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บทบรรณาธิการ 
 
สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนด้วย

ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ซ่ึงต้องอาศัยการจัดการเชิง
บูรณาการที่ดีเพื่อการพัฒนาประเทศ วารสารฉบับนี้จึงเป็นแหล่งสื่อสาร
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ในการน าไปประยุกต์และต่อยอด 

วารสารฉบับนี้เผยแพร่เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประกอบด้วยบทความทั้งสิ้น 
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การจัดการด้านการท่องเท่ียว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาเยาวชน รวมถึงการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร  

ทุกบทความผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญและ
สอดคล้องกับบทความ มีการตรวจความถูกต้องโดยกองบรรณาธิการและ
ทีมงานจัดท าวารสาร ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้การจัดท าวารสารส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี และขอน้อมรับข้อแนะน าเพื่อการพัฒนาคุณภาพของวารสารต่อไป 
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การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 

ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
Promotion of the Integrated Holistic Health of Elderly People 

in Buriram Province. 

พระธรรมนูญ  เพชรเลิศ1* ภักดี  โพธิ์สิงห์2 ยุภาพร  ยภุาศ3 

Phra Thammanoon Petlert1* Pakdee Phosing2 Yuphaporn Yupas3 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุ 
แบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี แบ่งเป็น 2 ระยะ 
คือ ระยะที่ 1 วิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาระดับสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุ และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุ  ระยะที่  2 วิจัย 
เชิงคุณภาพ เพื่อสร้างและยืนยันตัวแบบการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์โดยผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุในจังหวัด
บุรีรัมย์ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 399 คน และผู้เชี่ยวชาญ 31 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบบันทึกการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมิน
ยืนยันตัวแบบ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า  
1) สุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ใน

1*,2,3 คณะรัฐศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Faculty of Political Science and Public Administration, Rajabhat Maha Sarakham University 

 *Corresponding author e-mail: phrathammanoon.petlert@gmail.com 
 (Received: December 27, 2018; Revised: February 20, 2019; Accepted: March 12, 2019) 
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ระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุ จ านวน 6 
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยเหมาะสม ปัจจัยระบบบริการสาธารณสุข
เชิงรุก ปัจจัยความตระหนักในรู้เรื่องสุขภาพ ปัจจัยพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ปัจจยั
การส่งเสริมจากองค์กรภาครัฐ และปัจจัยความช่วยเหลือจากชุมชน 2) ผลการพัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ที่เหมาะสม คือ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยเหมาะสม ส่งเสริมระบบบริการ
สาธารณสุขเชิงรุก ส่งเสริมความตระหนักรู้ในเรื่องสุขภาพ ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ การส่งเสริมจากองค์กรภาครัฐ ส่งเสริมความช่วยเหลือจากชุมชน ส่งเสริม
ชมรมผู้สูงอายุและส่งเสริมการสนับสนุนจากครอบครัว และผลการประเมินและ
ยืนยันตัวแบบการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัด
บุรีรัมย์ โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่นระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ:  การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม ผู้สูงอายุ บูรณาการ 
 
Abstract 
 The objective of this research was to study the integrated 
holistic health of elderly people in Buriram province. This mixed 
methods research was divided into two phases. The first phase was 
quantitative research which study the level of the integrated 
holistic health of elderly people and factors that affect the 
promotion of the integrated holistic health of elderly people.The 
second phase was qualitative research which establish and confirm 
a model for promoting the integrated holistic health of elderly 
people in Buriram province by experts.  The samples were 399 

2 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



3
elderly people (aged 60 years old and over)  in Buriram province 
and 31 experts The instruments used in the research were 
questionnaire, the seminar record form based on experts and the 
evaluation form to confirm the model. The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation and multiple 
regression analysis.  
 The results of this research found that 1) The overall level of 
integrated holistic health of elderly people in Buriram province was 
at high level. There were six factors affect the promotion of 
integrated holistic health of elderly people included suitable 
residential environmental factor, proactive public health service 
factor, health awareness factor, elderly people health behavior 
factor, public sector’s promotion factor, and community support 
factor. 2) The results of development of the appropriate model for 
promoting the integrated holistic health of elderly people in 
Buriram province were suitable residential environmental 
promotion, proactive public health service promotion, health 
awareness promotion, elderly people health behavior promotion, 
supporing public sector’s promotion, promoting community 
support, elderly people’s club promotion and family's support 
promotion. The results of evaluation and confirmation of the 
model for promoting the integrated holistic health of the elderly 
in Buriram province by experts was suitable at the highest level.  
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บทน า 
 ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” ที่มีประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 
10.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรไทยทั้งหมด เป็นชาย 4.6 ล้าน
คน และหญิง 5.7 ล้านคน (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2559) ในการก้าวสู่สังคม 
ผู้สูงวัยนี้  จะส่งผลกระทบหลากหลายมิติอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้ต่อทุกคน 
โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีจ านวนมากขึ้น โดยผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพกาย
สุขภาพจิตปัญหาการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลและค่ารักษาพยาบาล ปัญหา
ความพิการ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาการถูกทอดทิ้ง
ปัญหาความว้าเหว่ และปัญหาด้านเศรษฐกิจ อีกทั้งปัญหาการปรับตัวเข้ากับ
คนในครอบครัวที่เป็นหลักส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุ (อรวรรณ์ คูหา และ 
นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์, 2552) โดยปัญหาสุขภาพกลุ่มโรคที่ผู้สูงอายุป่วย หรือ
รู้สึกไม่สบายมากที่สุด 5 ล าดับแรก คือ 1) โรคระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 
25.4 2) ระบบกล้ามเน้ือ เส้นเอ็นกระดูก ร้อยละ 21.9 3) โรคหัวใจหลอดเลือด 
ร้อยละ 15.9 4) โรคที่อาการไม่แจ้งชัดอื่น ร้อยละ 11  และ 5) โรคของ 
ต่อมไร้ท่อ ร้อยละ 8.7 (กรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2554) 
เป็นผลให้เกิดภาวะทุพพลภาพ หรือการด้อยสมรรถภาพย่อมส่งผลกระทบต่อ 
การเปลี่ยนสถานภาพและบทบาทใหม่ของผู้สูงอายุด้วย และส่งผลให้เกิดภาระ
ต่อระบบบริการตลอดจนงบประมาณด้านสุขภาพของประเทศ  
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 จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการพัฒนาจังหวัดด้วยตัวแบบระบบการบริหารจัดการ
รายกรณี  (B -  CM Model:  Buriram case management model)  โดย
ก าหนดเป้าหมายสูงสุด บุรีรัมย์สันติสุขบนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลาน
ชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุจังหวัดบุรีรัมย์ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2559 มีประชากรผู้สูงอายุจ านวน 228,469 คน ร้อยละ 
14.41 ซ่ึงมีแนวโน้มสูงขึ้น (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ , 2560)  
การพัฒนาผูสู้งอายุในจังหวัดบุรีรัมย์จึงควรได้รับการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดความ
สมบูรณ์ต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุมากที่สุด น าไปสู่การมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุ 
โดยมุ่งการพัฒนาแบบบูรณาการ ประสานร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมใน
กระบวนการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดทั้งเป็นการเชื่อมประสานเกี่ยวโยง
กันและกันอย่างลงตัวในการส่งเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ    
ซ่ึงประกอบด้วย 1) สุขภาวะทางกาย มีการพัฒนากาย การฝึกอบรมกาย  
มีปัจจัยสี่พอเพียงแก่การด าเนินชีวิต  2) สุขภาวะทางจิต การฝึกอบรมจิตใจ  
ให้เข้มแข็งมั่นคง เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย 3) สุขภาวะทางสังคม 
การมีสวัสดิภาพทางสังคม เป็นหนึ่งเดียวในระดับครอบครัว และ 4) สุขภาวะ
ทางปัญญาสามารถเข้าใจในจุดมุ่งหมายอันเป็นอุดมการณ์ชีวิตความรู้สึกส านึก
ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ 
  จากปัญหาสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นตามอายุของผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุข
ภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญใน
ระดับต้น ด้วยสถานการณ์และปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดข้อสงสัยว่าสุขภาวะ
องค์รวมของผู้สูงอายุอยู่ในระดับใด  มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อสุขภาวะองค์รวม  
และมีรูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการใน
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จังหวัดบุรีรัมย์อย่างไร  เพื่อเป็นสารสนเทศและเป็นตัวแบบในการส่งเสริมสุข
ภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการใน
จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ 

3. เพื่อสร้างและยืนยันตัวแบบการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  กรอบแนวคิดในการวิจัย การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบ
บูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ ดังภาพที่ 1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้ งนี้  เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี  (mixed methods 
research) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ด าเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
 การวิจัยระยะท่ี 1 เพื่อศึกษาระดับสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบ
บูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม
ของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้สูงอายุใน
จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 228,469 คน (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ , 
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2560) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุในจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 399 คน ค านวณ
ตามสูตร ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) แล้วสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) และผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวน 31 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive - sampling) 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ 
(X1) ความตระหนักรู้ในเรื่องสุขภาพ (X2) สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเหมาะสม 
(X3) ชมรมผู้สูงอายุ (X4) การสนับสนุนจากครอบครัว (X5) การส่งเสริมจาก
องค์กรภาครัฐ (X6) ความช่วยเหลือจากชุมชน (X7) ระบบบริการสาธารณสุข
เชิงรุก (X8)  ส่วนตัวแปรตาม คือ สุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
ในจังหวัดบุรีรัมย์ (Y) ตัวแปรตาม ได้แก่ สุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบ
บูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) สุขภาวะด้านกาย  
2) สุขภาวะด้านจิต 3) สุขภาวะด้านสังคม และ 4) สุขภาวะด้านปัญญา 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยระยะที่ 1 แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบตรวจสอบรายการ (check list) จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริม 
สุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ ตอนที่ 3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัด
บุรีรัมย์ ในตอนที่ 2 และ 3 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) (Likert, 1967) โดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดค่าคะแนนดังนี้ คือ  มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ 
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และตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมีลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบปลายเปิด (open end) 
 4. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด 
ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัย และนิยามศัพท์ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การ
วิจัย ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง .60 – 1.00 และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม  โดยน าไปทดลองใช้ (try out) กับผู้สูงอายุในจังหวัดบุรีรัมย์ที่
ไม่ใช่ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์อ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้เทคนิค item total 
correlation ไดค่้าอ านาจจ าแนกรายข้อ ระหว่าง .29 ถึง .87 และวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) 
(Cronbach, 1970) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .98 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  5.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไป คือ การแจกแจงความถี่ 
และค่าร้อยละ 

  5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับสุขภาวะองค์รวม และปัจจัยที่
ส่งผลต่อการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัด
บุรีรัมย์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) แล้วหาค่าเฉล่ียของค าตอบของแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ใน 
การแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
  4.51 – 5.00  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริม/สุขภาวะองค์รวมแบบ
บูรณาการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

  3.51 – 4.50  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริม/สุขภาวะองค์รวมแบบ
บูรณาการ อยู่ในระดับมาก 
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  2.51 – 3.50  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริม/สุขภาวะองค์รวมแบบ

บูรณาการ อยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51  - 2.50  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริม/สุขภาวะองค์รวมแบบ

บูรณาการ อยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.50  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริม/สุขภาวะองค์รวมแบบ

บูรณาการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 5.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมสุขภาวะองค์

รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ ใช้การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ แบบการเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน ( stepwise 
multiple regression analysis)  (ส าราญ มีแจ้ง, 2557) เพื่ออธิบายปัจจัยที่
ส่งผลต่อการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัด
บุรีรัมย์ โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตาม  และระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน ด้วยวิธีการหาระดับ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงที่เรียกว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ที่มีค่าเป็นบวก (+) หมายความว่าข้อมูลสองชุดเปลี่ยนแปลงตามกัน 
กล่าวคือ ถ้าค่าของตัวแปรหนึ่งสูง ค่าของอีกตัวแปรหนึ่งจะสูงไปด้วย  และถ้า
ค่าของตัวแปรหนึ่งต่ า ค่าของตัวแปรอีกตัวหนึ่งจะต่ าด้วย สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ที่มีค่าเป็นลบ (-) หมายความว่าข้อมูลสองชุดเปลี่ยนแปลงในทาง
ตรงกันข้ามหรือกลับกัน กล่าวคือ ถ้าค่าของตัวแปรหนึ่งสูง ค่าของอีกตัวแปร
หนึ่งจะต่ าและถ้าค่าของตัวแปรหนึ่งต่ าค่าของตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งจะสูง  
ค่าระดับความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation 
coefficient (r)) มีเกณฑ์การวัดระดับความสัมพันธ์ ดังนี้ ระหว่าง .001–.500  
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มีระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ า  ระหว่าง .501–.700  มีระดับความสัมพันธ์
ปานกลาง และระหว่าง .701 ขึ้นไป มีระดับความสัมพันธ์สูง ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน ควรมีค่าไม่เกิน .80 เพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหาการเกิดภาวะร่วมของตัวแปรในตัวแบบเส้นตรง (multicollinearity) 
ซ่ึงหมายถึง ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเองสูงมากเกินไปจนไม่เหมาะที่จะ
น าตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงเข้าไปในสมการทั้งสองตัว (ทรงศักดิ์   
ภูสีอ่อน, 2558) 

 5.4 วิเคราะห์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม
ของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  
เป็นข้อความที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นโดยการเขี ยนเป็น
ข้อความ โดยผู้วิจัยจัดการจัดกลุ่มสรุปประเด็นเรียบเรียงถ้อยค าใหม่ อธิบายใน
รูปตารางความถี่ ร้อยละ 
  การวิจัยระยะที่ 2 สร้างและยืนยันตัวแบบการส่งเสริมสุขภาวะของ 
องค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ผู้วิจัยได้น าผลจากการวิจัยในระยะที่ 1 มาสร้างตัวแบบขึ้นเพื่อใช้เป็น
แบบจ าลองในการพิจารณา และท าการยืนยันตัวแบบด้วยวิธีการยืนยันจาก
ผู้เชี่ยวชาญ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและยืนยันตัวแบบการส่งเสริมสุขภาวะองค์
รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยด าเนินการศึกษา
เอกสารวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม
ของผู้สูงอายุ เพื่อร่างตัวแบบการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม 
 1. กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 31 คน ได้แก่ 
ตัวแทนจากศูนย์อนามัยที่  9 นครราชสีมา จ านวน 1 คน ตัวแทนจาก
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โรงพยาบาล จ านวน 4 คน ตัวแทนจากส านักงานสาธารณสุข จ านวน 4 คน 
ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 4 คน ตัวแทนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 4 คนตัวแทนจากคณะสงฆ์ จ านวน 4 รูป 
ตัวแทนจากอาจารย์มหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน ตัวแทนจากพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 1 คน ตัวแทนจากศูนย์
สงเคราะห์ผู้สูงอายุจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 1 คนและตัวแทนผู้สูงอายุ จ านวน  
4 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบตรวจสอบยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ  
(Eisner, 1976) ตัวแบบการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบ 
บูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์โดยผู้วิจัยน าผลจาการวิจัยในระยะที่ 1 และจาก
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง มาสร้างตัวแบบขึ้นเพื่อใช้ เป็น
แบบจ าลองในการพิจารณา ตรวจสอบยืนยัน  โดยให้ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ 
และผู้เกี่ยวข้อง ท าการวิพากษ์ พร้อมให้ค่าคะแนน ตัวแบบการส่งเสริมสุข
ภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า ผู้วิจัยได้แบ่งระดับความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้ตาม
วิธีการของลิเคิร์ท 5 ระดับ และน าผลมาปรับปรุงเป็นตัวแบบการส่งเสริม 
สุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุในจังหวัดบุรีรัมย์และข้อเสนอแนะ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย  การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการสร้าง 
ตัวแบบการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุ ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดย  
การตอบแบบตรวจสอบยืนยัน โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 31 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากข้อเสนอแนะ ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมท าการบันทึกภาพ บันทึกเสียงทุกเนื้อหา 
และท าการสังเคราะห์ข้อมูลจากการวิจารณ์ และข้อเสนอแนะจากการถอด
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ข้อความเพื่อน ามาเทียบเคียงกับบริบทของการวิจัย และปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ จาก
แบบสอบถามและขอรับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ในการยืนยันตัวแบบ
วิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบยืนยัน และน าผลมาปรับปรุงเป็นตัวแบบการส่งเสริม
สุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ เกณฑ์ในการ
พิจารณาตัวแบบการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการใน
จังหวัดบุรีรัมย์ ซ่ึงแนวทางการพัฒนาให้ผู้ เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยเลือกคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ย  (mean) ตั้งแต่ 3.41 ขึ้นไป 
ค่ามัธยฐาน (median) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(interquartile range: IQR) ตั้งแต่ 1.50 ตามเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด 
(2553) ลงมา เพื่อน ามาเขียนเป็นตัวแบบการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป  
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยระยะที่ 1 เพื่อศึกษาระดับสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมสุขภาวะองค์
รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 1. สุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสังคม รองลงมา 
คือ ด้านกาย ด้านปัญญา และด้านจิต ตามล าดับ 
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบ 
บูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
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พบว่า ด้านความตระหนักรู้ในเรื่องสุขภาพมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ และด้านการสนับสนุนจากครอบครัว ตามล าดับ 
 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ 
  3.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวพยากรณ์กับตัวพยากรณ์ 
และตัวพยากรณ์กับตัวแปรตาม ผู้วิจัยตรวจสอบภาวะร่วมของตัวแปรในตัว
แบบเส้นตรง เพื่อเป็นการยืนยันว่าตัวแปรท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ไม่มี
ความสัมพันธ์กันสูงจนอาจเกิดผลต่อการวัดในสิ่งเดียวกัน หรือท านายซ้ าซ้อน
กัน ซ่ึงท า ให้ผลในการวิ เคราะห์ไม่ เที่ยงตรง ผลการวิ เคราะห์ด้วยค่า
คลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (tolerance) ของตัวแปรสังเกตที่มีค่าต่ ากว่า .01 
และ ค่าองค์ประกอบความแปรปรวนที่สูงกว่าความเป็นจริง  (variance 
inflation factor: VIF) ที่มีค่ามากกว่า 10 ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวพยากรณ์กับตัวพยากรณ์ และ
ตัวพยากรณ์กับตัวแปรตาม 

ตัว
แปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y 
X1 1 .754** .746** .426** .580** .448** .474** .464** .720** 
X2  1 .748** .457** .636** .522** .484** .445** .710** 
X3   1 .490** .658** .517** .526** .467** .725** 
X4    1 .536** .577** .684** .707** .565** 
X5     1 .538** .580** .580** .615** 
X6      1 .705** .606** .610** 
X7       1 .693** .651** 
X8        1 .632** 
Y         1 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  จากตารางท่ี 1 ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปร พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นบวก แสดงถึงความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปรระหว่าง .426 ถึง 
.725 ซ่ึงเป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปรไม่เกิน .80 จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหา
ความสัมพันธ์กันระหว่างคู่ตัวแปร  
  นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบตัวแปรจากค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .539 ถึง .616 ซ่ึงมีค่าสูงกว่า .01 โดยตัวแปรที่มีค่าต่ า
ที่สุดคือ ด้านความช่วยเหลือจากชุมชน โดยตัวแปรที่มีค่าสูงที่สุดคือ ด้านการ
ส่งเสริมจากองค์กรภาครัฐ และเมื่อพิจารณาค่าองค์ประกอบความแปรปรวนที่
สูงกว่าความเป็นจริง พบว่า มีค่าระหว่าง 2.153 ถึง 2.894 ซ่ึงที่ค่าน้อยกว่า 10 
โดยตัวแปรที่มีค่าต่ าที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมจากองค์กรภาครัฐ โดยตัวแปรที่มี
ค่าสูงที่สุดคือ ด้านความช่วยเหลือจากชุมชน จึงสรุปได้ว่าวิธีตรวจสอบตัวแปร
จาก ค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ค่าองค์ประกอบความแปรปรวนที่สูงกว่า
ความเป็นจริง และความสัมพันธ์ร่วมระหว่างคู่ตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวใน
การศึกษาครั้งนี้  ไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ 
 3.2 ผลการวิ เคราะห์การถดถอยพหุ คูณของตั วแปรพ ยากรณ์   
แบบการเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน ดังปรากฏตามตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ 

ตัวแปรพยากรณ์ b β SEb t 
ด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเหมาะสม (X3) .187 .229 .039 4.844** 
ด้านระบบบริการสาธารณสุขเชิงรุก  (X8) .136 .189 .033 4.108** 
ด้านความตระหนักรู้ในรู้เรื่องสุขภาพ (X2) .159 .198 .038 4.159** 
ด้านพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ (X1) .166 .190 .041 4.049** 
ด้านการส่งเสริมจากองค์กรภาครัฐ (X6) .081 .102 .032 2.499* 
ด้านความช่วยเหลือจากชุมชน (X7) .090 .122 .038 2.358* 

a = .623  R = .837   R2 = .701  S.E.est. = .294   F = 152.590  Sig. = .01, .05 
  

  จากตารางท่ี 2 พบว่า ตัวแปรอิสระ (X) ที่สามารถพยากรณ์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อตัวแปรตาม (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า มีตัวแปร
อิสระ 6 ตัว คือ ด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยเหมาะสม (X3) ด้านระบบบริการ
สาธารณสุขเชิงรุก (X8) ด้านความตระหนักรู้ในรู้เรื่องสุขภาพ (X2) ด้าน
พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ (X1) ด้านการส่งเสริมจากองค์กรภาครัฐ (X6) และ
ด้านความช่วยเหลือจากชุมชน (X7) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (r) 
เท่ากับ .837 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .701 โดยมีอ านาจ 
ในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 70.10  
 ผลการวิจัยระยะที่ 2 สร้างและยืนยันตัวแบบการส่งเสริมสุขภาวะองค์
รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 จากผลการวิจัยในระยะที่ 1 ผู้วิจัยสร้างตัวแบบขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบจ าลอง
ในการพิจารณา และท าการยืนยันตัวแบบด้วยวิธีการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึง
ผลการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ ในการวิพากษ์ร่างตัวแบบ สรุปได้ว่าตัวแบบ  
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การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประกอบด้วย ความร่วมมือเร่ิมจากระดับปัจเจกบุคคลได้แก่ ความเหมาะสมใน
สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย พฤติกรรมความตระหนักรู้ องค์กรในชุมชน
จนกระทั่งผู้ออกนโยบายและแผนงาน  ร่วมกันพัฒนากลยุทธ์หรือตัวบ่งช้ีใน
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้เกิดปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัย 
 

 
 

ภาพที่ 2 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 
ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
  จากภาพที่ 2 ผลจากการประเมิน ตัวแบบการส่งเสริมสุขภาวะองค์
รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมมีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกันมาก 
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัด
บุรีรัมย์  
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สรุปการวิจยั 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบ
บูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้  
 1. ระดับสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ 
พบว่า สุขภาวะองค์ของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.61, S.D. = .53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียง
อันดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสังคม (�̅�𝑥  = 3.69, S.D. = .60) อันดับ
สอง คือ ด้านกาย (�̅�𝑥  = 3.65, S.D. = .60) อันดับสาม คือ ด้านปัญญา (�̅�𝑥 = 
3.62, S.D. = .60) และอันดับสุดท้าย คือ ด้านจิต (�̅�𝑥 = 3.47, S.D. = .62) 
ตามล าดับ 
 2.  ปั จจั ยที่ มี ผลต่อการส่ ง เสริมสุขภาวะอง ค์รวมของผู้ สู งอายุ 
แบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์  สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริม 
สุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.59) ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปร
พยากรณ์ แบบการเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน พบว่า ตัวแปรอิสระ (X) ที่สามารถ
พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซ่ึงจากผลการวิจัย พบว่า โมเดลที่ 6 มีตัวแปรอิสระ 6 ตัว คือ ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่อาศัยเหมาะสม (X3) ด้านระบบบริการสาธารณสุขเชิงรุก (X8) ด้านความ
ตระหนักรู้ในเรื่องสุขภาพ (X2) ด้านพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ (X1) ด้านการ
ส่งเสริมจากองค์กรภาครัฐ (X6) และด้านความช่วยเหลือจากชุมชน(X7)  มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .837 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
(R2) เท่ากับ .701 โดยมีอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 70.10  ส าหรับปัจจัย
พยากรณ์ที่เป็นตัวพยากรณ์การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบ
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บู ร ณา ก า ร ใ น จั ง ห วั ด บุ รี รั ม ย์  ที่ ไ ม่ มี นั ย ส า คัญ ท า งส ถิ ติ  จ า น ว น  
2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านชมรมผู้สูงอายุอายุ (X4) และ ด้านการสนับสนุนจาก
ครอบครัว (X5) 
 3. ตัวแบบการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการใน
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 31 คน ในการวิพากษ์ 
ร่างตัวแบบ สรุปได้ว่าตัวแบบการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบ
บูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยเหมาะสม 
2) ส่งเสริมระบบบริการสาธารณสุขเชิงรุก 3) ส่งเสริมความตระหนักรู้ในรู้เรื่อง
สุขภาพ 4) ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ 5) ส่งเสริมการส่งเสริมจาก
องค์กรภาครัฐ 6) ส่งเสริมความช่วยเหลือจากชุมชน  
  ผลการจากการประเมิน ตัวแบบการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 31 คน  
ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกันมาก (mean = 4.56, median = 4.62, mod 
= 4.69, IQR = .54) 
 อภิปรายผลการวิจัย  
  ระดับสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์อยู่
ในระดับมาก เป็นผลมาจากการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์
สังคมผู้สูงอายุทั้งในส่วนของสังคมระดับโลกและในส่วนของประเทศไทยได้มี
การเตรียมความพร้อมได้ระดับหนึ่ง  ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ดีขึ้น ผู้สูงอายุมีอายุเฉลี่ยที่มากขึ้น และจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ 
อีกทั้งในส่วนของผู้สูงอายุเองเริ่มให้ความส าคัญและตระหนักในเรื่องสุขภาพ
ของตนเองมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ทวีชัย เชสูงเนิน (2554) ได้ศึกษาความอยู่
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ดีมีสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกสมาคมข้าราชการ
บ าเหน็จบ านาญและผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น พบว่า ระดับความอยู่ดีมีสุขของ
กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มีการประเมินด้วยตัวบุคคลเองนั้น พบว่า มีระดับ
ความอยู่ดีมีสุขมาก และสอดคล้องกับ เกศสิรี ปั้นธุระ (2552) ได้ศึกษาวิถีชีวิต
ที่มีผลต่อการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ประชาชนมีสุขภาวะรวมอยู่ในระดับดี  
 ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
ในจังหวัดบุรีรัมย์ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย
เหมาะสม มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการใน
จังหวัดบุรีรัมย์  เนื่องจากบ้านหรือที่พักอาศัยโดยพื้นฐานแล้วคือสิ่งจ าเป็นอย่าง
มากต่อการอยู่อาศัยของบุคคล ส าหรับการปรับตกแต่งหรือสร้างบ้านเพื่อให้
สอดคล้องกับผู้อาศัยก็เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อความสภาพ
ร่างกายและจิตใจและความเป็นอยู่ของคนในบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุ
พักอาศัยอยู่ด้วย สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (2552) กล่าวว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัยและ  
การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมถือว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ 
พื้นบ้านราบเรียบสม่ าเสมอ มีแสงสว่างเพียงพอ เป็นต้น สอดคล้องกับศูนย์
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (2550) ได้กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมของ
การสาธารณสุขในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังว่า การที่ประชากร
โลกมีอายุยืนยาวขึ้น ถือว่าเป็นความส าเร็จของการสาธารณสุข และเป็นผลของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จ าเป็นต้องการผู้มาดูแลซ่ึงผู้ดูแลอาจจะเป็น
บุคคลในครอบครัว อีกทั้งการตระหนักรู้ในสิ่งนั้น ๆ ในส่วนของเรื่องสุขภาพ 
ก็เช่นกัน เมื่อเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องของสุขภาพแล้วย่อมส่งผลต่อ 
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การปฏิบัติการแสดงออกต่อสุขภาพในทางที่ดีของบุคคล  การรับประทานที่ถูก
หลักโภชนาการหรือเหมาะสมกับวัย  การออกก าลั งกายที่ เหมาะสม  
การพักผ่อนที่เพียงพอ การขับถ่ายที่เหมาะสม การหลีกเล่ียงจากอุบัติเหตุ และ
การงดเว้นจากสิ่งเสพติด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นตัวก าหนดสุขภาพของบุคคลให้
เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ สอดคล้องกับสุจินต์ ปรีชามารถ (2555) ได้ให้
ความหมายเกี่ยวกับ พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่บุคคล
กระท าเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย ไม่ว่าสิ่งนั้นจะสังเกตได้หรือไม่ รวมถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ซ่ึงสามารถวัดได้โดยใช้เครื่องมือ เช่น ความคิด  
ความเชื่อ ความรู้สึกความชอบ ความสนใจ รวมทั้งการส่งเสริมจากองค์กร
ภาครัฐ มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการใน
จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
 ทั้งนี้กฎหมาย และนโยบาย หรือแผนซ่ึงเป็นเครื่องมือแห่งรัฐใน 
การด าเนินกิจกรรมทางภาครัฐ ในส่วนของผู้สูงอายุกฎหมายและนโยบาย 
รวมทั้งแผนต่าง ๆ มีความพร้อมเพื่อให้รัฐได้ด าเนินการ เช่น พระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 -
2564) ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือส่วนช่วยให้เกิดความ
สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของรัฐเพื่อผู้สูงอายุ การส่งเสริมจากภาครัฐ 
จึงเป็นส่วนส าคัญต่อสุขภาพผู้สูงอายุสอดคล้องกับ บุญทิพย์ สิริธรังษี และคณะ 
(2555) ได้ศึกษากลยุทธ์สู่ความส าเร็จในการอยู่ตามล าพังของผู้สูงอายุ พบว่า 
ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพังมีความต้องการให้มีการช่วยเหลือจากรัฐมากที่สุด และ
สิ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุในการด ารงชีวิตอยู่ตามล าพัง พบว่า ส่วนใหญ่
ต้องการให้มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพจากรัฐ ร้อยละ 77.29 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน  
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การด ารงชีพและการรักษาพยาบาลโรคต่าง  ๆ ที่จ าเป็นมากขึ้นตามวัย  
จากผลการวิจัยยังพบว่า ปัจจัยชมรมผู้สูงอายุและปัจจัยการสนับสนุนจาก
ครอบครัว  ไม่ส่งผลต่อสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัด
บุรีรัมย์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจัยดังกล่าวทั้ง 2 ยังไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหา
เดือดร้อนกรณีต่าง ๆ ได้แก่ การจัดสวัสดิการตามปัญหา งบประมาณ
ด าเนินงานในการจัดกิจกรรม จัดหาเครื่องออกก าลังกายและวัสดุอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ ให้กับชุมชน และจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพร่วมกับหน่วยงานและองค์กร
ต่าง ๆ ซ่ึงจะต้องอาศัยแรงผลักดันและการสนับสนุนจากภายนอกร่วม ดังที่
แนวคิดของสุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ (2552) ที่ระบุถึง บทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบขององค์กรภาคต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
ได้แก่ องค์กรระดับนโยบายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทหลักใน
การจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งสถานบริการทางสุขภาพ ล้วนมี
บทบาทหลักในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน 
 ผลการสร้างและยืนยันรูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้เน่ืองจากผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยระยะที่ 1 
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากบทวิพากษ์ของผู้เชี่ยวชาญ 
ซ่ึงได้ตัวแบบ 1) ด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยเหมาะสม 2) ด้านระบบบริการ
สาธารณสุขเชิงรุก 3) ด้านความตระหนักรู้ในเรื่องสุขภาพ 4) ด้านพฤติกรรม
สุขภาพผู้สูงอายุ  5) ด้านการส่งเสริมจากองค์กรภาครัฐ และ 6) ด้าน 
ความช่วยเหลือจากชุมชน อีกทั้งผลการประเมินเพื่อยืนยันตัวแบบการส่งเสริม
สุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ มีเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด ได้ผ่านการประเมินยืนยันจากผู้ เชี่ยวชาญ 31 คน  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินยืนยัน พบว่า ตัวแบบ  
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การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้
จากการศึกษาในครั้งนี้ มีความเป็นไปได้อย่างเหมาะสมทุกแนวทาง ซ่ึงเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของการวิเคราะห์ กล่าวคือ ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นที่สอดคล้อง
กันมาก ทั้งนี้การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการต้อง
อาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน  โดยการส่งเสริมแต่ละด้านให้เกิดความยั่งยืน 
เช่น ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยเหมาะสม ระบบบริการสาธารณสุขเชิงรุก 
ความตระหนักรู้ในรู้เรื่องสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมจาก
องค์กรภาครัฐ ความช่วยเหลือจากชุมชน และส่งเสริมการสนับสนุนจาก
ครอบครัว เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยเหมาะสม 
ปัจจัยด้านระบบบริการสาธารณสุขเชิงรุก ปัจจัยด้านความตระหนักรู้ในเรื่อง
สุขภาพ ปัจจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านการส่งเสริมจาก
องค์กรภาครัฐ ปัจจัยด้านความช่วยเหลือจากชุมชน ปัจจัยด้านชมรมผู้สูงอายุ 
และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัวส่งผลต่อสุขภาวะองค์รวมของ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการในจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนั้นจึงควรมีการเสนอให้ภาครัฐ
ก าหนดทิศทางแนวนโยบายในการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบ
บูรณาการในแต่ละปัจจัยดังกล่าว เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการมีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า สุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุแบบบูรณาการใน
จังหวัดบุรีรัมย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ควรมีการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของ
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ผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้
ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี ดังนี้ 
  2.1 สุขภาวะด้านกาย ควรส่งเสริมการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับวัย 
เช่น  การร ามวยจีน การฝึกโยคะ การท ากายบริหาร เป็นต้น ควรส่งเสริม 
การรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย เช่น อาหารที่ย่อยง่าย  มีใยอาหารสูง  
ตรงต่อเวลาครบทั้ง 3 มื้อ เป็นต้น ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนอนหลับพักผ่อน
อย่างเพียงพอ ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เล่นกีฬาที่เหมาะสมกับวัย เช่น เปตอง 
การปั่นจักรยาน การเดินวิ่ง เป็นต้น ควรส่งเสริมหลักวิธีการนอนที่ถูกต้องของ
ผู้สูงอายุ ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุหลีกเล่ียงอาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดโทษ
ต่อร่างกาย สถานที่สาธารณะต่าง ๆ ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้สูงอายุ เช่น ไม้เท้า รถเข็น เป็นต้น  
  2.2 สุขภาวะด้านจิต ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในสังคม ควรส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้ท างานอดิเรก ควรมีกิจกรรมให้ก าลังใจแก่ผู้สูงอายุ ควรส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือหรือแนะน าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ให้กับผู้อื่น ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจในตนเองกับสิ่งที่
ผ่านมาในชีวิต ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 
เมื่อถูกกระทบจากสิ่งที่ท าให้เกิดความไม่พอใจ ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เตรียมความพร้อม 
ในการเผชิญกับเหตุการณ์ไม่ดีที่จะเกิดในวันข้างหน้า เช่น ความพลัดพราก 
จากสิ่งที่รักตลอดทั้งความตาย เป็นต้น 
  2.3 สุขภาวะด้านสังคม ควรส่งเสริมให้ครอบครัวได้มีบทบาทส าคัญใน
การดูแลผู้สูงอายุ ควรให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์กับผู้สูงอายุด้วยกัน ควรมี
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การเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ควรส่งเสริมการเยี่ยมผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุด้วยกัน เช่น ผู้สูงอายุรุ่นน้องเยี่ยม
ผู้สูงอายุรุ่นพี่ ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ติดสังคมได้พัฒนาตนเองบ่อย ๆ ชุมชน
ควรคอยเฝ้าระวังอันตรายต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอายุ  
  2.4 สุขภาวะด้านปัญญา ควรส่งเสริมให้ผู้ สู งอายุ ได้มี เวที ใน 
การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา ควรส่งเสริมผู้สูงอายุเกิดความรู้ 
ความเข้าใจหลักการด าเนินชีวิตกับผู้สูงอายุ ควรสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ  
ความสูงอายุให้กับผู้สูงอายุ ควรสร้างผู้สูงอายุให้มีความมั่นใจ เห็นความส าคัญ
ว่าการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มที่ตัวผู้สูงอายุเอง ควรมีกิจกรรมที่เตรียมพร้อมก่อน
ถึงวัยสูงอายุ ควรสร้างให้ผู้สูงอายุตระหนักต่อสุขภาพหรือรับรู้ภาวะสุขภาพของ
ตนเอง 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมกับสภาพสังคมผู้สูงอายุ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ 
 2. ควรมีการศึกษาสมรรถนะในการท างานเมื่อเกษียณ เพื่อลดปัญหา 
การว่างงานในผู้สูงอายุ 
 3. ควรมีการศึกษารูปแบบการสร้างงานสร้างอาชีพที่เหมาะสมกับวัย 
ในผู้สูงอายุ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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ยุภาศ ซ่ึงได้กรุณาให้ค าแนะน าตรวจแก้ข้อบกพร่องต่างๆ ให้สมบูรณ์ที่สุด 
ผู้ วิจัยมีความซาบซ้ึงในความเมตตากรุณาของอาจารย์ เป็นอย่างยิ่ ง  
ขออนุโมทนาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับความส าเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

The Relationship Between External Factors and Business 
Success of Small and Medium Enterprises  

in Chachoengsao Province 
 
เชาวลิต ประสิทธิ1์* กนกพร  ชัยประสิทธิ์2 

Chawalit  Prasit1* Kanokporn  Chaiprasit2 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยทั่วไปของกิจการที่มี
ผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2) ศึกษาระดับ
ความส าคัญของปัจจัยภายนอก และ ความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยภายนอกกับความส าเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูลจ านวน 393 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 ตัว
แปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทั่วไปของกิจการ ประกอบด้วย ขนาดของ
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กิจการ รูปแบบของกิจการ ลักษณะกิจการ จ านวนพนักงาน และระยะเวลาใน
การด าเนินกิจการ ตัวแปรภายนอก คือ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย การเติบโต การท าก าไร และความมั่นคง
ทางธุรกิจ 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทั่วไปของกิจการส่งผลต่อความส าเร็จ ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยลักษณะกิจการ 
จ านวนพนักงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความส าเร็จของกิจการแตกต่างกัน 
ระดับความส าคัญของปัจจัยภายนอกและความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และผลการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมและเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในระดับปานกลาง ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยภายนอก ความส าเร็จของธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the general 
factors of business that affect the success of small and medium 
enterprises, 2) to study the importance levels of external factors 
and the success of small and medium enterprises and 3) to study 
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the relationship of external factors and the success of small and 
medium enterprises. The sample used in this study was 393 
entrepreneurs of small and medium enterprises in Chachoengsao 
Province. The research instrument for collecting data was a 
questionnaire. The statistics used for analyzing the data were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test statistic, 
one way ANOVA and correlation anlyse at the significance level of 
.05. Variables used in analyzing general factors’s data of business 
consist of size of business, types of business structures, forms of 
business, number of employees and length of business. The 
external variables were politics, economic, society and culture, and 
technology. The dependent variable was the success of small and 
medium enterprises consist of growth, profit capability and 
business stability. 
 The results of the study found that general factors of business 
effected to the success of small and medium enterprises in 
Chachoengsao Province which have a difference of forms of 
business and number of employees were affect the difference of 
small and medium enterprises’s success. The overall importance 
level of external factors and the success of small and medium 
enterprises were at the moderate level. The result of relationship 
analysis fount that the external environment factors consists of 
politics, economic, society and culture, and technology had a 
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relationship to the success of small and medium enterprises in 
Chachoengsao Province at the moderate level with the significance 
of .05 
 
Keywords: External Factors, Business Success, Small and Medium 
Enterprises 
 
บทน า 
  บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (small and medium 
enterprises: SMEs) เป็นพลังส าคัญที่สนับสนุนการเติบโตในทุกภาคส่วนของ
เศรษฐกิจไทย เป็นเสมือนฟันเฟืองที่ท าให้เครื่องจักรใหญ่ของประเทศเดินไป
ข้างหน้าได้ เป็นกลไกช่วยกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปสู่ภาค
ประชาชนจากตัวเลขของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2560) แสดงโครงสร้าง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (gross domestic product: GDP) ของประเทศ
จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และตามขนาดวิสาหกิจใน ปี พ.ศ. 2559 
พบว่า โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภาคนอกเกษตร ยังคงมี
วิสาหกิจขนาดใหญ่เป็นตัวขับเคลื่อนที่มีความส าคัญ โดยมีสัดส่วนมูลค่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 43.4 ขณะที่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีสัดส่วนร้อยละ 42.2 โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา พบว่า
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนมีสัดส่วนใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของวิสาหกิจขนาดใหญ่ แสดงถึงบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีมากขึ้น
เร่ือย ๆ   
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  ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยก าลังเข้าสู่บริบทใหม่ที่ เรียกว่า “Thailand’s 
New Normal” จากในอดีตผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเคยมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5 แต่ในทศวรรษต่อไปอาจโตเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ 3 
เท่านั้น ส าหรับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากสาเหตุหลายด้าน 
อาทิเช่น การที่สังคมไทยก าลังกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูง 
ปัญหาของธุรกิจแต่ละภาคส่วน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวน
เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร 
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอมริกา และความผันผวน
ของราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และ
ถือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ (มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ
คลัง, 2559) เมื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องเผชิญ
กับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และโดยเฉพาะเทคโนโลยี  
ซ่ึงล้วนมีความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจ การปรับตัวให้พร้อมรับกับ 
การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นทางออกส า คัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจ  
ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และที่ก าลังจะเกิดมากขึ้นในอนาคต 
ล้วนเป็นความท้าทายที่ท าให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จ าเป็นจะต้องเรียนรู้และเตรียมพร้อมรับมือ 
  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คาดการณ์ว่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2560-2564 แต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเล็กน้อย โดยในระยะ
สั้น พบว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ได้แก่ ก าลังซ้ือของผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัว เศรษฐกิจไทยมีอัตราการ
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เติบโตที่ลดลง การขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบที่มี
แนวโน้มสูงขึ้น การแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกภูมิภาค ทั้งนี้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะได้รับผลกระทบจากสาเหตุข้างต้นมาก 
หากไม่มีการแก้ไขอาจท าให้ปัญหาดังกล่าวกลายเป็นอุปสรรคต่อการด าเนิน
ธุรกิจของ SMEs ในระยะยาวได้ (มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 
2559) 
  ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยผลกระทบมีทั้งปัจจัยเชิงบวก และปัจจัยเชิงลบ โดยมีหลักการส าคัญ คือ 
การวิเคราะห์ให้เห็นถึงอุปสรรคและโอกาสที่จะกลายเป็นปัจจัยหลัก ที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยมีสาระส าคัญที่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกซ่ึงประกอบไปด้วย ปัจจัยด้าน
การเมือง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและเทคโนโลยี เป็นแนวความคิดหลัก
ในการวิจัย 
 
วัตถ ุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาปัจจัยทั่วไปของกิจการที่มีผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  
 2. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยภายนอก และ ความส าเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยภายนอกกับความส าเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ประกอบกิจการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึ งมีจ านวนสถาน
ประกอบการทั้งสิ้น 21,741 บริษัท (ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา , 2560) 
การสุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษา ได้ท าการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
ด้วยสูตรของ Yamane (1973) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคือ 393 ตัวอย่าง โดยมี
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
95 
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  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
คร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะครอบคลุมปัจจัยส าคัญท้ัง  
3 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยทั่วไปของกิจการ ปัจจัยภายนอก และปัจจัยความส าเร็จ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีขั้นตอนการพัฒนาแบบสอบถาม
ดังต่อไปนี้ 
   ปัจจัยทั่วไปของกิจการ พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม จากนั้นท าการก าหนดเป็นรายข้อค าถาม แบ่งออกเป็น 
ด้านขนาดของกิจการ รูปแบบของกิจการ ลักษณะของกิจการ จ านวนพนักงาน 
และระยะเวลาในการด าเนินกิจการ โดยมาตรวัดเป็นแบบนามบัญญัติ 
(nominal scale) และมาตรวัดแบบอันดับ (ordinal scale) 
   ปัจจัยภายนอก เป็นแบบสอบถามที่ปรับปรุงมาจาก ศิริญา ตังนฤมิตร 
(2558)  ที่ปรับปรุงมาจาก แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ได้ระบุขอบเขตของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี โดยแบ่งมาตรวัด
ออกเป็น 5 ระดับแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ส าหรับการวัด
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อตัวแปร
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรทั้ง 4 ด้าน 
   ปัจจัยความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็น
แบบสอบถามที่ปรับปรุงมาจาก ปภพพล เติมธีรกิจ (2555) ได้ระบุขอบเขต
เกี่ยวกับความส าเร็จของการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ได้แก่ การเติบโต การท าก าไร และความมั่นคงทางธุรกิจ โดยแบ่งมาตรวัด
ออกเป็น 5 ระดับ แบบมาตราส่วนประมาณค่า ส าหรับการวัดความคิดเห็นของ
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ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อตัวแปรปัจจัยความส าเร็จ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  3. การวิเคราะห์ทางสถิติ 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 
statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิง
อนุมาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทั่วไปของกิจการ 
ต่อความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะใช้สถิติเปรียบเทียบ 
t-test ส าหรับการเปรียบไม่เกิน 2 กลุ่ม และใช้ F-test ส าหรับการเปรียบเทียบ
ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป และพิจารณาค่า test of homogeneity of variances 
พร้อมทั้ งทดสอบความแตกต่างรายกลุ่ม เป็นราย คู่ในส่วนวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์แบบ 
Pearson correlation ระหว่างตัวแปร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ซ่ึงพิจารณาว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และมี
ความสัมพันธ์กันในระดับใด จะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)  
 4. การแปลผลข้อมูล 
  การแปลผลข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรปัจจัยภายนอก และความส าเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในส่วนนี้จะก าหนดเกณฑ์ส าคัญในการแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยก าหนดระดับ
การรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นออกเป็น 5 ระดับ จาก
การค านวณสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 
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อันตรภาคชั้น   =    (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด) 
        จ านวนชั้น 

   =    (5 - 1) 
            5 
  =    .8 

   การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลีย่ 
  4.21-5.00 หมายถึง สูงมาก 
  3.41-4.20 หมายถึง มาก 
  2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง 
  1.81-2.60 หมายถึง ต่ า 
  1.00-1.80 หมายถึง ต่ ามาก 
 การแปลความระดับความสัมพันธ์ ซ่ึงพจิารณาว่าตวัแปรมีความสัมพันธ์
กันหรือไม่ และมีความสัมพันธ์กันในระดับใด จะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549) 
ค่า r มีค่ามากกว่า .90       แสดงว่า มีความสัมพันธก์ันในระดับสูงมาก 
ค่า r มีค่าระหวา่ง .70-.89  แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
ค่า r มีค่าระหวา่ง .30-.69  แสดงว่า มีความสัมพันธก์ันในระดับปานกลาง 
ค่า r มีค่าระหวา่ง .01-.29  แสดงว่า มคีวามสัมพันธก์ันในระดับต่ า 
ค่า r มีค่าเท่ากับ 0          แสดงว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย 
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ผลการวิจัย  
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยทั่วไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 ขนาดของกิจการ พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่เป็น วิสาหกิจขนาด
ย่อม จ านวน 210 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 53.44  ที่เหลือวิสาหกิจขนาดกลาง 
จ านวน 183 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 46.56 
 รูปแบบกิจการ พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ เป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญที่จดทะเบียนนิติบุคคล 290 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 73.79 กิจการส่วน
บุคคล 89 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 22.65 ที่เหลือจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน  
14 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.56 
 ลักษณะกิจการ พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ มี ลักษณะเป็น 
กิจการผลิตสินค้า/ให้บริการ 288 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 73.28 กิจการค้า
ปลีก 76 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 19.34 ที่เหลือเป็นกิจการค้าส่ง 29 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 7.38 
 จ านวนพนักงาน พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่มีจ านวนพนักงาน 
ไม่เกิน 15 คน จ านวน 151 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 38.42 รองลงมาได้แก่
จ านวนพนักงาน 51 - 200 คน จ านวน 115 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 29.26 
จ านวนพนักงาน 16–50 คน จ านวน 97 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 24.68  และ
จ านวนพนักงาน 200 คนขึ้นไป จ านวน 30 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 7.64 
ตามล าดับ 
 ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่  
มีระยะเวลาในการด าเนินกิจการ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 170 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 43.26 รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ ระหว่าง  
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5 - 10 ปี จ านวน 111 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 28.24 ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจการอยู่ระหว่าง 10 - 15 ปี จ านวน 75 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 19.08 และ 
ระยะเวลาในการด าเนินกิจการต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 37 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
9.42 ตามล าดับ 
 

 ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยภายนอก 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับของ
ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอก �̅�𝑥 S.D. แปลผล อันดับ 
1. ด้านการเมือง 2.13 1.04 ต่ า 4 
2. ด้านเศรษฐกิจ 2.67 .87 ปานกลาง 3 
3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 3.46 .89 มาก 1 

4. ด้านเทคโนโลยี 3.41 .86 มาก 2 
ภาพรวม 2.62 .77 ปานกลาง - 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยภายนอก พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญของปัจจัยภายนอกโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.62 (S.D. = .77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถ
เรียงอันดับได้  ดังนี้  ด้ านสังคมและวัฒนธรรมผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.46 (S.D. = .89) ด้านเทคโนโลยี 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.41 (S.D. = 
.86) ด้านเศรษฐกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ย 2.67 (S.D. = .87)  และด้านการเมือง ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญอยู่ในระดับต่ า มีค่าเฉลี่ย 2.13 (S.D. = 1.04) ตามล าดับ 
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 ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความส าคัญของความส าเร็จของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับของ
ความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ความส าเร็จของธุรกิจ �̅�𝑥 S.D. แปลผล อันดับ 
1. ด้านการเติบโต 2.95 1.06 ปานกลาง 2 
2. ด้านการท าก าไร 2.84 1.13 ปานกลาง 3 
3. ด้านความม่ันคงทางธุรกิจ 3.15 1.13 ปานกลาง 1 

ภาพรวม 2.92 1.01 ปานกลาง - 
 
 จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาระดับความส าคัญของความส าเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
ของความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.92 (S.D. = 1.01) เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
สามารถเรียงอันดับได้ ดังนี้  ด้านความมั่นคงทางธุรกิจ มี ค่าเฉลี่ย 3.15  
(S.D. = 1.13) ด้านการเติบโต มีค่าเฉลี่ย 2.95 (S.D. = 1.06) และ ด้านการท า
ก าไร มีค่าเฉลี่ย 2.84 (S.D. = 1.13)  ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทั่วไปของกิจการที่แตกต่างกัน มีความส าเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมติฐานที่ 1 

ปัจจัยทั่วไปของกิจการ 
ความส าเร็จของธุรกิจ 

Sig. ผลการทดสอบ 
ขนาดของกิจการ .069 ปฏิเสธ 
รูปแบบกิจการ .571  ปฏิเสธ 
ลักษณะกิจการ .000* ยอมรับ 
จ านวนพนักงาน .024* ยอมรับ 
ระยะเวลาด าเนินกิจการ .568 ปฏิเสธ 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่า Sig. ขนาดของกิจการ  
รูปแบบกิจการ และระยะเวลาด าเนินกิจการมีค่าเท่ากับ .069 .571 และ .568 
ตามล าดับ ซ่ึงมีค่ามากกว่า .05 หมายความว่าขนาดของกิจการ รูปแบบกิจการ 
และระยะเวลาด าเนินกิจการ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และ  
ค่า Sig. ลักษณะกิจการและจ านวนพนักงานมีค่าเท่ากับ .000 และ .024 
ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า .05 หมายความว่า ลักษณะกิจการและจ านวน
พนักงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 เนื่องจากลักษณะกิจการและจ านวนพนักงานพบความแตกต่างเป็น 
รายกลุ่มจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายกลุ่มเป็นรายคู่ต่อไป มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
 

42 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



43
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความส าเร็จของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม จ าแนกตามลักษณะกิจการเป็นรายคู่ 

(I) ลักษณะกจิการ (J) ลักษณะกิจการ 
mean 

difference (I-J) 
Std. 
Error 

Sig. 

กิจการค้าส่ง 
กิจการค้าปลีก - .2999 .1479 .113 
กิจการผลิตสินค้า/
ให้บริการ 

- .5628 .1292 .000* 

กิจการค้าปลีก 
กิจการผลิตสินค้า/
ให้บริการ 

- .2629 .1146 .060 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความส าเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ าแนกตามลักษณะกิจการเป็นรายคู่โดยใช้
สถิติ Games-Howell พบว่า กิจการค้าส่งมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่ากิจการผลิต
สินค้า/ให้บริการ โดยมีผลค่าเฉลี่ย - .563 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความส าเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ าแนกตามจ านวนพนักงานเป็นรายคู่ 

(I) จ านวน
พนักงาน 

(J) จ านวน
พนักงาน 

mean 
difference (I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

ไม่เกิน 15 คน 
16 – 50 คน - .098 .131 .450 
51 - 200 คน - .359 .124 .004* 
200 คนขึ้นไป - .326 .201 .106 

16 – 50 คน 
51 - 200 คน - .260 .138 .061 
200 คนขึ้นไป - .227 .209 .280 

51 - 200 คน 200 คนขึ้นไป .033 .206 .872 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความส าเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ าแนกตามจ านวนพนักงานเป็นรายคู่โดย
ใช้สถิติ LSD (least square difference) พบว่าจ านวนพนักงานไม่เกิน 15 คน 
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 51 - 200 คน โดยมีผลค่าเฉลี่ย - .359 อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกและความส าเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ปัจจัยภายนอก 
ความส าเร็จของธุรกิจ 

r Sig. ระดับความสัมพันธ์ ทิศทาง อันดับ 

ด้านการเมือง .441 .000* ปานกลาง เดียวกัน 3 
ด้านเศรษฐกิจ .669 .000* ปานกลาง เดียวกัน 1 
ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

.304 .000* ปานกลาง เดียวกัน 
4 

ด้านเทคโนโลยี .481 .000* ปานกลาง เดียวกัน 2 
ภาพรวม .598 .000* ปานกลาง เดียวกัน - 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 6 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวแปรที่เป็นอิสระต่อกัน พบว่า ปัจจัย
ภายนอกทุกด้านและภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของ
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยภาพรวมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ .598 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยภายนอกทุกด้านมีความสัมพันธ์
กับความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในระดับปานกลาง
สามารถเรียงอันดับได้ ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
.669 ด้านเทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .481 ด้านการเมืองมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  .441 ส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรม 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .304 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
สร ุปการวิจยั 
 ส่วนที่ 1 จากผลการศึกษาปัจจัยทั่วไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ากิจการส่วนใหญ่มีขนาดของกิจการเป็นวิสาหกิจ
ขนาดย่อม คิดเป็นร้อยละ 53.44 มีรูปแบบกิจการเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ 
จดทะเบียนนิติบุคคล คิดเป็นร้อยละ 73.79 ลักษณะเป็นกิจการผลิตสินค้า/
ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 73.28 จ านวนพนักงานไม่เกิน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.42 มีระยะเวลาในการด าเนินกิจการ 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 43.26  
 ส่วนที่ 2 จากผลการศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยภายนอกพบว่า 
ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญของปัจจัยภายนอกโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม รองลงมาคือ ด้านเทคโนโลยี ตามด้วยด้าน
เศรษฐกิจ และ ด้านการเมือง ตามล าดับ 
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 ส่วนที่  3 จากผลการศึกษาระดับความส าคัญของความส าเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็น
ต่อความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านความมั่นคงทางธุรกิจ รองลงมาคือ ด้านการเติบโต 
และด้านการท าก าไร ตามล าดับ  
 ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยทั่วไปของกิจการ ซึ่ง
ได้แก่ ลักษณะกิจการ และจ านวนพนักงาน ยอมรับสมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
ลักษณะกิจการที่แตกต่างกัน และ จ านวนพนักงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแตกต่างกัน ส่วนปัจจัย
ทั่วไปของกิจการที่มีขนาดของกิจการ รูปแบบของกิจการ และระยะเวลาใน
การด าเนินกิจการปฏิเสธสมติฐานที่ตั้งไว้โดยขนาดของกิจการ รูปแบบของ
กิจการ และระยะเวลาในการด าเนินกิจการ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความส าเร็จ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่แตกต่างกัน 
 เมื่อท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของความส าเร็จของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม จ าแนกตามลักษณะกิจการเป็นรายคู่ พบว่า กิจการค้าส่ง
มีค่าเฉลี่ยความส าเร็จน้อยกว่ากิจการผลิตสินค้า/ให้บริการ และเมื่อท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม จ าแนกตามจ านวนพนักงานเป็นรายคู่ พบว่า จ านวนพนักงานไม่เกิน 15 
คน มีค่าเฉลี่ยความส าเร็จน้อยกว่าจ านวนพนักงาน 51 - 200 คน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยภายนอกทุกด้านและภาพรวม
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ มีค่าสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์สูงที่สุด รองลงมาคือด้านเทคโนโลยี ตามมาด้วยด้านการเมือง และ 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามล าดับ  
  การอภิปรายผล 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทั่วไปของกิจการที่แตกต่างกัน มีผลต่อความส าเร็จ
ของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่แตกต่างกัน 
 ขนาดของกิจการ จากผลการวิจัย พบว่าปัจจัยทั่วไปของกิจการที่มีขนาด
ของกิจการที่แตกต่างกัน มีความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ไม่ต่างกันซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ขวัญปภัสสร จานทอง (2557)  
ที่ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของปัจจัยภูมิหลัง การมุ่งประกอบการ และเครือข่ายทาง
สังคมต่อความส าเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการจังหวัดราชบุรี พบว่าขนาด
ของกิจการมีอิทธิพลเชิงบวกกับความส าเร็จของกิจการ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
กิจการที่มีขนาดใหญ่ย่อมมีจ านวนพนักงานมาก จึงมีผู้ช่วยคิดช่วยปฏิบัติ
เพื่อให้กิจการประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น และเพราะกิจการมีพนักงานมาก
ท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มผลการด าเนินงานให้มีรายได้และผลก าไรเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อให้สามารถด ารงกิจการต่อไปได้จึงท าให้กิจการยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น 
ก็ส่งผลให้กิจการประสบความส าเร็จทางธุรกิจมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย 
 รูปแบบกิจการ จากผลการวิจัย พบว่าปัจจัยทั่วไปของกิจการที่มีรูปแบบ
กิจการที่แตกต่างกัน มีความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ไม่ต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ชูเกียรติ จากใจชน (2546) ที่ศึกษาเร่ือง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจขนาดย่อม พบว่า รูปแบบการถือ
ครองเป็นเจ้าของกิจการหรือรูปแบบการจัดตั้งกิจการนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้ประกอบการในการเลือกรูปแบบกิจการที่จะยังผลดีมากที่สุดแก่องค์กร
ของตนเป็นส าคัญ ซ่ึงข้อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์นั้น พบว่าแม้ผู้ประกอบการ
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จะมีการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามกฎหมาย แต่อ านาจ
สิทธิ์ขาดในการบริหารจัดการทางพฤตินัยยังคงเป็นรูปแบบของคนเดียว จึงมี
ลักษณะเป็นภาพลวงตา โดยรูปแบบกิจการจะถูกพิจารณาจากเหตุผล  
และ ความน่าเชื่อถือทางภาพลักษณ์ของธุรกิจเป็นส าคัญ เป็นต้นว่าหากจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปแบบห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท จะยังประโยชน์ต่อการ
รับค าสั่งซ้ือในปริมาณมากได้ เพราะได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้ามากกว่าว่ามี
ทุนจดทะเบียน มีลักษณะองค์กรแบบมีโครงสร้าง สามารถส่งมอบสินค้าตาม
สัญญา สามารถได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันการเงิน ในขณะเดียวกัน
สถาบันการเงินและแหล่งเงินทุนก็เช่ือมั่นในความสามารถในการช าระเงินกู้คืน
ได้ตามสัญญา 
 ลักษณะกิจการ จากผลการวิจัย พบว่าปัจจัยทั่วไปของกิจการที่มีลักษณะ
กิจการที่แตกต่างกัน มีความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ วชรวิช รามอินทรา (2561) ที่ศึกษาเรื่อง 
ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกภูธรกรณีศึกษาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในภาคใต้ พบว่า ปัจจุบัน
การเข้าถึงเทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบอินเตอร์เน็ต และระบบขนส่งท่ีมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ท าให้ภาคครัวเรือนบางกลุ่มหันมาสั่งซ้ือสินค้า/บริการ
โดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นซ่ึงนั้นมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบกิจการ
ผลิตสินค้า/บริการมีช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน
ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจของตน
สามารถอยู่รอดในสภาวะดังกล่าว 
 จ านวนพนักงาน จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทั่วไปของกิจการที่มี
จ านวนพนักงานที่แตกต่างกัน มีความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ รุ่งนภา ต่ออุดม (2550) ที่ศึกษาเรื่อง

48 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



49
ปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมเกษตรภาคการค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเล็งเห็นว่าบุคลากร
หรือแรงงานมีความส าคัญมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจ้างแรงงานให้
พอเหมาะกับงานต าแหน่งงานในบริษัท จะมีผลท าให้พนักงานได้ใช้ความรู้
ความสามารถของตนเองได้เต็มที่  
 ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทั่วไปของ
กิจการที่มีระยะเวลาในการด าเนินกิจการที่แตกต่างกัน มีความส าเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่ต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Indarti & Langenberg (2004) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเชิงประจักษ์หลักฐานจากประเทศ
อินโดนีเซียพบว่า ระยะเวลาในการด าเนินกิจการไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาเริ่ม
ก่อตั้งหรือเวลาที่ยาวนานของการด าเนินงานนั้นไม่มีความเชื่อมโยงที่ส าคัญกับ
ความส าเร็จทางธุรกิจ  
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในระดับปานกลาง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล พึ่งทอง (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยภายใน
องค์กรและปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการส่งออกของ
อุตสาหกรรมยางรถยนต์จากประเทศไทยพบว่า ปัจจัยภายนอกองค์กรมี
อิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจอย่างยิ่ง เพราะองค์กรไม่สามารถก าหนดปัจจัย
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ภายนอกได้เอง องค์กรจึงต้องมีการพยากรณ์ หรือมีการวางแผนส ารองส าหรับ
การแก้ไขปัญหาส าหรับอนาคต จึงเป็นการลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจลง 
และท าให้องค์กรมีจุดยืน มีความมั่นคง ความได้เปรียบคู่แข่งขันในอุตสาห 
กรรมเดียวกัน ส่งผลให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น 
 นอกจากนี้ผลงานวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sammut-Bonnici & 
Galea (2015) ซ่ึงได้อธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยภายนอกกับความส าเร็จ
ของธุรกิจ จ าแนกได้ตามปัจจัยต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
  1. ปัจจัยทางการเมือง แม้ว่าเศรษฐกิจโลกส่วนใหญ่จะยอมรับรูปแบบ
การตลาดเสรี แต่การแทรกแซงจากรัฐบาลยังมีนัยส าคัญเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มี
ความไม่สมบูรณ์ของตลาด การแทรกแซงทางการเมืองที่เฉพาะเจาะจงในตลาด
มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในบางด้าน อย่างการควบคุมดูแล
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยตรงของรัฐบาลหรือผ่านความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ควบคุม ดูแล วางกฎเกณฑ์เป็น
ส่วนใหญ่ โทรคมนาคม สาธารณูปโภค และสถาบันการเงินถือเป็นตัวอย่างที่ดี 
เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ชัดว่า หากสภาพแวดล้อมทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไป
จะส่งผลต่อโครงสร้างและการด าเนินงานของตลาดหรืออุตสาหกรรม  
การตรวจสอบปัจจัยข้างต้นอย่างต่อเนื่องในบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิ่งส าคัญ
ในการสร้างความมั่นใจว่ากลยุทธ์ของบริษัท สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการกลั่นกรองและ
ประเมินสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่ก าลังด าเนินการหรือจะด าเนินการใน
อนาคต  
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  2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ และ
สามารถปรับตัวให้อยู่รอดในการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจได้ บริษัท
จ าเป็นต้องมองเห็นรูปแบบพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กันระหว่าง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้ชัดเจน ในบางกรณีผลการเปลี่ยนแปลงอาจไม่
ส่งผลเพียงระดับของอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลการด าเนินงานทาง
เศรษฐกิจของประเทศที่แตกต่างกัน  
  3. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม แนวโน้มทางสังคมก าหนดแบบแผน
ประเพณี ทัศนคติ และรสนิยมของผู้บริโภค รวมถึงปริมาณความต้องการสินค้า
หรือบริการ การติดตามแนวโน้มทางสังคมช่วยให้บริษัทสามารถปรับต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนให้พอดีกับความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ผู้บริโภค  
  4.  ปั จจั ยทางเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสามารถใช้ประโยชน์จาก 
ความได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านหลายปัจจัย ซ่ึงอาจรวมถึง การผลิตที่ถูก
กว่า การเข้าถึงลูกค้าที่ดีขึ้น การสร้างแบรนด์ที่ดีขึ้น คุณภาพผลิตภัณฑ์ และ
ระดับธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
บริษัทต้องตื่นตัวในการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรม 
โดยค านึงถึงความสามารถในการท าก าไรในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ัวไปของกิจการในส่วนของลักษณะ
กิจการมีผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ดังนั้นผู้ประกอบการจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยดังกล่าว
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และมองไปข้างหน้าถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อปรับกลยุทธ์ให้
สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากขึ้น  
ซ่ึงผู้ประกอบการทั้งกิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก และกิจการผลิตสินค้า/บริการ
จะต้องมีการปรับตัวโดยเร็วเพื่อให้ธุรกิจของตนสามารถอยู่รอดในสภาวะท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
 2. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทั่วไปของกิจการในส่วนของ จ านวน
พนักงานมีผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับปัจจัยดังกล่าว พร้อมทั้ง
มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคลอย่าง
ชัดเจน มีการกระจายอ านาจให้พนักงานตามระดับต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และ
ควรมีการมอบหมายให้พนักงานสามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผล
การด าเนินงานของธุรกิจ มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
 3. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายนอกมีผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้น ธุรกิจต้องมีการศึกษา
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มี
ค่าความสัมพันธ์สูงที่สุดในปัจจัยทั้ง 4 ด้าน พร้อมใช้กระบวนการวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอก ในการประเมิน และท าความเข้าใจกับความเส่ียงเชิงกลยุทธ์ที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ท าให้องค์กรรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงภายนอก และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะที่
เปลี่ยนแปลงไป  
 
 

52 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



53
เอกสารอ้างอิง 
ขวัญปภัสสร จานทอง. (2557). อิทธพิลของปัจจัยภูมิหลัง การมุ่ง

ประกอบการ และเครือข่ายทางสังคม ต่อความส าเร็จทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการจังหวัดราชบุรี. วารสารสมาคมนักวิจัย. 
19,1 (มกราคม-เมษายน), 123-134. 

ชูเกียรติ จากใจชน. (2546). ปัจจัยที่เกีย่วข้องกับการเจริญเตบิโตของ
ธุรกิจขนาดย่อม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

นฤมล พึ่งทอง. (2557). ปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกองค์กร
ที่มีความสัมพันธ์กับการส่งออกของอุตสาหกรรมยางรถยนต์
จากประเทศไทย. วิทยานิพนธ์บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2543). การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล. 
กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 

ปภพพล เติมธีรกิจ. (2555). ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษา 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์. วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม. 

พิชิต ฤทธิจ์รูญ. (2549). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสงัคมศาสตร์. (พิมพ์
ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: เฮ้าส์ออฟเคอร์มีสท์. 

 
 

53Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



54
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง. (2559). โครงการศึกษา

วิเคราะห์สถานภาพและโครงสร้าง SMEs ตามระยะการ
เติบโตทางธรุกิจ ภายใต้งานจดัท าแผนปฏิบตัิการสง่เสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจ าปี. กรุงเทพฯ: 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 

รุ่งนภา ต่ออุดม. (2550). ปัจจยัความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเกษตรภาคการค้า 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา. การศึกษาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร.ี 

วชรวิช รามอินทรา. (2561). ธุรกิจค้าสง่ค้าปลีกภูธร กรณีศึกษาธรุกิจ
ค้าส่งค้าปลีกในภาคใต้. สงขลา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงานภาคใต้. 

ศิริญา ตังนฤมิตร. (2558). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส าเร็จของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. 
วิทยานพินธ์บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2560).  
SMEs 4.0 The Next Economic Revolution. กรุงเทพฯ: 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 

ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา. (2560). ส ามะโนอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐานจังหวดัฉะเชงิเทรา.  
ฉะเชิงเทรา: ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา. 

 

54 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



55
Indarti, N. & Langenberg, M. (2004). Factors Affecting 

Business Success Among SMEs: Empirical 
Evidences from Indonesia. Paper Presented at The 
Second Biannual European Summer University. 

Sammut-Bonnici, T. & Galea, D. (2015). PEST Analysis. Malta: 
University of Malta. 

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis.  
(3rd ed). New York: Harper and Row Publication. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



56
 
 
 
 
 
  

56 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



57
ทัศนคติและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ 

การใช้ E-Payment ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Attitude and Perceived Risk Influencing the Acceptance of 
E-Payment Service of TMB Bank Public Company Limited  

in Bangkok 
 

ชไมพร ขนาบแก้ว1*  และกนกพร  ชัยประสทิธิ์2 

Chamaiporn Khanabkaew1* Kanokporn  Chaiprasit2   

 
บทคัดย่อ 
 การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วน
บุคคลที่แตกต่างกันต่อการยอมรับการใช้ E-payment ผ่านธนาคารทหารไทย 
จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัย
ทัศนคติและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ E-payment ผ่าน
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าของธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย สถิติ
ที่ใช้คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

1*,2 คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี 
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  (Received: March 9, 2019; Revised: April 18, 2019; Accepted: April 27, 2019)  
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ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ  independent samples t-test, One-Way 
ANOVA และ ค่าสหสัมพันธ์แบบ (multiple regression analysis) ที่ระดับ
นัยส าคัญ .05 
 ผลการวิจัย พบว่า บุคคลที่มี อายุ ระดับการศึกษา รายได้ที่แตกต่างกันมี
ทัศนคติต่อการยอมรับการใช้ E-payment ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน ปัจจัยทัศนคติและปัจจัยการ
รับรู้ความเสี่ยง  มีผลต่อการยอมรับการใช้ E-payment ผ่านธนาคารทหาร
ไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ทัศนคต,ิ การรับรู้ความเส่ียง, การยอมรับ E-Payment 
 
Abstract 
 The objectives of this independent study were 1) to compare 
a differentiation of personal factors influenced the acceptance of 
E-Payment service of TMB Bank Public Company Limited in 
Bangkok. 2) to study the influence of attitudes factor and risk 
perceptions toward the acceptance of E-Payment service of TMB 
Bank Public Company Limited in Bangkok. 
 The sample group used in this study was 400 customers 
of TMB Bank Public Company Limited in Bangkok. A questionnaire 
was used as a tool for primary data collection and simple random 
sampling method was used in this study. The statistics used were 

58 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



59
frequency, percentage, means, standard deviation, independent 
samples t-test, One-Way ANOVA, and multiple regression analysis 
with the statistical significance level at .05.
 The hypothesis test found that  person with the differentiation 
in age, education level, and income had different attitudes toward 
the acceptance of E-Payment Service of TMB Bank Public Company 
Limited in Bangkok. Attitudes factor and perceived risk factor had 
positive influences on the acceptance of the E-Payment service of 
TMB Bank Public Company Limited in Bangkok with the statistical 
significance level at .05. 

 
 Key words: Attitude, Perceived Risk, Acceptance E-Payment 
 
บทน า 
 E-payment หรือค าเต็ม ๆ electronic payment คือการจ่าย-รับ หรือ
ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทรนด์ใหม่ของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันมีพฤติกรรมที่ชอบความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและมีความเป็น
ตัวเองสูง ภาคธุรกิจจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้กับ
ลูกค้า นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี หรือ 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่าจากแผนยุทธศาสตร์ระบบการ
ช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือ national E-payment ธนาคาร
ทหารไทย มองว่าทุกภาคส่วนควรตื่นตัวและให้ความส าคัญ เพราะโลกปัจจุบัน
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ก าลังเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ดิจิทัลเป็นเร่ืองที่อยู่ในชีวิตประจ าวันของทุก
คน ทุกระดับ ทุกภาคส่วน และในระบบเศรษฐกิจที่เป็นเส้นเลือดของประเทศ 
และธนาคารทหารไทย เป็นธนาคารแรก ๆ ที่ให้ความส าคัญเรื่องการยกระดับ
บริการและโซลูชั่นทางการเงินด้วยช่องทางดิจิทัลมาโดยตลอด หัวใจส าคัญใน
การเดินหน้าสู่ digital banking ของธนาคารทหารไทย นั้น ไม่ใช่แค่การน า
เทคโนโลยีมาใช้เพียงอย่างเดียว แต่ มุ่งเน้นยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ให้
ความส าคัญสูงสุดกับการตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของ
ลูกค้าอย่างตรงจุดเป็นอันดับแรก ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพที่
จะเปลี่ยนให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้น ตลอดจนพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรเคียง คู่
ผู้ประกอบการในการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นใจและปลอดภัย ธนาคาร
ทหารไทย มองว่า national E-payment นั้นจะช่วยลูกค้าธุรกิจได้มาก ตั้งแต่
การลดขั้นตอน ลดต้นทุนการจัดการเงินสด และเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร
ได้อย่างเป็นรูปธรรม (ธนาคารทหารไทย , 2560) เพื่อให้ E-payment เป็นที่
ยอมรับในวงกว้าง รัฐและผู้ให้บริการรับช าระเงินจ าเป็นที่จะต้องสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้บริโภค และภาคธุรกิจว่าระบบการช าระเงินแบบเสมือนจริงนี้มี
ความปลอดภัยในการใช้งานมากกว่าการใช้ เ งินสด ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ท าการศึกษาทัศนคติและการรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภคในการท าธุรกรรม 
ต่าง ๆ ผ่านออนไลน์ และยิ่งในยุคการแข่งขันที่รุนแรงภายในอุตสาหกรรม
ธนาคารที่ทุกรายต่างพยายามรักษาฐาน ลูกค้าเดิมและเร่งขยายฐานลูกค้าใหม่ 
เพื่อน าไปต่อยอดในธุรกิจให้ได้มากที่สุดนั้น เป็นเรื่องที่ธนาคารให้ความส าคัญ 
ดังนั้น ธนาคารจึงมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการให้บริการที่
สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อการยอมรับการใช้ E-payment 
ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อการ
ยอมรับการใช้ E-payment ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
  1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้    
E-payment ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่แตกต่างกัน 
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  2. ทัศนคติที่ดีมีผลเชิงบวกต่อการยอมรับการใช้ E-payment ผ่าน
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  3. การรับรู้ความเส่ียงมีผลเชิงลบต่อการยอมรับการใช้ E-payment ผ่าน
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
วิธีด าเนินการวิจยั 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้า
ของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 149 
สาขา (ธนาคารทหารไทย, 2561) โดยจะเลือกวิธีการจับสลาก มา 4 สาขา 
ประกอบด้วย สาขาพหลโยธิน  สาขา ม.เกษตรศาสตร์ สาขาบางเขน และ 
สาขาจตุจักร การสุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดโควต้า  ตามจ านวนของสาขาที่จับ
สลากได้ ด้วยการก าหนดสัดส่วนของกลุ่ม ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง
สามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochran (1997) โดย
ก าหนดระดับค่า ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อน ร้อย
ละ 5 ขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย คือ 384 คน เพื่อความสะดวกในการ
ประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 
400 ตัวอย่าง ซ่ึงถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เง่ือนไขก าหนด คือไม่น้อยกว่า 384 
ตัวอย่าง โดยสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คนต่อสาขา 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตัวแปรต้น ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่  
   2.1 ปัจจัยส่วนบุคล ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 6 ตัวแปร คือ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพ 
   2.2 ปัจจัยด้านทัศนคติ 
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   2.3 ปัจจัยการรับรู้ความเส่ียง  
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 1 ตัวแปร ได้แก่ การยอมรับการใช้ E-payment 
 3. ระยะเวลาในการวิจัย 6 เดือน 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดย
แบบสอบถามจะครอบคลุมปัจจัยส าคัญทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง และปัจจัยด้านการยอมรับ 
โดยมีขั้นตอนการพัฒนาแบบสอบถามดังต่อไปนี้ 
  ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า จากนั้น
ท าการก าหนดเป็นรายข้อค าถาม แบ่งออกเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพ โดยมาตรวัดเป็นแบบนามบัญญัติ 
(nominal scale) และมาตรวัดแบบอันดับ (ordinal scale) 
  ส่วนปัจจัยด้านทัศนคติเป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดทัศนคติที่มีต่อการ
ยอมรับการใช้ E-Payment โดยแบ่งมาตรวัดออกเป็น 5 ระดับส าหรับการวัด
ความคิดเห็นของลูกค้าต่อตัวแปรทัศนคติ 
  ส่วนปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงเป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดการรับรู้
ความเสี่ยงที่มีต่อการยอมรับการใช้ E-payment โดยแบ่งมาตรวัดออกเป็น 5 
ระดับ ส าหรับการวัดความคิดเห็นของลูกค้าต่อตัวแปรการรับรู้ความเส่ียง 
  ทดสอบค่าความเชื่อมั่น โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach, 
1990) และค่ายอมรับได้ที่ค่าความเชื่อมั่น .70 ขึ้นไป โดยค่าความเชื่อมั่น
หลังจากได้มีการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ารวม เท่ากับ .959 
  5. การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์
ข้อมูล และการน าสถิติที่เกี่ยวข้องมาใช้ดังนี้ 
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  5.1 การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานเกี่ยวกับภูมิหลังของบุคคล เพื่อทราบ
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ซ่ึงการวิเคราะห์จะใช้สถิติพื้นฐานบรรยาย
เพื่อให้ทราบค่าร้อยละ (percentage) และความถี่ (frequency) 
  5.2 การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานเกี่ยวกับตัวแปร ปัจจัยด้านทัศนคติ และ
ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง ทั้ง 2 ปัจจัย เพื่อให้ทราบลักษณะการแจกแจง
ของตัวแปรแต่ละตัว ซ่ึงการวิเคราะห์ จะใช้สถิติพื้นฐานบรรยายเพื่อให้ทราบ
ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard divination) ของตัว
แปรแต่ละตัวที่ท าการศึกษาในส่วนนี้จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
นอกจากน้ันการก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้
ของผู้ตอบแบบสอบ โดยก าหนดระดับการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นออกเป็น 5 ระดับ  
  5.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลต่อ
การการยอมรับการใช้ E-Payment จะใช้สถิติเปรียบเทียบ t-test ส าหรับการ
เปรียบเทียบค่า เฉลี่ ย ระหว่ างกลุ่มตั วอย่ าง  ไม่ เกิน 2 กลุ่ ม และใช้   
F-test ส าหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม 
พร้อมทั้งพิจารณาความแปรปรวนด้วยการพิจารณาค่า test of homogeneity 
of variances หากพบว่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากันจะท าการพิจารณาสถิติ 
ANOVA ต่อไป และท าการพิจารณาเปรียบเทียบด้วยสถิติ LSD   
  5.4 วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยด้านทัศนคติและการรับรู้ความเส่ียง ที่
มีต่อปัจจัย การยอมรับการใช้ E-payment โดยการตรวจสอบ ภาวะร่วมของ
ตัวแปรในตัวแบบเส้นตรง (multicollinearity) จะใช้ค่า variance inflation 
factor (VIF) หรือ ค่า tolerance ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบ
ดังนี้ ค่า VIF ที่เหมาะสมควรน้อยกว่า 10 ซ่ึงแสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มี
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ความสัมพันธ์กันเอง (Black, 2006) ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
(tolerance) หาก ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ > .1 หรือ ค่าความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ > 0 (Pedhazur, 1997) แสดงว่า ไม่เกิดภาวะร่วมของตัว
แปรในตัวแบบเส้นตรง  สามารถใช้วิธีทดสอบพหุระดับถดถอยสมการ 
(regression) แบบปกติ (enter) ที่ระดับความเชื่อมั่น (confidence interval) 
ร้อยละ 95 

 
ผลการวิจัย  
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ง
นี้ จ านวน 400 คน โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ 
และสถานภาพ ได้ดังนี้ 
 จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 236 คน คิดเป็น ร้อยละ 59.0 ที่เหลือเป็นเพศชาย จ านวน 164 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.0 
 จ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 20-
29 ปี จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 30-39 
ปี จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 อายุระหว่าง 40-49 ปี จ านวน 52 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.0 อายุระหว่าง 50-59 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 
อายุ 60 ปีขึ้นไปและต่ ากว่า 20 ปี อย่างละจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5  
 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 รองลงมาคือ
ระดับปริญญาโท จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
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จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 และระดับปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.5 
 จ าแนกตามรายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000 
– 20,000 บาท จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาคือ รายได้ 
20,001 – 30,000 บาท จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 รายได้ 30,001 
– 40,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 รายได้ 50,001 บาทขึ้น
ไป จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และรายได้ 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.5 
 จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
บริษัท จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมาคืออาชีพข้าราชการ 
จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 42 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.5 อาชีพอื่น ๆ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และอาชีพแม่บ้าน/
พ่อบ้าน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0   
 จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ
โสด จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส 
จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0  และสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย จ านวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทัศนคติ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
ความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ ด้านพฤติกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.29 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .506 ด้านความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย 4.24 และค่าส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน .617 ด้านความรู้สึก มีค่าเฉลี่ย 4.17 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .530 
 ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อสามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ ผู้ใช้บริการ E-payment อาจจะต้องมีความรู้
พื้นฐานทางด้านระบบเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 3.93 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .908 การใช้บริการ E-payment มีความเสี่ยงที่ส่งผลให้สูญเสีย
ทางด้านการเงิน (เช่น ค่าธรรมเนียม เป็นต้น) มีค่าเฉลี่ย 3.78 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .895 การใช้บริการ E-payment มีความเสี่ยงที่ส่งผลให้
สูญเสียทางด้านข้อมูลส่วนตัว มีค่าเฉลี่ย 3.69 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
.881 การใช้บริการ E-payment มีความเส่ียงที่ส่งผลให้สูญเสียทางเวลา (กรณี
การท าธุรกรรมผิดพลาด) มีค่าเฉลี่ย 3.64 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .905 
 ส่วนที่ 4  ผลการวิเคราะห์การยอมรับการใช้ E-payment เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อสามารถเรียงล าดับได้ ดังนี้ ระดับการตัดสินใจที่จะใช้บริการ E-
Payment อย่างต่อเนื่องในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 4.38 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .814 ระดับการตัดสินใจที่จะเลือกรูปแบบการใช้บริการ E-
payment เพราะรับรู้ถึงความมีความง่ายในการใช้ท าธุรกรรมทางการเงิน มี
ค่าเฉลี่ย 4.21 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .717 ระดับการตัดสินใจที่จะ
เลือกรูปแบบการใช้บริการ E-payment เพราะรับรู้ถึงความมีประโยชน์ในการ
ท าธุรกรรมทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.17 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .696 
 ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการ
ใช้ E-payment ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ อาชีพ และสถานภาพ พบว่า 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อการยอมรับการ
ใช้ E-payment ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ อาชีพ และสถานภาพ 

 
เพศ อายุ 

ระดับ
การศึกษา 

รายได้ อาชีพ สถานภาพ 

การยอมรับการใช้
E-Payment ผ่าน
ธนาคารทหารไทย 

- .008 .001 .001 - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้ แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ E-payment ผ่านธนาคาร
ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เนื่องจากพบความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม จ าแนกตาม อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ จึงท าการทดสอบความแตกต่างรายกลุ่มเป็นรายคู่โดยใช้
สถิติ LSD มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างการยอมรับการใช้ E-Payment 
ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตาม อายุ เป็นรายคู่ 

(I) อายุ (J) อายุ mean difference (I-J) Std. Error Sig. 
ต่ ากว่า 20 ปี 60 ปีข้ึนไป - .595 .235 .012* 
20 – 29 ป ี  - .630 .173 .000* 
30 - 39 ป ี  - .505 .176 .004* 
40– 49 ป ี  - .502 .187 .008* 
50 - 59 ป ี  - .681 .206 .001* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับ
การใช้ E-payment ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 5 คู่ ได้แก่ อายุ ต่ ากว่า 20 ปี มี
ค่าเฉล่ียการยอมรับการใช้ E-payment  น้อยกว่า อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ย - .595 อายุ 20 – 29 ปี มีค่าเฉลี่ยต่อการยอมรับการใช้  
E-payment น้อยกว่า อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย - .630 อายุ 30 - 
39 ปี มีค่าเฉลี่ยการยอมรับการใช้ E-payment น้อยกว่า อายุ 60 ปีขึ้นไป โดย
มีผลต่างค่าเฉลี่ย - .505 อายุ 40– 49 ปี มีค่าเฉลี่ยการยอมรับการใช้  E-
payment น้อยกว่า อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย -.501 อายุ 50 - 
59 ปี มีค่าเฉลี่ยการยอมรับการใช้ E-Payment น้อยกว่า อายุ 60 ปีขึ้นไป โดย
มีผลต่างค่าเฉลี่ย -.681 
 
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างการยอมรับการใช้ E-Payment 
ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ 

(I) ระดับการศึกษา (J) ระดับการศึกษา mean difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี -.251 .081 .002* 
 ปริญญาโท -.397 .098 .000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
   จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อ
การยอมรับการใช้ E-payment ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ระดับ
การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยการยอมรับการใช้ E-payment  
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น้อยกว่า ปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย - .251 ระดับการศึกษา ต่ ากว่า
ปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยการยอมรับการใช้ E-payment น้อยกว่า ปริญญาโท 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย .397 
 
ตารางที่  4 ตารางแสดงเปรียบเทียบความแตกต่างการยอมรับการใช้  
E-Payment ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามระดับรายได้ 
เป็นรายคู่ 

(I) รายได้ (J) รายได้ mean difference (I-J) Std. Error Sig. 

ไม่เกิน 10,000 20,001 – 30,000 -.395 .132 .003* 
 30,001 – 40,000 -.309 .142 .030* 
 50,001 ข้ึนไป -.360 .160 .025* 

10,000 – 20,000 20,001 – 30,000 -.312 .079 .000* 
 30,001 – 40,000 -.226 .094 .017* 
 50,001 ข้ึนไป -.277 .119 .021* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยด้านระดับรายได้ แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ยอมรับการใช้ E-payment ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 6 คู่ ได้แก่ ระดับรายได้ไม่
เกิน 10,000 มีค่าเฉลี่ยการยอมรับการใช้ E-payment น้อยกว่า 20,001 – 
30,000 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย -.395 ระดับรายได้ ไม่เกิน 10,000 มีค่าเฉลี่ย
การยอมรับการใช้ E-payment น้อยกว่า 30,000-40,000 โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ย -.309 ระดับรายได้ ไม่เกิน 10 ,000 มีค่าเฉลี่ยการยอมรับการใช้  
E-payment น้อยกว่า 50,001 ขึ้นไปโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย -.360 ระดับรายได้ 
10,000 – 20,000 มีค่าเฉลี่ยการยอมรับการใช้ E-payment น้อยกว่า 20,001 

70 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



71
– 30,000 ขึ้นไปโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย -.312 ระดับรายได้ 10,000 – 20,000 มี
ค่าเฉล่ียการยอมรับการใช้ E-payment น้อยกว่า 30,001 – 40,000 ขึ้นไป
โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย -.226 ระดับรายได้ 10,000 – 20,000 มีค่าเฉลี่ยการ
ยอมรับการใช้ E-payment น้อยกว่า 50,001 ขึ้นไปโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย -
.277 
 ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทัศนคติ และ การรับรู้ความเส่ียง ที่มีผล
ต่อการยอมรับการใช้  E-payment ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าสถิติ multiple linear regression ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยเชิงพหุ ปัจจัยทัศนคติ และ
การรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ E-payment ผ่านธนาคาร
ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม 

การยอมรับ
การใช้ 

E-Payment 

unstandardized 
coefficients 

standardized 
coefficients 

t Sig. tolerance VIF 
B 

Std. 
Error 

Beta 

ค่าคงที่ .514 .203  2.529 .012   
ด้านทัศนคติ .947 .041 .739 22.987 .000* .909 1.101 
ด้านการรับรู้
ความเสี่ยง 

-.121 .028 -.140 -4.353 .000* .909 1.101 

R = .792, R Square = .628, Adjusted R Square =.626, F = 334.537, Sig = .000 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทัศนคติ 
และการรับรู้ความเส่ียง ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ E-payment ผ่านธนาคาร
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ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยทัศนคติ       
มีอิทธิพล ในเชิงบวกกับการยอมรับการใช้ E-payment ผ่านธนาคารทหาร
ไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และการรับรู้ความเสี่ยง มี
อิทธิพล ในเชิงลบ กับการยอมรับการใช้ E-payment ผ่านธนาคารทหารไทย 
จ ากัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
เท่ากับ .792 และสามารถท านายค่าสมการของการวิเคราะห์ได้เท่ากับ ร้อยละ 
62.8  ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 37.2 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ โดยมี
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ .386 ผลการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทัศนคติ และการรับรู้ความเสี่ยง มีค่าระดับ
นัยส าคัญ เท่ากับ .05 ทั้ง 2 ปัจจัย ด้านทัศนคติมีค่า Beta = .739 และ ด้าน
การรับรู้ความเส่ียงมีค่า Beta = -.140 

 
สรุปการวิจยั 
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการยอมรับ
การใช้  E-payment ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด  (มหาชน)  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ E-payment 
ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
 สมมติฐานที ่2 ทัศนคติที่ดีมีผลเชิงบวกต่อการยอมรับการใช้ E-payment 
ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่ า  ปั จจัยทัศนคติมีผลต่อการยอมรับการใช้   
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E-payment ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ในเชิงบวก  
 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ความเสี่ยงมีผลเชิงลบต่อการยอมรับการใช้   
E-payment ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงมีผลต่อการยอมรับ
การใช้  E-payment ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด  (มหาชน)  ในเขต
กรุงเทพมหานครในเชิงลบ 
 การอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาทัศนคติและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับการใช้ E-payment ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการยอมรับ
การใช้  E-payment ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด  (มหาชน)  ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้ มีผลต่อการยอมรับการใช้ E-payment ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน มีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วิมลวรรณ  สุวรรณรักษ์ (2559) อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ มีผล
ต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของธนาคาร ด้านพฤติกรรมการใช้งาน 
รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับการใช้ E-payment ผ่านธนาคาร
ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวิศา พุ่มดนตรี (2559) ปัจจัยประชากรศาสตร์ 
ด้านรายได้ ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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 ส่วนที่ 2  ผลการศึกษาอิทธิพลของทัศนคติและการรับรู้ความเสี่ยงมีผล
ต่อการยอมรับการใช้ E-payment ผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  
 1. ปัจจัยทัศนคติ  มีผลต่อการยอมรับการใช้ E-payment ในเชิงบวก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของจิญาดา แก้วแทน (2557) ทัศนคติมีผลต่อการ
ยอมรับการใช้บริการช าระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟนมาก
ที่สุด และมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก คือถ้าผู้ใช้บริการมีทัศนคติมากขึ้น การ
ยอมรับการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมากขึ้น โดยทัศนคติของ
ผู้บริโภคมีผลต่อพฤติกรรมยอมรับการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน เพราะเห็นว่าการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
อุปกรณ์สมาร์ตโฟนเป็นวิธีการ ที่ทันสมัย ท าให้ชีวิตประจ าวันสะดวกสบาย
มากขึ้น และเป็นประสบการณ์ที่ดีน่าสนใจ  
 สอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชฎา สายสนั่น ณ อยุธยา (2558) ปัจจัย
ด้านทัศนคติเกี่ยวกับบริการของธนาคารส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการธนาคารออนไลน์ หากผู้ใช้บริการธนาคารออนไลน์ทราบถึ งขีด
ความสามารถของธนาคาร ประกอบกับการใช้บริการธนาคารออนไลน์มี
ค าอธิบายขั้นตอนการใช้งานที่ เข้าใจง่ายและไม่มีความยุ่ งยาก ก็ท าให้
ผู้ใช้บริการเกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้บริการ นอกจากนี้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของภัคจิรา นิลเกษม (2556) ปัจจัยด้านทัศนคติโดยรวมมีอิทธิพลต่อการใช้
บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตของลูกค้าธนาคาร อยู่ในระดับความส าคัญมาก 
ดังนั้นธนาคารต้องรักษามาตรฐานที่มีความส าคัญต่อลูกค้า รวมถึงการสร้าง
ทัศนคติของลูกค้าธนาคารให้ เกิดขึ้นในเชิงบวก เช่นการพัฒนาระบบ 
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อินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนและมีความทันสมัยตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ได้หลากหลายมากขึ้น 
   2. ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงมีผลต่อการยอมรับการใช้ E-Payment 
ในเชิงลบ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชลธิชา ศรีแสง (2556) ได้ท าการศึกษา
การยอมรับการใช้งานของระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าปัจจัยการรับรู้
ถึงความเสี่ยงของระบบ E-payment มีผลกระทบในแง่ลบต่อความตั้งใจที่จะ
น าระบบมาใช้ โดยความเสี่ยงคือปัจจัยที่สามารถอธิบายถึง การตัดสินใจใช้งาน
ธนาคารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กรณีที่ผู้ใช้บริการเกิดการรับรู้ความเสี่ยงมาก
จะท าให้เกิดความไม่สบายใจกังวลใจและไม่กล้าที่จะใช้งาน ระบบนั้น
หมายความว่าความตั้งใจใช้งานจะเกิดในระดับต่ า เช่น กรณีเกิดการโจรกรรม
บัญชีในระบบออนไลน์ได้สร้างกระแสให้ผู้คนเกิดความกังวลและหยุดการใช้
งานระบบบัญชีออนไลน์ชั่วคราวจนกว่าการรับรู้ความเส่ียงจะลดลง ซ่ึงลดลงได้
โดยเช่นทางธนาคารประกาศนโยบายความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพขึ้นใหม่
หรือการรับประกันในความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ปัจจัยทัศนคติ  มีผลต่อการยอมรับการใช้ 
E-payment ในเชิงบวก ดังนั้น ผู้ให้บริการรับช าระเงินจ าเป็นที่จะต้องสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการใช้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านธนาคารและ 
ผู้ให้บริการควรพัฒนาด้านโครงสร้าง อุปกรณ์ด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
แอพพลิเคชั่น ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และภาคธุรกิจว่าระบบการช าระเงินแบบ
เสมือนจริงนี้มีความปลอดภัยในการใช้งานมากกว่าการใช้เงินสด ทั้งในแง่ระบบ
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ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซ่ึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้น จะน ามาซ่ึงจ านวน
ธุรกรรมที่สูงขึ้น ท้ายที่สุด การใช้ E-payment ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจะดันให้
เศรษฐกิจขยายตัวตามไปในยุคดิจิตอลนี้ 
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง มีความสัมพันธ์ในเชิง
ลบต่ อ การยอมรั บการ ใช้ ง าน  E-payment ดั งนั้ นผู้ ให้ บ ริ ก า รควรที่ 
จะน าเสนอรูปแบบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการท างานของการ
รักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และจะต้องท าการพัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสม่ า เสมอพร้อมทั้งทดสอบความผิดพลาด 
เพื่อที่จะให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงในการให้บริการ 
ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดการยอมรับการใช้งาน E-payment มากขึ้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
จิญาดา  แก้วแทน. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระ

เงินทางอิเล็กทรอนิสก์  ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน: กรณีศึกษา ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

ชลธิชา ศรีแสง. (2556). การยอมรับการใช้งานของระบบช าระเงินทาง 
อิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน).
ค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วทิยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 
 

76 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



77
ชวิศา พุ่มดนตรี. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการพร้อม

เพย์ (PromptPay) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล. ค้นควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน). (2560). พลิกธุรกิจ ก้าวสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล 2017. กรุงเทพฯ: ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน). 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน). (2561). บทสรุปผลประกอบการ.
กรุงเทพฯ: ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน). 

ภัคจิรา นิลเกษม. (2556). ปัจจยัที่ส่งผลต่อการใชบ้ริการธนาคารบน
อินเตอร์เน็ตของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขต
อ าเภอเมืองจังหวดัปทมุธานี. ค้นคว้าอสิระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

วิมลวรรณ สุวรรณรักษ์. (2559). การเปรียบเทยีบการยอมรบันวัตกรรมทาง
การเงินของธนาคารเอกชนกบัธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล กรณีศึกษาธนาคารกรงุเทพ จ ากัด (มหาชน) กับ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน). ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกจิ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

อัญชฎา สายสนั่น ณ อยุธยา. (2558). การศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ. 

Black, K. (2006). Business Statistics for Contemporary 
DecisionMaking. (4th ed.). USA: John Wiley and Sons. 

77Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



78
Cochran, W. G. (1997). Sampling Techniques. (3rd ed.). New York: 

John Wiley and Sons Inc. 
Cronbach, L. J. (1990). Essentials of Psychological Testing.  

(5th ed.). New York: Harper Collins Publishers.  
Pedhazur, E. J.  (1997). Multiple Regression in Behavioral 

Research: Explanation and Prediction. (3rd ed.). Fort 
Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovich. 

 
 
  

78 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



79
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่มต่ีอการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ

อย่างย่ังยืนในพื้นที่น้ าตกแก่งล าดวน  
อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

Role of Public Organizations towards the Development of 
Sustainable Nature based Tourism in Kaenglamduan Waterfall 

Area, Amphoe Nam Yuen, Ubon Ratchathani Province  
 

วลัยพร สุขปลั่ง1* ศุภกญัญา เกษมสุข2 อญัญานี อดทน3 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่มี
ต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่น้ าตกแก่งล าดวน อ าเภอ     
น้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี และ 2) ศึกษาบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ           
ที่ควรพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนในพื้นที่น้ าตกแก่งล าดวน  อ าเภอน้ ายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้          
ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก            
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวน 10 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหาและโปรแกรมส าเร็จรูป  
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 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทต่อการท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติอย่างยั่ งยืนในพื้นที่ น้ าตกแก่งล าดวน อ าเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 5 บทบาท ประกอบด้วย 1) การประชาสัมพันธ์               
2) การจัดสรรการใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ 3) การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 5) การวางแผน                   
ส่วนแนวทางในการพัฒนาบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่น้ าตกแก่งล าดวน อ าเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานีนั้น พบว่ามีแนวทางการพัฒนาบทบาทเพิ่มขึ้น 2 บทบาท 
ประกอบด้วย บทบาทด้านการบริการ และบทบาทด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
ค าส าคัญ: บทบาทภาครัฐ การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1 )  to study the role of 
public organizations towards the development of sustainable 
nature based tourism in Kaenglamduan Waterfall area, Amphoe 
Nam Yuen, Ubon Ratchathani Province and 2) to study the 
development roles of public organizations in order to create a 
sustainable nature based tourism in Kaenglamduan Waterfall area. 
This research was qualitative research. The instruments used were 
a semi- structured in- depth interview questions, the purposive 
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sampling technique was used to select 10 samples, data was 
analyse by content analysis and package software. 
 The research found that public organizations had a role  
towards the development of sustainable nature based tourism and 
there were 5  roles consists of 1 )  public relation, 2 )  resource 
allocation from public tourism location, 3)  information, 4)  human 
resource development and 5) planning. In addition, the guidelines 
of role development for public organizations toward sustainable 
nature based tourism in Kaenglamduan Waterfall area, Amphoe 
Nam Yuen, Ubon Ratchathani Province had 2 roles consists of 
service roles and conservation of natural resources roles. 
 
Keywords: Role of Public, Sustainable Nature based Tourism 
 
บทน า 
 ประเทศไทยมีการแบ่งการท่องเที่ยวไว้หลายรูปแบบ อาทิ การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการ
ท่องเท่ียวเฉพาะทาง เป็นต้น ซ่ึงการท่องเท่ียวแต่ละรูปแบบนั้นมีความโดดเด่น
และมีลักษณะเฉพาะตัว เนื่องจากการท่องเท่ียวแต่ละรูปแบบมีความแตกต่าง
ทั้งด้านสถานที่ ด้านเวลา และสิ่งอ านวยความสะดวก (สุถี เจริญศรี , 2558) 
การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติในปัจจุบันนับว่าเป็นที่นิยมในกลุ่มของนักท่องเที่ยว
ที่มีความต้องการพักผ่อนกับธรรมชาติ ชอบท ากิจกรรมที่เน้นถึงส่ิงแวดล้อมเชิง
ธรรมชาติเป็นหลักและชอบการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ แต่ให้ความส าคัญ
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กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้แบ่งได้หลายรูปแบบ 
เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร และการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ เป็นต้น ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติก าลังได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดที่มี
ความสมบูรณ์ของทรัพยากรเชิงธรรมชาติ รวมถึงความมีมาตรฐานของที่พัก 
ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก มีการเดินทางที่สะดวก ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งดึงดูด
ความสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2559)  
 องค์การการท่องเที่ยวโลกได้นิยามการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน             
ไว้ว่ า  การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ตอบสนองต่อความต้องการของทั้ ง
นักท่องเท่ียวและผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นโดยมีการป้องกันและเพิ่มศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวของพื้นที่นั้นในอนาคต ซ่ึงแนวทางการพัฒนาข้างต้นจ าเป็น         
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายที่ท าหน้าที่             
เป็นผู้บริหารและจัดสรรการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหลักคือหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น (รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ และคณะ, 2550)   
โดย เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  เป็น
แนวทางการพัฒนาที่มุ่งให้เกิดความสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม หรืออาจกล่าวได้ว่า  การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างไร้ขีดจ ากัดที่เน้นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่องมากกว่าความยั่งยืนของการท่องเท่ียวในระยะยาว  
 ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่แก่ง
ล าดวน หรือ น้ าตกแก่งล าดวน ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตสถานีพัฒนาและส่งเสริมการ
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อนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานี ในท้องที่บ้านหนองขอน ต าบลโดมประดิษฐ์ 
อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวอ าเภอน้ ายืน 16 กิโลเมตร 
น้ าตกแก่งล าดวนเป็นน้ าตกที่ไหลมาตามแก่งหิน มีความยาวประมาณ 200 
เมตร โดยเป็นส่วนหนึ่งของล าน้ าล าโดมใหญ่ บรรยากาศโดยรอบร่มรื่นไปด้วย
พันธุ์ไม้นานาชนิดโดยเฉพาะต้นล าดวนซ่ึงมีอยู่มาก อันเป็นที่มาของชื่อน้ าตก
แห่งนี้ กิจกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวของแก่งล าดวน ได้แก่ การลงเล่นน้ า
ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น และการเดินชมธรรมชาติตามเส้นทางที่จัดไว้ซ่ึง
จะผ่านถ้ าและแก่งต่าง ๆ โดยในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ถึงกลางเดือน
กันยายน นักท่องเที่ยวจะได้ชมปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์ที่เรียกว่า               
“กุ้งเดินขบวน” ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ที่กุ้งฝอยนับล้านตัวเดินบนพลาญหินเลียบ
แก่งน้ า มุ่งหน้าสู่ยอดเขาสูงบนเทือกเขาพนมดงรัก โดยจะเดินขบวนในช่วง
กลางคืนหลังฝนตกหนักหรือสายน้ าในแก่งมีความเชี่ยวกราก ปัจจุบันน้ าตก
แก่งล าดวนอยู่ในความดูแลของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
อุบลราชธานี โดยยังมีหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ให้การส่งเสริมและดูแลการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่นี้ตามบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงาน ซ่ึงการจัดการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่นี้ยังไม่ครอบคลุมการบริการท่องเที่ยวในทุกด้าน เช่น การ
จัดการที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง เป็นต้น (สถานีพัฒนาและส่งเสริมการ
อนุรักษ์สัตว์ป่า อุบลราชธานี, 2559) ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเป็นไปได้ที่
หน่วยงานภาครัฐจะเข้ามามีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวใน
พื้นที่ เนื่องจากปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนถือเป็น Unseen Thailand มีแห่ง
เดียวในโลก ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ทั้ งทางด้านอุปสงค์และอุปทานที่ช่วย
สนับสนุนการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน เช่น การประชาสัมพันธ์และการ
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ส่งเสริมการท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยว การพัฒนาผู้ประกอบการและชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อน า
ข้อมูลจากผลการวิจัยน าเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปพัฒนาเป็นแนวทางการ
พัฒนาบทบาทของภาครัฐเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
และชุมชน และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบทบาทปัจจุบันของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่น้ าตกแก่งล าดวน อ าเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี 
 2. เพื่อศึกษาบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ควรพัฒนาเพื่อสร้างความ
ยั่งยืนในพื้นที่น้ าตกแก่งล าดวน อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

บทบาทปัจจุบันของ
หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติอย่าง

ยั่งยืนในพื้นท่ีน้ าตกแก่ง
ล าดวน อ าเภอน้ ายืน จังหวัด

อุบลราชธานี 

บทบาทของหน่วยงานภาครัฐท่ี
ควรพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืน

ในพื้นท่ีน้ าตกแก่งล าดวน  
อ าเภอน้ ายืน จังหวัด

อุบลราชธานี 
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 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท
ปัจจุบันของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนใน
พื้นที่น้ าตกแก่งล าดวน อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยสังเคราะห์              
ตัวแปรที่ เกี่ยวข้องกับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยว           
จากการทบทวนวรรณกรรมของ Fennell (1999) รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์             
และคณะ (2550) เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) ฉันทัช วรรณถนอม (2552) และ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2559) 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน แนวคิด
เกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยว  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้ให้ข้อมูล (key informant) จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้น าชุมชน 
หมู่บ้านหนองขอน 2) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยวน้ าตกแก่งล าดวน            
3) หน่วยงานภาครัฐ ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 แห่ง ผู้วิจัย           
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เลือกก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม ดังนี้   
1) ผู้น าชุมชน หมู่บ้านหนองขอน จ านวน 1 คน 2) ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน           
1 คน 3) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยวน้ าตกแก่งล าดวน จ านวน 5 คน 
และ 4) ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
จ านวน 3 แห่ง ๆ ละ 1 คน ประกอบด้วย (1) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(2) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ (3) สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์
สัตว์ป่าอุบลราชธานี รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งส้ิน จ านวน 10 คน  
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 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวม ได้แก่  แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสรุปเป็น
แผนภาพ และตรวจสอบความ เชื่ อ ถื อ ได้ ของข้ อ มู ล แบบสาม เส้ า 
(triangulation) โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูล ด้านผู้วิจัย และด้าน
ทฤษฎี  
 
ผลการวิจัย  
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาบทบาทปัจจุบันของหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่น้ าตกแก่งล าดวน อ าเภอ
น้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี สรุปได้ดังภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงจ านวนครั้งที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงบทบาทปัจจุบันของหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นท่ีน้ าตกแก่งล าดวน 
อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
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 จากภาพที่  2 อธิบายได้ว่ า ผู้ ให้ข้อมูลกล่าวถึ งบทบาท ด้านการ
ประชาสัมพันธ์มากที่สุด พบความถี่ของค าสัมภาษณ์ เท่ากับ 7 รองลงมาพบ
ความถี่ของค าสัมภาษณ์ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เท่ากับ 5 และความถี่
ของค าสัมภาษณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เท่ากับ 3 ส่วนด้านการ
จัดสรรการใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ และการวางแผน พบว่า
ความถี่ของค าสัมภาษณ์น้อยที่สุด เท่ากับ 2 ตามล าดับ 
 จากค าอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีบทบาท
เกี่ยวข้องกับการบริการท่องเท่ียวน้ าตกแก่งล าดวนที่ส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การประชาสัมพันธ์ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ด้านการวางแผน และด้านการจัดสรรการใช้
ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงจ านวนครั้งที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่
ควรพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนในพื้นที่น้ าตกแก่งล าดวน อ าเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี 
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 จากภาพที่ 3 อธิบายได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงบทบาทของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ควรพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนในพื้นที่น้ าตกแก่งล าดวน อ าเภอ          
น้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้กล่าวถึงบทบาทด้านการบริการ และบทบาท
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มขึ้นจากบทบาทเดิม 2 บทบาท โดย
พบความถี่ของค าสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทด้านการบริการ เท่ากับ 7 และพบ
ความถี่ของค าสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
เท่ากับ 5 ส่วนบทบาทอื่น ๆ อีก 5 บทบาทนั้น เป็นบทบาทเดิมที่ถือปฏิบัติอยู่
แล้วแต่ต้องการเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมภาระงานมากขึ้น 
 
สรุปการวิจยั 
  สรุปผลการวิจัย 
  บทบาทปัจจุบันของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนในพื้นที่น้ าตกแก่งล าดวน อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ให้
ข้อมูลกล่าวถึงบทบาทที่ส าคัญ 5 บทบาท ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้าน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดสรร
การใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ และการวางแผน ตามล าดับ 
ส าหรับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ควรพัฒนานั้น พบว่า บทบาทปัจจุบัน
ทั้ง 5 ด้านนั้นยังคงเป็นบทบาทที่ต้องด าเนินงานต่อไปแต่ยังต้องพัฒนาแต่ละ
บทบาทให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ในงาน โดยข้อค้นพบใหม่ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ บทบาทด้านการบริการ และบทบาทด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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  อภิปรายผลการวิจัย 
  ด้านการบริการ ผลการวิจัยพบว่า ในพื้นท่ีท่องเท่ียวภาครัฐไม่มีบทบาท
ในการช่วยเหลือหรือพัฒนาการให้บริการแก่ทั้งผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว
และชุมชน แตกต่างกับการศึกษาของเทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) ได้ศึกษา
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
พบว่า การให้บริการท่องเที่ยวนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาท
ด้านการให้บริการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน เช่น การ
ให้บริการด้านคมนาคม ที่พัก อาหารเครื่องดื่ม การน าเที่ยวมัคคุเทศก์ การ
จ าหน่ายสินค้าที่ระลึกและการยกระดับมาตรฐานการบริการในสาขาต่าง ๆ แก่
นักท่องเที่ยว  
 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและด้านการ
วางแผน ผลการวิจัยพบว่า โอกาสในการพัฒนาตนเองของบุคลากรภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้นยังมีน้อยและไม่ถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานจึง
ท าให้บุคลากรยังขาดทักษะด้านการให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แตกต่าง
กับภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ และหควณ ชูเพ็ญ (2558) ได้ศึกษาการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน: วิ เคราะห์กรณีองค์การบริหารส่วนจั งหวัดภู เก็ต                        
ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ตน้ัน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีการประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว           
ของจังหวัดภูเก็ต ให้การสนับสนุนงบประมาณกับภาคธุรกิจเอกชน พัฒนา
อบรมบุคลากรด้านการท่องเท่ียว  
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 ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและด้านการประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัย
พบว่า บทบาทของภาครัฐในการประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมีน้อย โดยส่วนใหญ่จะประชาสัมพันธ์เมื่อถึงฤดูกาล
เท่ียวชมกุ้งเดินขบวน ซ่ึงจะมีการประชาสัมพันธ์เพียงปีละครั้ง ขณะที่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจและน่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 
แตกต่างกับรสสุคนธ์ ประดิษฐ์ และรัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ (2557) ได้ศึกษา
เร่ือง ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาการท่องเท่ียวของอ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอเขาค้อ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจาก
การกระจายอ านาจด้านการท่องเท่ียวของภาครัฐให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่น ซ่ึง
ผลการด าเนินงานในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริม
งานเทศกาลประเพณีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น มีการบริการข้อมูล
ข่าวสาร การติดต่อสอบถามเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่าการกระจายอ านาจให้หน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ
แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนนั้นจะท าให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ มีความเข้าใจตรงกันทั้งฝ่ายชุมชน ภาครัฐ รวมถึง
เจ้าหน้าที่ โดยภาครัฐจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ   
 ด้านการอนุรักษ์ ด้านการจัดสรรการใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยว
สาธารณะ สอดคล้องกับคมลักษณ์ สงทิพย์ (2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา 
ตลาดน้ าวัดตะเคียน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
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เจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นตัวกลางระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ โดยปฏิบัติงาน
มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของชุมชนเป็นส าคัญ นอกจากนี้การ
ก่อสร้างตลาดน้ าวัดตะเคียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบางคูเวียงใช้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว แหล่งซ้ือขายอาหารและสินค้าต่าง ๆ ของชาวบ้าน โดยเปิดโอกาส
และสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน ในด้านความรู้ ความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวตลาดน้ าวัดตะเคียนทั้ง 3 กลุ่ม 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านการบริการใน ภาค 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เมื่อ
เปรียบเทียบกับ บุคลากรในสายงานด้านอื่น ๆ นับว่ามีความแตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้
ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรหลายระดับ และหลายประเภท ในการให้บริการ 
นับตั้งแต่บุคลากรไร้ฝีมือไปจนถึงบุคลากรระดับผู้บริหาร โดยเฉพาะบุคลากรที่
อยู่ในระดับปฏิบัติการ จ าเป็นต้องมีความรู้และทักษะที่เฉพาะเจาะจงกับ
ลักษณะงานนั้น ๆ ซ่ึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก บุคลากรในทุกระดับที่กล่าวถึง
เป็นส่วนประกอบส าคัญในกระบวนผลิต หรือการให้บริการและเป็นปัจจัย
ส าคัญในการสร้างความแตกต่างของการบริการ ดังนั้นบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวจึงควรมีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน รวมไปถึงการสร้างจิตส านึกในการให้บริการที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว ท าให้เกิดความประทับใจ ประกอบกับการ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการท างาน ซ่ึงเป็นลักษณะของการแสดงออกในเชิงบวก 
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ที่เหมาะสมต่อลักษณะงาน ภาครัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของคน
ในพื้นที่ เช่น การพัฒนามัคคุเทศก์น้อย  พัฒนาผู้ประกอบการและแหล่ง
ท่องเที่ยว การพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าที่ระลึก สร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่น และให้ชุมชนน าไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ การอบรมให้ผู้น าเที่ยวให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจการจัดอาชีพ
น าเที่ยว ให้ความส าคัญกับการก าหนดหลักเกณฑ์ การมีธรรมาภิบาลของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาล 4 ประการ ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) 2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต (duty of loyalty) 3) การปฏิบัติตามกฎหมาย (duty of 
obedience) และ 4) การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง (duty of disclosure)   
  2. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การที่จะมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวนั้นจะต้องมีการชักน าให้เข้ามาท่องเที่ยว แล้วให้ใช้สิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว และบริการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเท่ียวนั้น โดยการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นถือเป็นการบริการส่วนหนึ่งของการท่องเท่ียว โดยใน
พื้นที่น้ าตกแก่งล าดวนควรมีการจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวแต่
ละแห่ง การจัดท าแผนที่เส้นทางและแผนที่ท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น
ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้การปรับตัวให้เข้ากับกระแสของยุค
สมัย โดยใช้สื่อยุคใหม่ให้เป็นประโยชน์เพื่อเป็นช่องทางที่ท าให้เข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภค เช่น การพัฒนา social network, blogger, micro blogging หรือ
การน าแนวคิดใหม่ ๆ (innovative idea) เข้ามาใช้กับการสื่อสารแบบดั้งเดิม 
เป็นต้น 
  3. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภาครัฐควรเข้ามาส่งเสริม อบรม
และสร้างสามัญส านึกให้ประชาชนเกิดความรู้สึกและมองเห็นคุณค่าของ
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สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่น้ าตกแก่งล าดวนควรท าป้ายหรือนิทรรศการให้ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรท่องเท่ียว จัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ให้คนในพื้นที่
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกฝังให้คนในพื้นที่และ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวรู้สึกมีความเป็นเจ้าของ  
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
  1. ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทภาครัฐ บทบาทภาคเอกชน และชุมชน 
โดยท าการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเน้นการ
ท าวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม สามารถน ามาพัฒนาต่อ
ยอดในการจัดท าแผนหรือก าหนดนโยบายอย่างมีส่วนร่วมได้ 
  2. ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทภาครัฐ บทบาทภาคเอกชน และชุมชน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของพื้นที่อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
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พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนกักีฬา 

ที่เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัย: ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส ์
Money Spending Behavior of Student - Athletes Participating  

in University Sports:  Ubon Ratchathani Rajabhat Games 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของ
นักกีฬาที่เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัย : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์  โดยใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูล จ านวน 385 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 226 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 อายุระหว่าง 18 – 20 ปี จ านวน 276 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 71.7 ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 
รายได้ต่อเดือนระหว่าง 9,001 – 10,000 บาท จ านวน 123 คน คิดเป็น 
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ร้อยละ 37.9 การส ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน 5 ด้าน ของนักกีฬาที่เข้า
ร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัย: ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ ภาพรวมอยู่ในระดับ  
ปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.60) โดยแยกเป็นรายด้านการใช้จ่ายที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไป
หาน้อยที่สุด ได้แก่ 1) ด้านการใช้จ่ายเงินตามความต้องการทางสังคม ภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.02) โดยมีการใช้จ่ายเป็นค่าซ้ือของฝาก/ของ 
ที่ระลึกในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.83) 2) ด้านการจ่ายเงินตามความต้องการพื้นฐาน 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.96) โดยมีการใช้จ่ายเป็นค่าอาหารอยู่
ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.94) 3) ด้านการใช้จ่ายเงินตามแบบบริโภคนิยม ภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.58) โดยมีการใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร
อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.57) 4) ด้านการใช้จ่ายตามความต้องการด้าน
นันทนาการ ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (�̅�𝑥 = 2.35) โดยมีการใช้จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.08) และ 5) ด้านการใช้จ่ายเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแข่งขันกีฬา ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (�̅�𝑥 = 2.07) โดยมี
การใช้จ่ายเป็นค่าชุดกีฬาอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.55)    
        
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน นักกีฬา กีฬามหาวิทยาลัย 
 
Abstract 
  The objective of this research was to study the level of 
spending behavior of student-athletes who participated in Ubon 
Ratchathani Rajabhat Games at Ubon Ratchathani Rajabhat 
University by surveyed 385 of student-athletes. The statistics used 
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for data analysis included frequency distribution, percentage, mean 
and standard deviation.  
 The research results found: the majority of the respondents 
of 226 or 58.7 percent were male which represent 276 respondents 
or 71.7 percent of student-athletes from age 18-20 years old, 134 
respondents or 34.8 percent are third year students and 123 
respondents or 37.9 percent had income between 9,001 - 10,000 
baht per month. Five factors of spending behavior affect students-
athletes who participated in UBRU Games 2019 overall the finding 
is at medium level (�̅�𝑥= 2.60). Factors that affect spending behavior 
are following: 1) spending for social needs is at medium level (�̅�𝑥= 
3.02) which explored the purchase and spending of souvenirs and 
gifts onto high level (�̅�𝑥= 3.83). 2) spending for basic needs is 
medium level (�̅�𝑥= 2.96) necessity include food which is at high 
level (�̅�𝑥= 3.94)  3) spending for consumption overall is at medium 
level (�̅�𝑥= 2.58) necessity include communication expenditure in 
high level (�̅�𝑥= 3.57) 4) recreation activities participation needs 
overall is at low level (�̅�𝑥= 2.35) by other expenses is at medium 
level (�̅�𝑥= 3.08)  and 5) spending for personal athlete needs overall 
is at low level (�̅�𝑥= 2.07) include athlete clothing in medium level 
(�̅�𝑥= 2.55).    
 
Key words: Spending Behavior, Athletes, University Sports 
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บทน า 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เม่ือพิจารณาคุณภาพคนพบว่ายังมีปัญหาในแต่ละ
ช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ครอบครัวมีรูปแบบ
หลากหลายและเปราะบางสูง ส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมี
คุณภาพ ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติผ่านสังคมยุคดิจิทัล 
ในขณะท่ีคนไทยจ านวนไม่น้อยไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมการด าเนินชีวิต 
การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนา
คนให้มีความสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยม
ตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม มีทักษะการด ารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 มีการ
เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต อีกทั้งมีการเสริมสร้างสถาบันทางสังคม
ให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ ทั้งนี้มีเป้าหมายให้คนใน
สังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น วัยแรงงานมี
ความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงานและมีทักษะทาง
การเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการออมส่วนบุคคล
ต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2559) 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติได้จัดท าการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนประจ าปี 2560 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือนจากครัวเรือนตัวอย่าง
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จ านวน 52,000 ครัวเรือน พบว่าครัวเรือนมีค่าใช้จ่าย
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เฉลี่ยเดือนละ 21,437 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เรียงตามล าดับ
ดังนี้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ร้อยละ 35.1 ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้าน เครื่องใช้ภายในบ้าน ร้อยละ 20.3 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทาง ร้อยละ 17.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า ร้อยละ 5.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
สื่อสาร ร้อยละ 1.8 และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา ร้อยละ 1.0 
นอกจากนั้นแล้วยังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษี 
เงินบริจาค ของขวัญ เบี้ยประกันภัย ซ้ือสลากกินแบ่ง/หวย ดอกเบี้ยสูงถึง 
ร้อยละ 13.0 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)  
 พฤติกรรมทางการเงินของคนไทยจากการศึกษาของศูนย์วิเคราะห์วิจัย
ของธนาคารทหารไทย พบว่าส่วนใหญ่มีเงินออมไม่พอใช้ อันมีสาเหตุมาจาก
การใช้ชีวิตในรูปแบบเน้นการใช้ชีวิตประจ าวันอย่างเร่งรีบ ใช้โซเชียลมีเดีย
เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในกลุ่มสุรามีสัดส่วนสูง 
อีกทั้งยังมีการออมที่ให้ผลตอบแทนและการป้องกันความเสี่ยงในระดับต่ า  
พฤติกรรมการใช้ชีวิต ความคิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน เก็บข้อมูล
จากผู้ประกอบอาชีพ จ านวน 35 ล้านคน ได้แบ่งกลุ่มตามเงินออมเหลือจาก
การใช้จ่าย เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีเงินออมไม่พอส าหรับการใช้
จ่ายตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป มีสัดส่วนร้อยละ 80 และกลุ่มที่มีเงินออมเพียงพอ
ส าหรับการใช้จ่ายตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป มีสัดส่วนร้อยละ 20 สาเหตุของการ
ออมที่มีสัดส่วนน้อย มาจากพฤติกรรมการใช้จ่าย โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีการ
ใช้จ่ายร้อยละ 76 ของรายได้ต่อเดือน โดยเฉพาะในกลุ่มแรกที่มีเงินออมไม่พอ
ส าหรับการใช้จ่ายตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จะมีการใช้จ่ายสูงถึงร้อยละ 82 ทั้งนี้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทยที่ส าคัญคือ วิถีชีวิตที่
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เปลี่ยนแปลงไป เน้นความสะดวกสบายและรวดเร็ว เช่น ทานอาหารนอกบ้าน
มากขึ้น เน้นสถานที่บรรยากาศดี  และนิยมใช้ โซเชียลมี เดีย เพิ่ มขึ้ น 
อีกพฤติกรรมหนึ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินก าลังซ่ึงสะท้อนจาก
ในปัจจุบันมากกว่าร้อยละ 50 ของคนที่มีบัตรเครดิตไม่สามารถจ่ายบิล 
รายเดือนได้เต็มจ านวน และอีกร้อยละ 48 เคยผ่อนสินค้าแบบยอดเสีย
ดอกเบี้ย ในด้านการใช้จ่ายพบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นสูงถึง 
1 ใน 4 ของรายได้ต่อเดือน (มาร์เก็ตอุ๊ปส์, 2560)  
 จากการศึกษาของนฐนัธย์ ใยบัว (2556) ถึงการด าเนินชีวิตของนักศึกษา
รูปแบบการใช้ชีวิตในความเป็นสังคมเมืองตามการเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลกาภิวัฒน์ที่มีความเป็นบริโภคนิยม ตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตก  หรือ 
การบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย โดยได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักศึกษา
จากกรอบการศึกษาพฤติกรรมการใช้เงินในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน คือ พฤติกรรม
การใช้จ่ายเงินตามความต้องการพื้นฐาน พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินตาม 
ความต้องการทางการศึกษา พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินตามความต้องการทาง
สังคม พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินตามความต้องการด้านนันทนาการ และ
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินตามแบบบริโภคนิยม (พัชรี สารวิโรจน์ , 2553;  
สุวงษ์ พิมพิสณฑ์, 2547) 
 นักศึกษาในมหาวิทยาลัยนับเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของประเทศ 
ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซ่ึงครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ จัดขึ้นใน
ปี 2562 โดยมีเจ้าภาพคือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีนักกีฬาเข้าร่วม
ทั้ งสิ้น 10,685 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ,  2562) จาก
สถาบันอุดมศึกษาท้ังสิ้น 111 สถาบัน การเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ระหว่างช่วงเวลาวันที่ 11-20 มกราคม 2562 เป็นที่น่าสนใจว่านักศึกษาที่เป็น
นักกีฬามหาวิทยาลัยครั้งนี้มีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไร จึงได้เก็บข้อมูล
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักกีฬาท่ีเข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยในงาน 
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์เพื่อวิเคราะห์และเสนอส่วนงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักกีฬาที่ เข้าร่วมงานกีฬา
มหาวิทยาลัย: ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจัยครั้งนี้มีประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักกีฬาที่เข้าร่วมในการ
แข่งขันกีฬาราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ ทั้งสิ้น 10,685 คน ขนาดตัวอย่างใช้ตาม
ตารางยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 385 คน ทั้งนี้ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
เป็นการสุ่มตัวอย่างที่หน่วยตัวอย่างในประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่า ๆ กัน 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาจาก 39 มหาวิทยาลัย  นักกีฬาสังกัดคณะตาม
หลักสูตรที่ก าลังศึกษา 13 คณะ และมีประเภทการแข่งขัน 23 ชนิดกีฬา เก็บ
ข้อมูลระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในครั้งนี้พัฒนาจากงานวิจัยของพัชรี สารวิโรจน์ (2553) แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและลักษณะการใช้จ่าย และ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน เป็นข้อค าถามปลายปิดและใช้มาตราส่วน
ประมาณค่าของ Likert 5 ระดับ ข้อค าถามพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินแบ่งเป็น 5 
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ด้าน คือ 1) การจ่ายเงินตามความต้องการพื้นฐานจ านวน 8 ข้อ 2) การใช้
จ่ายเงินตามความต้องการทางสังคมจ านวน 4 ข้อ  3) การใช้จ่ายตามความ
ต้องการด้านนันทนาการจ านวน 7 ข้อ 4) การใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
แข่งขันกีฬาจ านวน 5 ข้อ และ 5) การใช้จ่ายเงินตามแบบบริโภคนิยมจ านวน 
8 ข้อ การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือด้วยการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา 
และการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นในส่วนของพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน 
เท่ากับ .88 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา ซ่ึงเป็นการหาค่าสถิติพื้นฐาน
เพื่อแสดงการกระจายของค าตอบหรือความคิดเห็นและอธิบายลักษณะของ
ข้อมูลในเบื้องต้น โดยใช้การหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  
ผลการวิจัย  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้ งนี้  มีนักกีฬาตอบแบบสอบถามจ านวน  
385 คน มาจาก 6 ภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบด้วยภาคเหนือ จ านวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.87 ภาคกลาง จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 ภาค
ตะวันออก จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.79 ภาคตะวันตก จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.55 และภาคใต้ จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.02 มีข้อมูล
พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามดังนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 226 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.7 อายุระหว่าง 18 – 20 ปี จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.7 ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รายได้ต่อ
เดือนระหว่าง 9,001 – 10,000 บาท จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9  
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 ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักกีฬาที่เข้าร่วมงาน
กีฬามหาวิทยาลัย: ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้เงิน
ภาพรวม 5 ด้านของนักกีฬาที่เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยในงานราชภัฏ
อุบลราชธานีเกมส์ 

ล าดับ พฤติกรรมการใช้เงิน 5 ด้าน �̅�𝑥 S.D. 
1. การจ่ายเงินตามความต้องการพื้นฐาน 2.96 .716 
2. การใช้จ่ายเงินตามความต้องการทางสังคม 3.02 .682 
3. การใช้จ่ายตามความต้องการด้านนันทนาการ 2.35 .855 
4. การใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการแข่งขันกีฬา 2.07 .955 
5. การใช้จ่ายเงินตามแบบบริโภคนิยม 2.58 .798 
 รวม 2.60 .632 

  
 จากตารางที่ 1 การส ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน 5 ด้าน ของนักกีฬาที่
เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัย: ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์  มีค่าเฉลี่ยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.60) โดยแยกเป็นรายด้านการใช้จ่ายที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการใช้จ่ายเงินตามความต้องการทางสังคม 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.02) ด้านการจ่ายเงินตามความต้องการ
พื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( �̅�𝑥 = 2.96) ด้านการจ่ายการใช้
จ่ายเงินตามแบบบริโภคนิยม ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.58) ด้าน
การใช้จ่ายตามความต้องการด้านนันทนาการ ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
(�̅�𝑥 = 2.35) และด้านการใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการแข่งขันกีฬา ภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย (�̅�𝑥 = 2.07)  
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ตารางที่  2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจ่ายเงินตาม 
ความต้องการพื้นฐานของนักกีฬาที่เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยในงานราชภัฏ
อุบลราชธานีเกมส์ 

ล าดับ การจ่ายเงินตามความต้องการพื้นฐาน �̅�𝑥 S.D. 
1. ค่าอาหาร 3.94 .947 
2. ค่าที่พัก 2.94 .747 
3. ค่าเสื้อผ้า 2.80 .607 
4. ค่ารักษาพยาบาล 2.55 .709 
5. ค่าพาหนะ 2.81 .532 
6. ค่าซักรีด 2.83 .740 
7. ค่าของใช้ประจ าวัน (เช่น ยาสีฟัน แป้ง สบู่ แชมพู) 3.08 .988 
8. อื่น ๆ  2.77 .344 
 รวม 2.96 .716 

  
 จากตารางที่ 2 การจ่ายเงินตามความต้องการพื้นฐานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.96) เม่ือพิจารณาการจ่ายเงินตามความต้องการ
พื้นฐานรายด้าน พบว่าการใช้จ่ายที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ  
1) ค่าอาหารอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.94) 2) ค่าของใช้ประจ าวัน (เช่น ยาสีฟัน 
แป้ง สบู่ แชมพู) อยู่ในระดับปานกลาง  (�̅�𝑥 = 3.08) และ 3) ค่าที่พักอยู่ใน
ระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.94)      
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ตารางที่  3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้จ่ายเงินตาม 
ความต้องการทางสังคมของนักกีฬาที่เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยในงาน 
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์  

ล าดับ การใช้จ่ายเงินตามความต้องการทางสังคม �̅�𝑥 S.D. 
1. ค่ากิจกรรมการสังสรรค์ 3.51 .521 
2. ค่าซื้อของฝาก/ของที่ระลึก 3.83 .923 
3. ค่ากิจกรรมการกุศล 2.61 .735 
4. อื่น ๆ  2.11 .362 
 รวม 3.02 .682 

 
 จากตารางที่ 3 การใช้จ่ายเงินตามความต้องการทางสังคมในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.02) เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายเงินตามความต้องการ
ทางสังคมรายด้าน พบว่าการใช้จ่ายที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ  
1) ค่าซ้ือของฝาก/ของที่ระลึกอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.83) 2) ค่ากิจกรรม 
การสังสรรค์อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.51) และ 3) ค่ากิจกรรมการกุศลอยู่ใน
ระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.61)  
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ตารางที่  4 ค่า เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้จ่ายตาม 
ความต้องการด้านนันทนาการ ของนักกีฬาท่ีเข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยใน
งานราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์  

ล าดับ การใช้จ่ายตามความต้องการด้านนันทนาการ �̅�𝑥 S.D. 
1. ค่าหนังสืออ่านเล่น การ์ตูน นวนิยาย ฯลฯ 2.25 .429 
2. ค่าชมภาพยนตร์/การแสดง 2.33 .233 
3. ค่าบริการเล่นเกม 2.24 .768 
4. ค่าเที่ยวตามสถานบันเทิง 2.45 .363 
5. ค่าบุหรี่   1.82 .606 
6. ค่าสุรา 2.29 .492 
7. อื่น ๆ    3.08 .755 
 รวม 2.35 .855 

 
 จากตารางที่  4 การใช้จ่ายตามความต้องการด้านนันทนาการใน 
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (�̅�𝑥 = 2.35) เม่ือพิจารณาการใช้จ่ายตามความ
ต้องการด้านนันทนาการรายด้าน พบว่าการใช้จ่ายที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
3 ล าดับแรก คือ 1) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง ( �̅�𝑥 = 3.08)  
2) ค่าเท่ียวตามสถานบันเทิงอยู่ในระดับน้อย (�̅�𝑥 = 2.45) และ 3) ค่าชม
ภาพยนตร์/การแสดงอยู่ในระดับน้อย (�̅�𝑥 = 2.33)      
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์
ในการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาที่เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยในงานราชภัฏ
อุบลราชธานีเกมส์  

ล าดับ การใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการแข่งขันกีฬา �̅�𝑥 S.D. 
1. ค่าเช่าสถานที่ฝึกซ้อม 2.08 .471 
2. คา่เทรนเนอร์ 2.04 .774 
3. ค่าอุปกรณ์กีฬา 2.17 .605 
4. ค่าชุดกีฬา 2.55 .455 
5. อื่น ๆ  1.56 .922 
 รวม 2.07 .955 

 
 จากตารางที่  5 การใช้จ่ ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการแข่งขันกีฬา 
ในภาพรวมอยู่ ในระดับ น้อย ( �̅�𝑥 = 2 .07)  เมื่ อพิจารณาการใช้จ่ าย 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแข่งขันกีฬารายด้าน พบว่าการใช้จ่ายที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) ค่าชุดกีฬาอยู่ในระดับปานกลาง ( �̅�𝑥 = 2.55)  
2) ค่าอุปกรณ์กีฬาอยู่ในระดับน้อย (�̅�𝑥 = 2.17) และ 3) ค่าค่าเช่าสถานที่
ฝึกซ้อมอยู่ในระดับน้อย (�̅�𝑥 = 2.08)      
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้จ่ายเงินตามแบบ
บริโภคนิยมของนักกีฬาที่ เ ข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยในงานราชภัฏ
อุบลราชธานีเกมส์ 

ล าดับ การใช้จ่ายเงินตามแบบบริโภคนิยม �̅�𝑥 S.D. 
1. ค่าเสื้อผ้า (นอกจากชุดนักศึกษา/กีฬา) 2.68 .422 
2. ค่ากระเป๋า 2.42 .633 
3. ค่าเครื่องประดับ 2.30 .637 
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสื่อสาร 3.57 .462 
5. ค่าอาหารฟาสต์ฟู้ด 2.98 .774 
6. ค่าเครื่องส าอาง 2.33 .630 
7. ค่าใช้จ่ายในร้านกาแฟหรือร้านนั่งเล่น 3.07 .768 
8. อื่น ๆ  2.59 .895 
 รวม 2.58 .798 

 
 จากตารางที่ 6 การใช้จ่ายเงินตามแบบบริโภคนิยมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.58) เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายเงินตามแบบบริโภคนิยม
รายด้าน พบว่าการใช้จ่ายที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการสื่อสารอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.57) 2) ค่าใช้จ่ายในร้านกาแฟหรือ
ร้านนั่งเล่นอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.07) และ 3) ค่าอาหารฟาสต์ฟู้ดอยู่ใน
ระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.98)      
 
สรุปการวิจยั 
 จากแบบสอบถามเก็บข้อมูล จ านวน 385 ชุด ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 18 – 20 ปี ชั้นปีที่ 3 รายได้ 9,001 – 10,000 บาท
ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ใช้ในช่วงที่มาแข่งขันกีฬางานราชภัฏอุบลราชธานี
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เกมส์  อยู่ ระหว่า ง 5,000 -  5,500 บาท ผลการวิจั ย ระดับพฤติกรรม 
การใช้จ่ายเงินของนักกีฬาที่เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยในงานราชภัฏ
อุบลราชธานีเกมส์ พบว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักกีฬาที่เข้าร่วมงาน
กีฬามหาวิทยาลัยในงานราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง การใช้จ่ายที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ การใช้จ่ายเงิน
ตามความต้องการทางสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การจ่ายเงินตาม
ความต้องการพื้นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การใช้จ่ายเงินตามแบบ
บริโภคนิยมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การใช้จ่ายตามความต้องการด้าน
นันทนาการในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และการใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ใน 
การแข่งขันกีฬาในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  
 อภิปรายผลการวิจัย 
 การใช้จ่ายเงินตามความต้องการทางสังคมภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง 
การจ่ายเงินตามความต้องการพื้นฐานภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง การใช้
จ่ายเงินตามแบบบริโภคนิยมภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง การใช้จ่ายเงินตาม
ความต้องการด้านนันทนาการภาพรวมและการใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ใน 
การแข่งขันกีฬาภาพรวมอยู่ระดับน้อย ขณะที่การศึกษาของพัชรี สารวิโรจน์ 
(2553) พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษามีพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายเงินแต่ละแบบ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามี
พฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินตามความต้องการพื้นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง พิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ 
ดังนี้ ค่าใช้จ่ายค่าอาหาร ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ค่าของใช้ประจ าวัน 
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(ยาสีฟัน แป้ง สบู่ แชมพู) ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเสื้อผ้า 
เครื่องนุ่งห่ม ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินตามความต้องการ
ทางสังคมภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ดังนี้ ค่ากิจกรรมรับน้อง ค่ากิจกรรม
ชมรม ค่าของขวัญเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามี
พฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินตามความต้องการด้านนันทนาการโดยภาพรวมอยู่
ในระดับต่ า พิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ตามล าดับ ดังนี้ ค่าชมภาพยนตร์/การแสดง นวนิยาย ค่าหนังสืออ่านเล่น 
การ์ตูน ค่าบริการเกี่ยวกับการถ่ายรูป กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีพฤติกรรมใน
การใช้จ่ายเงินตามแบบบริโภคนิยมภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณา
รายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ดังนี้ ค่าเสื้อผ้า 
(นอกเหนือจากชุดนักศึกษา) ค่ารองเท้า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสื่อสาร  
 การศึกษาของทรายทอง เลิศเปียง (2557) ศึกษาพฤติกรรมการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาการบัญชี พบว่านักศึกษาสาขา 
การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยีมี
พฤติกรรมการใช้เงินทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ พฤติกรรมการใช้เงินด้านการศึกษา 
พฤติกรรมการใช้เงินด้านนันทนาการและกิจกรรมทางสังคม และพฤติกรรม
การใช้เงินด้านความจ าเป็นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้ โดยมีพฤติกรรม
การใช้เงินด้านการศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านนันทนาการและ
กิจกรรมทางสังคม และด้านความจ าเป็นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด พฤติกรรม
การใช้เงินด้านความจ าเป็นพื้นฐานภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อศึกษาตาม
รายการพบว่า มีพฤติกรรมการซ้ือของใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น สบู่ แป้ง  
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ยาสีฟัน ผงซักฟอก ฯลฯ และพฤติกรรมการวางแผนการใช้เงินในค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับความจ าเป็นพื้นฐานอยู่ในระดับดี นักศึกษาต้องจ่ายค่าเช่าส าหรับ
ที่พักอาศัยหรือหอพักระหว่างเรียน และนักศึกษาต้องจ่ายค่าน้ า ค่าไฟฟ้า 
นักศึกษามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักศึกษา
ชอบแต่งกายตามแฟชั่น และนักศึกษาใช้เงินเพื่อซ้ือเครื่องส าอาง เช่น ลิปสติก 
น้ าหอม  ครีม  เครื่องแต่งหน้า พฤติกรรมการใช้เงินด้านการศึกษาภาพรวม  
อยู่ในระดับดี เมื่อศึกษารายข้อพบว่า มีพฤติกรรมการใช้เงินอยู่ในระดับดี โดย
นักศึกษามีค่าใช้จ่ายในการศึกษาค้นคว้า เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์งาน 
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่ายานพาหนะในการเดินทางมาเรียน เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจากความพยายามที่จะต้องการให้ผลการเรียนออกมาดีแล้วได้รับการ
ยกย่องและยอมรับในสังคม 
 การศึกษาของเหมวลา เชิดชูพันธ์เสรี (2559) เร่ืองแบบแผนการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายจากความต้องการถือเงินของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชน 
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นักศึกษามี
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินแต่ละเดือนเพื่อการบริโภคและภาษีสังคม 3 ด้าน
ได้แก่ เทคโนโลยี แฟชั่น และการท่องเที่ยว จากผลการศึกษาแบบแผนการใช้
จ่ายของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชน หลักสูตรปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 
จ านวนตัวอย่าง 200 คน พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการใช้จ่ายใน
การบริโภครวมถึงรายจ่ายด้านภาษีสังคมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยี แฟชั่น 
และการท่องเที่ยว พฤติกรรมที่พบเช่นเดียวกันกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
นักศึกษาคณะอื่น ๆ (กนกรัตน์ เอี่ยมอรุณวรรณ, 2551; อภิยุทธ นวอัจฉริยะ
กิจ, 2557; ปรางพรรณ วรรณกูล, 2557)  
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 นอกจากนี้ นฐนัธย์ ใยบัว (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของ
นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินทางด้าน
ความต้องการพื้นฐานโดยภาพรวมมีการใช้จ่ายเงินอยู่ในระดับปานกลาง     
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ 
(เช่น ค่าโดยสาร ค่าน้ ามัน ค่าซ่อม) ค่าที่พักอาศัย ค่าของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
(เช่น สบู่ ยาสีฟัน) ค่าเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มและค่ารักษาพยาบาล ผลการศึกษา
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินทางด้านการศึกษา โดยภาพรวมมีการใช้จ่ายเงินอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า มีการใช้จ่ายเงินอยู่ใน
ระดับมาก 2 ข้อ และปานกลาง 3 ข้อ ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน
ทางด้านกิจกรรมนันทนาการโดยภาพรวมมีการใช้จ่ายเงินอยู่ในระดับน้อย  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า มีการใช้จ่ายเงินอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ 
และระดับน้อย 6 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ดังนี้ 
ค่าเช่า คอมพิวเตอร์/เล่นเกมส์/อินเทอร์เน็ต ค่าหนังสืออ่านเล่น (เช่น นิตยสาร 
การ์ตูน) ค่าชมภาพยนตร์/การแสดง/การแข่งขันกีฬา ค่าท่องเท่ียวตามสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ค่าเที่ยวสถานบันเทิง/คาราโอเกะ ค่าบริการเสริมความงาม 
(เช่น ท าผม ท าเล็บ) และค่าเล่นการพนัน (เช่น หวย บอล) ผลการศึกษา
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินทางด้านสังคมนิยม แฟชั่น โดยภาพรวมมีการใช้
จ่ายเงินอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า มีการใช้จ่ายเงินอยู่
ในระดับปานกลาง 1 ข้อและระดับน้อย 4 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยตามล าดับดังนี้ ค่าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม ค่าสินค้าแฟชั่น 
(เช่น เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า) ค่าเครื่องส าอาง ค่าอาหารฟาสท์ฟู้ด (เช่น KFC 
พิซซ่า) และค่าเครื่องประดับ (เช่น แหวน สร้อยคอ) 
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 ส่วนอภิยุทธ นวอัจฉริยะกิจ (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพที่อาศัยหอพักในเขตพื้นที่ เทศบาลต าบลหนองป่า
ครั่ง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
นักศึกษาในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย พิจารณาเป็นราย
ด้านแล้วพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการใช้จ่ายมากที่สุดคือด้านความจ าเป็น
พื้นฐาน ส่วนด้านนันทนาการและกิจกรรมทางสังคมมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเป็น
อันดับสุดท้าย  

 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช ้
  1. การใช้จ่ายเงินตามความต้องการทางสังคมของนักกีฬาที่เข้าร่วมงาน
กีฬามหาวิทยาลัยในงานราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ พบว่าค่าซ้ือของฝาก/ของที่
ระลึกและค่ากิจกรรมการสังสรรค์อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ประเภทของฝาก/ของที่ระลึกและบริการกิจกรรมการสังสรรค์ในจังหวัด
อุบลราชธานี ควรเตรียมสินค้าของฝาก/ของที่ระลึกหรือบริการกิจกรรมการ
สังสรรค์ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เดินทางเข้ามาท ากิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัด  
  2. การจ่ายเงินตามความต้องการพื้นฐานในด้านค่าอาหารอยู่ในระดับ
มาก ดังนั้น ผู้ประกอบการประเภทอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี ควรเตรียม
ผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะกับผู้มาเยือน ตั้งราคา จัดช่องทางการเข้าถึงสินค้า 
และจัดการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้สอดรับกับความต้องการพื้นฐานในด้าน
อาหารของผู้มาเยือน 
  3. การใช้จ่ายเงินตามแบบบริโภคนิยมด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสื่อสาร
อยู่ในระดับมาก ค่าใช้จ่ายในร้านกาแฟหรือร้านนั่งเล่นอยู่ในระดับปานกลาง 
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ดังนั้น ผู้ประกอบการประเภทการสื่อสารและร้านกาแฟหรือร้านนั่งเล่นใน
จังหวัดอุบลราชธานี ควรสื่อสารให้ผู้มาเยือนทราบถึงช่องทางการซ้ือผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและบริการร้านกาแฟหรือร้านนั่งเล่น 
  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั้งถัดไป 
  1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการพฤติกรรมการบริโภคของนักกีฬาที่เข้าร่วม
การแข่งขันงานกีฬามหาวิทยาลัย การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาถึงพฤติกรรม
การบริโภคของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
  2. การศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
งานกีฬามหาวิทยาลัย ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภคของคนไทยในช่วงวัยเด็ก วัยท างาน และผู้สูงอายุในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน บริษัทโปร
เฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จ ากัด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลจากประชากรซ่ึงเป็นพนักงานประจ า จ านวน 45 คน ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ตามความคิดเห็นของ
พนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนในรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี เป็นด้านที่
พนักงานให้ความส าคัญสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการกระตุ้นสติปัญญา ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ และด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล ตามล าดับ 
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 ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ส่วนในรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านปริมาณงาน เป็นด้าน
ที่พนักงานให้ความส าคัญสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลา 
และด้านค่าใช้จ่าย ตามล าดับ 
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จ ากัด มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพในการท างาน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the 
transformational leadership and the work effectiveness of 
employees,  and to find the correlation of the transformational 
leadership and the work effectiveness of employees at Professional 
Outsourcing Solutions Company Limited.  Questionnaires were used 
as a tool to collect data from 45 office employees.  The statistical 
analysis used were number, percentage, mean, standard deviation 
and Pearson’s correlation coefficient.  
 The results of this research found that the overall of the 
transformational leadership of employees at Professional 
Outsourcing Solutions Company Limited was at the high level. When 
considering separately, all aspects were at the high level included 
idealized influence or charisma leadership was found to be the most 
important for employees, follow by intellectual stimulation, 
inspiration motivation and individualized consideration respectively.  
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 The overall of the work effectiveness of the employees was at 
the high level.  When considering separately, all aspects were at the 
high level included quantity was found to be the most important for 
employees, follow by quality, time and cost respectively. 
 The transformational leadership and the work effectiveness of 
employees at Professional Outsourcing Solutions Company Limited 
has an averagely positive relation at the statistical significance level 
of .05. 
  
Keywords: Transformational Leadership, Work Effectiveness 
 
บทน า 
 ในยุคสมัยที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในเรื่องเทคโนโลยี 
สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และรวมถึงการ
ติดต่อสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้การบริหารงานขององค์กร
ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคทันสมัยเพื่อพร้อมเสมอกับการปฏิบัติงานของ
องค์กร ดังนั้น องค์กรจึงต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพราะเชื่อว่าบุคคลเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่สามารถท าให้การบริหารองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้กลายเป็นผลผลิตและบริการตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 การด าเนินการให้เกิดผลผลิตหรือผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ผู้บริหารจะต้องใช้ “ภาวะผู้น า” ซ่ึงหมายถึงศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร
จัดการ ได้แก่ ทักษะความ สามารถและพฤติกรรม รวมถึงบุคลิกภาพประกอบ
กับการใช้อ านาจอิทธิพลด้วยความเป็นธรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นและ
จูงใจผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความศรัทธาและยินยอมปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร (อภิรัตน์ กังสดารพร, ฉัตรวรัญ องคสิงห์ และธีระ 
ชินภัทร รามเดชะ, 2556) โดยตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน
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ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้รับความสนใจและน ามาเป็นองค์ประกอบใน
การศึกษาและวิจัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค
โลกาภิวัฒน์ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ประสบปัญหาท่ีหลากหลายภายใต้
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดั้งนั้น ภาวะผู้น าแบบเดิมที่ผู้น าหรือ
ผู้บริหารเคยน ามาเป็นแนวทางในการบริหารจึงอาจต้องมีการปรับเปลี่ยน            
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
จะมุ่งยกระดับความต้องการความเชื่อ ทัศนคติและคุณธรรมของผู้น าและผู้ตาม
ให้สูงขึ้น (Burns, 1978) 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจคือ 
การที่องค์กรใดมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงจะมีผลก าไรที่สูงตามไปด้วย 
ฉะนั้นผลการปฏิบัติงานหรือการสร้างผลงานให้มีประสิทธิภาพ สร้างความ         
พึงพอใจให้กับลูกค้าหรือบรรลุจุดเป้าหมายตามที่วางไว้ จะต้องพิจารณาจาก
คุณภาพของงานเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ปริมาณงานที่เกิดขึ้นต้องเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานต้องอยู่ในหลักการและมาตรฐาน 
และมีวิธีการบริหารให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ซ่ึงการด าเนินงานขององค์กร
ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของบุคลากร เพราะบุคลากรมีบทบาทส าคัญต่อ
ความส าเร็จขององค์กร ผู้บริหารจึงต้องคิดหาวิธีสร้างแรงผลักดันเพื่อไปกระตุ้น
ให้บุคลากรในองค์กรเกิดพลังและเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน ด้วย
ความเต็มใจ ดังนั้น ผู้น าที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นกุญแจส าคัญต่อความส าเร็จของ
องค์กร และผู้น าต้องแสดงความเป็นผู้น าในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ซ่ึงก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมายที่องค์การได้วางไว้ 
 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซ่ิง โซลูชั่นส์ จ ากัด (professional 
outsourcing solutions)  หรือ  “POS” เป็นบริษั ทที่ ให้บริการทางด้ าน           
การจัดการระบบเงินเดือนและภาษี รวมทั้งงานบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง           
กับแผนกทรัพยากรบุคคล และให้บริการทางด้านการจัดการระบบงานบัญชี 
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ครบวงจร บริษัทเติบโตมาจากบริษัทในกลุ่มแอนเดอร์เซ่นที่ มีมาตรฐาน            
การให้บริการในระดับสากล ถึ งแม้จะแยกตัวออกมาบริหารงานด้วย
คณะกรรมการและทีมงานที่เป็นคนไทยทั้งสิ้น แต่ยังคงยึดมั่นในมาตรฐานการ
ให้บริการในระดับสากล และจากประสบการณ์การด าเนินงานมากว่า 20 ปี          
ท าให้บริษัทเป็นที่ไว้วางใจส าหรับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ทั้ งในและ
ต่างประเทศ จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ภาวะผู้น าของบริษัทเป็นตัวแปร
ที่ส าคัญที่ส่งผลต่อและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน โดยเฉพาะ
ยุคปัจุบันที่มีการแข่งขันสูง ผู้บริหารถือเป็นบุคคลที่ส าคัญยิ่งที่จะเป็นแบบอย่าง
เป็นผู้น าและผู้ประสานงานในการบริหาร ทั้งนี้การใช้ภาวะผู้ น าที่ชาญฉลาด         
จะส่งผลให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยอมอุทิศตนเพื่อการท างานและเกิดความรู้สึก
เจตคติที่ดีต่องานที่ท า มีความสุขในการท างานและยอมอุทิศตนเพื่อความส าเร็จ
ของงาน 
 จากการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พบว่า ผู้บริหารควรมีภาวะ
ผู้น าในการบริหารเป็นอย่างดีซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงาน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซ่ิง 
โซลูชั่นส์ จ ากัด เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพผู้น าเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร คือ เติบโต ต่อเนื่อง เพื่อเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นแนวทางให้บริษัทเอกชนสามารถน าผลของการวิจัย
ไปใช้ในการปรับปรุงและวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการด้านองค์การ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน และสามารถปรับตัวเพื่อการแข่งขันใน
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้   
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์
ซอสซ่ิง โซลูชั่นส์ จ ากัด 
  2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน บริษัท โปรเฟสชั่น
แนล เอ้าท์ซอสซ่ิง โซลูชั่นส์ จ ากัด 
  3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพ 
ในการท างานของพนักงาน บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซ่ิง โซลูชั่นส์ จ ากัด 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน บริษัท โปรเฟสชั่น
แนล เอ้าท์ซอสซ่ิง โซลูชั่นส์ จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประชากร คือ 
พนักงานประจ าบริษัทฯ จ านวน 45 คน (บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซ่ิง 
โซลูชั่นส์ จ ากัด, 2561) ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม 
2561 – มกราคม 2562 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือ             
    การสร้างบารมี 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ 
3. การกระตุ้นสติปัญญา  
4. การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล 
 

ประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน 

1. คุณภาพงาน  
2. ปริมาณงาน  
3. เวลา  
4. ค่าใช้จ่าย  
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  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .94 จากการ
ทดสอบแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด จากพนักงานบริษัทฮิวแมนิก้า จ ากัด
มหาชน ซ่ึงแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  
 ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง แบ่งเป็น 4 

ด้ าน ได้แก่  1)  การมีอิทธิพลอย่ า งมีอุ ดมการณ์หรือการสร้ างบารมี   
2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นสติปัญญา และ 4) การค านึงถึงความ
เป็นเอกัตถะบุคคล มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซ่ิง โซลูชั่นส์ จ ากัด แบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่            
1) ปริมาณงาน 2) คุณภาพงาน 3) เวลา และ 4) ค่าใช้จ่าย มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 ส่วนที่ 4  เป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบข้อเสนอแนะ  
  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ
ที่ได้รับคืนมาทั้งหมด และผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ ตามกรอบแนวคิดวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยแล้ว
แปรผลข้อมูล 
  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยน าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จ านวน 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดย
ใช้การการวิ เคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
correlation coefficient) โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 

125Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



126
ผลการวิจัย  
  ผลการวิจัยแสดงดังตารางที่ 1 – 3 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 วิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง �̅�𝑥 S.D. ความหมาย 
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี 3.74 .50 มาก 
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3.54 .63 มาก 
3. ด้านการกระตุ้นสติปัญญา 3.69 .54 มาก 
4. ด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล 3.49 .50 มาก 

รวม 3.62 .47 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ตามความคิดเห็นของ
พนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนในรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก           
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี ด้านการ
กระตุ้นสติปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการค านึงถึงความเป็น
เอกัตถะบุคคล ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 

ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน �̅�𝑥 S.D. ความหมาย 
1. ด้านคุณภาพงาน  3.95 .48 มาก 
2. ด้านปริมาณงาน  3.99 .45 มาก 
3. ด้านเวลา  3.76 .46 มาก 
4. ด้านค่าใช้จ่าย  3.59 .51 มาก 

รวม 3.82 .38 มาก 
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  จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบริษัทโปร
เฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซ่ิง โซลูชั่นส์ จ ากัด ตามความคิดเห็นของพนักงาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และในรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ 
ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3 วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
Pearson  

Correlation (r) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
หรือการสร้างบารมี 

.630** ปานกลาง 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ .492** ปานกลาง 
3. ด้านการกระตุ้นสติปัญญา .546** ปานกลาง 
4. ด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล .482** ปานกลาง 

รวม .619** ปานกลาง 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิทธิภาพในการท างาน พบว่าสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง ในรายด้าน
พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี มีระดับ
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับกลางกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
ในภาพรวมสูงที่สุด อนึ่งทุก ๆ ด้านของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน ในระดับปานกลางทุกด้าน 
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สรุปการวิจยั 
  สรุปผลการวิจัย 
  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซ่ิง โซลูชั่นส์ จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซ่ิง โซลูชั่นส์ จ ากัด มีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับปานกลางทุกด้าน 
  อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของ
พนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนในรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก          
ทุกด้าน แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล 
เอ้าท์ซอสซ่ิง โซลูชั่นส์ จ ากัด มีผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในอุดมการณ์ 
มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้น าจะมีความสม่ าเสมอ 
สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต และมีการเสริมสร้างและส่งเสริม
ให้พนักงานมองเห็นเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การหาแนวทางการกระตุ้นใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา กระตุ้นจิตวิญญาณของทีม 
(team spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือร้น โดยการสร้าง
เจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก และผู้บริหารแสดงการยอมรับและชื่นชมต่อ
พนักงานเมื่อปฏิบัติงานได้ส าเร็จ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถวิท ชื่นจิตต์ 
(2558) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนรุ่นเจนเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ประกอบด้วย ด้านการสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ
กระตุ้นการใช้ปัญญา และด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล และสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ Bass & Avolio (1994) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
หมายถึง คุณลักษณะของผู้น าที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการการกระตุ้น 
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ให้เกิดความสนใจระหว่างผู้ร่วมงานและผู้อื่นมองเห็นถึงแง่มุมใหม่ ๆ ในการ
ท างานและการท าให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องภารกิจ และวิสัยทัศน์ของทีม และ
ขององค์การ รวมถึงมีการพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับ
ที่สูงขึ้น และมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะชักน าผู้ตาม            
ให้ท างานได้ผลงานมากกว่าที่ผู้ตามได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้น และผู้น าการเปลี่ยนแปลง
มักจะใช้การท้าทายเพื่อน าไปสู่การบรรลุผลงานในระดับที่สูงขึ้น 
 2. ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ส่วนในรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน สรุปได้ว่า 
พนักงานบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซ่ิง โซลูชั่นส์ จ ากัด สามารถผลิตชิ้นงาน
ออกมาตรงตามความต้องการของบริษัทและสร้างความพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้มา
รับบริการ โดยมีการควบคุมการท างานที่มีมาตรฐานตลอดจนสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องและตรงตามเวลาที่บริษัทก าหนดไว้ โดยใช้ทรัพยากรด้านการเงิน 
วัสดุ และเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชาคริต ศรีขาว (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ ในด้านการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทมิสกัน (ไทยแลนด์) จ ากัด พบว่า พนักงานมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับแนวความคิดของ Peterson & Plowman (1953) ได้สรุปองค์ประกอบของ
ประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อ คือ 1) คุณภาพของงาน จะต้องมีคุณภาพสูงสามารถสร้าง
ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 2) ปริมาณงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได้
มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้และ
ควรมีการวางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3) 
เวลา คือ เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยูในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ
เหมาะสมกับงาน และ 4) ค่าใช้จ่าย คือ จะต้องลงทุนน้อยและได้ผลก าไรมากที่สุด 
ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้าน
การเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดการสูญเสียน้อย
ที่สุด 
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 3. ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซ่ิง 
โซลูชั่นส์ จ ากัด อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์
ในระดับปานกลาง ซ่ึงเป็นไปในทิศทางบวก และเมื่อแยกพิจารณาตามรายด้าน 
พบว่าทุก ๆ ด้านมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กรรณิการ์ วัฒนาวิโส (2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบ
สร้างความเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ โดยศึกษาจากพนักงานประจ าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ด าเนิน
ธุรกิจด้านเครื่องจักรกลการเกษตร จากการศึกษาพบว่าภาวะผู้น าแบบสร้างความ
เปลี่ยนแปลงทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้น าเชิงบารมีการสร้างแรงบันดาลใจ 
การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน โดยหากผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้น าแบบสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงสูงก็จะมีผลท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานสูงตามไปด้วย 
เช่นเดียวกับ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซ่ิง โซลูชั่นส์ จ ากัด ซ่ึงพบว่า หากภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
บริษัทสูงขึ้นด้วย    
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
   ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี พบว่า ด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี อยู่ในระดับมาก คือ 
ผู้บริหารต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในอุดมการณ์ ความเฉลียวฉลาดและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น และผู้บริหารต้องเสียสละ
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ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจ 
ความจงรักภักดี และเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน 
   ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจอยู่ใน
ระดับมาก คือ ผู้บริหารต้องเสริมสร้างและส่งเสริมให้พนักงานมองเห็น
เป้าหมายในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน และให้ความส าคัญต่อความคิดเห็นของ
พนักงาน ผู้น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมให้มีความกระตือรือร้น โดยการ
สร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก และแสดงความเช่ือมั่นแสดงให้เห็นความ
ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ตามมองข้าม
ผลประโยชน์ของตน และผู้บริหารต้องกระตุ้นให้พนักงานมีการท างานเป็นทีม
อย่างมีชีวิตชีวา ท าให้คนท างานมีความสุขและสนุกกับงาน จึงไม่ต้องการย้าย
ไปท างานที่อื่น กลายเป็นความรู้สึกผูกพันและรักองค์การในที่สุด 
   ด้านการกระตุ้นสติปัญญา พบว่า ด้านการกระตุ้นสติปัญญาอยู่ใน
ระดับมาก คือ ผู้บริหารมีความคิดสร้างสรรค์ในการหาแนวทางการกระตุ้น 
ใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา และกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อ
หาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้น าต้องสร้างแรงจูงใจและสนับสนุน
ความคิดใหม่ ๆ ของพนักงาน และต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะ
อุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือในการแก้ปัญหาของผู้ตามทุกคน 
   ด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล พบว่า ด้านการค านึงถึง
ความเป็นเอกัตถะบุคคลอยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารแสดงการยอมรับและชื่น
ชมต่อพนักงานเมื่อปฏิบัติงานได้ส าเร็จ มอบหมายงานตามความสามารถของ
แต่ละบุคคลเพื่อการพัฒนาผู้ตาม โดยให้ความดูแลเอาใจใส่พนักงานเป็น
รายบุคคล เป็นการท าให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญเสมอ  
   2. ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
   ด้านคุณภาพงาน พบว่า ด้านคุณภาพงานอยู่ในระดับมาก คือ ผลงาน
มีคุณภาพสร้างความพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้มารับบริการ และเป็นที่ยอมรับต่อ
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องค์กรภายนอก ซ่ึงพนักงานต้องมีจิตส านึกในการท างาน โดยเห็นแก่ประโยชน์
ขององค์กรเป็นหลักและไม่เอาเปรียบองค์กรเพื่อผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
   ด้านปริมาณงาน พบว่า ด้านปริมาณงานอยู่ในระดับมาก คือ พนักงาน
รายบุคคลสามารถผลิตชิ้นงานได้ตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย และสามารถ
ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กร ซ่ึงจ านวนชิ้นงานที่พนักงาน
รายบุคคลได้รับมอบหมายนั้นต้องมีความเหมาะสม โดยการก าหนดความมาก
น้อยเป็นมาตรฐานของการมอบหมายงานให้กับพนักงานรายบุคคล เพื่อให้
ผลงานออกมามีคุณภาพ  
   ด้านเวลา พบว่า ด้านเวลาอยู่ในระดับมาก คือ โดยรวมผลงานส าเร็จ
ตรงตามเวลาที่องค์กรก าหนด เนื่องมาจากพนักงานมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน จึงใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานน้อย 
เพราะฉะนั้นองค์กรต้องก าหนดเวลาในการด าเนินงานให้อยู่ในลักษณะที่
ถูกต้องตามหลักการและเหมาะสมกับงานกับจ านวนพนักงาน 
   ด้านค่าใช้จ่าย พบว่า ด้านค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับมาก คือ การใช้ทรัพยากร
ด้านการเงิน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า และระหว่างการ
ปฏิบัติงานเกิดการสูญเสียในการผลิตน้อยที่สุด ซ่ึงองค์กรต้องก าหนดวิธีการ
ด าเนินงานที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ผลก าไรมากที่สุด  
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจยัครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยหรือตัวแปรอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง เช่น ความพึงพอใจในการท างานงาน ความจงรักภักดีต่อองค์การ
หรือความผูกพันต่อองค์การ เป็นต้น  
 2. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน เช่น รูปแบบของงาน หรืออาจจะใช้ตัวแปรอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในขณะนั้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูง
จากอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ศศนันท์ วิวัฒนชาต และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ ซ่ึงกรุณาให้ความรู้ ค าแนะน าและค าปรึกษา
ที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ รวมถึงให้ความ
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานฝึกสหกิจศกึษา 

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์  
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
Online Management Information System of the Cooperative 
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Faculty of Business Administration and Accounting,  

Sisaket Rajabhat University 
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Panida Panichkul1* Lattagarn Kuikaew2 Apiwat Sooklueang3 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการงานฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ คณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2) ประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกสหกิจและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบ
ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างมี 4 กลุ่มได้แก่ นักศึกษาจ านวน 140 คน เจ้าหน้าที่ศูนย์
สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะฯ จ านวน 2 คน อาจารย์
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 Faculty of Businesss Administration and Accounting, Sisaket Rajabhat University 

3 กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 Office of Academic Resources and Information Technology, Sisaket Rajabhat University 
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ประจ าวิชา จ านวน 7 คน และสถานประกอบการ 36 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่  1) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์  2) แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ  
 ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึก 
สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์สามารถน าไปใช้งานได้
จริง โดยแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ใช้ (user) และ ส่วน
ของผู้ดูแลระบบ (admin) ส าหรับผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีที่สุด (�̅�𝑥 = 4.55, S.D. = .52) และผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดี (�̅�𝑥 = 4.34, S.D. = .63) 
 
ค าส าคัญ : ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์ 
 
Abstract 
  The objectives of this research were 1) to develop online 
management information system of the cooperative education and 
professional experience Internship, Faculty of Business 
Administration and Accounting, Sisaket Rajabhat University 2) to 
evaluate the efficiency of Online Management Information System 
of The Cooperative Education and Professional Experience 
Internship, and 3) to evaluate user satisfaction of Online Management 
Information System of The Cooperative Education and Professional 
Experience Internship. The samples had 4 groups consist of 1) 140 
students, 2) 2 Cooperative Education and Professional Experience 
Center administrator, 3) 7 subject lecturers, and 4) 36 enterprises. 
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The instruments used in this research were 1) online management 
information system of the cooperative education and professional 
experience internship Faculty of Business Administration and 
Accounting, Sisaket Rajabhat University 2) efficiency evaluation 
questionnaire, and 3) user satisfaction questionnaire.  
 The results of this research found that the development of 
online management information system of the cooperative 
education and professional experience Internship can actualy be 
used. The working system has 2 functions consists of 1) front-end 
users function and back-end (admin) function. The results of the 
system efficiency by experts were at higher level (�̅�𝑥 = 4.55, S.D. = 
.52) and the results of user satisfaction was at a goof level (�̅�𝑥 = 4.34, 
S.D. = .63). 
 
Keywords: Cooperative Education System, Management Information 
System, Professional Experience System 
 
บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างมาก หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ นิยมใช้ระบบสารสนเทศช่วยจัดการงานในแต่ละฝ่าย เนื่องจากระบบ
สารสนเทศมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์ประกอบหลักที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล การติดต่อสื่อสาร และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นกลไกใน
การจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล จัดการข้อมูล และสามารถสร้างรายงานตามที่
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงระบบสารสนเทศเหล่านี้สามารถท างานได้บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในสังคมไทย คนไทยทั้งใน
เมืองใหญ่หรือต่างอ าเภอสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมกัน
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ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ท าให้การ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ท าได้ง่ายขึ้น 
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตบัณฑิตของ
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดให้แต่ละสาขาจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าว สาขาส่วนใหญ่จะถูกก าหนดให้มีรายวิชาประสบการณ์
ภาคสนาม ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และสหกิจศึกษา ที่ เป็นรายวิชาที่จะท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จาก
ประสบการณ์จริง ท างานได้จริงตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิด
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 7 หลักสูตร ได้แก่ การบัญชี การจัดการ 
การตลาด การท่องเที่ยวและการโรงแรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน
การคลัง และการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ทุกหลักสูตรมีโครงสร้างรายวิชาที่
ก าหนดขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (มคอ.1) ของหลักสูตรน้ันอย่าง
เคร่งครัด ทุกหลักสูตรจะก าหนดให้มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ
ศึกษาส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์
จริงตามนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงในรายวิชาดังกล่าวอยู่
ภายใต้การดูแลของศูนย์สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี 
 ในภาคเรียนที่มีนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สห
กิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะฯ จะประกาศ
ปฏิทินการด าเนินการขอฝึกงานไปยังอาจารย์ประจ ารายวิชาของแต่ละสาขา เพื่อ
แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวปฏิบัติตามปฏิทิน โดยเริ่มจาก
นักศึกษาติดต่อสถานประกอบการที่ต้องการขอเข้าไปฝึกงาน กรอกแบบฟอร์ม
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จองสถานที่ฝึกงานที่ได้รับจากอาจารย์ประจ ารายวิชาเพื่อน าไปจัดท าหนังสือขอ
อนุญาตฝึกงาน ซ่ึงต้องผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ประจ าวิชาของแต่ละสาขา 
แล้วจึงรวบรวมของทุกสาขามาผ่านการพิจารณาของคณบดี จึงสามารถน าส่งไป
ยังสถานประกอบการต่างๆ เพื่อรอหนังสือตอบกลับจากสถานประกอบการ เมื่อ
ถึงก าหนดเวลาเริ่มฝึกงาน นักศึกษาจะต้องไปประจ าสถานประกอบการพร้อม
หนังสือส่งตัวเพื่อด าเนินการฝึกงานจนกว่าจะครบก าหนด ปัญหาที่พบจาก
กระบวนการดังกล่าวคือนักศึกษาไม่มีรายชื่อสถานประกอบการที่อนุญาตให้เข้า
ฝึกงานเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธีสอบถามจากรุ่นพี่ที่
เคยไปฝึกงาน การรวบรวม การจัดเก็บ และการส่งต่อเอกสารไปยังบุคคลที่
เกี่ยวข้องค่อนข้างซับซ้อน ไม่สอดคล้อง และบางครั้งพบว่า เอกสารสูญหาย ท าให้
การค้นหาข้อมูลการฝึกงานของนักศึกษาในอดีตล่าช้า และไม่พบข้อมูล การจัดท า
หนังสือส่งตัวมีความล่าช้าเนื่องจากใช้วิธีคัดลอกรายชื่อและสถานประกอบการที
ละราย การด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
จึงไม่คล่องตัว  
 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นถึงความจ าเป็นในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแบบออนไลน์ ให้กับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ เพื่อให้การจัดการงานฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพมี
ประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกสหกิจศึกษาและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
  2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงาน 
ฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญ 
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  3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงาน
ฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  งานวิจัยในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการเฉพาะในส่วนของงานฝึกสหกิจ
ศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของศูนย์สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชีที่ก าลังจะออกฝึกงานในภาคเรียนที่ 2/2560 จ านวน 694 คน เจ้าหน้าที่
ศูนย์สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 2 คน อาจารย์ประจ า
รายวิชาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 7 คน สถาน
ประกอบการที่ตอบรับนักศึกษาจ านวน 180 แห่ง 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการงานฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
  1. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีจ านวน 140 คน ซ่ึงได้จาก
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากนักศึกษา 7 
สาขาวิชาที่ก าลังจะออกฝึกงานในภาคเรียนที่ 2/2560  
  2. เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพจ านวน 2 คน 
ซ่ึงได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
   3. อาจารย์ประจ ารายวิชาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จ านวน 7 คน จาก 7 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 1 คน ซ่ึงได้จากการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง 
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  4. สถานประกอบการ จ านวน 36 แห่ง ซ่ึงได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง จากสถานประกอบการที่ตอบรับนักศึกษาฝึกงานในภาคเรียนที่ 
2/2560 
 

 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
  การวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้วิธีการสนทนากลุ่มในการเก็บรวบรวมความ
ต้องการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกสหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกสหกิจศึก ษาและฝึก
ประสบการณ์วิ ชาชีพแบบออนไลน์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ด้วยการสร้างชุดค าสั่งหรือเขียนโปรแกรมภาษา 
PHP, JavaScript และ CSS โดยใช้โปรแกรม NetBeans IDE 8.2 เป็น Editor 
ใช้ฐานข้อมูล MySQL ที่จัดการด้วย PHPMyAdmin และใช้ Apache เป็น
เซิร์ฟเวอร์จ าลอง 
  2. แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบ เป็นแบบสอบถามที่ใช้
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยผู้ประเมินคือผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
จ านวน 5 ท่าน แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่  
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 ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (functional requirement test) ด้านการ
ท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (function test)  ด้านความง่ายต่อการใช้
งานระบบ (usability test) และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 
(security test) โดยแบบสอบถามในตอนที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบมาตรวัดลิเคิร์ท 
(Likert’s Rating Scale) (อ้างอิงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550) ประกอบ ด้วย
ตัวเลือก 5 ระดับตามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้  

  ดีที่สุด    ให้ 5  คะแนน 
  ดี  ให้ 4 คะแนน 
  ปานกลาง  ให้ 3  คะแนน  
  พอใช้  ให้ 2  คะแนน  
  ควรปรับปรุง ให้ 1  คะแนน 

 จากนั้นหาค่าเฉลี่ยเพื่อน าผลไปเปรียบเทียบกับกับเกณฑ์การประเมิน 
(พิสุทธา อารีราษฎร์, 2551) ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับดีที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับดี 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับพอใช้   
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับปรับปรุง 
 ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้คือ 3.50 – 5.00 

  ตอนที่  2 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิดใช้แสดงความคิดเห็นหรือค าแนะน า เพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์ 
  3.  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ เป็นแบบสอบถาม
ที่ใช้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ซ่ึงประกอบด้วยนักศึกษา เจ้าหน้าที่
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ศูนย์สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ประจ าวิชา และสถาน
ประกอบการ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานะ 
และเพศ 
  ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ มีลักษณะค าตอบ
เป็นแบบมาตรวัดลิเคิร์ท ประกอบด้วยตัวเลือก 5 ระดับตามความเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เชน่เดียวกับแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
  ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิดใช้แสดงความคิดเห็นและค าแนะน าเพิ่มเติมของผู้ใช้ระบบ 
 การสร้างเครื่องมือ 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ 
  1. ศึกษาทฤษฎีและหลักการจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการท าวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสหกิจ
ศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเพื่อใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 
  2. ก าหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัยและน าเสนอต่อที่ปรึกษางานวิจัย 
  3. ก าหนดขอบเขตและรายละเอียดของแบบสอบถาม 
  4. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
  5. น าแบบสอบถามไปเสนอต่อที่ปรึกษางานวิจัย 
  6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของที่ปรึกษางานวิจัย 
  7. น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
จ านวน 3 ท่าน โดยการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจะใช้วิธีค านวณหา
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา/วัตถุประสงค์ ( item object 
congruence: IOC) และให้ค่าคะแนนดังนี้ 

  ใช้ได้  ให้ค่าคะแนนเป็น 1 
  ไม่แน่ใจ ให้ค่าคะแนนเป็น 0 
  ใช้ไม่ได ้ ให้ค่าคะแนนเป็น -1 
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  8. ค านวณหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  9. น าแบบสอบถามกลับมาดูผลการค านวณ พบว่าแบบสอบถามทั้ง 2 
ฉบับ ทุกข้อค าถามมีค่ามากกว่า .50 โดยมีค่าส่วนใหญ่เท่ากับ 1  
  10. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง (try out) จ านวน 30 ชุด เพื่อหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  
  11. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
ต่อไป 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามไปยังส่วนงาน 
สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตอบแบบสอบถาม และท าหนังสือไปยัง 7 สาขาวิชา เพื่อให้
อาจารย์ประจ าวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ได้ท าการตอบ
แบบสอบถาม รวมถึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประจ ารายวิชาแจก
แบบสอบถามให้กับนักศึกษาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ด้วย จ านวนทั้งสิ้น 
140 คน 
  2. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามไปยังสถาน
ประกอบการ จ านวน 36 แห่ง 
  3. รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 185 คน และ
ตรวจสอบความเรียบร้อยและสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่รวบรวมกลับมา 
  4. ลงรหัสในแบบสอบถาม 
  5. บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติต่อไป 
 
 
 

144 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



145
  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  1. น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วมาบันทึกลงในโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณา 
(descriptive statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อบรรยายข้อมูลทั่วไป 
  3. น าค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปลผล
เป็นรายข้อ 

 
ผลการวิจัย  
  ผลการวิจัยพบว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานศูนย์สหกิจศึกษา
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่  ส่วนของผู้ ใช้  และส่ วนของผู้ ดู แลระบบ และได้ติดตั้ งระบบที่  
https://intern.sskru.ac.th ส่วนของผู้ใช้ระบบ แสดงภาพดังต่อไปนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 2 การท างานในหน้าแรกส่วนของผู้ใช้ระบบ 
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  จากภาพที่ 2 แสดงการท างานในหน้าแรกในส่วนของผู้ใช้ระบบ ซ่ึงจาก
ภาพตัวอย่าง ผู้ใช้ระบบคือนักศึกษา เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ จะพบข่าว
ประชาสัมพันธ์และประกาศต่าง ๆ รวมถึงเมนูการใช้งานส าคัญ ได้แก่ ข้อมูล
หน่วยงาน รายชื่อสถานประกอบการ ปริ้นแบบฟอร์มการจอง ดาวน์โหลด
เอกสาร ติดต่อ และข้อมูลส่วนตัวที่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ 
 

 
 
ภาพที่ 3 การท างานส่วนของผู้ใช้ระบบส าหรับนักศึกษา 

 
  ภาพที่ 3 การท างานส่วนส าคัญของผู้ใช้ระบบส าหรับนักศึกษา คือ การ
กรอกข้อมูลการจองสถานประกอบการ 
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ภาพที่ 4 การท างานส่วนของผู้ใช้ระบบส าหรับอาจารย์ 
 
  ภาพที่ 4 การท างานส่วนของผู้ใช้ระบบส าหรับอาจารย์ กล่าวคือ อาจารย์
สามารถเรียกดูการจองสถานที่ฝึกงานและพิจารณาอนุมัติได้ 

 

 
 
ภาพที่ 5 การท างานส่วนของผู้ใช้ระบบส าหรับสถานประกอบการ 

 
  ภาพที่ 5 การท างานส่วนของผู้ใช้ระบบส าหรับสถานประกอบการที่
สามารถพิจารณาอนุมัติการขอฝึกงานของนักศึกษาได้ 
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  ส่วนของผู้ดูแลระบบ หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ แสดงภาพ
ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 6 การท างานส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 
  ภาพที่ 6 หน้าจอการท างานส่วนของผู้ดูแลระบบ ประกอบไปด้วยเมนูที่
ช่วยจัดการข้อมูลหลักของระบบได้ 
 
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบมีดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅�𝒙 S.D. ระดับ 
1 ประสิทธิภาพด้านการตรงตามความต้องการของ

ผู้ใช้ระบบ (functional requirement test) 4.64 .50 ดีที่สุด 

2 ประสิทธิภาพด้านการท างานได้ตามฟังก์ชัน
งานของระบบ (function test) 

4.54 .51 ดีที่สุด 

3 ประสิทธิภาพของระบบด้านความง่ายต่อการ
ใช้งานระบบ (usability test) 

4.40 .52 ดี 

4 ประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบ (security test) 

4.60 .55 ดีที่สุด 

 รวม 4.55 .52 ดีที่สุด 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบมีดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅�𝑥 S.D. แปลผล 
1 ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.30 .57 ดี 
2 ระบบท างานได้ถูกต้อง 4.36 .60 ดี 
3 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ 4.33 .65 ดี 
4 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในระบบ 4.39 .63 ดี 
5 ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบ 4.33 .63 ดี 
6 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบ 4.36 .60 ดี 
7 ความสะดวกในการใช้งานระบบ 4.45 .64 ดี 
8 ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบ 4.30 .66 ดี 
9 ความหลากหลายของข้อมูลในระบบ 4.19 .72 ดี 
9 ความหลากหลายของข้อมูลในระบบ 4.19 .72 ดี 
10 การใช้ประโยชน์จากระบบ 4.41 .61 ดี 

รวม 4.34 .63 ดี 
 
สรุปการวิจยั 
 สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเร่ือง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกสหกิจศึกษาและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีดังต่อไปนี้  
 1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกสหกิจศึกษาและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ แบ่งการท างานเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้ และ
ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถท างานบนเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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สามารถแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีขนาดแตกต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เป็นต้น เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท างานของศูนย์สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
บริหารธุรกิจ ระบบฯ ช่วยให้อาจารย์ประจ าวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ตรวจสอบและอนุมัติการขอฝึกงานของนักศึกษาได้ง่ายขึ้น และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ที่ก าลังจะออกฝึกประสบการณ์สามารถจองสถานที่ฝึกงานได้สะดวก สามารถ
ตรวจสอบสถานะการอนุมัติฝึกงานได้ และระบบสามารถแจ้งเตือนสถานะการ
อนุมัติการขอฝึกงานผ่านทางอีเมล นอกจากนี้ สถานประกอบการยังสามารถตอบ
รับการขอฝึกงานผ่านทางเว็บไซต์ได้อีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์ 
บัวเลิง และคณะ (2560) ซ่ึงท าวิจัยเรื่ อง การพัฒนาระบบสารสนเทศฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด ที่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับระบบ
เครือข่ายซ่ึงระบบสารสนเทศสามารถท างานด้วยโปรแกรม web browser ต่างๆ 
รวมทั้งสามารถแสดงผลในอุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี (responsive web) 
 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยู่ในระดับดีที่สุด  
(�̅�𝑥 = 4.55, S.D. = .52) แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและเป็น
ที่น่าพอใจของผู้ใช้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเด่นชัย สมปอง และคณะ (2557) 
ซ่ึงท าวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้นมามีลักษณะการท างานเป็นเว็บแอป
พลิเคชัน ใช้กระบวนการพัฒนาตามวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
(system development life cycle: SDLC) ซ่ึงมีผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (�̅�𝑥 = 4.81, S.D. = .13)  
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบอยู่ในเกณฑ์ดี (�̅�𝑥 =4.34, 
S.D. = .63) และสอดคล้องกับงานวิจัยของกมลมาศ วงษ์ใหญ่ และมัชฌกานต์ เผ่า
สวัสดิ์  (2558) เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ่ึงพัฒนาขึ้นเพื่อ
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รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยมีผู้ใช้งานระบบ
ทั้งหมด 5 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบ สถานประกอบการ นักศึกษา เจ้าหน้าที่คณะ 
และอาจารย์นิเทศ ผลการศึกษาความพงึพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบการจัดการ
สารสนเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.71 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรเพิ่มความสามารถด้านการน าทางไปยังสถานประกอบการด้วย 
google map API ควรเพิ่มการท างานส าหรับผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มอาจารย์นิเทศ  
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลนักศึกษาและสถานประกอบการที่ก าลังจะไปนิเทศ โดย
อาจารย์นิเทศสามารถบันทึกคะแนนนิเทศลงในระบบได้ และควรเพิ่มการแจ้ง
เตือนสถานะการอนุมัติการขอฝึกงานผ่านทางข้อความของโทรศัพท์มือถือ 
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รูปแบบการจัดกิจกรรมส าหรับการพัฒนาเยาวชน 
ในจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 

ภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” 
Activity Model for Youth Development in Sisaket Province to 
Conform with The Country Development Under Thailand 4.0 

  
       วิมล  หลักรัตน์1 

Wimol Laklat1 
 
บทคัดย่อ 
  วิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมท่ี
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ และ 2) เสนอแนะ
แนวทางส่งเสริมรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาเยาวชน
จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “Thailand 
4.0” การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยงานวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษจ านวน 398 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน งานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้เชี่ยวชาญด้าน

1คณะบริหารธุรกจิและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 Faculty of Business Administration and Accounting, Sisaket RaJabhat University   

 e-mail: kagnoi2513@gmail.com 
 (Received: October 13, 2018; Revised: February 15, 2019; Accepted: March 29, 2019) 
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การจัดกิจกรรมส าหรับเยาวชน จ านวน 2 คน เยาวชนที่ได้รับรางวัลเยาวชน
ดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 2 คน และผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การพัฒนาเยาวชน จ านวน 2 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม  
ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20-
21 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมส าหรับพัฒนาเยาวชน
จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “Thailand 
4.0” คือ การจัดกิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ มีความเหมาะสมมากที่สุด 
รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมกีฬา การจัด
กิจกรรมวิชาการ และการจัดกิจกรรมด้านนันทนาการ ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ:  รูปแบบการจัดกิจกรรม การพัฒนาเยาวชน ศรีสะเกษ 
ไทยแลนด์ 4.0  
 
Abstract  
  The objectives of this research were 1) to study an appropriate 
activity model for youth development in Sisaket province and 2) 
guidelines on promoting appropriate activity model for youth 
development in Sisaket province to conform with the country 
development under “Thailand 4.0”. This research was  
a quantitative and qualitative research. The sample of  
a quantitative research was 398 youth in Sisaket province, the data 
was collected by questionnaire, the statistics used were frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. The informants in 
qualitative research were 2 youth who were activity specialists,  
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2 youth who recieved the outstanding Youth Award, and 
representatives from unit which reaction for youth development, 
the data was collected by focus group.  
 The study show that most of samples were female, their age 
between 20-21 year old, their comments on the activity model for 
youth development in Sisaket province to conform with  
the development country under “Thailand 4.0” were the most 
appropriate activity was the social responsibility activity followed 
by cultural and art, sport activities, academic and recreational 
activities respectively.  
 
Keywords:  Activity Model, Youth Development, Sisaket, Thailand 4.0 
 
บทน า 
 ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  
ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
จากฐานรากของประเทศสู่องค์รวม การด าเนินการมีจุดเริ่มตั้งแต่การวางแผน
กระบวนการด า เนินการไว้อย่างเป็นแบบแผน  มีการจัดองค์กรให้มี 
ความคล่องตัว เร่งรัดการจัดหาบุคคลและพัฒนาก าลังคนให้สอดรับกับ 
การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการควบคุมสั่งการและการติดตามประเมินผล 
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้าง
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หนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้  
  จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่ถูกประกาศให้เป็นจังหวัดต้นแบบ 
ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม (value–based economy) หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่
สิ น ค้ า เชิ ง  “นวั ตกรรม ”  เปลี่ ย นจากการขั บ เคลื่ อ นประ เทศด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะ
ส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่ ที่ เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (smart farming) โดย
เกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 
(entrepreneurs) เปลี่ยนจาก วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมที่มีอยู่และรัฐ
ต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็นธุรกิจที่ตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ (smart enterprises) และบริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง 
เปลี่ยนจาก การบริการแบบดั้งเดิม (traditional services) ซ่ึงมีการสร้างมูลค่า
ค่อนข้างต่ า ไปสู่การสร้างมูลค่าขั้นสูง (high value services) และเปลี่ยนจาก
แรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง จาก
นโยบายดังกล่าวองค์กรภาครัฐและเอกชน หน่วยงานทุกระดับรวมถึง
มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 โดยภารกิจหลัก 
คือ การสร้างคน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมีคุณภาพและตรงกับ 
ความต้องการของสังคม ซ่ึงเป็นภาระหลักที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องท า 
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สร้างความรู้  เพื่อใช้ความรู้ในการสร้างคนให้เป็นคนดีคนเก่ง เพราะความรู้จะ
เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อมีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคคลและ
สังคม การสร้างนวัตกรรม โดยต่อยอดจากงานวิจัย หรือจากจินตนาการ โดย
เกาะเกี่ยวองค์ความรู้ อาทิ กรณี สหกิจศึกษา (cooperative education) เป็น
นวัตกรรมที่น ามาใช้เสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง  ๆ เพื่อให้พร้อม
ท างาน (employability) ทันทีที่ส าเร็จการศึกษาและการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
งานสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าถือเป็นการสร้างนวัตกรรม (บวร เทศารินทร์, 
2559) ทางการศึกษาที่ส าคัญเพราะกิจกรรมจะสร้างคนเพื่อให้คนสร้างชาติ  
  ดังนั้ นการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และ
มหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นจะต้องสนับสนุน ส่งเสริม เชื่อมประสาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรม จัดหา
งบประมาณสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาในการท ากิจกรรมให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรม นักกิจกรรมจากองค์การ
นักศึกษา สภานักศึกษาและชมรม รวมกันส่งเสริมกิจกรรมแก่เยาวชนหรือ
นักศึกษาตามความถนัดและสนใจให้ด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวิชาการ ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ด้าน
นันทนาการ (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2559) เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาตนให้เป็นก าลัง
หลักที่ส าคัญของประเทศชาติในหลากมิติ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ซ่ึงต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาก าลังคนใน
ระดับเยาวชนโดยเชื่อมโยงไปยังครอบครัว ชุมชน สังคม ซ่ึงเป็นจุดแข็งของ
สังคมไทยโดยเฉพาะเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษมีความตระหนักในการเข้าร่วม
กิจกรรม จึงนับเป็นโอกาสที่ดีหากจะเร่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นก าลังส าคัญใน
การสร้างชาติที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล จึงถือเป็นสิ่งจ าเป็น เร่งด่วน 
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมส าหรับการพัฒนา
เยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล 
“Thailand 4.0” โดยคาดหวังว่ารูปแบบที่ได้นี้จะสร้างคุณค่าทางสังคมและมี
ความเหมาะสมส าหรับกับการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สอดรับกับการพัฒนา
ประเทศภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมส าหรับการพัฒนาเยาวชนในจังหวัด
ศรีสะเกษ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” 
   2. เพื่อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
ส าหรับการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
ภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย                
  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล 
“Thailand  4.0” 

รูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
ส าหรับการพัฒนาเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้
โมเดล  

“Thailand 4.0” 

สถานการณ์เยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ 

 
กิจกรรมพัฒนาเยาวชน 

  แนวทางการส่งเสริมรูปแบบการจัดกิจกรรมส าหรับการพัฒนาเยาวชน 
ในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ Thailand 4.0 ” 

158 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



159
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจัยเร่ืองรูปแบบการจัดกิจกรรมส าหรับการพัฒนาเยาวชนในจังหวัด
ศรีสะเกษ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
  1. การวิจยัเชิงปริมาณ  
  1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ด้านประชากร คือเยาวชนในจังหวัด
ศรีสะเกษซ่ึงมีจ านวนท้ังส้ิน 103,166 คน (ส านักบริหารการทะเบียน, 2559)  
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ตามสูตรการค านวณของ Taro 
Yamane (1973) ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ขนาดความคลาดเคลื่อน ร้อยละ ± 5 
มีจ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 398 คน 
   1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม โดยการสร้าง
แบบสอบถามจากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาเยาวชนผ่านกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านบ าเพ็ญ
ประโยชน์  ด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านนันทนาการ ซ่ึงมี โครงสร้าง
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทั่ ว ไป เกี่ ยวกับผู้ ตอบ
แบบสอบถาม   
  ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับ รูปแบบการจัดกิจกรรมส าหรับ 
การพัฒนาเยาวชนในจังหวัด  ศรีสะเกษ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้
โมเดล “Thailand 4.0” โดยมีลักษณะค าถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ
ตามวิธีของลิเคิรท์  
  ตอนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น  ๆ 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (open-ended) การตรวจสอบความ
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เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้วิธีการตรวจในเชิงประจักษ์โดยผู้เชี่ยวชาญ และน า
ผลตรวจในเชิงประจักษ์ ไปพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร IOC 
= R/N ซ่ึงเกณฑ์ในการเลือกค าถาม พิจารณาเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า IOC 
มากกว่า หรือเท่ากับ .5 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ ( try- out) กับกลุ่ม
ประชากรที่ไม่ซ้ ากันกับกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จ านวน 30 ชุด 
ค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด , 2545) 
ปรากฏค่าสัมประสิทธิ์มีค่าเท่ากับ .97 ซ่ึงผ่านตามหลักเกณฑ์ 
   1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
โดยจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนและความสมบูรณ์ของเอกสาร จัดท าหนังสือน าเพื่อขอ 
ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามโดยแนบไปพร้อมกับ
แบบสอบถามที่ส่งถึงกลุ่มที่ท าการศึกษา จึงด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปต่อไป 
    1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่เก็บ
รวบรวมได้มาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลข (code) แล้วบันทึกลงใน
โปรแกรม เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามล าดับ โดยค านวณหา
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (checklist) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (frequency) แล้วสรุปออกมาเป็น 
ค่าร้อยละ (percentage) ค านวณหาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดกิจกรรมที่ เหมาะสมส าหรับการพัฒนาเยาวช นจั งหวัดศรีสะเกษ 
แบบสอบถามตอนที่ 2 ใชว้ิธีการหาค่าเฉลี่ยประชากร (mean: �̅�𝑥) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร (standard deviation: S.D.) การค านวณหาข้อมูล
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เกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 มีลักษณะ
ปลายเปิด ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา แล้วสรุปอออกมาเป็นความถี่โดย
เรียงล าดับมากไปน้อย 
  2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม น าเสนอผลจาก 
การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อให้ผู้สนทนากลุ่มได้วิเคราะห์แนวทางส่งเสริมรูปแบบ
การจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับการพัฒนาเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงมี
การด าเนินการวิจัยดังนี้ 
   2.1 ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม มีจ านวน 6 คน คือ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัด
กิจกรรมจ านวน 2 คน 2) เยาวชนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ
จ านวน 2 คน และ 3) ผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเยาวชน จ านวน 
2 คน 
   2.2  ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสนทนากลุ่มโดยการสัมภาษณ์และก าหนด
ประเด็นจากผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมส าหรับ 
การพัฒนาเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้
โมเดล “Thailand 4.0” ประกอบด้วย 5 ด้านคือ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา  
ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านนันทนาการ เพื่อรายงาน
ผลการวิจัยและเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
ส าหรับพัฒนาเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้
โมเดล Thailand 4.0 ต่อไป  
   2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยบันทึกเทป และบันทึกรูปภาพระหว่าง
การสนทนากลุ่ม พร้อมบันทึกข้อมูลที่ส าคัญไว้ เมื่อสิ้นสุดการสนทนากลุ่มแล้ว 
จึงน ามาถอดเทปอย่างละเอียด 
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   2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ ได้จากการสนทนา
กลุ่มไปหาความสอดคล้องของข้อมูลและเพิ่มเติมข้อมูลที่ค้นพบใหม่จากการสนทนา
กลุ่มในงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

ผลการวิจัย 
  1. รูปแบบการจัดกิจกรรมการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมส าหรับ
การพัฒนาเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้
โมเดล “Thailand 4.0” 
  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.1 และเพศชาย จ านวน 159 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.9 มีอายุระหว่าง 20–21 
ปี จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมา อายุระหว่าง 18–19 ปี จ านวน 
117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 อายุระหว่าง 22–23 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.1 และอายุระหว่าง 24–25 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 
ตามล าดับ 
       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมด้าน
บ าเพ็ญประโยชน์ มีความเหมาะสมมากที่สุด ( �̅�𝑥 = 4.32 , S.D. = .67) 
รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  (�̅�𝑥 = 4.30, S.D. = .59)  
การจัดกิจกรรมด้านกีฬา (�̅�𝑥 = 4.28, S.D. = .62) การจัดกิจกรรมด้านวิชาการ 
 (�̅�𝑥 = 4.26 , S.D. = .58) และการจัดกิจกรรมด้านนันทนาการ มีความ
เหมาะสมน้อยที่สุด (�̅�𝑥 = 4.26, S.D. = .68) ตามล าดับเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า 
       การจัดกิจกรรมด้านวิชาการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
มากที่สุดคือ การจัดอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่แก่เยาวชน
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” อยู่ในระดับมาก 
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(�̅�𝑥 = 4.35, S.D. = .72) รองลงมาคือ พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ที่ส่งเสริมวิถีการด ารงชีวิต พฤติกรรม การเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เยาวชน  อยู่ใน
ระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.32, S.D. = .75) และมีความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ ติดตาม
ประเมินผลนโยบาย โครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนอย่าง
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.15, S.D. = .78) ตามล าดับ 
 การจัดกิจกรรมด้านกีฬา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นมาก
ที่สุดคือ ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และความตระหนักด้านการออกก าลังกายและ
การกีฬาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ( �̅�𝑥 = 4.45, S.D. = .73)  รองลงมาคือ 
ส่งเสริมให้เยาวชนมีการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา อยู่ใน
ระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.31, S.D. = .77) และมีความคิดเห็นน้อยท่ีสุดคือ พัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬาแก่เยาวชน อยู่ในระดับมาก 
(�̅�𝑥 = 4.20, S.D. = .79) ตามล าดับ 
     การจัดกิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นมากที่สุดคือ จัดกิจกรรมเยาวชนอาสาท าความดีด้วยหัวใจเพื่อสร้าง
จิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและส านึกรักบ้านเกิด อยู่ในระดับมาก  
(�̅�𝑥 = 4.44, S.D. = .77) รองลงมาคือ จัดค่ายเยาวชนอาสาสร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มีความรับผิดชอบ” สู่เยาวชนผู้น า
การเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.32, S.D. = .78) และมีความคิดเห็น
น้อยที่สุดคือ จัดค่ายเยาวชนอาสาสื่อสร้างสรรค์ สร้างคน สร้างความรู้ สร้าง
นวัตกรรม ภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.25 ,  
S.D. = .78) ตามล าดับ 
 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นมากที่สุดคือ อบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อบ่มเพาะองค์ความรู้ และ
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ค่านิยมที่ดีงามแก่เยาวชนอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.37, S.D. = .75) รองลงมา
คือ สร้างเยาวชนคนต้นแบบของชุมชนด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ใน ระดับมาก 
( �̅�𝑥 =  4 .34 , S.D. = . 75 )  และมี ความ คิด เห็ นน้ อยที่ สุ ด คือ  อนุ รั กษ์
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่เยาวชนอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.22, S.D. = .73) ตามล าดับ 
 การจัดกิจกรรมด้านนันทนาการ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมี 
ความคิดเห็นมากที่สุดคือ สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้เวลา
ว่างในการท ากิจกรรมนันทนาการที่ เป็นประโยชน์ทั้งต่อร่างกาย จิตใจ  
แก่ เยาวชนอยู่ ในระดับมาก ( �̅�𝑥 = 4 .43 , S.D. = 079)  รองลงมา คือ  
การประกวดแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนอยู่ใน
ระดับมาก ( �̅�𝑥 = 4.23 , S.D. = .78) และมีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ  
จัดประกวดหรือแข่งขันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแก่
เยาวชน อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.17, S.D. = .78) ตามล าดับ 
 2. เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับ 
การพัฒนาเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้
โมเดล Thailand 4.0 ในแต่ละด้านดังนี้ 
       ด้านวิชาการ เน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมแก่ เยาวชน 
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศโดยมีการอบรมเพื่อสร้างสมรรถนะทางอาชีพ
เพื่อรองรับตลาดแรงงาน เร่งรัดการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ อบรม
ความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีระบบพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาทักษะที่
จ า เป็นในศตวรรษที่  21 ออกแบบหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ให้เยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
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      ด้านกีฬาเน้นส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และตระหนักในการออกก าลังกาย 
การมีส่วนร่วมในการกิจกรรมกีฬาและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมกีฬารวมถึง
อุตสาหกรรมกีฬาเพื่อสร้างมู ลค่าเพิ่มและยกระดับการบริหารกีฬาให้มี
ประสิทธิภาพ 
  ด้านบ าเพ็ญประโยชน์  เน้นที่การสร้างเยาวชนให้มีจิตอาสาท าความดี
ด้วยหัวใจโดยการจัดค่ายอาสาสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา ค่ายสร้างจิตส านึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรอย่าง
รู้คุณค่าและยั่งยืน 
 ด้านศิลปวัฒนธรรม เน้นการบ่มเพาะองค์ความรู้และค่านิยมที่ดีงาม 
แก่เยาวชน สร้างเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม เชิดชูเกียรติ   
สร้างเสริมวิถีชีวิตความพอเพียงและค่านิยมที่ควรยกย่อง สร้างส านึกรักไทย 
ไทยนิยม สร้างคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่เยาวชน  
  ด้านนันทนาการ เน้นการสร้างความตระหนักและคุณค่าในการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน  
มีการจัดประกวด แข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งและ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีทางสังคม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อความคงอยู่สืบไป  
 
สรุปการวิจยั   
 การวิจัยนี้ได้ศึกษาเพื่อหารูปแบบการจัดกิจกรรมส าหรับการพัฒนา
เยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล 
“Thailand 4.0” ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ มีความเหมาะสม
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มากที่สุด รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม
ด้านกีฬา การจัดกิจกรรมด้านวิชาการ และการจัดกิจกรรมด้านนันทนาการ 
ตามล าดับ และได้ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมรูปแบบการจัดกิจกรรม
ส าหรับการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
ภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” ในแต่ละด้าน แบ่งออกเป็น 1) ด้านวิชาการ 
เน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมแก่เยาวชนเพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศ 2) ด้านกีฬา เน้นส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และตระหนักใน 
การออกก าลังกาย 3 ) ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ เน้นที่การสร้างเยาวชนให้มี 
จิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 4) ด้านศิลปวัฒนธรรม เน้นการบ่มเพาะ 
องค์ความรู้และค่านิยมท่ีดีงามแก่เยาวชน และ 5) ด้านนันทนาการ เน้นการ
สร้างความตระหนักและคุณค่าในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  อภิปรายผลการวิจัย 
  1. รูปแบบการจัดกิจกรรมส าหรับการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า 
   1.1 ด้านวิชาการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นมากที่สุด
คือ การจัดอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่แก่เยาวชนเพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” อยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ส่งเสริมวิถีการด ารงชีวิต พฤติกรรม  
การเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เยาวชน และติดตามประเมินผลนโยบาย โครงการ 
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดด้านการพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล 
“Thailand 4.0” (วิจิตร  ศรีสอ้าน , 2559) และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
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Marquardt (1996) ความรู้เริ่มจากการเปลี่ยนผ่านความรู้ จากแหล่งความรู้ 
ไปสู่การใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน การแสวงหา
ความรู้  (acquisition) การสร้างความรู้  (creation)  การจัดเก็บความรู้  
(storage) การวิ เคราะห์และการท าเหมืองความรู้  (analysis and data 
mining) การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ (transfer and dissemination) 
การประยุกต์ใช้และการท าให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง  (application and 
validation) เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ตัวคน (tacit knowledge) และความรู้ที่ชัด
แจ้ง (explicit knowledge) 
   1.2 การจัดกิจกรรมด้านกีฬา  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นมากที่สุดคือ ด้านส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และความตระหนักด้าน
การออกก าลังกายและการกีฬาข้ันพื้นฐานอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้าน
ส่งเสริมให้เยาวชนมีการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา และด้าน
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาแก่เยาวชน ตามล าดับ 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดด้านการพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
ภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” (วิจิตร  ศรีสอ้าน, 2559) และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Marquardt (1996) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการจัดการความรู้  (technology for 
management knowledge) และเทคโนโลยีส าหรับเพิ่มพูนการเรียนรู้  
(technology for enhancing knowledge) เป็นการน าอุปกรณ์โสตทัศน์ วีดี
ทัศน์ การอบรมแบบสื่อผสมผสาน (computer – based multimedia) มาใช้
ประโยชน์เพื่อถ่ายทอด และพัฒนาความรู้และทักษะของคนในองค์การให้ดีขึ้น  
   1.3 การจัดกิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ การจัดกิจกรรมเยาวชนอาสาท าความดีด้วยหัวใจ
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เพื่อสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและส านึกรักบ้านเกิด รองลงมาคือ 
การจัดค่ายเยาวชนอาสาสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา มีความรับผิดชอบ” สู่เยาวชนผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ การจัดค่าย
เยาวชนอาสาสื่อสร้างสรรค์ สร้างคน สร้างความรู้ สร้างนวัตกรรม ภายใต้
โมเดล “Thailand 4.0” ตามล าดับ  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดด้านการพัฒนา
ก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” (วิจิตร  
ศรีสอ้าน, 2559) และสอดคล้องกับแนวคิดสืบสาน รักษา  ต่อยอด ตาม 
พระราโชบายจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ ซ่ึงมีทิศทางอย่างชัดเจน 
    1.4 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีความคิดเห็น มากที่สุดคือ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อบ่มเพาะ 
องค์ความรู้ และค่านิยมที่ดีงามแก่เยาวชน รองลงมาคือ การสร้างเยาวชนคนดี 
ต้นแบบของชุมชน ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อสร้างคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่เยาวชน ตามล าดับซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดด้านการพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล 
“Thailand 4.0” (วิจิตร  ศรีสอ้าน , 2559) และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Marquardt (1996) ที่ ให้ ความส า คัญกับวัฒนธรรมที่ เป็นการบ่ม เพาะ 
องค์ความรู้  และค่านิยม  โดยการให้รางวัลเป็นปัจจัยกุญแจส าคัญของ
วัฒนธรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรู้ร่วมกันกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การ
แห่งการเรียนรู้   
   1.5 การจัดกิจกรรมด้านนันทนาการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีความคิดเห็น มากที่สุดคือ สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้ 
เวลาว่างในการท ากิจกรรมนันทนาการที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อร่างกาย จิตใจ แก่
เยาวชนอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การประกวด แข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพ
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และสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนอยู่ และการจัดประกวดหรือแข่งขันเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแก่เยาวชน ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดด้านการพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล 
“Thailand 4.0 และสอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt (1996) การให้
คุณค่าและการให้รางวัลกับการเรียนรู้ การนันทนาการจะสร้างบรรยากาศที่
ส่งเสริมการเรียนรู้และให้รางวัล ผู้ที่เรียนจะเป็นดั่งวีรบุรุษ ทุกคนจะตระหนัก
ถึงการเรียนรู้นั้นเมื่อผลการปฏิบัติงานได้รับค าชื่นชม ได้รับเกียรติคุณ หรือ
ได้รับเงินรางวัล ซ่ึงจะสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 
ทั่วทั้งองค์การโดยเน้นการสร้างศักยภาพ ภูมิคุ้มกันความสุข และคุณภาพชีวิต
อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยส าคัญต่อการอยู่รอดของคนและการประสบ
ความส าเร็จในชีวิต  
  2. เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมรูปแบบการจัดกิจกรรมส าหรับ 
การพัฒนาเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศภายใต้
โมเดล “Thailand 4.0” ว่าควรจัดให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ
ภายใต้โมเดล Thailand 4.0 ซ่ึงเป็นวิสัยทัศน์ เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ท่ีว่า “มั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  
เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรง 
ในศตวรรษที่ 21 ได้ (บวร เทศารินทร์, 2559) ภารกิจหลัก คือสร้างคนให้สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้ และตรงกับความต้องการของสังคม เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
บุคคลและต่อยอดจากงานวิจัย โดยกรณีสหกิจศึกษาเป็นนวัตกรรมท่ีน ามาใช้
เสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมท างานทันทีที่ส าเร็จ
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การศึกษา ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาซ่ึงเป็นสิ่งส าคัญในการ
สร้างคน 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงประกอบด้วยกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและ
นันทนาการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สภาเด็กและ
เยาวชน องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรร่วมกันจัดกิจกรรมแบบ
บูรณาการ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ด้านการจัดกิจกรรมวิชาการ มุ่งเน้นให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ควรจัดอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่เยาวชน พัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตาม Thailand 4.0 ให้เข้าใจอย่างทั่วถึง เน้นปฏิบัติให้มากและสามารถสร้าง
เป็นผลผลิตออกมาได้ ในแต่ละรอบเดือนในกลุ่มเยาวชนมีกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การสร้างความรู้ 
 ด้านการจัดกิจกรรมกีฬา มุ่งเน้นให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยจัดกิจกรรมกีฬา 
ทุกเดือน หรือสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ให้แก่เยาวชน และให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม การกีฬา ให้สมกับว่า “ศรีสะเกษเมืองกีฬา” เพื่อให้เกิดความ
สามัคคี พัฒนาตนเองให้สุขภาพแข็งแรง สร้างทักษะด้านความมีวินัย มีน้ าใจ
นักกีฬา 
 ด้านการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ มุ่งเน้นให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดย
สร้างส านึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระตุ้นการเป็นจิตอาสา ด้วยการปลูก
ป่า เก็บขยะ ออกค่ายท าความสะอาดบริเวณวัด โรงเรียนต่าง  ๆ ท าความ
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สะอาดในมหาวิทยาลัยทุก ๆ 2 เดือน เพื่อบ าเพ็ญประโยชน์และพัฒนาเมืองให้
น่าอยู่ กระตุ้นการสร้างคนให้มีจิตอาสา ช่วยเหลือชุมชน 
 ด้านการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  มุ่ ง เน้นให้พัฒนาให้ดียิ่ งขึ้น 
ควรร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นศรีสะเกษ ศึกษาชุมชน วัฒนธรรมที่ใกล้จะสูญหายมาแสดงในวันส าคัญ
เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ 
 ด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการ มุ่งเน้นให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยให้มี 
การจัดการแข่งขันเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแก่เยาวชน  สนุกสนาน
สอดแทรก ความรู้น าไปสู่การสร้างคนให้เป็นคนกล้าแสดงออก มีภาวะ 
ความเป็นผู้น า 
  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป   
 จากข้อค้นพบของงานวิจัยในครั้งนี้  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและน าสู่
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 มีข้อเสนอแนะ 
ในการวิจัยครั้งต่อไปแยกเป็นด้านดังนี้ 

1. ด้านการจัดกิจกรรมวิชาการ ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
เรียนเพื่อให้รู้  แล้วน าไปใช้  ซ่ึงองค์ความรู้ที่ ได้จากการศึกษาจะน าไปสู่ 
ความยั่งยืนต่อไป  

2. ด้านการจัดกิจกรรมกีฬา ควรศึกษาการจัดการด้านอุตสาหกรรมกีฬา
กับการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน 

3. ด้านการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ควรศึกษาการจัดกิจกรรม 
นวัตกรรมอาสาเพื่อการพัฒนาสังคมยั่งยืน 

4. ด้านการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ควรศึกษาการจัดกิจกรรมอาสา
เพื่อการพัฒนาสังคมหลากหลายวัฒนธรรม  
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5. ด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการ ควรศึกษาการจัดกิจกรรมสร้างสุข

และสุขภาวะส าหรับเยาวชน 
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อิทธิพลเชิงโครงสร้างของการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจตามแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และกลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชมุชน 
ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

Structural Equation Modeling of Creative Economy Business 
Resources Utilization and Creative Economy Strategies 

Implementation toward the Sustainability  
of Northern Thai Community Based Enterprises  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงโครงสร้างของ
การใช้ทรัพยากรทางธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกลยุทธ์
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนในเขต
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการ
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ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม AMOS ผลการวิจัยพบว่า 
 การใช้ทรัพยากรทางธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีอิทธิพล
ทางตรงต่อกลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์มากที่สุด และยังมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความยั่งยืนทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน ในขณะเดียวกันกลยุทธ์เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ก็มีอิทธิพลทางตรงต่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนด้วยเช่นกัน 
 การใช้ทรัพยากรด้านปัญญาของวิสาหกิจชุมชนมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อ          
กลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยั่งยืนทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
ภาคเหนือตอนบน รองลงมา ได้แก่ ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยากรด้าน
แรงงาน และทรัพยากรด้านกายภาพ ตามล าดับ  
 ส่วนกลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่า กลยุทธ์การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อความยั่งยืนทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
ภาคเหนือตอนบน รองลงมา ได้แก่ กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม กลยุทธ์ด้าน
การตลาด กลยุทธ์ด้านการสร้างพันธมิตร กลยุทธ์ด้านพนักงาน และกลยุทธ์
ด้านการสร้างความแตกต่าง ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ: วิสาหกจิชุมชน เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ กลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์    
ความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study the structural 
equation model of creative economy business resources utilization 
and creative economy strategies implementation towards the 
sustainability of community- based enterprises in Northern of 
Thailand.  The population used in this study was the community-
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based enterprise entrepreneurs in 17 provinces in Northern of 
Thailand. The sample was 558. The instruments used to collect 
the research data were questionnaire The data were analyzed by 
using the AMOS program. The results of this research found that 
  Creative economy business resources utilization had a direct 
effect on economy strategies implementation and also directly 
affected the sustainability of community-based enterprises as well 
as the creative economy strategy implementation directly 
influenced community-based enterprise’s sustainability.  
  Intellectual resources had a strongest effect on economy 
strategies implementation and sustainability of community- based 
enterprises and other resources such as financial resources, labor 
resources, and physical resource respectively. 
 The creative economy strategy that highly effect the 
community-based enterprise was eco-friendly production strategy. 
There were other strategies such as innovation strategy, marketing 
strategy, alliance strategy, staff strategy and differentiation 
strategies also influenced sustainability as well.  
 

Keywords: Community Based Enterprise, Creative Economy, 
Creative Economy Strategy, Community Based, Enterprise’s 
Sustainability  
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บทน า 
 ในสมัยรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ได้มีการส่งเสริมให้
แต่ละต าบลได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเองที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นเพื่อน าเข้าสู่ตลาดในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(one tambon one product:  OTOP) โดยเป็นการน าแนวคิดที่ประสบ
ความส าเร็จของประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้ ซ่ึงในประเทศญี่ปุ่น ใช้ชื่อว่า “OVOP” 
หรือ one village one product หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์  
  โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนสามารถสร้าง
รายได้ เพิ่มการจ้างงานภายในท้องถิ่นและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซ่ึงใน
ช่วงแรกได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี แต่ยังมีปัญหาในเรื่องของ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์  ดังนั้นรัฐบาลจึงได้มีการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอป โดย
แบ่งระดับคุณภาพของสินค้าโอทอป ออกเป็น 5 ระดับ หรือ 5 ดาวนั่นเอง 
รวมถึงพยายามยกระดับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้เป็นวิสาหกิจชุมชน โดย
ออกพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เพื่อส่งเสริม
การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน และได้เริ่มการประเมินผลศักยภาพของ
วิสาหกิจชุมชนครั้งแรกในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2551 (ธันวาคม พ.ศ. 2550) 
พบว่า ทั้งประเทศมีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนทั้งสิ้น 49,966 แห่ง ได้รับการ
ประเมินทั้งสิ้น 34,533 แห่ง ผลการประเมินในระดับดี 9,994 แห่ง ระดับปาน
กลาง 15,987 แห่ง และต้องปรับปรุง 8,552 แห่ง และล่าสุด ณ สิ้นไตรมาสที่ 
1 ปีงบประมาณ 2561 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560) พบว่า ทั้งประเทศมีวิสาหกิจ
ชุมชนจดทะเบียนท้ังสิ้น 85,452 แห่ง ได้รับการประเมินแล้ว 63,283 แห่ง มี
ผลการประเมินในระดับดี 18,290 แห่ง ระดับปานกลาง 33,045 แห่ง และต้อง
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ปรับปรุง  11,941 แห่ง  (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน, 2560) 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการประเมินวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2560 

การประเมิน 
วิสาหกิจที่จด

ทะเบียน 
ระดับด ี ระดับปานกลาง ระดับต้องปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ 
2551 

49,966 9,994 28.94 15,987 46.29 8,552 24.76 

ไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ 
2560 

85,452 18,290 28.91 33,045 52.22 11,941 18.87 

การ
เปลี่ยนแปลง  

+35,486 +8,296 -.03 +17,058 +5.93 +3,389 -5.87 

ร้อยละของ
การ
เปลี่ยนแปลง 

71.02 83.01 - 106.70 - 39.63 - 

ที่มา: (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2560) 
 
   จากตารางที่  1 จะเห็นได้ ว่ า  ในช่ วงระยะเวลา 10 ปีที่ ผ่ านมา  
มีวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น 35,486 แห่ง คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น คือ 71.02  ส่วน
วิสาหกิจที่ได้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี เพิ่มขึ้น 8,296 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น 83.01 ส่วนระดับปานกลางเพิ่มขึ้น 17,058 แห่ง คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
106.70 และระดับต้องปรับปรุงเพิ่มขึ้น 3,389 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.63   
 ซ่ึงจากผลการประเมินในปีงบประมาณ 2560 พบว่า วิสาหกิจชุมชน    
ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.22 มีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 18.87 
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ส่วนที่อยู่ในระดับดีมีเพียงร้อยละ 28.91 เท่านั้น          
นั้นก็หมายความว่า 2 ใน 3 ของวิสาหกิจชุมชนของไทยยังมีศักยภาพไม่ดี  
ประสบปัญหาในการด าเนินงานเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง  
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 การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน 17 จังหวัด  
ก็มีผลการด าเนินงานใกล้เคียงกับผลการประเมินที่ส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้ท าการประเมินไว้  และเมื่อพิจารณา
ถึงอัตราความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ
ตอนบน ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า อัตราการไม่ต่อทะเบียน 2 ปี มีสัดส่วนคิดเป็น
เกินกึ่งหนึ่งของวิสาหกิจชุมชนที่มีการต่อทะเบียนแล้ว ตามตารางที่ 2  
 
ตารางที ่2 ข้อมูลการจดทะเบียนวิสาหกจิชมุชนภาคเหนือตอนบน ปี พ.ศ. 2557 

วิสาหกจิชุมชนภาคเหนือตอนบน 

 
ต่อทะเบียน

แล้ว 

ไม่มาต่อ
ทะเบียน  

2 ปี 

ถูกเพิกถอน
ทะเบียน 

ขอยกเลกิ
ทะเบียน 

อนุมัติ
ทะเบียน 

วิสาหกจิชุมชน 
ภาคเหนือตอนบน
เขต 6 

12,728 8,105 3,545 4,497 2,056 

วิสาหกจิชุมชน 
ภาคเหนือตอนบน
เขต 9 

8,004 4,617 2,967 1,137 1,353 

รวม 20,732 12,722 6,512 5,634 3,409 

ที่มา: (ส านักงานเลขานกุารคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2557) 
 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายใหม่            
ยังมีจ านวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับจ านวนของวิสาหกิจชุมชนที่ไม่มาต่อทะเบียน 
2 ปี ถูกเพิกถอนทะเบียนและขอยกเลิกทะเบียน ซ่ึงจะเห็นได้ว่าอัตรา             
การออกจากธุรกิจสูงกว่าอัตราการเกิดใหม่ของวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงหากเป็น
เช่นนี้ต่อไปก็จะส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนจะค่อย ๆ ลดจ านวนลงจนไม่เหลือ
วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจได้เลย 
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 จากปัญหาดังกล่าว ภาครัฐได้มีการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้
วิสาหกิจชุมชนสามารถอยู่รอดได้ แนวคิดหนึ่งที่ได้มีการน ามาส่งเสริมให้แก่
วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ซ่ึง
เป็นแนวคิดในการพัฒนาสินค้าและบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ สร้างความ
แปลกใหม่ให้กับสินค้า สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่
ผู้ประกอบการ  แต่เนื่องจากบริบทของวิสาหกิจชุมชนของไทยที่มีทรัพยากรใน
การด าเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน ประกอบกับข้อจ ากัดของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนของไทยที่ยังขาดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ทักษะในการ
ประกอบกิจการ ความรู้ทางด้านการตลาดรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ท าให้
ความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้กลายเป็นสินค้าที่มี
ความแปลกใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท าได้ค่อนข้างยาก ส่งผลให้
การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งทั้งสอง
ข้อจ ากัดนี้ คือปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส าหรับ
ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (สุชาติ จรประดิษฐ์, 2557)  
  แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มีการก าหนดขอบเขตของธุรกิจ
สร้างสรรค์ไว้หลายขอบเขตบวกกับประเภทของสินค้าและบริการของวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีความหลากหลายอันเกิดจากความแตกต่างด้านทรัพยากรทางธุรกิจที่
มีอยู่  รวมถึงการด าเนินกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกันของวิสาหกิจชุมชน จึงท าให้ไม่
สามารถท่ีจะก าหนดแนวทางที่เป็นมาตรฐานส าหรับการน าแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มาประยุกต์เข้ากับการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนให้แก่วิสาหกิจชุมชนได้อย่างแท้จริง  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความ
ประสงค์ในการศึกษาอิทธิพลเชิงโครงสร้างของการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความ
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ยั่งยืนให้แก่วิสาหกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อใช้
ประโยชน์ในการวางแนวทางการด าเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่าง
แท้จริง และจะส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนไทยสามารถอยู่ด าเนินธุรกิจได้อย่าง
ยั่งยืนภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในอนาคตนั่นเอง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงโครงสร้างของการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ส่งผลต่อความ
ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร 
ต ารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 ทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ ผู้วิจัยได้
น าแนวคิดทุนเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560) ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติฉบับที่ 10 ไว้ว่า ทุนทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย 
4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ทุนทางกายภาพ ทุนหรือสินทรัพย์ทางการเงิน ทุนทาง
ปัญญา และทุนด้านแรงงาน ซ่ึงการน าทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ที่ชุมชนมีอยู่มา
ใช้เป็นทุนในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้น ตาม
แนวคิดทฤษฎีฐานทรัพยากร ของ Barney (1991) ได้กล่าวว่า ให้น าข้อ
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ได้เปรียบของทรัพยากรต่าง ๆ ที่ธุรกิจมีอยู่มาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์องค์การ
เพื่อให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และจากการศึกษาวิจัยของ สุพาดา 
สิริกุตตา (2557) ได้ศึกษาพบว่า กลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่วิสาหกิจชุมชน
ใช้ในการด าเนินธุรกิจประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ได้แก่ การสร้างความแตกต่าง 
การสร้างพันธมิตร การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นวัตกรรม พนักงาน และ
การตลาด เพื่อน ามาสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ ซ่ึงความยั่งยืนทางด้านธุรกิจ 
ประกอบด้วย ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ความยั่งยืนด้านสังคม และความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม (Barbier, 1987) จากแนวคิดทั้งหมดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพท่ี 1 เพื่อใช้ในการทดสอบอิทธิพลเชิง
โครงสร้างของปัจจัย ทั้ง 3 ดังนี้  

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
โดยผู้วิจัยได้มีการก าหนดตัวแปรที่ศึกษาตามที่ได้มีการทบทวนแนวคิด 

ทฤษฎี และผลงานวิจัย ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 3 ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ 
1. การใช้ทรัพยากรทางธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CREB) 
1.1 ทรัพยากร
ด้านการเงิน 
(FIN) 

1. มีการระดมทุนจากสมาชิกในชุมชน 
2. ระดับการพึ่งพาแหล่งทางการเงินภายในชุมชน  
3. การหมุนเวียนของเงินทุนของวิสาหกิจชุมชน 
4. สภาพคล่องทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน 

1.2 ทรัพยากร
ด้านปัญญา 
(INT) 

1. น ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ  
2. น าความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถ่ินที่วิสาหกิจชุมชนมาใช้ใน 
    การด าเนินงาน 
3. ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการผลิตสินค้าหรือบริการ 
4. บูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ินกับเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและ 
    บริการ 

1.3 ทรัพยากร
ด้านกายภาพ 
(PHY) 

1. ระดับของการน าวัตถุดิบในท้องถ่ินมาใช้ในการผลิตสินค้า 
2. แหล่งที่ต้ังของวิสาหกิจชุมชนหาง่ายไปมาสะดวก  
3. ปริมาณของแหล่งทรัพยากรภายในชุมชนที่เพียงพอต่อ 
    ความต้องการ  
4. คุณค่าเชิงธุรกิจของทรัพยากรหรือวัตถุดิบภายในชุมชน   

1.4 ทรัพยากร
ด้านแรงงาน 
(LAB) 

1. มีการจ้างแรงงานภายในชุมชน 
2. แรงงานมีทักษะและฝีมือในการปฏิบัติงาน 
3. แรงงานมีทักษะในด้านการคิดสร้างสรรค์ 
4. แรงงานมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาในการผลิต 
    สินค้าหรือบริการ 

2.การด าเนินกลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CRES) 
2.1 การสร้าง
ความแตกต่าง 
(DF) 

1. สินค้าและบริการมีลักษณะพิเศษ โดดเด่นกว่าสินค้าอ่ืนในท้องตลาด 
2. สินค้าและบริการมีมาตรฐานและคุณภาพ 
3. สินค้าและบริการมีความหลากหลาย 
4. บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามและทันสมัย 
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ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ 

2.2 การสร้าง
พันธมิตร  
(AL) 

1. การสร้างพันธมิตรกับผู้จัดจ าหน่ายที่หลากหลาย 
2. การสร้างพันธมิตรที่สามารถส่งเสริมการด าเนินงานของวิสาหกิจ 
    ชุมชน 
3. การสร้างพันธมิตรที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้มีความสามารถใน
การแข่งขัน 
4. การสร้างพันธมิตรช่วยให้วิสาหกิจชุมชนลดต้นทุนการผลิตสินค้า 
    และบริการ 

2.3 การผลิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
(EP) 

1. มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. มีนโยบายอย่างชัดเจนในการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการด าเนินธุรกิจ 
4. มีการการค านึงถึงการป้องกันมลภาวะเป็นพิษจากการด าเนินงาน 
    ของวิสาหกิจชุมชน 

2.4 ด้าน
นวัตกรรม  
(IN) 

1. มีการสร้างสรรค์สินค้าใหม่ที่ไม่มีมาก่อนเข้าสู่ตลาด 
2. มีการสร้างสรรค์กระบวนการท างานใหม่ ๆ ในการด าเนินธุรกิจ 
3. มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง 
4. มีการใช้เทคโนโลยีมาต่อยอดพัฒนาเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 

2.5 ด้าน
พนักงาน  
(ST) 

1. การเปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาการ 
   ด าเนินงาน สินค้าหรือบริการใหม่ ๆ 
2. พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน และเสนอแนะ 
   ในการแก้ไขปัญหา 
3. การสร้างความกระตือรือร้นในการคิดและสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ  
    ให้แก่สมาชิก 
4. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท างานร่วมกัน 

2.6 ด้าน
การตลาด 
(MK) 

1. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย  
2. มีการรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างลูกค้าใหม่  
3. มีการใช้ช่องทางทางการตลาดใหม่ ๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่าง 
    มีประสิทธิภาพ 
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ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ 

4. มีการพัฒนาตราสินค้าที่เป็นที่จดจ าของผู้บริโภคได้ 
5. มีการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้ในการวางแผนการ
ผลิตสินค้า 

3. ความย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชน (SUS) 
3.1 ความ
ยั่งยืนด้าน
เศรษฐกิจ  
(ES) 

1. วิสาหกิจชุมชนเน้นการเจริญเติบโตที่ต่อเนื่อง 
2. การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนท าให้เกิดการกระจายรายได้ 
    ชุมชน 
3. วิสาหกิจชุมชนท าให้เกิดความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ในชุมชน   
4. การด าเนินงานของวิสาหกิจท าให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง 
    ได้ 

3.2 ความ
ยั่งยืนด้าน
สังคม  
(SS) 

1. มีการเปิดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรอย่างทั่วถึงในชุมชน 
2. มีการขับเคลื่อนการพัฒนาภายในชุมชน 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมด าเนินงานของวิสาหกิจ 
   ชุมชน 
4. วิสาหกิจชุมชนได้มีการคืนก าไรเพื่อการพัฒนาชุมชน 

3.3 ความ
ยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม 
(EV) 

1. มีการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนอย่างคุ้มค่า 
2. มีการป้องกันหรือก าจัดมลพิษในกระบวนการผลิต 
3. มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
4. มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีเน้ือหาศึกษาเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และความยั่งยืน
ของวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ประธานและหรือกรรมการของวิสาหกิจชุมชน
ในเขตภาคเหนือตอนบน จ านวน 17 จังหวัด รวมจ านวนท้ังสิ้น 20,732 ราย 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 558 ราย ซ่ึงมากกว่า 500 ราย ตามแนวคิดของ 
Comrey & Lee (1992) ที่ได้กล่าวถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์
ปัจจัยที่มากกว่า 500 รายจะมีคุณภาพของข้อมูลในระดับดีมาก 

ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและน ามา
ประมวลผลตามโมเดลสมการโครงสร้าง ( structural equation model: 
SEM)  โดยส่งแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 1,080 ฉบับ ตามสัดส่วนของจ านวน
วิสาหกิจชุมชนในแต่ละจังหวัด และมีแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนรวมทั้งสิ้น 
558 ฉบับ และน าเสนอข้อมูลในเชิงสถิติในการวิเคราะห์เชิงอนุมาน โดยมีการ
ก าหนดค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลไว้ดังตารางที่ 4 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

185Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



186
 
ตารางที่ 4 ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล 

สถิติที่เกี่ยวข้อง สัญลักษณ์ 

สถิติตัวแบบ
สอดคล้อง 

กับข้อมลูเชิง
ประจักษ์ 

นักวิจัย 

Chi-square ρ (ρ > .05) Hoyle (1995) 
Relative Chi-square χ2/df < 3 Ullman (2001) 
Comparative Fit Index CFI > .95 Kline (2005) 
Tucker-Lewis Index TLI 

 
> .95 Schumacker, Lomax 

& Richard (2004) 
Root Mean Square Error 
of Approximation 

RMSEA <.06 Kline (2005) 

HOELTER  Hoelter’s critical  ≥ 200 Hoelter (1983) 

 
ผลการวิจัย  
  จากข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยท าการวาด
โมเดลอิทธิพลเชิงโครงสร้างของการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และกลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ส่งผลต่อความยั่งยืน
ของวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และด าเนินการ
ปรับโมเดล (model modification) จนกระทั่งโมเดลจะมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกลมกลืนกัน (model fit) ดังภาพที่ 2 และได้ค่าสถิติดัชนีความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลดังตารางที่ 5  
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ภาพที่ 2  โมเดลอิทธิพลเชิงโครงสร้างของการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และกลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ส่งผลต่อความย่ังยืนของ
วิสาหกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยก่อนปรับปรุง 
  
 จากภาพที่  2 และตารางที่  5 พบว่า  ภายหลังการปรับปรุงโมเดล
โครงสร้าง พบว่า  ค่า P เท่ากับ .66  สัดส่วนของค่าสถิติไคสแควร์/ค่าชั้นแห่ง
ความเป็นอิสระ (χ2/df) เท่ากับ 1.221  ค่า CFI เท่ากับ .999 ค่า TLI เท่ากับ 
.993  ค่า RMSEA  เท่ากับ .089 และ ค่า HOELTER เท่ากับ 322 ซ่ึงทั้งหมด 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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ตารางที่ 5 ผลการศึกษาความสอดคล้องของโมเดลอิทธิพลเชิงโครงสร้างปัจจัย
ความยั่งยืนทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือตอนบน               

 
 
 ดังนั้น สรุปได้ว่า การใช้ทรัพยากรทางธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และกลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชนภาคเหนือตอนบนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการใช้
ทรัพยากรทางธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  มีอิทธิพลทางตรงต่อ       
กลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ การใช้ทรัพยากรทาง
ธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางตรงต่อความยั่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชน ในขณะเดียวกันกลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็มีอิทธิพลทางตรง
ต่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนด้วยเช่นกัน  
  ปัจจัยการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีเป็น
ตัวแทนที่ดีที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
ความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่  ทรัพยากรด้านการเงิน รองลงมา ได้แก่ 
ทรัพยากรด้านปัญญา ทรัพยากรด้านแรงงาน และทรัพยากรด้านกายภาพ 
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ตามล าดับ ส่วนกลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เป็นตัวแทนที่ดีสุดที่มีอิทธิพลต่อ 
ความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม รองลงมา ได้แก่ 
กลยุทธ์การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ด้านการสร้างความแตกต่าง 
กลยุทธ์ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านการสร้างพันธมิตร และกลยุทธ์ด้านพนักงาน 
ตามล าดับ ซ่ึงความยั่งยืนที่จะได้รับอิทธิพลจากทั้งสองปัจจัยมากที่สุด ได้แก่ 
ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ รองลงมา ได้แก่ ความยั่งยืนด้านสังคม และความ
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ ดังที่แสดงตามภาพที่ 2 และค่าสถิติในตาราง
ที่ 5  
 
สรุปการวิจยั 
  สรุปผลการวิจัย 
  การใช้ทรัพยากรทางธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีอิทธิพล
ทางตรงต่อกลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์มากที่สุด นอกจากนี้ การใช้ทรัพยากร
ทางธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางตรงต่อความยั่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชน ในล าดับรองลงมา  
  กลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางตรงต่อความยั่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชน รองจากปัจจัยการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  
  ความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนที่จะได้รับอิทธิพลมากที่สุดจากปัจจัยการ
ใช้ทรัพยากรทางธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และกลยุทธ์เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ได้แก่ ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ รองลงมา ได้แก่ ความยั่งยืนด้าน
สังคม และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ 
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  อภิปรายผล 
  ทรัพยากรด้านการเงิน การเริ่มต้นวิสาหกิจชุมชนโดยการระดมทุนจาก
สมาชิกในชุมชนที่เป็นลักษณะการระดมทุนโดยทั่วไปของวิสาหกิจชุมชนของ
ประเทศไทย การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชน อันจะส่งผลต่อความยั่งยืนทางด้านสังคมในอนาคต เมื่อวิสาหกิจชุมชนมี
การด าเนินงานที่สามารถสร้างผลก าไรได้ ก็จะมีการแบ่งปันผลก าไรคืนกลับ
ให้แก่สมาชิกตามสัดส่วนของการลงทุนของแต่ละคน สร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่คนในชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน (จิระนุช ชาญณรงค์กุล, 2559) ซ่ึงเป็นส่วนช่วยในการสร้างความยั่งยืน
ทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สมาชิกและชุมชน 
  ทรัพยากรด้านปัญญา การน าความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่นซ่ึง
ถือว่าเป็นทรัพยากรด้านปัญญาที่วิสาหกิจชุมชนมีอยู่ น ามาใช้ในการผลิตเป็น
สินค้าหรือบริการ  สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ชุมชน 
(พิษณุ บุญนิยม และกล้าณรงค์ สุทธิรอด, 2561) ซ่ึงภูมิปัญญาเหล่านี้ได้สืบ
ทอดกันภายในชุมชนถือว่าเป็นองค์ความรู้แบบฝังลึก (tacit knowledge) อยู่
ในตัวของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน (อุสา สุทธิสาคร, 2555) เมื่อมีการน ามา
ประยุกต์เข้ากับความคิดสร้างสรรค์ ก็จะท าให้ภูมิปัญญาเหล่านั้นได้รับการ
ถ่ายทอด อนุรักษ์ไม่เลือนหายไปจากชุมชน  
  ทรัพยากรด้านกายภาพ การน าผลผลิตทางการเกษตรภายในชุมชนมาใช้
ในการผลิตเป็นสินค้าของวิสาหกิจชุมชนเป็นการช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด 
ราคาตกต่ า (โกสินทร์ ช านาญพล, 2558; สุกัญญา ดวงอุปมา, 2557) ท าให้
เกษตรกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนได้รับความช่วยเหลือ 
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(พิษณุ บุญนิยม และกล้าณรงค์ สุทธิรอด, 2561) ซ่ึงเป็นการสร้างความยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของวิสาหกิจชุมชนและชุมชนร่วมกัน  
  ทรัพยากรด้านแรงงาน โดยส่วนใหญ่วิสาหกิจชุมชนจะมีการใช้แรงงาน
จากสมาชิกและจ้างแรงงานภายในชุมชน ซ่ึงเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการ
ท าธุรกิจมาก่อน จึงกลายเป็นปัญหาหลักในด้านทักษะการจัดการธุรกิจของ
วิสาหกิจชุมชน (ทิวา แก้วเสริม, 2551) แต่การรวมกลุ่มกันของสมาชิกในชุมชน
ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรอย่างทั่วถึง สร้างการมีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายในชุมชน (นิยม ค าบุญทา และดราภรณ์ 
เดชพลมาตย์, 2550)   
  กลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือตอนบนที่นิยม
ใช้กันมากที่สุด ไดแ้ก่  กลยุทธ์ด้านการตลาด ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ที่น ามาใช้เพื่อแก้ไข
ปัญหาการจ าหน่ายสินค้าไม่ได้ (ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ   
สังขรัตน์, 2556)  โดยวิสาหกิจชุมชนหันมาศึกษาความต้องการของลูกค้าและ
น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัยมากขึ้น (สมฤทัย  
จิตภักดีบดินทร์, 2555) ซ่ึงถือว่าเป็นการด าเนินกลยุทธ์ในเชิงรุกของวิสาหกิจ
ชุมชน (สัญญา เคณาภูมิ, 2558) นอกจากนี้ยังมีการน าเอาความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ท าให้เกิดสินค้าใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้อีกด้วย         
(สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์, 2555) ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้างความแตกต่างให้แก่
สินค้าของวิสาหกิจชุมชนอันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการแข่งขันเพื่อสร้างความ
ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Schumpeter 
(1934) ที่กล่าวว่า นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการผลิตมีส่วนช่วยให้องค์กรมี
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ก าไรและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจและยังช่วยลดความ
สิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากร ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
  การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านสินค้าเพื่อสร้างความแตกต่าง
ให้แก่สินค้าของวิสาหกิจชุมชน เช่น การใช้มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
อาหาร (GHP) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น มาตรฐานในกระบวนการผลิตแคบหมูในจังหวัด
เชียงราย (ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์, 2555) ซ่ึงท าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ท าให้เห็นว่าผู้บริโภคใส่ใจในมาตรฐานสินค้าเพิ่มมากขึ้น 
  จากการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกล
ยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น  ความยั่งยืนด้านสังคม
จะได้รับอิทธิพลมากที่สุด โดยท าให้เกิดความยุติธรรมในการเข้าถึ งทรัพยากร
ของชุมชน สร้างความเท่าเทียมในชุมชน  ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ จะเกิดการ
กระจายรายได้ภายในชุมชน (จิระนุช ชาญณรงค์กุล, 2559) ในรูปแบบของการ
ซ้ือขายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การจ้างงาน และสมาชิกได้รับการแบ่งปันผล
ก าไรจากวิสาหกิจชุมชน  ท าให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนได้รับดูแลรักษา
ภายใต้นโยบายการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน (สุนิษา กลิ่นขจร, 2558) 
การใช้เทคโนโลยีสะอาดในการด าเนินธุรกิจและค านึงถึงการป้องกันมลภาวะ
เป็นพิษจากการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
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ข้อเสนอแนะ 
  1. การใช้ทรัพยากรทางธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้แก่วิสาหกิจชุมชน  
   1.1 วิสาหกิจชุมชนต้องสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านรูปแบบการ
ระดมทุนจากประชาชนในชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เป็นสมาชิกของ
วิสาหกิจชุมชน และมีการแบ่งปันผลก าไรคืนกลับให้แก่สมาชิกเพื่อสร้างความ
ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจให้แก่สมาชิกและวิสาหกิจชุมชน 
   1.2 วิสาหกิจชุมชนต้องน าภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชนมาใช้
ในการด าเนินงาน แต่จะต้องคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีศักยภาพมาใช้ใน
การผลิตสินค้าและบริการ โดยประยุกต์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อผลิตสินค้า
ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
   1.3  วิสาหกิจชุมชนต้องค านึงถึงปริมาณแหล่งทรัพยากรภายในชุมชน 
เพื่อให้สร้างความพอเพียงของปริมาณวัตถุดิบที่จะต้องใช้ ลดการพึ่ งพา
ทรัพยากรภายนอกชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนด้านสังคมแก่ชุมชน 
   1.4 วิสาหกิจชุมชนต้องมุ่งเน้นการใช้แรงงานที่มีทักษะและฝีมือในการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อน าเอาองค์ความรู้ที่เป็น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าหรือบริการ  
  2. การเลือกใช้กลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
  2.1 กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม วิสาหกิจชุมชนต้องคิดค้นสินค้าใหม่ ๆ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว  
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   2.2 กลยุทธ์การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วิสาหกิจชุมชนต้อง
ก าหนดนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน มีการใช้
เทคโนโลยีสะอาดในการด าเนินธุรกิจ ป้องกันมลภาวะจากการด าเนินงาน 
  2.3 กลยุทธ์ด้านการตลาด วิสาหกิจชุมชนต้องใช้ช่องทางการจัด
จ าหน่ายที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน พัฒนาตราสินค้าให้เป็นที่จดจ า 
  2.4 กลยุทธ์การสร้างพันธมิตร วิสาหกิจชุมชนต้องมีการสร้างพันธมิตร
เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลให้มีความสามารถในการแข่งขัน  สร้างความเข้มแข็ง
ร่วมกันในการด าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
  2.5 กลยุทธ์ด้านพนักงาน วิสาหกิจชุมชนต้องสร้างการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในการวางแผนการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างความผูกพันในองค์กรแก่สมาชิกของ
วิสาหกิจชุมชน 
  2.6 กลยุทธ์ด้านการสร้างความแตกต่าง วิสาหกิจชุมชนต้องมุ่งเน้น
การพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
ออกแบบสินค้าให้มีความโดดเด่นตรงกับความต้องการของตลาด  
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรศึกษาหาต้นแบบในการด าเนินงานที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนที่มีการ
ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในแต่ละประเภทของสินค้าหรือขอบเขตของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างความยั่งยืนทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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การศึกษาการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย เพ่ือพัฒนา
ระบบสารสนเทศสนบัสนนุเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ 

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
A Study of the Marketing and Distribution Channel for the 

Development of Information System to Support the Farmer 
Network that Raises the Goats in the Northeastern Region 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ได้ข้อมูลการตลาดและ

ช่องทางการจัดจ าหน่ายแพะ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อให้ได้
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการสร้างตลาดและช่องทางการจ าหน่ายแพะใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) เพื่อให้ได้เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงและ
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เนื้อในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ในพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ และอ านาจเจริญ โดยมี
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 210 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และระบบวิเคราะห์ต้นแบบระบบสารสนเทศ 

ผลการวิจัย 1) ด้านการตลาด มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.1) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรให้ความนิยมมากที่สุดคือแพะเนื้อที่
จ าหน่ายแบบมีชีวิต 1.2) ด้านราคา พบว่า เกษตรกรนิยมจ าหน่ายแพะเนื้อมี
ชีวิตแบบชั่งน้ าหนักโดยคิดราคาตามน้ าหนักตัวของแพะเนื้อ รองลงมาคือการ
ซ้ือขายพ่อแม่พันธุ์ที่ดูจากความสมบรูณ์และสายพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ 1.3) ด้าน
ช่องทางการจ าหน่าย พบว่า รูปแบบช่องทางการจ าหน่ายระหว่างเกษตรกรกับ
พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นรายย่อยคือรูปแบบที่ใช้ในการติดต่อซ้ือขายมากที่สุดใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 1.4) ด้านการสื่อสารการตลาด พบว่า เป็น
ลักษณะรูปแบบการตลาดทางตรง โดยเกษตรกรใช้โทรศัพท์ และแอพพลิเคชั้น
บนสมาร์ทโฟน ในการติดต่อสื่อสารมากที่สุด ในส่วนของช่องทางการจัด
จ าหน่ายแพะของเกษตรกร มี 6 ช่องทาง ประกอบด้วย การจ าหน่ายพ่อแม่
พันธุ์ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน การจ าหน่ายให้กับชาวบ้านทั่วไป การจ าหน่าย
ให้ชาวมุสลิม การจ าหน่ายให้กับกลุ่มหรือเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ การ
จ าหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่รับซ้ือเพื่อรวบรวมแพะขายให้กับพ่อค้า
รวบรวมท้องถิ่นรายใหญ่ และการจ าหน่ายให้พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นรายย่อย 2) 
ด้านระบบสารสนเทศสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสามารถสนับสนุนเกษตรกรในการสร้างความน่าเชื่อถือ 
และขยายตลาดพ่อแม่พันธุ์แพะจากข้อมูลและรายงานในระบบสารสนเทศฯ 3) 
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ด้านเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่เกิดขึ้นจากระบบ ส่งผลให้เกิดการรวมตัว
กันของเกษตรกรในระบบสารสนเทศฯ กับพ่อค้ารวบรวมรายใหญ่และพ่อค้า
จากต่างประเทศ โดยระบบสารสนเทศมีผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศฯ จากผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.38) 
และมีผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน จากเกษตรกรในภาพรวมอยู่
ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.47) 
   
ค าส าคัญ: การตลาด ช่องทางการจัดจ าหน่าย ระบบสารสนเทศ  
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ 
 
Abstract 
 The objective of this research were 1)  to finding a marketing 
information and distribution channels of goats in the northeastern 
region of Thailand, 2)  to develop information system that supports 
the establishing of the market and distribution channels of goats, and 
3)  establishing the farmer network which raises and sells goats from 
the information system supporting the farmer network that raise the 
goats in the northeastern region.  The population was the farmers 
who raised goats in eight provinces consists of Nakhon Ratchasima, 
Buri Ram, Surin, Si Saket, Ubon Ratchathani, Yasothon, Chaiyaphum, 
and Amnat Charoen. The sample was 210 farmers who raised goats 
in eight provinces 
 The research result found that 1) there were 4 components of 
marketing consists of 1.1) product component, It was found that 
living meat goat was the most popular product for the farmers, 1.2) 
pice component, it was found that sale price of living meat goat was 
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based on body weight of living goat, followed by the breeder trading 
that based on the perfectness and species of the breeder, 1.3) 
distribution channels component, it was found that the distribution 
channel between farmers and small local merchants is the most 
usage distribution channel in the northeast region, and 1.4) marketing 
communication component, it was found that direct marketing was 
the marketing communication styles which use by farmers including 
telephone, Samart phone application. In term of the distribution 
channels of goat farmers, there were 6 distribution channels consist 
of distribution of breeders between farmers together, sales to general 
villagers, sales to Muslims, sales to farmer network who raise goats, 
sales to goat farmers who bought to collect goat and sold to large 
local merchants, and sales to small local merchants. 2) The 
information system supporting the farmers who raised the goats in 
the northeastern region was able to support the farmers in 
establishing reliability and expanding the market for male and female 
goat breeders, based on the data and reports from the information 
system 3) The farmer network that occured from the system resulted 
in the integration of a farmers in the information system, large 
merchants as well as foreign merchants.  In the overall, there was a 
good level of the evaluation of efficiency of information system from 
experts ( �̅�𝑥  =  4. 38) . In the overall, there was a good level of  
satisfaction evelaution of the usage from the famers (�̅�𝑥 = 4.47).  
 

Keywords: Marketing, Distribution Channel, Information System,   
Farmers who Raise Goats 
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บทน า 
 ปัจจุบันแพะได้ถูกก าหนดเป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยและมี
เกษตรกรให้ความสนใจและนิยมเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นทุกภูมิภาคในประเทศไทย เห็น
ได้จากจ านวนแพะเนื้อในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 394,204 ตัว ในปี 2554 เป็น 
719,872 ตัว ในปี พ.ศ. 2561 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี (ตารางที่ 
1) สอดคล้องกับรายงานการศึกษาการตลาดแพะเนื้อของส านักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการศึกษาพบว่าด้านประสิทธิภาพ
การตลาด มี ค่าเท่ากับ 261.54 ที่แสดงว่าตลาดแพะเนื้อมีประสิทธิภาพ 
(ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร , 2557) ทั้งนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับร้อนแห้งแล้งหรือฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู    ที่
เหมาะกับการเล้ียงแพะเนื้อ ซ่ึงเป็นสัตว์ที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศที่
ค่อนข้างแห้งแล้ง (สมเกียรติ สายธนู , 2528)  อีกทั้งมีพื้นที่ปลูกหญ้าหรือพืช
อาหารสัตว์ (302,015.5 ไร่) มีพื้นที่ทุ่งหญ้าสาธารณะ (1,440,090 ไร่) มากที่สุด
ในประเทศ มีเขตชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านที่เอื้ออ านวยต่อการส่งออก 
 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาได้ให้การสนับสนุน
เกษตรกรในการเลี้ยงแพะส่งผลให้มีเกษตรกรผู้เล้ียงแพะเพิ่มมากขึ้น และเร่ิมมี
การจ าหน่ายแพะมาได้ระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 (จังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ และ
อ านาจเจริญ) พบว่าในปี พ.ศ. 2560 จ านวนเกษตรกร เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 112.54 และมีจ านวนแพะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 97.32 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559  
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 จากการลงพื้นที่เพื่อสอบถามในประเด็นการตลาดและช่องทางการจัด
จ าหน่ายแพะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นรายย่อย พบว่า
มีพ่อค้ารวบรวมรายใหญ่จากภาคกลาง  จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ามารับซ้ือถึงหน้าฟาร์มเพื่อ
น ากลับประเทศ แต่เนื่องจากยังมีปัญหาในการรวบรวมแพะให้เพียงพอต่อความ
ต้องการซ้ือ จึงท าให้พ่อค้าจากภาคกลางและพ่อค้าจากต่างประเทศต้องติดต่อ
ขอซ้ือผ่านพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นรายย่อย 
 
  จากที่กล่าวข้างต้นเห็นได้ว่ามีการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายแพะ
เกิดขึ้นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยจึงเห็นควรท าการวิจัยการศึกษา
การตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายแพะ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนเครือข่ ายเกษตรกรผู้ เลี้ ยงแพะ โดยเลือกพื้ นที่ ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกรณีศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและข้อมูล
จากการส ารวจมาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศฯ ซ่ึงจะมี
ส่วนสนับสนุนท าให้เกิดมาตรฐานในการผลิตแพะ และท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มใน
ด้านการตลาดจากรายงานและข้อมูลการใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
บริหารจัดการฟาร์ม รวมถึงสนับสนุนให้เกิดตลาดและช่องทางการจ าหน่ายใหม่
จากการรวมกลุ่มผ่านระบบสารสนเทศฯ และขยายช่องทางการจ าหน่ายแพะให้
เพิ่มขึ้นผ่านระบบสารสนเทศฯ อีกทั้งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะช่วยให้
เกษตรกรมีข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจลงทุนเลี้ยงแพะเพิ่มมากขึ้น ทั้งการ
เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหรือแม้กระทั่ งอาชีพหลัก ภาครัฐสามารถน าระบบ
สารสนเทศฯ และข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการวิจัยไปเป็นต้นแบบส าหรับ
น าไปใช้กับภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อให้สามารถรองรับการส่งออกและแข่งขันกับ
ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อให้ได้ข้อมูลการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายแพะ ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
  2. เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการสร้างตลาดและช่องทางการ
จ าหน่ายแพะ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  3. เพื่อให้ได้เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงและจ าหน่ายแพะ จากระบบ
สารสนเทศสนับสนุนเครือข่ ายเกษตรกรผู้ เลี้ ยงแพะเนื้ อ ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1 และกรอบแนวคิดของระบบสารสนเทศ
ดังภาพที่ 2 
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ภาพที ่2 กรอบแนวคิดของระบบสารสนเทศ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
  ขอบเขตการวิจัย 
  1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ โดยก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากรที่แน่นอน (finite population) จาก
ข้อมูลของกรมปศุสัตว์ คือ 438 (กรมปศุสัตว์, 2560) จึงได้ใช้สูตรทาโรยามาเน 
(Yamane, 1973) ในการค านวณที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ค่า
ความคลาดเคลื่อน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 210 ตัวอย่าง โดยมีขั้นตอน 
1) เลือกจังหวัดส าหรับการเก็บข้อมูลด้วยการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความ
น่ าจะ เป็ น  ( son probability sampling)  ด้ ว ยวิ ธี ก า รสุ่ มแบบ เจาะจง 
(purposive sampling) (ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2549) เลือกจังหวัดในพื้นที่
เขต 3 ของกรมปศุสัตว์ เนื่องจากมีจังหวัดที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับต่างประเทศ และ
มีเส้นทางเช่ือมต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีเส้นทางเช่ือมโยงไปยังภาคใต้ ได้แก่ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ และ
อ านาจเจริญ ตามล าดับ 2) ในแต่ละจังหวัด ผู้ด าเนินการวิจัยได้ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างโดยความน่าจะเป็น (probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(simple random sampling) (ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2549) โดยเลือกฟาร์ม
แพะแบบเลือกสุ่มเฉพาะในเขตอ าเภอที่มีฟาร์มแพะตั้งอยู่ของแต่ละจังหวัด 3) 
ในการเลือกจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอ าเภอ ผู้ด าเนินการวิจัยได้ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบโควตา (quota sampling)  คือสุ่มอ าเภอละเท่า ๆ กัน (สุชาติ 
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544) ฉะนั้นผู้ด าเนินการวิจัยจะสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน 210 
คน จาก 8 จังหวัด และผู้ด าเนินการวิจัยได้เลือกสุ่มตัวอย่างที่จะตอบ
แบบสอบถามโดย ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก (convenience sampling) (สุชาติ 
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544)  
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  2. ขอบเขตด้านข้อมูล  
   การศึกษาครั้งนี้ใช้แหล่งข้อมูล ดังนี้ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) 
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยประสานขอความอนุ เคราะห์ 
ผู้ประสานเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในแต่ละจังหวัด เพื่อเข้าร่วมประชุม
และเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้า หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่ของ
หน่วยงานต่าง ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการเข้าร่วมประชุมและการจัด
สัมมนา 3) วิเคราะห์ข้อมูลรวบรวมได้จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจะถูก
น ามาประมวลผลเพื่อหาค่าด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
 การศึกษาวิจัยครั้ งนี้  มุ่ งศึกษา โดยก าหนดรูปแบบการศึกษาแบบ
ผสมผสานในการศึกษาเชิงปริมาณ (quantitative research) และเชิงปฏิบัติการ 
(action research) โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  1.  ขั้ นตอนการวิ จั ย  ( research stage)  ก าหนดขั้ นตอนไว้  ดั งนี้ 
1) สังเคราะห์กรอบแนวคิดจากการศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัย สอบถาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 2) ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา หาความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เพื่อหาความ
ถูกต้องและความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม  ด้วยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านปศุสัตว์ การตลาด และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าคู่มือและจัดอบรมการ
ออกเก็บข้อมูล 3) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และการสัมภาษณ์เชิงลึก (แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูล
เกี่ยวกับการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย และส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการฟาร์มแพะเนื้อจาก
เกษตรกร) 4) เข้าร่วมประชุมและจัดสัมมนาเกษตรกรผู้ เลี้ยงแพะ เรื่อง 
“เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” และ
เรื่อง “การตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายแพะ” ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
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จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลการตลาดและช่องทางการ
จัดจ าหน่ายของแพะ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ฆ่า แปรรูป ขนส่ง บรรจุภัณฑ์ 
และการเก็บรักษา 5) ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปและแปรผลข้อมูล เพื่อน าไป
ออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศฯ 6) จัดอบรมเรื่อง “การใช้งาน
ต้นแบบระบบสารสนเทศสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ” และประเมิน
การใช้งานต้นแบบระบบสารสนเทศฯ รวบรวมและสรุปความต้องการใช้งาน
เพิ่มเติม ข้อเสนอแนะ และฟังก์ชันการท างาน รวมถึงส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 7) น า
ต้นแบบระบบสารสนเทศฯ และข้อเสนอแนะจากการอบรมฯ เป็นแนวทาง ใน
การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ 8) ประเมินระบบ
สารสนเทศฯ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เกษตรกรผู้เล้ียงแพะ 9) ปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ ตามผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 10) เผยแพร่ระบบสารสนเทศฯ 11) จัดสัมมนา
เรื่อง “การติดตามผลการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรผู้
เล้ียงแพะ” 12) ประเมินผลการใช้งานและประสิทธิภาพ จากค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพ ของระบบสารสนเทศฯ 13) สรุป
งานวิจัย 
  2. ขั้นตอนการพัฒนา (development stage) ก าหนดขั้นตอนไว้ ดังนี้ 1) 
สรุปผลการศึกษาและเก็บข้อมูล เพื่อใช้เป็นหัวข้อในการประชุม/สัมมนา 2) น า
องค์ความรู้จากการสัมภาษณ์ การร่วมประชุม และการร่วมจัดสัมมนามาท าการ
วิเคราะห์และเลือกปัจจัยไปพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศฯ 3) น าผลการ
วิเคราะห์มาสรุป เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาต้นแบบระบบ
สารสนเทศฯ เพื่อให้ได้ต้นแบบที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ 4) น าความ
ต้องการใช้งานระบบสารสนเทศฯ ฟังก์ชันการท างานที่ต้องการ และส่วนติดต่อ
ผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มเติมจากต้นแบบระบบสารสนเทศฯ ที่ได้จากการจัดอบรมฯ มา
วิเคราะห์และสรุปเพื่อน าไปพัฒนาระบบสารสนเทศฯ 5) พัฒนาระบบ
สารสนเทศฯ 6) ประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศฯ โดย
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ผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกษตรกร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงแพะ 7) ปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ ตามข้อเสนอแนะ
จากผู้เช่ียวชาญ 8) เผยแพร่ระบบสารสนเทศฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ และ 9) ประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้งานและประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศฯ  
  3. ขั้นตอนในการน าเสนอความรู้ที่ค้นพบ โดยใช้เทคนิคในการน าเสนอ
เพื่อให้เข้าใจ (knowledge representation) ประกอบไปด้วย 1) น าเสนอองค์
ความรู้ที่ได้จากการศึกษา การส ารวจ และการเข้าร่วมประชุมและการจัดสัมมนา 
มาน าเสนอให้เกษตรกรเข้าใจกระบวนการท างานของระบบสารสนเทศฯ โดย
ผ่านการอบรมการใช้งานต้นแบบระบบสารสนเทศฯ 2) เผยแพร่ระบบ
สารสนเทศฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรน าไปใช้งาน 3) จัดสัมมนา
เรื่อง “การติดตามผลการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรผู้
เลี้ยงแพะ” เพื่อเป็นการติดตามผลการใช้งานระบบสารสนเทศฯ รวมถึงน าเสนอ
องค์ความรู้จากการวิจัยและเป็นการเผยแพร่ระบบสารสนเทศฯ ให้แก่เกษตรกร
ผู้ เลี้ยงแพะ ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี และ 4) เผยแพร่ผลการวิจัยและระบบสารสนเทศฯ ผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ (facebook เพจ “MISGoat” และ www.misgoat.com ร่วมกับการ
ใช้ google ads) บทความ และการน าเสนองานวิจัย 

 
ผลการวิจัย  
  1. ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ พบว่าจังหวัดที่มีเกษตรกรผู้เล้ียง
แพะมากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมา 56 คน รองลงมาคือจังหวัดบุรีรัมย์ 51 คน 
จังหวัดอุบลราชธานี 39 คน จังหวัดศรีสะเกษ 28 คน จังหวัดชัยภูมิ 25 คน 
จังหวัดอ านาจเจริญ 4 คน จังหวัดสุรินทร์ 4 คน และจังหวัดยโสธร 3 คน 
ตามล าดับ และเร่ิมมีการเล้ียงแพะในปี พ.ศ. 2536 และเริ่มเลี้ยงมากที่สุดในปี 
พ.ศ. 2559  
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  2. ข้อมูลการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย   
   2.1 การเข้าร่วมกลุ่มหรือเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะพบว่าเกษตรกร
ส่วนมากเข้าร่วมฯ (ร้อยละ 83.8 จากจ านวนทั้งหมด) โดยวัตถุประสงค์ของ
เกษตรกรในการเข้าร่วมฯ ส่วนมากต้องการรวมกลุ่มเพื่อรวมกันจ าหน่าย 
รองลงมาคือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
   2.2 ตลาดที่เกษตรกรน าผลผลิตไปจ าหน่ายส่วนมากมีพ่อค้ารับซื้อถึง
ฟาร์ม รองลงมาคือน าไปรวมกลุ่มเพื่อขาย ในส่วนของช่องทางการติดต่อซ้ือขาย
พบว่าเกษตรกรใช้โทรศัพท์ในการติดต่อ รองลงมาคือพ่อค้ามาติดต่อที่ฟาร์ม 
และเว็บไซต์ ส าหรับการสื่อสารที่เกษตรกรคิดว่ามีผลต่อการสร้างยอดขายมาก
ที่สุดคือ facebook รองลงมาคือเว็บไซต์ และพนักงานขาย ตามล าดับ 
   2.3 ลักษณะช่องทางการจัดจ าหน่ายในปัจจุบันของเกษตรกร พบว่า
เกษตรกรจัดส่งสินค้าด้วยตัวเอง รองลงมาคือผ่านพ่อค้าปลีก และผ่านตัวแทน
จ าหน่าย เกษตรกรมีความเห็นว่าช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยพนักงานขาย 
ส่งผลต่อผลประกอบการในระดับปานกลาง ทั้งนี้เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า
ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการท าตลาดผ่านทางเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค ส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการอยู่ในระดับมาก   
   2.4 ขั้นตอนการซ้ือขายแพะมีชีวิตที่ เกษตรกรใช้มากที่สุด คือ  
1) มีพ่อค้าท้องถิ่นรายย่อยมารับซ้ือถึงฟาร์ม 2) เกษตรกรประกาศขายและ
พ่อค้าเดินทางเข้ามารับซ้ือที่ฟาร์ม 3) พ่อค้าแจ้งความต้องการรับซ้ือและน าแพะ
ไปรวมกัน ณ จุดขายที่เป็นพื้นที่สาธารณะ 4) พ่อค้าแจ้งความต้องการรับซ้ือและ
น าแพะไปรวมกัน ณ ฟาร์มตัวแทนเกษตรกรในกลุ่ม และ 5) เกษตรกรต้องน า
แพะไป ณ จุดที่พ่อค้าก าหนด  
  3. กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ 
   จากการลงพื้นที่เพื่อส ารวจและเก็บข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้ พื้นที่ท า
การปศุสัตว์ส่วนมากเป็นพื้นที่ของเกษตรกรเอง (ร้อยละ 97.1 จากจ านวน
ทั้งหมด) ขนาดพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ต่อฟาร์มอยู่ในช่วงระหว่าง 1 – 3 ไร่ต่อ

215Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



216
ฟาร์ม และนิยมปลูกหญ้าเนเปียเพื่อเป็นอาหารสัตว์มากที่สุด ในด้านการจัดการ
ภายในฟาร์ม พบว่าเกษตรกรส่วนมากมีโรงเรือนส าหรับเล้ียง โดยส่วนมากใช้
วิธีการเลี้ยงแบบขังคอกบางเวลาสลับปล่อยอิสระในพื้นที่ฟาร์ม รองลงมาคือขัง
คอกตลอดเวลาและให้อาหารในโรงเรือน ส าหรับในแต่ละฟาร์มจ านวนพ่อพันธุ์ที่
เกษตรกรมีเฉลี่ยมากที่สุดคือ 1 ตัว และจ านวนแม่พันธุ์ที่เกษตรกรมีเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ 4 ตัว สายพันธุ์ที่เลี้ยงมากที่สุดคือ ลูกผสมบอร์ บอร์ และแองโกล
นูเบียน ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับสายพันธุ์ที่ เป็นที่ต้องการของตลาด 
นอกจากนี้เกษตรกรมีการแปรรูปหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยส่วนมากช าแหละ
เพื่อขายเนื้อ รองลงมาคือขายนมสด ขายน้ านม และน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อื่น ตามล าดับ ส าหรับกระบวนการในการจัดการแปรรูปพบว่ามีค่อนข้างน้อย 
ในด้านการขนส่งและวิธีการขนส่ง พบว่าจากจ านวนเกษตรกรทั้งหมดมากกว่า
ร้อยละ 52 ขนส่งด้วยรถยนต์ส่วนตัว และมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งเฉลี่ย 300 
บาทต่อครั้ง แรงงานในการขนส่งใช้มากที่สุดคือ 2 คน และใช้เวลาที่ใช้เฉลี่ยใน
การขนส่งแต่ละครั้งคือ 1 ชั่วโมง  
  4. ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการฟาร์มแพะเนื้อ
จากเกษตรกร 
   4.1 จากข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้ พบว่าลักษณะการใช้งานอินเทอร์เน็ตมี
การใช้บ่อยครั้งคิดเป็นร้อยละ 47.1 มีการใช้บ้างบางครั้งคิดเป็นร้อยละ 36.2 
และไม่ใช้คิดเป็นร้อยละ 16.7 ตามล าดับ ในพื้นที่ฟาร์มของเกษตรกรมากกว่า
ร้อยละ 83 สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ โดยส่วนมากใช้สมาร์ทโฟนและร้อย
ละ 82.4 ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
   4.2 ความต้องการระบบสารสนเทศบริหารจัดการฟาร์ม พบว่าเกษตรมี
ความต้องการให้สนับสนุนการท างานในฟาร์ม สนับสนุนการตลาด และ
สนับสนุนช่องทางการจ าหน่าย  
   4.3 ความต้องการในการสนับสนุนการท างานด้านการผลิต พบว่า
เกษตรกรมีความต้องการข้อมูลการผสมพันธุ์เพื่อน าไปวิเคราะห์อัตราการผสม
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ติด อัตราเฉลี่ยน้ าหนักแรกคลอดทั้งฟาร์ม วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการหย่านมต่อแม่
ต่อปี อัตราการตายก่อนหย่านมทั้งฟาร์ม และการวางแผนการผลิต  
   4.4 ความต้องการในการสนับสนุนการท างานด้านการเลี้ยง พบว่า
เกษตรกรมีความต้องการข้อมูลประวัติการฉีดวัคซีน ประวัติการใช้วัคซีนหรือยา
รักษาโรค การให้อาหารข้นและอาหารหยาบ การเจริญเติบโตและอัตราการ
เจริญเติบโตโดยเฉลี่ย การวางแผนการเลี้ยง และการบริหารจัดการฝูงสัตว์  
   4.5 ความต้องการการแจ้งเตือนตามแผนการด าเนินงาน พบว่า
เกษตรกรมีความต้องการแจ้งเตือนด้านการผลิต แจ้งเตือนตามแผนการ
ด าเนินงานด้านการเลี้ยง และแจ้งเตือนการฉีดวัคซีน 
   4.6 ความต้องการในการสนับสนุนด้านการจ าหน่าย พบว่าเกษตรกรมี
ความต้องการด้านการจ าหน่ายเป็นเนื้อ การจ าหน่ายเป็นพ่อแม่พันธุ์ การ
จ าหน่ายในภาพรวมของฟาร์ม ประวัติแพะพ่อแม่พันธุ์ ประมาณการแพะพร้อม
จะขาย การรวมตัวกันจ าหน่าย แจ้งข้อมูลความต้องการขายและราคาขาย 
รับทราบข้อมูลความต้องการซ้ือและราคารับซ้ือ รับทราบข้อมูลความต้องการซ้ือ
และราคารับซ้ือ ข้อมูลพ่อค้าหรือเกษตรกร ที่ต้องการรับซ้ือแพะ และข้อมูล
ต าแหน่ง เส้นทาง และระยะทางที่ต้องใช้ในการขนส่งระหว่างฟาร์มเกษตรกร
หรือจุดรับซ้ือหรือจุดรวมกลุ่มกันเพื่อขาย 
   4.7 ความต้องการในการสนับสนุนด้านการรวมกลุ่มเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงแพะในระบบสารสนเทศฯ พบว่าเกษตรกรมีความต้องการการตั้งกลุ่มหรือ
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เข้าร่วมหรือออกจากกลุ่มหรือเครือข่ายเกษตรกร
ผู้เลี้ยงแพะ และเลือกแสดงข้อมูลฟาร์มให้ผู้อื่นเห็นเฉพาะตามที่ต้องการ  
   4.8 ความต้องการในการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในฟาร์ม 
พบว่าเกษตรกรมีความต้องการวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการ จัดการ
ข้อมูลบัญชีประจ าฟาร์ม สนับสนุนการเป็นฟาร์มผ่านมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ และมีข้อมูลส าหรับสนับสนุนการเป็นฟาร์มปลอดโรค 
บรูเซลโลซิส 
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   4.9 ความต้องการในความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
พบว่าต้องการมากที่สุดคือใช้ระบบสารสนเทศฯ คนเดียว รองลงมาคือใครก็ได้ที่
ต้องการให้ใช้งานได้ และใครก็ได้ที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ ตามล าดับ นอกจากนี้
เกษตรกรยังมีความต้องการส ารองและโอนย้ายข้อมูลกรณีเปลี่ยนเครื่องใหม่ 
การก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและแสดงข้อมูลฟาร์ม และส่งออกข้อมูลเพื่อ
น าไปใช้ในโปรแกรมอื่น  
   4.10 ความต้องการในการสนับสนุนการบริการและค้นหาข้อมูล พบว่า
เกษตรกรมีความต้องการค้นหาและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแพะ ค้นหาประวัติ
การจ าหน่ายและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ค้นหาฟาร์มแพะใกล้เคียงและแสดง
ข้อมูลฟาร์มที่ค้นพบ ข้อมูลจ านวนแพะและราคาในการรวมกลุ่มเพื่อขาย และมี
ความต้องการใช้รายงานจากระบบสารสนเทศฯ ทั้งหมด 
   4.11 ความต้องการให้ระบบสารสนเทศมีรูปแบบการท างาน โดยโทนสี
ที่ต้องการมากที่สุดคือ สีฟ้า และขนาดฟอนต์ที่ต้องการมากที่สุดคือขนาด 20 
รองลงมาคือขนาด 16 ส าหรับการแสดงหน้าจอเกษตรกรต้องการให้แสดงทุก
ส่วนของระบบผ่านหน้าจอ และต้องการใช้งานบนสมาร์ทโฟนในระบบ 
ปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
  5. สรุปการศึกษาดูงาน ร่วมประชุมและจัดการสัมมนา (ร่วมประชุม
เครือข่ายเกษตรผู้เลี้ยงแพะแกะ จังหวัดศรีสะเกษ และจัดประชุมและสัมมนา
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ และพ่อค้าปลีกพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นหรือพ่อค้า
รวบรวมท้องที่ เรื่องช่องทางการจัดจ าหน่าย และเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
เนื้อในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร่วมประชุมประจ าปีของเครือข่าย
เกษตรกรผู้เล้ียงแพะแกะจังหวัดบุรีรัมย์) และการลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกร
ผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงแพะ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
   5.1 การตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายแพะในเขตภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกร และการร่วมประชุม
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และสัมมนา ท าให้ผู้วิจัยและคณะทราบว่าในแต่ละพื้นที่มีลักษณะการตลาดและ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายในแต่ละพื้นที่คล้ายกัน สามารถแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้  
   ผู้ผลิต (เกษตรกร) แบ่งเป็น 1) เกษตรกรที่เลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริม 
เช่น เกษตรกรท่ีมีสวนยาง สวนปาล์ม และข้าราชการ 2) เกษตรกรที่เลี้ยงวัว 
และแพะ 3) เกษตรกรที่เลี้ยงแพะพ่อแม่พันธุ์ และแพะขุน 4) เกษตรกรที่เล้ียง
เฉพาะแพะพ่อแม่พันธุ์ และ 5) เกษตรกรที่เลี้ยงเฉพาะแพะขุน  
   พ่อค้าคนกลาง แบ่งเป็น 1) เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อขายให้เกษตรกร
ด้วยกันเอง เพื่อไปขยายพันธุ์หรือน าไปขุนในฟาร์มและขายต่อ 2) พ่อค้ารวบรวม
ท้องถิ่นรายย่อยหรือพ่อค้ารวบรวมท้องที่ (รวมถึงเกษตรกรผู้เล้ียงแพะที่รับซื้อ
แพะจากเกษตรกรด้วยกัน) เพื่อน าไปขายต่อให้กับพ่อค้ารวบรวมรายท้องถิ่นราย
ใหญ่หรือน าไปช าแหละขาย 3) พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นรายใหญ่ รวบรวมแพะจาก
พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นรายย่อย เพื่อขายให้พ่อค้ารวบรวมรายใหญ่หรือพ่อค้าจาก
ต่างประเทศ 4) พ่อค้ารวบรวมรายใหญ่ รวบรวมจากพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นราย
ใหญ่ เพื่อน าไปขายต่อให้กับพ่อค้าจากต่างประเทศจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวหรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือรวบรวมไปยังภาคกลาง 
เพื่อส่งโรงเชือดหรือขายในพื้นที่ภาคกลาง และส่งไปยังภาคใต้เพื่อบริโภคหรือ
ส่งไปขายยังประเทศมาเลเซีย และ 5) พ่อค้าจากต่างประเทศ ที่รับซ้ือจากพ่อค้า
รวบรวมรายใหญ่ หรือพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นรายใหญ่ 
   ผู้บริโภค แบ่งเป็น 1) ซ้ือแพะมีชีวิตเพื่อน าไปช าแหละและบริโภค 2) 
ซ้ือเพื่อน าไปประกอบพิธีทางศาสนา และ 3) ซ้ือมาปรุงเป็นอาหารเพื่อจ าหน่าย
ในร้านอาหาร 
   5.2 ข้อมูลส าหรับน าไปวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบ
สารสนเทศฯ จากกผลสรุปการสัมมนาและลงพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ  
   ด้านการตลาด แบ่งเป็น 1) ด้านผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 1.1) แพะมีชีวิต 
เป็นการขายเพื่อส่งโรงเชือดโดยใช้วิธีชั่งน้ าหนักในการคิดราคาซ้ือขายโดยพ่อค้า
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เป็นคนก าหนดราคารับซ้ือต่อกิโลกรัม รวมถึงชาวมุสลิมในชุมชนที่น าไปบริโภค
และใช้ประกอบพิธีทางศาสนา 1.2) แพะพ่อแม่พันธุ์ ส าหรับเกษตรกรรายใหม่
หรือเกษตรกรต้องการเพิ่มจ านวนแพะในฝูงหรือเพิ่มฝูงใหม่รวมถึงเปลี่ยนพ่อแม่
พันธุ์ ผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้แบ่ง ออกเป็นสองกลุ่มคือ แพะพ่อแม่พันธุ์ และแพะ
สวยงาม (หมายถึงความเข้มข้นสายเลือดแท้ และโครงสร้างร่างกายของแพะ) 
1.3) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารแปรรูป มีการแปรรูปเนื้อแพะเป็นลูกชิ้น เนื้อตาก
แห้ง แปรรูปเป็นไอศกรีม สบู่ โลชั่น และน านมสดส่งโรงงานเพื่อผลิตเป็นนม 
UHT 2) ด้านราคา แบ่งเป็น 2.1) ราคาจ าหน่ายให้กับกลุ่มหรือเครือข่าย
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะในแต่ละจังหวัด และขายต่อไปยังพ่อค้ารวบรวม
ท้องถิ่นรายใหญ่ (ราคาปัจจุบันในพื้นที่วิจัยเฉลี่ยอยู่ที่  90 - 120 บาทต่อ
กิโลกรัม) 2.2) ราคาจ าหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เล้ียงแพะที่รับซื้อ (ราคาปัจจุบัน
ในพื้นที่วิจัยเฉลี่ยอยู่ที่ 60 - 80 บาทต่อกิโลกรัม) 2.3) ราคาจ าหน่ายให้พ่อค้า
รวบรวมท้องถิ่นรายย่อยที่ไปรับซื้อถึงหน้าฟาร์ม (ราคารับซื้อหน้าฟาร์มปัจจุบัน
ในพื้นที่วิจัยเฉลี่ยอยู่ที่ 90 - 100 บาทต่อกิโลกรัม) 2.4) ราคาจ าหน่ายพ่อแม่
พันธุ์ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเพื่อน าไปขุนต่อหรือน าไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ ตลาด
ซ้ือขายเพื่อน าไปขุนต่อมีมูลค่าค่อนข้างต่ าเนื่องจากเป็นการซ้ือขายระหว่าง
เกษตรกรกันเอง เน้นการซ้ือขายเกษตรกรในกลุ่มหรือเครือข่าย ในส่วนของราคา
ซ้ือขายพ่อแม่พันธ์มีมูลค่าค่อนข้างสูงขึ้นอยู่กับสายพันธุ์  (ราคาเริ่มต้น
โดยประมาณอยู่ที่ 3,000 – 80,000 บาทต่อตัว) แต่ปริมาณและช่วงเวลาซ้ือขาย
ไม่แน่นอน เกิดขึ้นตามความต้องการปรับปรุงสายพันธุ์และขยายฝูงของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 2.5) ราคาจ าหน่ายให้กับชาวบ้านทั่วไป (คนในชุมชน
บริเวณฟาร์ม) ราคาซ้ือขายตามอายุและน้ าหนักของแพะและขึ้นอยู่กับความพึง
พอใจของผู้ซ้ือและผู้ขาย (ราคาประมาณที่ 2,000 - 4,500 บาทต่อตัว) และ 2.6) 
ราคาจ าหน่ายให้ชาวมุสลิมในพื้นที่  (ราคาเริ่มต้นโดยประมาณอยู่ที่ 2,000 – 
3,000 บาทต่อตัว) แบ่งเป็น ระหว่างเกษตรกรกับชาวมุสลิมโดยตรงหรือชาวบ้าน
แจ้งความต้องซ้ือแพะผ่านโต๊ะอิหม่ามหรือผู้อาวุโสที่เป็นผู้น าในพิธีทางศาสนา
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อิสลามเพื่อสั่งซ้ือ ส าหรับน าไปประกอบในพิธีกรรมทางศาสนา และประกอบ
อาหารในโอกาสต่าง ๆ เช่น พิธีกุรบาน งานแต่งงาน งานสังสรรค์ และงานรื่นเริง
ต่าง ๆ เป็นต้น ตลาดผู้บริโภคทั่วไปและตลาดชาวมุสลิมมีข้อเสียคือมีก าลังการ
ซ้ือน้อยและมีข้อจ ากัดค่อนข้างมาก 3) ด้านช่องทางการจ าหน่ายพบว่าในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีช่องทางการจ าหน่ายระหว่างเกษตรกรกับพ่อค้า
รวบรวมท้องถิ่นรายย่อย คือรูปแบบที่ใช้ในการติดต่อซ้ือขายมากที่สุด 4) ด้าน
การส่ือสารการตลาด พบว่า เป็นลักษณะรูปแบบการตลาดทางตรง โดย
เกษตรกรใช้โทรศัพท์ และแอพพลิเคชั้นบนสมาร์ทโฟน ในการติดต่อสื่อสาร
มากที่สุด รอลลงมา คือ การแนะน ากันปากต่อปากจากเพื่อนเกษตรกรผู้เล้ียง
แพะหรือเกษตรกรทั่วไป  
   ช่องทางการจัดจ าหน่าย แบ่งเป็น 1) พ่อค้ารวบรวมรายใหญ่ ซ่ึงจะรับ
ซ้ือแพะมีชีวิตจากพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นรายใหญ่ แบ่งช่องทางการจัดจ าหน่าย
ออกเป็นสองช่องทางใหญ่คือ ช่องทางการจัดจ าหน่ายภายในประเทศโดยส่งไป
ขายยังภาคใต้เพื่อบริโภคและใช้ประกอบพิธีทางศาสนาหรือส่งออกไปยัง
ประเทศมาเลเซีย เพื่อบริโภคและใช้ประกอบพิธีทางศาสนา ส่งเข้าโรงเชือดใน
ภาคกลางเพื่อส่งไปขายยังร้านอาหารหรือขายให้กับชาวมุสลิมในภาคกลาง และ
ในกรณีแพะที่ไม่ได้ขนาดจะส่งไปยังฟาร์มขุนของพ่อค้าหรือเครือข่าย เพื่อขุนให้
ได้ขนาดก่อนส่งไปภาคใต้หรือโรงเชือด และช่องทางการจัดจ าหน่ายส่งออกไป
ต่างประเทศ เป็นอีกช่องทางการขายของพ่อค้ารวบรวมรายใหญ่นั้นคือการขาย
ให้กับพ่อค้าจากต่างประเทศ เพื่อส่งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวส าหรับบริโภคภายในประเทศหรือส่งไปขายยังสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามเพื่อบริโภคภายในประเทศหรือปลายสุดของเส้นทางคือการส่งไปขาย
ยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อบริโภค 2) พ่อค้าจากต่างประเทศ ซ่ึงจะรับซ้ือ
แพะมีชีวิตจากพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นรายใหญ่และพ่อค้ารวบรวมรายใหญ่  
   จากช่องทางการจัดจ าหน่ายสุดท้ายที่ เกษตรกรและพ่อค้ารวบรวมใน
พื้นที่ เข้าถึงได้ที่กล่าวในข้างต้นสามารถสรุปช่องทางการจัดจ าหน่ายของ

221Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



222
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ได้ 6 ช่องทาง ดังนี้ 1) ช่องทางการจ าหน่ายพ่อแม่
พันธุ์ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการขยายขนาดฟาร์มและ
เปลี่ยนพ่อแม่พันธุ์ 2) ช่องทางการจ าหน่ายให้กับชาวบ้านทั่วไป เพื่อน าไป
บริโภคในครอบครัวหรือในงานเล้ียงสังสรรค์หรืองานประเพณี 3) ช่องทางการ
จ าหน่ายให้ชาวมุสลิม เพื่อน าไปบริโภคหรือประกอบพิธีทางศาสนา 4) ช่อง
ทางการจ าหน่ายให้กับกลุ่มหรือเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เพื่อรวมตัวกัน
ขายให้กับพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นรายใหญ่ 5) ช่องทางการจ าหน่ายให้กับ
เกษตรกรผู้เล้ียงแพะที่รับซ้ือ  เพื่อรวบรวมแพะขายให้กับพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น
รายใหญ่หรือเกษตรกรขายให้เกษตรกรบางรายที่รวบรวมแพะเพื่อขุนเพิ่ม
น้ าหนักและจ าหน่ายให้พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นรายใหญ่และ 6) ช่องทางการ
จ าหน่ายให้พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นรายย่อย โดยพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นรายย่อย
จะขายต่อไปยังพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นรายใหญ่ โดยจะรวบรวมแพะจากพ่อค้า
รวบรวมท้องถิ่นรายย่อยในพื้นให้ได้ครั้งละ 50 - 60 ตัว ขึ้นไป 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นแพะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจะถูกน าไปรวบรวม
อีกครั้งในฟาร์มกลางของพ่อค้าท้องถิ่นรายใหญ่ และจ าหน่ายให้กับพ่อค้า
รวบรวมรายใหญ่และพ่อค้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ
พ่อค้าจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ราคาปัจจุบันในพื้นที่วิจัยเฉลี่ยอยู่ที่ 
110 - 125 บาทต่อกิโลกรัม) เพื่อน ากลับประเทศผ่านทางด่านจังหวัดมุกดาหาร
ไปยังสะหวันนะเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วไปยังสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เหตุท่ีพ่อค้าชาวเวียดนามต้องเข้ามาซ้ือในประเทศไทย 
เนื่องจากปริมาณแพะในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค เพราะเนื้อ
แพะเป็นที่นิยมบริโภคอย่างมากในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีการเชือด
แพะมากกว่าวันละ 5,000 ตัว แต่ยังไม่พอต่อความต้องการท าให้ต้องเข้ามา
ติดต่อขอซ้ืออยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้พ่อค้าชาวเวียดนามจะน าแพะไปขุนเพื่อ
เพิ่มน้ าหนักและส่งไปจ าหน่ายต่อยังสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถสรุปเป็น
แผนภาพได้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 3 ช่องทางในการจัดจ าหน่ายในปัจจุบัน  

 
  6. ระบบสารสนเทศสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ผลจากการเข้าร่วมประชุม ร่วมสัมมนา สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญ
ในการเลี้ยงแพะ ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงข้อมูลจากการลง
พื้นที่เก็บข้อมูล น ามาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศฯ 
หลังจากด าเนินการพัฒนาต้นแบบแล้วเสร็จ จึงได้ด าเนินการจัดอบรมการใช้งาน
ต้นแบบฯ มีผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.51) และพบว่ามีความต้องการใช้งานเพิ่มเติมในด้านปริมาณและ
รายละเอียดในการจัดการข้อมูล ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ Microsoft SQL Server และ
ใช้เทคโนโลยี ASP.NET เพื่อให้สามารถพัฒนาโปรแกรมได้สอดคล้องใน
กระบวนการท างาน และตัดข้ันตอนการท างานแบบออฟไลน์ออก รวมถึง
ออกแบบระบบสารสนเทศฯ ให้สามารถรองรับการท างานของระบบปฏิบัติการที่
หลากหลายขึ้นในรูปแบบ web applications จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยและ
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คณะจึงท าการน าต้นแบบระบบสารสนเทศฯ มาท าการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบใหม่ ทั้งนี้ยังคงใช้โครงสร้างบางส่วนเป็นแนวทางในการออกแบบ ผลการ
น าต้นแบบระบบสารสนเทศฯ มาท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ ได้
แบ่งการท างานออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

 1) ส าหรับผู้ดูแลระบบ เป็นส่วนส าหรับการจัดการข้อมูลพื้นฐาน
ทั้งหมดของระบบ เช่น การก าหนดประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้งานในระบบ การตั้ง
กลุ่มหรือเครือข่ายฯ ก าหนดผู้ใช้งานที่เป็นตัวแทนหรือประธานฯ ในแต่ละกลุ่ม
หรือเครือข่ายฯ และอนุมัติการใช้งานระบบของพ่อค้า เป็นต้น 

 2) ส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เป็นส่วนเริ่มต้นในการน าข้อมูลเข้าสู่
ระบบ (transaction processing system: TPS) และในแต่ละระบบย่อยจะมี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (management information system: MIS) 
เฉพาะในแต่ละด้าน ดังนี้ การบริหารจัดการฟาร์ม การซ้ือขายแพะ และร่วมขาย
กับกลุ่มหรือเครือข่ายเกษตรกร  

  3) ส าหรับตัวแทนหรือประธานกลุ่มหรือเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 
เป็นส่วนที่ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างกลุ่มหรือเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
กับพ่อค้า (ผู้ใช้ที่จะถูกก าหนดเป็นตัวแทนหรือประธานฯ ได้ต้องเป็นสมาชิกใน
กลุ่มหรือเครือข่ายเสียก่อน) เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก และตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือและคัดกรองพ่อค้าก่อนท าการติดต่อซ้ือขายหรือตกลงราคาขาย 

  4) ส าหรับพ่อค้ารับซ้ือแพะ เป็นส่วนที่ท าหน้าที่ในการแจ้งความ
ต้องการขอซ้ือจากกลุ่มหรือเครือข่ายเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ และตอบกลับความ
ต้องการขายของกลุ่มหรือเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 

  5) ส าหรับส่วนกลาง เป็นการแสดงข้อมูลจากระบบ ประกอบไปด้วย 
หน่วยงานระดับอ าเภอ หน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานระดับเขต และ
หน่วยงานระดับประเทศ 
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ภาพที ่4 ตัวอย่างหนา้จอหลักการ
จัดการซ้ือขาย ระหว่างเกษตรกร 
และการซ้ือขายระหว่างคู่ค้า 
 

 
ภาพที ่5 ตัวอย่างหนา้จอหลักการ
ซ้ือขายร่วมกับกลุ่ม/เครือข่าย 

  7. ผลการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศฯ โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกษตรกร
ผู้ เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ในการเลี้ยงแพะ พบว่าประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศฯ อยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 4.38) 
  8. ผลการด าเนินการจัดสัมมนาเรื่อง “การติดตามผลการใช้งานระบบ
สารสนเทศสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ” เพื่อน าเสนอองค์ความรู้ 
เผยแพร่ระบบสารสนเทศฯ โดยมีประเด็นในการสัมมนา ดังนี้ เกษตรกรผู้เล้ียง
แพะน าระบบสารสนเทศฯ ไปใช้งานในฟาร์ม และเกิดเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยง
แพะผ่านระบบสารสนเทศฯ ที่สามารถผลิตแพะรองรับการส่งออกไปยังประเทศ
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ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศฯ จากผู้เข้าร่วมสัมมนาในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 
4.47) 
  9. ผลด าเนินการเผยแพร่ระบบสารสนเทศฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ นอกเหนือจาก
การจัดสัมมนา ยังมีการเผยแพร่ผ่าน www.misgoat.com เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง
ในการเผยแพร่งานวิจัยผ่านทาง facebook (เพจ MISGoat) และ google 
(google ads) เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้ถึงเกษตรกรให้ได้มากที่สุด และให้
เกิดการน าระบบสารสนเทศฯ ไปใช้งานในการด าเนินงานของเกษตรกรผู้เล้ียง
แพะ เกิดเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ช่วยให้เกิดการซ้ือขายที่เกิดจาก
การตลาด และการซ้ือขายผ่านช่องทางการจ าหน่ายในระบบสารสนเทศฯ 

 
สรุปการวิจยั 
 สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายแพะเนื้อ และ
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิต ฆ่า แปรรูป ขนส่ง บรรจุภัณฑ์ และการเก็บ
รักษา เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าส่วนมากในพื้นที่ 8 จังหวัดไม่นิยมเลี้ยงเพื่อ
บริโภค แต่เป็นการเลี้ยงเพื่อจ าหน่ายแบบมีชีวิตด้วยวิธีการชั่งน้ าหนัก ดังนั้นราคา
จึงขึ้นลงตามน้ าหนักของแพะและพ่อค้าเป็นผู้ก าหนดราคาต่อกิโลกรัม และรับซ้ือ
ไม่จ ากัดจ านวน โดยสรุปแล้วด้านวิถีการตลาดหรือช่องทางการตลาดแพะเนื้อ เริ่ม
จากเกษตรกรทั่วไปที่เลี้ยงแพะเนื้อมีชีวิตขายแพะเนื้อให้เกษตรกรด้วยกันเองเพื่อ
ไปขยายพันธุ์หรือขุนต่อ ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง และขายให้พ่อค้าขายปลีก
เนื้อแพะช าแหละ นอกจากนั้นก็จะขายให้กับพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นรายย่อยหรือ
พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นรายย่อยขายแพะเนื้อมีชีวิตต่อให้กับผู้บริโภค เกษตรกร 
และพ่อค้าขายปลีกเนื้อแพะช าแหละต่อไป สามารถสรุปข้อมูลการตลาดและช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายแพะ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้ดังต่อไปนี้ 
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 การตลาด  
 จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อและ
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าตลาดแพะเนื้อในปัจจุบันจ านวนแพะเนื้อมีน้อยกว่าความ
ต้องการของผู้บริโภค การตลาดแพะเนื้อและการขนส่งในประเทศไทยส่วนมาก
พื้นที่บริโภคอยู่ในภาคใต้แต่การผลิตยังไม่เพียงพอจึงต้องรวบรวมแพะเนื้อมีชีวิต
จากเกษตรกรรายย่อยจากทุกภาค โดยส่วนมากจะสั่งซ้ือแพะเนื้อมีชีวิตจากพ่อค้า
ในภาคกลางเพื่อรวบรวมแพะในพื้นที่ หรือพ่อค้าจากภาคกลางติดต่อมายังพ่อค้า
ในภาคอีสานโดยใช้วิธีการติดต่อซ้ือขายแบบปากต่อปากและติดต่อประสานงาน
ผ่านทางโทรศัพท์โดยตรงไปยังฟาร์มที่คาดว่าจะมีแพะขายหรือติดต่อผ่านทาง
ตัวแทนกลุ่มหรือเครือข่ายในแต่ละจังหวัด แล้วรวบรวมเพื่อน าไปขายต่อให้กับ
พ่อค้ารวบรวมแพะเนื้อมีชีวิตในภาคใต้ ซ่ึงแพะเนื้อที่ส่งไปยังภาคใต้จะใช้เพื่อการ
บริโภคหรือเลี้ยงต่อหรือส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย และการน าไปเลี้ยงต่อ และ
มีบางส่วนที่ช าแหละเพื่อน าไปขายปลีกในตลาดสด และขายส่งให้โรงแรมและ
ร้านอาหารในกรุงเทพฯ และมีตลาดส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรวมถึงสาธารณรัฐประชาชน
จีนจากการศึกษาการตลาดปัจจุบัน พบว่า 1) ด้านผลิตภัณฑ์พบว่าเกษตรกรขาย
แพะเนื้อมีชีวิตให้กับผู้ซ้ือทั่วไป เพื่อน าบริโภคเองหรือใช้ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ตลาดน้ีจะเกิดขึ้นแค่บางครั้งตามเทศกาลหรืองานเลี้ยง ที่ผู้ซ้ือจะสั่งซ้ือกับ
เกษตรกรเป็นแพะมีชีวิตหรือให้ช าแหละให้ เกษตรกรขายเนื้อแพะตามน้ าหนัก 
โดยการเชือดและแบ่งชั่งน้ าหนักขายตามน้ าหนัก เกษตรกรเชือดและแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อื่น จากการลงพื้นที่พบว่าในจังหวัดอ านาจเจริญ และจั งหวัด
นครราชสีมา เกษตรกรแปรูปเป็น ลูกชิ้น หม่ า เนื้อตากแห้ง เกษตรกรขายแพะมี
ชีวิตให้กับพ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น หรือพ่อค้ารวบรวมต่างถิ่น ตลาดจ าหน่ายแพะ
เนื้อมีชีวิตเป็นตลาดที่พ่อค้ารับซื้อแพะเนื้อมีชีวิตจ านวนไม่จ ากัด และรับซื้อโดย
ไม่เลือกสายพันธุ์ ไม่จ ากัดขนาดหรือน้ าหนัก 2) ด้านราคาแบ่งเป็น ราคา
จ าหน่ายให้กับกลุ่มหรือเครือข่ายเกษตรกรผู้เล้ียงแพะแกะ ราคาจ าหน่ายให้กับ
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เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่รับซ้ือ ราคาจ าหน่ายให้พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นรายย่อย 
ราคาจ าหน่ายพ่อแม่พันธุ์ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน ราคาจ าหน่ายให้กับชาวบ้าน
ทั่วไป และราคาจ าหน่ายให้ชาวมุสลิมในพื้นที่ 3) ด้านช่องทางการจ าหน่ายพบว่า
เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกรเพื่อขายแพะมีชีวิตให้กับพ่อค้ารวบรวมใน
ท้องถิ่น หรือพ่อค้ารวบรวมต่างถิ่น ตลาดขายแพะเนื้อมีชีวิตเป็นตลาดที่พ่อค้ารับ
ซ้ือแพะเนื้อมีชีวิตจ านวนไม่จ ากัด และรับซ้ือโดยไม่เลือกสายพันธุ์ ไม่จ ากัดขนาด
หรือน้ าหนัก 4) ด้านการสื่อสารการตลาด พบว่า เป็นลักษณะรูปแบบการตลาด
ทางตรง 
 ช่องทางการจัดจ าหน่ายแพะเนื้อ  
 เกษตรกรส่วนมากมีกระบวนการผลิตด้วยวิธีการเลี้ยงในพื้นที่ฟาร์มตนเอง
และจ าหน่ายเองหรือเลี้ยงในฟาร์มตนเอง และบางส่วนรับซื้อแพะจากเกษตรกร
ด้วยกันเข้ามาในฟาร์มเพื่อน ามาขุนเพิ่มน้ าหนักและจ าหน่ายต่อ ในด้านการขนส่ง
เกษตรกรที่ต้องการซ้ือพ่อแม่พันธุ์จากเกษตรกรด้วยกันผู้ซ้ือจะเดินทางไปซื้อยัง
ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ด้วยตนเอง เมื่อเกษตรกรต้องการจ าหน่ายแพะมีชีวิตแบ่งเป็น 
พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นมารับซ้ือที่หน้าฟาร์มเกษตรกร และอีกช่องทางคือเกษตรกร
ขนส่งด้วยรถยนต์ส่วนตัว (กรณีมีฟาร์มใกล้เคียงจะใช้วิธีเหมารถร่วมกัน) เดินทาง
ไปรวมตัวยังฟาร์มของกลุ่มเกษตรกรที่นัดรวมตัวกันเพื่อจ าหน่าย ซ่ึงในพื้นที่วิจัย
ผู้วิจัยยังไม่พบฟาร์มกลางของภาครัฐที่ท าหน้าที่เป็นฟาร์มรวบรวมแพะเพื่อ
จ าหน่าย เกษตรกรจึงจ าเป็นต้องใช้ฟาร์มของเกษตรกรในกลุ่ม สามารถแบ่งเป็น
ช่องทาง 1) ช่องทางการจัดจ าหน่ายพ่อแม่พันธุ์ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน 2) ช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายให้กับชาวบ้านทั่วไป 3) ช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ชาวมุสลิม 
4) ช่องทางการจัดจ าหน่ายให้กับกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 5) ช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่รับซ้ือเพื่อรวบรวมแพะขายให้กับ
พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นรายใหญ่ 6) ช่องทางการจัดจ าหน่ายให้พ่อค้ารวบรวม
ท้องถิ่นรายย่อย  
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 สรุปผลการด าเนินงานในการลงพื้นที่ 8 จังหวัดพบว่าไม่ใช่พื้นที่บริโภคแพะ
เนื้อแต่เป็นพื้นที่ผลิตเพื่อจ าหน่าย ในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรีรัมย์ 
ส่วนมากจ าหน่ายให้ยังพ่อค้าต่างถิ่นจากภาคกลางเพื่อรวบรวมส่งไปยังภาคใต้ ใน
ส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร สุรินทร์ และศรีสะเกษ ส่วนมาก
นิยมจ าหน่ายให้กับพ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถ
จ าหน่ายให้พ่อค้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามหรือพ่อค้ารวบรวมรายใหญ่ได้โดยตรง เนื่องจากปัญหาใน
เรื่องจ านวนแพะเพราะพ่อค้าจะรับซ้ือต่อครั้งในจ านวน 50 ตัวขึ้นไป ซ่ึงแตกต่าง
จากพ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่นที่รับซ้ือจ านวน 5-10 ตัว เพื่อน าไปรวบรวมจาก
หลายๆ ฟาร์มแล้วน าไปขายให้กับพ่อค้ารวบรวมรายใหญ่หรือพ่อค้าจาก
ต่างประเทศ จึงท าให้พ่อค้าต้องติดต่อขอซ้ือผ่านพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น เพื่อ
รวบรวมแพะหรือรับซื้อจากเกษตรกรในภาคกลางโดยผ่านเครือข่ายผู้รวบรวม
ท้องถิ่น แล้วน ากลับประเทศ ในด้านราคารับซ้ือแพะหน้าฟาร์มพ่อค้าคนไทยจะให้
ราคารับซ้ือน้อยกว่าพ่อค้าจากต่างประเทศจะเห็นได้ว่าการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อ
รวมตัวกันจ าหน่ายยังคงเป็นประเด็นส าคัญของการตลาดและช่องทางการ
จ าหน่ายแพะเนื้อซ่ึงตรงกับงานวิจัยของชูตา แก้วละเอียด (2558) ที่ ให้
ความส าคัญในการพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย และกลยุทธ์การ
สร้างเครือข่าย จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ เข้าร่วมประชุม และร่วม
สัมมนากับเกษตรกรผู้เช่ียวชาญในการเล้ียงแพะ ผู้เช่ียวชาญในด้านปศุสัตว์ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และผู้เชี่ยวชาญในด้านการตลาดและช่องทางการจ าหน่าย 
ร่วมกับข้อมูลผลวิเคราะห์จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อน ามาวิเคราะห์ความ
ต้องการในด้านต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการออกแบบ และพัฒนาต้นแบบระบบ
สารสนเทศฯ และจัดอบรม โดยน าข้อคอมเม้นจากการจัดอบรมฯ และความ
ต้องการเพิ่มเติมน ามาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ที่
สามารถสนับสนุนโดยการเพิ่มความน่าเชื่อถือในตลาดพ่อแม่พันธุ์แพะในด้าน
รายงานข้อมูลประวัติสายพันธุ์  การผสมพันธุ์  การฉีดยาและวัคซีน การ
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สามารถสนับสนุนโดยการเพิ่มความน่าเชื่อถือในตลาดพ่อแม่พันธุ์แพะในด้าน
รายงานข้อมูลประวัติสายพันธุ์  การผสมพันธุ์  การฉีดยาและวัคซีน การ
เจริญเติบโต และเกิดช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยระบบสารสนเทศฯ สามารถ
สนับสนุนในการรวบรวมจ านวนแพะจากฟาร์มในเครือข่ายฯ ได้จ านวนเพียงพอใน
การจ าหน่ายให้กับพ่อค้ารวบรวมรายใหญ่และพ่อค้าจากต่างประเทศ  
 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงและจ าหน่ายแพะจากระบบสารสนเทศฯ 
 ในปัจจุบันกลุ่ม/เครือข่ายฯ สามารถขายแพะให้กับพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น 
(รายใหญ่) เท่านั้น (ภาพที่ 3) เนื่องจากปัญหาในการรวบรวมแพะให้ได้จ านวนและ
เวลาตามที่พ่อค้ารวบรวมรายใหญ่และพ่อค้าจากประเทศต้องการ จากผลการ
ด าเนินงานพบว่า ระบบสารสนเทศฯ สามารถเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายระหว่าง
กลุ่ม/เครือข่ายฯ กับพ่อค้าได้ โดยระบบสารสนเทศฯ สามารถสนับสนุนการ
ด าเนินงานการซ้ือขายระหว่างกลุ่ม/เครือข่ายฯ กับพ่อค้ารวบรวมรายใหญ่ และ
ระหว่างกลุ่ม/เครือข่ายฯ กับพ่อค้าจากต่างประเทศ (ภาพที่ 6) เนื่องจากเกษตรกร
ที่ใช้ระบบสารสนเทศฯ ในการด าเนินงานภายในฟาร์มมีข้อมูลแพะที่พร้อม
จ าหน่าย และมีข้อมูลพร้อมส่งแพะเข้าร่วมจ าหน่ายกับกลุ่ม/เครือข่ายฯ ผ่าน
ระบบสารสนเทศฯ รวมถึงตัวแทนหรือประธานกลุ่ม/เครือข่ายฯ สามารถใช้ข้อมูล
จากระบบสารสนเทศฯ ในการวางแผนประมาณการจ านวนแพะที่พร้อมจ าหน่าย
และสามารถแจ้งข้อมูลการขอซ้ือจากพ่อค้าผ่านระบบสนเทศฯ ซ่ึงจะท าให้กลุ่ม/
เครือข่ายฯ รวบรวมแพะได้ตามจ านวนและเวลาตามที่พ่อค้าต้องการ 
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ภาพที่ 6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศฯ 
 

ผลการประเมินระบบสารสนเทศฯ เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศฯ โดยผู้ เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์  ผู้ เชี่ยวชาญด้านการตลาด 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยง
แพะ พบว่าประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศฯ ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ
ดี (ค่าเฉลี่ย 4.38) รวมถึงผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
สารสนเทศฯ จากผู้เข้าร่วมสัมมนาในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 
4.47) และด าเนินการเผยแพร่ระบบสารสนเทศฯ และองค์ความรู้จากงานวิจัย 
ผ่านทางสื่อออนไลน์ พบว่าได้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบของ
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจากผู้ใช้งานผ่านระบบสารสนเทศฯ  
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายเก่า
และรายใหม่สามารถน าระบบสารสนเทศฯ ไปใช้ในการจัดการฟาร์มหรือร่วม
กลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นช่วยในการด าเนินงานภายในฟาร์มและบริหารจัดการ
กลุ่มและการซ้ือขายแพะ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุน
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะใช้งานระบบสารสนเทศฯ ในการบริหารจัดการฟาร์ม เพื่อ
ช่วยสนับสนุนในการเพิ่มผลผลิตส าหรับจ าหน่ายภายในประเทศและเพียงพอ
ต่อการส่งออก ซ่ึงข้อมูลจากการใช้งานระบบสารสนเทศฯ จะท าให้เกิดข้อมูล
ส าหรับน าไปศึกษาและวิจัย เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนการตัดสินใจลงทุน
เล้ียงแพะ และเกิดเครือข่ายเกษตรกรและฟาร์มแพะเพิ่มมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในด้านนโยบาย หน่วยงานภาครัฐสามารถน าข้อมูลจาก
การใช้งานระบบสารสนเทศข้อมูลจากผลการวิจัยไปใช้ ในการวางแผนการ
ด าเนินงานหรือก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยง
แพะหรือน าไปประยุกต์ใช้ในสัตว์ประเภทอื่น  ทั้งนี้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้
งานระบบสารสนเทศฯ ยังเป็นข้อมูลที่สามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจใน
การส่งออกและแข่งขันกับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษากระบวนการผลิตแพะเนื้อ 
และฟาร์มในระบบพันธสัญญา โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนากระบวนการผลิตแพะเนื้อ 
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การสื่อสารอัตลักษณ์ชมุชนเพ่ือสง่เสริมการท่องเท่ียว 

Community Identity Communication for Tourism Promotion  
 

เมธาว ีจ าเนียร1  
Methawee Chamnian1 

 
บทคัดย่อ 
  “การสื่อสารอัตลักษณ์” คือ การเลือกสรรและสื่อสารความโดดเด่นเป็น
หนึ่งเดียว และเป็นตัวตนของตัวองค์กรหรือชุมชนที่แตกต่างจากที่อื่น  การ
สื่อสารอัตลักษณ์จึงมีความส าคัญในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะในแง่ของการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ รวมถึงองค์กรต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้
กลุ่มเป้าหมายหันมาสนใจสินค้า บริการ หรือองค์กรของตน ในมิติของชุมชน
ซ่ึงถือเป็นการรวมกลุ่มคนเข้าด้วยกัน และมีสถานที่ตั้งที่ เป็นหลักแหล่งชัดเจน 
ย่อมจะมีวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ได้คิดค้น สืบทอดกันมารุ่นต่อ
รุ่น ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ซ่ึงจะมีผลต่อการท่องเที่ยว โดยชุมชน
สามารถส่ือสารอัตลักษณ์ของตนเอง ผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อ
เลือกเนื้อหาหรือประเด็นที่เป็นความโดดเด่นไม่เหมือนใครภายในชุมชนออกไป
เพื่อเร้าความสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมในชุมชนของตน ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องมีการสื่อสารตราสัญลักษณ์ของชุมชนและการสื่อสาร 
อัตลักษณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง บทความวิชาการนี้ จึงมุ่งชี้ให้เห็น
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  (Received: December 14, 2018; Revised: February 10, 2019; Accepted: February 21, 2019) 
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ความหมาย ความส าคัญของการรู้จักและเข้าใจในอัตลักษณ์ของชุมชนของ
ตนเอง การเชื่อมโยงสู่การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชน และการวิเคราะห์อัตลักษณ์จากกรณีศึกษา 
เพื่อให้ผู้อ่านได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวของชุมชนของตนเอง 
 
ค าส าคัญ: การสื่อสารอัตลักษณ์ การท่องเท่ียว ชุมชน 
 
Abstract 
   "Identity communication" is the selection and communication 
of remarkable, unique and identity of oganisation or community 
that is different from the other. Identity communication is 
important in many dimensions, especially in terms of advertising 
and public relations of products, services. and organizations which 
attract target groups to fucus on their products, services and 
organizations. In the dimension of the community which 
considered to be a group of people together and has a apparent 
location. There will be a way of life, invented arts, culture and 
wisdom that has been invented and pass down from generation to 
generation, causing local identity which will affect tourism. 
Communities can communicate their identities throung the 
participating of people in the comminity by choose the texture or 
the issues that is unique in order to stimulate the interest of tourists 
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to visit in their community. At the same time, there must be 
continuous communication of the community brand and identity 
community through various media.  This academic article aims to 
points out the meaning, the importance of knowing and 
understanding the identity of their own community, links to 
community identity communication in order to promote tourism, 
identifying strategy of community identity communication and 
identity analysis from case studies, so that the readers can use as 
a guideline in communicating the identity community to promote 
tourism of their own community. 
 
Keywords: Identity Communication, Tourism, Community 
 
บทน า 
  การท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ ซ่ึงจากสถิติเดือน
กันยายน 2561 การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ถึง 21 ล้านล้านบาท จาก
การที่มีนักท่องเท่ียวทั้งจากต่างประเทศ ซ่ึงเข้ามาในประเทศไทยถึง 2,655,562 
คน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2561) และนักท่องเที่ยวในประเทศที่
ไหลเวียนใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการออกเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่ง ได้แก่ การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง 
โดยเฉพาะการขนส่งทางถนนและทางเครื่องบินซ่ึงมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว การพัฒนาด้านการสื่อสารและการโทรคมนาคม ปัจจุบันมีการเกิดสื่อ
ชนิดใหม่ ๆ ที่สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว ท าให้มนุษย์สามารถรู้
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เห็นความเป็นไปของแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ไกล ๆ และต้องการที่จะไปเที่ยวชม
แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ด้วยตัวเองมากขึ้น และการพัฒนาด้านการตลาด มีทั้ง
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนเกิด
ความต้องการท่องเท่ียวมากยิ่งขึ้น (ชัยยุทธ์ ถาวรานุรักษ์, 2560) 
 ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรทางธรรมชาติและทุนทาง
วัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นหนึ่งเดียวในโลก อัตลักษณ์หรือสิ่งที่ประเทศไทยเรามี
ต่างจากที่อื่นเหล่านี้ จึงควรมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดการรับรู้ในหมู่นักท่องเท่ียว 
อันจะท าให้เกิดความสนใจ และตัดสินใจเลือกเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย
ตามมา อย่างไรก็ตาม ยังมีชุมชนอีกจ านวนไม่น้อยที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ แต่คนในชุมชนไม่เข้าใจ
ความส าคัญของ “อัตลักษณ์” และ “การสื่อสารอัตลักษณ์” ซ่ึงหมายถึง การ
แสดงออกถึงตัวตนที่มีลักษณะเฉพาะ มีความเป็นเอก เป็นหนึ่งเดียว ไม่เหมือน
ใคร ซ่ึงจะเป็นประเด็นที่สามารถเร้าความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
ท่องเท่ียวในชุมชนได้ จึงหากขาดซ่ึงการสื่อสารอัตลักษณ์ ก็จะส่งผลให้ไม่
สามารถดึงศักยภาพของชุมชนที่มีน าไปใช้ประโยชน์ในแง่การท่องเที่ยวได้
เท่าที่ควร  

 
ความหมายของอัตลักษณ์ 
  บทความฉบับนี้ ผู้เขียนจะได้น าเสนอความหมายและความส าคัญของ 
อัตลักษณ์โดยการปูพื้นความรู้ให้ผู้อ่านได้เข้าใจ ก่อนที่จะน าเสนอประเด็น
ประโยชน์ของการสื่อสารอัตลักษณ์ที่มีผลต่อด้านการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึง
การก าหนดกลยุทธ์เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ของชุมชน และการยกกรณีศึกษาให้
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เห็นถึงชุมชนที่ยังไม่มีการสื่อสารอัตลักษณ์และชุมชนที่มีการก าหนดอัตลักษณ์
ของตนอย่างชัดเจน  
 จากการรวบรวมความหมายของค าว่า “อัตลักษณ์” จากนักวิชาการด้าน
การสื่อสาร ได้ความหมายดังนี้ 
  กาญจนา แก้วเทพ (2549) ให้ความหมายอัตลักษณ์ คือ อ านาจที่เราจะ
นิยามตัวตนได้ว่า เราเป็นใคร เหมือนหรือต่างจากคนอื่นอย่างไร และตัวตน
ของเราจะด า รงพื้ นที่ อยู่ ในสั งคมใหญ่ ได้ อย่ า งไร  การด ารงอยู่ ข อ ง 
อัตลักษณ์ในแต่ละชุมชน จึงต้องอาศัยพื้นที่ที่จะสื่อสารความเป็นตัวตนของ
ท้องถิ่นให้กับทั้งตนเองและคนอื่น ๆ ที่อยู่ภายนอกชุมชน และเนื่องจาก
พิธีกรรมเป็นพื้นที่การสื่อสารที่ชุมชนท้องถิ่นแต่ละแห่งเป็นเจ้าของและเป็น 
ผู้สร้างสรรค์ขึ้น พิธีกรรมจึงเป็นเครื่องมือที่รับใช้ชุมชนในการสร้างและบ่งบอก
นัยแห่งอัตลักษณ์ร่วมได้อย่างมีศักดิ์ศรีนั่นเอง  ดังนั้น การวัดอัตลักษณ์ 
หมายถึง การบอกกับตัวเองว่า “เราเป็นใคร” และบอกให้คนอื่นรับรู้ว่า “เรา
เป็นใคร” “เรามีลักษณะอย่างไร” “เราเป็นชุมชนแบบไหน” (กาญจนา แก้ว
เทพ, 2549)  
  ไพโรจน์ วิไลนุช (2557) ให้ความหมายอัตลักษณ์ขององค์กร ซึ่งในที่นี้คือ 
ชุมชน ว่าหมายถึง ลักษณะเฉพาะซ่ึงท าให้แตกต่างจากคนอื่นหรือสิ่งอื่น  
มีความเป็นเอกลักษณ์ซ่ึงท าให้คนอื่นจดจ าได้ อัตลักษณ์ขององค์กรจึงหมายถึง
ลักษณะเฉพาะขององค์กรหรือตัวตนอันเป็นคุณลักษณะพิเศษซ่ึงไม่เหมือน
องค์กรอื่น  
 Kotler (2000 อ้างใน วรวรรณ องค์ครุฑรักษา, 2561) ใช้ค าว่าเอกลักษณ์ 
แทนค าว่า อัตลักษณ์ โดยให้ความหมายอัตลักษณ์ คือ เอกลักษณ์ประกอบด้วย
วิธีที่บริษัทมุ่งแสดงตัวของบริษัทต่อสาธารณชน ในขณะที่ภาพลักษณ์เป็นวิธีที่
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สาธารณชนรับรู้ต่อตัวบริษัท และบริษัทออกแบบเอกลักษณ์ขององค์กรเพื่อ
สร้างรูปร่างให้ภาพลักษณ์แก่องค์กร เอกลักษณ์จะกลายเป็นภาพลักษณ์ในใจ
คน เสมือนกับคนเอาเอกลักษณ์ไปผ่านความคิดของตนเองแล้วเกิดเป็น
ภาพลักษณ์  
  Albert and Whetten (1985 อ้างใน Molleda & Jain, 2013) อธิบาย
ว่า อัตลักษณ์ขององค์กร คือ ลักษณะขององค์กรที่สมาชิกรับรู้ว่าเป็นสิ่งมั่นคง
ถาวร เป็นกลางและเป็นหนึ่งเดียวเกี่ยวกับองค์กรของพวกเขา อัตลักษณ์ของ
องค์กรเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับลักษณะของสมาชิกที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
องค์กร 
  Ruongaramsri (2000 อ้ า ง ใ น   Ratanakosol et al., 2016) ใ ห้
ความหมายว่า อัตลักษณ์ของชุมชน คือ ลักษณะของความเป็นตัวตนที่เป็นการ
รวบรวมมา ชี้ให้เห็นความพิเศษและความโดดเด่นของชุมชน 
  กล่าวโดยสรุป อัตลักษณ์ หมายถึง การบ่งบอกตัวตน ความพิเศษ ความ
เป็นหนึ่งเดียวที่มีความแตกต่างจากคนอื่น กลุ่มอื่น ในที่นี้ คือ ชุมชน อัตลักษณ์
ของชุมชนก็คือ ความเป็นลักษณะเฉพาะของชุมชน ทั้งทางรูปธรรมและ
นามธรรม โดยบทความฉบับนี้ เน้นการน าเสนออัตลักษณ์ของชุมชนในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ีผ่านการสื่อสารจะมีผลต่อการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว  
 
ประโยชน์ของการสื่อสารอัตลักษณ์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
      อัตลักษณ์ชุมชนมีความส าคัญทั้งต่อปัจเจกบุคคล กลุ่มคนและชุมชน 
เนื่องจากเป็นพลังขับเคลื่อนให้สามารถสร้างความภาคภูมิใจ ความเคารพใน
ตัวเอง ความเป็นหนึ่งเดียว ความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึง
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จะน าไปสู่การมีส่วนร่วมของกิจกรรมในชุมชน (Ruongaramsri, 2000 อ้างใน 
Ratanakosol et al., 2016) นอกจากนี้  วรวรรณ องค์ครุฑรักษา  (2561) 
แสดงความคิดเห็นว่า อัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์มีประโยชน์สามารถจ าแนกได้
ดังต่อไปนี้ 
   1. อัตลักษณ์จะท าให้องค์ประกอบต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ของ
องค์กรหรือตราสินค้าซ่ึงอาจจะไม่เป็นไปทิศทางเดียวกันนั้น มารวมกันอย่าง
เป็นระบบระเบียบ 
  2. อัตลักษณ์จะท าให้เกิดความเข้าใจในองค์กรหรือตราสินค้านั้น ๆ ชัดเจน
ขึ้น 
   3. อัตลักษณ์สามารถน ามาใช้ เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายเพื่อ
สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ได้ เพื่อให้บุคคลภายใน เช่น พนักงาน และภายนอก
องค์กรรับรู้และเข้าใจในสิ่งเดียวกับที่องค์กรยึดถือ  
   4. อัตลักษณ์จะช่วยจัดการภาพลักษณ์ให้ตัวองค์กรและสินค้าหรือบริการ
ให้มีความแตกต่างและโดดเด่นจากคู่แข่งในตลาด  
 สรุปได้ว่า การสื่อสารอัตลักษณ์ที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ ผู้เขียนขอรวบรวมความหมาย
ของภาพลักษณ์ไว้ดังนี้ 
 รุ่ งรัตน์  ชัยส า เร็จ  (2558) ให้ความหมายว่า  ภาพลักษณ์องค์กร 
(corporate image) เป็นภาพในใจ (mental image) หรือความรู้สึกประทับใจ 
( impression) ที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ มีต่อองค์กรหนึ่ง ๆ โดย
ภาพลักษณ์องค์กรอาจเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ตรงที่แต่ละกลุ่มได้รับจากการสื่อสารอัตลักษณ์ขององค์กรนั้น (corporate 
identity) รวมถึ งการ ได้ มีปฏิสัมพันธ์กั บอง ค์กร ตลอดจนการได้ รั บ
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ประสบการณ์ทางอ้อมจากค าบอกเล่า ที่ส าคัญคือ ภาพลักษณ์ยังมีความ
เกี่ยวข้องกับ “วัฒนธรรมองค์กร” (corporate culture) ซ่ึงหมายถึง ค่านิยม 
(values) ขององค์กรนั้นที่สมาชิกหรือพนักงานทุกคนสัมผัสได้และรู้สึกร่วมกัน 
และมี “วิสัยทัศน์” (vision) ซ่ึงฝ่ายบริหารระดับสูงขององค์กรเป็นผู้ก าหนดขึ้น
เพื่อแสดงถึงความมุ่งมาดปรารถนาที่จะให้องค์กรนั้นก้าวหน้าไปถึง  
  อภิชัจ พุกสวัสดิ์ (2560) ระบุว่า ภาพลักษณ์ เป็นการสร้างการรับรู้
ภาพลักษณ์องค์กรตามความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นผลมาจาก
พฤติกรรมต่าง ๆ ขององค์กร 
   รุ่งนภา พิตรปรีชา (2556) แสดงทัศนะไว้ว่า ภาพลักษณ์องค์กร เป็นการ
ตีความจากการรับรู้ของคนเกี่ยวกับองค์กรโดยที่การรับรู้นั้น อาจไม่ตรงกับ
ความจริงที่องค์กรเป็นอยู่ก็ได้ เพราะบุคคลจะได้รับข้อมูลและมีความคิดเห็น 
ความรู้สึกต่อข้อมูลนั้น ๆ โดยตีความ หรือตัดสินจากประสบการณ์ที่มีอยู่ 
ดังนั้น บางครั้งสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ในสายตาของกลุ่มเป้าหมาย จึงอาจไม่ใช่
ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ตรงกับความเป็นจริง หรือในทางกลับกัน แม้ว่า
ภาพลักษณ์ขององค์กรที่กลุ่มเป้าหมายมีจะตรงกับภาพลักษณ์ที่องค์กรเป็นอยู่ 
แต่เป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องดูแลและรักษาไว้ซ่ึงภาพลักษณ์ที่ดีนั้นให้คงไว้  
      อภิชัจ พุกสวัสดิ์ (2560) แสดงความเห็นว่า การสร้างภาพลักษณ์จะต้อง
สร้างทุกวัน ทุกแง่ทุกมุม รวมทั้งมีการตรวจสอบภาพลักษณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและปรับปรุง
แก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบ 
  นอกจากการสื่ อสารอัตลักษณ์จะก่อ ให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ ดีแล้ ว 
ภาพลักษณ์ที่ดีก็จะส่งผลเชื่อมโยงให้เกิดชื่อเสียงขององค์กร  
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  ไพโรจน์ วิไลนุช (2557) ให้ความหมายของ ชื่อเสียง (reputation) ว่าคือ 
ชุดของความหมายซ่ึงคนอื่นรู้เกี่ยวกับบริษัทผ่านการมองของคนอื่น จ าบริษัท
ได้และสัมพันธ์กับชื่อเสียงนั้น ชื่อเสียงเป็นสิ่งที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของความเชื่อ 
ความคิด ความรู้สึก และความประทับใจของคน  
  ในขณะที่ อภิชัจ พุกสวัสดิ์ (2560) สรุปไว้ว่า ชื่อเสียงขององค์กร เป็น
การสร้างการรับรู้ความมีชื่อเสียงซ่ึงเป็นผลมาจากการด าเนินงาน และผลงาน
ในอดีตที่ผ่านมา ผลประกอบการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการให้
ผลตอบแทนต่อผู้เกี่ยวข้อง 
  ผู้ เขียนได้วิ เคราะห์และขอน าเสนอความเชื่อมโยงของอัตลักษณ์ 
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรตามแผนภาพดังนี้ 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ของอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์กร 
(ชุมชน) 
 

อัตลักษณ์ 
(สื่อสารจากภายในสู่ภายนอก) 

ภาพลักษณ์ 
(ภายนอกมองกลับไปยัง

ภายใน) 

ชื่อเสียงขององค์กร (ชุมชน) 
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 จะเห็นได้ว่า การสื่อสารอัตลักษณ์ขององค์กรหรือหน่วยงานที่ดี สามารถ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในใจของกลุ่มเป้าหมายได้ อันจะน ามาสู่ชื่อเสียง
ขององค์กร  
  เมื่อน าค าว่า อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์กร มาสรุป
ร่วมกัน ท าให้สรุปได้ว่า อัตลักษณ์ คือ การมองและสื่อสารตัวตนจากชุมชน
ออกไป ในขณะที่ภาพลักษณ์ คือ มุมมองที่คนภายนอกมองกลับเข้ามาใน
ชุมชน ทั้งนี้ อัตลักษณ์ที่ดีของชุมชน ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานักท่องเที่ยว ก็
จะก่อให้เกิดชื่อเสียงที่ดีของชุมชน 
  การสร้างอัตลักษณ์องค์กรจัดว่าเป็นองค์ประกอบในการจัดการชื่อเสียง 
(reputation management) เพียงประการเดียวที่องค์กรสามารถควบคุม
ความซับซ้อนของการจัดการได้จากภายใน โดยการสร้างอัตลักษณ์องค์กรมี
พื้นฐานจากวิสัยทัศน์ ชื่อ ตราสัญลักษณ์ รวมถึงการสื่อสารตนเองขององค์กร 
(Argenti, 2009 อ้างใน รุ่งรัตน์ ชัยส าเร็จ, 2558) ซ่ึงผู้เขียนจะได้ขยายความใน
หัวข้อถัดไป 
 
กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ในที่นี้ ผู้เขียนจะน าเสนอกลยุทธ์โดยยึดตามองค์ประกอบในการสร้าง 
อัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมความคิดเห็นค้นหา 
อัตลักษณ์และคิดหาทางวางแผนสื่ออัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อประโยชน์ทางด้าน
การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น  การ
ค้นหาอัตลักษณ์เพื่อใช้ในการสื่อสารสู่ภายนอกนั้น คนในชุมชนซ่ึงต่างมีองค์
ความรู้และประสบการณ์ร่วมเกี่ยวกับชุมชน จะต้องมีการรับรู้ที่จะค้นหา 
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อัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อการสื่อสารร่วมกัน ตกลงร่วมกัน และช่วยกัน
สื่อสารอัตลักษณ์ของชุมชนที่เล็งเห็นแล้วว่า สามารถเร้าความสนใจ ดึงดูดและ
โน้มน้าวใจนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมในชุมชนของตนเองได้ เช่น การมี
เร่ืองราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ การมีสถานที่ท่องเท่ียวที่แปลก
แตกต่างจากที่อื่น ฯลฯ 
  2. กลยุทธ์การสร้างตราสัญลักษณ์ สร้างแบรนด์ หรือยี่ห้อของชุมชน ให้
นักท่องเที่ยวได้รับรู้และเกิดการติดตาม ติดใจ นักท่องเที่ยวสามารถจ าตรา
สัญลักษณ์ของชุมชนได้ เกิดความสนใจ และเข้ามาเยี่ยมชมภายในชุมชน ทั้งนี้ 
ตราสัญลักษณ์สามารถปรากฏอยู่ในช่องทางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
เช่น ป้าย สิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก ฯลฯ 
  3. กลยุทธ์การสื่อสารเรื่องราวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ การ
บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนที่น่าสนใจ น่าติดตามผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้ยิน ได้ฟัง ได้เห็น ได้ติดตาม และเกิดความสนใจเข้ามา
ท่องเที่ยวในที่สุด 
 กลยุทธ์ในการสื่อสารอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข้างต้น จะเป็นกรอบด าเนินการสื่อสารความเป็นตัวตนของชุมชนออกไป ซ่ึง
ย่อมต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งต้น การร่วมกันสร้างตราสัญลักษณ์
ของชุมชนให้นักท่องเท่ียวจดจ า และการสื่อสารเร่ืองราวอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  
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การสื่อสารอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ
ภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีชื่อเสียงทั้งเร่ืองของวัฒนธรรม อันมีพระ
บรมธาตุวรมหาวิหารเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในภาคใต้และยังมีเรื่องของ 
“ธรรมชาติ” ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลต่อชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยวที่
เป็นธรรมชาติด้วย หนึ่งในนั้นคือ อ าเภอลานสกา ซ่ึงขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่มี
อากาศดีที่สุดในประเทศไทย (สันทนา รัตนอ านวยศิริ , 2554) ซ่ึงนอกจาก 
อ าเภอลานสกาแล้ว ยังมีอ าเภอหนึ่งซ่ึงมีพื้นที่และเส้นทางต่อเนื่องมาจาก 
อ าเภอลานสกา และมีศักยภาพทางธรรมชาติ การเกษตร และเชิงวัฒนธรรมที่
เอื้ออ านวยต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด
นครศรีธรรมราชได้เป็นอย่างดี คือ “อ าเภอช้างกลาง” 
  ในอดีต อ าเภอช้างกลาง คือ พื้นที่ส่วนหนึ่งของอ าเภอฉวาง แต่เนื่องจาก 
อ าเภอฉวางเดิมมีอาณาเขตที่กว้างขวาง มีประชากรจ านวนมาก การคมนาคม
ไม่สะดวก อยู่ห่างไกล ท าให้ยากแก่การให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและ
รวดเร็ว ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการปกครองและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงได้แบ่งท้องที่  อ า เภอฉวาง จังหวั ด
นครศรีธรรมราช  จ านวน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลช้างกลาง ต าบลหลักช้าง และ
ต าบลสวนขัน ตั้งขึ้นเป็นกิ่งอ าเภอช้างกลาง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 โดย
มีเนื้อที่ 236.32 ตารางกิโลเมตร (เทพกร ณ สงขลา, 2556) ต่อมาวันที่ 24 
สิงหาคม 2550 ได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอช้างกลางจนถึงปัจจุบัน 
       อ าเภอช้างกลางยังได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นที่ตั้ง
ของวัดธาตุน้อย ซ่ึงเป็นวัดที่ประดิษฐานพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ที่เป็นที่เคารพ
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นับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ นอกจากนี้ อ าเภอช้างกลางยังได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตั้งแต่ปี 2540 ซ่ึงนอกเหนือจาก
กิจกรรมการเกษตรแล้ว อ าเภอช้างกลางยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมอื่น ๆ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอช้างกลาง 

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 
น้ าตกท่าแพ ธรรมชาติ 
น้ าตกสีนุ่น ธรรมชาติ 
ถ้ าจมื่นยม ธรรมชาติ 
บ่อน้ าพ่อท่านคล้าย วัฒนธรรม 
จุดชมวิวเขาเหมน ธรรมชาติ/เชิงเกษตร 
ถ้ าหินส้ม ธรรมชาติ 
เจดีย์พระธาตุน้อย วัฒนธรรม 
วัดมะนาวหวาน วัฒนธรรม 
กลุ่มเลี้ยงผึ้ง เชิงเกษตร 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ เชิงเกษตร 
กลุ่มเพาะเห็ด เชิงเกษตร 
กลุ่มแม่บ้านแปรรูป เชิงเกษตร 
ร้านอาหารเรือนผักกูด เชิงเกษตร 

ที่มา: (เทพกร ณ สงขลา, 2556) 
  
 อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาส าคัญของการท่องเท่ียวในอ าเภอช้างกลาง 
คือ  ตัวแทนชุมชนไม่ทราบอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ ของดี หรือจุดเด่นของ
อ าเภอตนเอง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ที่ผ่านมา ชุมชนไม่เคยมีการระดมความ
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คิดเห็นของคนในชุมชนเกี่ยวกับอัตลักษณ์และวิธีการสื่อสารอัตลักษณ์ของ
ชุมชนสู่ภายนอก ในขณะเดียวกันก็ขาดการส ารวจภาพลักษณ์ของอ าเภอช้าง
กลางในมุมมองของนักท่องเที่ยว ซ่ึงการสื่อสารอัตลักษณ์และภาพลักษณ์น่าจะ
มีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อ าเภอช้างกลาง เป็นอย่างมาก 
(กรกฎ จ าเนียรและคณะ, 2561) 
 แสดงให้เห็นความส าคัญของภาพลักษณ์ ซ่ึงภาพลักษณ์จะน าไปสู่การ
สะท้อนตัวตนของชุมชน (อัตลักษณ์) สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ในชุมชนได้ ดังนั้น ชุมชนจึงต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน เพื่อน าไปสู่อัตลักษณ์ของชุมชนของตนเอง เพื่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว หรือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ต่อไป 
 
การสื่อสารอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาแหลม
ตะลุมพุก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  การสื่อสารอัตลักษณ์ของแหลมตะลุมพุกควรเน้นเรื่องการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เป็นหลัก (ปัญจพร เกื้อนุ้ย และคณะ, 2561) ซ่ึงค า
จ ากัดความของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ หมายถึง สถานที่แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีประวัติความเป็นมาอันเป็นความทรงจ าของมนุษย์ และชาติพันธุ์
ของมนุษย์ได้บันทึกหรือสืบทอดกันมาสู่คนรุ่นหลังให้หวนกลับมายังสมัยก่อน
นั้น แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในที่นี้ประกอบด้วยสถานที่  
สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อารยธรรม และศาสนาความเช่ือ
ต่าง ๆ ของมนุษย์ในยุคก่อน และสง่างามมาจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น พระราชวัง 
โบสถ์ วิหาร วัด ศาสนสถาน งานศิลปวัตถุโบราณ สถานที่ส าคัญของอารย
ธรรมโบราณวัฒนธรรมเก่า ซ่ึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นี้จะสะท้อน
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ความทรงจ าตลอดจนความภูมิใจ ความรู้สึกทางใจที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัส 
ส าหรับการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์นั้นควรจะหาความรู้ถึงประวัติศาสตร์ใน
แหล่งที่จะไปก่อนเพื่อที่จะท าให้ซาบซ้ึงรับความรู้สึกของบรรยากาศสถานที่
อย่างแท้จริง เช่น พระบรมมหาราชวังก็ซาบซึ้งอีกแบบหนึ่ง เช่นเดียวกับศาสน
สถานก็จะให้ความรู้สงบร่มรื่นอย่างหนึ่ง (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2554) 
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ประกอบอาชีพประมง ปัจจุบันมีกุโบ (หลุมฝังศพชาวไทยมุสลิม) ปรากฏอยู่ 2 
แห่ง ปัจจุบันเหลือชาวไทยมุสลิมอยู่เพียง 1 คน  หลังจากนั้น ได้มีชาวจีนเข้า
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นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนจีน ว่ากันว่า วันส าคัญของคนจีนจะมีธงชาติจีน
มากกว่าธงชาติไทยเลยทีเดียว กลุ่มประชาชนกลุ่มสุดท้ายคือ คนไทยพื้นเมือง 
ดังนั้น ณ ที่แห่งนี้ จึงมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมความเช่ือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ทั้งแม่แหมะของชาวไทยมุสลิม, ก้อง (ก๋ง) ของคนจีน ศาลตาแหลม พ่อท่าน
ลาภ วัดบ้านแหลม หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 1 มีพ่อท่านสว่าง วัดสุเทพธาราม ของ
คนไทย 
 ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์เสด็จแหลมตะลุมพุก ทอดสมอเรือในอ่าวไทย 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2432 ทั้งนี้จากบันทึกจดหมายเหตุเสด็จประพาส
แหลมมลายู ร.ศ.108 ได้บรรยายสภาพความเป็นอยู่การประกอบอาชีพของ
ประชาชนที่นี่ว่า “ที่แหลมนี้ เป็นหาดแคบนิดเดียวแต่ยังยาววงเป็นอ่าวเข้าไป
ไกล มีเรือนประมาณ 70 หลัง ปลูกมะพร้าวมาก มีของที่เป็นสินค้าขายออก 
คือ ปลาเค้า ปลากระบอก เคย แตงเป็นมาก เวลาบ่าย 4 โมง เสด็จกลับมาลง
เรือพระที่นั่ง แล้วออกเรือพระที่นั่งต่อมา” (หมู่ที่ 3 ในปัจจุบัน) (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, ม.ป.ป.) 
 ในช่วงรัชกาลที่ 6 ได้เกิดโรคห่าไข้ทรพิษและอหิวาตกโรคขึ้น โดย
ชาวบ้านเรียกว่า “โรคไข้หนวย” ท าให้ผู้คนล้มหายตายจากเป็นจ านวนมาก
และต่อมาได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 2486 ทหารญี่ปุ่นได้เข้ามายึดหัว
หาดแหลมตะลุมพุกและว่ากันว่ามีระเบิดที่เป็นผลจากสงครามครั้งนั้นมาตกลง
ที่แหลมตะลุมพุก 2 ลูก แต่ไม่ระเบิด ซ่ึงในขณะนั้น แหลมตะลุมพุกแห่งนี้มี
ความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติในทุก ๆ ด้าน มีประชาชนอาศัย
อยู่อย่างหนาแน่น ทั้งชาวไทยมุสลิม จีน และไทยพื้นเมือง  
 แต่แล้วเมื่อประมาณวันที่ 22 ตุลาคม 2505 ฝนตกต่อเนื่องทุกวัน จนเมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม 2505 เวลาประมาณ 19.00 น. มีพายุโซนร้อนที่มีเส้นผ่าน
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ศูนย์กลางขนาด 300 กิโลเมตร ความเร็วลม 180-200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ความเร็วในการเคลื่อนที่ 92.662 กิโลเมตร พายุโซนร้อนลูกนี้ชื่อว่า “แฮเรียต”  
ระลอกแรกส่งผลให้เกิดท้องฟ้าแดงฉาน แห้งแล้ง ไม่มีแดดและลมแรง มีสัตว์
น้ าจ านวนมากเกยขึ้นหาด มีชาวบ้านจับมาประกอบอาหาร เกิดลมแรงหลังคา
ปลิวว่อน มีเสียงเหมือนเครื่องบินมา พายุได้สงบลงชั่วครู่และก็เกิดขึ้นอีกครั้ง
ซ่ึงมีลักษณะรุนแรงกว่าเดิม ครั้งนี้เกิดขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องจนเวลาล่วงเลยเข้าสู่
วันใหม่ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2505 ประมาณตี 1- ตี 2 มีฝนตกหนักและมีคลื่น
สูงราว 3-4 เมตร  ถล่มใส่หมู่บ้านในแหลมตะลุมพุกจนบ้านเรือนพังเสียหาย
เกือบทั้งหมดและชาวบ้านล้มตายเป็นจ านวนมากราว 3,000-5,000 คน ทั้งที่
เป็นคนในพื้นที่และคนต่างพื้นที่ที่มาประกอบอาชีพที่นี่ บ้านที่ยังหลงเหลืออยู่
หลังจากเกิดเหตุวาตภัยครั้งนั้นมีเพียง 2 หลัง และมีชาวบ้านบางส่วนที่เหลือ
รอดมา เนื่องจากการปลูกสร้างบ้านสร้างด้วยการมุงด้วยต้นจากที่ เป็น
ธรรมชาติ จึงไม่อันตรายมากเมื่อบ้านพังด้วยแรงพายุ และยังมีป่าโกงกางช่วย
รักษาชีวิตไว้  
 วาตภัยในครั้งนั้น มีความร้ายแรงที่สุดในรอบศตวรรษเลยทีเดียวและใน
เหตุการณ์ครั้งนั้น ท าให้เกิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์เป็นแห่งแรกของไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช ได้พระราชทานเงินบริจาคให้น าไปบรรเทาทุกข์อย่างทั่วถึง แล้วยังมีเงิน
เหลืออยู่ จึงทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ขอ
จดทะเบียนตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 ต่อมา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรถึง 2 
ครั้ง ในปี 2507 และ 2512 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารใน
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ขณะนั้น) เสด็จมาเปิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ (เดิมชื่อ โรงเรียนบ้าน
ปลายแหลม) ณ แหลมตะลุกพุกในปี 2529 
 ในทุกวันที่ 25 ตุลาคม ของทุก ๆ ปี จะมีการจัดกิจกรรมร าลึกถึง
เหตุการณ์วาตภัย “แฮเรียต” ที่ศาลาประชาคมของแหลมตะลุมพุก ทั้งนี้ 
ชุมชนเลือกที่จะสื่อสารอัตลักษณ์โดยยกเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์มาดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัส  
  อย่างไรก็ตาม นอกจากจะมีการสื่อสารอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์เป็น
หลักแล้ว ควรจะน าเสนอข้อมูลที่จ าเป็นแก่นักท่องเที่ยวด้วย ได้แก่ สถานที่
ท่องเที่ยวอื่น ๆ กิจกรรมการท่องเที่ยว อาหาร ที่พัก สินค้าและของที่ระลึก 
เป็นต้น (ปัญจพร เกื้อนุ้ย และคณะ, 2561) 
 จะเห็นได้ว่า ประวัติศาสตร์ของแหลมตะลุมพุกที่เคยเกิดเหตุมหาวาตภัย
ถล่มนั้น สามารถน ามาสร้างเป็นอัตลักษณ์เพื่อใช้ในการสื่อสารได้หลากหลาย
มุม เช่น อัตลักษณ์เรื่องการจัดระบบนิเวศที่เหมาะสม โดยมีป่าโกงกางเป็น
แหล่งอาหารและแหล่งหลบภัยธรรมชาติไปในเวลาเดียวกัน อัตลักษณ์ภูมิ
ปัญญาด้านสถาปัตยกรรม ที่มีการสร้างบ้านด้วยการมุงจาก ท าให้เมื่อเกิดเหตุ
วาตภัยสามารถรักษาชีวิตผู้คนได้จ านวนหนึ่ง ทั้งนี้ อัตลักษณ์ดังกล่าวสามาร
ถน ามาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ เช่น การจัด
กิจกรรมการปลูกป่าโกงกางเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียว การจัดท าบ้านมุงจาก
จ าลอง เพื่อนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของประชาชนชาวแหลมตะลุมพุก
ในอดีต 
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บทสรุป 
 อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนเป็นเอก แตกต่างจากชุมชนอื่น จะเป็นตัว
ช่วยท าให้อัตลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ เป็นที่รู้จักในสังคม การสื่อสารอัตลักษณ์ 
จึงเป็นการบ่งบอก เผยแพร่ความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยวที่
ต้องการเข้ามาเยี่ยมชม เรียนรู้ และเก็บความประทับใจกลับไป การสื่อสาร 
อัตลักษณ์ที่ดี มีประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ หรือความรู้สึกนึกคิดใน
ใจของนักท่องเที่ยวในทางที่ดีเช่นเดียวกัน และจะน าไปสู่ความมีชื่อเสียงของ
ชุมชน ที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศมาเยือนอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ กลยุทธ์ในการสื่อสารอัตลักษณ์ของชุมชน ประกอบไปด้วย กลยุทธ์การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการก าหนดอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของชมุชน 
กลยุทธ์การใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวจดจ า เกิดความรู้สึกอยากมา
เที่ยวชมและกลยุทธ์การเผยแพร่เรื่องราวความเคลื่อนไหวของชุมชนผ่านสื่อ
ต่าง ๆ เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชุมชนของตน การ
สื่อสารอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน จึงควรมาจากการระดม
ความคิดเห็นของคนในชุมชนเป็นหลัก นอกจากนี้ ควรมีการรับรู้ร่วมกัน ตกลง
ร่วมกัน และร่วมแรงร่วมใจกันสื่อสารอัตลักษณ์ที่ได้ค้นหามาสู่สาธารณชน เพื่อ
ประโยชน์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน ซ่ึงก่อให้เกิด
การกระจายรายได้ในชุมชน และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากบทความวิชาการนี้ ชุมชนจะได้เห็นถึงความส าคัญของอัตลักษณ์และ
การสื่อสารอัตลักษณ์ที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน ตลอดจนสามารถ
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น าแนวทางวิเคราะห์บริบทชุมชนเพื่อการสื่อสารอัตลักษณ์ของชุมชนได้ด้วย
ตนเอง อย่างไรก็ตาม ชุมชนสามารถค้นหาข้อมูลเพื่อการเลือกสื่อสาร 
อัตลักษณ์ได้จากหลายแหล่งประกอบกัน เช่น จากการสังเกตการณ์บริบท
ชุมชนและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อ
น าไปสู่การสื่อสารอัตลักษณ์ที่ตรงกับความสนใจและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยเฉพาะในแง่การ
ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
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ค าแนะน าส าหรับการเขียนบทความ 

 
 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้
เปิดรับบทความจากนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับสากล มีก าหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – 
มิถุนายน ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีขอบเขตของเนื้อหาของ
บทความที่พิจารณาตีพิมพ์เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ
และการจัดการ นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ทุกบทความจะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กลั่นกรองบทความ ไม่น้อยกว่า 2 ท่านแบบ double blinded คือ มีการ
ปกปิดชื่อเจ้าของบทความแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าของบทความไม่ทราบชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานตาม
เกณฑ์การรับรองคุณภาพวารสาร ขอให้ผู้ส่งบทความจัดพิมพ์ในรูปแบบตาม
ค าแนะน านี้  
 
ประเภทของบทความที่ตีพิมพ์ 
 1. บทความวิจัย (research article) เป็นผลงานที่ได้จากข้อมูลที่ผู้เขียน
ได้ศึกษาวิจัยด้วยตนเอง โดยมีการน าเสนอบทน า วัตถุประสงค์ ขอบเขตการ
วิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย และสรุปการวิจัย 
เพื่อน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 2. บทความวิชาการ (article) เป็นการเขียนเพื่อน าเสนอทางวิชาการใน
ลักษณะการเขียนแบบความเรียง มุ่งให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นการ
กล่าวแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนโดยมีข้อมูลแสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ที่
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สนับสนุนท าให้เกิดการสรุปผลในบทความวิชาการนั้น อาจเป็นการอ้างถึง
กรอบความคิด ทฤษฎี ตลอดจนข้อเท็จจริงจากผลการศึกษาที่ผ่านมา โดยมี
การค้นคว้าอ้างอิงจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้และทันสมัย  
 
การเตรียมต้นฉบับบทความ 
 1. บทความต้องไม่เคยผ่านการตีพิมพ์ในวารสารอื่น  
 2. บทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนื้อความรวม 15-35 หน้า 
ขนาดกระดาษ A6 โดยพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ดแบบคอลัมน์เดียว  
  3. การจัดพิมพบ์ทความมีดังนี ้
    3.1 หัวข้อหลกัให้เป็นตัวหนาและชิดซ้าย การขึ้นหัวข้อหลกั เว้น 1 
บรรทัด หัวข้อรองและการพิมพ์ส่วนเน้ือหาไม่มีการเว้นบรรทัด 
           3.2 ก่อนและหลังการแสดงภาพและตาราง เว้น 1 บรรทัด 
 4. รูปแบบตัวอกัษรในการพิมพ์บทความ มีรายละเอยีดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ขนาด ลักษณะ และการจัดต าแหน่งตัวอกัษรในการพิมพ์บทความ 

รายการ 
รูปแบบตัวอกัษร 

 TH SarabunPSK การจดัต าแหน่ง 
ขนาด ลักษณะ 

ชื่อเรื่องภาษาไทย/อังกฤษ 14/12 ตัวหนา กึ่งกลาง 
ชื่อผู้เขียน 11 ตัวธรรมดา ชิดขวา 
ข้อมูลที่เชิงอรรถ 8 ตัวธรรมดา ชิดซ้าย 
หัวข้อหลกั 12 ตัวหนา ชิดซ้าย 
เนื้อหา 12 ตัวธรรมดา กระจายแบบไทย 
เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 12 ตัวธรรมดา ชิดซ้าย 
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 5. หัวขอ้หลักในบทความ 
 หัวข้อหลักในบทความวิจัยและบทความวิชาการ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 หัวข้อหลกัในบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
หัวข้อหลกัในบทความวิจัย หัวข้อหลกัในบทความวิชาการ 

ชื่อบทความ 
บทคัดย่อ 
ค าส าคัญ 
Abstract 
Keywords 
บทน า 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
กรอบแนวคิดการวจิัย  
ข้อสมมติฐานการวจิัย (ถ้ามี)  
วิธีด าเนินการวิจัย  
ผลการวิจัย  
สรุปการวิจัย  
ข้อเสนอแนะ 
กิตตกิรรมประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง 

ชื่อบทความ 
บทคัดย่อ 
ค าส าคัญ 
Abstract 
Keywords 
บทน า 
เนื้อหา 
บทสรุป  
กิตตกิรรมประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง 

 
ค าอธิบายหัวข้อหลักในบทความ  
 1. ชื่อบทความ ควรกะทัดรัด ไม่ใช้ค าย่อ และไม่ควรยาวเกินไป 
 2. ชื่อผู้นิพธ์ ให้อยู่ถัดจากชื่อเร่ือง จัดชิดขวา ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุล 
กรณีมีผู้เขียนหลายคนให้ระบุชื่อทุกคน และมีตัวเลขอารบิกก ากับเหนือ
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ตัวอักษรสุดท้ายของนามสกุล (เรียงตามล าดับ) ก าหนดให้ใส่เครื่องหมาย * ไว้
ต่อจากเลขล าดับของผู้เขียนที่เป็นผู้รับผิดชอบบทความหลักหรือผู้ประสาน
บทความ (corresponding author) 
 3. สถานที่ติดต่อผู้เขียน ระบุไว้ที่เชิงอรรถ จัดชิดซ้าย โดยระบุชื่อคณะ
และสถาบันการศึกษาของผู้เขียน กรณีมีผู้เขียนหลายคนให้ระบุสถานที่ติดต่อ
ทุกคน และให้ระบุอีเมล์ที่ใช้ติดต่อของผู้รับผิดชอบบทความหลัก  
 
1*,2 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 Faculty of Business Administration and Management, Ubonratchathani Rajabhat University 
  *Corresponding author e-mail: walaii@ubru.ac.th 
  (Received: January 5, 2019; Revised: February 20, 2019; Accepted: March 5, 2019)  
 

ภาพที ่1 ตัวอย่างการเขียนต าแหน่งและที่อยู่ของผู้เขียนบทความ 
 
 4. บทคัดย่อ และ Abstract ความยาวไม่ควรเกินอย่างละ 150-200 ค า 
และไม่มีหัวข้อย่อย  
  5. ค าส าคัญ และ Keywords ค าส าคัญไม่ควรเกิน 5 ค า ไม่ต้องมีค าว่า 
“และ (and)” หน้าค าสุดท้าย การเขียนค าส าคัญภาษาไทยต่อจากบทคัดย่อ
ภาษาไทย การเขียนค าส าคัญภาษาอังกฤษต่อจากบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma) ค่ันระหว่างค า 
ตัวอย่างดังภาพที่ 2 
 

ค าส าคัญ: การจัดการ แผนพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม 
Keywords: Management, Community Plan, Social Development 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการเขียนค าส าคัญ และ Keywords 
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6. เนื้อเร่ือง  ประกอบดว้ยรายละเอยีดดังนี้ 
 6.1 บทน า คือ ส่วนแสดงข้อมูลครอบคลุมความส าคัญและที่มาของ
ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทน าควร
เขียนรูปแบบเรียงความให้รวมเป็นเนื้อเดียวกัน 
 6.2 วัตถุประสงค์การวิจัย คือ ข้อความที่ผู้วิจัยก าหนดว่าต้องการค้นหา
ข้อเท็จจริงใดบ้าง 
 6.3 กรอบแนวคิดการวิจัย คือ การสรุปกรอบความคิดในการวิจัยทาง
ทฤษฎีที่เป็นของตนเองอย่างชัดเจน 
 6.4 ข้อสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) คือ ข้อความที่ก าหนดขึ้นตามความคิด
ที่คาดหวังว่าผลการวิจัยจะเป็นไปในลักษณะใด 
 6.5 วิธีด าเนินการวิจัย คือ ข้อมูลประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.6 ผลการวิจัย คือ ข้อมูลที่ตอบตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
 6.7 สรุปการวิจัย ประกอบด้วย สรุป และอภิปรายผล (ถ้ามี) 
 6.8 ข้อเสนอแนะ คือ การข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และ
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป (ถ้ามี) 
 6.9 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) คือ การระบุแหล่งทุน หรือผู้มีส่วน
สนับสนุนในการท าวิจัยให้ประสบความส าเร็จ   
 6.10 ภาพประกอบ ให้ระบุชื่อรูปภาพหลังแสดงรูปภาพ จัดชิดซ้าย ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 3 
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ภาพที ่3 รายได้บ็อกออฟฟิตเมืองไทย ปี พ.ศ. 2553 
ที่มา: (ศิวาวุธ ไพรีพินาศ, 2556) 
 

 6.11 ตาราง ให้ระบุชื่อตารางก่อนแสดงตารางข้อมูล จัดชิดซ้าย และใน
การพิมพ์ตารางก าหนดให้มีเส้นตารางในแนวนอนและแนวตั้งภายในตาราง ไม่
มีเส้นตารางในแนวตั้งขอบด้านซ้ายและขวาของตาราง ดังตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 3 พื้นที่อนุรักษ์และอุทยานแห่งชาติ 
ประเทศ จังหวัด พื้นทีอ่นรุักษ์ 
ไทย ศรีสะเกษ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก 
ลาว สาละวัน ป่าสงวนแห่งชาติพูเชียงทอง 

ป่าสงวนแห่งชาติเซซับ 
กัมพูชา พระวิหาร ป่าสงวนพระวิหาร 

ที่มา: (ชาติชาย สุขศรี, 2560) 
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การเขียนเอกสารอ้างอิง  
 การอ้างอิงเอกสารจะใช้ระบบการอ้างอิงและการเขียนรายการ
เอกสารอ้ า งอิ งตามแบบ APA (american psychological association) 
เพื่อให้การอ้างอิงถึงผลงานของบุคคลอื่นมีความชัดเจนในการลงรายการอ้างอิง
ในบทความเป็นรูปแบบเดียวกัน วารสารก าหนดของการเขียนอ้างอิง ดังนี้ 
 1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา  
          การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาเป็นการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่
ปรากฏในเนื้อหาบทความ โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ ค่ันด้วยจุลภาค (,) 
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหามี 2 แบบ ดังนี้ 
     1.1 การอ้างอิงไว้ท้ายข้อความที่อ้างอิง รูปแบบการเขียนและตัวอย่าง
ดังนี้ 
 
 

      (ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์)  
 

     1.1.1 กรณีผู้แต่ง 1 คน  
(พรรณี สวนเพลง, 2552)  
(Ivancevich, 2010) 

    1.1.2 กรณีผู้แต่ง 2 คน  
(กมล สมใจ และไพริน วรรณศิลป์, 2561) 
(Kotler & Armstrong, 2010) 

    1.1.3 กรณีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป การอ้างอิงให้ใส่ชื่อผู้แต่งคน
แรก และตามด้วยค าว่า “และคณะ” หรือ “et al.”  

     (ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ, 2550) 
     (Colquitt et al., 2015) 
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     1.2 การอ้างอิงกรณีมีการระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุชื่อผู้
แต่งไว้ในวงเล็บท้ายข้อความอีก แต่ให้ระบุปีที่พิมพ์ไว้หลังชื่อผู้แต่งที่อ้างอิง 
รูปแบบการเขียนและตัวอย่างดังนี้ 
 

        ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์) 
 

กมล สมใจ และไพริน วรรณศิลป์ (2561) กล่าวว่า........ 
พร ประไพ และคณะ (2560) ได้กล่าวว่า........ 
Kotler & Armstrong (2010) ได้ศึกษา…….. 
Colquitt et al. (2015) กล่าวว่า……. 

 
 2. การอ้างอิงท้ายบทความ  
          การอ้างอิงท้ายบทความเป็นการเขียนรายการอ้างอิงแหล่งที่มาที่มีการ
อ้างในเนื้อหาบทความ ให้จัดชิดซ้าย รายการอ้างอิงท้ายบทความจะเขียน
เฉพาะรายการที่มีการอ้างในเนื้อหาบทความเท่านั้น  
    2.1 การอ้างอิงจากหนังสือหรือต ารา มีรูปแบบการเขียนและตัวอย่าง
ดังนี้ 
 

ช่ือผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชือ่หนงัสือหรือต ารา. (พิมพ์ครั้งท่ี). สถานที่พิมพ:์ 
ส านักพิมพ์. 

 

     2.1.1 กรณีอ้างอิงผู้แต่งหนังสือหรือต าราโดยตรง ให้ระบุชื่อผู้แต่ง
ทุกคน  
 

ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน๊ต.  
กรรณิการ์ สุขเกษม และสุชาต ิประสิทธิรัฐสินธุ์. (2544). นานานวัตกรรมวิธี

วิทยาการวิจัย. กรุงเทพฯ: บริษัท เฟื่องฟ้า พริ้นต้ิง จ ากัด. 
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สุพัตรา ศรีวณิชชากร, ทัศนีย ์ญานะ และสายศิริ ด่านวัฒนะ. (2552).   

การดูแลผู้สูงวยัในชุมชน: ระบบหลักการ และแนวทางปฏิบตัิ.  
นนทบุรี: สถาบันวจิัยและพัฒนาระบบสขุภาพชุมชน. 

Harris, M. B. (1995). Basic Statistics for Behavioral Science 
Research. Boston: Allyn and Bacon. 

Colquitt, J. A., LePine, J. A. & Wesson, M. J. (2015). Organizational 
Behavior. (4th ed.). New York: McGraw-Hill Education. 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). 
Multivariate Data Analysis: A Global Perspective.             
(7th ed.). New Jersey: Pearson Education International. 

   

      2.1.2 กรณีอ้างอิงผู้แต่งหนังสือหรือต าราชั้นรอง 
               การเขียนอ้างอิงโดยให้ความส าคัญกับเอกสารเดิมมากกว่า 
ให้ขึ้นต้นด้วยรายการอ้างอิงของเอกสารเดิม ใช้ค าว่า “อ้างถึงใน” หรือ 
“กล่าวถึงใน” (“quoted in” หรือ “cited by”) น าหน้ารายการอ้างอิงของ
เอกสารรอง  
 

พรรณี สวนเพลง. (2552). เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมส าหรบั 
การจัดการความรู้. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, อ้างถึงใน พงษ์ศักดิ์  

ผกามาศ. (2553). ระบบซทีีและการจัดการยุคใหม่. กรุงเทพฯ:  
วิตตี้กรุ๊ป. 
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    การเขียนอ้างอิงโดยให้ความส าคัญกับเอกสารรองมากกว่า ให้ขึ้นต้น
ด้วยรายการอ้างอิงเอกสารรอง ใช้ค าว่า “อ้างจาก” หรือ “กล่าวจาก” 
(“quoting” หรือ “citing”) น าหน้ารายการอ้างอิงของเอกสารเดิม  
 

พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ. (2553). ระบบซีทแีละการจัดการยุคใหม่. กรุงเทพฯ:  
วิตตี้กรุ๊ป, อา้งจาก พรรณี สวนเพลง. (2552). เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมส าหรบัการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

 

   2.2 การอ้างอิงบทความหรือเนื้อหาจากหนังสือที่มีผู้แต่งหลายคน 
และมีบรรณาธิการหนังสือ มีรูปแบบการเขียนดังนี้ 
 

ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความหรือชื่อเน้ือหา. ใน ชือ่ผู้แต่ง 
(บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ. (หน้า). สถานที่พิมพ:์ ส านักพิมพ์. 

 

วิกานดา เกษตรเอี่ยม. (2560). การประยุกต์ใช้โปรแกรม HR. ใน อ าไพ  
ยงกุลวณิช (บรรณาธกิาร), ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ. (50-60). 
อุบลราชธาน:ี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

Molleda, J. & Jain, R. (2013).  Identity, Perceived Authenticity, and 
Reputation: A Dynamic Association in Strategic 
Communications, In Carroll, C.E. (Ed.). The Handbook of 
Communication and Corporate Reputation. (435-445). 
UK: Wiley & Sons, Inc. 
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  2.3 การอ้างอิงจากรายงานการวิจัย มีรูปแบบการเขียนและตัวอย่าง
ดังนี้ 
 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). รายงานการวิจัยเรื่อง ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ:์ 
ส านักพิมพ์. 

 

บุญเลิศ ธีระตระกูล และคณะ. (2555). รายงานการวิจัยเรื่อง ผลการวิจัย
ตลาดแรงงาน ป ี2554-2555. กรุงเทพฯ: กระทรวงแรงงาน. 

 

2.4 การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ มีรูปแบบและตัวอย่างดังนี้ 
 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์. ประเภทและระดับ
ปริญญา สถาบันการศึกษา. 

 

ธีระวัฒน์ ชะอุ่ม. (2554). การจัดการความรู้ทรัพยากรวัฒนธรรม:  
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

Zhmei, W. (2008). The Practices of Training Programs of 
Selected Transnational Companies in Chonburi 
Province. Master’s Thesis, Degree of Arts, English for 
Communication, Burapha University. 

 
 2.5 การอ้างอิงจากวารสารวิชาการ มีรูปแบบและตวัอย่างดังนี้ 
 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่พิมพ์(ฉบบัที่), เลขหน้าที่
ปรากฏ. 
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ภารดี มหาขันธ์. (2555). การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออก 

ยุคปรับปรุง ประเทศตามแบบสมัยใหมถ่ึงปัจจุบัน. วารสารวชิาการ
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยบูรพา, 20(34),  
111-132. 

Porter, M. E. & Kramer, M. R. (2006). The Link Between 
Competitive Advantage and Corporate Social 
Responsibility. Harvard Business Review, 84(12), 78-92. 

 

  2.6 การอ้างอิงจากเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มีรูปแบบ
การเขียนและตวัอย่างดังนี้ 
 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความหรือชือ่เรื่องของบท. ใน ชื่อบรรณาธิการ,  
ชื่อการประชุม (หน้า). สถานที่พิมพ:์ ส านักพิมพ์. 

 

อ าพวัน เอมบัณฑิต. (2559). การจัดการตลาดน้ าบางคล้ากับการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน. ในวันทนีย์ วาสิกะสิน (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สหวิทยาการ 2559 “การกอ่การร้ายในศรวรรษท่ี 21: 
ภัยคุกคามไร้พรมแดน” (411-439). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 
 2.7 การอ้างอิงจากเว็บไซต์ มีรูปแบบและตัวอยา่งดังนี้ 
 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อหนังสือหรือชื่อบทความ. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน 
ปี จาก ชื่อเว็บไซต์. 

 

ชูศักดิ์ คงนานนท์. (2550). เกษตรกรรม. สืบค้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2559 จาก 
http://ebook.ram.edu/ebook/g/GE253-9.pdf. 
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  2.8 การอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ มีรูปแบบและตัวอย่างดังนี ้
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์หรือหน่วยงาน. (ปีที่สมัภาษณ์). ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ ์ 
(ถ้ามี). สถานที่ท างาน (ถา้มี). สัมภาษณ์. วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ.์ 

 

 ประกิต จงเจริญ. (2560). นักวิชาการสง่เสริมการเกษตรช านาญการ. 
ส านักงานการเกษตร. สัมภาษณ์. 7 สิงหาคม 2560. 
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จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร  
 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เป็นสื่อกลางในการสื่อสารผลงานจากการวิจัยหรือข้อค้นพบใหม่ เพื่อคุณภาพ
และมาตรฐานของการจัดท าวารสาร จึงได้ก าหนดจริยธรรมในการตีพิมพ์
ผลงานในวารสาร (publication ethics) ดังนี้ 
 บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (duties of authors) 
 1. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่และไม่เคย
ตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน 
 2. ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการท าวิจัยหรือการศึกษา
ค้นคว้า ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ 
 3. ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการน าผลงานเหล่านั้นใช้ใน
ผลงานตัวเอง รวมทั้งจัดท ารายการอ้างอิงท้ายบทความ 
 4. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ใน 
“ค าแนะน าส าหรับการเขียนบทความ” 
 5. ผู้นิพนธ์ที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการ
ด าเนินการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้า 
 6. ผู้นิพนธ์ต้องระบุแหล่งทุนวิจัยที่สนับสนุนในการท าวิจัย (ถ้ามี) 
 7. ผู้นิพนธ์ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี) 

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ (duties of editors) 
 1. บรรณาธิการวารสารมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่รับผิดชอบ โดยจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 
 2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์ และผู้ประเมินบทความ
แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาของการประเมินบทความ 
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 3. บรรณาธิการต้องตัดสินใจคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์หลังจากผ่าน
กระบวนการประเมินบทความแล้ว โดยพิจารณาจากความส าคัญ ความใหม่ 
ความชัดเจน และความสอดคล้องของเนื้อหาในบทความกับนโยบายของ
วารสารเป็นส าคัญ 
 4. บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว 
 5. บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความเพราะความสงสัย
หรือไม่แน่ใจ แต่ต้องหาหลักฐานมายืนยันหรือพิสูจน์ข้อสงสัยนั้นก่อน 
 6. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ และผู้ประเมิน  

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมิน (duties of reviewers) 
 1. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วน
หรือทุกส่วนของบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ตลอด
ช่วงระยะเวลาในการประเมินบทความ 
 2. ผู้ประเมินบทความควรปฏิเสธการประเมินบทความ ในกรณีที่
บทความนั้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประเมิน อาทิ เป็นผู้ร่วมโครงการ หรือ
เหตุผลอื่นใด ซ่ึงอาจส่งผลถึงความเป็นอิสระในการประเมินบทความ 
 3. ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาวิชาท่ีตนเช่ียวชาญ 
โดยพิจารณาความส าคัญของเนื้อหาในบทความที่จะมีต่อสาขาวิชานั้น คุณภาพ
ของบทความ และความเข้มข้นของบทความ ไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่
มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจพิจารณาบทความ 
 4. ผู้ประเมินบทความควรระบุผลงานที่ส าคัญและสอดคล้องกับเนื้อหา
ของบทความที่ก าลังประเมิน แต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึง ในการพิจารณาบทความ 
 5. ผู้ประเมินต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ ในกรณีที่พบว่าส่วนใดส่วน
หนึ่งของบทความมีความเหมือนหรือซ้ าซ้อนกับผลงานชิ้นอื่น   
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ขั้นตอนการพิจารณาบทความ 
 

ส่งคืนผู้นิพนธ์
เพื่อปรับแก้บทความ

กองบรรณาธิการพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินบทความ 
และส่งผลประเมินกลับมายังวารสาร

ผู้นิพนธ์ส่งบทความมายังวารสาร
พร้อมหลักฐานการโอนเงิน

ผลการพิจารณาประเมินบทความ

ผู้นิพนธ์ปรับแก้บทความ
ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

และส่งกลับมาท่ีวารสาร
ผลประเมินผ่านแบบมีเงื่อนไข

ตีพิมพ์บทความในวารสาร

แจ้งผู้นิพนธ์

แจ้งผลการตอบรับเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารไปยังผู้นิพนธ์

กองบรรณาธิการ
พิจารณาความสมบูรณ์ของ

บทความ
No

ตรวจสอบการแก้ไข
บทความYes

No

 
 

   ผูน้ิพนธ์ส่งบทความด้วยระบบออนไลน์ของวารสารผ่านเวบ็ไซต ์
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMDUBRU/index 
http://www.bba.ubru.ac.th/JournalBBA/  
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ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ เศรษฐศาสตร์  

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนชิ เศรษฐศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี การบริหารธุรกิจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าไพ ยงกุลวณิช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภยัเจริญ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลิณี ศรีไมตรี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อยัรดา พรเจรญิ การจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมกุต์ สมชอบ การตลาด  
อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์  แซ่ลี้ การตลาด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม ค าผา การบัญช ี

อาจารย์ ดร.ก้องเกียรต ิสหายรักษ์ การบัญช ี
อาจารย์ ดร.ประไพพิศ เลียบสือ่ตระกูล การบัญช ี
อาจารย์ ดร.นิภา ชุณหภิญโญกุล การจัดการ  
อาจารย์ ดร.อโณทัย หาระสาร การจัดการ 
อาจารย์ ดร.ปิยนุช  วรบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อาจารย์ ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
อาจารย์ ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง การพัฒนาองค์การและ 
    การจัดการสมรรถนะ 
    ของมนุษย ์
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกศักดิ์  แก้วเทพ 
 เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์อนงค์นุช เทียนทอง 
 เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสขุ 
  ครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือ 
ศาสตราจารย์ ดร.ระพพีันธ ์ปิตาคะโส 
 วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน เพยีรทอง  
 วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษา วิสิทธิพานิช  
  วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทส าเริง  
  วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.สมชาย หาญหิรัญ 
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา  ดุลยพัชร์  
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชยั  ปานจันทร์  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ 
 การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 
 การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก  
      การตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อาจารย์ ดร.ณฐมน บัวพรมม ี 
      การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
อาจารย์ ดร.ปรีชา  เปี่ยมพงศ์สานต ์
 เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  
อาจารย์ ดร.สิทธิพร  ดาดาษ  
 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  บุญมี  
 การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
อาจารย์ ดร.กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์  

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ 
 การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ 
 การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.วินยั  ปัญจขจรศักดิ ์
 การบริหารและจัดการ   
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
 

275Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



276
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน 
 การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
อาจารย์ ดร.ภูริศร์  พงษ์เพยีจันทร์  
 การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อาจารย์ ดร.สุมาลี  เงยวิจิตร  
 ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาจารย์ ดร.อุทัย  อันพิมพ ์ 
 พัฒนบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาจารย์ ดร.พรพิพัฒน์  แก้วกลา้  
 การบัญชี มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
อาจารย์ ดร.สุภาวดี ชอบเสร็จ  
      การบัญช ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์   
อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว  
      การบัญช ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อาจารย์ ดร.มุกดาวรรณ  พลเดช 
  การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้ 
อาจารย์ ดร.ไตรงรงค์  สวัสดิกุล 
  การบัญชี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.จ านง วงศ์ชาชม 
 วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชยั  คอนจอหอ  
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  
 การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
อาจารย์ ดร.อนิรุธ  สืบสิงห์  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ บริรักษ ์ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
อาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์  
  เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
อาจารย์ ดร.จักริน วชิรเมธิน  
       ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา 
 ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บญุสิน 
 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
อาจารย์ ดร.ประเทือง ม่วงออ่น 
 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาจารย์ ดร.เอกราช บุญเริง 
  รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ฝ่ายสนับสนุนการด าเนินงานจัดท าวารสาร 
 

ประสานงานและจัดเตรียมต้นฉบับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วกิานดา เกษตรเอี่ยม 

นางสาววาสนา สิทธิผล 
 

วารสารออนไลน์ 
อาจารย์ไมตรี ริมทอง 
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