mean 3.96  รองมา ความแตกต่างเอกลักษณ์เฉพาะสินค้าค่าเฉล่ีย Mean3.89 หน้าเว็บไซต์ จัด
จ าหน่ายผ่าน onlineค่าเฉล่ีย Mean3.78 และสุดท้าย มีการจัดรายการส่งเสริมการขายค่าเฉล่ีย 
Mean 3.87 ค่าระดับปานกลาง 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาพบว่า ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ควรท าการผลิตสินค้าท่ีมีรูปแบบสวยงาม 
แปลกใหม่ มีความคงทน สะดวกต่อการใช้สอย และควรมีเอกลักษณ์ของตนเอง ราคาไม่แพงมากนัก 
ความดึงดูดจากการออกแบบ มีประโยชน์ใช้สอย พัฒนาช่องทางอีคอมเมิร์ซ โดยเพิ่ม Call-to-Action 
เพื่อดึงผู้บริโภคเข้าสู่อีคอมเมิร์ซผ่านการส่ือสารรูปแบบต่างๆ เพิ่มโปรโมช่ันส่งเสริมการขายในรูปแบบ
การฟรีค่าจัดส่ง หรือซื้อ 1 แถม 1 เพื่อเพิ่มยอดขายในออนไลน์ อย่างเหมาะสม  ควรกลับสู่การส่ือสาร
พื้นฐานตาม 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคด้วยการส่ือสารถูกท่ี ถูกเวลา ถูกเป้าหมาย เลือกส่ือท่ีสร้าง
ความโดดเด่นให้กับแบรนด์และใช้ส่ือท่ีหลากหลาย นอกจากนี้แทนท่ีจะส่ือสารแต่เรื่องของแบรนด์
และสินค้า ให้เปล่ียนเป็นมุมมองของผู้บริโภคดูว่าสินค้าของเราจะช่วยให้ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตของ
เขาดีขึ้นได้อย่างไร  
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ปัจจัยส่วนประสมทางตลาดบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาเลือกใช้
บริการร้านอาหารในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

Service Marketing Mix Factors Affecting Customers’ Satisfaction Chosen 
to Use Service of in Muang District, Tak Province 

 
พันวา  ธนาโชค1 และ นพพล พรหมรกัษ์2 

Panwa  Thanachok and Nopphon  Phommarak 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมาเลือกใช้บริการ้านอาหารในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 2) เพื่อศึกษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมาเลือกใช้บริการร้านอาหาร การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้
โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
จากการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมีอายุ 21-30 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษา  
ประกอบอาชีพข้าราชการ และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท ต่อเดือน และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมาเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ร้านอาหารในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก มีท้ังหมด 4 ด้านคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ท่ีระดับนัยส าคัญ 
0.05 

 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, ตลาดบริการ, ความพึงพอใจ, การบริการ 
 
Abstract 

This research aims to: 1) study demographic factors affecting satisfaction of 
customers who choose to use Service of in Muang District, Tak Province and 2) study 
factors that influence customers’ satisfaction in service of Restaurant. The samples in 
this quantitative study consisted of 400 respondents. Questionnaires were used to 
collect data which were statistically analyzed for percentage, mean and standard 

                                                             
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
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deviation. Results from the study showed that most respondents were female whose 
ages were between 21-30 years with secondary education. Most were government 
officials with a monthly income between 10,000-20,000 baht. Service marketing mix 
factors which affected satisfaction of customers who opted to Use Service of in 
Muang District, Tak Province consisted of four areas: product, price, distribution 
channels, and marketing promotion. Overall level of satisfaction was in high level at 
significant level of 0.05         

        
Key Word: Marketing Mix, Service Marketing, satisfaction, services 
 
บทน า 

ในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้คนท่ีเริ่มเปล่ียนแปลงไปจากในอดีต ด้วยสภาพแวดล้อม สภาพ
สังคมและเทคโนโลยี ท าให้วิถีชีวิตของผู้คนเริ่มมีการปรับตัวและเปล่ียนแปลงตามไปด้วย ดังนั้นธุรกิจ
จึงต้องปรับตัวและปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตของ
ลูกค้ายุคใหม่อยู่ตลอดเวลา ธุรกิจต่างพยายามสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันกันเพื่อดึงดูดลูกค้า
ให้เกิดความสนใจ โดยการน าเสนอช่องทางใหม่ของธุรกิจบริการ (บัญญัติ ค านูณวัฒน์ , 2556) การ
ท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ท าให้ธุรกิจ
ท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเจริญเติบโตไปตามด้วย เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร การบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมเป็นการบริการท่ีส าคัญในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (สิริวิมล ประจักษ์วงศ์, 
2557) เป็นส่ิงดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ได้ประสบการณ์พิเศษจากศิลปะ
การประกอบอาหารของแต่ละร้าน ท่ีมีความหลากหลายรูปแบบรวมถึงสถานท่ี สภาพแวดล้อม และ
บรรยากาศของร้านล้วนมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม (Eat Drink Travel,2558) 
ร้านอาหารในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นธุรกิจร้านอาหารและเครื่องด่ืม เป็นร้านอาหารท่ีมีอาหาร
พื้นถิ่นและผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นท่ีพยายามดัดแปลงสูตรให้เข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน 
ตามสไตล์เครื่องด่ืมผสมกับรสชาติแบบไทยๆ และเสริมความเป็นร้านอาหารพื้นถิ่นในอ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก ด้วยเมนูอาหารไทย เช่น แกงเขียวหวาน เมี่ยงค า ย าข้าวเกรียบ ข้าวต้มผงกระหรี่ แต่
ปรับเปล่ียนรูปแบบการผสมในแบบของร้านอาหารในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งนอกจากจะอร่อย
และยังได้ประโยชน์จากวัฒนธรรมบริบทพื้นท่ีท่ีน ามาใส่ในเครื่องด่ืมและอาหาร  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของผู้บริโภคท่ีมาเลือกใช้บริการอาหารร้านอาหารในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก เพราะการ
ให้บริการของร้านอาหารเป็นส่ิงส าคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว
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ต่างประเทศให้มาท่องเท่ียวในเขตอ าเภอเมืองและเพื่อเป็นแนวทางในการให้ผู้ประกอบกิจการ
ประเภทร้านอาหารและเครื่องด่ืมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ
เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนารูปแบบของร้านอาหารบริการ รวมถึงการวางกลยุทธ์ธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
และสอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้บริโภค 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมาเลือกใช้บริการร้านอาหารในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมาเลือกใช้บริการร้านอาหารใน
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมาเลือกใช้บริการร้านอาหารในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อให้การวิจัย
ครั้งนี้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริโภคท่ีมาเลือกใช้บริการร้านอาหารใน
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ท าการคัดเลือกประชากรโดยการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น ผู้บริโภคท่ีมาเลือกใช้บริการร้านอาหารในอ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก   ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน การก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณแบบ
ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (Non population) โดยมีค่าระดับความเช่ือมั่นไว้ท่ี 95% และ
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 0.05 (กัลยา วานิชย์บัญชา.2545)  
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นส าหรับเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น ผู้บริโภคท่ีมาเลือกใช้บริการร้านอาหารในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก              
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน เป็นค าถามปลายปิดแบบเลือกตอบ จ านวน 5 ข้อ 
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 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมาเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก จ าแนกตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการแบ่งออกเป็น 7 ด้านคือ             
1. ผลิตภัณฑ์ (อาหาร) 2. ราคา  3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 4. การส่งเสริมการตลาด 5. บุคลากร              
6. ลักษณะทางกายภาพ 7. กระบวนการให้บริการ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามมาตรวัดแบบประเมินค่า 
(Rating Scale Questionnaires) 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบ ลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ในการวัด
ระดับความพึงพอใจซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนคือความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  ความพึงพอใจใน
ระดับมาก ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ความพึงพอใจในระดับน้อย ความพึงพอใจในระดับน้อย
ท่ีสุด 
 3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล    
 การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ดังนี้ 
  1.) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลส่วนนี้ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กับผู้บริโภค
ท่ีมาเลือกใช้บริการ ร้านอาหารในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งอาจรวมถึงนักท่องเท่ียว โดยการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก  
  2.) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลส่วนนี้ได้จากการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมจาก
หลายแหล่ง เช่น เอกสาร บทความ รายงานการวิจัย และการค้นคว้าผ่านอินเตอร์เน็ต 
 4. การรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400คน โดยมีข้ันตอนการวิจัย ดังนี้ 
  1. ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยจากหนังสือและ
บทความท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาถึงพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกาย 

 2.ร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถามโดยพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสม 
  3. น าแบบสอบถามท่ีร่างขึ้นส่งให้แก่ผู้คุณวุฒิพิจารณา เพื่อพิจารณาในด้าน ความ
ถูกต้อง (Validity) ของแบบสอบถาม เพื่อพิจารณาในด้านความเท่ียงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม 
  4. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงจากผู้ทรงคุณวุฒิน าไปวิเคราะห์ความเช่ือมั่น
(Reliability)ของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach) (สรายุทธ กันหลง, 2555)ได้ค่าครอนบาร์คเท่ากับ 0.843  

 5.น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเช่ือมั่นไปเก็บรวบรวบ
ข้อมูลในสังคมออนไลน์ปัจจุบันจ านวน 400 ชุด 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย น ามาวิเคราะห์ประมวลผลด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าเร็จรูป การค านวณหาค่าทางสถิติทุกประเภท ยอมรับความมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อวิเคราะห์แล้วผู้วิจัยน ามาเสนอผลการศึกษาด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) รายงานผลแบบบรรยายประกอบตาราง ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมาเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก คือ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดย
ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage)  

 2. การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคท่ีมาเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้วย (Factor Analysis) ผ่านการสกัด
ปัจจัยเพื่อค้นหาองค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component 
Analysis) โดยมีการหมุนแกนปัจจัยให้ต้ังฉากกัน (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธี Varimax ท้ังนี้
เกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบ คือ ค่า Eigenvalues ต้องมากกว่า 1 และค่า Factor loading ต้อง
มากกว่า 0.5 (กัลยา วานิชย์บัญชา 2545) 

 3. วิเคราะห์ระดับความส าคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมา
เลือกใช้บริการร้านอาหารในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ระดับเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉล่ียในแต่ละ
ระดับนั้นในสูตรการค านวณช่วงกว้างของช้ัน ซึ่งจะใช้วิธีการหาค่าด้วยร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลผลตามแนวทางของ ประสพชัย พสุนนท์ (2555) ดังนี้ 
  คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายความว่า ส าคัญระดับมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายความว่า ส าคัญระดับมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายความว่า ส าคัญระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายความว่า ส าคัญระดับน้อย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายความว่า ส าคัญระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมาใช้
บริการอาหารร้านอาหารในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ได้แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น  2 ส่วน 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภคท่ีมาเลือกใช้บริการร้านอาหารร้านอาหารในอ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.8) มีอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 55.50) ระดับ
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การศึกษามัธยมศึกษา (ร้อยละ 44.50) ประกอบอาชีพข้าราชการ (ร้อยละ 27.80) และมีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 10,000-20,000 บาท (ร้อยละ 30.80) รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามข้อมูลปัจจัยพื้นฐานด้านบุคคล 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 161 40.20 
หญิง 239 59.80 
อายุ   
10 – 19 ปี 45 11.3 
20 – 30 ปี 222 55.5 
31 – 40 ปี 64 16.0 
41 – 50 ปี 34 8.5 
51 - 60 ปี 20 5.0 
มากกว่า 60 ปีข้ึนไป 15 3.8 
อาชีพ   
ค้าขาย 93 23.2 
ข้าราชการ 111 27.8 
นักเรียน-นักศึกษา 80 20.0 
ธุรกิจส่วนตัว 54 13.5 
อื่นๆ 62 15.5 
ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 98 24.5 
มัธยมศึกษา 185 44.5 
สูงกว่าปริญญาตรี 117 31.0 
รายได้(ต่อเดือน)   
ต่ ากว่า10,000 บาท 94 23.4 
10,001 – 20,000 บาท 123 30.8 
20,001 – 30,000 บาท 107 26.8 
มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป 76 19.0 
รวม 400 100 
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2.การวิเคราะห์เกี่ยวกับเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของผู้บริโภคท่ีมาเลือกใช้บริการร้านอาหารในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก สามารถสรุปได้ว่า ผู้วิจัย
ได้ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล พบว่า Kaiser-Meyer-Olkin เท่ากับ 0.763 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 
และค่า Bartlett’s Test of Sphericity ได้เท่ากับ 3416.628 (Sig.= 0.000) แสดงว่าข้อมูลเหมาะสม
ท่ีจะใช้วิเคราะห์ปัจจัย ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก พบว่า สามารถแบ่งออกเป็น 4 
องค์ประกอบ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยอธิบายความแปรปรวนได้ท้ังหมด 62.75 รายละเอียดดังตารางท่ี 2-6 
ตารางที่ 2 ปัจจัย Factor Loading ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญของ
องค์ประกอบท่ี 1 ด้านผลิตภัณฑ์ (อาหาร)  

ด้านผลิตภัณฑ์ (อาหาร)  ̅ S.D. ระดับความส าคัญ 

รสชาติของอาหารร้านร้านอาหารในอ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก  

3.83 0.71 มาก 

ความสะอาดของอาหารร้านร้านอาหารในอ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก  

3.92 0.73 มาก 

ความหลากหลายของอาหารร้านร้านอาหารในอ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก  

3.75 0.81 มาก 

มีการจัดวางรูปแบบของอาหารที่สวยงาม 3.88 0.81 มาก 
 
ตารางที่ 3 ปัจจัย Factor Loading ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญของ
องค์ประกอบท่ี  2 ด้านราคา  

ด้านราคา  ̅ S.D. ระดับความส าคัญ 

มีเมนูและรายการแสดงราคาอาหารชัดเจน 3.94 0.85 มาก 

ความเหมาะสมของราคาของอาหารกับรสชาติของ
อาหาร 

3.85 0.84 มาก 

คุ้มค่าในปริมาณของอาหารร้านร้านอาหารใน
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  

4.11 0.89 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4 ปัจจัย Factor Loading ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญของ
องค์ประกอบท่ี 3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ̅ S.D. ระดับความส าคัญ 

มีการตกแต่งร้านท่ีเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากร้าน
อื่นๆ 

3.90 0.89 มาก 

ท าเลท่ีต้ังอยู่ในแหล่งท่ีเดินทางมาใช้บริการได้
สะดวก 

3.91 0.78 มาก 

มีสถานท่ีท่ีสะอาดและมีส่ิงอ านวยความสะดวก
ภายใน ร้าน 

3.89 0.74 มาก 

 
ตารางที่ 5 ปัจจัย Factor Loading ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญของ
องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการส่งเสริมการตลาด  

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ̅ S.D. ระดับความส าคัญ 

มีการแนะน ารายการอาหารใหม่ให้ลูกค้าได้ทดลอง 4.02 0.75 มาก 
มีป้ายโฆษณาส่งเสริมการขายหน้าร้าน สามารถ เห็น
ได้อย่างชัดเจน 

3.94 0.82 มาก 

จ านวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ 3.92 0.81 มาก 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
ท่ีมาเลือกใช้บริการร้านอาหารร้านอาหารในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ผู้วิจัย
น าเสนอการอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการภายในร้านอาหารร้านอาหารในอ าเภอเมือง จังหวัด
ตาก พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 21-30 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษา  ประกอบอาชีพข้าราชการ 
และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาทต่อเดือน 

2. การวิจัยนี้ ช้ีให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคท่ีมาเลือกใช้บริการมีท้ังหมด 4 ด้านคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และด้านการส่งเสริมการตลาด สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 

 2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท าให้ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับความ
สะอาดและผลิตภัณฑ์ของทางร้านอาหารร้านอาหารในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับ ยุวนิตย์ ทิศสกุล (2545) ท่ีศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้
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บริการผับและภัตตาคาร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุดกับ
ปัจจัยด้านความสะอาดของอาหาร ความสดของอาหาร 
  2.2 ด้านราคา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท าให้ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับความคุ้มค่า
ในปริมาณของอาหารร้านร้านอาหารในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งสอดคล้องกับ ธีระ ปิ่นทอง (2545) ท่ี 
ศึกษาปัญหาและทางออกในการแก้ปัญหาการประกอบร้านอาหารทะเล กรณีศึกษาจากความคิดเห็น ของ
ผู้ประกอบการในเขตบางแสน-อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุดกับ
ปัจจัยด้านราคาอาหาร 

 2.3  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ท าให้ผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับท าเลท่ีต้ังอยู่ในแหล่งท่ีเดินทางมาใช้บริการร้านอาหารร้านอาหารในอ าเภอเมือง จังหวัด
ตาก ได้สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ สุภัค สงวนวณิชวงศ์ (2548) ได้ศึกษาเรื่องเรื่อง ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้ภัตตาคาร เรือลอยน้ า กรณีศึกษาเรือริเวอร์ไซด์ ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญ
กับความสะดวกในการติดต่อกับเรือริเวอร์ไซด์ 

 2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท าให้ผู้บริโภคให้ความส าคัญ
กับป้ายโฆษณาท่ีส่งเสริมการขายหน้าร้าน สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับ อัมพร งามพาณิชย
กิจ (2547) ท่ีศึกษาปัจจัยจูงใจของลูกค้าในการใช้บริการร้านอาหาร ถนนบางขุนเทียน- ชายทะเล พบว่า 
ลูกค้าให้ความกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของร้าน มาเป็นอันดับแรก 

ผู้ประกอบการยังต้องให้ความส าคัญกับการบริการและการกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีดีให้ผู้บริโภค
เพื่อให้เกิดความพึงพอและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์วลัญช์  พินธุประภา 
(2545) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการบริการของร้านอาหารล าแม่ลาปลาเผา อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยต่าง ๆ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา อยู่ใน
ระดับมาก ในเรื่องความสะอาดของอาหารและความคุ้มค่าในราคาอาหาร 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ระดับของความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมาเลือกใช้บริการ
ร้านอาหาร ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ก็ยัง ส่วนท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นทางร้านจึงควรศึกษาท าการตลาด
ส าหรับลูกค้าทุก ๆ กลุ่ม เพื่อท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกับมาใช้บริการของทางร้านอีก ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (อาหาร) ควรรักษาคุณภาพของอาหารในเรื่อของความสดใหม่ของ
วัตถุดิบท่ีน ามาใช้ประกอบอาหาร ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ในการใช้ประกอบอาหารและ
รสชาติของอาหารให้มีณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของอาหารและมีการพัฒนา  
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ปรับปรุงรายการอาหารเพิ่มรายการอาหารใหม่ ๆ ไว้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิด ความ
พึงพอใจในอาหารและรสชาติของอาหาร  

 2. ด้านราคา ควรท่ีจะเพิ่มปริมาณของอาหารบางชนิดให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เกิด 
ความเหมาะสมระหว่างราคาอาหารกับปริมาณของอาหาร หรือจัดการการส่งเสริมการขายในส่วน ของ
อาหารท่ีมีราคาแพงร่วมกับอาหารชนิดอื่น ๆ ในราคาท่ีถูกลง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ ลูกค้ามาก
ยิ่งขึ้น  

 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ควรรักษาความสะอาดและส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ภายใน ร้านให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และบรรยากาศภายในร้านควรมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความ
แปลก ใหม่ส าหรับลูกค้าท่ี เข้ามาใช้บริการ ไม่รู้สึกจ าเจ ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้ 
บริการกับทางร้านอย่างต่อเนื่อง  

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  ควรท าการส่งเสริมการขายในเรื่องการให้ส่วนลดตาม
เทศกาล/ โอกาสต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสะสมคะแนนได้ครบ สามารถน ามาแลกรับประทาน
อาหารได้ฟรีในจ านวนเงินตามท่ี ทางร้านก าหนด หรือน ามาแลกเป็น ส่วนลดค่าอาหารได้ การท าเช่นนี้ 
นอกจากจะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากขึ้นแล้ว ยังสามารถท่ีจะกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
ของทางร้านเพิ่มมากขึ้น ประโยชน์ท่ีได้สามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับสถานประกอบการ เพื่อใช้
ในการตัดสินใจเลือกประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหารและยังสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหาร ใน
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของอาหารและคุณภาพของการบริการให้สอดคล้องกับความ ต้องการ
ของลูกค้าและเป็นการเพิ่มคุณภาพของร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังถัดไป 

ควรศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ในอ าเภอเมือง จังหวัด
ตาก และศึกษาถึงคุณลักษณะของการให้บริการของร้านอาหารของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง เพื่อน า
ผลการวิจัยท่ีได้ไปปรับปรุงการให้บริการแก่ ผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ ให้  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด 
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กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีต่อ 
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก 
Effect of Risk Management Strategy in Globalization  
Era Towards SMEs Competitiveness in Tak Province 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการความเส่ียงภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีต่อ
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดตาก จ านวน 400 ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
ตาก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ียมากกว่า 45 ปี ระดับปริญญาตรี ต าแหน่งปัจจุบันเป็นเจ้าของ
ธุรกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท ส าหรับประเภทธุรกิจเป็นธุรกิจการค้าปลีก มีทุนจด
ทะเบียนเริ่มต้นน้อยกว่า 500,000 บาท ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 1-5 ปี และมีจ านวนพนักงาน
น้อยกว่า 10 คน กลยุทธ์การจัดการความเส่ียงของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ความเส่ียงด้านการผลิต 
รองลงมา คือ ความเส่ียงด้านเทคโนโลยี และน้อยท่ีสุด คือ ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการและ
ความเส่ียงด้านโลจิสติกส์มีระดับความเส่ียงเท่ากัน ส าหรับขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ 
SMEs โดยรวมอยู่ในระดับมาก ขณะเดียวกัน ผลการศึกษายังพบว่า กลยุทธ์การจัดการความเส่ียงมี
ความสัมพันธ์กับขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  ดังนั้น ผลลัพธ์ท่ีได้จากการศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนา
กลยุทธ์การจัดการความเส่ียงของธุรกิจ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันต่อไป 

 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์, การจัดการความเส่ียง, ขีดความสามารถทางการแข่งขัน, ธุรกิจ SMEs 
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Abstract 
 The purpose of the research was to study effect of risk management strategy 
in globalization era towards SMEs competitiveness in Tak. Questionnaires were used 
as a research instrument to collect the data from 400 SMEs entrepreneurs in Tak. 
Statistics used for analyzing data were percentage, mean, standard deviation, and 
correlation analysis. 

Results of the research showed that most SMEs entrepreneurs were female, 
whose ages were more than 45 years old. Most had Bachelor’s Degrees and worked 
as business owners with average monthly income of 20,000 baht. Most of the SMEs 
were retail business with initial investment less than 500,000 baht. Average period of 
operation was 1-5 years and had less than 10 employees. Overall, risk management 
strategy in Tak was in a high level. Considered by aspect, the production risk was in a 
high level, followed by technology risk. The lowest level was management and 
logistics with equal level of risk. Overall SMEs competitiveness was in a high level as 
well. Moreover, results also showed that risk management strategy had a positive 
relationship with SMEs competitiveness in Tak at statistically significant level of 0.05. 
Therefore, results of this study could be used as guidelines for improvement and 
development of risk management strategy for increased competitiveness of SMEs 
business. 

 
Keywords: Strategy, Risk Management, Competitiveness, SMEs Business 
 
บทน า 
 กลยุทธ์การจัดการความเส่ียง (Risk Management Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีมีความส าคัญ
ส าหรับธุรกิจเพื่อน าพาธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคง ถ้ามีการจัดการความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจสามารถป้องกันการเกิดหรือการลดการสูญเสียต่าง ๆ ให้แก่องค์การน้อย
ท่ีสุดหรือไม่มีความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากความเส่ียง (Risk) เป็นเหตุการณ์หรือการ
กระท าใดก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่าท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอาจ
เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนและมีผลทางลบต่อองค์การ (นิรภัย  จันทร์สวัสด์ิ, 2008) ความ
เส่ียงในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น ความเส่ียงทางด้านการบริหารจัดการ 
การเงิน การผลิต การตลาด สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และโลจิสติกส์ เป็นต้น จึงเป็นส่ิงจ าเป็น
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ยิ่งท่ีผู้บริหารต้องแสวงหากลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อจัดการความเส่ียงภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคแห่ง
การเปล่ียนแปลงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและลดการสูญเสีย การเพิ่มมูลค่า
ให้กับองค์การ สร้างความสมดุลและผลประโยชน์ท่ีได้ รวมท้ังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจมี
ขีดความสามารถทางการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ ท้ังนี้ขีดความสามารถทางการแข่งขันแสดงถึงความ
เป็นผู้ได้เปรียบทางด้านการส่งมอบแก่ลูกค้าอาจเป็นรูปแบบสินค้าหรือบริการท่ีไม่เหมือนใคร มีความ
เป็นผู้น าทางด้านต้นทุน เสนอราคาสินค้าในราคาต่ ากว่าคู่แข่งขันและเป็นราคาท่ีเหมาะสมกับสินค้า 
สามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีคุณภาพ และมีความได้เปรียบทางนวัตกรรม เพื่อสร้างสรร ค์
คุณค่าในสินค้าและการบริการ ขณะเดียวกันกลยุทธ์การจัดการความเส่ียงสามารถลดความสูญเสียท่ี
ก่อให้เกิดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นหรืออยู่ในระดับท่ียอมรับได้ อันน าไปสู่ความสามารถในการ
แข่งขันตลาดต่อไป (สุปราณี  ทิพยนาสา และคณะ, 2552) การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันอยู่ภายใต้การ
แข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการมีการเปล่ียนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยเฉพาะปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรม ปัจจัยท่ีเหล่านี้สามารถเช่ือมโยงกันให้
เป็นโลกใบเดียวกัน ซึ่งเรียกว่าโลกแห่งไร้พรมแดน (Boundary-Less) อาศัยเทคโนโลยีเป็นฐานในการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะในด้านการติดต่อส่ือสาร เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต การใช้อีเมล์ การใช้
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีติดต่อระหว่างกันได้อย่างทันท่วงที (Schermerhorn, 2005) การด าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบันมีลักษณะของการหลอมรวมทางการตลาดให้เป็นตลาดโลกโดยต้องพึ่งพาทรัพยากรระหว่าง
กัน ผู้บริหารไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ท่ีต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในยุคแห่งการ
เปล่ียนแปลงหรือท่ีเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ธุรกิจจ าเป็นต้องปรับตัว และแสวงหากล
ยุทธ์ หรือวิธีการจัดการต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพื่อสอดรับกับสถานการณ์ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์เพื่อให้
ธุรกิจอยู่รอด มีขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดต่อไป (อรวรรณ  วิมลสุข , 2552) วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and Medium Enterprises: SMEs) เป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทส าคัญ
ส าหรับการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตก้าวหน้า เนื่องจากธุรกิจ SMEs เป็นธุรกิจท่ีมีปริมาณใน
จ านวนมาก และมีการกระจายตัวอยู่ท่ัวไป เป็นธุรกิจท่ีจัดต้ังได้ง่าย ใช้เงินลงทุนไม่มากนักในการ
ประกอบธุรกิจ จังหวัดตากเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในประเทศไทยท่ีมีธุรกิจ SMEs เกิดขึ้นค่อนข้างมากและ
เป็นธุรกิจท่ีช่วยในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีเติบโตยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันจังหวัดตาก
เป็นจังหวัดท่ีอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ประเทศพม่า ลาว เป็นต้น และได้มีการติดต่อค้าขาย
ชายแดนระหว่างกัน ย่อมมีการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญและหาวิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อเตรียมรับกับการเปล่ียนแปลงทางการแข่งขันที่เกิดข้ึนในเร็ววัน ซึ่งกลยุทธ์การจัดการความ
เส่ียงเป็น กลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญเพื่อค้นหา ระบุและวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดขึ้น
และมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจว่ารุนแรงมากน้อยอย่างไร เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและ
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จัดการความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งการจัดการ
นี้จะท าให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันต่อไป  
 เหตุผลข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลยุทธ์การจัดการความเส่ียงภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมี
ต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า
ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตากมีกลยุทธ์การจัดการความเส่ียงเป็นอย่างไร อยู่ในระดับใด โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก ซึ่งผลท่ีได้จากการศึกษาน าไปใช้ในการวางแผน
หาแนวทางในการจัดการความเส่ียงและให้ธุรกิจเตรียมรับกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 
ยิ่งกว่านั้นกลยุทธ์การจัดการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเป็นแนวทางให้ธุรกิจน าไปสู่ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดสากล 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการความเส่ียงภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์และขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก 

 
แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 

1. ข้อมูลท่ัวไปของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise : SMEs) หมายถึง ธุรกิจ

ท่ีมีลักษณะการบริหารงานอย่างอิสระ ผู้บริหารมักเป็นเจ้าของกิจการ จัดหาเงินมาลงทุนท าธุรกิจและ
การด าเนินงาน ซึ่งจะท าภายในท้องถิ่น มีจ านวนพนักงาน เงินลงทุน สินทรัพย์ และยอดขายน้อยกว่า
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน (วิชัย  โถสุวรรณจินดา, 2551: 1) ในขณะท่ีส านักงานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (2554 : เว็บไซต์) ให้ความหมาย SMEs ว่าเป็นกิจการการผลิตสินค้า กิจการ
ให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก หรือกิจการอื่นตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ วิสาหกิจใดจัดเป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการค้า และ
ธุรกิจการบริการ ซึ่งครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ เป็นธุรกิจท่ีว่าจ้างแรงงานในระบบเศรษฐกิจ 
ช่วยสร้างงานให้แก่พนักงานตามกลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกิจแบบเลือกตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เฉพาะกลุ่ม และช่วยกระจายรายได้และสร้างความรู้ความช านาญให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่ของ
ประเทศได้อย่างท่ัวถึงเป็นแหล่งท่ีมาของประดิษฐ์กรรมใหม่ของตลาดจ านวนมาก ด้วยความคิด
สร้างสรรค์ของผู้ประกอบการและความร่วมมือของพนักงาน ธุรกิจท่ีมีการส่งเสริมการแข่งขันเสรี 
กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตซึ่งท าให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์มากท่ีสุด ช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินการของธุรกิจขนาดใหญ่ด้านกระจายสินค้าและการป้อนวัตถุดิบและการบริการในลักษณะ
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พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญาและความมานะพยายามของบุคคล
ท้ังผู้ประกอบการและลูกจ้างท่ีจะต่อสู้ให้ได้มาซึ่งความส าเร็จของธุรกิจ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเส่ียง 
ความเส่ียง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนไม่ว่าจะได้ผลลัพธ์ตรงตามเป้า โอกาส การ

กระท า หรือสถานการณ์ท่ีอาจจะท าให้องค์กร อาจส่งผลท้ังด้านบวกและด้านลบแก่หน่วยงานของ
องค์กรและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ (ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี , 2550 : 15) ดังนั้น การจัดการ
ความเส่ียง จึงหมายถึง การจัดการเหตุการณ์ความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีมีผลทางด้านลบ ซึ่งท าให้
องค์กรไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด หรือการท าให้กลุ่มบุคคล
ในองค์กรเข้ามาท างานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของธุรกิจ และกระบวนการในการ
ป้องกันอ านาจและทรัพย์สินท่ีได้มาของธุรกิจ โดยการลดโอกาสของการสูญเสีย ซึ่งมาจากเหตุการณ์ท่ี
ไม่สามารถควบคุมได้ 
 นิรภัย  จันทร์สวัสด์ิ (2551 : 53-54) ได้กล่าวว่า ความเส่ียง สามารถจัดเป็นประเภทต่าง ๆ 
เพื่อความสะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดล าดับ และก าหนดมาตรการควบคุม ได้แก่ 1. ความ
เส่ียงท่ีเกิดขึ้นกับการด าเนินงาน เช่น การส ารวจออกแบบ ประมาณราคา การก่อสร้างการบ ารุงรักษา 
การบริหารเครื่องจักร การบริหารงานพัสดุ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความเส่ียงเชิงบุคลากร ความ
เส่ียงเชิงฉ้อฉล ความเส่ียงเชิงโปร่งใส เป็นต้น 2. ความเส่ียงด้านการเงิน เช่น ความเส่ียงเรื่องความ
ปลอดภัยของเงินสดและทรัพย์สิน การบันทึกบัญชีผิดพลาด การทุจริตรายงานทางการเงินเรื่องสภาพ
คล่อง การมีรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น การสูญเสียรายได้ เป็นต้น3. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น การจัดท าประชาพิจารณ์หรือศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ
ขนาดใหญ่ ตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม 
 1. ความเส่ียงด้านนโยบาย ความเส่ียงเชิงกลยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เช่น การจัดท าโครงการ
เร่งด่วนตามนโยบายภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ หรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ท่ีไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น 2. ความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศ และ
เทคโนโลยี และ 3. ความเส่ียงด้านธุรกิจ เช่น ความเส่ียงเชิงสินเช่ือ ความผันผวน แนวโน้มของ
อุตสาหกรรมท่ีธุรกิจนั้นๆด าเนินธุรกิจอยู่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ความเส่ียงเชิงช่ือเสียง ความ
เส่ียงเชิงศรัทธา ความเช่ือถือ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การจัดการความเส่ียงเป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้จัดการต้องตระหนักเพื่อจัดการ
กับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและเกิดความสูญเสียแก่องค์การธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงทางด้าน
การบริหารจัดการ การเงิน การผลิต การตลาด สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และโลจิสติกส์ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมท่ีธุรกิจต้องรับผิดชอบและจัดการเพื่อให้การด าเนินธุรกิจประสบผลส าเร็จบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่ากลยุทธ์การจัดการความเส่ียง หมายถึง การจัดการความ
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เส่ียง ได้แก่กระบวนการระบุ วิ เคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบ และควบคุมความเส่ียงท่ีสัมพันธ์กับ
กิจกรรม กระบวนการท างานในทุกๆขั้นตอน เพื่อลดโอกาสการเกิดความเส่ียง และผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง  
 
วิธีการวิจัย 
 1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก จ านวน 
48,023 ราย (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก จ านวน 384 ราย โดยเปิดตารางส าเร็จรูป
ของ Krejcie & Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามท่ีคณะผู้วิจัยสร้างโดยอาศัย
แนวคิดทฤษฎีจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก มีข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตัวเลือก (Checklist) ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก มีข้อค าถามจ านวน 5 ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตัวเลือก (Checklist) ได้แก่ ประเภทของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ทุนจดทะเบียนในการด าเนิน
ธุรกิจ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ และจ านวนพนักงาน 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการความเส่ียงของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จ านวน 32 ข้อ ได้แก่ ความเส่ียงด้าน
การบริหารจัดการ จ านวน 5 ข้อ ความเส่ียงด้านการเงินจ านวน 5 ข้อ ความเส่ียงด้านการผลิต จ านวน 
6 ข้อ ความเส่ียงด้านการตลาด จ านวน 5 ข้อ ความเส่ียงด้านสังคมและวัฒนธรรม จ านวน 3 ข้อ 
ความเส่ียงด้านเทคโนโลยี จ านวน 4 ข้อ และความเส่ียงด้านโลจิสติกส์ จ านวน 4 ข้อ แบบสอบถามมี
ลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก แบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) จ านวน 9 ข้อ และตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการความเส่ียงภายใต้
ยุคโลกาภิวัฒน์ท่ีมีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก แบบสอบถามมี
ลักษณะ แบบปลายเปิด (Open-ended) 
 5. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือโดยน าไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ของแอลฟา (Alfa 
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) จ านวน 30 ราย พบว่า ค่าความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 0.95 ซึ่งมีค่า
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มากกว่า 0.7 สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของ Nunnally and Berstein (1994) กล่าวว่า ค่าความ
เช่ือมั่นของเครื่องมือครั้งนี้มีค่าเท่ากับ 0.874 ดังนั้น แบบสอบถามครั้งนี้จึงน าไปเก็บข้อมูลจริงได้ 
 6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation 
Analysis) ด้วยวิธี การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน โปรดัค โมเม้นต์ (Pearson Product 
Moment Correlation) 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาวิ จัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดการความเส่ียงภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ ท่ีมี ต่อขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก ผลการวิจัยสามารถน าเสนอดัง
รายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุเฉล่ียมากกว่า 45 ปี สถานภาพสมรสแล้ว การศึกษาระดับปริญญาตรี ต าแหน่งปัจจุบันเป็น
เจ้าของธุรกิจ และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท 

2. ข้อมูลท่ัวไปของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก พบว่า ธุรกิจส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจในลักษณะ
กิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทการค้าปลีก มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นน้อยกว่า 500,000 บาท มีระยะเวลา
ในการด าเนินธุรกิจ 1-5 ปี มีจ านวนพนักงานน้อยกว่า 10 คน และมีรายได้สุทธิเฉล่ียต่อปี 100,000-
300,000 บาท โดยการวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดการความเส่ียงของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก ดัง
ตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธ์การจัดการความเส่ียงของธุรกิจ 
SMEs ในจังหวัดตาก โดยจ าแนกเป็นรายด้าน 

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง  ̅ S.D. ระดับกลยุทธ์ 
ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการเงิน 
ด้านการผลิต  
ด้านการตลาด 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
ด้านเทคโนโลยี 
ด้านโลจิสติกส์ 

4.02 
4.05 
4.13 
4.07 
4.00 
4.09 
4.02 

0.66 
0.65 
0.58 
0.62 
0.82 
0.67 
0.71 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.06 0.53 มาก 
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จากตาราง 1 พบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก ส่วนใหญ่มีกลยุทธ์การจัดการความเส่ียง 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีกลยุทธ์การจัดการความเส่ียง

อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ( ̅ = 4.13) รองลงมา คือ ด้านเทคโนโลยี ( ̅ = 4.09) 

และน้อยท่ีสุดคือ ด้านการบริหารจัดการและด้านโลจิสติกส์มีคะแนนเฉล่ียเท่ากัน ( ̅ = 4.02)  
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การจัดการความเส่ียงกับขีดความสามารถทางการ

แข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การจัดการความเส่ียง ได้แก่ การบริหาร
จัดการ การเงิน การผลิต การตลาด สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และโลจิสติกส์ กับขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน ของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก 

ตัวแปร AM FI MA MK SO TE LO MC 
การบริหารจัดการ (AM) - .63** .62** .55** .35** .53** .55** .55** 
การเงิน (FM)  - .71** .62** .38** ..62** .59** .56** 
การผลิต (MA)   - .69** .42** .67** .65** .62** 
การตลาด (MK)    - .46** .63** .68** .59** 
สังคมและวัฒนธรรม (SO)     - .45** .41** .56** 
เทคโนโลยี (TE)      - .69** .58** 
โลจิสติกส์ (LO)       - .59** 
ขีดความสามารถทางแข่งขัน 
(MC) 

       - 

**นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า กลยุทธ์การจัดการความเส่ียง ท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ 
การเงิน การผลิต การตลาด สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และโลจิสติกส์ มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.55, 0.56, 0.62, 0.59, 0.56, 0.58, และ 0.59 
ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย  
การศึกษากลยุทธ์การจัดการความเส่ียงภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีต่อขีดความสามารถทางการ

แข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก พบว่า กลยุทธ์การจัดการความเส่ียง ได้แก่ การบริหารจัดการ 
การเงิน การผลิต การตลาด สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และโลจิสติกส์ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุ
ปราณี  ทิพยนาสา, จุลสุชาดา  ศิริสม และเดช กาญจนางกูร (2552 : 117-129) ได้ศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดการความเส่ียงกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคกลาง 
พบว่า ประสิทธิภาพการจัดการความเส่ียงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจ SMEs ในเขตภาคกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดการความเส่ียงมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
ความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้น หรือเพื่อควบคุมและลดความรุนแรงของความสูญเสียท่ีได้เกิดขึ้นนั้นให้
ลดลงหรือสลายไปนั่นเอง (นฤมล  สะอาดโฉม, 2550 : 27-31) ดังนั้นการจัดการความเสียงในยุค
โลกาภิวัตน์จึงเป็นส่ิงท่ีท้าทายส าหรับผู้จัดการท่ีจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน เนื่องจากการ
ด าเนินธุรกิจภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ มีลักษณะของการหลอมรวมทางการตลาดให้เป็นตลาดโลกโดยต้อง
พึ่งพาทรัพยากรระหว่างกันซึ่งเป็นส่ิงท่ีผู้จัดการไม่สามารถหลีกเล่ียงกับการเผชิญการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในยุคแห่งการเปล่ียนแปลงจึงต้องปรับกลยุทธ์ทางการแข่งขันให้ธุรกิจอยู่รอดและ
เติบโตได้อย่างมั่นคง (อรวรรณ วิมลสุข, 2552) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ธุรกิจเมื่อมีกลยุทธ์การจัดการ
ความเส่ียงท่ีดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เกิดการป้องกันและลดความสูญเสียต่าง ๆ และช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจในยุคแห่งการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขันต่อไป 

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะการวิจัย  
 ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกลยุทธ์การจัดการความเส่ียงภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมี
ต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก พบว่า กลยุทธ์การจัดการความ
เส่ียง ได้แก่ การบริหารจัดการ การเงิน การผลิต การตลาด สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และโลจิ
สติกส์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก ซึ่ง
ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs น าไปวางแผนการ
พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการความเส่ียงของธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจต่อไป อย่างไรก็ตามในการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไป ควรท าการศึกษากลยุทธ์การจัดการความเส่ียงในขอบเขตของธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจโอทอป 
เป็นต้น หรือท าการศึกษาในธุรกิจ SMES ในจังหวัดอื่น ๆ เช่น จังหวัดพะเยา เชียงใหม่ ล าพูน เป็นต้น 
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รวมท้ัง ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อกลยุทธ์การจัดการความเส่ียงภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ 
เพื่อทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อการจัดการกลยุทธ์การจัดการความเส่ียงซึ่งข้อมูลท่ีได้น าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้อยู่รอดในสภาวการณ์แข่งขันยุคโลกาภิวัตน์ต่อไป 
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ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน และนโยบายทางการเงิน 
กับการจัดการก าไรกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

Relations between Operational Efficiency, Financial Policy and Profit 
Management of Construction Industries 

 
ศักดิด์า  เกิดการ1 แสงอดุม  ภุมราเศวต2 

Sakda  Keadkan  Sangaudom  Phommarasawat 

 
 

 บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

กับการจัดการก าไรผ่านรายการคงค้าง 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายทางการเงินกับการ
จัดการก าไรผ่านรายการคงค้างโดยจ ากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 47 บริษัท และขอบเขตของข้อมูล
จากงบการเงินเฉพาะปี พ.ศ. 2562-2565 จากผลการศึกษาพบว่า การวัดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานและการวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการก าไรผ่านรายการคง
ค้าง และการเติบโตของยอดขาย กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานไม่มีความสัมพันธ์กับการ
จัดการก าไรผ่านรายการคงค้างเช่นเดียวกัน แต่พบว่าขนาดของกิจการมีความมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการจัดการก าไร 

 
 ค าส าคัญ: การจัดการก าไร, ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน, นโยบายทางการเงิน 
 
Abstract 

This research aimed to study: 1) a relationship between operational efficiency 
and profit management through accrual transactions; and 2) a relationship between 
financial policies and profit management through accrual transactions. The scope of 
this study was limited to 47 real estate and construction industries registered with 
the Stock Exchange of Thailand. Data were collected from their financial statements 
of fiscal year 2019-2021. The research found no relationship between the 

                                                             
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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measurement of operational efficiency and the analysis of financial policy with profit 
management through accrual transactions.In addition, sale growth and cash flows 
from operating activities also had no relationship with profit management. However, 
the firm size showed a positive relationship with the profit management. 

 
Keywords: Profit Management, Operational Efficiency, Financial Policy 
 
บทน า 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจท่ีต้องพึ่งพิงกับสถาบันการเงินสูงมากแทบทุกโครงการ ท้ังนี้
ทางสถาบันการเงินจะปล่อยสินเช่ือก็ต้องมีความเกี่ยวพันกับภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้นักลงทุนท่ี
สนใจลงทุนในธุรกิจนี้ ส่ิงส าคัญท่ีสามารถให้วิเคราะห์ในการลงทุนคือ เริ่มจากงบการเงิน แล้วค่อย
เช่ือมโยงกับปัจจัยภายนอกกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ก็ยังมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการท้ังสร้างท่ีอยู่
อาศัยประเภทบ้านและคอนโดขาย สร้างอาคารพาณิชย์ให้เช่า พัฒนาพื้นท่ีท านิคมอุตสาหกรรม สร้าง
คลังสินค้าขายหรือให้เช่า เป็นต้น ดังนั้น การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ในการลงทุนต้อง
ระมัดระวังอย่างมาก 

แนวโน้มด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
3.8 (ธนาคารแห่งประเทศไทย,พศ. 2563) โดยภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ปี 2563 
คาดว่าจะเติบโตได้ถึงร้อยละ 4-5 โดยมีปัจจัยบวกมาจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จหลายเส้นทางส่งผลต่อความต้องการท่ีอยู่อาศัยในรูปของคอนโดมิเนียม
ท่ีจะเอื้อประโยชน์ต่อการเดินทางของประชาชนสูงขึ้นและการเปิด AEC จะท าให้อสังหาริมทรัพย์ไทย
มีความต้องการมากขึ้นแต่ท้ังนี้ยังต้องจับตามองในเรื่องของเศรษฐกิจว่าจะมีทิศทางดีขึ้นเพียงใด
รวมถึงภาวะการณ์ขาดแคลนแรงงานภาคการก่อสร้าง (สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย, 2563) อัตราส่วน
ทางการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งท่ีใช้วัดการด าเนินงานขององค์กรเป็นตัวเลขท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างรายการท่ีส าคัญในงบการเงิน ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานะบริษัท ท่ีนัก
ลงทุนสามารถน ามาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์โ ดยใช้
อัตราส่วนตามทางการเงินต่าง ๆ สามารถน ามาหาความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้ 
และค่าใช้จ่ายต่างๆ จะช่วยให้ประเมินฐานะทางการเงิน และความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจ 
ผลกระทบของการจัดการสินทรัพย์ หนี้สินและแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร
ว่าสามารถใช้สินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการมากน้อยเพียงใด การวัดความสามารถในการ
ท าก าไรของกิจการท าได้โดยการน าก าไรไปเปรียบเทียบกับยอดขายหรือเงินลงทุน  ตามแนวคิด
เกี่ยวกับทฤษฎี ตัวแทน (Agency theory) เจ้าของกิจการไม่สามารถบริหารกิจการได้จึงต้องมีตัวแทน
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เพื่อช่วยในการบริหารจัดการแทนตัวเองคือ ผู้บริหาร ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้มอบอ านาจเรียกว่าตัวการ 
(Principle) และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับมอบอ านาจเรียนว่า ตัวแทน(Agent) (วรศักด์ิ ทุมมานนท์, 
2563) ในการท่ีผู้บริหารมีแรงจูงใจด้วย เงินเดือน โบนัส จากข้อตกลงในตัวเลขทางการบัญชีส่งผลให้
ผู้บริหารมีการจัดการก าไรเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ตัวเองมากท่ีสุด โดยไม่ค านึงถึงผลระยะยาวหรือ
การด ารงอยู่อย่างต่อเนื่องในอนาคตของกิจการ ข้อมูลท่ีแสดงในงบการเงินอาจถูกบิดเบือนไปส่งผลต่อ
นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดหรือหลงผิดได้โดยใช้เทคนิคในการจัดการก าไร ซึ่งเป็น
กระบวนการของผู้บริหารใช้ดุลพินิจบิดเบือนข้อมูลทางการบัญชีหรือการสร้างรายการบัญชี การจัดท า
รายงานทางการบัญชีท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองด้วยเหตุผลท่ีมีภาระผูกพันบริษัทด้วยรายการคงค้าง 
ซึ่งรายการคงค้างในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 ปรับปรุง 2563 วรรคท่ี 27และ28 อธิบายเกณฑ์คง
คางกิจการต้องจัดท างบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่เป็นข้อมูลกระแสเงินสด เมื่อใช้เกณฑ์คงค้าง 
กิจการต้องรับรู้รายการสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย (องค์ประกอบของงบ
การเงิน) เมื่อรายการเหล่านั้นเป็นไปตามค านิยามและเกณฑ์การรับรู้รายการตามท่ีก าหนดไว้ในกรอบ
แนวคิดส าหรับรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง2563) รายการคงค้างจะแบ่งเป็นรายการคงค้างท่ีขึ้นอยู่
กับดุลพินิจของผู้บริหารและไม่ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (Dechow andSchrand, 2004) 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนผู้ใช้งบการเงิน การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการวัด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และการวิเคราะห์นโยบายทางการเงินกับการจัดการก าไร ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมและก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพื่อศึกษาถึงทิศทางของการจัดการก าไร ซึ่งจะส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์และเป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจลงทุน 

 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานกับการจัดการก าไรผ่าน
รายการคงค้างกลุ่มอุตสาหกรรมและก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์นโยบายทางการเงินกับการจัดการก าไรผ่าน
รายการคงค้างกลุ่มอุตสาหกรรมและก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

กนกการจน์ เรืองปลอด (2555) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการก าไรผ่ายรายการคง
ค้างกับผลตอบแทนของผู้บริหาร ขนาดของกิจการ ขนาดของส านักงานสอบบัญชี สัดส่วนการก่อหนี้ 
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การเติบโตของยอดขาย ก าไรสุทธิ ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม ก าไรสุทธิ 
ผลตอบแทนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

กวิน เอียมตระกูล (2553) ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับการจัดการก าไร กรณีศึกษา
ธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยพบว่า การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีอิทธิพลทางลบต่อ
การจัดการก าไร 

จีรณา โฉมจันทร์ (2550) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการก าไรและการก ากับดูแลของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการก าไรและการก ากับดูแลกิจการใน 
3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มเกษตร และกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอาหาร สัดส่วนของคณะกรรมการ
อิสระ สัดส่วนของกรรมการอิสระท่ีแต่งต้ังเป็นอนุกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนของอนุกรรมการ
ตรวจสอบท่ีมีความรู้ ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน การแยกระหว่างผู้ด ารงต า
แน่งประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการจัดการก าไร 

นารีรัตน์ เทียมรัตน์ (2556) ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกับการจัดการก าไร : 
กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่า แบบจ าลอง Modifiledjone 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับหนีสินในทิศทางตรงข้ามเงินทุนในโครงสร้างเงินทุน เมื่อแบ่งเป็น
หนี้สินสูงและหนี้สินต า พบว่าหนี้สินสูงมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับการจัดการก าไร และ
หนี้ สินต่ ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการจัดการก าไร  ModifiiedDechow and 
Dichevjone มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับหนีสินโครงสร้างเงินทุนแต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
หนี้สินสูงและหนี้สินต่ า 

ปณิธาน  สุจิรชาโต (2549) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
คณะกรรมการตรวจสอบกับการจัดการก าไรรายไตรมาสผ่านรายการคงค้าง : กรณีศึกษาบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ พบว่าความรู้ความช านาญด้านบัญชี/การเงิน และการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการจัดการก าไรรายไตรมาส จ านวน
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ความช านาญด้านบัญชี/การเงินและการตรวจสอบสูงจะท าให้การ
จัดการรายไตรมาสลดลง ส่วนคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และขนาดของ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบความสัมพันธ์กับการจัดการก าไรรายไตรมาสผ่านรายการคงค้าง 

ไพลิน ใจทัด (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกับการจัดการก าไรการ
แยกระหว่างบุคคลท่ีต าแน่งประธานคณะกรรมการกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางตรงข้ามกับการจัดการก าไร พบจ านวนบริษัทท่ีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งและสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของบริษัทของคณะกรรมการและผู้บริหารมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับการจัดการก าไร
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ความเส่ียงทางการเงิน ขนาดของส านักงานสอบสอบบัญชี ความสามารถในการท าก าไรและประเภท
อุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

วันเพ็ญ กล่ินพานิช (2549) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคระกรรมการ
บริษัท ผู้สอบบัญชี และโครงสร้างทางการเงินของกิจการกับรายการคงค้างโดยใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ พบว่า คุณภาพการสอบบัญชีมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับรายการคงค้างโดยใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี และ
โครงสร้างทางการเงิน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับรายการคงค้างโดยใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร 

วีวรรยา ธูปสมุทร์ (2550)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ตรวจสอบกับการจัดการก าไรในงบไตรมาสของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พบว่า ระยะเวลาเฉล่ียในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและขนาดของกิจการ มี
ความสัมพันธ์เชิงลบต่อการจัดการก าไร และการเติบโตของรายได้ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการจัดการ
ก าไร 

ธัญญพัทธ์ เทศประสิทธิ์รฐา (2553)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการใน
ส่วนของโครงสร้างคณะกรรมการกับโอกาสในการตกแต่งก าไรพบว่า ร้อยละของผู้ถือหุ้นท่ีถือครอง
โดยนักลงทุนสถาบันต่างชาติ บริษัทท่ีมีการลงทุนร่วมในบริษัทอื่น ขนาดของบริษัท อัตราส่วนหนี้สิน
รวมต่อทรัพย์สนรวม ผลก าไรเชิงลบในอดีตของบริษัท สินทรัพย์ในการด าเนินงานสุทธิมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อการตกแต่งก าไร 

AndreeaHotaranu (2009) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการก าไรในตลาดหุ้นสิงค์โปร์ ระหว่างปี 
คศ.2000 – 2008 มุ้งเน้นไปในการศึกษาเกี่ยวกับหุ้นไอพีโอ (IPOs) โดยเลือกศึกษางบการเงินปีแรก
ของการเปิดบริษัทเข้าสู่ตลาดการศึกษามีเอกสารท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัท IPO ได้ตกแต่งก าไรเพิ่มขึ้น
ในช่วงปีแรกท่ีเข้า IPO 

Sandra Alves เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทโดยศึกษา 
Managerial Ownership (การมีหุ้นส่วนของผู้บริหาร) , Ownership Concentration (การมีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่) และ Institutional Ownership (นักลงทุนสถาบัน) กับระดับการจัดการก าไร โดยใช้ตัว
แบบการวิเคราะห์ถดถอย OLS  ซึ่งต้องมีการควบคุมผลกระทบของตัวแปรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง(ตัวแปร
ควบคุม) คือ ขนาดของกิจการ ผลตอบแทนเฉล่ียต่อหุ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม จ านวน
คณะกรรมการบริษัท และอัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อสินทรัพย์รวมจากผล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการถือหุ้นกับระดับการจัดการก าไร พบว่า การมีหุ้นส่วน
ของผู้บริหารและการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับการจัดการก าไรหมายความว่า การ
จัดการก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของโปรตุเกส ได้รับอิทธิพลมาจากโครงสร้าง
การถือหุ้น 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการวิเคราะห์

นโยบายทางการเงินกับการจัดการก าไรมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร : การวิ จัยในครั้งนี้มีขอบเขตท่ีจะศึกษาเฉพาะบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เพื่อจะได้ต้ังอยู่บนพื้นฐานของ
กฎระเบียบข้อบังคับท่ีเหมือนกันจ านวน 47 บริษัท เก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ต้ังแต่ปี 2562-2564 

กลุ่มตัวอย่าง:  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากประชากรท้ังหมด 47 บริษัท 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน, อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit 

Margin) อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Profit Margin), อัตราก าไรสุทธิ (Ney Profit 
Margin) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE), อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA), อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ROFA), อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset 
Turnover) และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover)   

ตัวแปรตาม ได้แก่ การจัดการก าไรผ่านรายการคงค้าง 
ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ขนาดของกิจการ, การเติบโตของรายได้และกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ด าเนินงาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง และตอนท่ี 2 การวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามการวิจัย  

ตอนท่ี 1 ใช้สถิติพรรณนา เป็นสถิติท่ีใช้ในการศึกษาเพื่อบรรยายถึงลักษณะของประชาการท่ี
ศึกษา ซึ่งแสดง ด้วยร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการทดสอบตามสมมุติฐานทาง
สถิติท่ีได้ท าการทดสอบ คือ ค่าความถี่ของประชากรแบบ (Frequency) ประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ถดถอย เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละตัว 
The Modifile Jone Model  
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ผลการวิจัย 
 การวิเคระห์ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอผลการวิจัยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้การ
วิเคราะห์ความถดถดยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม เพื่อทดสอบสมมุติฐานของการวิจัยท่ีต้ังไว้ดังนี้ 

H1: การวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกการจัดการก าไรผ่าน
รายการคงค้างของกลุ่มอุตสาหกรรมและก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตัวแบบท่ีใช้วิจัยได้ดังนี้ 

DACii,t=β0+β1GPMi,t+β2OPMi,t+β3NPMi,t+β4ROEi,t+β5ROAi,t+β6ROFAi,t+β7FATi,t+β8TATi,t

+β9SIZEi,t+β10GROWi,t+β11CFOi,t + e 
 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานกับการจัดการ
ก าไรผ่านรายการคงค้าง 

Model Coefficients Std. 
Error 

t-value Sig. 
B Bata 

(Constant) -4.358  1.233 -3.533 0.001 
GPM 0.002 0.021 0.011 0.211 0.833 
OPM -0.007 -0.128 0.005 -1.300 0.196 
NPM 0.000 0.006 0.008 0.058 0.954 
ROE 0.004 0.042 0.016 0.281 0.780 
ROA -0.070 -0.254 0.047 -1.493 0.138 
ROFA 0.000 0.003 0.005 0.039 0.969 
FAT 0.013 0.154 0.007 1.739 0.084 
TAT 0.035 0.023 0.128 0.272 0.786 
SIZE 0.633 0.365 0.167 3.789 0.000 

GROWTH 0.011 0.015 0.065 0.176 0.860 
CFO 0.605 0.118 0.449 1.347 0.180 

R2= 0.13 Adjusted R2=0.06 F-Value=1.818   Sig. F=0.000 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  n=141 
 

โดยท่ี DAC = การจัดการก าไรผ่านรายการคงค้าง GPM = อัตราก าไรขั้นต้น  
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OPM=อัตราก าไรจากการด าเนินงาน  NPM=อัตราก าไรสุทธิ ROE = อัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

ROA = อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  ROFA = อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  
FAT = อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร TAT = อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม  
SIZE = ขนาดของกิจการ   GROWTH = การเติบโตของรายได้ 
CFO = กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
จากตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการวัดประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกการจัดการก าไรผ่านรายการคงค้างพบว่าตัวแบบโดยรวม Sig. F อยู่
ท่ี 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติคือ 0.05 ค่าสถิติดังกล่าวใช้ทดสอบสมมติฐานท่ีว่ามี
ตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัวที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม จากผลการทดสอบดังกล่าวท าให้สรุป
ได้ว่ามีตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัวจาก 10 (11 ตัวหรือเปล่า) ตัวที่มีความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระท้ังหมด
ท่ีมีต่อตัวแปรตามเท่ากับ 13 % และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ เท่ากับ 0.6 โดยพิจารณา Adjusted 
R2ซึ่งอธิบายความหมายได้ว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของการจัดการก าไรโดย
ผ่านรายการคงค้างได้ 6 % 

ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับการจัดการก าไรคือขนาดของกิจการ มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับการจัดการก าไรผ่านรายการคงค้างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 
0.000  

H2: การวิเคราะห์นโยบายทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการจัดการก าไรผ่านรายการ
คงค้างของกลุ่มอุตสาหกรรมและก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตัวแบบท่ีใช้วิจัยได้ดังนี้ 

DACii,t=β0+β1D/Ai,t+β2D/E,t+β3ICi,t+β4SIZEi,t+β5GROWi,t+β6CFOi,t+ e 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์นโยบายทางการเงินกับการจัดการก าไร
ผ่านรายการคงค้าง 

Model Coefficients Std. 
Error 

t-value Sig. 

B Bata 

1(Constant) -3.096  0.992 -3.121 0.002 

D/A -0.117 -0.053 0.222 -0.526 0.600 

D/E 0.026 0.029 0.083 0.314 0.754 

IC -0.016 -0.117 0.011 -1.400 0.164 
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SIZE 0.461 0.265 0.146 3.159 0.002 

GROWTH -0.014 -0.018 0.065 -0.211 0.833 

CFO 0.469 0.091 0.477 0.983 0.327 
R2= 0.09 Adjusted R2=0.05 F-Value=2.241   Sig. F=0.002  n=141 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05   
 

โดยท่ี   DAC = การจัดการก าไรผ่านรายการคงค้าง D/A = อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ 
 D/E = อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน  IC = ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 

SIZE = ขนาดของกิจการ   GROWTH = การเติบโตของรายได้ 
CFO = กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
 
จากตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

กับการจัดการก าไรผ่านรายการคงค้างพบว่าตัวแบบโดยรวม Sig. F อยู่ท่ี 0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติคือ 0.05 ค่าสถิติดังกล่าวใช้ทดสอบสมมติฐานท่ีว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย
หนึ่งตัวที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม จากผลการทดสอบดังกล่าวท าให้สรุปได้ว่ามีตัวแปรอย่างน้อย 
1 ตัวจาก 10 (6 ตัวหรือเปล่า) ตัวที่มีความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระท้ังหมดท่ีมีต่อตัวแปรตามเท่ากับ 
9 % และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ เท่ากับ 0.05 โดยพิจารณา Adjusted R2 ซึ่งอธิบายความหมาย
ได้ว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของการจัดการก าไรโดยผ่านรายการคงค้างได้ 
 5 % 

ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับการจัดการก าไรคือขนาดของกิจการ มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับการจัดการก าไรผ่านรายการคงค้างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 
0.002  

 
สรุปและอธปิรายผล 
 การวิเคระห์ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอผลการวิจัยสถิติเชิงอนุมาน(  Inferential 
Statistics) โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม เพื่อทดสอบสมมุติฐานของการวิจัยท่ีต้ังไว้ดังนี้ 
  1. ผลการวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกการจัดการก าไรผ่าน
รายการคงค้าง ผ่านรายการคง ค้างของของกลุ่มอุตสาหกรรมและก่อสร้ าง  หมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ 
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  2. ผลการวิเคราะห์นโยบายทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการจัดการก าไรผ่านรายการ
คงค้างของกลุ่มอุตสาหกรรมและก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ นอกจากนี้การศึกษาตัวแปรควบคุมยังพบว่า 
ขนาดของ มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการก าไรเชิงบวกกับรายการคงค้าง และกิจการการเติบโตของ
รายได้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานและวงจรด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมและก่อสร้าง 
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความสัมพันธ์กับ
รายการคงค้าง 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และการ
วิเคราะห์นโยบายทางการเงินกับการจัดการก าไร ของกลุ่มอุตสาหกรรมและก่อสร้าง หมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายาผลกาศึกษาได้ว่า  

การวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการก าไรผ่านรายการคง
ค้าง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของไพริน ใจทัด (2563) ท่ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับ
ดูแลกับการจัดการก าไร(ตัวอย่าง SET 50) และการศึกษาของ Rahmam and Ali (2006) ท่ีได้ศึกษา
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ วัฒนธรรมองค์กรและการจัดการก าไร กรณีศึกษา
ประเทศมาเลเซียไม่พบความสัมพันธ์เช่นกัน   

การวิเคราะห์นโยบายทางการเงินกับการจัดการก าไร พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการ
ก าไรซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนารีรัตน์ เทียมรัตน์ (2563) ท่ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างเงินทุนกับการจัดการก าไรกรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไพริน 
ใจทัด (2563) ท่ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกับการจัดการก าไร(ตัวอย่าง SET 50)
และการศึกษาของ Al-Fayoumiet al. (2010) ท่ีได้ศึกษาโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการก าไร
กรณีศึกษาในประเทศจอร์แดนไม่พบความสัมพันธ์เช่นกัน 

การเติบโตของยอดขาย และกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานไม่มีความสัมพันธ์กับการ
จัดการก าไร เช่นเดียวกับ Kim and Yoon (2008) ท่ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแล
กิจการและการจัดการก าไรกรณีศึกษาในประเทศเกาหลี Klein (2002) ท่ีได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับการจัดการก าไรและCercello Hollings worth klein 
and neal (2005)ท่ีได้ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกับการจัดการก าไรซึ่งไม่พบความสัมพันธ์
เช่นเดียวกัน 

นอกจากนี้ยังค้นพบว่าขนาดของกิจการมีความมีความสัมพันเชิงบวกกับการจัดการก าไรซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของBanderlipe (2009) ท่ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าการก ากับดูแล
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กิจการกับการจัดการก าไรกรณีศึกษาประเทศฟิลิปปินส์พบความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการก าไร
เช่นเดียวกัน 
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การพัฒนาแอพพลเิคช่ันเพือ่ใชใ้นธุรกิจสั่งอาหารเดลเวอร่ีในจังหวัดตาก 
DEVELOPMENT OF APPLICATION FOR USE FOOD DELIVERY SERVICES IN TAK 

 
ศศิวรรณ  ส่งต่าย1 และ สุพรรษา  มีศรี2 

Sasiwan  Songtai and Supansa  Misri 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหาร
เดลิเวอรี่ ในจังหวัดตาก 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ัน 3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ท่ีใช้
งาน แอพพลิเคช่ัน ในการประเมินหาประสิทธิภาพของระบบเป็นการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญทางด้าน
เทคโนโลยี จ านวน 5 คน และการประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีใช้งานแอพพลิเคช่ันจ านวน 250 คน 
การพัฒนา แอพพลิเคช่ันใช้ Application Studio และโปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูลใช้ SQLite. 
สถิติท่ีใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า แอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่มีประสิทธิภาพของแอพลิ
เคช่ันในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉล่ีย=3.95และแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่มี
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีใช้ งานแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่ในภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก ค่าเฉล่ีย=3.66 
ค าส าคัญ : แอพพลิเคช่ัน, เดลิเวอรี่ 
 
Abstract 

This research aims to 1) develop the application for use food delivery services 
in Tak 2) to investigate the efficiency of the application for use food delivery services 
3) to find the satisfaction of users the application for use food delivery services. The 
system performance evaluation was assessed by 10 technology experts Assessment 
of the satisfaction of the users of the application, amount 250 people Development 
uses Application Studio and database management applications using SQLite. 
Statistics used in data analysis were mean, Standard, Deviation and average 
comparison to the criteria. The research findings revealed that the overall of the 
application for use food delivery services was at the good level (3.95)  and the 

                                                             
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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satisfaction of users the application for use food delivery services was at the very 
satisfied level (3.66) 
Keywords: Application, Delivery 
 
บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์เรามากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความก้าวหน้าและการ
เติบโตของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(Internet)และเทคโนโลยีการส่ือสาร ท าให้การติดต่อส่ือสาร
เป็นไปอย่างก้าวกระโดดและได้เปล่ียนวิถีการส่ือสารของคนในสังคม การด า เนินชีวิต รวมถึงการ
ด าเนินธุรกิจอีกด้วย จากรายงานของ Google News Lab พบว่าจ านวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตใน
ประเทศอยู่ท่ี 46ล้านคน ในจ านวนดังกล่าวเป็นการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือประมาณ 
30 ล้านคน (วสิทธ์ สถิตวรพงศ์,2560) แสดงให้เห็นว่าโทรศัพท์มือถือท่ีสามารถเช่ือมอินเตอร์เน็ตได้ 
เป็นอุปกรณ์การส่ือสารที่ประชากรนิยมใช้มาก 

รูปแบบการใช้ชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ มีข้อจ ากัดด้านเวลา ต้องการ
ความสะดวกสบาย รวมถึงต้องการหลีกเล่ียงการจราจรที่ติดขัด ส่งผลให้ผู้คนมีแนวโน้มเลือกใช้บริการ
จัดส่งอาหาร (Delivery) เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการใช้บริการร้านอาหารส่วนใหญ่กระจุกตัวเฉพาะ
ช่วงกลางวัน ช่วงเย็น และ ในช่วงเทศกาลต่างๆ ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้าง
รายได้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  เช่น ร้านอาหาร และร้านอาหารท่ัวไป จึงหันมาให้ความส าคัญกับการ
สร้างรายได้เพิ่มเติมจาก บริการเดลิเวอรี่ ด้วยการกระตุ้นการส่ังอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ โดย
ความสะดวกในการส่ังอาหารผ่านช่องทาง ออนไลน์ ด้วยเว็บไซต์และแอพพลิเคช่ัน ท้ังผ่านช่องทางท่ี
ผู้ประกอบการพัฒนาขึ้นเอง และผ่านตัวกลาง ให้บริการส่ัง อาหารออนไลน์ น่าจะช่วยหนุนให้เกิดการ 
ส่ังอาหารผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น และช่วยหนุนให้ธุรกิจ ร้านอาหารมีรายได้จากบริการ              
เดลิเวอรี่เพิ่มสูงขึ้น 

ซึ่งจากท่ีกล่าวมานั้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ัง
อาหาร เดลิเวอรี่ ผลท่ีได้จะน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงาน ของธุรกิจเพื่อวางแผนการตลาดได้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่าง
แท้จริง ซึ่งช่วยท าให้ผู้ประกอบการ ได้มีช่องทางในการประกอบธุรกิจเพิ่มข้ึน  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่ในจังหวัดตาก 
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่ 
3. เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ท่ีใช้งานแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่ 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. แอพพลิเคช่ัน (Application) หมายถึง โปรแกรมท่ีอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ          

ท่ีออกแบบมา ส าหรับ Mobile(โมบาย) Teblet (แท็บเล็ต) หรืออุปกรณ์เคล่ือนท่ี เพื่อให้ท างานตาม
ค าส่ังและตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้ โดยแอพพลิเคช่ัน(Application) จะต้องมีส่ิงท่ีเรียกว่า 
ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (UserInterface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งานต่างๆ แอพพลิเคช่ันแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1) แอพพลิเคช่ันระบบ เป็นส่วนซอฟต์แวร์ระบบหรือระบบปฏิบัติการ (Operating 
system) ท่ีท าหน้าท่ี ควบคุมการท างานของอุปกรณ์และรองรับการใช้งานของแอพพลิเคช่ันหรือ
โปรแกรมต่างๆ ท่ีติดต้ังอยู่ภายใน คอมพิวเตอร์เคล่ือนท่ี  

2) แอพพลิเคช่ันท่ีตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือ 
โปรแกรมประยุกต์ท่ีท างานภายใต้ระบบปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง เนื่องจากผู้ใช้มีความ
ต้องการใช้ แอพพลิเคช่ันท่ีแตกต่างกันจ านวนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคล่ือนท่ีมีหลากหลายชนิด  
ขนาดหน้าจอท่ีแตกต่าง จึงมีผู้ผลิตและพัฒนาแอพพลิเคช่ันใหม่ๆ ขึ้นเป็นจ านวนมาก เพื่อรองรับการ
ใช้งานในทุกๆด้าน งานวิจัยครั้งนี้ พัฒนาแอพพลิเคช่ันโดยใช้ Application Studio และโปรแกรมใน
การจัดการฐานข้อมูลใช้ SQLite 

2. วงจรการพัฒนาระบบ(Software Development Life Cycle : SDLC) กระบวนการทาง
ความคิด (Logical Process) ใน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ ใช้ได้ โดยระบบท่ีจะพัฒนานั้น อาจเริ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่เลยหรือน าระบบ
เดิมท่ีมีอยู่แล้วมาปรับเปล่ียน ให้ดียิ่งขึ้น ภายในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ                 
( Phases) ได้แก่ ระยะการวางแผน (Planning Phase) ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase) ระยะ
การออกแบบ (Design Phase) และระยะการ สร้างและพัฒนา (Implementation Phase) ทดสอบ
ระบบงาน (Test Phase) 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

พชรพรรณ สมบัติ,วัฒนา มานนท์ (2559) ศึกษาแนวทางการพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ัน 
THAI Mobile ส าหรับผู้ใช้บริการสายการบิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ THAI 
Mobile และ ก าหนดแนวทางการพัฒนา THAI Mobile ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้โดยสารสายการบินไทย ท่ีมีประสบการณ์ใช้บริการ THAI Mobile จ านวน 250 คน ประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30-39 ปี การศึกษาปริญญา
ไท เป็นพนักงานเอกชน รายได้ 20,001-30,000 บาท นิยมท่องเท่ียวเส้นทางเอเชียแปซิฟิก มี
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ประสบการณ์ใช้บริการ 1-3 เดือน ใช้บริการด้วย ความเข้าใจ การให้ความส าคัญและปริมาณความถี่
โดยเฉล่ียท่ีปานกลาง ไม่เคยพบปัญหาจากการใช้งานและไม่  เคยแนะน าให้ผู้อื่นใช้บริการ THAI 
Mobile ความเห็นโดยรวมในการตอบสนองการใช้บริการในเรื่อง การ บริการรอยัลออร์คิดฮอลลิเดย์
อยู่ในระดับน้อย และมีรูปแบบโครงสร้างท่ีเหมาะสมน้อยในด้านระบบความ  ปลอดภัยและการ
ช่วยเหลือผู้ใช้บริการ ดังนั้น แนวทางการพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ัน THAI Mobile  โดยมุ่งเน้น             
การพัฒนาในเรื่องการบริการ และเร่งพัฒนารูปแบบโครงสร้างให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธภาพ 
เพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการสายการบินไทยมากขึ้นต่อไป พิชฌาย์วีร์  สินสวัสด์ิและคณะ (2562)              
ศึกษาแอพพลิเคช่ันค านวณยากลุ่มเส่ียง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคช่ันค านวณยากลุ่ม
เส่ียง 2) หาประสิทธิภาพของแอปพลิเคช่ันค านวณยากลุ่มเส่ียง และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อแอปพลิเคช่ันค านวณยากลุ่มเส่ียง กลุ่มเป้าหมายของ 

การศึกษาครั้งนี้คือ ประชากรในจังหวัดตาก จ านวน 250 คน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 
แอปพลิเคช่ันค านวณยากลุ่มเส่ียง แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ และ  แบบสอบถามความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมาย สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า                  
1) แอปพลิเคช่ันค านวณยากลุ่มเส่ียง มีเนื้อหาครบตามขอบเขตการพัฒนา 2) ผลการทดสอบ 
ประสิทธิภาพแอปพลิเคช่ันค านวณยากลุ่มเส่ียงท่ีได้พัฒนาขึ้น จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พบว่ามี

คุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.76, S.D. = 0.36) และ 3) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ี

มีต่อการใช้งาน แอปพลิเคช่ัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x  = 4.19, S.D. = 0.56) 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่ (ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1) ใช้
รูปแบบ SDLC (Software Development Life Cycle) ในการพัฒนาระบบ ซึ่งมีกระบวนการ
ดังต่อไปนี ้

1. ศึกษาระบบงานการจัดท าแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่ 
2. วิเคราะห์ระบบงานเกี่ยวกับแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่ ผู้วิจัยท าการ

วิเคราะห์ ระบบด้วย Context Diagram ในการวิเคราะห์ข้ันตอนการท างานของระบบ ซึ่งเป็น
เครื่องมือท่ีใช้ในการ อธิบายถึงขั้นตอนการท างาน และแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
ท างานและข้อมูลท่ีเข้าและออก จากกระบวนการท างานดังตัวอย่างภาพที่ 1 
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ภาพที ่1 Context Diagram แอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่ 
3. ในออกแบบระบบงานแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่ ได้แบ่งการออกแบบ

เป็น 2 ส่วนคือ 
3.1 การออกแบบระบบฐานข้อมูลได้น าข้อมูลจากการวิเคราะห์งานด้วย   Data 

Flow Diagram มาท าการออกแบบฐานข้อมูลด้วย Entity Relationship Diagram (ER-Diagram) 
ซึ่งสามารถแสดงแผนภาพ ความสัมพันธ์ของข้อมูล ER-Diagram ดังภาพที่ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 Entity Relationship Diagram (ER-Diagram) แอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหาร 
เดลิเวอรี่ 
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3.2 การออกแบบหน้าจอส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งาน Input/output Design ซึ่งได้
แสดงภาพ ตัวอย่างหน้าจอแอพพลิเคช่ันในการติดต่อกับผู้ใช้ดังภาพที่ 3-5 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่3 การออกแบบแอพพลิเคช่ันในส่วนของการลงทะเบียนของผู้ใช้งานท่ัวไปและร้านค้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 การออกแบบแอพพลิเคช่ันในส่วนของหน้าหลักและเมนูส่ังอาหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 การออกแบบแอพพลิเคช่ันในส่วนของการจัดการของร้านค้าในระบบ 
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4. การพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่  โดยในส่วนของระบบการ
ท างาน ประกอบด้วย 1) ส่วนของร้านค้าในระบบ คือเป็นผู้บันทึกข้อมูล แก้ไข และลบข้อมูล ซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อมูล อาหาร ราคาอาหาร ตรวจสอบรายการส่ังซื้อ และปรับสถานะของการส่ังซื้อ                
2) ส่วนของผู้ใช้งานท่ัวไป คือผู้ท่ี ส่ังซื้ออาหารผ่านระบบเดลิเวอรี่ ท าการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ
ส่ังอาหารเดลิเวอรี่ 

5. ทดสอบระบบงานแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่ ผู้วิจัยท าการทดสอบโดย
แบ่ง ออกเป็น 3 ระดับคือ 1) Unit Testing เป็นการทดสอบส่วนย่อยของแอพพลิเคช่ัน เช่น ทดสอบ
การบันทึก ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ทดสอบการบันทึกข้อมูลอาหารของร้านค้า เป็นต้น 2) Integration 
Testing เป็นการ ทดสอบการท างานร่วมกันของระบบย่อย เช่น ทดสอบการเข้าใช้งานระบบของ
ผู้ใช้งานและร้านค้า ในการ ท างานร่วมกัน 3) System Testing เป็นการทดสอบการท างานท้ังระบบ 
เพื่อทดสอบว่าท้ังระบบสามารถ ท างานสอดคล้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแสดงผลของ
การค านวณค่าอาหาร ในขณะท่ีท าการ ทดสอบระบบเมื่อพบจุดบกพร่องหรือปัญหา ผู้พัฒนาจะท า
การปรับปรุงและแก้ปัญหาจุดบกพร่องดังกล่าว เพื่อให้ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีจุดบกพร่องน้อยท่ีสุด 

การหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่  และหาความพึง
พอใจของผู้ท่ี ใช้งานเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่ ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2) และวัตถุประสงค์ข้อท่ี 
3) มีกระบวนการดังต่อไปนี้  

1. ออกแบบเครื่องมือเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ 2. เก็บรวบรวมข้อมูล 3. การวิเคราะห์
ข้อมูล 

1) ออกแบบเครื่องมือเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ  ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามเพื่อหาประ สิทธิภาพของระบบโดยมีกระบวนการในการสร้างและหาคุณภาพของแบบ
ประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของ ระบบดังนี้ 

1.1 ค้นคว้า เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1.2 สร้างแบบประเมินให้ครอบคลุมต่อการหาประสิทธิภาพของระบบ 
1.3 น าแบบประเมินไปเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านพิจารณาความถูกต้อง

และความเหมาะสมและ ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อหาค่าความ
สอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC : Index of Item-Objective 
Congruence ) ซึ่งได้ค่า IOC = 0.91 อยู่ในระดับมีความเท่ียงตรงใช้ได้ 

1.4 น าแบบสอบถามท่ีได้รับค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากมาปรับปรุง
แก้ไข 

1.5 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการศึกษาต่อไป 
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2) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของระบบจาก ผู้เช่ียวชาญทางด้านการเขียนโปรแกรมจ านวน 10 คน ซึ่งใน 10 คน มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คนและส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 7 คน ผู้ตอบ
แบบสอบถามท้ังหมดมีประสบการณ์ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 10 ปี 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 
ศึกษาตาม วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่ โดยน า
แอพพลิเคช่ันท่ี พัฒนาขึ้นท าการทดสอบ 3 ระดับ เพื่อหาจุดบกพร่องของระบบและน าไปแก้ไข
ปรับปรุง ให้ได้ระบบท่ีมีความ สมบูรณ์  ส่วนท่ี 2 ศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อหาประสิทธิภาพ
แอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเด ลิเวอรี่ ส่วนท่ี 3 ศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพื่อหาความ
พึงพอใจของผู้ท่ีใช้งานแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจ  ส่ังอาหารเดลิเวอรี่ สถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉล่ีย 
(Average) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Division) น าเสนอในรูปแบบตาราง 
 
ผลการวิจัย 

1. สถานะภาพผู้ประเมินประสิทธิภาพเพื่อหาประสิทธิภาพแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ัง
อาหารเดลิเวอรี่  ผู้ประเมินท้ัง 10 คนเป็นบุคลากรปฏิบัติงานอยู่ใน มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเพศชาย จ านวน 8 คน เพศหญิง 2 คน ส่วนของระดับการศึกษา เป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน และ ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท จ านวน 7 คน 
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 10 คน มีประสบการณ์ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนมากมากกว่า 10 ปี 
สถานะภาพผู้ประเมินเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ท่ีใช้งาน แอพพลิเคช่ันแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจ
ส่ังอาหารเดลิเวอรี่ ผู้ประเมินท้ังหมด 400 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม ตัวอย่าง เป็นเพศชาย จ านวน 194 
คน เพศหญิง 266 คน อายุส่วนอยู่ระหว่าง 35-44 ปี 127 คน สถานภาพ ส่วนใหญ่สมรส ระดับ
การศึกษาเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเหรือเทียบเท่า อาชีพส่วนใหญ่ ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และรายได้หลักอยู่ระหว่าง 15,001-25,000 บาท 
 

2. การประเมินประสิทธิภาพเพื่อหาประสิทธิภาพแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหาร           
เดลิเวอรี่ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามเพื่อหาประสิทฺธิภาพของแอพพลิเคช่ัน โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ 
1) ด้าน ความสามารถในการท างานของระบบ 2) ด้านความถูกต้องในการท างานของระบบ3) ด้าน
ความสะดวกและ ง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4) ด้านความรวดเร็วในการท างานของระบบ 5) ด้าน
ความปลอดภัยของระบบ 6) ด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ซึ่งใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ส าหรับการแปล
ความหมายข้อมูล (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)  

พบว่า แอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่ มีประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ใน   
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ระดับ มาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 โดยมีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของระบบสูงสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.57 ด้านความรวดเร็วในการท างานของระบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 ด้านความถูกต้องใน
การท างานของ ระบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.79 ด้านการ ยอมรับการใช้เทคโนโลยี  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51 ด้านความสามารถในการ
ท างานของระบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 ตามล าดับ 

3. การประเมินประสิทธิภาพเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ท่ีใช้งานแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจ
ส่ังอาหาร เดลิเวอรี่ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ท่ีใช้งานแอพพลิเคช่ัน โดย
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยี 2) ด้านคุณภาพการบริการ 3) ด้าน
ทัศนคติ 4) ด้านความพึงพอใจ ซึ่งใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ส าหรับการแปลความหมายข้อมูล                           
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553)  

พบว่า แอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ ใน
ระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 โดยมีด้านความพึงพอใจด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยี มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.81 ด้านคุณภาพการบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 และด้านทัศนคติกับด้านความ
พึงพอใจ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.60 ตามล าดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

แอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่ มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อคือ วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 
เพื่อ พัฒนาแอพพลิเคช่ันแนะน าสถานท่ีท าบุญ โดยน าระบบท่ีพัฒนาขึ้นท าการทดสอบ 3 ระดับ เพื่อ
หาจุดบกพร่อง ของระบบและน าไปแก้ไขปรับปรุง ให้ได้ระบบท่ีมีความสมบูรณ์ วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 
เพื่อหาประสิทธิภาพของ แอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่ วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพื่อหา
ความพึงพอใจของผู้ท่ี ใช้งาน แอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่  ซึ่งพบว่า ตาม
วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่ โดยในการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันใช้ Application Studio และโปรแกรมในการ จัดการฐานข้อมูลใช้ SQLite.                     
ซึ่งสามารถท างานได้ตามขอบเขตของแอพพลิเคช่ันท่ีได้ก าหนดไว้ ตาม วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ได้ท าการ
ประเมินประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในธุรกิจส่ังอาหารเดลิเวอรี่  จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 10 
คน โดยแบบประเมินประสิทธิภาพแบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ 1) ด้านความสามารถใน การท างานของ
ระบบ 2) ด้านความถูกต้องในการท างานของระบบ3) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ของ
ระบบ 4) ด้านความรวดเร็วในการท างานของระบบ 5) ด้านความปลอดภัยของระบบ 6) ด้านการ
ยอมรับ การใช้เทคโนโลยี จากการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพด้านความสามารถในการท างานของระบบ
และด้านความ ถูกต้องในการท างานของระบบ ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับ     
ชาญยุทธ อุปายโกศลและ กาญบัญชร พานิชเจริญ (2557) ได้ท าการศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคช่ัน
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ช่วยน าทางเพื่อผู้พิการทางสายตาบน โทรศัพท์เคล่ือนท่ี พบว่า ประสิทธิภาพการท างานของระบบ
ต้องมีความรวดเร็วและมีความแม่นย า แต่ต้อง ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ประมวลผล 
ประสิทธิภาพด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของระบบ  ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ อภิณพร ภูจีระและณัฐพงศ์ พลสยม (2560) ได้ศึกษาการพัฒนา แอพพลิเคช่ัน
แอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษาไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
พบว่าแอพพลิเคช่ันจะต้องมีคุณภาพเนื้อหา ภาพประกอบ ตัวอักษร สี คู่มือและการจัดการน าเสนอ
เพื่อความ สะดวก สวยงามและง่ายต่อการใช้งาน และสอดคล้องกับ พิชัย ระเวงวัน (2562) ได้ศึกษา
การพัฒนาแอปพลิเค ชันเสริมทักษะการเรียนรู้พยัญชนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พบว่า คุณภาพของแอปพลิเคชันโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
แอพพลิเคช่ันจะต้องง่ายต่อการใช้งานความชัดเจน ถูกต้องและความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและ
การประมวลผล ด้านความรวดเร็วในการท างานของระบบ ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับ เฉลิมพันธ์ ธโนปจัย(2558) ได้ศึกษาการออกแบบแอปพลิเคช่ัน เพื่อแนะน าการบริโภคผลไม้ไทย 
พบว่า แอพพลิเคช่ันควรมีความรวดเร็วในการโหลดข้อมูลควรใช้เวลาไม่นาน  และมีการเช่ือมโยง
เนื้อหาในแต่ละหน้าท่ีมีเนื้อหาท่ีกระชับ ต าแหน่งแสดงผลต้องสอดคล้องกับระดับสายตา ด้านความ
ปลอดภัยของระบบและด้านความถูกต้องในการท างานของระบบประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ พิชฌาย์วีร์ สินสวัสด์ิและคณะ(2562) ได้ศึกษาแอพพลิเคช่ันค านวณยากลุ่มเส่ียง พบว่า 
ประสิทธิภาพการท างานของระบบต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันความคลาดเคล่ือนและมี
ความ คุ้มค่า วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 ได้ท าการหาความพึงพอใจของผู้ท่ีใช้งานแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ใน
ธุรกิจส่ังอาหาร เดลิเวอรี่ จากผู้ใช้แอพพลิเคช่ันจ านวน 400 คน โดยแบบประเมินความพึงพอใจได้
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยี 2) ด้านคุณภาพการบริการ 3) ด้าน
ทัศนคติ 4) ด้านความพึงพอใจ จากการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจด้านคุณภาพการบริการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สุชัญญา สายชนะและชลิตา ศรีนวล(2561) ได้ศึกษาปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคช่ัน QueQ ในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยคุณภาพบริการ
ด้านความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้ามีอิทธิพลต่อการใช้แอปพลิเคช่ัน ด้านการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ กรณษา แสน ละเอียดและคณะ(2560) ได้
ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มความต้ังใจในการ ใช้บริการซื้อ สินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการรับรู้ความง่ายท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน 
สามารถใช้งานโดยเรียนรู้ด้วยตัวเอง และสามารถเรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็วท าให้เกิดการ
ยอมรับ การใช้เทคโนโลยี ด้านทัศนคติ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ                         
จิญาดา แก้วแทน (2557) ได้ ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน กรณีศึกษา ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปทุมธานี พบว่า



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  2173 

ทัศนคติความเช่ือถือในการออนไลน์ การรับรู้ความเส่ียงมีค่าคงท่ี ผู้บริโภคจะยอมรับการใช้บริการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟนเพิ่มขึ้นและรับรู้ถึงความ สะดวกสบายในการใช้
งาน และด้านความพึงพอใจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ธนกฤต โพธิ์ขี (2560) ได้
ศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ “Taladnut Night Market”พบว่า 
แอพพลิเคช่ันผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในแอพพลิเคช่ันได้อย่างรวดเร็ว สามารถเพิ่มข้อมูลได้
อย่าง สะดวกและสามารถลงทะเบียนได้อย่างง่ายและสะดวก 
 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้มีการพัฒนาแอพพลิเคช่ันท่ีสามารถใช้ได้ในระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น 
เพื่อให ้ครอบคลุมยิ่งขึน้ ควรพัฒนาให้สามารถใช้ได้ในระบบปฏิบัติการ IOS ด้วย 
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แรงจูงใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ในจังหวัดตาก 

The motivation to studying in Industrial Management of high school 
students 6 In Tak province 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดตาก จ าแนกตาม เพศ เกรดเฉล่ียสะสม ระดับการศึกษาของ
บิดาและมารดา อาชีพหลักของบิดาและมารดา และรายได้ต่อเดือนของบิดาและมารดา กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนสังกัด
กระทรวงศึกษา ท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้น จ านวน 400 คน ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) สถิติหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติt-test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของ Scheffe 

ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จังหวัดตาก โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียแต่ละด้านเรียงตามล าดับ 
คือ เหตุผลส่วนตัวปัจจัยทางเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ของสถาบัน ปัจจัยทางสังคม และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจในการศึกษาต่อ, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
 
Abstract 
 This research aims to studying in Industrial Management the student's high 
school 6 in Tak province, grouped by gender, educational level, cumulative grade 
point average of father and mother. The main occupation of the father and mother, 
and his father and mother's monthly income. The sample used in this research is 

                                                             
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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that students who are studying in secondary 6 school under the Ministry of 
education located in the amount of 400 people, researchers selected a sample of 
specific information is collected using a questionnaire (questionnaire) data analysis 
using statistical distribution frequency (Frequency), percentage (Percentage) statistics, 
the average (Mean) standard deviation (Standard deviation) test hypothesis by using 
statistical test and the test t-variance (One-Way ANOVA), the only way to test the 
difference as Scheffe 's method list by. 
 The results of this research found that: Incentives for tertiary education of 
students in the 6th province's overall high level in all aspects. The average value of 
each order is for private economic factors. The image of the institution Social Factors 
And individuals involved 
 
Keywords : The motivation to study, Industrial Management  
 

บทน า 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นแหล่งความรู้ ท่ีจะเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการเป็น 

ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ บุคคลท่ัวไปจึงให้ความส าคัญ กับ
การศึกษา โดยมีแนวคิดว่าผู้ท่ีมีการศึกษาสูงจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ได้ดีกว่า ดังนั้น
บุคคลท่ัวไปจึงพยายามท่ีจะศึกษาให้ถึงระดับสูงท่ีสุด คืออุดมศึกษา จนมีค ากล่าวว่า สังคมไทยเป็น
สังคมท่ีนิยมคนท่ีมีปริญญา (วันวิสาข์แก้วสมบูรณ์, 2554: ออนไลน์) 

นโยบายหลักด้านการอุดมศึกษาประการหนึ่งคือส่งเสริมการเช่ือมรอยต่อกับการศึกษาทุก 
ระดับ โดยการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นท่ีท่ี สถาบันอุดมศึกษา
ต้ังอยู่และส่งเสริมเปิดโอกาสให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเข้าศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้อย่าง
ยืดหยุ่นเป็นจักรกลส าคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งแก่ชุมชนการ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
ตามแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดดังกล่าวจึงเน้นบทบาท อุดมศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพ
ของก าลังคนในทุกภาคการผลิตท้ังภาคสมัยใหม่และด้ังเดิมซึ่ง แนวคิดดังกล่าวได้รับการขานรับเป็น
อย่างดีท้ังในแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะท่ี 8 มาจนถึง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตลอดจน
แผนพัฒนาในระดับสถาบันก็ดูจะเน้นทิศทางการขยาย โอกาสการศึกษาในรูปแบบต่างๆควบคู่กับการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มสถาบัน ท่ีอยู่กับพื้นท่ี เช่น สถาบันราชภัฏก็ประกาศจุดยืน
การพัฒนามาในทิศทางนี้อย่างชัดเจนบท (สารอุดมศึกษา, 2553: 6-7) 
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การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท่ีมีแรงจูงใจเพื่อแสวงหาความรู้อย่างแท้จริงส่งผลให้นักศึกษา
ได้รับประโยชน์จากการเรียนมากกว่านักศึกษาท่ีเรียนไปเรื่อยๆโดยไม่มีเป้าหมาย รอรับใบปริญญา
อย่างเดียว  เนื่องด้วยนักศึกษาท่ีมีแรงจูงใจเรียนเพื่อรู้ลึก รู้จริง และต้องการน าไปใช้ประโยชน์ ย่อมมี
แนวโน้มต้ังใจเรียนมีความสุขกับการเรียน สามารถต่อยอดองค์ความรู้ในสาขานั้นๆ ได้มาก และจะ
กลายเป็นก าลังคนท่ีมีคุณภาพป้อนสู่ตลาดแรงงาน และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสาขาวิชาการ
จัดการอุตสากรรมเป็นสาขาท่ีบูรณาการหรือควบรวมศาสตร์ด้านวิศวกรรมอุตสาหการเข้ากับศาสตร์
ด้านการบริหารอุตสาหกรรม ท าให้สามารถเข้าท างานในต าแหน่งท่ีหลากหลายในภาคอุตสาหกรรมอีก
ด้วย อาทิ เช่น วิชาการควบคุมคุณภาพ (QC) เราก็สามารถเข้าท างานในฝ่ายตรวจสอบ ควบคุม
คุณภาพ และประกันคุณภาพของสินค้าได้ , วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต (Production 
Planning and Control) เราก็สามารถเข้าท างานในฝ่ายการวางแผนการผลิตในสายการผลิตต่างๆ
ขององค์กรได้ , วิชาการจัดการซ่อมบ ารุง (Maintenance Management) เราก็สามารถเข้าท างานใน
ฝ่ายซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษาเครื่องจักรต่างๆในองค์กรได้ , วิชาหลักการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน (Principle of Logistics and Supply Chain Management) เราก็สามารถน ามาใช้ในการ
จัดการคลังสินค้า การขนส่งและกระจายสินค้าได้ ฯลฯ และยังสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษา
ไปใช้ในการประกอบธุรกิจส่วนตัวได้อีกด้วย 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาในจังหวัดตาก เห็นความส าคัญท่ี
จะท าการศึกษาวิจัยแรงจูงใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดตากเพื่อศึกษาว่านักเรียนมี
แรงจูงใจในการศึกษาต่อได้แก่เหตุผลส่วนตัว ภาพลักษณ์ของสถาบัน บุคคลท่ีเกี่ยวข้องสังคม และ
เศรษฐกิจ ให้ทราบถึงแรงจูงใจในความต้องการศึกษาต่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร และ
การวางแผนจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดตาก  
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดตาก  
 

ขอบเขตการวิจัย  
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา 
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การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายท่ีจะศึกษาถึงแรงจูงใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดตาก โดยจะใช้กรอบเนื้อหาท่ีได้จาก
การศึกษา จากเอกสารต่างๆและแรงจูงใจ ซึ่งจ าแนกออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

- เหตุผลส่วนตัว 
- ภาพลักษณ์ของสถาบัน 
- บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
- ปัจจัยทางสังคม 
- ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  

 ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่  
ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศ เกรดเฉล่ีย สะสม 

ระดับการศึกษาของบิดามารดา อาชีพหลักของบิดามารดา และรายได้ต่อเดือนของบิดา มารดา 
ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมประกอบด้วย

เหตุผล ส่วนตัว ภาพลักษณ์ของสถาบัน บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
2. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนท่ีก าลังเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัด

ตาก จ านวน 11,891 คน ในโรงเรียน 30 โรง 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ทราบแรงจูงใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดตาก จ าแนกตามภูมิล าเนา เพศ อายุ เกรด เฉล่ียสะสม อาชีพหลักของ
ครอบครัว และรายได้ต่อเดือนของครอบครัว 

2. ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นท่ีต้องการของสังคมใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของ

โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดตาก จ านวน 30 โรง นักเรียน 11,891 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของ

โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดตาก ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีระดับ
ความเช่ือมั่น 95% และความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 5% ตามตารางของทาโร่ยามาเน่  (Taro 
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Yamané, 1970: 125) ได้ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 
คน ท้ังนี้ผู้วิจัยใช้วิธีเลือก สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตากพิทยาคม, 
โรงเรียนผดุงปัญญา, โรงเรียนสรรพวิทยาคมและโรงเรียนประชาวิทยาคาร หลังจากนั้นใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่ายในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปกลุ่มตัวอย่างดังแสดงในตารางท่ีได้ 1 

 
ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

โรงเรียน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
โรงเรียนตากพิทยาคม 368 107 
โรงเรียนประชาวิทยาคาร 198 58 
โรงเรียนเรียนผดุงปัญญา 327 95 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 483 140 

รวม 1,376 400 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
แบบสอบถามท่ีน ามาใช้ในการวิจัยเป็นแบ่ง3ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปมาก และเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะนั้นเป็น

แบบสอบถามปลายปิด 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็น เป็นค าถามปลายเปิด  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ท าหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถาม ตาม

โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
2. ด าเนินการน าแบบสอบถามไปยังโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างขออนุญาตอาจารย์ประจ าช้ัน             

ท าการอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ และรอรับแบบสอบถามกลับคืนทันที 
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบเพื่อเตรียมน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้น าผลคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามท้ังหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. แบบสอบถามตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามผู้วิจัยใช้สถิติการแจกแจง 
ค่าความถี ่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. แบบสอบถามตอนท่ี 2 แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านภาพลักษณ์
ของสถาบัน ด้านบุคคลท่ีเกี่ยวข้องปัจจัยทางด้านสังคมและด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ ผู้วิจัยใช้สถิติหา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
ผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของนักเรียน 
สถานภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดตาก ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

ครั้งนี้จ านวน 400 คน พบว่า นักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 76.00 โดยมีเกรดเฉล่ียระหว่าง 3.00-4.00 คิดเป็นร้อยละ 51.25 
บิดา มีการศึกษาระดับต่ ากว่าอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 25.52 มารดามีการศึกษาระดับต่ ากว่า
อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ75.57 บิดามีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 47.50 มารดามีอาชีพค้าขาย คิด
เป็นร้อยละ 43.00 บิดามีรายได้ ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.75 มารดามีรายได้
ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ75.28  

นักเรียนส่วนใหญ่ทราบว่าในจังหวัดตาก มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 88.50 โดยรู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก และ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชรอ าเภอแม่สอดมากเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 25.25 และรู้จักวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร้อยละ 
25.00 และนักเรียนต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมากถึง คิดเป็นร้อยละ  96.75 โดยนักเรียน
ต้องการศึกษาต่อมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 11.00 อันดับ 2 คือ 
คณะอักษรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 8.00 และอันดัน 3 คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 6.50 
ส่วนคณะท่ีไม่มีนักเรียนเลือกเลยคือ คณะบริหารธุรกิจและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และยังพบว่า
ในการตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาวิชาท่ีเรียน นักเรียนใช้ความถนัด/ชอบเป็น เกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจ 
ร้อยละ 85 รองลงมาใช้ความต้องการประกอบอาชีพเป็นเกณฑ์ช่วย.00 ในการตัดสินใจ ร้อยละ 57.50 
ใช้การเดินทาง/ระยะทางเป็นเกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจ ร้อยละ 23.50 ใช้ทุนการศึกษา/ค่าใช้จ่ายเป็น
เกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจ ร้อยละ 19.50 และใช้ช่ือเสียงสถาบัน เป็นเกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจน้อย
ท่ีสุดเพียงร้อยละ 15.75 

ตอนที่ 2 สภาพแรงจูงใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดตาก โดยภาพรวมและรายด้านแสดงดังนี้ 

2.1 แรงจูงใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 6 ในจังหวัดตาก โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยมี ค่าเฉล่ียแต่ละด้านเรียงตามล าดับ 1.ด้าน
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เหตุผลส่วนตัวคือ 2. ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจด้าน 3. ภาพลักษณ์ของสถาบัน 4. ด้านปัจจัยทางสังคม 
และ 5.ด้านบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านเหตุผลส่วนตัวพบว่าแรงจูงใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดตาก ด้านเหตุผลส่วน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ สร้างความ มั่นใจและความภาคภูมิใจให้กับตนเอง
ข้อท่ีเหลืออยู่ในระดับมาก ได้แก่ ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา มีโอกาสได้งานท า น าความรู้ท่ีได้รับไป
แก้ปัญหาได้ ต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น ต้องการยกระดับฐานะของตน และมีอุปกรณ์การเรียน
พร้อมตามล าดับ 

2.3 ด้านภาพลักษณ์ของสถาบันโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
แรงจูงใจอยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามล าดับ ดังนี้ ส าเร็จการศึกษาแล้วหางานท าได้ง่าย คณาจารย์
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ หลักสูตรและสาขาวิชาตรงกับความต้องการของผู้เรียน มหาวิทยาลัยมี
มาตรฐานทางการศึกษา สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งฝึกงานท่ีดีความมี ช่ือเสียงในด้าน
วิชาการของสถาบัน ความศรัทธาในช่ือเสียงของสถาบันความเป็นท่ียอมรับของ สังคม มีห้องสมุดท่ี
ทันสมัยและความมีช่ือเสียงของสถาบันตามล าดับ 

2.4 ด้านบุคคลท่ีเกี่ยวข้องโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แรงจูงใจ 
อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามล าดับดังนี้ บิดา มารดา และผู้ปกครองสนับสนุนให้ศึกษาต่อ ญาตพี่
น้องแนะน าให้ศึกษาต่ออาจารย์ท่ีเคยสอนแนะน าให้ศึกษาต่ออาจารย์แนะแนวแนะน าให้ศึกษาต่อผู้ 
ประสบความส าเร็จในอาชีพแนะน าให้ศึกษาต่อได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษา ต่อ
จากส่ือประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน อาจารย์ท่ีปรึกษาแนะน าให้ศึกษาต่อ และเพื่อนชักจูงใจศึกษาต่อ
ตามล าดับ 

2.5 ด้านปัจจัยทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แรงจูงใจ อยู่
ในระดับมากทุกข้อเรียงตามล าดับ ดังนี้ มีสถาบันที่ตรงกับความต้องการการจัดการเรียนการสอน เป็น
ท่ียอมรับของสังคม ต้องการยกระดับสถานภาพทางสังคม สถาบันการศึกษาเป็นท่ียอมรับของ สังคม 
ต้องการเป็นท่ียอมรับจากบุคคลในสังคม และการศึกษาต่อท าให้เป็นคนทันสมัยตามล าดับ 

2.6 ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แรงจูงใจ
อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามล าดับดังนี้ น าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาอาชีพในอนาคตต้อง ประกอบอาชีพ
ท่ีมีความก้าวหน้า เมื่อส าเร็จการศึกษาท าให้มีรายได้จากการท างานดี สามารถหางานท าได้ง่าย มี
โอกาสหารายได้ขณะท่ีศึกษา เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน และมีเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อ การศึกษา 
ตามล าดับ 
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สรุปและอภิปรายผล  
เพื่อให้การศึกษางานวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดตาก เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยอภิปราย
ผลการวิจัยจึง ดังนี้ 

แรงจูงใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ในจังหวัดตาก ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ ด้านภาพลักษณ์ของ
สถาบัน ด้านปัจจัยทางสังคม และด้านบุคคลท่ีเกี่ยวข้องอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านเหตุผลส่วนตัวมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของ ฮูล (Houle, 1961) ท่ี
ศึกษาแรงจูงใจในการเข้าเรียนของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ใหญ่เข้ามาเรียนด้วยแรงจูงใจท่ี
ต่างกันมาเรียนเพราะต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะคือ ด้านวิชาชีพ และต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นหรือต้องการมีเพื่อนหรือต้องการขจัดความ เช่นเดียวกับ โบเซียร์(Boshier, 1971) ท่ีศึกษา
แรงจูงใจในการเข้าเรียนต่อของผู้ใหญ่ในประเทศ แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา พบว่าและ 
ผู้ใหญ่เข้ามาเรียนเพราะต้องการติดต่อสัมพันธ์ กับผู้อื่น ท าตามความคาดหวังของผู้อื่น ต้องการ
ประกอบอาชีพ และหลีกหนีจากสภาพท่ีเป็นอยู่  ซึ่งข้อค้นพบของนักวิจัยท้ัง 2 ท่านข้างต้นเป็น
องค์ประกอบของแรงจูงใจด้านส่วนตัว  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค 2. เพ่ือศึกษาทัศนคติ
ด้านส่วนประสมทางการตลาดของเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งของผู้บริโภค 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งของผู้บริโภค และ 4. เพ่ือศึกษาทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งของผู้บริโภค ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ซื้อและ
ใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล  
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบ t-test  และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และน าเสนอใน
รูปแบบตารางและการน าเสนอเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ผู้ซื้อและผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 30 – 39 ป ี                 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท  
สถานภาพโสด มีบ้านพักเป็นทาวน์เฮาส์ มีภูมิล าเนาอยู่ใกล้เคียงจังหวัดตาก  
 2.   ผู้ซื้อและผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งมีทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดของเฟอร์นิเจอร์
ไม้เนื้อแข็งโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ความส าคัญปัจจัยการตลาดจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
ด้านการโฆษณา ด้านคุณภาพ ด้านตราสินค้า ด้านการส่งเสริมการขาย  ด้านการขายโดยพนักงานขาย  ด้าน
ความคาดหวัง  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา และด้านรูปแบบ 
 3.  พฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อที่ร้านและศูนย์แสดงสินค้า  
ช่วงเวลาที่ซื้อวันหยุดและเทศกาล ผู้มีอิทธิพลในการซื้อคือ พ่อแม่-พ่ีน้อง ค่าใช้จ่ายในการซื้อ  3,000  
บาทข้ึนไป และรอบปียังซื้อน้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี 
 4.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง 
พบว่า  โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กัน 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
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 5.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดกับพฤติกรรมในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง 
พบว่า  โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก 
 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ,  พฤติกรรม,  เฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง 
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to (1) investigate the consumers’ 
personal information, (2) to survey attitudes in terms of the marketing mix of 
hardwood furniture of the consumers, (3) to survey behaviors of purchasing 
hardwood furniture of the consumers, (4) and to investigate attitudes in terms of the 
marketing mix of hardwood furniture of the consumers and behaviors of purchasing 
hardwood furniture of the consumers. The participants of the research were 400 
consumers who buy hardwood furniture. The data collection was based on 
questionnaires. The collected data were analyzed by using percentages, arithmetic 
means and standard deviation, t-test and Pearson’s correlation coefficient. The data 
was illustrated through tables and explanation.   The findings of the research 
indicated that; 

1. The consumers and the users who purchased hardwood furniture seemed 
to be females with 30-39 years old. Most of them graduated in Bachelor's Degree, 
and worked as the employees in the private companies who get the salary not over 
10,000 Baht. Most of them were single. Their residences seemed to be townhouses, 
and their hometowns were near Tak.  

2. On the whole, the consumers and the users who purchased hardwood 
furniture had attitudes in terms of the marketing mix of hardwood furniture of the 
consumers with the middle level. Giving importance of marketing factors based on 
the point rating scale contains 9 sides; that is advertising, quality, brand, sale 
promotion, selling by salesperson, expectation, marketing channel, price, and form. 

3. In terms of behaviors of purchasing hardwood furniture, most consumers 
and users who purchased hardwood furniture bought the product at the shops and 
the exhibition center on the weekend. The influential people for purchasing of the 
consumers and the users who purchased hardwood furniture seemed to be their 
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parents and relatives. Prices paid each time when to buy are more than 3000 Baht, 
and the frequency of buying the products seemed only one time per year. 

4. For the relationship between personal factors and behaviors of purchasing 
hardwood furniture, it was found that both of them have a high relation.  

5. For the relationship between the marketing factor and behaviors of 
purchasing hardwood furniture, it can be said that on the whole they have a very 
low relation. 
 
Key words: Attitudes, Behaviors, Hardwood Furniture 
 
บทน า 

สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นมีมรสุม และภูมิประเทศเต็มไปด้วยป่า
เขา  ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอย่างหนึ่งจึงเป็นทรัพยากรที่อยู่ในป่าหรือมาจากธรรมชาติ 
และไม้สักก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญยิ่งและเป็นทรัพยากรที่เป็นที่รู้จักกันดีทั้งชาวไทย และ
ต่างชาติ กรกฎ  จิตตมาเส  (2552)  ส าหรับประเทศไทย ไม้สักขึ้นอยู่ตามธรรมชาติเฉพาะในตอน
เหนือของประเทศ ในแถบลุ่มแม่น้ ากก สาละวิน ปิง วัง ยม และน่าน ได้แก่ ในจังหวัดเชียงราย 
แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ ล าพูน น่าน ล าปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก ก าแพงเพชร 
พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี และต่อมาถึงบางส่วนในแถบตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรี 
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มีแหล่งไม้สักส าคัญอยู่ในจังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง แพร่ และน่าน  (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ.  2556:  
ออนไลน์) ไมส้ักม ี5 ชนิด  โดยเฉพาะไม้สักทองได้รับฉายานามในวงการป่าไม้ว่าเป็น  “ราชินีแห่งไม้”  
เป็นไม้ที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกที่ธรรมชาติมอบให้แก่คนไทยและประเทศไทย  ด้วยคุณลักษะเฉพาะ
และโดดเด่นของไม้สักทองในหลายๆ  เรื่องจึงท าให้คนไทยที่อาศัยในภาคเหนือและภาคตะวันตก
บางส่วนให้ความสนใจใช้ไม้สักลดลงจึงมี  พ.ร.บ.ป่า พ.ศ. 2538  เพ่ืออนุญาตให้ประชาชนปลูกไม้สัก  
และน าไปใช้ประโยชน์ได้  เพ่ือแก้ปัญหาการสูญพันธ์ของไม้สัก  แต่ก่อนที่จะมี พ.ร.บ.ดังกล่าว
ประกาศออกมาก็ได้มีการน าไม้สักไปปลูกนอกเขตธรรมชาติอย่างแพร่หลายมาก่อนเป็นเวลานาน  
(ออนไลน์.2556)  เนื่องจากรายได้ที่เกิดจากไม้สักนอกจากการขายในรูปไม้ซุงแล้ว  ยังสามารถใช้ใน
งานออกแบบตกแต่งได้ทุกประเภท เช่น พ้ืน ผนัง ฝ้า ประตู เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ และตกแต่งได้ทุกสไตล์  
นอกจากนี้ไม้สักยังมีคุณสมบัติพิเศษที่ไม้ส่วนใหญ่ในท้องตลาดไม่มี คือความทนทานต่อศัตรูตาม
ธรรมชาติที่เป็นภัยต่อบ้านเรือน และทนทานต่อไอเค็มจากทะเล  จึงสามารถน าไปใช้ตกแต่งเรือหรือ
บ้านริมทะเลได้ด้วย  อีกทั้งยังปลอดภัยต่อสุขภาพ อันเนื่องมาจากสารระเหยต่างๆที่มีมากในวัสดุ
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ทดแทน เช่น ไอระเหยจากสารเคมีในวัสดุ และแร่ใยหิน อีกท้ังยังเป็นวัสดุที่มีค่าความเป็นฉนวนสูง ซึ่ง
ไม้ธรรมชาติจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิที่มากเหมือนวัสดุอ่ืน  (แสงประไพ จ ากัด.  2556:  
ออนไลน์) 

ปัจจุบันธุรกิจการท าเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งในประเทศไทยได้มีการพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ รวมทั้งเพ่ิมรูปแบบสินค้าที่แปลกใหม่และหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ประกอบกับรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานของสินค้า ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่โดด
เด่นของแต่ละต าบล ในรูปของผลิตภัณฑ์ “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ “ One Tembol One 
Product หรือ OTOP” นอกจากนี้หน่ายงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบยังได้เอ้ือในการเพ่ิมช่องทางการ
จัดจ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ โดยมีการจัดเวทีน าเสนอสินค้าทั้งในระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติหลายครั้งในแต่ละรอบปี ดังนั้น ธุรกิจการท าเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งในแต่
ละภูมิภาคของไทย จึงเจริญเติบโตค่อนข้างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยี 
ความละเอียดประณีต และความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบ ช่วยท าให้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อ่ืน ๆ           
ที่ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง สามารถท าการผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากวัสดุอ่ืน ๆ ให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานที่ไม่
แตกต่างจากการใช้วัสดุจากไม้เนื้อแข็งผลิตเฟอร์นิเจอร์เลย รวมทั้งการมีรูปแบบจัดจ าหน่ายที่
เหมาะสม ทันสมัย และจูงใจ จึงท าให้ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่หลากหลายและแตกต่างกันไป 
และต่างก็มีความสนใจในเฟอร์นิเจอร์ที่ท าด้วยไม้เนื้อแข็ง ให้สามารถเติบโตอยู่ในวงการธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ได้ตลอดไป 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเห็นความส าคัญและมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง 
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองตาก เพราะจังหวัด
ตาก เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการปลูก และมีการเจริญเติบโตของไม้สักและไม้เนื้อแข็งอ่ืน ๆ ที่ขึ้นได้เอง 
ตามธรรมชาติซึ่งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการจัดท าเฟอร์นิเจอร์ได้ภายในท้องถิ่นและสามารถสร้าง
อาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนในท้องถิ่นได้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดของเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข้งของผู้บริโภค 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งของผู้บริโภค 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด
กับพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งของผู้บริโภค 
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สมมติฐานการศึกษาวิจัย 
 1. ผู้บริโภคที่มีข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
สถานภาพสมรส ลักษณะที่อยู่อาศัย และภูมิล าเนา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้
เนื้อแข็งของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองตากแตกต่างกัน 
 2. ด้านส่วนประสมทางการตลาดของเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง 
 
ขอบเขตการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่อง  ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งของ
ผู้บริโภคในอ าเภอเมืองตาก โดยก าหนดขอบเขตด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคอายุ 20 ปี ขึ้นไป 
ที่เคยซื้อและมีอ านาจในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งในอ าเภอเมืองตาก 
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้านจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งในอ าเมืองตาก 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1.ตัวแปรอิสระ แบ่งได้ดังนี้ 
 1.1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค 
  1.1.1 เพศ 
  1.1.2 อายุ 
  1.1.3 ระดับการศึกษาท่ีส าเร็จ 
  1.1.4 อาชีพ 
  1.1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  1.1.6 สถานภาพสมรส 
  1.1.7 ลักษณะที่อยู่อาศัย 
  1.1.8 ภูมิล าเนา 
 1.2 ทัศนคติที่มีเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งของผู้บริโภค 
  1.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ 
  1.2.2 ด้านราคา 
  1.2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  1.2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 2.ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองตาก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่เคยซื้อหรือก าลังจะซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง และมีอ านาจในการซื้อ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ,อ้างถึงใน ทัศนีย์ คุณาประยูร
,2551: 44) ในอ าเภอเมืองตาก ซึ่งไม่สามารถระบุจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย หมายถึง ผู้บริโภคอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่เคยซื้อหรือก าลังจะซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข้งในอ าเภอเมืองตาก โดยผู้วิจัยไม่สามารถทราบจ านวนแน่นอนของประชากรที่
เคยซื้อหรือก าลังจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณ (กัลยา วานิชย์
บัญชา,2548 : 28 อ้างถึงในทัศนีย์ คุณาประยูร,2551 : 44) ได้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 385 คน และ
เพ่ือให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมามีความเชื่อม่ันสูง ผู้วิจัยจึงเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) กับกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อหรือก าลังจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง
ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ ทัศนีย์ ประยูร (2551 : 45 – 49) สร้างขึ้น มาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงเป็นเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะ
ค าถามแบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices)  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูล ทัศนคติที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งของ
ผู้บริโภค ในอ าเภอเมืองตาก โดยใช้ค าถามปลายปิด (Closed Ended Response Question) ระดับ
การวัดข้อมูลในเป็นประเภทอันตรภาค (Interval Scale) ที่คะแนนแบบ Likert โดยแบ่งออกเป็น 5 
ระดับ  
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งของผู้บริโภคใน
อ าเภอเมืองตาก มีลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Closed Ended Response Question) แบบ
ให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choices) แต่ละข้อค าถามมีระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale)  
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Method) เพ่ือศึกษาถึง ทัศนคติ และพฤติกรรม
การซื้อเฟอร์นิเจอร์ ไม้เนื้อแข็งของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองตาก ข้อมูลในการศึกษาแงออกเป็น 2 ส่วน 
คือ 
 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช้ในการศึกษาในเบื้องต้นเพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการ
สร้างหรือก าหนดเครื่องมือ จากข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ ดังนี้ 
 1. หนังสือพิมพ์ธุรกิจ วารสาร 
 2. หนังสือทางวิชาการ บทความ (ทั้งในวารสารและจากการสืบค้นทางเว็บไซต์) วิทยานิพนธ์
และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1.ผู้วิจัยเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จะตอบแบบสอบถาม 
 2.ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากผู้บริโภคจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือ ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งในอ าเภอเมืองตาก และ
สอบถามผู้ที่เคยซื้อและก าลังจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งจากร้านขายในอ าเภอเมืองตาก 

การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนการจัดกระท าข้อมูล หลังจากที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลมาแล้ว ด าเนินการ
ดังนี้ 
 1.น าแบบสอบถามที่ได้รับมาทั้งหมด มาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และน าไป
บันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งของผู้บริโภค เกี่ยวกับส่วน
ประสมการตลาด คิดเป็นร้อยละค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค คิดเป็นร้อยละ 
 5. การหาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 
2 กลุ่มโดยใช้การทดสอบ t-test และระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงทดสอบรายคู่ โดยใช้วิธี LSD  
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 6. การหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงปริมาณที่มีค่าต่อเนื่องและสามารถค านวณได้ระหว่าง
ทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Prearson Product Moment Coefficient Correlation) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ซื้อและใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 30 -
39 ปี มีการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท 
สถานภาพโสด มีบ้านพักเป็นทาวน์เฮาส์ มีภูมิล าเนาอยู่ใกล้เคียงจังหวัดตาก 
 2. ทัศนคติที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งของผู้บริโภคเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของผู้
ซื้อและผู้ใช้พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ความส าคัญปัจจัยการตลาดจากมากไปหา
น้อยซึ่งเรียงตามล าดับได้ดังนี้ ด้านการโฆษณา ด้านคุณภาพ ค้านตราสินค้า ด้านการส่งเสริมการขาย 
ด้านการขายโดยพนักงานขาย ด้านความคาดหวัง ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคาและด้าน
รูปแบบ 
 3. พฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อที่ร้านและศูนย์แสดงสินค้า 
เหตุผลที่ซื้อเพราะเดินทางสะดวก ช่วงเวลาที่ซื้อวันหยุดและเทศกาล ผู้มีอิทธิพลในการซื้อคือ พ่อแม่-
พ่ีน้อง ค่าใช้จ่ายในการซื้อ 3,000 บาทข้ึนไป และรอบปียังซื้อน้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี 
 4. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง 
พบว่า โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กัน 
 5. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยการตลาดกับพฤติกรรมในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง 
พบว่า โดยภาพร่วมมีความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก 
 
อภิปรายผล 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ พบว่า เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 -39 
ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท สถานภาพโสด มีภูมิล าเนา
ใกล้เคียงจังหวัดตาก 
 2. ทัศนคติที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งของผู้บริโภคเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด และด้าน
คุณภาพเป็นอันดับต้น เพราะว่าสินค้าเฟอร์นิเจอร์เป็นสินค้าที่มีราคาค่อนข้างแพง การตัดสินใจซื้อแต่
ละครั้งจึงจ าเป็นต้องแสวงหาข้อมูลก่อนการซื้อและการแสวงหาข้อมูลเป็นกิจวัตรค่อนข้างมาก                         
ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารของ เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 106) ได้กล่าวไว้ว่า ทัศนคติเป็นสิ่งที่ชักน า
บุคคลให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งนักการตลาดจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือการตลาดเพ่ือก าหนดทัศนคติ
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ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์หรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติในทางบวกต่อผลิตภัณฑ์ และงานวิจัยของ ทัศนีย์ คุณา
ประยูร (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์หวายใน จตุจักร พบว่า 
ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อทัศนคติด้านส่งเสริมการตลาดมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. พฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จะพบว่า ซื้อที่ร้านและศูนย์แสดงสินค้า ซื้อใน
วันหยุดและเทศกาล เพราะการตัดสินใจซื้อจะต้องใช้เวลานานพอสมควร ฉะนั้นวันหยุดหรือเทศกาลที่
มีวันหยุดยาว ๆ จึงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ คุณาประยูร 
เรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์หวายในจตุจักร พบว่า ช่วงเวลาที่ซื้อบ่อยที่สุดคือ
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ พบว่า โดยส่วน
ใหญ่มีความสัมพันธ์กัน เพราะปัจจัยส่วนบุคคล เช่น รายได้ การศึกษา และอาชีพล้วนแล้วแต่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อทั้งสิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชาติ รู้กิจ (2545) ได้ค้นคว้าแบบ
อิสระเรื่อง การส ารวจปัจจัยส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการที่ตลาดนัด
จตุจักร พบว่า ปัจจัยลักษณะประชากรของผู้บริโภคมีผลท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและจะได้น าปัจจัย
มาปรับปรุงแบบการตลาด และส่งเสริมการขายต่อไป 
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดกับพฤติกรรมในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ พบว่า โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า เพราะว่าสินค้าเฟอร์นิเจอร์เป็นสินค้าประเภทเจาะจงซื้อซึ่งผู้ซื้อ
จะก าหนดรายละเอียดได้คร่าว ๆ พอสมควร ฉะนั้น ปัจจัยการตลาดก็จะไม่ค่อยส่งผลต่อพฤติกรรมใน
การซื้อเท่าใดนัก ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคหน้า 52 ว่าการตั้งใจซื้อ
โดยทั่วไป การตั้งใจซื้อ หมายถึง การที่ผู้บริโภควางแผนว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไหนอย่างใด 
ผู้บริโภคจะวางแผนซื้ออย่างละเอียด โดยก าหนดล่วงหน้าถึงชนิดของสินค้าแต่ยังไม่ระบุตราเป็นที่
เสาะหาข้อมูลประกอบการประเมินทางเลือกตราสินค้า 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1. ควรออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้ดูสวยงาม และร่วมสมัยได้ตลอด 
2. ควรมีรูปแบบให้เลือกมากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
3. ควรออกแบบให้มีการดูแลรักษาได้ง่าย 
4. ควรก าหนดราคาไม่ควรก าหนดสูงมากเกินไป และควรเป็นราคาที่ต้องการสามารถให้ผู้ซื้อ 

ต่อรองได้      
5. ควรมีการอบรมพนักงานขายให้ใช้ศิลปะในการขายและสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ 

ตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อได้            
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6. ควรจัดให้มีการจัดแสดงสินค้าในสถานที่ต่าง ๆ ตามโอกาส เพ่ือจะได้เป็นการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์และสามารถขายได้ด้วย    
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัตถุดิบทดแทนที่สามารถน ามาใช้แทนวัสดุประเภทไม้ได้ 
2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการขยายตลาดในการส่งออกให้เพ่ิมมากขึ้น 
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตลาดทางตรงเพ่ือให้โอกาสในการขายเพ่ิมมากข้ึน 
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แนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
Guidelines to Garment Industry Management for Sustainable 

 
เฉลิมพล  พิทักษ์บวรชัย1 และ นิตินันท์  ดอยลอม2 

Chalermphon Phithakbowonchai and Nitinan Doilom 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดการอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ
และการ วิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ์และ แบบสอบถามท่ีให้ประชากรตัวอย่างกรอกข้อมูลลงในแบบสอบถาม บุคคลผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญท่ีผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล คือ ผู้บริหารขององค์กรในหน่วยงานของภาครัฐหรือ
สมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 5 องค์กรๆละ 3 คน รวม 15 คน และ
ประชากรตัวอย่างท่ีได้ท าการสุ่ม ตัวอย่างจากผู้บริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจ านวน 41 
บริษัทๆ ละ 11 คน รวม 451 คน สถิติท่ีใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียมัชฌิมเลข
คณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้วิธีการประมวลผล ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและสถิติ
ทดสอบข้ันสูงในระบบคอมพิวเตอร์ 

ผลการวิจัยพบว่า : ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราท่ีพบ สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ปัจจัยคือ 1) กระบวนการในการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน ประกอบด้วยปัจจัยในการด า เนินงาน เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด 
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องและสนับสนุนในประเทศ  กลยุทธ์องค์กร บทบาทรัฐบาล ด้านโอกาสหรือเหตุ
สุดวิสัย 2) ห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต การควบคุมการผลิต การแปร
รูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ และระบบการขนส่ง 3) ห่วงโซ่มูลค่า ประกอบด้วย เงื่อนไขด้านการตลาด
และการขาย การจัดการลูกค้าสัมพันธ์การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีมีผลต่อการจัดการของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา พบว่า ปัจจัยห่วงโซ่อุปทาน มีค่าสูงกว่าห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งมีตัว
แบบเชิงโครงสร้าง คือ Z = 0.23X –0.12Y (SE = 0.44, R2= 0.56)ตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา พบว่า ปัจจัยห่วงโซ่อุปทาน มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้

                                                             
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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ยางพารามากท่ีสุด โดยเรียงล าดับจาก 1) การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต 2) การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ 3) การควบคุมการผลิต และ 4) ระบบการขนส่งตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย : นโยบายภาครัฐ ควรพิจารณาเรื่องกฎหมายการปลูกไม้ท่ีมีค่า
ในท่ีดินกรรมสิทธิ์อย่างชัดเจน และเร่งด่วนโดยให้ครอบคลุมไปถึงไม้ยางพาราและไม้อื่นๆท่ีไม่ใช่ไม้
หวงห้าม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหรือชาวบ้านสามารถปลูกและตัดไม้ท่ีมีมูลค่าในท่ีดินกรรมสิทธิ์ของ
ตัวเองได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพื่อความสะดวกต่อการพิสูจน์ท่ีมาของถิ่นก าเนิดและพื้นท่ีเพาะปลูกไม้ได้
ตามหลักมาตรฐาน FLEGT และFSC การน าแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
เพื่อการส่งออกไปประยุกต์ใช้ควรพัฒนาในด้านห่วงโซ่อุปทานเป็นหลัก เพราะห่วงโซ่อุปทานนั้นส่งผล
ต่อความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าห่วงโซ่มูลค่าเป็นอย่างมากการวิจัยครั้งถัดไป ควรศึกษาเกี่ยวกับ
ข้อดีข้อเสียเชิงวิทยาศาสตร์ระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราและไม้ชนิดอื่นท้ังท่ีอยู่ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ท่ีถูกต้อง ครอบคลุม และเหมาะสมของชนิดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสามารถเปรียบเทียบ
อ้างอิงคุณภาพของสินค้าได้อย่างแน่ชัด 
ค าส าคัญ: เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา, การจัดการ 
 
Abstract 

This research has four main objectives 1) To study about problems and 
obstacles of the 
management of rubberwood furniture industry for Thailand exports. 2) To study 
about the association between the management and the competitive advantage of 
rubberwood furniture industry for Thailand exports. 3) To find the management 
model of rubberwood furniture industry for Thailand exports. The researcher has 
conducted a mixed method research study by using both quality and quantity 
method, which used questionnaires for interviews and questionnaires for sample 
population as data collection tool. The key informants for interview were managers, 
who work corporate executives in government agencies or associations related to 
rubberwood furniture industry, 3 managers per each organization total of 15. The 
sample population for quantitative were randomly selected from 41 rubberwood 
furniture companies, each with 11 persons, total of 451 people. The statistics used in 
data analysis were percentage, mean, arithmetic mean. Standard Deviation by using 
processing methods with statistical software and advanced test statistics in computer. 
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According to the research: 
Problems and obstacles of management of the rubberwood furniture industry 

can be 
classified to: 1) The process of increasing the competitiveness consists of 

operational factors, market needs, relevant industry, organizational strategy, 
government, and opportunity. 2) Supply chain consists of raw materials, production 
control, processing, and transportation system. 3) Value chain consists of marketing 
and sales conditions, customer relationship management. 

The study of the relationship between variables affecting the management of 
rubber woodfurniture industry shows that: Supply chain factors affect the 
management of rubber wood furnitureindustry for Thailand exports higher than the 
value chain. The structural model is Z=0.23X-0.12Y(SE=0.44, R2=0.56). 

The management model of rubberwood furniture industry found that: Supply 
chain factors are critical effect to the furniture industry. Sorting from; 1) Procurement 
of raw materials for production. 2)Processing of raw materials into products. 3) 
Production control. 4) Transportation system. 

Suggestions from research results : A government policy has be considered 
law of planting trees in land ownership should be clearly and urgently considered, 
regarding the rubberwood, other types of wood and also the nonpreserved wood in 
order to make the economic wood associate with the proof of source and area that 
can cultivate the wood according to the standard of FLEGT and FSC. 

For apply Management Model of Rubberwood Furniture Industry to used, 
should be mainly develop in the supply chain. As indicated by the result, supply 
chain totally affects competitiveness more than value chain. 

The next research should study scientifically about the benefits and 
drawbacks between the rubberwood furniture and other types of wood in Thailand 
and other countries in order to analyze the strengths, weakness, opportunities and 
obstacles. This is to develop a right, inclusive and appropriate kind of Rubberwood 
Furniture Industry according its type of products as well as to enabling a clear 
standard to compare product quality. 
Keywords: RubberwoodFurniture, Management 
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บทน า 
ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2557 มีการเติบโตในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา แปร

รูปอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าการส่งออกในปี พ.ศ. 2557 อยู่ท่ี 30,219 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ.
2550 ท่ีมีมูลค่าเพียง 9,438 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า โดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 19
อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทยกลับชะลอตัว โดยการส่งออกลดลงจาก
17,170 ล้านบาท ในปีพ.ศ. 2550 เหลือเพียง 11,292 ล้านบาทในปีพ.ศ.2557 หรือลดลงเฉล่ียร้อยละ 
6 ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจัดเป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีอยู่ในระดับกลาง เนื่องจากราคาถูกกว่าไม้ชนิดอื่น
เช่น ไม้สัก ท้ังนี้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ประเภทถอดไม่ได้ (Furnished Furniture) ซึ่งสามารถน าไปใช้งานได้ทันที และ2) เฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราประเภทถอดได้ (Knockdown Furniture) ถอดแยกช้ินส่วนได้ เมื่อผู้ซื้อซื้อไปแล้วจะต้องท า
การประกอบช้ินส่วนก่อนน าไปใช้งาน ส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศ เนื่องจาก
เฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ช่วยลด ค่าระวางและประหยัดเนื้อท่ีในการขนส่งท า ให้ต้นทุนค่าขนส่งต่ าลง
ส าหรับปริมาณและมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทยในปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2557 มีแนวโน้ม
ลดลง ซึ่งแตกต่างจากช่วง 10 กว่าปีก่อน ท่ีไทยสามารถส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราได้เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง โดยตลาดส่งออกหลักของสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารายังคงเป็นตลาดสหรัฐอเมริกาและ
ญี่ปุ่น (จิดาภา ช่วยพันธุ์ และ กฤษณี พิสิฐศุภกุล, 2557) จึงท าให้ต้องมีการพิจารณาถึงสาเหตุและ
ผลกระทบของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราท่ีผ่านมา ต้ังแต่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา, สถานการณ์ราคาไม้ยางพารา, ความต้องการไม้แปรรูปจากประเทศคู่
ค้าของไทย และ ผลกระทบจากราคาไม้ยางท่ีสูงขึ้น (สศอ., 2558, น. 1-8) 

ดังนั้นเมื่อสรุปจากข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้และไม้ยางพาราท่ีได้กล่าวไป
แล้วในข้างต้นได้แสดงถึงเครือข่ายอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ท้ังอุตสาหกรรมไม้ และอุตสาหกรรมไม้
ยางพาราในประเทศไทย พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้ นมาอย่าง
ยาวนาน โดยตัวแบบเริ่มจากการผลิตไว้ใช้เองในครัวเรือน จนถึงการผลิตเพื่อจ าหน่ายต่อ ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ แต่ข้อจ ากัดของเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้ถูกกีดกัดเมื่อเกิดกรณีการบุรุกท าลายป่าท่ี
ส่งผลให้ป่าไม้ในประเทศไทยถูกท าลายเป็นอย่างมาก จนท าให้เกิดนโยบายปิดป่าจากภาครัฐบาล เมื่อ
ปีพ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) และส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
พบว่า ภายหลังจากการมีนโยบาย “ปิดป่า” ท าให้เกิดกระแสการใช้วัตถุดิบท่ีได้จากไม้ยางพารา
ทดแทนไม้จริง หรือท่ีเรียกว่าไม้เนื้อแข็ง และได้เกิดปรากฎการณ์ในด้านความต้องการไม้ยางพาราเพื่อ
การผลิตเพิ่มมากขึ้น 

จากข้อมูลสรุปโครงสร้างอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราข้างต้นเห็นได้ว่า ความ
เช่ือมโยงกันท้ัง 3 ส่วนของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีความต่อเนื่องกัน ซึ่งหากส่วนหนึ่ง
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ส่วนใดบกพร่องก็อาจส่งผลให้ระบบความเช่ือมโยงกันในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราได้รับ
ผลกระทบ และด้วยประสบการณ์ทางการศึกษาและประสบการณ์ทางการวิชาชีพท่ี  เกี่ยวข้องกับ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ของผู้วิจัยเอง ได้ท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาเชิงลึกในรายละเอียดของการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารากับความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก”  มีขอบเขตของการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแนวคิด

เกี่ยวกับการจัดการองค์กร แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา แนวคิดและทฤษฎี
การจัดการทางการผลิต การพัฒนากรอบแนวคิดการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพารา และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยน าข้อมูลความรู้มาจ าแนกเชิงเนื้อหา พิจารณาความเป็น
เหตุเป็นผลกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และน ามาสังเคราะห์หารูปแบบท่ีเหมาะสมกับการน าไปใช้
เพื่อค้นหาตัวแบบการจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศ
ไทย โดยขอบเขตเนื้อหาและประเด็นท่ีศึกษามี ดังนี้ 

1.1 มิติท่ีมุ่งศึกษาถึงปัจจัยภายนอกองค์กร โดยเป็นการน าแนวคิดและทฤษฎี
แบบจ าลองเพชรแห่งความได้เปรียบ (Dynamic Diamond Model) หรือเรียกว่า ทฤษฎี
รูปแบบเพชร (Diamond Model) ของไมเคิล อีพอร์เตอร์(Michael E. Porter) มา
ประยุกต์ใช้เป็นตัวแบบถึงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึ่งองค์ประกอบตามทฤษฎี  รูปแบบเพชร (Diamond Model) 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) ปัจจัยในการด าเนินงาน 2)เงื่อนไขด้านความต้องการ
ของตลาด 3) อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องและสนับสนุน 4) กลยุทธ์องค์กรโครงสร้างและการ
แข่งขัน 5) บทบาทของรัฐบาลและ6) โอกาส หรือเหตุสุดวิสัย 
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1.2 มิติท่ีมุ่งศึกษาถึงปัจจัยภายในองค์กร โดยท าการศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดการทางการผลิต ว่าด้วยความเช่ือมโยงท่ีเกี่ยวข้องกันของท้ัง 2 ทฤษฎีนั้นคือ 
ทฤษฎีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ 1) การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต 2) การควบคุมการ
ผลิต 3) การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ และ 4) ระบบการขนส่ง กับ ทฤษฎีการจัดการ
ห่วงโซ่มูลค่า ได้แก่ 1)การตลาดและการขาย และ2) การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

 
2. ขอบเขตด้านประชากร 

2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตประชากรคือ บุคคลท่ีปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งผู้บริหารของสมาคมท่ีเกี่ยวข้องของธุรกิจค้าไม้และแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้รวม 123 
คน และคัดเลือกเฉพาะบุคคลท่ีอยู่ในต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงรวมจ านวน 15 คน แบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่มๆละ 3 คน ประกอบด้วย 

2.1.1 สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรจ านวน  1 คน และรองผู้บริหารหรือคณะบริหารสมาคมธุรกิจไม้ยางพารา
ไทย จ านวน 2 คน 

2.1.2 กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเล่ือยและโรงอบไม้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กร จ านวน 1คน และรองผู้บริหารหรือคณะบริหารกลุ่ม
อุตสาหกรรมโรงเล่ือยและโรงอบไม้ จ านวน 2 คน 

2.1.3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร จ านวน 1 คน  

2.1.4 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทยจ านวน 1คน  
2.1.5 สมาคมธุรกิจไม้ (รวมกับสมาคมพ่อค้าส่งไม้ออกและส่ังเข้า)  

2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตประชากรแบบเฉพาะเจาะจง คือ 
บุคคลท่ีปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายของสถานประกอบการ/โรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจค้าไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ในข้อ 2.1 และมีการส่งออกในปี พ.ศ.2558 จ านวน 451คน 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,กระทรวงพาณิชย์, 2559) 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (Rubberwood Furniture Industry) หมายถึง

อุตสาหกรรมท่ีมีเครือข่ายเช่ือมโยงกัน 3 ส่วน คือ อุตสาหกรรมต้นน้ า ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกยางพารา นายหน้าหรือผู้ประกอบการรับจ้างโค่นยาง และขนส่งไม้ยางพารา อุตสาหกรรม                    
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กลางน้ า ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป และอุตสาหกรรมปลายน้ า  ประกอบด้วยกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และช้ินส่วนกับกลุ่มผลิตเครื่องเรือน 
 2. การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา หมายถึง  
ปัจจัยในการสร้างให้การอุตสาหกรรมไม้ยางพารามีความได้เปรียบทางการแข่งขันท่ีเพิ่มขึ้นตาม  
ทฤษฎีรูปแบบเพชร (Diamond Model) ประกอบด้วย 1) ปัจจัยในการด าเนินงาน 2) เงื่อนไขด้าน
ความต้องการของตลาด 3) อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องและสนับสนุน 4) กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและ
การแข่งขัน 5) บทบาทของรัฐบาลและ 6) โอกาส หรือเหตุสุดวิสัย 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 

1. สามารถน าผลการวิจัยไปปรับใช้เป็นตามแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

2. มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา 

3. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทย ท่ี
สามารถน าไปพัฒนาและสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพารา 

4. มีผลการวิจัยท่ีสามารถน าไปต่อยอดสร้างความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในการส่งเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกันท้ังระบบ 
 
ผลการวิจยั 

วัตถุประสงค์ท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคแนวทางการจัดการอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ภายหลังจากท่ีผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลจากบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญและ
มีประสบการณ์โดยตรงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ประกอบด้วย 1)สมาคมธุรกิจ
ไม้ยางพาราไทย 2) กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเล่ือยและโรงอบไม้ 3)สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 4) สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย และ 5) สมาคมธุรกิจไม้ แล้ว
นั้น สามารถสรุปข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ได้ ดังนี้ 

1. ปัจจัยกระบวนการในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา สามารถแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ตามทฤษฎีตัวแบบจ าลองเพชรไมเคิล อี พอร์
เตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพของอุตสาหกรรม และสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ท่ีแสดงถึงองค์ประกอบหลักและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถหรือความได้เปรียบทางการ
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แข่งขันของอุตสาหกรรมของประเทศใดประเทศหนึ่งอันมีผลต่อการพัฒนาและการปรับตัวของ
อุตสาหกรรมนั้น ซึ่งส าหรับอุตสาหกรรมไม้ยางพาราของประเทศไทยนั้น พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
กระบวนการในการเพิ่มขีดความสามารถ มีดังต่อไปนี้ 

1.1 ด้านปัจจัยในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
1.1.1 ทรัพยากรมนุษย์ สรุปได้ว่า มีท้ังแรงงานชาวไทยและชาวต่างชาติเข้า

มาใช้แรงงานอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังแรงงานส่วนใหญ่จะได้รับการพัฒนาฝีมือเป็นประจ า และได้ท าให้
แรงงานเหล่านั้นสามารถปรับตัวได้ ท่ีส าคัญได้รับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จึงนับได้ว่าเป็นข้อดีใน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ท่ีท าให้ไม่พบปัญหาแรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรมฯ นี้ แต่
กลับพบปัญหาแรงงานไทยเนื่องจากการขาดความกระตือรือร้นเมื่อเทียบกับแรงงานต่างด้าว และท่ี
ส าคัญ คือ การขาดแคลนแรงงานท่ีมีความช านาญเฉพาะด้านความรู้เกี่ยวกับการผลิตไม้ท่ียังเป็น
ข้อเสียท่ีพบในภาคอุตสาหกรรมฯ นี้อยู่ 

1.1.2 ทรัพยากรทางกายภาพ สรุปได้ว่า แหล่งท่ีมาของไม้ยางพารานั้น มี
ท้ังมาจากพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีถูกต้องตามกฎหมายและมาจากพื้นท่ีท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ถึงแม้ว่าไม้
ยางพาราจะมาจากแหล่งพื้นท่ีท่ีถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม ข้อดีก็คือได้ท าให้เห็นผลดีใน
เรื่องความต่อเนื่องของการใช้วัตถุดิบในประเทศ ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบในประเทศ มี
ปริมาณมาก มีวัตถุดิบกระจายอยู่ท่ัวพื้นท่ีในประเทศไทย ท่ีท าให้เห็นถึงความแตกต่างกันของเนื้อไม้
ยางพาราท่ีได้มาในแต่ละภูมิภาค ซึ่งอุปสรรคท่ีนับเป็นข้อเสียอยู่ คือการพิสูจน์ได้ว่าแหล่งท่ีมาของไม้มี
แหล่งท่ีมาถูกต้องตามกฎหมายก าหนดให้เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจหรือไม่ และพิสูจน์อย่างไร 

1.1.3 ทรัพยากรทางความรู้ สรุปได้ว่า ความรู้ของผู้ประกอบการส่วนใหญ่
จะมีความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการด าเนินกิจการ โดยสามารถเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตาม
ความต้องการของตลาด ในส่วนของแรงงานจะมีความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากระบบพี่เล้ียงใน
กิจการท่ีมีการถ่ายทอดความช านาญ ทักษะต่างๆ จากรุ่นสู่รุ่น ท้ังหมดเหล่านี้  ล้วนนับเป็นข้อดีท่ี
ผู้ประกอบการสามารถน ามาใช้ได้กับกิจการของตนเอง แต่อุปสรรคส าคัญท่ีเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้
คือ ผู้ผลิตส่วนมากรับจ้างผลิตตามค าส่ังซื้อมากกว่าการเปิดด าเนินการผลิตเอง ท าให้เกิดภาวะความ
ตันในการออกแบบตราสินค้าและรูปแบบสินค้าท่ีเป็นของตนเอง ซึ่งนับเป็นข้อเสียท่ีท าให้เกิดการขาด
วิธีการน าความรู้มาพัฒนาต่อยอดให้กิจการมีความแปลกใหม่ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

1.1.4 แหล่งเงินทุนต่างๆ สรุปได้ว่า ปัจจุบันมีแหล่งเงินทุนจากสถาบัน
การเงินภาครัฐและเอกชนอยู่หลาย ท่ีนับเป็นข้อดีท่ีช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาได้ถึงภาษีท่ี
เกี่ยวข้องกับการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ ภาษีน าเข้าเครื่องจักร ท่ีเป็นความได้เปรียบทางดีว่าการไม่มีภาษี
น าเข้าเครื่องจักรต่างๆ ผู้ประกอบการสามารถน าเข้ามาได้อย่างอิสระ ส่งผลให้เกิดความสามารถ
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ทางการแข่งขันด้านต้นทุน แต่ข้อเสียท่ีพบคือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องพยายามเข้าถึงบริการและ
ข้อมูลของแหล่งเงินทุนต่างๆ ด้วยตนเอง แม้ว่าจะมีแหล่งเงินทุนต่างๆ เหล่านั้นรองรับก็ตาม 

1.1.5 โครงสร้างพื้นฐาน สรุปได้ว่า ระบบขนส่งภายในประเทศอยู่ในระดับ
ดี ได้แก่ การขนส่งทางบกมีถนนสัญจรในเส้นทางสายหลักระหว่างภูมิภาคและประเทศระบบรางรถไฟ
ท่ีช่วยในการขนส่งวัตถุดิบภายในประเทศมีความคล่องตัว รวมไปถึงการมีระบบการขนส่งทางน้ า ท่ีอยู่
ไม่ห่างจากแหล่งอุตสาหกรรมบางพื้นท่ี นับเป็นข้อดีท่ีช่วยสนับสนุนให้ภาคการส่งออกของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้นจึงไม่พบข้อเสียขอ ง
โครงสร้างพื้นฐานท่ีคาดว่าจะเป็นอุปสรรคในภาคอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราแต่อย่างใด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา อ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก โดยสรุปผลการวิจัยดังปรากฏในหัวข้อข้างต้น ผู้วิจัยพบประเด็นท่ีน่าสนใจและต้องการอภิปราย
ผลครั้งนี้เพื่ออธิบายเชิงเหตุผลถึงผลการวิจัยท่ีได้จากการศึกษาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส าหรับ
ประเด็นท่ีน ามาอภิปรายผลมีดังนี้ 

5.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารากับความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จากผลตรวจสอบความสัมพันธ์ของ
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารากับความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา สอดคล้องกับสมมติฐานหลักท่ีต้ัง
ไว้ คือ โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อธิบายได้ว่า การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (Z) เกิดขึ้นจากการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (X) ร้อยละ 23 และการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (Y) ร้อยละ -12 แสดงให้เห็นว่า การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (Z) ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการจัดการห่วง
โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ท้ังนี้เพราะห่วงโซ่อุปทานคือ ความสามารถใน
การผลิตของธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เริ่มต้ังแต่การจัดหาวัตถุดิบในการผลิตท่ีมี
คุณภาพได้อย่างต่อเนื่องการควบคุมการผลิตให้เกิดความเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์และท้ังหมดท่ีกล่าว
มาข้างต้นเป็นกระบวนการในการผลิตท่ีไม่สามารถขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้หากขั้นตอนใดไม่มี
ประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้เสียต้นทุนการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่ได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีมีลดลง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Beers, et al., 1998, อ้างถึงในจุฑารัตน์ฉินพรรุจี และคณะ (2552 หน้า 7) 
กล่าวว่า ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เป็นกระบวนการเคล่ือนย้ายสินค้า ต้ังแต่การจัดหาวัตถุดิบ 
ไปจนกระท่ังผลิตเสร็จและส่งถึงมือผู้บริโภคสอดคล้องกับแนวคิดของ วิทยา สุหฤทด า รง (2545) 
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กล่าวว่า โซ่อุปทานหนึ่งๆ จะครอบคลุมการด าเนินการท่ีเกิดขึ้นต้ังแต่แหล่งวัตถุดิบเรื่อยไปจนถึง
ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย สอดคล้องกับแนวคิดของ Russell and Taylor (2011, p. 421) กล่าวว่า ห่วงโซ่
อุปทาน คือการเช่ือมโยงหน้าท่ีและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือ
บริการจากซัพพลายเออร์ไปยังลูกค้าให้มีความสะดวกมากขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ Chopra 
and Meindal (2010, p. 20) กล่าวว่า ห่วงโซ่อุปทานมีความเป็นพลวัตรและเกี่ยวข้องกับการไหล
ของข้อมูลการไหลของผลิตภัณฑ์และการไหลของเงินทุนในระหว่างขั้นตอนท่ีแตกต่างกันโดยจาก
ผลการวิจัยพบว่า การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
ส่วนใหญ่จะเกิดจากการจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา หมายความได้
ว่า การเริ่มต้นกิจกรรมของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ต้องมีการวางแผนท่ีช้ีให้เห็นถึงความ
คุ้มค่าทางการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการวางแผนเพื่อให้ทุกขั้นตอนการผลิตมีการใช้จ่าย
ทางต้นทุนน้อยท่ีสุด แต่ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ต้องมีคุณภาพสูงสุด สอดคล้องกับแนวคิดของ Willis, et al. 
(1993) กล่าวว่าความพยายามในการย่นระยะเวลารวมถึงเพิ่มความเร็วในการเคล่ือนย้ายและขนส่ง
สินค้าท่ีต้องมีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนให้มากท่ีสุดเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวโยงกันท้ังส้ิน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Mintzberg (1994) กล่าวว่าการวางแผนคิดถึงอนาคต การควบคุม การตัดสินใจร่วมกัน
ของทุกฝ่าย หมายถึงรูปแบบท่ีเป็นการผสมผสานท่ีเหมาะสมจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดสรรการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวต่อสภาวะภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับแนวคิดของJone and Riley อ้างถึงใน เจษฎา ลีลากิจกุล(2548, น. 7-8) กล่าวว่า 
โซ่อุปทาน เป็นการวางแผนและการควบคุม การไหลของวัตถุดิบท้ังหมดจากผู้ส่งวัตถุดิบไปยังผู้ผลิต
และผู้กระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อลงกรณ์ เมืองไหว (2557) ได้
ท าการศึกษาเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานส าหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก 

ผลจากการวิจัย พบว่าการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นจ าเป็นท่ีจะต้องทราบถึงต้นทุนและการ
ด าเนินงานตลอดโซ่อุปทานต้ังแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า จะท าให้เกิดการวางแผนในการบริหาร
อุตสาหกรรมได้อย่างถูกวิธีและยังเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับการแข่งขันท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบัน ชูแสงศรี(2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ความสามารถใน
การส่งออกอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่า 
สินค้าของผู้ประกอบการรายใดท่ีจะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพและ
ราคาสินค้าท่ีผลิตได้เป็นส าคัญ ซึ่งผู้ประกอบการไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารต้นทุน
เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านราคา รวมท้ังการพัฒนารูปแบบ และประสิทธิภาพการผลิตสินค้าให้มี
คุณภาพสูงขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าสู่ตลาดระดับบน เพื่อหลีกเล่ียงการแข่งขันท่ี
รุนแรงในตลาดระดับล่าง และเพื่อให้สินค้าเฟอร์นิเจอร์ไทยสามารถยืนหยัดในการแข่งขันในตลาดโลก
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ได้และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทวัส อินทรพินทุวัฒน์(2547) ได้ท าการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์
สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม 

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กรณีศึกษากิจการเอผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนส า คัญคือต้นทุนไม้
ยางพาราแปรรูปและแรงงาน และพบว่าการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของกิจการเอ ควรควบคุม
สินค้าให้มีต้นทุนท่ีต่ าลงเมื่อแยกพิจารณาตามค่าระดับความส าคัญขององค์ประกอบตามแต่ละตัวแปร
แฝงของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (X) พบว่าองค์ประกอบท่ีมีน้ าหนักความส าคัญมากท่ีสุดคือ ด้าน
การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต (X1) รองลงมาคือ การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์(X3) และด้าน
การควบคุมการผลิต (X2)โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.10, 0.08 และ -0.03 ตามล าดับ ส่วนตัว
แปรด้านระบบการขนส่งเฟอร์นิเจอร์(X4) เป็นตัวแปรท่ีค่าน้ าหนักต่ าท่ีสุดมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ -
0.67 ท้ังนี้เพราะ 1. การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต เป็นปัจจัยท่ีมีความส า คัญสูงท่ีสุด มีค่าน้ า หนัก 
0.10อาจเกิดจากการเป็นองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อตัวผลิตภัณฑ์มากท่ีสุดท้ังด้านคุณภาพและราคา
เนื่องจากเป็นรูปแบบองค์ประกอบของรูปแบบวิธีการจัดซื้อและการคัดเลือกคุณภาพของไม้ยางพารา
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเฟอร์นิเจอร์สอดคล้องกับแนวคิดของ ปวีณา เชาวลิตวงศ์(2548 , น. 1-
3) กล่าวว่า กิจกรรมหนึ่งท่ีส าคัญท่ีจ าเป็นต้องมีส าหรับการจัดหาวัตถุดิบ นั้นคือไม้ยางพารา ท่ีใช้เป็น 
วัสดุป้อนเข้าไปสู่สายโซ่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพ 
และต้นทุนการผลิต สอดคล้องกับแนวคิดของ ปราณีตันประยูร (2541, น. 4) กล่าวว่า หลักการจัดซื้อ
จัดหา คือผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหาจะต้องพยายามจัดซื้อให้ดีท่ีสุดและจะต้องจัดซื้อให้ได้วัสดุ
ต่างๆ ท่ีมีคุณสมบัติปริมาณ ราคา ช่วงเวลา แหล่งขาย และการน า ส่งท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Porter (1985) กล่าวว่า การจัดหาวัตถุดิบเปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานองค์กรท่ีต้อง
ประกอบด้วย การจัดหา การบัญชีการเงิน และการบริหารจัดการองค์กรท้ังระบบ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของกมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิและคณะ(2547) กล่าวว่า การจัดหาเป็นจุดเช่ือมโยงท่ีส าคัญใน
โซ่อุปทาน สามารถมีอิทธิพลต่อความส าเร็จโดยรวมขององค์กรได้มาก 

2. การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญรองลงมามีค่าน้ าหนัก 0.08 
อาจเป็นเพราะการแปรรูปวัตถุดิบส่งผลให้เกิดความแตกต่างในเรื่องความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ผลิตหลากหลายรูปแบบ เช่น ระยะเวลาในการผลิต ต้นทุนท่ีใช้(เครื่องจักร ค่าจ้างพนักงาน ค่า
เทคโนโลยี) รวมถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์การพัฒนากระบวนการผลิตท่ีดีและเหมาะสมจึงต้องผสมผสาน
กันระหว่างทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูงท่ีสุด 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kenneth and Rohit (2008, pp. 5-10) กล่าวว่ากลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหาร
ความสามารถในการแข่งขัน ควรท่ีจะต้องจัดเตรียมแนวทางส าหรับการด าเนินงานตามพันธกิจของ
องค์กรด้วย ได้แก่ ต้นทุน ควรท่ีจะลดต้นทุนการผลิตเป็นการจัดเตรียมสินค้าและ 
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บริการท่ีราคาถูกกว่าสินค้าและบริการชนิดเดียวกันของผู้ผลิตรายอื่น , คุณภาพ ท่ีต้องเป็นทางเลือก
ใหม่ในสายตาผู้บริโภคและความยืดหยุ่น เช่น การมุ่งเน้นท่ีกระบวนการโดยจะผลิตสินค้าให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย ถือเป็นการผลิตในปริมาณต่ าแต่มีความหลากหลายสูงสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (2557)  กล่าวว่า
กระบวนการเพิ่มคุณค่า จะเป็นกระบวนการท่ีแปรสภาพวัตถุดิบไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นช้ินส่วน
วัตถุดิบท่ีมีคุณค่า บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวพันกับกิจกรรมตรงนี้จะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางใน
แต่ละชนิดของกระบวนการผลิต และสอดคล้องกับแนวคิดของ กรมพัฒนาฝีมือ 
แรงงาน กองแผนงานและสารสนเทศ (2548) กล่าวว่าการท างานของอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน 
ต้องมีทักษะฝีมือทุกขั้นตอนการผลิตภายในห่วงโซ่ เช่น ขั้นตอนการแปรรูปไม้จะต้องมีความรู้ด้าน
วิศวกรรมไม้เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
จากอดีตถึงปัจจุบันสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและ

การสวมใส่ที่ไม่ถูกต้องมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกกิจกรรม ซึ่งความรุนแรงมีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงเข้า
โรงพยาบาล โดยสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการกระท าที่ไม่ปลอดภัยน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุมาจากการ
กระท าของคนสูงถึงร้อยละ 88 ดังนั้นวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความรู้ ความ
เข้าใจ และประสบการณ์ต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในการท างานของลูกจ้างติดตั้งนั่งร้าน
ในงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดตาก ทั้งหมด 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบพฤติกรรมความปลอดภัย และไม่ปลอดภัยในการ
ท างาน โดยลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ การลงพ้ืนที่ส ารวจและข้อสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล จากนั้นทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ข้อมูลส่วนบุคคล ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า ลูกจ้างร้อยละ 58 เป็นลูกจ้างที่มีประสบการณ์การ
ท างานติดตั้งนั่งร้านในงานก่อสร้างมาแล้ว จึงมีความรู้พ้ืนฐานและความเข้าใจเรื่องการใช้อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล ท าให้การกระท าหรือการแสดงออกท่ีปราศจากความเสี่ยง และการสูญเสีย และ
ลูกจ้างอีกร้อยละ 42 เป็นลูกจ้างท่ีมาจากอาชีพเกษตรกรใช้เวลาว่างจากการท าไร่ ท านา เข้ามารับจ้าง
ท างานในงานก่อสร้าง จึงยังไม่มีประสบการณ์การท างานติดตั้งนั่งร้านในงานก่อสร้าง จากการศึกษา
พบว่าประสบการณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ลูกจ้างส่วนใหญ่
ได้รับจากการประชุมแถวก่อนเริ่มงาน (Morning Talk) เมื่อได้รับอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคลลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจที่มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 93 และร้อยละ 85 ตามล าดับ ทั้งนี้

                                                           
1 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น 
3 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น 
4 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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ผู้รับเหมาควรจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานมากขึ้นเพ่ือสร้างจิตส านึกให้
ลูกจ้างตระหนักถึงความปลอดภัย และลูกจ้างทุกคนควรปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด  

 
ค าส าคัญ : นั่งร้าน, พฤติกรรมความปลอดภัย, อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
 
Abstract 

The number of cases on not wearing personal protective equipment and its 
wrong use increases base on the past and present statistics. The growing of this 
incident can cause them consequences such as fatalities from mild to severe issue 
resulting them to medical treatment, 88 percent are usually worker’s behavior who 
do not use proper equipment that increases accident rate. This research aimed to 
study the factors related to knowledge and evaluating utilization of personal 
protective equipment for installation of scaffolding used in construction and its 43 
workers, Tak Province. The instrument used in this study was a questionnaire on 
safety and un-safety working behavior. Data was collected and analyzed by 
descriptive statistics, PPE behavior and their personal opinion. The results showed 
that 58 percent of the experienced employees working in construction. Their 
knowledge and understanding in the use of personal protective equipment is in high 
level aspect of information while 42 percent of the employees are farmers who have 
no experience in construction working. The experience affects to the opinion use of 
personal protective equipment’s with statistically significant level .05. Workers are 
given instruction before the works starts or (Morning Talk) for regular safety reminders 
or knowledge of personal protective equipment this routine gives 90-70 percent of 
understanding of PPE. The company should provide PPE and safety training 
addressed to the workers to raise awareness on safety working and should follow the 
rules strictly on wearing the personal protective equipment.  
 
Key word (s): Scaffolding, Behavior base safety, Personal Protective Equipment 
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บทน า 
จากข้อมูลสถิติของกองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  พบว่า

สถานประกอบกิจการที่ประสบอันตรายสูงสุดในแต่ละปี ได้แก่ กิจการประเภทก่อสร้าง ซึ่งการประสบ
อันตรายดังกล่าวมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้านจะ
ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดจากการตกจากที่สูงหรือนั่งร้านพัง จากการเดินส ารวจสถานที่ท างานพบว่า
พ้ืนทีท่ างานบางจุดที่มีการใช้นั่งร้านในงานก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง มีการติดตั้งนั่งร้านที่ไม่ถูกต้องอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อการตกจากที่สูงหรือนั่งร้านโค่นล้ม และส่งผลด้านสุขภาพของลูกจ้าง ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ส าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน การเกิดอุบัติเหตุท าให้เกิดความสูญเสียมากมาย เช่น 
การเสียชีวิต บาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งของที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้ง
ชื่อเสียงของหน่วยงาน และเมื่อเปรียบเทียบกับกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ ายัน 
พ.ศ. 2564 ซึ่งก าหนดให้ลูกจ้างทุกคนต้องมีความรู้ในการท างานกับนั่งร้าน และค้ ายัน ต้องผ่านการ
อบรมความปลอดภัยข้างต้น  

ด้วยสภาพเศรษฐกิจประเทศไทยปัจจุบันมีการพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งต้องการลูกจ้างลูกจ้างเป็นจ านวนมาก เป็นผลให้
แรงงานพ้ืนฐานจากภาคเกษตรกรรมมุ่งสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาหลาย ๆ ด้าน 
อาทิเช่น สภาวะการท างานที่ลูกจ้างต้องท างานกับเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนในการท างาน หาก
ลูกจ้างขาดความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานอาจน าไปสู่การ
สูญเสียอวัยวะ ตลอดจนการเสียชีวิต (ภูดิท เตชาติวัฒน์, 2555) ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญต่อวิธีการ
ป้องการสัมผัสกับสารปนเปื้อน และสิ่งคุกคามสุขภาพที่อยู่ในบริเวณการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
ซึ่งหลักการควบคุม และป้องกันด้านสุขศาสตร์ประกอบการควบคุม และป้องกันที่แหล่งก าเนิด หรือ
ต้นเหตุที่ท าให้เกิดอันตราย (Source) การควบคุม และป้องกันที่ผ่านทางของอันตราย (Path) และ
การควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน (Receiver) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2562) ซึ่งมี
หลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ การควบคุมสภาพแวดล้อมการท างาน การปรับปรุงด้านวิศวกรรม การใช้
อุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ซึ่งการควบคุม และป้องกันที่ตัว
ผู้ปฏิบัติงานเป็นส าคัญระดับต้น ๆ ที่ต้องแก้ไข จากการศึกษาของเฮนริก พบว่าสาเหตุส าคัญที่ท าให้
เกิดการกระท าที่ไม่ปลอดภัยในการท างาน ร้อยละ 88 ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดเกิดจากการ
กระท าของคน อาทิเช่น การใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธี ท่าทางการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง การไม่ใช้อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล เป็นต้น (ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, 2552) สอดคล้องกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) หรือการสวมใส่
อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องตามลักษณะของประเภทงานได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นประจ าทุกโครงการ
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จากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้นมีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงเข้าโรงพยาบาล หรืออาจถึง
ขั้นสูญเสียชีวิต จินตนา เนียนน้อย และคณะ (2556) กล่าวว่าการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลมี
ความแตกต่างกันไปตามลักษณะของงานและลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล อาทิเช่น เพศและอายุที่
มีความสัมพันธ์ต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลต่างกันไปสอดคล้องกับ นินนาท อ่อนหวาน 
(2548) ซึ่งได้การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการท างานของผู้ใช้งานงานก่อสร้าง บริษัท
รับเหมาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน พบว่าปัจจัยน าเกี่ยวกับ เพศ ระดับ
การศึกษา หน้าที่การงาน ประสบการณ์ที่เคยได้รับอุบัติเหตุจากการท างาน และความรู้ที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ 
ภานุวัฒน์ ศิวะสกุลราช (2545) ได้ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานพฤติกรรมมนุษย์ พบว่าการรับรู้ความรู้ 
(Knowledge) เบื้องต้นโดยส่วนใหญ่จะผ่านประสบการณ์การเรียนรู้จากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
(Stimulus response) และองค์ประกอบต่าง ๆ อาทิเช่น การรับรู้ (Perception) การเรียนรู้ 
(Learning) การคิด (Thinking) สติปัญญา (Intelligence) ทัศนคติ (Attitude) อารมณ์ (Emotion) 
และความเชื่อ (Belief) ซึ่งมีศักยภาพท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ สอดคล้องกับ จันทร์จีรา ยารวง 
และคณะ (2553) พบว่าประสบการณ์การท างานมีอิทธิพลต่อการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลซึ่งแต่ละการศึกษามีความแตกต่างกันไป รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพมีสาเหตุ
มาจากหลายปัจจัยซึ่งจ าแนกออกได้เป็น ปัจจัยน าเข้าเป็นลักษณะส่วนบุคคลที่กระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ภาวะสุขภาพ ฯลฯ ปัจจัยเสริมเป็นอิทธิพลจากบุคคล
รอบข้างหรือแรงกระตุ้นต่อพฤติกรรม ได้แก่ การติดตามของหัวหน้างาน เป็นต้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเพ่ือน า ไปสู่การ
วางแผน และก าหนดวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีประสิทธิภาพ  

งานวิจัยนี้ได้ด าเนินการศึกษาเพ่ือตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดการขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือป้องกัน
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลไม่ให้เกิดซ้ า  ทั้งยังเป็นการ
แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน เมื่อเข้ามาท า งานใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างแล้วมีความปลอดภัยในการท างาน รวมถึงการสร้างระบบความปลอดภัยให้กับ
องค์กรเพ่ือเป็นมาตรฐานอย่างชัดเจน และถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องกับตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 
2554 ได้ก าหนดให้นายจ้างจัด และดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่
ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศก าหนด (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2554) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างติดตั้งนั่งร้านงานก่อสร้าง

แห่งหนึ่งใน จังหวัดตาก 
2. ศึกษาปัจจัยด้านประสบการณ์ และความรู้ ความเข้าใจการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน

บุคคลที่มีผลต่อใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างติดตั้งนั่งร้านงานก่อสร้างแห่งหนึ่งใน 
จังหวัดตาก 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างลูกจ้างติดตั้งนั่งร้านในงาน
ก่อสร้างแห่งหนึ่งใน จังหวัดตาก มีความรู้ และพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลแตกต่างกัน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง คือลูกจ้างติดตั้งนั่งร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดตาก ผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรลูกจ้าง จ านวน 43 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการตรวจสอบพฤติกรรมความ
ปลอดภัย และไม่ปลอดภัยในการท างาน โดยลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) แต่ละ
ค าถามมีค าตอบให้เลือก 2 ข้อ คือ ถูกหรือผิด จ านวน 65 ข้อ รวม 65 คะแนน 
 ส่วนที่ 2 ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ส ารวจ (Walkthrough survey) เพ่ือประเมินสภาพอันตรายในการ
ท างาน แต่ละข้ันตอนการติดตั้งนั่งร้าน 

ส่วนที่ 3 ข้อสอบเรื่องความปลอดภัย (Pre-test/Post-test) เกี่ยวกับความรู้ในการใช้อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลโดยลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) แต่ละค าถามมี
ค าตอบให้เลือก 2 ข้อ คือ ถูกหรือผิด จ านวน 30 ข้อ รวม 30 คะแนน 

 
ผลการวิจัย 

จากกลุ่มตัวอย่างลูกจ้างติดตั้งนั่งร้านทั้งหมด จ านวน 43 คน ประกอบด้วยลูกจ้างระดับ
หัวหน้า (Staff) จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 27.90 และลูกจ้างระดับปฏิบัติการ (Worker) จ านวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 72.10 โดยลูกจ้างจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 58 เป็นลูกจ้างที่เคยมี
ประสบการณ์การท างานติดตั้งนั่งร้านในงานก่อสร้างมาก่อน และลูกจ้างอีก 18 คน คิดเป็นร้อยละ 42 
ยังไม่เคยมีประสบการณ์การท างานลักษณะดังกล่าว  
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ขณะที่การลงพ้ืนที่ส ารวจ (Walkthrough survey) เพ่ือประเมินสภาพอันตรายในการท างาน 
และสังเกตการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง  ซึ่งพบว่าลักษณะการท างาน
ติดตั้งนั่งร้านในงานก่อสร้างที่อาจน าไปสู่อุบัติเหตุสามารถแยกได้เป็น 2 สาเหตุ คือการกระท าที่ไม่
ปลอดภัย (Unsafety Acts) และสภาวะการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafety Conditions)  

จากการท าข้อสอบเรื่องความปลอดภัยก่อนอบรมตามความรู้ ความเข้าใจของแต่ละบุคคล 
และท าข้อสอบหลังได้รับการอบรม พบว่าลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจในที่เพ่ิมมากขึ้น โดยลูกจ้างที่มี
ประสบการณ์การท างานมีความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 93 ตามล าดับ และ
ลูกจ้างที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การท างานมีความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 
85 ตามล าดับ ซึ่งประสบการณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งหลังจากได้รับการอบรมลูกจ้างให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ  
และสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลโดยที่หัวหน้างานไม่ต้องแจ้ง ขณะที่ก าร
เสริมสร้างการตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการท างาน โดยจัดให้มีวิทยากรเข้ามาอบรมซึ่งมีการ
อบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ลูกจ้างได้ใช้และสัมผัสอุปกรณ์ของจริงทั้งที่ได้ใช้งาน และไม่ได้ใช้
งานจริงอยู่ในเกณฑ์พ่ึงพอใจมากถึงมากที่สุด 

 
 

 

การติดตั้งนั่งร้านโดยไม่มีบันไดทางข้ึน นั่งร้าน
ไม่มีแผ่นไม้รองฐาน ไม่มีราวกันตก ไม่มีพ้ืน

ส าหรับยืนท างาน 

 

ติดตั้งนั่งร้านไม่มีราวกันตก ไม่มีพ้ืนส าหรับยืน
ท างาน 
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ลูกจ้างท างานบนนั่งร้านไม่คล้องยึดเข็มขัด
นิรภัยนั่งร้าน 
ไม่มีราวกันตก 

 

แผ่นพื้นนั่งร้านไม่มีการยึดให้แน่นเสี่ยงต่อแผ่น
ร่วงหล่นหรือถ้าลูกจ้างขึ้นไปปฏิบัติงานบน
นั่งร้านเหยียบแผ่นพื้นมีโอกาสแผ่นกระดก

ลูกจ้างอาจตกจากนั่งร้าน 

 

การท างานบนนั่งร้านไม่ใส่ชุดกันตก 

 
ตารางท่ี 1 ลักษณะงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

 
อภิปรายผล 

การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มีกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 58 เป็น
ลูกจ้างที่มีประสบการณ์การท างานติดตั้งตั่งร้านก่อสร้างมาก่อนแล้ว ประกอบไปด้วยลูกจ้างระดับ
หัวหน้า (Staff) และลูกจ้างระดับปฏิบัติการ (Worker) ซึ่งเคยท างานที่มีลักษณะการท างานคล้ายกับ
สถานทีท่ างานในปัจจุบัน โดยมีมาตรการเรื่องความปลอดภัยคล้ายกัน จึงพอมีความรู้พ้ืนฐานเรื่องการ
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล สอดคล้องกับผลคะแนนของแบบทดสอบ อีกทั้งลูกจ้างที่มี
ประสบการณ์ท างาน 10 ปีขึ้นไป จะให้ความร่วมมือการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล พร้อมทั้ง
ทักษะการใช้อุปกรณ์ และรู้ถึงความเสี่ยงหากไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลระหว่าง
ปฏิบัติงาน และลูกจ้างกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่มีประสบการณ์การท างานติดตั้งนั่งร้านก่อสร้างมาก่อน คิด
เป็นร้อยละ 42 ซึ่งเป็นลูกจ้างที่มาจากภาคเกษตรใช้เวลาพักจากการท าไร่ ท านา เข้ามารับจ้างท างาน
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ไม่ประจ ากับผู้รับเหมา ซึ่งลูกจ้างกลุ่มนี้ไม่มีความรู้ในการท างานติดตั้งนั่งร้านก่อสร้าง รวมถึงความรู้
พ้ืนฐานและความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการท างาน ส่งผลให้การปฏิบัติไม่ปลอดภัยจนอาจท า 
ให้เกิดอุบัติเหตุ อาทิเช่น การแต่งกายไม่รัดกุม การใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธี ตลอดจนการไม่ใช้อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จันทร์จีรา ยารวง และคณะ (2553) ได้กล่าวว่า
ประสบการณ์การท างานมีอิทธิพลต่อการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลส่วนความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลส่วนใหญ่ลูกจ้างได้รับจากช่องทางการประชุมแถวก่อน
เริ่มงาน (Morning Talk) ลูกจ้างระดับหัวหน้า และการข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ เกี่ยวกับการเกิด
อุบัติเหตุขณะท างาน เมื่อได้รับการอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลท าให้ลูกจ้างมีความรู้ 
ความเข้าใจมากขึ้น และตระหนักถึงความส าคัญของการสวมใส่ระหว่างการท างานมากขึ้น โดยที่
หัวหน้างานไม่ต้องแจ้ง และการประเมินหลังจากการอบรม และติดตามหน้างานลูกจ้างที่ได้ผ่านการ
อบรมแล้วมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของแต่ละลักษณะงาน โดยแยก
เป็นอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพ้ืนฐาน อาทิเช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย รองเท้า
นิรภัย ถุงมือหนัง ฯลฯ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเฉพาะงาน อาทิเช่น เข็มขัดนิรภัย (Full body 
safety harness) หน้ากากป้องกันกลิ่น (Respirators) เป็นต้น ทั้งยังสามารถตอบค าถามเมื่อมี
หัวหน้างานสอบถามหน้างานได้ สืบเนื่องจากมีมาตรการให้ลูกจ้างทุกคนใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคล รวมทั้งก าหนดให้หัวหน้างานแต่ละส่วนงานเป็นผู้ดูแลก ากับการใช้ และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างระดับปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ลูกจ้างตระหนักถึงความส าคัญมาก
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รัตตินันท์ โภคภูดิสนันท์ (2551) 
 
ข้อเสนอแนะ 

สืบเนื่องจากปัญหาในส่วนของลูกจ้างบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ในการท างานเกี่ยวกับ
งานติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน ควรมีการจัดอบรมทบทวนการท างานกับนั่งร้าน ทุก ๆ 2 ปี และมี
การจัดอบรมให้กับลูกจ้างที่รับเข้ามาท างานใหม่ และต้องติดตั้งนั่งร้านหรือท างานบนนั่งร้านเพ่ือเป็น
การสร้างมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยให้กับองค์กร บริษัท  และงานของผู้รับเหมา พร้อมทั้ง
ด าเนินการให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ ายัน พ.ศ. 2564 
ตลอดจนการรณรงค์ด้วยวิธีต่าง ๆ โดยเน้นที่ส าคัญต่อปัญหาวิกฤติความปลอดภัย อาทิเช่น ติดบอร์ด
ข่าวสารความปลอดภัย วารสาร หรือจดหมายข่าว การจัดท าป้ายโปสเตอร์ การจัดท าแผ่นพับ หรือ
การประกวด การแข่งขัน ซึ่งจะท าให้ลูกจ้างระดับปฏิบัติการได้มีส่วนร่วมมากข้ึน  
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ปัญหากฎหมายเก่ียวกับความผิดฐานหม่ินประมาท : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายประเทศอังกฤษ 
Legal problems related to defamation : A comparative study of English law 
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บทคัดย่อ 
          จากการศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความส าคัญของการใช้กฎหมาย ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่น
ประมาท นอกจากบทความนี้ ยังได้ศึกษาถึงความเป็นมา ทฤษฎี ค าพิพากษาฎีกา ตลอดจนมาตรการ 
วิธีการและเงื่อนไขกฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท และเปรียบเทียบหลักกฎหมายต่างประเทศ ใน
เรื่องเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท รวมไปถึงได้ศึกษาคดีความท่ีน่าสนใจบางคดีท่ีขึ้นสู่ศาลใน
ประเทศไทย 
 การหมิ่นประมาทผู้อื่นหรือแสดงความคิดเห็นก็เกิดขึ้นได้ง่ายเช่นกัน แม้ว่ากฎหมายประเทศ
ไทยและกฎหมายต่างประเทศจะได้บัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดจากการกระท าความผิดฐานหมิ่น
ประมาทไว้ แต่ก็ไม่อาจหยุดการหมิ่นประมาทได้ และคิดว่าตนเองมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
การหมิ่นประมาททางส่ือสังคมออนไลน์ท าให้ผู้ถูกหมิ่นประมาทได้รับความเสียหาย เพราะอาจมีบุคคล
ท่ีสามท่ีได้รับข้อเท็จจริงอันเป็นการหมิ่นประมาท เป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์ของคนได้ท่ัวโลก อีกท้ังกว่าท่ี
จะมีการด าเนินคดีจนเสร็จส้ินตามกระบวนการยุติธรรม ผู้ท่ีได้รับความเสียหายอาจ เกิดความอับอาย
จนไม่อาจเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นได้    

ดังนั้น แม้ว่าการแสดงความคิดเห็นจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนแต่รัฐควรคุ้มครอง
ประชาชนโดยมีหน่วยงานท่ีดูแลพิจารณาคัดกรองและมีอ านาจลบข้อมูลท่ีเป็นความผิดฐานหมิ่น
ประมาทอย่างรวดเร็ว และอาจก าหนดความผิดและโทษของการหมิ่นประมาททางส่ือสังคมออนไลน์
เป็นการเฉพาะ 
 
ค าส าคัญ : หมิ่นประมาท,ความเห็นโดยสุจริต,การติชมด้วยความเป็นธรรม 
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Abstract 
 From the study of legal problems related to defamation offenses This article 
is intended for readers to see the importance of using the law Legal issues related to 
defamation offenses In addition to this article also studied the history, theory, 
judgments of the Supreme Court as well as measures Defamation Law Methods and 
Conditions and compare foreign law principles with regard to defamation offenses 
Including studying some interesting lawsuits that go to court in Thailand 
 It's also easy to defame others or make comments. Although the laws of 
Thailand and foreign countries have provided for defamation liability. But it can't stop 
defamation. and think that they have freedom of expression Social media 
defamation hurts defamation victims. because there may be a third party who 
receives defamatory facts It is criticized by people all over the world. Moreover, until 
the prosecution is completed in accordance with the judicial process. Damaged 
persons may It was so embarrassing that the damage could not be healed. 
 Therefore, although expressing opinions is a fundamental right of the people, 
the state should protect the people by having an agency that oversees screening 
and has the power to quickly delete information that is an offense of defamation. 
and may impose specific offenses and penalties for defamation on social media. 

Keyword : defame, honest opinion, fair criticism 

 
บทน า 
          การหมิ่นประมาทเป็นความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้นานแล้ว ในส่วนของกฎหมายระบบ
คอมมอนลอว์ เรื่องหมิ่นประมาทเป็นหนึ่งในบรรดากฎหมายท่ีเก่าแก่มากท่ีสุดเรื่องหนึ่ง ซึ่งคนท่ัวไป
มักจะน ามาใช้หรือกล่าวอ้างกันบ่อยๆ อย่างเช่นในประเทศอังกฤษ ก็มีการฟ้องร้องกันในข้อหาหมิ่น
ประมาทกันค่อนข้างมาก ท าให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการฟ้องพร่ าเพรื่อมากจนเกินไปหรือ
เปล่า ท่ีผ่านมากฎหมายหมิ่นประมาทของประเทศอังกฤษได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากว่าเอาผิดกับ
ผู้พูดง่ายเกินไป ในปี 2551 สภาคองเกรสของรัฐนิวยอร์กได้กล่าวประณามการใช้กฎหมายหมิ่น
ประมาทของประเทศอังกฤษกับคนสัญชาติอเมริกันว่าเป็นการ “ก่อการร้ายด้วยคดีหมิ่นประมาท”
(libel terrorism) ต่อมาในปี 2553 สภาคองเกรสสหรัฐฯ ได้ออกกฎหมายซึ่งมีวัตถุประสงค์ชัดเจน
ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ค าพิพากษาคดีหมิ่นประมาทของศาลอังกฤษได้รับการยอมรับและบังคับตามใน
สหรัฐอเมริกาได้ 
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กฎหมายหมิ่นประมาท ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2557 ที่ผ่านมา เป็นความพยายามปฏิรูปกฎหมายที่ซับซ้อนเรื ่องนี้ครั ้งใหญ่ที่สุดของประเทศ
อังกฤษ หากจะกล่าวในภาพรวม กฎหมายฉบับนี้เป็นมิตรกับสื่อมวลชนมากขึ้นโดยให้ความส าคัญ
กับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นและท าให้การฟ้องคดีหมิ่นประมาทท าได้ยากขึ้นด้วย  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1.เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
         2.เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทของประเทศไทศ 
         3.เพื่อศึกษาวิเคราะห์โทษทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทเปรียบเทียบ
กฎหมายต่างประเทศ 
 
แนวคิด ทฤษฎี และการส ารวจวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
          การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และศึกษาค าพิพากษาฎีกา ท่ีเกี่ยวข้อง
กับรวมถึงการใช้กฎหมายลักษณะท่ีเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท  
ค าพิพากษาฎีกาที่เก่ียวข้องความผิดฐานหม่ินประมาท และรวมกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

การหมิ่นประมาท มีการให้ค านิยามไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายไทย ได้แก่ ในประมาวล
กฎหมายอาญา มาตรา 326 ซึ่งอาจสรุปเป็นค านิยามได้ว่า “ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลท่ีสาม โดย
ประการท่ีน่าจะท าให้ผู้อื่นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานหมิ่น
ประมาท...” และในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องละเมิด มาตรา 423 “ผู้ใดกล่าว
หรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นท่ีเสียหายแก่ช่ือเสียงหรือเกียรติ คุณของ
บุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นท่ีเสียหายแก่ทางท ามาหาได้ หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี...” 

โดยท่ัวไปการหมิ่นประมาทมักเกิดขึ้นจากสาเหตุทางธุรกิจ หรือผลจากความขัดแย้งทางด้าน
ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การหมิ่นประมาทก็อาจเกิดจากความเห็นทางการเมืองท่ีไม่ตรงกัน หรือการ
แสดงออกในเรื่องต่างๆต่อสาธารณะชน ในประเทศไทยการหมิ่นประมาทอาจเป็นได้ท้ังความผิดทาง
แพ่งและทางอาญา ต่างจากในประเทศฝ่ังตะวันตก 

มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีน่าจะ ท าให้ผู้อื่นนั้นเสียช่ือเสียง 
ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท า 

ความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือท้ังจ าท้ังปรับ  

มาตรา 327 ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลท่ีสามและการใส่ความนั้น น่าจะเป็นเหตุให้ บิดา 
มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท าความผิดฐาน
หมิ่นประมาท ต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ใน มาตรา 326 นั้น  
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มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระท าโดยการโฆษณา ด้วยเอกสาร ภาพวาด 
ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรท่ีท าให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือส่ิงบันทึกเสียง 
บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระท าโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระท าการ
ป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระท าต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท  
         มาตรา 329 ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต 

 (1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม 
 (2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าท่ี 
 (3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือส่ิงใดอันเป็นวิสัย ของประชาชนย่อมกระท า หรือ 
 (4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรม เรื่องการด าเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการ

ประชุม ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท  
มาตรา 330 ในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้ถูกหาว่ากระท าความผิด พิสูจน์ได้ว่าข้อท่ีหาว่าเป็น

หมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 
แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อท่ีหาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว และ

การพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน  
มาตรา 331 คู่ความ หรือทนายความของคู่ความ ซึ่งแสดงความคิดเห็น หรือข้อความใน

กระบวนพิจารณาคดีในศาล เพื่อประโยชน์แก่คดี ของตน ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท  
 มาตรา 332 ในคดีหมิ่นประมาทซึ่งมีค าพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิด ศาลอาจส่ัง 
 (1) ให้ยึดและท าลายวัตถุหรือส่วนของวัตถุท่ีมีข้อความหมิ่นประมาท 
 (2) ให้โฆษณาค าพิพากษาท้ังหมด หรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์หนึง่ฉบับหรือหลายฉบับ

ครั้งเดียวหรือหลายครั้งโดยให้จ าเลย เป็นผู้ช าระค่าโฆษณา  
มาตรา 333 ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้  
ถ้าผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาท ตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดามารดา คู่สมรส หรือ

บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 
จะเป็นความผิดฐานหม่ินประมาทได้ต้องครบองค์ประกอบความผิดฐานหม่ินประมาท 
1.ผู้ใด ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ผู้ถูกหมิ่นประมาทก็เช่นกัน) 
2.ใส่ความผู้อื่น หมายถึง การยืนยันข้อเท็จจริงซึ่งอาจเป็นความจริงก็ได้หรือเป็นความเท็จก็

ได้ การใส่ความ ไม่จ ากัดวิธี เช่น ใช้ค าพูด ให้ความหมายหรือแสดงสัญลักษณ์การเล่าเรื่องท่ีได้ยินมา
ให้กับบุคคลอื่นฟัง เอกสาร ภาพหรือส่ืออื่น ๆ 
          ข้อเท็จจริงนั้นต้องไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เป็นเพียงแต่ ค าหยาบ หรือ เป็นขอ้เท็จจริงที่เป็น
ไม่ได้ เช่น 
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         ค าพิพากษาฎีกาท่ี 256/2509 ความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้น ต้องเป็นการแสดง ข้อความให้
คนฟังคนเห็นเช่ือจึงจะเกิดความรู้สึกเกลียดชัง ดูหมิ่นขึ้นได้จ าเลยกล่าวว่าโจทก์ เป็น ผีปอบ เป็นชาติ
หมาความรู้สึกนึกคิดของคนธรรมดาไม่เช่ือว่าเป็นเช่นนั้นไปได้จึงไม่ก่อให้เกิดความเกลียดชังหรือดู
หมิ่นอย่างใด และข้อความใดจะเป็นการท าให้เสียหายแก่ ช่ือเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ต้องถือตาม
ความคิดของบุคคลธรรมดาผู้ได้เห็นได้ฟัง 
 
         ข้อเท็จจริงนั้นต้องเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่ยืนยันในอดีตหรือในปัจจุบันไม่ใช่ เป็นแต่
เพียงการคาดคะเนหรือกล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคต   
        ข้อเท็จจริงนั้นต้องเป็นข้อเท็จจริงท่ีแน่นอน ไม่คลุมเครือ เล่ือนลอย หรือกล่าวด้วยความ
น้อยใจ  
          ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 121/2490  ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อความในจดหมายของจ าเลยหาได้มี
ข้อความว่า โจทก์เป็นผู้ร้ายปล้น ฉ้อ, ยักยอกดังกล่าวในฟ้องใน และโจทก์มิได้กล่าวในฟ้องให้ชัดแจ้ง
ว่า 
 3.ต่อบุคคลที่สาม ต้องเป็นการใส่ความต่อบุคคลท่ีสาม ความผิดฐานหมิ่นประมาทจะส าเร็จก็
ต่อเมื่อบุคคลท่ีสามได้ทราบข้อความและเข้าใจข้อความ ดังนั้นถ้าบุคคลท่ีสามไม่ได้รับข้อความหรือไม่รู้
เรื่องหรือเป็นชาวต่างประเทศท่ีไม่เข้าใจภาษาก็เป็นความผิดฐานพยายามหมิ่นประมาท  

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 23/2474 พูดกับ ก. เป็นภาษาไทย เป็นหมิ่นประมาท ก. ต่อหน้า ข. ซึ่ง
เป็นฝรั่ง โดยผู้พูดคิดว่าฝรั่งไม่เข้าใจภาษาไทย ไม่ทราบว่าฝรั่งคนนั้นฟังภาษาไทยท่ีพูด เข้าใจ ไม่เป็น
หมิ่นประมาท ก. ต่อบุคคลท่ีสาม ถึงแม้ ก.จะแปลภาษาไทยเป็นฝรั่งให้ฝรั่งฟังก็ไม่ใช่การกระท าของผู้
ถูกกล่าวภาษาไทยตอนแรก 

4.โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่น เสียชื่อเสยีงถูกดูหม่ิน หรือ ถูกเกลียดชัง 
5.กระท าโดยเจตนาเจตนา ถ้าขาดเจตนาก็ไม่มีความผิด   

           ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6310/2539 จ าเลยน าแถบบันทึกเสียงท่ีมีผู้สนทนากันกล่าวถึง
ผู้เสียหายท้ังสองมีพฤติกรรมในทางชู้สาวต่อกันท่ีโรงเรียนท่ีผู้เสียหายท้ังสองสอนอยู่ไปเปิดให้                  
นาย ส.ม.หัวหน้าการประถมศึกษาอ าเภอกับพวกฟังท่ีบ้านของนาย ส.ม.โดยเกิดจากการแนะน าของ
นาย ส.กับนายส.ม. และผู้ร่วมฟังแถบบันทึกเสียงก็เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับวงการศึกษาท้ังส้ิน ท้ัง
ไม่ใช่เปิดในท่ีสาธารณสถานเป็นท านองปรึกษาหารือกันว่าจะท าอย่างไรต่อไป เพราะหากผู้เสียหายท้ัง
สองกระท าการในทางชู้สาวจริง นอกจากจะผิดต่อศีลธรรมแล้วยังผิดในทางวินัยข้าราชการอีกด้วย 
เนื่องจากผู้เสียหายท้ังสองต่างรับราชการเป็นครูและต่างมีสามี และภรรยาแล้ว ดังนั้น การกระท า
ดังกล่าวจึงไม่มีเจตนาท่ีจะใส่ความผู้เสียหายท้ังสองให้ถูกดูหมิ่นเกลียด ชังหรือเสียหายแต่เป็นวิสัยของ
ประชาชนย่อมกระท าจ าเลยไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท 
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          ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 110/2526  จ าเลยส่งจดหมายท่ีมีข้อความหมิ่นประมาทโจทก์ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงโจทก์ดโยตรง ณ ส านักงานโจทก์ แสดงเจตนาจ าเลยว่าจะให้โจทก์ทราบ
เท่านั้น มิใช่เจตนาใส่ความโจทก์ต่อบุคคลท่ีสาม แม้เสมียนของโจทก์ทราบข้อความในจดหมายก็เป็น
เรื่องท่ีนอกเหนือเจตนาของจ าเลย จ าเลยไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท 

หลักการพื้นฐานของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประเทศไทย 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานได้รับการรับรองไว้ในเอกสารความ  

คุ้มครองระหว่างประเทศ คือ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 ท่ี 
ก าหนดให้ “บุคคลทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพ 
ในการท่ีจะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกสอดและท่ีจะแสวงหา  รับและแจกจ่ายข่าวสาร 
และความคิดเห็นไม่ว่าโดยวิธีใดและโดยไม่ค านึงถึง      เขตแดน” ประกอบกับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิ 
มนุษยชนและพลเมืองของฝรั่งเศส ค.ศ.1789 ได้ก าหนดให้การติดต่อส่ือสารเกี่ยวกับแนวความคิด 
หรือความคิดเห็นโดยไม่มีขอบเขตจ ากัดไว้นั้น เป็นสิทธิแห่งมนุษยชนอันล้ าค่ายิ่งอย่างหนึ่ง พลเมือง 
ทุกคนอาจพูด เขียน พิมพ์ และโฆษณาได้โดยเสรีแต่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้เสรีภาพโดยมิชอบตาม  
กรณีท่ีกฎหมายบัญญัติไว้” จากหลักการดังกล่าว เห็นได้ว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิ 
มนุษยชนท่ีต้องได้รับความคุ้มครอง และมนุษย์ทุกคนสามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนได้โดยเสรี 
และไม่มีขอบเขตจ ากัดทางเขตแดน  ท้ังนี้จะต้องเป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย  ไม่ 
กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผู้อื่น 

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับการรับรอง และ

คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายใดจะมาขัดแย้งกับหลักการท่ีได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  
ไม่ได้ โดยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้รับการรับรองในมาตรา 34 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการส่ือความหมาย 
โดยวิธีอื่น การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมายท่ีตราข้ึนเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นเพื่อ
รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน 
นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติถึงเสรีภาพในการติดต่อส่ือสารในมาตรา 36 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมี 
เสรีภาพในการติดต่อส่ือสารถึงกันไม่ว่าในทางใด ๆ การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลท่ีบุคคล 
ส่ือสารถึงกัน รวมท้ังการกระท าด้วยประการใดๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลท่ีบุคคลส่ือสารถึงกัน 
จะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าส่ังหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” เห็นได้ว่า 
ประเทศไทยได้ให้การรับรองและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการ  
ติดต่อส่ือสาร แต่ท้ังนี้แสดงความคิดเห็นต้องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายใต้หลักสุจริตและไม่ 
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กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน หรือสุขภาพของประชาชน ซึ่งป็นหลักการเดียวกันกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ 
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 และปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของฝรั่งเศส 
ค.ศ.1789 
ความผิดฐานหม่ินประมาทตามกฎหมายประเทศอังกฤษ 

ความผิดฐานหมิ่นประมาทมีช่ือเรียกว่า “Defamation” หมายความถึง การกระท าใดๆ ก็
ตามท่ีเป็นการแสดงต่อสาธารณะ โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะลดคุณค่า หรือเกียรติภูมิของบุคคลใด 
บุคคลหนึ่งท่ีมีอยู่ในสังคมนั้น หรือโดยเจตนาท่ีจะให้สังคมนั้นเกิดความรังเกียจ หรือยุยงให้ตัด หรือขับ 
ไล่บุคคลท่ีถูกหมิ่นประมาทนั้นออกไปจากสังคมโดยไม่จ ากัดรูปแบบการกระท าว่าจะเป็นการกระท า 
ด้วยวิธีใด ด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร การโฆษณา และกระท าต่อหน้า หรือลับหลังผู้ถูกกระท า และ  
การกระท าท่ีเป็นลักษณะของ “Defamation”  

Libel คือ การหมิ่นประมาทท่ีเป็นการโฆษณา โดยกระท าในรูปของวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นในรูป
ของการใส่ความด้วยเอกสาร รวมความตลอดถึงหนังสือท่ีเขียน หรือพิมพ์ รูปภาพ แผ่นเสียง รูปหล่อ 
รูปป้ัน แกะสลัก กลึง และของอื่นๆ ท่ีเป็นถาวรวัตถุคงทนอยู่ได้นาน ถือว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการ
ใส่ความอันร้ายแรง เป็นผลให้ผู้ถูกหมิ่นประมาทนั้นเสียหายอย่างมาก ผู้ท่ีกระท าความผิดนั้นก็จะต้อง
มีความผิดท้ังทางแพ่งและทางอาญา โดยหลักแล้ว “Libel” ตามกฎหมาย อังกฤษ ถือว่าเป็นความผิด
ส่วนตัว และจัดว่าเป็นความผิดทางแพ่ง ผู้กระท าผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากการละเมิด
นั้น แต่ “Libel” สามารถท่ีจะเป็นความผิดอาญาได้ กล่าวคือ ผู้เสียหาย ต้องแสดงให้เห็นในค าฟ้อง
ประเภทท่ีต้องมีการไต่สวนเบื้องต้น (indictment) ว่าการกระท าท่ีเป็นการ หมิ่นประมาทนั้น มี
แนวโน้มว่าจะท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคม ซึ่งการพิสูจน์ในศาลอาญานั้น จะไม่พิสูจน์
ว่าข้อความนั้น เป็นการหมิ่นประมาทหรือท าให้ผู้นั้นเสียหายอย่างไร แต่จะต้องพิสูจน์ว่าข้อความ
ดังกล่าวจะท าให้สังคมเกิดความไม่สงบสุขเรียบร้อยอย่างไร การหมิ่นประมาท ลักษณะ “Libel” ยังท่ี
จะแบ่งออกได้อีก 2 ลักษณะคือ 

 1) Public Libel เป็นในลักษณะของการหมิ่นประมาทในรัฐสภา การหมิ่นอ านาจศาล การ
หมิ่นประมาท บุคคลขณะด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาในศาล การหมิ่นประมาทประมุขแห่งรัฐ
ต่างประเทศและผู้แทนรัฐต่างประเทศ เป็นต้น และ  

2) Private libel มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลในเรื่องส่วนตัว กล่าวคือ เป็นการ
แสดงข้อมูลท่ีผิดต่อความเป็นจริงในเรื่องส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยกระท าในรูปของวัตถุ
ต่างๆ เช่น การเขียน ข้อความ รูปภาพต่างๆ โดยท่ีการกระท านั้นเป็นผลให้ผู้ท่ีถูกหมิ่นประมาทถูกดู
หมิ่นเกลียดชังจากผู้อื่น ท่ีพบข้อความนั้น  
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บทสรุป 
        การหมิ่นประมาท นั้นเป็นเรื่องท่ีผู้หมิ่นประมาทต้องการลดคุณค่าของผู้ท่ีถูกหมิ่นประมาทลง 
โดยอาจเป็นการกระท าซึ่งหน้า หรือด้วยการโฆษณาก็ได้ ในการพิจารณานั้น เราต้องพิจารณา
ประกอบกับกริยาวาจาของถ้อยค าท้ังหมดด้วยเช่นกัน เมื่อการหมิ่นประมาทเป็นการลดคุณค่าของผู้ท่ี
ถูกหมิ่นประมาทลง ดังนั้นการหมิ่นประมาทจึงพิจารณาในส่วนบุคคลท่ี 3 จะรับรู้หรือไม่นั้นซึ่งเป็น
สาระส าคัญ 

หากจะเปรียบเทียบเนื้อหาของกฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทของประเทศอังกฤษกับกฎหมาย
ไทยแล้ว ก็มีความคล้ายคลึงกัน แต่กฎหมายของประเทศอังกฤษจะมีบทบัญญัติเพิ่มเติมเรื่องการ
กล่ันกรองคดีในล าดับแรกก่อนว่าศาลจะรับฟ้องได้หรือไม่ และให้ความคุ้มครองต่อเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นมากกว่าของไทย     ดังจะเห็นได้จากข้อต่อสู้ของกฎหมายอังกฤษเรื ่อง 
“ความเห็นโดยสุจริต” ท่ีคุ้มครองความเห็นส่วนตัวของผู้พูด โดยไม่ค านึงถึงความเห็นของประชาชน
ท่ัวไป ในขณะท่ีของไทยเรานั้นยังใช้ข้อต่อสู้เรื่อง “การติชมด้วยความเป็นธรรม”อยู่ โดยค านึงด้วย
ว่าเป็นการติชม “ซึ่งบุคคลหรือส่ิงใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท า” ด้วยหรือไม่ กล่าวคือ 
กฎหมายไทยจะดูด้วยว่าการวิพากษ์วิจารณ์ที่น ามาฟ้องนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเขาท ากันด้วย
หรือไม่ ความเห็นความเช่ือส่วนบุคคลโดยสุจริตไม่เพียงพอท่ีจะเป็นข้อต่อสู้ให้ผู้พูดพ้นผิดได้ 
          ดังนั้น กฎหมายหมิ่นประมาทของประเทศอังกฤษนี้ แสดงจุดยืนของประเทศอังกฤษในการ
คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและลดการโจมตีผู้อื่นด้วยข้อหาหมิ่นประมาทอย่างพร่ า
เพรื ่อได้เป็นอย่างดี แม้ว่าในทางปฏิบัติศาลก็อาจจะประสบความยากล าบากในการตีความและ
บังคับใช้ข้อต่อสู้เรื่องความเห็นโดยสุจริตบ้าง แต่ก็นับว่าเป็นกฎหมายอีกฉบับที่ปฏิรูปออกมาได้ดี
และได้รับความช่ืนชมจากหลายๆ ประเทศ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย ควรปรับปรุงให้มีหลักการดังต่อไปนี้ 
         1.เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
         2.เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทของประเทศไทศ 
         3.เพื่อศึกษาวิเคราะห์โทษทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทเปรียบเทียบ
กฎหมายต่างประเทศ           
ข้อเสนอแนวทางแก้ไข 
          ถึงแม้จะยังมีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า โดยการด่าผู้อื่นทางโทรศัพท์ หากทางรัฐบาลปล่อย
ปละละเลยเกี่ยวกับบทลงโทษหรือการติดตามตัวผู้กระท า มาลงโทษตามกฎหมาย ก็จะก่อใหเกิดความ
วุ่นวายเกิดข้ึนในสังคม ท าให้เกิดความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และการกระท าดังกล่าวหากไม่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในมาตรา 393 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ก็ยิ่งเป็นการเอื้อให้มีการด่าผู้อื่น
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ทางโทรศัพท์ได้แบบง่าย เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถูกด่าทอและเพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายให้เกิด
ความศักดิ์สิทธิ์ 
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ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484   

(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 

Law Enforcement Issues under the Forestry Act B.E. 2485 (1942), 

 (No. 8), 2562 
มนัสนันท์ สังข์ไทย1 

Manasan Sangthai 

บทคัดย่อ 

 ประเทศไทยมีการแก้ไขพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ. 2484 (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ และการบริหารจัดการด้านการปุาไม้ให้มีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังก าหนดเพิ่มหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองไม้เพื่อประโยชน์ในการจ าแนกท่ีมาของไม้ซึ่งเป็น
มาตรการในการปูองกันการน าไม้ท่ีลักลอบท าออกจากปุาสวมสิทธิว่าเป็นไม้ท่ีท าออกจากท่ีดินใช้
กฎหมายฉบับดังกล่าว ท่ีแก้ไขใหม่จากเจตนารมณ์ท่ีว่า เพื่อให้สะดวกในการเคล่ือนย้ายไม้ กฎหมายท่ี
แก้ไขใหม่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรเนื่องจาก การแก้ไขมาตรา 7 
วรรคหนึ่ง ท่ีให้ไม้ท่ีขึ้นในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง ไม่เป็นไม้หวงห้าม จึงเป็นกรณีท่ี
กฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือครอบครองท าประโยชน์ในท่ีดินสามารถตัดไม้ได้โดยง่าย ยิ่ง
เป็นการส่งเสริมให้มีการตัดไม้ท าลายปุา แม้จะมีการก าหนดให้มีการรับรองไม้ก่อนตัดตามมาตรา 
18/1 และ 18/2 แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การรับรับรองไว้ชัดเจน อีกท้ังมาตรา 
18/3 กฎหมายยังเปิดช่องให้สถาบันอื่น หรือองค์กรอื่นสามารถรับรองไม้แทนกรมปุาไม้ได้ ซึ่ง อาจ
เป็นการเปิดช่องโหว่ให้ใช้โอกาสนี้ในการทุจริต เรียกรับสินบนได้  
 
ค าส าคัญ  : ไม้หวงห้าม กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง 
 
ABSTRACT  
 Thailand has amended the Forest Act, B.E. 2484 (No.8) B.E. 2562, for the 
benefit of promoting the wood industry. And forest management to be effective as 
well as to increase the rules for issuing wood certificates for the purpose of 
classification of wood, which is a measure to prevent the use of wood smuggled out 
of the forest, claiming that it is a timber that is made from land, using the said law 

                                                             
1 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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which was rebuilt from the intention that to make it easier to move the wood The 
new amendment has not been able to solve the problem as efficiently as it should. 
Amendment of Section 7, paragraph one, which provides logging on land with 
ownership or possessory rights not a restricted tree therefore it is the case that the 
law gives the owner or possessing land for use, can be cut easily especially 
promoting the deforestation although there is a need to certify wood before cutting 
in accordance with article 18/1 and 18/2, but the said provisions do not specify the 
rules for accepting it clearly. In addition, Section 18/3, the law also opens a room for 
other institutions. Or other organizations are able to certify timber instead of The 
Royal Forest Department, Which may open a loophole to use this opportunity in 
fraud Able to receive a bribe. 
 
Keywords Restricted timber, Ownership rights, Possessory rights 
 
บทน า  
 ปุาไม้ ถือเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญต่อมนุษย์ รวมท้ังเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่ท้ังหลาย ปุาไม้เป็น
สถานท่ีส าคัญท่ีส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กและขนาดใหญ่ใช้อาศัยอยู่ร่วมกัน ใช้น้ า อากาศ ธาตุอาหาร 
หมุนเวียนเป็นวัฎจักรเพื่ออ านวยตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของส่ิงต่างๆ ก่อให้เกิดเป็นระบบนิเวศ
ท่ีมีประโยชน์และมีความส าคัญต่อมนุษยชาติ1 ปุาไม้ยิ่งอุดมสมบูรณ์มาก ยิ่งท าให้ฤดูการต่างๆ ถูกต้อง
ตามฤดูการ ไม่ร้อน หรือแล้งไป แต่ปัจจุบันปุาไม้ได้ในประเทศไทยถูกท าลายอย่างต่อเนื่อง และไม่มี
การปลูกปุาไม้เพิ่มข้ึน2 ยิ่งในปัจจุบันได้มีการแก้ไขมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติปุาไม้ จาก
เดิมท่ีบัญญัติว่า “ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะ
ยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูต๊ักแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดด า ไม้อีเฒ่า 
และไม้เก็ดเขาควาย ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้ชนิดอื่นในปุา
จะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา”ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับท่ี 106/2557 แก้ไขใหม่เป็น “ไม้ชนิดใดท่ีขึ้นในปุาจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้
ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ส าหรับไม้ทุกชนิดท่ีขึ้นในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครองครองตาม

                                                             
1 ปาณิศา คงสมจิตต์. บทความ “ความส าคัญของปุาไม้”. ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร. (น.1-2) 
2 ตารางการเปรียบเทียบพื้นที่ปุาของประเทศ ปี พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560.  ส านักจัดการที่ดินปุาไม้ กรมปุา

ไม้. (น.1-4)  
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ประมวลกฎหมายท่ีดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ท่ีปลูกขึ้นในท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตาม
ประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่
เป็นก่อนปี ค.ศ.1923 ไม้หวงห้าม” ผู้วิ จัยเห็นว่า การแก้ไขพระราชบัญญั ติปุาไม้  2484              
(ฉบับท่ี 8) มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้และการบริหารจัดการด้านการปุาไม้ให้มี
ประสิทธิภาพ 1 แต่เมื่อกฎหมายฉบับดังกล่าวประกาศใช้บังคับแล้ว ยังมีปัญหาว่า การแก้ไขกฎหมาย
ตรงตามเจตนาแท้จริงของกฎหมายหรือไม่ ซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขและบริหารจัดการปุาไม้ได้อย่าง
แท้จริง เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายดังท่ีกล่าว เป็นการเปิดช่องโหว่ให้มีการตัดไม้ในประเภทท่ีควร
จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อส่ิงแวดล้อม ให้ถูกท าลายมากขึ้น แม้จะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ให้มีการรับรอง
ไม้ก่อนตัดตามมาตรา 18/1 และ 18/2 ก็ตาม แต่กฎหมายท่ีแก้ไขดังกล่าวก็ไม่มีหลักเกณฑ์ในการ
ก าหนดคุณลักษณะของไม้ไว้อย่างชัดเจน อีกท้ัง การรับรองไม้ กฎหมายเปิดช่องให้สถาบันหรือองค์กร
อื่นด าเนินการแทนได้ ตามมาตรา 18/3 ถือเป็นการเปิดช่องโหว่ให้มีการหลบหลีกในการรับรองไม้ได้ 
และอาจเป็นช่องโหว่ในการให้เจ้าหน้าท่ี สถาบัน หรือองค์กรอื่นนั้นเรียกรับสินบนในการรับรองไม้ได้  
  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษา แนวความคิด ทฤษฎี และหลักกเกณฑ์การบังคับใช้กฎหมายว่า 
พระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ. 2484 (ฉบับท่ี 8)  พ.ศ. 2562 จะบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
หรือไม่ อย่างไร และสอดคล้องหลักการณ์การบังคับใช้กฎหมายหรือไม่ อีกท้ังการท่ีรัฐเปิดช่องให้ผู้มี
กรรมสิทธิ์ในท่ีดินและผู้ครอบครองท าประโยชน์ในท่ีดินสามารถตัดไม้ได้อย่างอิสระนั้น เป็นไปตาม
หลักการและแนวคิดของหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอต่อไป ใหม่  
แนวความคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์ของสิทธิมนุษยชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
  หลักเกณฑ์ของสิทธิมนุษยชน 

“สิทธิธรรมชาติ”(Natural Rights) คือ บ่อเกิดของสิทธิมนุษยชน ซึ่งหมายถึง ส่ิงท่ีมีอยู่ใน

ธรรมชาติ เป็นความชอบท่ีมนุษย์พึงมี สิทธินี้มีหลักการอยู่บนความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ก่อนท่ี

จะวิวัฒนาการมาเป็นสิทธิมนุษยชน แนวความคิดท่ีว่ามนุษย์แต่ละคนมีสิทธิและเสรีภาพในอันท่ีจะ
                                                             

1 หมายเหตุ ท้ายพระราชบัญญัติปุาไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 “เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่
พระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช 2484 มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับก าหนดให้ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจที่ขึ้นในที่ดินประเภทอ่ืนที่
ไม่ใช่ปุาเป็นไม้หวงห้าม จึงท าให้การท าไม้และการเคลื่อนย้ายไม้ในที่ดินดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยปุา
ไม้ ดังน้ัน เพื่อให้การท าไม้และการเคลื่อนย้ายไม้น้ันเป็นไปโดยสะดวกไม่เกิดภาระแก่ประชาชน ทั้ งยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
อุตสาหกรรมไม้และการบริหารจัดการด้านการปุาไม้ให้มีประสิทธิภาพ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยปุาไม้เพื่อก าหนดให้ไม้ที่ขึ้น
ในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท า
ประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รวมทั้งก าหนดเพิ่มหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองไม้เพื่อประโยชน์ในการจ าแนกแหล่งที่มาขอไม้ซึ่งเป็นมาตรการในการปูองกันการ
น าไม้ที่ลักลอบท าออกจากปุามาสวมสิทธิว่าเป็นไม้ที่ท าออกจากที่ดินดังกล่าว และเพื่อการค้าหรือการส่งออกไปราชอาณาจักร จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี” 
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ยกขึ้นยันบุคคลอื่น รวมท้ังสังคมท่ีเขาอาศัยอยู่ได้ด้วยเหตุท่ีเขาเกิดมาเป็นมนุษย์นั้น ซึ่งสาระส าคัญ

ของแนวความคิดเรื่อง “สิทธิตามธรรมชาติ” นั้น ได้แก่ มนุษย์ท้ังหลายเกิดมาย่อมเท่าเทียมกัน มนุษย์

มีสิทธิบางประการท่ีติดตัวมนุษย์มาต้ังแต่เกิดจนถึงแก่ความตาย สิทธิดังกล่าวนั้น ได้แก่ สิทธิในชีวิต 

สิทธิในเสรีภาพ ร่างกาย ความเสมอภาค ซึ่งเป็นสิทธิท่ีไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ และไร้ซึ่งพรมแดน 

ดังนั้น จึงไม่มีบุคคล องค์กร หรือแม้แต่รัฐท่ีจะล่วงละเมิดสิทธิดังกล่าวได้ เพราะหากมีการล่วงละเมิดก็

คงจะก่อให้เกิดกระทบกระเทือนและเส่ือมเสียต่อสภาพของความเป็นมนุษย์ได้1  

ประเภทของสิทธิ2 

(1) สิทธิของบุคคลตามกฎหมายมิได้มีเพียงเท่าท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประมวล

กฎหมายอาญา หรือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น แต่มีบัญญัติไว้ในบทกฎหมายอื่นๆ 

เป็นอันมาก สิทธิต่างๆ ท้ังหลายอาจแยกประเภท แต่ท่ีจะกล่าวถึง คือ สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

(2) สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน หมายถึง ประโยชน์หรืออ านาจท่ีกฎหมายรับรองให้บุคคลมีอยู่

เหนือทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น ทรัพย์สิทธิ และสิทธิเรียกร้องในเรื่องหนี้ (บุคคลสิทธิ์) 

(3) ทรัพย์สิทธิ เป็นสิทธิท่ีกฎหมายรับรองให้บุคคลมีอ านาจเหนือทรัพย์สินของตนซึ่งมีวัตถุ

แห่งสิทธิเป็นทรัพย์ จัดว่าเป็นสิทธิที่จะบังคับเอากับทรัพย์สินโดยตรงได้แก่ 

 กรรมสิทธิ์ คือ ทรัพย์สินแสดงความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน เป็นสิทธิอันสมบูรณ์ท่ีสุดท่ี

บุคคลจะพึงมีในทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ได้รวมเอาสิทธิท้ังหลายเกี่ยวกับทรัพย์สินเข้าไว้ด้วยกัน คือ สิทธิ

ในการใช้สอยทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ ในการจ าหน่ายทรัพย์สิน สิทธิที่จะได้ดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น สิทธิ

ติดตามเอาทรัพย์คืนจากผู้ไม่มีสิทธิ สิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น โดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย 

 สิทธิครอบครอง เป็นทรัพย์สิทธิประเภทเดียวกับกรรมสิทธิ์  คือ เป็นทรัพย์สินท่ีแสดงความ

เป็นเจ้าของ ดังนั้น         ถ้าผู้ใดเป็นเจ้าของก็มักจะมีกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบอยู่ด้วย แต่บางครั้ง

เจ้าของกรรมสิทธิ์อาจจะมอบการครอบครองให้แก่บุคคลอื่นก็ได้ ดังนั้นสิทธิครอบครองจึงอยู่กับ

บุคคลอื่น เช่น เจ้าของกรรมสิทธิ์เอาทรัพย์สินนั้นให้ผู้อื่นเช่า 

การใช้สิทธิ 

                                                             
1 อนุสรณ์ มหากิจสิริ. การยกสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อการใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในศาล.

วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551 
2 หยุด แสงอุทัย. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ประกายพรึก, 2535 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  2229 
 

ผู้ทรงสิทธิย่อมจะใช้สิทธิที่กฎหมายรับรองได้โดยอิสระตามความพอใจของตนเองแต่ต้องอยู่

ภายในขอบเขตจ ากัดของกฎหมายบางประการ คือ 

(1) ต้องเคารพต่อกฎหมายและหลักแห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีอันดีของ

ประชาชน หมายความว่าการใช้สิทธิของตนนั้นต้องไม่ฝุาฝืนต่อกฎหมาย ความสงบเรี ยบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน เช่น เราจะใช้สิทธิในการซื้อขายอาวุธสงครามหรือยาเสพติด ไม่ได้

เพราะผิดกฎหมาย เป็นต้น 

(2) ต้องใช้สิทธิในทางท่ีไม่ก่อความเสียหายแก่บุคคลอื่น หมายความว่า การใช้สิทธิใดๆ นั้น

จะต้องเคารพต่อสิทธิของบุคคลอื่นด้วย ถ้าได้ใช้สิทธิในทางท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นก็เป็น

เรื่องละเมิดได้ เช่น ปลูกต้นไม้แต่ชิดแนวเขตจนเกินไปท าให้กิ่งไม้รุกล้ าเข้าในท่ีดินของแปลงข้างเคียง 

เป็นต้น 

(3) ต้องใช้สิทธิโดยสุจริต ดังท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดีในการช าระหนี้ก็

ดี ท่านว่าบุคคลทุกคนต้องกระท าโดยสุจริต เช่น การไม่รุกล้ า หรือเข้าไปท าลายทรัพย์สินในท่ีดินของ

คนอื่น  

 

แนวคิดของสิทธิชุมชน 

เกิดขึ้นปลายศตวรรษที่ 19 ท่ีมาจากนักคิดท่ีคัดค้านกระแสความคิดแบบปัจเจกชนนิยม หรือ

เสรีนิยม ท่ีได้ให้เล็งเห็นความส าคัญของชุมชน (community) ว่าเป็นแกนของสังคม ไม่ใช่ปัจเจกชน

หรือเอกชนท่ีมีความเป็นอยู่อิสระ แต่เอกชนท่ีรวมกันเป็นชุมชน โดยมีความสัมพันธ์กันทางสังคมนั้น 

แท้จริงแล้วหาได้เป็นผลจากการตกลงกันโดยความต้ังใจ หรือโดยสัญญาระหว่างเอกชนด้วยกันไม่ แต่

เกิดจากผลรวมในการด าเนินวิถีชีวิตของคนร่วมกันในชุมชนและสังคม ท่ีรวมเอาผลประโยชน์ 

ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี อารมณ์ ความรักความผูกพัน ท่ีแต่ละบุคคลต่างมีเข้าด้วยกัน โดยมีครอบครัว 

และชุมชนเป็นหน่วยพื้นฐาน  

ทฤษฎีว่าด้วยความเป็นปึกแผ่นของสังคม เป็นแนวคิดเกี่ยวกับหน้าท่ีต่อส่วนรวมหรือชุมชน 

ไม่ได้เป็นเรื่องสิทธิที่เกี่ยวกับเอกชนอย่างเดียว เป็นความผูกพันของเอกชนท่ีจะปฏิบัติภารกิจของตนท่ี

มีต่อส่วนรวมให้ดีท่ีสุด และท่ีส าคัญจะต้องไม่เป็นการกระท าท่ีขัดหรือแย้งต่อความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันของสังคม เพราะมนุษย์ไม่ได้อยู่เพื่อตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่เพียงล าพัง1 

                                                             
1 กิตติศักด์ิ ปรกติ. (2550). สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน. กรุงเทพฯ : บริษัทมิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จ ากัด. (น.

18). 
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แนวคิดด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร 

เกิดจากการที่มีการกระจายการปกครองออกจากรัฐสู่ท้องถิ่น อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ

เริ่มขยายตัวออกไปพร้อมๆ กัน กับส านึกในการปกครองตนเองหรือส านึกอ านาจหน้าท่ี และความ

รับผิดชอบทางสังคมของประชาชนละชุมชนขึ้น และเกิดการขยายตัวของกระบวนการการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองผ่านกลุ่มผลประโยชน์ในเวลาต่อมา ส่งผลให้ปัจจุบัน มีการบัญญัติเป็นหลักการไว้ใน

รัฐธรรมนูญเพื่อการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ดังนี้ 

ก าหนดหน้าท่ีปวงชนชาวไทย ไว้ใน มาตรา 50 (8) “บุคคลมีหน้าท่ี ร่วมมือและสนับสนุนการ

อนุรักษ์และคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ...”  

ก าหนดหน้าท่ีของรัฐ ไว้ใน   

มาตรา 57 (2) “รัฐต้อง อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้

มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

ด าเนินการและได้รับประโยชน์การด าเนินการดังกล่าวด้วยตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”  

มาตรา 58 “การด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมี

ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย

ส าคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษา

และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการ

รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนท่ีเกี่ยวข้องก่อน เพื่อน ามาประกอบการ

พิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญัติ...” 

ทฤษฎี 

ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย (Law enforcement approach)1 มีหลายทฤษฎี แต่ทฤษฎีท่ี

จะศึกษาในงานวิจัยนี้ คือ ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์  

ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อส่ือสารของหน่วยงานกับกลุ่มคน องค์กร หรือมี

ส่วนได้เสียท่ีอยู่ใกล้เคียง หรือเกี่ยวข้อง โดยตรงกับหน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคย และความ

เข้าใจอันดีต่อกัน ท้ังนี้โดยมุ่งหวังผลให้ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวเกิดทัศนคติท่ีดีกับหน่วยงาน เกิดศรัทธา 

                                                             
1 ณรงค์ บ ารุงรัตน์. (2535). การจัดการสายตรวจกับการปูองกันอาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (น.40-44) 
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ให้การสนับสนุนกิจการของหน่วยงานตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน โดยดึงประชาชนเข้า

ร่วมด าเนินงาน 

การบังคับใช้กฎหมายในราชอาณาจักรไทย1 

กฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ ท่ีใช้ด าเนินการเพื่อบัง คับผูกพันต่อบุคคลในลักษณะแห่ง

ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กฎหมายมีลักษณะเด่นประการหนึ่งท่ีส าคัญ คือ การมีสภาพบังคับ การใช้

กฎหมายมีวัตถุประสงค์หลักท่ีส าคัญ คือ การใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีมีอยู่ให้เป็นผลในทางปฏิบัติ

อย่างแท้จริง เพื่อให้การด าเนินชีวิตในทางสังคม ของประชาชนสามารถด ารงอยู่ได้โดยความสงบสุข

ของส่วนรวม นอกจากนี้การด าเนินการใช้บังคับกฎหมายยังมีนัยท่ีรวมถึงการสร้างแบบอย่าง เพื่อให้

ราษฎรของประเทศยอมรับและเคารพต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อันจะส่งผลให้บริบทแห่งสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองภายในประเทศสามารถด าเนินการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และจะท าให้

ราชอาณาจักรได้รับการยอมรับนับถือจากสหภาพและรัฐต่างๆ ในเรื่องความสามารถในการรักษา

ความปลอดภัยและสงบเรียบร้อยภายในบุคคล ท่ีด ารงชีวิตในสังคมจะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย โดย

ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์แห่งกฎหมายท้ังหลาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย ศีลธรรม ศาสนา   ซึ่งเป็นส่ิงท่ี

สังคมให้การยอมรับเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าบังคับในเชิงกฎหมาย กฎหมายเป็นส่ิงจ าเป็น เนื่องจากมนุษย์

ทุกคนในสังคมส่วนรวมมีความผูกพันซึ่งกันและกัน ซึ่งเรียกว่าความผูกพันทางสังคม ความเจริญของ

ประเทศต่างๆ ส่วนหนึ่งจะผูกพันกับการใช้กฎหมาย นอกจากนี้ กฎหมายเป็นนัยแห่งพัฒนาการของ

มนุษยชาติ ซึ่งมาจากข้อความคิดในเรื่องความยุติธรรม ซึ่งต้องการท่ีจะสร้างความสงบเรียบร้อย

ในทางสังคม กฎหมายจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตในสังคมส่วนรวม บุคคลทุกคนในสังคมของ

ประเทศจึงต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และปฏิบัติตามค าบังคับแห่งกฎหมายโดยรัฐหรือผู้ปกครอง

ประเทศจะต้องประกันความปลอดภัยและความยุติธรรมแก่สังคม 

ทรัพยากรป่าไม้2   

ปุาไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อส่ิงมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์

อื่นๆ เพราะปุาไม่มีประโยชน์ท้ังการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยส่ี คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย 

และยารักษาโรคส าหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการรักษาส่ิงแวดล้อม ถ้าปุาไม้ถูกท าลายลงไป

มากๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น  สัตว์ปุา ดิน น้ า อากาศ ฯลฯ เมื่อปุา

                                                             
1 ร้อยต ารวจโทภานุวัฒน์ ไชยธงรัตน์. ปัญหาการบังคับให้กฎหมายตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ. 2484 ศึกษาเฉพาะกรณี

ไม้พะยูงในจังหวัดศรีษะเกษ วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัมหิดล, 2556 
2 สืบค้นจาก เวปไซด์กระทรวงทรัพยากรปุาไม้ https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi2/forest/forestn.htm 
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ไม้ถูกท าลาย จะส่งผลไปถึงดินและแหล่งน้ าด้วย  เพราะเมื่อเผาหรือถางปุาไปแล้ว พื้นดินจะโล่งขาด

พืชปกคลุม เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป นอกจากนั้นเมื่อขาด

ต้นไม้คอยดูดซับน้ าไว้น้ าก็จะไหลบ่าท่วมบ้านเรือน และท่ีลุ่มในฤดูน้ าหลากพอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ าซึมใต้

ดินไว้หล่อเล้ียงต้นน้ าล าธารท าให้แม่น้ ามีน้ าน้อย ส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม เช่น 

การขาดแคลนน้ าในการการชลประทานท าให้ท านาไม่ได้ผลขาดน้ ามาผลิตกระแสไฟฟูา 

ปุาไม้ ในประเทศไทยมีประเภทใหญ่ๆ อยู่  2 ประเภท คือ ปุาประเภทท่ีไม่ผลัดใบ  

(Evergreen) และ  ปุาประเภทท่ีผลัดใบ (Deciduous) 

ประโยชน์ของทรัพยากรปุาไม้ 

ปุาไม้มีประโยชน์มากมายต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ท้ังทางตรงและทางอ้อม  ได้แก่. 

ประโยชน์ทางตรง (Direct Benefits) 

ได้แก่  ปัจจัย 4 ประการ 

1.จากการน าไม้มาสร้างอาคารบ้านเรือนและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ ไม้

ขีดไฟ  ฟืน เป็นต้น 

2. ใช้เป็นอาหารจากส่วนต่างๆ ของพืชและผล 

3.ใช้เส้นใย ท่ีได้จากเปลือกไม้และเถาวัลย์มาถักทอ เป็นเครื่องนุ่งห่ม เชือกและอื่น ๆ 

4. ใช้ท ายารักษาโรคต่าง ๆ 

ประโยชน์ทางอ้อม (Indirect Benefits) 

1. ปุาไม้เป็นเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าล าธารเพราะต้นไม้จ านวนมากในปุาจะท าให้น้ าฝนท่ีตกลง

มาค่อยๆ ซึมซับลงในดิน กลายเป็นน้ าใต้ดินซึ่ งจะไหลซึมมาหล่อเล้ียงให้แม่น้ า ล าธารมีน้ าไหลอยู่

ตลอดป ี

2. ปุาไม้ท าให้เกิดความชุ่มช้ืนและควบคุมสภาวะอากาศ ไอน้ าซึ่งเกิดจากการหายใจของพืช 

ซึ่งเกิดขึ้นอยู่มากมายในปุาท าให้อากาศเหนือปุามีความช้ืนสูงเมื่ออุณหภูมิลดต่ าลงไอน้ าเหล่านั้นก็จะ

กล่ันตัวกลายเป็นเมฆแล้วกลายเป็นฝนตกลงมา ท าให้บริเวณท่ีมีพื้นปุาไม้มีความชุ่มช้ืนอยู่เสมอ ฝนตก

ต้องตามฤดูกาลและไม่เกิดความแห้งแล้ง 

3. ปุาไม้เป็นแหล่งพักผ่อนและศึกษาความรู้ บริเวณปุาไม้จะมีภูมิประเทศท่ีสวยงามจาก

ธรรมชาติรวมท้ังสัตว์ปุาจึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้ดี  นอกจากนั้นปุาไม้ยังเป็นท่ีรวมของพันธุ์พืช

และพันธุ์สัตว์จ านวนมากจึงเป็นแหล่งให้มนุษย์ได้ศึกษาหาความรู้ 
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4. ปุาไม้ช่วยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุและปูองกันอุทกภัย โดยช่วยลดความเร็วของลม

พายุท่ีพัดผ่านได้ต้ังแต่ 11 - 44 % ตามลักษณะของปุาไม้แต่ละชนิด จึงช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นจาก

วาตภัยได้ซึ่งเป็นการปูองกันและควบคุมน้ าตามแม่น้ าไม่ให้สูงขึ้นมารวดเร็วล้นฝ่ังกลายเป็นอุทกภัย 

5. ปุาไม้ช่วยปูองกันการกัดเซาะและพัดพาหน้าดิน จากน้ าฝนและลมพายุโดยลดแรงปะทะ

ลงการหลุดเลือนของดินจึงเกิดขึ้นน้อย และยังเป็นการช่วยให้แม่น้ าล าธารต่างๆ ไม่ต้ืนเขินอีกด้ วย 

นอกจากนี้ปุาไม้จะเป็นเสมือนเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ จึงนับว่ามีประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์ด้วย

เช่นกัน 

สาเหตุส าคัญของวิกฤตการณ์ปุาไม้ในประเทศไทย 

1. การลักลอบตัดไม้ท าลายปุา  

 ตัวการของปัญหานี้ คือ นายทุนพ่อค้าไม้  เจ้าของโรงเล่ือย เจ้าของโรงงานแปรรูปไม้ ผู้รับ

สัมปทานท าไม้และชาวบ้านท่ัวไป ซึ่งการตัดไม้เพื่อเอาประโยชน์จากเนื้อไม้ท้ังวิธีท่ีถูกและผิดกฎหมาย 

ปริมาณปุาไม้ท่ีถูกท าลายนี้  นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ตามอัตราเพิ่มของจ านวนประชากร ยิ่งมี

ประชากรเพิ่มข้ึนเท่าใด ความต้องการในการใช้ไม้ก็เพิ่มมากข้ึน  เช่น  ใช้ไม้ในการปลูกสร้างบ้านเรือน

เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรกรรมเครื่องเรือนและถ่านในการหุงต้ม  เป็นต้น 

2. การบุกรุกพื้นท่ีปุาไม้เพื่อเข้าครอบครองท่ีดิน  

    เมื่อประชากรเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการใช้ท่ีดินเพื่อปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินท ากินก็

อยู่สูงขึ้น เป็นผลผลักดันให้ราษฎรเข้าไปบุกรุกพื้นท่ีปุาไม้ แผ้วถางปุา หรือเผาปุาท าไร่เล่ือนลอย 

นอกจากนี้ยังมีนายทุนท่ีดินท่ีจ้างวานให้ราษฎรเข้าไปท าลายปุาเพื่อจับจองท่ีดินไว้ขายต่อไป 

3. การส่งเสริมการปลูกพืชหรือเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการส่งออก  

     เช่น มันส าปะหลัง ปอ เป็นต้น โดยไม่ส่งเสริมการใช้ท่ีดินอย่างเต็มประสิทธิภาพท้ังๆ ท่ี

พื้นท่ีปุาบางแห่งไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการเกษตร 

4. การก าหนดแนวเขตพื้นท่ีปุากระท าไม่ชัดเจนหรือไม่กระท าเลยในหลาย ๆ พื้นท่ี  

   ท าให้ราษฎรเกิดความสับสนท้ังโดยเจตนาและไม่เจตนา ท าให้เกิดการพิพาทในเรื่องท่ีดิน

ท ากินและท่ีดินปุาไม้อยู่ตลอดเวลาและมักเกิดการร้องเรียนต่อต้านในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

5. การจัดสร้างสาธารณูปโภคของรัฐ  

    เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ า เส้นทางคมนาคม  การสร้างเขื่อนขวางล าน้ าจะท าให้พื้นท่ีเก็บ

น้ าหน้าเข่ือนท่ีอุดมสมบูรณ์ถูกตัดโค่นมาใช้ประโยชน์ ส่วนต้นไม้ขนาดเล็กหรือท่ีท าการย้ายออกมาไม่

ทันจะถูกน้ าท่วมยืนต้น 
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6. ไฟไหม้ปุา  

    มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งอากาศแห้งและร้อนจัด ท้ังโดยธรรมชาติและจากการ

กระท าของมะม่วงท่ีอาจลักลอบเผาปุาหรือเผลอ จุดไฟทิ้งไว้โดยเฉพาะในปุาไม้เป็นจ านวนมาก 

ในขณะท่ีปุาไม้ถูกท าลายลงไปเรื่อยๆ การปลูกปุาไม้ทดแทนกลับลดลงเรื่อยๆ เมื่อพิจารณา

จากการเก็บข้อมูลการปลูกปุาของกระทรวงทรัพยากรปุาไม้ท่ีเก็บต้ังแต่ พ.ศ. 2549 ถึง 25621 

     

 
 
มาตรการในการควบคุมป่าไม้ตามกฎหมายไทย  

 กฎหมายไทยท่ีใช้บังคับ คือ พระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484  ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีใช้บังคับ

ควบคุมการท าไม้ ในปัจจุบันไม่ปรากฏเหตุผลในการตรากฎหมาย แต่เมื่อพิจารณาหลักการของ

พระราชบัญญัติ ดังกล่าวแล้วจะเห็นว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการท าไม้จากปุาและควบคุมการน า

ไม้ออกมาใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการปุาไม้ รวมท้ังห้ามการเก็บหาของปุาบางชนิดท่ี

ประกาศหวงห้ามไว้และห้ามท าลายปุา โดยกฎหมายฉบับนี้ได้มีการก าหนดประเภทของไม้หวงห้าม

                                                             
1 สืบค้นจาก เวปไซต์ศูนย์สารสนเทศ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมปุาไม้ตาราง 6 การปลูกปุารายปีแยกตาม

วัตถุประสงค์. http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=152 
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ออกเป็น 2 ชนิด โดยไม้ท่ีไม่หวงห้ามนั้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้โ ดยไม่ต้องขออนุญาต และ

ก าหนดเขต ควบคุมการกระท าแก่ไม้ออกเป็น 3 เขต ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้  

1. ไม้หวงห้ามในปุา ไม้หวงห้ามท่ีขึ้นอยู่ในปุานั้น กฎหมายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้    

ไม้หวงห้ามประเภท ก. ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามธรรมดาท่ีการกระท าแก่ไม้ชนิดนี้ต้องได้รับอนุญาต

จากพนักงานเจ้าหน้าท่ีก่อน     

ไม้หวงห้ามประเภท ข. ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามชนิดพิเศษ เพราะเป็นไม้หายากหรือไม้ท่ี ควรสงวน

ซึ่งไม่อนุญาตให้ท าไม้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากรัฐมนตรี     

2. ไม้หวงห้ามในท่ีดินของเอกชน ไม้หวงห้ามชนิดต่างๆ ท่ีก าหนดให้เป็นไม้หวงห้ามแม้จะ

ขึ้นอยู่ในท่ีดินของเอกชนนี้ เป็นไม้ท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง จึงมีการน า มาระบุไว้ในพระราชบัญญัติ

ปุาไม้ ฯ มาตรา 7 ว่า ไม้ ท้ัง 17 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้

พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูต๊ักแตน ไม้กระพี้เขา

ควาย ไม้เก็ดด า ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ท่ีใดในราชอาณาจักร เป็นไม้หวงห้าม

ประเภท ก. มีผล ให้ไม้ท้ัง 17 ชนิดนี้ แม้จะขึ้นอยู่ในท่ีดินท่ีเอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง

โดยชอบด้วย กฎหมาย หากจะน าไม้ไปใช้ประโยชน์ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีเสียก่อน 

มิฉะนั้นจะ เป็นความผิดมีโทษจ าคุกและปรับในอัตราอย่างสูง 

3. การก าหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้  หลักการท่ีส าคัญของพระราชบัญญัติปุาไม้ฯ อีก

ประการหนึ่ง คือ นอกจากการก าหนดประเภทและชนิดของไม้หวงห้ามตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว 

พระราชบัญญัติปุาไม้ ฯ ยังได้มี การก าหนดเขตควบคุมการกระท าแก่ไม้หวงห้ามข้ึนอีก 3 เขต คือ 

- เขตควบคุมการแปรรูปไม้  

- เขต ควบคุมส่ิงประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือส่ิงอื่นใดบรรดาท่ีท าด้วยไม้หวงห้าม และ 

- เขตควบคุมไม้ในล าน้ า  

 นับแต่มีการใช้บังคับพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 ก็มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวมาหลาย

ฉบับ โดยผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงการแก้ไข พระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ. 2484 ฉบับท่ี 6 ฉบับท่ี 7 และ

ฉบับท่ี 8 ซึ่งบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยจะศึกษาวิเคราะห์ เฉพาะการแก้ไขมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติ

ดังกล่าว  

พระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ. 2484 ฉบับท่ี 6 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ท่ีบัญญัติว่า “ไม้สักและไม้

ยางท่ัวไปในราชอาณาจักรไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้ชนิดอื่นในปุาจะให้เป็นไม้

หวงห้ามประเภทใด ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาท่ีแม้จะมีร่างพระราชบัญญัติปุาไม้” ซึ่งบทบัญญัติ
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ดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ได้ตามเจตนาของกฎหมาย คณะกรรมการรักษา

ความสงบแห่งชาติ จึงได้ยกเลิกมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และแก้ไขพระราชบัญญัติปุาไม้ ฉบับท่ี 7 เพิ่มเติม

มาตรา 7 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ 

ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูต๊ักแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ด

ด า ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ท่ีใดในราชอาณาจักร เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้

ชนิดอื่นในปุาจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา”ตามประกาศคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 106/2557  

หลังจากท่ีคณะปฏิวัติประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวแล้ว กลับท าให้อัตราการลักลอบตัดไม้

เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี เนื่องจากข้อก าหนดของประเภทไม้หวงห้ามท่ีเพิ่มมากขึ้นจากเดิม และเพื่อแก้ไข

ปัญหาการลักลอบตัดไม้ อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญของไม้เศรษฐกิจ ท่ีรัฐ

สนับสนุนให้ประชาชนปลูกเพื่อขายได้ จึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 ฉบับท่ี 8 

พ.ศ.2562 มาตรา 7 ท่ีบัญญัติว่า “ไม้ชนิดใดท่ีขึ้นในปุาจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้ก าหนดโดย

พระราชกฤษฎีกา ส าหรับไม้ทุกชนิดท่ีขึ้นในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครองครองตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ท่ีปลูกขึ้นในท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภท

หนังสือแสดงสิทธิท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็นไม้

หวงห้าม”  

และได้แก้ไขเพิ่มเติม “ส่วนท่ี  2/1 เรื่องการรับรองไม้  

มาตรา 18/1 บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการจ าแนกแหล่งท่ีมาของไม้  เจ้าของไม้ท่ีขึ้นใน

ท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือเจ้าของไม้ท่ีปลูกขึ้นในท่ีดินท่ี

ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแจ้งพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีเพื่อขอหนังสือรับรองไม้ก็ได้  

การแจ้งและการออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกรมปุาไม้ 

ก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี”  

มาตรา 18/2 บัญญัติว่า “ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อ

การค้าหรือ การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีและเสียค่าใช้จ่ายใน

การออกหนังสือ รับรองตามท่ีกรมปุาไม้ก าหนด  



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College  2237 
 

การขอและการออกหนังสือรับรอง และอัตราค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ท่ีอธิบดีกรมปุาไม้ก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี” 

มาตรา 18/3 บัญญัติว่า “การออกหนังสือรับรองตามมาตรา 18/1 หรือมาตรา 18/2 กรมปุา

ไม้ จะก าหนดให้สถาบันหรือองค์กรอื่นด าเนินการแทนก็ได้  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ในระเบียบท่ีอธิบดีกรมปุาไม้ก าหนด  ในการนี้ให้ถือว่าพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีของสถาบันหรือองค์กร

อื่น ท่ีด าเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามความในส่วนนี้” 

 
4. ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ฉบับที่ 8 พ.ศ.2562  

4.1 การแก้ไขกฎหมายเป็นการส่งเสริมให้มีการท าลายทรัพยากรป่าไม้  

กล่าวคือ มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ท่ีแก้ไขบัญญัติให้ “ไม้ทุกชนิดท่ีขึ้นในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครองครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม” แม้จะเป็นการแก้ไขกฎหมายให้
เจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองท่ีดิน ได้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์ของตนตามสิทธิท่ี
มีอยู่ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ีกล่าวมาแล้วข้างบน ก็ตาม แต่การใช้สิทธิดังกล่าว
อาจเป็นการท าให้เกิดความเสียหาย คือ ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีอยู่ถูกท าลายไป โดยจากเดิม
พระราชบัญญัติปุาไม้มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ได้ก าหนดประเภทของไม้หวงห้ามไว้ชัดเจนว่า “ไม้สัก ไม้
ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้
กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูต๊ักแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดด า ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ไม่ว่า
จะขึ้นอยู่ท่ีใดในราชอาณาจักร เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้ชนิดอื่นในปุาจะให้เป็นไม้หวงห้าม
ประเภทใด ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา” ไม่สามารถตัดได้ ยังถือเป็นการท่ีกฎหมายก าหนดขึ้น
เพื่อคุ้มครองปุาไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกท าลายไปอย่างรวดเร็วในประเทศไทย รวมไปถึงท่ัว
โลกด้วย ให้ด ารงอยู่ได้ แต่เมื่อยกเลิกกฎหมายท่ีก าหนดประเภทของไม้แล้ว ให้สิทธิเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
หรือเจ้าของผู้ครอบครองท่ีดิน ในการใช้สิทธิของท่ีดินของตนได้อย่างเต็มท่ี นั้น อาจไปท าลายต้นไม้ท่ี
ขึ้นมาโดยธรรมชาติ ไม่ใช่ต้นไม้ท่ีขึ้นมาจากการปลูกก็ตาม และแม้ว่าต้นไม้ท่ีขึ้นโดยธรรมชาติ เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ หรือเจ้าของผู้ครอบครองท่ีดินจะเป็นผู้ดูแลให้เติบโตก็ตาม ก็ควรเป็นต้นไม้ท่ีจะต้องอนุรักษ์
ไว้เพื่อให้ปุาไม้ ซึ่งปัจจุบันเหลือน้อยมาก ด ารงอยู่ได้ ต่อไป ประกอบกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ก็ได้
บัญญัติไว้ว่า หากกฎหมายต้องการท่ีจะส่งเสริมให้เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเห็น
ความส าคัญของไม้เศรษฐกิจ และส่งเสริมให้ปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อส่งออกมากขึ้น ก็ควรท่ีจะก าหนด
หลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน ไม่ใช่แก้ไขกฎหมายให้สามารถตัดต้นไม้ของตนได้ทันทีนับแต่กฎหมายท่ีแก้ไขออก
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บังคับใช้ ประกอบกับรัฐธรรมนูญก าหนดให้ประชาชนและรัฐมีหน้าท่ีในการักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมกัน ดังนั้น เมื่อทรัพยากรธรรมชาติ คือ ปุาไม้ของไทยถูกท าลายไปมาก ก่อนท่ีรัฐบาลจะตระหนัก
ถึงเศรษฐกิจ รัฐบาลจะต้องตระหนัก ถึงหลักเกณฑ์อันดับแรกก่อนว่าท าอย่างไร จะรักษาปุาไม้และ
ส่งเสริมให้ปลูกปุาไม้มากขึ้น และหาวิธีท าให้ประชาชนให้ความส าคัญของการรักษาปุาไม้ในพื้นท่ีดิน
ของตนไม่ว่าจะเป็นโฉนดท่ีดิน หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3 ก) เอกสารสิทธิ์ เป็นต้น ใน
ขณะเดียวกันก็ท าให้เห็นโทษของการตัดต้นไม้ว่ามีผลเสียอย่างไร 

กฎหมายไม่สามารถบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
กล่าวคือ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ. 2484 ท่ีบัญญัติเพิ่มเติม เรื่องการ

รับรองไม้ ในมาตรา 18/1 และ 18/2 นั้น ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจน กฎหมายเพียงแต่มาตรา 
18/1 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “เพื่อประโยชน์ในการจ าแนกแหล่งท่ีมาของไม้ เจ้าของไม้ท่ีขึ้นในท่ีดิน
กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือเจ้าของไม้ท่ีปลูกขึ้นในท่ีดินท่ีได้รับ
อนุญาตให้ท าประโยชน์ตามหนังสือแสดงสิทธิ...จะแจ้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อขอรับรองไม้ก็ได้” และ 
วรรคสอง “ ให้อธิบดีปุาไม้เป็นผู้ก าหนดระเบียบโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี” บทบัญญัติของ
กฎหมายดังท่ีกล่าวมาถือว่ายังไม่ชัดเจน คือ การจ าแนกแหล่งท่ีมาของไม้ ควรจะต้องก าหนดไว้ใน
บทบัญญัติของกฎหมายมาตรานี้ให้ชัดเจนว่า การก าหนดเงื่อนไขอายุไม้ กี่ปีถึงได้ตัดได้ กี่ปีถึงตัดไม่ได้
และหลักเกณฑ์การดูอายุไม้ดูจากอะไร  แหล่งท่ีมาอย่างไรที่จะไม่ได้รับการรับรองให้ตัดได้  

การแก้ไขกฎหมายอาจเป็นการเปิดช่องว่างให้มีการทุจริต หรือเรียกรับสินบนได้ กล่าวคือ 
กฎหมายมาตรา 18/3 ก าหนดว่า “การออกหนังสือรับรองตามมาตรา 18/1 หรือมาตรา 18/2 กรม
ปุาไม้ จะก าหนดให้สถาบันหรือองค์กรอื่นด าเนินการแทนก็ได้ ...” การก าหนดเช่นนี้ อาจเป็นการเปิด
โอกาสให้สถาบันหรือองค์กรอื่นผู้เข้าด าเนินการแทนเจ้าหน้าท่ีปุาไม้ใช้โอกาสในการทุจริต เรียกรับ
สินบน จากบุคคลท่ีขอให้รับรองแหล่งท่ีมาของไม้ก็ได้ เพราะเป็นการให้สิทธิเด็ดขาดในการท าหน้าท่ี
ออกหนังสือรับรองแทนกรมปุาไม้  

 
5. ข้อเสนอแนะ 

1. ให้แก้ไขมาตรา 7 วรรคหนึ่ง ท่ีบัญญัติว่า  “ไม้ชนิดใดท่ีขึ้นในปุาจะให้เป็นไม้หวงห้าม
ประเภทใด ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ส าหรับไม้ทุกชนิดท่ีขึ้นในที่ดินท่ีมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครองครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ท่ีปลูกขึ้นในท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตให้
ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม” แก้ไขใหม่เป็น “ไม้ชนิดใดท่ีขึ้นในปุาจะให้เป็นไม้หวงห้าม
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ประเภทใด ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ส าหรับไม้ท่ีปลูกขึ้นในท่ีดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมายประมวลกฎหมายท่ีดินหรือ ท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามหนังสือ
แสดงสิทธิท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ไม่เป็นไม้หวงห้าม ” 

2. ให้แก้ไขมาตรา 18/1 และมาตรา 18/2 ในการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการรับรองแหล่งท่ีมา
ขอไม้ ว่า ลักษณะอย่างไรเป็นไม้ท่ีมาจากการปลูก หรือ ลักษณะใดท่ีมาจากการการขึ้นเองโดย
ธรรมชาติ และให้ก าหนดข้อก าหนดห้ามตัดไม้ท่ีขึ้นจากธรรมชาติ 

3. ให้ยกเลิกมาตรา 18/3 เนื่องจาก ไม่ควรก าหนดให้สถาบันหรือองค์กรอื่นด าเนินการ
รับรองแหล่งท่ีมาของไม้แทนเจ้าหน้าท่ีปุาไม้ ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง   
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