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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 

“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” 
โดย เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง 
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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คำนำ 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2020” ภายใต้แนวคิด ศาสตร์พระราชากับการพัฒนางานวิจัยภายใต้การเปลี่ยนแปลง 
จัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นเวที 
ให้คณาจารย์ นักศึกษา บัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานวิชาการ และ
ผลงานวิจัยอันเป็นการเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สาธารณชน และวงวิชาการทางการ
บริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด นิเทศศาสตร์ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ 
และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสหวิทยาการ และเพื่อสร้างเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) เล่มนี ้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารรวบรวม
ผลงานวิจัยที ่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู ้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมทั้งภายในและภายนอก
ตลอดจนผ่านการนำเสนอทั ้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และอ้างอิงทางวิชาการต่อไป 

คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการฯ ใคร่ขอบพระคุณ คณะกรรมการทุกฝ่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอ นักวิจัย นักวิชาการ 
นักศึกษา ผู้นำเสนอบทความ ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมทุกท่าน มา ณ ที่นี้ 
ฝ่ายดำเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” ในครั้งนี้ 
จะเป็นเวทีที่สร้างประโยชน์ด้านการวิจัย รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการได้ต่อไป 
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 ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความชื ่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
ที่เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้ร่วมมือกัน
จัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะการสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ นอกจากจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการแล้ว 
ยังเป็นโอกาสที ่ดี ที ่สมาชิกเครือข่ายจะทำงานร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรต่างๆ ที ่ม ีอยู ่อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9  และระดับนานาชาติครั้งที่ 2  “วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2020” จึงเป็นเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการ 
งานวิจัย นวัตกรรม และความร่วมมือด้านอื่นๆ เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้
มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
 ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจกับทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ที่ทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ  
ในครั้งนี้ ผมมีความเชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะทำให้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือของเรามีความแข็งแกร่งทางด้านการจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์  ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 

 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 

สารจากอธิการบด ีมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีปรัชญาในการจัดการศึกษา โดยมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนา ท้องถิ่น ซึ่งการวิจัยถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการแสวงหาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม  
เพื่อรับใช้และพัฒนาสังคม ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึงมุ่งส่งเสริมให้คณะวิชาต่างๆ  
จัดกิจกรรมทางวิชาการและการวิจัยที ่จะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพคณาจารย์และบัณฑิต  
ในสาขาวิชานั้นๆ ดังเช่นโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 
จัดโดยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่อว่า “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” ที่คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ 
 ขอแสดงความยินดีและชื่นชม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  และ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ ่มภาคเหนือ 
ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จด้วยดี และมีส่วนสำคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา สามารถเพิ่มพูนศักยภาพในการสร้างสรรค์ และ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในยุคประเทศไทย 4.0  พร้อมทั้งนำไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เพื่อก่อให้เกิดประโยชนสูงสุดต่อสังคม ประเทศชาติ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อไป 
 
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง) 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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 การเกิดความร่วมมือจนเรียกได้ว่า “เครือข่าย” นอกจากจะเป็นการย้ำเจตนารมณ์ของ
แนวคิดเดียวกันในการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังจะทำให้เกิดความร่วมมือเพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาอื่นๆอันจะนำไปสู่
ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิจัยในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งด้านวิชาการ การเรียน การสอน และการวิจัย ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
อีกทั้งยังช่วยสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับคณาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการมาเป็นอย่างดี อันเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ในภารกิจสำคัญของ
สถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตการบริการวิชาการ การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประชุมวิชาการการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2020” เป็นเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งยังเป็น
กิจกรรมทางวิชาการที่แสดงถึงพลังความร่วมมือทางวิชาการที่จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุนเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านคน สังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม 
 ขอขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือที่ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการ
วิชาการและ การวิจัย ขอให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ทุกประการ  
และให้ความร่วมมือดังกล่าว คงอยู่และยั่งยืนต่อไป 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย) 
    รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เครือข่าย
ความ ร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ โดยเฉพาะ  
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน 
ที่ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการ
วิชาการ  2020” เป็นเวทีเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับนักวิจัย อาจารย์และนักศึกษาของ
สถาบันเครือข่ายและ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการ งานวิจัย 
นวัตกรรม และความร่วมมือด้าน อื่นๆ เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้มีความ
เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า  

ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยขับเคลื่อน 
ผลักดัน ให้โครงการเดินหน้าต่อไปเพื่อการพัฒนางานวิจัยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน
ของแวดวงการศึกษา ไทยและต่างประเทศทั่วโลก และขออำนวยอวยพรให้การจัดการประชุมวิชาการ
ครั้งนี้ประสบความสำเร็จบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ในการจัดงานทุกประการ  

 
 

 
                                                                  (ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง) 

รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ของเครือข่ายคณะ

วิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ถือเป็นภารกิจสำคัญในฐานะที่เป็นสภาบัน
อุดมศึกษา และจากการจัดการประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักวิชาการ 
นักศึกษา และผู้ที ่สนใจเข้าร่วมกันเป็น จำนวนมาก ซึ่งการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับ
นานาชาติในครั ้งนี ้มีชื ่อว่า “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” มีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นเวทีให้
คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สาธารณชน ตลอดจนแวดวงวิชาการบริหารธุรกิจ การจัดการ  
ทรัพยากรมนุษย์ การตลาด นิเทศศาสตร์ การบัญชี การเงิน สหวิทยาการ และด้านอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในกลุ่มสาขาที่กล่าวมา และเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการสร้าง
เครือข่ายความทางวิชาชีพ   

ในนามของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ใน
ฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ และทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการจัดงาน สุดท้ายนี้
ขอให้การจัดประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ทุกประการ 
 

 
                                                       

                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์  เส็งพานิช) 
                                                                คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

                                                รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยึดมั่นในปรัชญาการทำงาน

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู ่การพัฒนาสังคมท้องถิ่นมาโดยตลอด การทำงานภายใต้ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยและการผลักดันเพื ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนท้องถิ ่นอย่างแท้จริงนั ้น  
จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการ ซึ่งผ่านกระบวนการศึกษาทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ตามระเบียบแบบแผนและกระบวนการทางวิชาการรวมไปถึงการมีส่วนร่วมจากชุมชน เพื่อนำไปสู่การ
ยอมรับทางสังคมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ที่เกิดผลกระทบต่อสังคมได้อย่างแท้จริง 

ในโอกาสที่เครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  โดยคณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติในครั ้งนี ้ นับเป็นโอกาสอันดีที ่นักวิชาการจะได้นำผลการศึกษาวิจัย 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ของตนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ คณาจารย์ และ
นักศึกษาจากต่างสถาบัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานวิจัย 
ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยที่มีคุณภาพ ไปสู่การพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์
ทั้งต่อองค์กร สังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั ้งที ่ 9 และนานาชาติ ครั ้งที ่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”  ครั ้ งนี ้  จะเป็นอีกก้าวหนึ ่ งของการพัฒนาองค์ความรู้ 
ทางวิชาการที่สามารถนำไปพัฒนา ต่อยอดและขยายผลสู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป 
 
 

 (รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
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 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง ได้มีความร่วมมือในการ 
สร้างเครือข่ายทางวิชาการในหลายกิจกรรม กิจกรรมที่สำคัญและเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา  
ก็คือการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติที่จัดขึ้นในทุกๆ ปี  โดยในปี พ.ศ. 2563 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”
เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจได้ส่งผลงาน
วิชาการและผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ มานำเสนอ เพื่อการเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์กร สาธารณชน และวงการวิชาการ ในศาสตร์ต่าง ๆ 

การประชุมทางวิชาการในครั ้งนี ้ เป็นการแลกเปลี ่ยนองค์ความรู ้และประสบการณ์ 
ทางวิชาการ และด้านการวิจัยทั้งในเครือข่ายและนอกเครือข่ายด้านงานวิจัย ของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ งานวิจัยประยุกต์และงานวิจัยในชั้นเรียนของคณาจารย์และนักศึกษา อันจะเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการให้กับอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย
และผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี 
  ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดโครงการการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” ขอให้การดำเนินงาน
ประสบความสำเร็จ เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ 
จะสามารถสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชา ชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป   
 

            
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 

     อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
 

 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป ็นสถาบันอุดมศึกษาที ่ผล ิตบัณฑิตที ่ม ีคุ ณภาพ 

ได้มาตรฐานสากล และเน้นความเป็นเลิศสายวิชาชีพครู พันธกิจเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ
และสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน การผลิตและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนโดยศาสตร์พระราชาและสานพลังประชารัฐสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้าพเจ้าผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ ้มสุข 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ใคร่ขอขอบคุณคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรและนักศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการที่ได้ทุ่มเท ทั้งกำลังความคิด กำลังกาย  
จนทำให้การดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั ้งที ่ 9 และระดับนานาชาติ ครั ้งที ่ 2  
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบพระคุณสมาชิกเครือข่าย
คณะวิทยาการจัดการทุกท่าน จากทุกมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ ่มภาคเหนือ 
ที่ได้มาร่วมกิจกรรมประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง และขอให้ดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
เกิดประโยชน์ต่อสังคมวิชาการ ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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สารจากประธานเครอืข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 

 
 
 
 

 
 
 คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มเข็งทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนานักศึกษา  
ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของคณะและมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมในเครือข่าย จนก่อให้เกิด 
การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระหว่างสถาบันของเครือข่าย 
 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
ได้จัดกิจกรรมการประชุมทางวิชาการระดับชาติทุกๆ ปี  โดยได้มีการหมุนเวียนกันเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมฯ ซึ่งครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน  โดยจัด โครงการประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” เพื่อเป็นเวที 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั้งในเครือข่ายและสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ  
 ซึ่งในนามของประธานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ขอขอบคุณนักวิจัย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ได้ส่งผลงานทางวิชาการ
เพื่อนำเสนอเผยแพร่และผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทุกท่าน ขอบคุณเจ้าภาพ ผู้ประสานงาน และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการประชุมครั้งนี้ ที่ได้มีส่วนในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางวิชาการที่จะเป็นโยชน์ 
ในการพัฒนางานวิชาการในองค์กรของตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายทางด้านวิชาการ 
ว ิชาช ีพ  ซ ึ ่งจะส ่งต ่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของของมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ กลุ ่มภาคเหนือ 
และสถาบันอุดมศึกษาของไทยให้มีความเข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้นไป 

       
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์  ชมระกา) 
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

และประธานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
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สารจากคณบดี มหาวิทยาลัยในเครอืข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
 
 
 

 
 

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ทั้ง 8 สถาบัน เป็นเครือข่ายที่มุ่งเน้นให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ และ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และกิจกรรม
ต่างๆ ระหว่างเครือข่ายที่ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของเครือข่ายคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2020” จัดขึ้นโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เจ้าภาพหลัก  
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือของเครือข่าย ที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา 
และผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านงานวิจัย สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไป
ประยุกต์และพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป 

ในนามของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอขอบคุณคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้เป็นเจ้าภาพหลัก ผู้ประสานงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการประชุมวิชาการที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกัน  
ในครั้งนี้ จะสามารถขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการให้เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาศักยภาพ  
และคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือให้กว้างขวางต่อไปในอนาคต 
 
  
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ) 
    คณบดีคณะวทิยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
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สารจากคณบดี มหาวิทยาลัยในเครอืข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
 

 
 
 

 
ด้วยปัจจ ุบ ันการสร ้างเคร ือข ่ายทางว ิชาการมีความสำคัญและจำเป ็นอย ่างย ิ ่ งต่อ

สถาบันอุดมศึกษามากขึ้น เนื่องจากเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั้งด้ านการสอน 
และการวิจัย ด้วยเหตุนี้เมื่อปี พ.ศ. 2553 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือรวม  
8 แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการลงนาม
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและได้จัดกิจกรรมทางวิชาการแล้วหลายกิจกรรม 
 เพื่อสร้างความต่อเนื่องในความร่วมมือทางวิชาการและผลงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือจึงร่วมมือสานต่อการจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั ้งที่ 9  
และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติขึ ้น ในวันที่  
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
 ในนามของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอขอบคุณนักวิจัย  
จากสถาบันต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญและเข้าร่วมนำเสนอบทความในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัด
ประชุมวิชาการนี้จะเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์  
ด้านการวิจัยระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ และหรือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
ของสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปให้เผยแพร่และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
  
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลดำ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

 
 
 
 
 
 

 เครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (8 แห่ง) ประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ การเรียนการสอน บริการวิชาการ การวิจัยและการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การจัดประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ เป็นกิจกรรมหนึ่งที ่สำคัญของเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ  
ที่ได้มีการจัดอย่างต่อเนื่อง  

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2020” ครั้งนี้กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื ่อเป็นเวทีในการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ อันนำไปสู่ประโยชน์แห่งการสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ  

สุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมนำเสนอผลงานทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 
โดยบทความของทุกท่านจะได้รับการเผยแพร่และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่าย 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (8 แห่ง) ในคราวต่อๆ ไป 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ) 
    คณบดีคณะวทิยาการจัดการ 

                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2020” ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนางานวิจัยภายใต้การเปลี่ยนแปลง เป็นเวทีที่จะช่วย
สร้างเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาได้เสนอผลงานวิจัยที่จะนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจและพัฒนาชุมชน
ท้องถิน่ตามศาสตร์พระราชา นอกจากนี้ยังเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย 
ซึ่งจะก่อให้เกิดต้นทุนทางการวิจัยที่จะขยายผลไปสู่งานวิจัยที่เกิดมูลค่าทางวิชาการได้มากย่ิงขึ้น 

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน  
ทางวิชาการ ซึ ่งจะนำไปสู ่การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการวิจัย การจัดการเรียนการสอ น 
ให้ทัดเทียมสถาบันการศึกษาอื ่นๆ ทั ้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั ้งนำไปประยุกต์ใช้  
องค์ความรู้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 

 
 

 
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย) 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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การผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษานั ้น เป็นสิ ่งที ่สำคัญ 

เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถของบุคคลในการทำวิจัย 
โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม เพื่อเป็นการแก้ปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง 
การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2020” เกิดขึ ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เพื่อร่วมกันจัดเวทีที่ช่วยส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษา ได้นำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน อีกทั้ง  
ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อนำเอาผลลัพธ์ 
ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติตามพันธกิจ  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป 
 ในนามของคณะว ิทยาการจ ัดการ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง  ขอขอบพระคุณ  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่
ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ  ในครั้งนี้ ขออำนวยอวยพรให้การจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ประสบ
ความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนัท์ ฐิติยาปราโมทย์) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
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 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง ได้มีความร่วมมือในการ
สร้างเครือข่ายทางวิชาการในหลายกิจกรรม กิจกรรมที่สำคัญและเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา  
ก็คือการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติที่จัดขึ้นในทุกๆ ปี การจัดโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” 
ภายใต้แนวคิด ศาสตร์พระราชากับการพัฒนางานวิจัยภายใต้การเปลี่ยนแปลง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ร่วมกันจัดเวทีที่ช่วยส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้นำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ  
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อนำเอาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด  
ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาต ิตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป 
 ในนามของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ ่งเป็นเจ้าภาพหลัก 
ในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี ้ ใคร่ขอขอขอบพระคุณเครือข่ายความร่วมมือ จากคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ อีก 7 แห่ง และทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับการดำเนินการจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติครั ้งที ่ 9 และนานาชาติ ครั ้งที ่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” และในนามเจ้าภาพจัดการประชุม มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
ผลจากการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะสามารถสร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และ
นักวิจัย ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป   
 
 

(อาจารย์ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ระดับชาต ิ
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท ์ จันตะน ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
อาจารย์ ดร.ดวงใจ  ปินตามูล   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์  พูนพล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อาจารย์ ดร.ปวีณา  กองจันทร ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑีรา  อาษาศร ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระริน  เครือวรพันธุ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  บุญม ี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจ  ตู้พจ  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อาจารย์ ดร.ธนภูมิ  ปองเสงี่ยม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ 
    ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
อาจารย์ ดร.ฐิติมา  พูลเพชร    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาจารย์ ดร.สมพงษ์  สุเมธกชกร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
อาจารย์ ดร.ภวัต  ธนสารแสนล้าน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ 

ศูนย์นนทบุร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ  ชวนชม  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์  นิยม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์นาถ  ทนันชยั มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร  เบ้าธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิลล่า  พงศ์ยี่หล้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โรจนา  ศุขะพันธุ ์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภคพร  กระจาดทอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภชุงค์  เมนะสินธุ์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา  เตติวัฒน ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาจารย์ ดร.สุปัญญดา  สุนทรนนธ ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
อาจารย์ ดร.ภฤศญา  ปิยนุสรณ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์  อินทร์สวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
อาจารย์ ดร.ชินวัตร  เชื้อสระคู    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อาจารย์ ดร.กรธวัฒน์  สกลคฤหเดช  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชลบุร ี
อาจารย์ ดร.สุมนา  จันทราช    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
อาจารย์ ดร.กิ่งกนก  เสาวภาวงศ์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ดนัย  ไค่นุ่นภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ  ชัยดิเรก มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  

วิทยาเขตหัวหิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ  รัชชุศานต ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา  สัตโยภาส  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงตะวัน  พลอาจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภณิช  จันทร์สอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนัท์ ฐิติยาปราโมทย ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  ลมิป์ไพบูลย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์  ชมระกา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งดาว  จินดาเทวิน  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาศิริ  เขตปิยรัตน ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรษา  จิตต์มั่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์  นนทโคตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อาจารย์ ดร.วิสุทธิ์  สุขบำรุง    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อาจารย์ ดร.ฐิติวรดา  แสงสว่าง    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อาจารย์ ดร.พรรณนภา  เชื้อบาง   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย ์ ผลประเสรฐิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
อาจารย์ ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ระดับชาต ิ(ต่อ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
อาจารย์ ดร.วาสนา  จรญูศรีโชติกำจร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์  เส็งพานิช  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา  ศรสีุพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  นุสทิธิ ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย  นรากรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ  นิลดำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ  ใจผาวัง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  ลี้ตระกูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์  สิงห์ทองชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี  งามมีศร ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิราช  รัตนันต ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อาจารย์ ดร.สุวชัข  พิทักษ์ทิม    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อาจารย์ ดร.ลภัสวัฒน์  คล้ายแสง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย  เชื่อมวราศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษติญา  มูลศร ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิสนิี  ถิระธรรมสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร  อนุสรณ์พาณชิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา  โทนแก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาลัย  บุญทิม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
อาจารย์ ดร.ปาณิสรา  คงปญัญา    มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
อาจารย์ ดร.รักชนก  สมศักดิ ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
อาจารย์ ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
อาจารย์ ดร.เจน  จันทรสุภาเสน    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์  แซงภูเขียว   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
อาจารย์ ดร.อำพล  ชะโยมชัย    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
อาจารย์ ดร.ปิยะวัน  เพชรหมี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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อาจารย์ ดร.เอกชัย  แสงโสดา    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา  วันชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎิ์พนธิ์  พรรณรัตนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
อาจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ  ทิพยแสง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐิกุล  แก้วงาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชยา  เลือดชัยพฤกษ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
อาจารย์ ดร.สุเทพ ธรรมะตระกูล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
อาจารย์สุภาพร  ชูสาย    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ระดับนานาชาติ 
Asst. Prof. Dr. Leela Tiangsoongnern Dhurakij Pundit University 
Asst. Prof. Dr. Adilla Pongyeela  Dhurakij Pundit University 
Asst. Prof. Dr. Bhubate Samutachak Institute for Population and Social 

Research, Mahidol University 
Asst. Prof. Dr. Teerasak Khanchanapong Thammasat university 
Charunya Parncharoen    Dhurakij Pundit University 
Dr. Norapol Chinuntdej   Ramkhamhaeng University 
Dr. Nuchsara Pringviriya   Songkhla Rajabhat University 
Assoc. Prof. Dr. Nuttavong Poonpool Mahasarakham University 
Dr. Paweena Kongjan    Khon Kaen University 

 Dr. Tosaporn Mahamud    Kasembundit university 
Asst. Prof. Dr. Pisate chaidirek  Stamford University 
Dr. Ampol chayomchai   Phetchabun Rajabhat University 
Dr. B. Yamuna Krishna    Alpha College of Engineering India 
Asst. Prof. Dr. Paul J. Grote  Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
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สารบญั 
 

การนำเสนอภาคบรรยาย ระดับชาติ กลุ่มที่ 1 ด้านบริหารธุรกิจ นำเสนอห้อง 14601  
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์  ชมระกา 
 

R1-601 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมบ้านดอยสะโง้ะ  
ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  

สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ 1 

R2-601 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ 
ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

พระสุนทร วอนไลวัน 13 

R3-601 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสมุนไพรพื้นถิ่น  
โดยคุณค่าของภูมิปัญญา ชุมชนแม่วิน อำเภอแม่วาง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

จินดาภา ศรีสำราญ 27 

R4-601 การสรางปฏิสัมพันธกับลูกคาในการพาณิชยดิจิทัล : 
กรณีศึกษาความคิดเห็น ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

รัฐ ใจรักษ์ 41 

R5-601 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า 
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

มลฤดี เหมนิล 53 

R6-601 การปรับปรุงวิธีคัดเลือกรถบรรทุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางโลจิสติกส์ 

จตุรพร แก้วเหลือง 65 

R7-601 การพัฒนาโมเดลภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย 

นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ ์ 73 

R8-601 พฤติกรรมความต้องการซื้อและความต้องการผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึกของนักท่องเที่ยว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

สุกัญญา สุทธาวาสน์ 86 

R9-601 อัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์ 
ปกาเกอะญอ บา้นโป่งนำ้ร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 

ชุตินิษฐ์ ปานคำ 98 

R10-601 ศักยภาพของป่าชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนว 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง กรณีศกึษาป่าชุมชนบา้นห้วยหินฝน 
ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

มัลลิกา ทองเอม 112 

 
 

 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

สารบญั(ต่อ) 
 
การนำเสนอภาคบรรยาย ระดับชาติ กลุ่มที่ 2 ด้านบริหารธุรกิจ นำเสนอห้อง 14602  
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย ์ อินต๊ะขนั 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ  ชวนชม 
 

R1-602 การวิเคราะห์ต้นทุนและความคุ้มค่าของหลักสูตร 
ในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ธัญชนิต ควรคิด 122 

R2-602 รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการดำเนินกิจการเพื่อสังคม
สำหรับหนุนเสริมระบบบริหารจัดการขยะชุมชน 
แบบมีส่วนร่วม อบต.ป่าคา จ.น่าน 

เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง 134 

R3-602 คุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
เมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

นายกิตติภัค ดานขุนทด 146 

R4-602 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาวัสดุอุตสาหกรรม ของนักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

สนธยา วันชัย 156 

R5-602 การใช้เทคนิคการสอนเพื่อฝึกการคิดและวิเคราะห์ 
กรณีศึกษาการหาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ตำบล
บ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

ธนพร รังสิกรรพุม 170 

R6-602 การศึกษาปัจจัยพฤติกรรมของผู้รับซื้อผลผลิตกาแฟ  
ในระบบวนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 

กัลยรัตน ์คำพรม 183 

R7-602 บทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผน 
ด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม 

วนิศักดิ์ ภูดีทิพย์ 198 

R8-602 การบริหารงานผลิตโดยใช้เทคนิคการลดความสูญเปล่าด้วย
หลักการ ECRS กรณีศึกษา: โรงงานในจังหวัดขอนแก่น 

เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา 210 

R9-602 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผัก ผลไม้อินทรีย์ 
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ศรีไพร สกุลพันธ์ 221 

R10-602 แนวทางการบริหารจัดการขยะของชุมชน  
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

ดนัย ลามคำ 235 

 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

สารบญั(ต่อ) 
 
การนำเสนอภาคบรรยาย ระดบัชาติ กลุ่มที่ 3 ด้านการท่องเที่ยวและนเิทศศาสตร ์นำเสนอห้อง 14603 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย 
 

R1-603 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักโฮสเทลของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

อิสระพงษ์ ศิริตัน 246 

R2-603 การพัฒนารูปแบบการจัดการทางธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรองรับการให้บริการ
นักท่องเที่ยวสูงอาย ุ

เจนจิรา เงินจันทร์ 258 

R3-603 กลยุทธ์การลงทุนภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ของชุมชนบ้านเสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

พริมาดา บัวหลวง 275 

R4-603 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน 
บ้านท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

นุชษรา พึ่งวิริยะ 291 

R7-603 การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา
บ้านด่านนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ์ 

อุษณีย ์มากประยูร 304 

R8-603 บทบาทเทศบาลตำบลนาอ้อในการจัดการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

พรนภา นครภักดี 318 

R9-603 การพัฒนากลไกการจัดการโลจิสติกส์และเส้นทางการท่องเที่ยว
โดยชุมชน: บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

ศิรญา จนาศักดิ ์ 331 

R10-603 การสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิส่วนบุคคลบนสื่อสังคม 
ออนไลน์ 

นภาพร ผ่องศรี 348 

R11-603 อิทธิพลของปัจจัยแรงจูงใจต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
ของพนักงานโรงแรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เกวลิน วีระศักดิ์ 356 

 
 

 
 
 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

สารบญั(ต่อ) 
 

การนำเสนอภาคบรรยาย ระดับชาติ กลุ่มที่ 4 ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสหวิทยาการ นำเสนอห้อง 14605  
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณณา  ตั้งวรรณวิทย์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย  นรากรณ ์
 

R1-605 ระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ชวลิต ใจหล่อ 368 

R2-605 ระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋าเดินทาง ธนากร ภาระธัญญา 381 

R3-605 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจยั
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

พงศกร อิสลาม 392 

R4-605 ระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พงษ์เพชร ศรีบุตร 400 

R5-605 ระบบข้อสอบออนไลน์วัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

พฤกษ์คเดช ตระกลูนิ่มนวล 409 

R6-605 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา ชาญณรงค์ คำผล 417 

R9-605 การประยุกต์ใช้หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ในสังคมผู้สูงอายุ พิชญา วงศ์ไวศยวรรณ 429 

R10-605 แนวทางการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  
ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

ทรงวุฒิ อยู่ทน 441 

R11-605 การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ปวริศ ซุ่นห้วน 454 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

สารบญั(ต่อ) 
 

การนำเสนอภาคบรรยาย ระดับชาติ กลุ่มที่ 5 ด้านสหวิทยาการ นำเสนอห้อง 14606  
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษติญา  มูลศร ี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร  ประสมทอง 
 

R1-606 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 

ภาณุพันธุ์ ศิลากุล 466 

R2-606 การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน  
บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด 

มณีรัตน์ วงษ์อัยรา 477 

R3-606 วิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่และยุทธศาสตร์การพัฒนากับ 
ภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

ธนาวุธ พุทธาคำ 488 

R4-606 การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่อประชาชน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว 
จังหวัดอุดรธานี 

อภิวรรธน ์ปัดถาวะโร 499 

R5-606 คุณภาพการบริการของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 

ภารดี นทีพิทักษ์ 510 

R6-606 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

วนิดา หุปะกา 522 

R7-606 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ของห้องสมุดสีเขียว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

นันทิตา ปานเจริญ 534 

R8-606 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะพื้นที่
สำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านดอยสะโง้ะให้เอื้อ

ต่อการอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพที่ดีขึ้น ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้รูปแบบการมี 
ส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ จำนวน 335 คน สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ พบว่าเป็นชาวอาข่า 
ร้อยละ 72 ชาวไทยใหญ่ร้อยละ 15 ชาวไทยพื้นเมืองร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เป็นชาย อายุ 51-60 ปี อาชีพเกษตรกร 
ไม่ได้เรียนหนังสือ ขยะที่พบมากที่สุดในดอยสะโง้ะ คือ ขยะอินทรีย์ร้อยละ 58.79 รองลงมาเป็นขยะรีไซเคิลร้อยละ 
27.45 การกำจัดขยะมูลฝอยที่เกิดจากครัวเรือนด้วยวิธีการนำไปเลี้ยงสัตว์มากที่สุดร้อยละ 48.79 รองลงมา กำจัด 
ขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาร้อยละ 22.58 ค่าต่ำสุด คือ การนำขยะไปทิ้งตามริมทางร้อยละ 3.22 ชุมชนบ้าน 
ดอยสะโง้ะขาดความรู้การจัดการขยะและใช้วิธีกำจัดขยะไม่ถูกต้อง เช่น ไม่คัดแยกขยะ นำขยะไปทิ้งในป่าชุมชน  
ไม่คัดแยกขยะที่เป็นอันตราย ใช้วิธีการเผาขยะรวมกัน และจากการบ้านดอยสะโง้ะเป็นแหล่งท่องเที ่ยว มี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจำนวนมาก ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ก็เกิดปัญหาตามมา คือ จำนวนขยะที่
มากขึ้นและการกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง คือ การไม่คัดแยกขยะแล้วนำไปเผาทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น การแก้ไขปัญหานี้จึงทำการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยประชุมและวาง
แผนการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ครู และ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในชุมชน จำนวน 20 คน ขั้นตอนต่อมาอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน 
จำนวน 335 คน ในเรื่องวิธีการจัดการขยะที่ถูกต้องและสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและคนใน
ชุมชนจะต้องร่วมมือกันในการจัดการขยะ โดยก่อนเข้าอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่คิดว่าการจัดกำจัดขยะเป็นหน้าที่

ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ มีความรู้และตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย (X̅=2.05) หลังการอบรม 
ผู้เข้าอบรมตอบว่าสามารถจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนได้ด้วนตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการจัดขยะมูลฝอย

จากภาครัฐ มีความรู้และตระหนักถึงการจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภทในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (X̅=3.91) ส่วนการ
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ติดตามผล พบว่า ชุมชนบ้านดอยสะโง้ะมีการนำความรู้ไปใช้ในการจัดการขยะ โดยมีความรู้และการนำไปปฏิบัติใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ย (X̅=3.41)  
 
คำสำคัญ : การจัดการขยะ,  การมีส่วนร่วม  
 

Abstract 
The objective of this research was to increase the waste management capability of Baan 

Doi Sa-Ngo community to facilitate better living and environmental quality.  The quantitative and 
qualitative research methods were used in this study by using Participatory Action Research:  PAR 
model.  The research tools used were a record form, focus group, questionnaire, and interview 
form. The results of the study found that:  

The samples used in the quantitative research method were 335 samples by an accidental 
sampling.  It revealed that there were 72 percent of Akha people, 15 percent of Thai Yai people, 
and 13 percent of native Thai people. Most are men aged 51-60 years, farmers and none-educated. 
The most common waste in Doi Sa-Ngo was 58. 79% of organic waste, followed by 27. 45% of 
recyclable waste.  The waste disposal from households used for animal food had the most 
percentage; 48 .79% , followed by waste burning; 22 .58% and the lowest percentage was waste 
disposal along the roadside of the community was 3.22%. In addition, Baan Doi Sa-Ngo community 
lacked knowledge of waste management and incorrect methods of waste disposal, such as not 
separating waste and disposing of waste in community forest, and not separating harmful waste.  

Due to Ban Doi Sa-Ngo was a tourist destination and many tourists visiting, it caused people 
in the community to earn more. However, there was an increasing amount of waste and the wrong 
disposal of waste, for example; not separating the waste and burning.  This caused environmental 
problems and it was harmful to the health of the people in the area.  Therefore, the solution to 
this problem was doing a qualitative research by meeting and planning to solve problems consisting 
of 20 officers of the Sridon Mun Sub-district, Administration Organization, Public Health volunteers, 
headmen, teachers and tour operators in the community.  Then, there was workshop training for 
335 people in the community about proper waste management methods and raising awareness of 
waste problems and people in the community must cooperate in waste management. Before the 
training, most participants thought that waste disposal was a duty of government officials, having 

knowledge and awareness of solid waste problems at a low level ( X̅=2.05) .  After training, 
participants responded that they could manage solid waste in their household by themselves 
without relying on the waste management from the government, having knowledge and awareness 

of solid waste problems at a high level ( X̅=3.91) , and for follow-up, it was found that Ban Doi  
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Sa-Ngo community had applied knowledge in waste management with knowledge and 

implementation at a high level (X̅=3.41). 
 

Keywords : Waste Management,  Public Participation 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ก ่อให้เก ิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  สังคมและ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก อีกทั้งจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจึงมีการบริโภคเพิ่มมากขึ้น ปัญหาที่ตามมา 
ก็คือ ทำให้เกิดวัสดุเหลือใช้ที่เรียกว่า “ขยะ” ซึ่งหากขยะมูลฝอยไม่ได้มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย อากาศเป็นพิษ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สะสมของเชื้อโรคและพาหะ 
เชื้อโรคมาสู่มนุษย์ ทำให้ประชาชนเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk) เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดิน
หายใจ เป็นต้น  

ปัจจุบันขยะมูลฝอยได้ทวีความรุนแรงมากขึ ้นเนื ่องจากปริมาณขยะมูลฝอยมีมากขึ ้น  ในขณะที่
ความสามารถในการกำจัดมีจำกัด เช่น ไม่สามารถหาที่ดินเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยในระยะยาวได้  รวมทั้งขาดแคลน
เครื่องมืออุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ ทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง เกิดปัญหา
ด้านทัศนียภาพและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ขยะนับเป็นปัญหาที่สำคัญทั้งในชุมชนเมือง
และท้องถิ่นทุกระดับ โดยปริมาณขยะและของเสียอันตรายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่สามารถกำจัดได้ทัน
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปัญหาและความรุนแรงกลายเป็นภาระในการกำจัดต่อไป (สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศ
ไทย ปีพ.ศ.2559, 2560 : 4) 

จังหวัดเชียงรายม ี18 อำเภอ โดยอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มี 6 ตำบล 70 หมู่บ้าน ในปีพ.ศ.2559 
จังหวัดเชียงรายมีปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง 13,277 ตัน 
(สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปีพ.ศ.2559, 2560 : 30) อำเภอเชียงแสนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
คือ ดอยสะโง้ะ ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยว จากการลงพื้นที่พบว่าขยะจากนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวบนดอยสะโง้ะจะเป็นขยะที่ไม่มีการคัดแยก เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางลงจากดอยสะโง้ะก็จะทิ้งขยะถุงดำ
ตามข้างทาง เป็นการสร้างปัญหาให้กับประชาชนในบ้านดอยสะโง้ะและใกล้เคียง อีกทั้งประชาชนในบ้านดอยสะโง้ะ
ไม่ได้มีการคัดแยกขยะแล้วกำจัดด้วยการเผา จึงก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ  

การวิจัยในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้และเพิ่มความสามารถในการจัดการขยะให้แก่ชุมชนดอยสะโง้ะ ผลจากการ
วิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนารูปแบบในการจัดการปัญหาขยะ  ทำให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการจัดการขยะที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอยให้เอื้อต่อการอยู่อาศัยและสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

ให้กับชุมชนบ้านดอยสะโง้ะ หมู ่7 ตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
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กรอบแนวคิดการดำเนินโครงการ  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการดำเนินโครงการ 
  

แนวความคิดเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ประเภทและการจัดการขยะมูลฝอย 
ความหมายของคำว่าขยะมูลฝอย 
ตามพระราชบัญญัติร ักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.2535  

“มูลฝอย” หมายถึงเศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือ
ซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนนตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น คำว่า“ขยะ”หรือ“มูลฝอย”หรือ“ขยะ
มูลฝอย”เป็นคำที่มีความหมายเหมือนกัน คำว่า “มูลฝอย” (Solid Wastes) มีความหมายครอบคลุมกว้างขวาง ซึ่ง
อาจหมายถึงและรวมถึงของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ หรือกระบวนการผลิตทางเกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรม เช่น มูลฝอยในชุมชน (Municipal Solid Wastes) มูลฝอยหรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
(Industrial Wastes) มูลฝอยติดเชื้อ (Infectious Wastes) จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เป็นต้น  

ประเภทขยะมูลฝอย  
ขยะมูลฝอย สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้  
1. ขยะทั่วไป (General Waste) เป็นขยะจากสานักงาน ถนนหนทาง การก่อสร้าง ได้แก่ เศษไม้ กิ่งไม้ 

แก้ว กระเบื้อง ยาง เศษอิฐ กรวด ทราย ถุงพลาสติก เศษปูน อิฐหัก หิน ขยะประเภทนี้ไม่เกิดการย่อยสลายและ 
เน่าเหม็น การกำจัดขยะทั่วไป ควรคัดแยกขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ก่อนการกำจัด  

2. ขยะย่อยสลายได้ หรือขยะอินทรีย์ (Organic Waste) เป็นขยะจากครัวเรือน ภัตตาคารโรงอาหาร 
ตลาดสด และการเกษตรกรรม ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้ ซากสัตว์มูลสัตว์ ขยะประเภทนี้จะเป็น

สภาพปัญหา และการจัดการขยะของครัวเรือนใน 
ชุมชนบ้านดอยสะโง้ะ หมู ่7 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

 
 

 
อบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ให้กับประชาชนในชุมชนบ้านดอยสะโง้ะ หมู่ที่ 7 

ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ผลการเรียนรู้เพื่อการจัดการขยะของครัวเรือนในบ้านดอยสะโง้ะ หมู ่7 
ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

 
 ประชาชนในบ้านดอยสะโง้ะ มีความรู้ในการกำจัดขยะทั้ง 4 ประเภทสามารถ 

กำจัดขยะได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  
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พวกย่อยสลายและเน่าเปื่อยได้ง่าย เพราะเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีความชื้นค่อนข้างสูง การกำจัดขยะประเภทนี้
ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการหมักทำปุ๋ยก่อน  

3. ขยะรีไซเคิล หรือขยะท่ีสามารถนำไปขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ อโลหะ  
4. ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย (Hazardous Waste) เป็นขยะจากสถานพยาบาลหรืออื่นๆ ซึ่งต้องใช้

กรรมวิธีในการทำลายเป็นพิเศษ ได้แก่ วัสดุที่ผ่านการใช้ในโรงพยาบาล แบตเตอรี่ กระป๋องสี พลาสติก ถ่านไฟฉาย 
เป็นต้น  

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  
กระบวนการกำจัดมูลฝอยนั้น จุดเริ่มต้นที่สำคัญคือ การผลิต หรือ การทิ้งมูลฝอย ดังนั้นกิจกรรมการทิ้ง

ขยะมูลฝอยจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้น จึงขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ใช้วัสดุนั้น ซึ่งการกำจัดขยะมูลฝอยและการลดปริมาณมูลฝอย
จากแหล่งที่เกิดนั้น ควรพยายามมุ่งหลีกเลี่ยงหรืองดการใช้หรือบริโภคสิ่งของบางชนิด ซึ่งการปฏิบัติส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความร่วมมือของประชาชน ตัวอย่างของวิธีการลดปริมาณมูลฝอยตามแนวทางของกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้คือมีดังต่อไปนี้ 

1. การลดปริมาณขยะมูลฝอย (Reduce)  
การลดปริมาณขยะมูลฝอยสามารถทำได้ดังนี้  
1) การพยายามลดปริมาณขยะมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้น เช่น ใช้สินค้าที่มีความคงทนถาวร และมีอายุการ 

ใช้งานนาน หรือ เลือกใช้สินค้าชนิดเติม  
2) การลดปริมาณวัสดุเป็นการพยายามเลือกใช้สินค้าที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่แทนบรรจุภัณฑ์ที่

มีขนาดเล็ก เพื่อลดปริมาณของบรรจุภัณฑ์ที่จะกลายเป็นขยะมูลฝอย  
2. การนำมาใช้ซ้ำ  
โดยการนำขยะมูลฝอยเศษวัสดุมาใช้ใหม่อีก หรือเป็นการใช้ซ้ำ ใช้แล้วใช้อีก ๆ เช่น ขวดน้ำหวาน นำมา

บรรจุน้ำดื่ม ขวดกาแฟที่หมดแล้วนำมาใส่น้าตาล นั่นคือเป็นการพยายามใช้สิ่งของต่างๆ หลายๆ ครั้ง ก่อนที่จะทิ้ง
หรือเลือกใช้ของใหม ่ 

3. การนำมาแก้ไข (Repair) 
โดยการนำวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งจะทิ้งเป็นมูลฝอยมาซ่อมแซมใช้ใหม่ เช่น เก้าอี ้ 
4. การแปรสภาพและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่  
โดยการนำวัสดุมาผ่านกระบวนการเพื่อผลิตเป็นสินค้าใหม่  นั ่นคือการนำขยะมูลฝอยมาแปรรูปตาม

กระบวนการของแต่ละประเภท เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจากเดิมแล้วนากลับมาใช้
ใหม่ เช่น พลาสติก กระดาษ ขวด โลหะต่างๆ นำกลับมาหลอมใหม่  

5. การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษ  
โดยการหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ทำลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น โฟม ปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์

ที่ย่อยสลายยาก หลีกเลี่ยงการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
การจัดการขยะมูลฝอยแบบ 3R ประชารัฐ  
เป็นการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางเพื่อให้การจัดการมีประสิทธิภาพขึ้น แบบเป็น 3R ดังนี้ (กรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2560)  



 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

6 

1. Reduce ลดการใช้ (คิดก่อนใช้) ลดการใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้า หรือตะกร้าแทน ทานข้าวที่ร้าน 
ทานให้หมด ใช้กล่องโฟมย่อยสลายได้ หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้า ชนิดใช้ครั้งเดียว ใช้แก้วน้ำ ส่วนตัว หลีกเลี่ยง
สินค้าที่มีหีบห่อบรรจุภัณฑ์หลายชั้น ใช้ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ แทนการใช้กระดาษทิชชู 

 2. Reuse ใช้ซ้ำ (ใช้ให้คุ้มค่า) ใช้กระดาษทั้ง 2 ด้าน บริจาคทั้ง 2 ด้าน บริจาคหรือขายสิ่งของที่ไม่ใชแ้ล้ว 
สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ใหม่ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง ซ่อมแซม อุปกรณ์สิ่งต่างๆ เสื้อผ้าเก่านำไปบริจาคหรือนำมา
ทำไม้ถูพื้น ใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำหลายครั้งก่อนทิ้ง  

3. Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ การคัดแยกขยะที่สามารถรีไซลเคิล เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก และ
โลหะ/อโลหะ ออกจากขยะประเภทอื่นๆ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ นำขยะ อินทรีย์มาใช้ประโยชน์ เช่น ทำน้ำหมัก
ชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ผลิตแก๊สชีวภาพ 

หลักการของ CBM  
การจ ัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM) คือ 

กระบวนการจัดการขยะแบบผสมผสาน มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะ ณ แหล่งกำเนิดขยะ ได้แก่ ครัวเรือนต่างๆ 
ในชุมชนเพื่อลดปัญหาและต้นทุนการจัดการขยะมูลฝอยโดยทั้งภาครัฐและประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน  เพื่อ
พัฒนาชุมชนให้สะอาดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 
1. การคัดแยกขยะเป็น 2 ประเภท คือ ขยะรีไซเคิลที่สามารถนำไปขายได้และขยะเศษอาหารเพื่อนำไป

หมักเป็นปุ๋ยหรืออาหารสัตว์ 
2. ลดปริมาณถังขยะบนท้องถนนและจัดระบบการเข้าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนตรงตามเวลา 
3. สำนักงานเขตจะต้องลดค่าธรรมเนียมการเก็บขยะหากชุมชนมีการคัดแยกขยะอินทรีย์ไปจัดการ เช่น 

หมักทำปุ๋ย ทำอาหารสัตว์ ทำให้ปริมาณมูลฝอยลดลง 
4. ติดตามผลการดำเนินการ โดยเก็บข้อมูลปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่รวบรวมได้  ปริมาณเศษอาหาร และ

สรุปผลการดำเนินการ เพื่อเป็นตัวชี้วัดการจัดการ 
5. สร้างเครือข่ายไปยังชุมชนใกล้เคียงโดยการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 
ดังนั้น การทำงานตามหลัก CBM ในชุมชนจึงช่วยแก้ปัญหาทั้งด้านสุขภาพและสังคม เพราะทำให้ปัญหา

ขยะสะสม กลิ่น น้ำชะขยะ แหล่งสะสมเชื้อโรคลดลง และทำให้คนในชุมชนมีโอกาสพบปะ แก้ปัญหาร่วมกันซึ่ง
สามารถขยายผลไปถึงการแก้ปัญหาอื่นๆในสังคมชุมชนได้ (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ : 2545) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นภัสภร ทองพราย บุยเลิศ วงโพธิ์ และธีวัฒน์ รังกุพันธ์.(2556). การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความรู้และ

การปฏิบัติเกี ่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มี
วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  2) เปรียบเทียบ 
ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ พื้นที่ที่ใช้การศึกษาตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประชากร
จำนวนครัวเรือน 1,254 ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 297 คน จากหัวหน้าครัวเรือนครัวเรือนละ 1 คน โดยใช้ 
ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบกำหนดโควต้า เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติและ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่าความเชื่อมั่น และการทดสอบค่าที ผลการศึกษาพบว่า 



 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

7 

ประชาชนในตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ใน
ระดับมาก แต่การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนมีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย  

วีรกาล อุปนันท์ (2556) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อศึกษา
พฤติกรรมในการกำจัดขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่  และเพื่อศึกษาแนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วน
ร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิเคราะห์จากแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในพื้นที่
มีพฤติกรรมในการกำจัดขยะมูลฝอยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอย และร่วมลดปริมาณขยะมูลฝอย ส่วนแนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยควรมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ 
แหล่งกำเนิด โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด  และดำเนิน
กิจกรรมด้านการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน 
ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาครัฐส่วนกลาง 

จันทร์เพ็ญ มีนคร (2554) ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนของชุมชนและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน  
และเพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการขยะในเขตพื้นที่ตำบลบางนางลี  
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการ 
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จำนวน 350 ชุด รวมทั้งใช้กลุ่มตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะของตำบลบางนางลี่  
ประธานชุมชนทำการวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผล
การศึกษาพบว่า ในภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการขยะ อยู่ในระดับปานกลาง คือ การนำ
ถุงผ้าหรือภาชนะอื่นไปตลาดเพื่อใส่ของแทนการใส่ถุงพลาสติก  ไม่มีส่วนร่วมในการคิดวางแผนในกิจกรรมหรือ
โครงการ มีส่วนร่วมในการประชุมและทราบถึงปัญหาสาเหตุ มีส่วนร่วมการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมาก มีการคัดแยกประเภทมูลฝอยทำให้สามารถวางแผนในการจำกัดมูลฝอยครั้งสุดท้ายได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หรือชักชวนให้ร่วมทำกิจกรรม เข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมหรือโครงการ ซึ่งดูได้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่ทางตำบลบางนางลี่เป็นผู้กำหนด เช่น 
กิจกรรมโครงการจัดรถคัดแยกขยะออกให้บริการ กิจกรรมรณรงค์จัดทิ้งขยะให้เป็นที่ทางหรือการคัดแยกขยะที่  
จัดทิ้ง กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะด้วยวิธีต่างๆ กิจกรรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการคัดแยก
ขยะ คือประชาชนยังมีโอกาสในการเข้าไปร่วมขั้นตอนการค้นหาปัญหา การกำหนดแนวทางแก้ไข 

กัญญา จาอ้าย (2549) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนสันกลาง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วม กับประชาชน ผู้นำชาวบ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ผลการศึกษาพบว่าการใช้  
เอไอซี Appreciation Influence Control (A-I-C) เป็นกระบวนการทำให้กลุ่มตัวอย่างผู้นำชาวบ้าน และสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการรับรู ้ถึงปัญหา กำหนดเป้าหมาย คิดค้นวิธีการแก้ปัญหา และการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและทำให้เกิดกิจกรรมโครงการที่ได้ดำเนินงานในชุมชนคือ 1.โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอย 2.โครงการจัดตั้งกองทุนขยะมูลฝอย และ 3.โครงการหน้าบ้าน 
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น่ามอง จากการติดตามการดำเนินการโครงการพบว่าคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชาวบ้านได้ไป
ทัศนะศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยได้จัดตั้งกองทุนขยะมูลฝอยและได้ริเริ่มโครงการฝึกอบรมการทำขยะมูล
ฝอยเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ เอ็นไซม์และบำบัดของเสีย รวมทั้งได้ดำเนินโครงการหน้าบ้านน่ามอง ซึ่งสรุปว่าเทคนิค 
เอไอซี ทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการยอมรับ และรู้สึกว่าเป็นเจ้าของปัญหา อันนำไปสู่การแก้ไข
ร่วมกัน 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาเร่งด่วนของหลายชุมชน ประชาชนในชุมชนตื่นตัวและ
มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะ จากงานวิจัยพบว่าหากประชนชนมีส่วนร่วมจะทำให้สามารถจัดการปัญหาขยะ
ได้ดีขึ้น ส่วนแนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยควรมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด โดยการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด  และดำเนินกิจกรรมด้านการลด คัดแยก 
และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
ภาครัฐส่วนกลาง ดังนั้นจึงควรให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมจะทำให้การบริหารจัดการปัญหาขยะมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
การวิจ ัยครั ้งน ี ้ เป ็นการวิจ ัยเช ิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้ร ูปแบบการวิจ ัยแบบมีส ่วนร่วม  

(Participant Research : PAR) โดยมีวิธีการวิจัยดังต่อไปนี้ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านดอยสะโง้ะ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนมูล 

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 2,048 คน  
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนดอยสะโง้ะโดยการสุ่มแบบบังเอิญ  โดยใช้สูตร

การคำนวณของทาโรยามาเนได้กลุ่มตัวอย่าง 335 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ประกอบไปด้วย 1.แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 2.แบบสอบถาม 

3.แบบประเมิน 4.แบบสัมภาษณ์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. สำรวจสภาพที่เป็นจริง ความต้องการและความจำเป็นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  
2. จัดอบรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังนี้ 1) ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก เกี่ยวกับขยะ ประเภท

ของขยะ การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 2) การทำปุ ๋ยชีวภาพ 3) การทำเสวียน 4)การทำแก๊สชีวภาพ  
5)การแปรรูปขยะเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ 6) ธนาคารขยะ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้และมีทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอย 

3. ทบทวนการดำเนินการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยการบูรณาการของหน่วยงานและชุมชน ได้
รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับขยะแต่ละประเภทของชุมชนบ้านดอยสะโง้ะ หมู ่7 ตำบลศรีดอนมูล 

 

ผลการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 335 คน ส่วนใหญ่จะเป็นชาวอาข่าร้อยละ 72 ชาวไทยใหญ่ร้อยละ 15 

ชาวไทยพื้นเมืองร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เป็นชาย อายุ 51-60 ปี ระดับการศึกษาไม่ได้เรียนและมีอาชีพเกษตรกร ขยะ
มูลฝอยที่มีมากที่สุดในดอยสะโง้ะคือขยะอินทรีย์ร้อยละ 58.79 รองลงมาได้แก่ขยะรีไซเคิล 27.45 ส่วนใหญ่กำจัด
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ขยะมูลฝอยที่เกิดจากครัวเรือนด้วยวิธีการนำไปเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 48.79 รองลงมาได้แก่กำจัดขยะมูลฝอยที่ที่เกิดจาก
ครัวเรือนด้วยวิธีการเผาร้อยละ 22.58 ต่ำสุดได้แก่นำไปทิ้งตามริมทางร้อยละ 3.22 ชุมชนขาดความรู้การจัดการขยะ 
กำจัดขยะอย่างไม่ถูกต้องตามหลักการ เช่น ไม่คัดแยกขยะ นำขยะไปทิ้งในป่าชุมชน ไม่คัดแยกขยะอันตรายใช้
วิธีการเผารวม มีการเผาขยะอินทรีย์ปนกับขยะทั่วไป และจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทาง
มาเที่ยวบ้านดอยสะโง้ะจำนวนมาก ทำให้ชุมชนดอยสะโง้ะมีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้ปัญหาตามมานั้นคือ จำนวนขยะที่
มากขึ้น และการกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักการคือการไม่คัดแยกขยะแล้วนำไปเผาทำให้เกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ การแก้ไขปัญหานี้ โดยการอบรมเพื่อให้ความรู้ สร้างความ
ตระหนักให้กับชุมชน  

ก่อนอบรมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าการจัดกำจัดขยะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐร้อยละ  

81.00 และมีความรู้และการตะหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยอยู่ในระดับน้อย (X̅ = 2.05) 
หลังการอบรมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่า สามารถจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนได้เอง โดย 

ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากภาครัฐร้อยละ 74.00 ทั้งความรู้และความตะหนักในการจัดการขยะ

มูลฝอยแต่ละประเภทอยูใ่นระดับมาก (X̅ = 3.91) 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้และความตะหนักในปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย     

รายการ X̅ S.D. ความหมาย 
1. ปัญหาการจัดการขยะเป็นปัญหาเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องรีบหา

วิธีการแก้ไข 
4.65 

 
.543 

 
มากที่สุด 

2. ปัญหาการจัดการขยะเป็นปัญหาเร่งด้วนที่ทุกคนต้องช่วนกันแก้ไข 4.80 3.40 มากที่สุด 
3. การคัดแยกขยะเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน 4.85 .364 มากที่สุด 
4. การทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่ว่างเปล่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องทำให้

ผู้อื่นเดือดร้อน 
4.34 .567 มากที่สุด 

5. ควรหลีกเลี่ยงการใช้โฟมหรือถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ 4.58 .497 มากที่สุด 
6. ขยะเปียกย่อยสลายง่าย สามารถทิ้งที่ไหนก็ได้ 1.06 .242 น้อยที่สุด 
7. ถนนหรือที่สาธารณะที่มีขยะอยู่แล้ว สามารถทิ้งขยะได ้ 1.05 .211 น้อยที่สุด 
8. เทศบาลควรให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการกำจัดอย่างถูก

วิธีให้ประชาชนทราบ 
4.63 .486 มากที่สุด 

9. เทศบาลควรอบรมการแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ประชาชนมีรายได้
มากขึ้น 

4.51 .504 มากที่สุด 

10. เทศบาลควรอบรมวิธีการกำจัดขยะเปียกหลายๆวิธีเพื่อให้ประชาชนมี
ทางเลือก  

4.65 .482 มากที่สุด 

รวม 3.91 .220 มาก 
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จากตารางที่ 1 ความตะหนักในปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามในชุมชน

ดอยสะโง้ะอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อรายการที่มีความตระหนักอยู่ในระดับมาก

ที่สุด มี 8 ข้อ มากที่สุดได้แก่ การคัดแยกขยะเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน (X̅ = 4.85) รองลงมาได้แก่ ปัญหาการ

จัดการขยะเป็นปัญหาเร่งด่วนทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข (X̅ = 4.80) ต่ำสุดได้แก่ถนนหรือที่สาธารณะที่มีขยะมูลฝอย

อยู่แล้ว ดังนั้นประชาชนสามารถทิ้งขยะได้ (X̅ = 1.05)  
และเมื่อได้มีการติดตามผลพบว่าประชาชนในบ้านดอยสะโง้ะ ได้มีการนำความรู้ไปใช้ชีวิตประจำวันโดยมี

ความรู้และการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.41) 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย          

รายการ X̅ S.D. ความหมาย 
1. ครัวเรือนของท่านมีการคัดแยกขยะ 4.18 .610 มาก 
2. ท่านนำขยะอินทรีย์ที่เหลือจากครัวเรือนนำมาใส่ถุงพลาสติก

และมัดเรียบร้อยก่อนนำไปทิ้งในถังขยะ 
3.58 .659 มาก 

3. ท่านนำขยะอินทรีย์มาทำเป็นน้ำหมักเพื่อใช้ในการเกษตร 3.31 .809 ปานกลาง 
4. ท่านนำกระดาษ กระดาษหนังส ือพ ิมพ์  กล ่องกระดาษ 

ถุงพลาสติกทีไม่ใช้แล้ว ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก 
3.94 .556 มาก 

5. ท่านนำกระดาษ, กระดาษหนังสือพิมพ์มาขาย 4.18 .635 มาก 
6.  การทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลองเป็นการกำจัดที่ถูกวิธี 1.12 .375 น้อยที่สุด 
7.  ท่านนำขยะในครัวเรือนไปทิ้งที่ว่างของหมู่บ้าน 1.23 .425 น้อยที่สุด 
8.  ท่านแยกประเภทของ ขวดแก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติกนำไป

ขายที่ร้านรับซื้อของเก่า 
4.52 .562 มากที่สุด 

9. ท่านแยกประเภทของขวดแก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติกเพื่อ
นำมาดัดแปลงทำประโยชน์ในบ้านได้อีก 

3.88 .516 มาก 

10. ท่านแยกขยะมีพิษ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ใบมีดใส่ถุงห่อ
ให้เรียบร้อยก่อนนำไปทิ้งในถังขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน 

4.09 .605 มาก 

รวม 3.41 .178 มาก 

  
จากตารางที่ 2 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   

(X̅ = 3.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่ประชาชนในชุมชนดอยสะโง้ะ ปฏิบัติมากที่สุดคือแยกประเภทของ

ขวดแก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก นำไปขาย (X̅ = 4.52) รองลงมาได้แก่ ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ และนำ

กระดาษหนังสือพิมพ์มาขาย (X̅ = 4.18) ต่ำสุดได้แก่การทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลองเป็นการกำจัดที่ถูกวิธี ( X̅ = 1.12 ) 
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
เดิมบ้านดอยสะโง้ะ หมู ่7 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงรายมีปัญหาการจัดการขยะเนื่องจากส่วนใหญ่

ขาดความรู ้ในการจัดการขยะจึงไม่ได้ทำการคัดแยกขยะ และกำจัดขยะด้วยวิธีการเผา ก่อนอบรมผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าการจัดกำจัดขยะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐร้อยละ 81.00 และมีความรู้และการ 

ตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยอยู่ในระดับน้อย (X̅ = 2.05) 
เมื่อได้รับการอบรมความรู้และทางเลือกการในการจัดการขยะมูลทั้ง  4 ประเภท ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่คิดว่า สามารถจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการจัดเก็บขยะจากภาครัฐ 

ร้อยละ 74.00 ทั้งความรู้และความตะหนักในการจัดการขยะแต่ละประเภทอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.91) และเมื่อได้มี
การติดตามผลพบว่าประชาชนในบ้านดอยสะโง้ะ ได้มีการนำความรู้ไปใช้ชีวิตประจำวันโดยมีความรู้และการนำไป

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.41) 
 

อภิปรายผล 
1. จากการศึกษาพบว่าเดิมประชาชนในบ้านดอยสะโง้ะ หมู่ 7 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงรายมี

ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดับน้อย หลังจากได้รับการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูล
ฝอย มีความในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดับมาก และการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก การศึกษาครั้งนี้แตกต่างกับการศึกษาของนภัสพร ทองพราย (2557) ที่
ได้ทำการวิจัยเรื่องความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐมซึ่งผลการศึกษาพบว่าประชาชนในตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสนมีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
อยู่ในระดับมาก แต่การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดับน้อย 

2. การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการวิจัยโดยให้กลุ่มผู้นำชาวบ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล มีส่วน
ร่วมในการรับรู้ถึงปัญหา และร่วมดำเนินดำเนินการแก้ไขโดยมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานในชุมชนคือ จัดอบรมสร้าง
ความรู้ ความตะหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ให้ความรู้เรื่อง การทำปุ๋ยชีวภาพ การทำเสวียน การทำแก๊ส
ชีวภาพ การแปรรูปขยะเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ และธนาคารขยะเพื่อเป็นความรู้และเป็นแนวทางในการจัดการขยะโดย
ชุมชนและจากการติดตามผลการนำไปปฏิบัติพบว่าประชาชนในชุมชนสะโง้ะได้นำความรู้ไปใช้ในการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญา จาอ้าย (2549) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องการมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ที่ผลการศึกษาพบว่าจากการ
ดำเนินโครงการอบรมโดยให้ผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทำให้เกิดการยอมรับและนำไปสู่การแก้ไขร่วมกัน  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
1. อบต. ศรีดอนมูลควรประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนได้ทราบถึงถึงโรคภัยที่มาจากการเผาขยะ

ทั่วไปอย่างทั่วถึง จะทำให้ลดการเผาขยะประเภทท่ัวไปได้ 
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2. อบต.ศรีดอนมูลควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชากรในชุมชนสะโง้ะคัดแยกขยะโดยให้รางวัลครัวเรือน
ดีเด่น 

3. ควรเพิ่มจำนวนถังขยะแยกประเภทและมีฝาปิดเพื่อป้องกันแมลงวันตอม และสัตว์ต่างๆ มาคุ้ยเขี่ย 
4. ควรเพิ่มบทบาทของนักเรียนในโรงเรียนดอยสะโง้ะเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการกำจัดขยะ

ในชุมชนดอยสะโง้ะ 
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
เพื่อให้การจัดการขยะในระดับครัวเรือนของชุมชนดอยสะโง้ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้วิจัยควรทำวิจัยใน

เรื่องดังนี้ 
1. ควรทำวิจัยเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยประเภทขยะทั่วไปด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. ควรทำวิจัยเร่ืองการผลิตถ่านไบโอชาโดยการใช้ขยะทั่วไปเป็นเชื้อเพลิง 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง 
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

PEOPLE’S PARTICIPATION OF BUDDHIST TEMPLE IN THE AREA OF 
PANGK WANG SUBDISTRICT, MUANG DISTRICT,  

SAKON NAKHON PROVINCE 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่

ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่
ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 3) หาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ประชาชน
ในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 390 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน (X̅ = 4.83) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ด้านศาสนกิจ รองลงมาคือ ด้านศาสนบุคคล ด้านศาสนสถาน และด้านศาสนวัตถุ ตามลำดับ  

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และหมู่บ้านที่อาศัย พบว่า มีความแตกต่างกันมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่เพศหญิงมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาวัดสูงกว่าเพศชาย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านศาสนวัตถุ มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร พบว่า ควรส่งเสริมให้จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา ควรให้มีคณะกรรมการรักษา
ทรัพย์สินต่าง ๆ วัตถุต่าง ๆ ควรให้มีการบูรณะซ่อมแซมในพื้นที่เสียหายตามกาลเวลาและสร้างขึ้นใหม่  ควรส่งเสริม
ให้พระภิกษุสามเณร เรียนนักธรรม บาลี พร้อมทั้งการศึกษาทางโลกและธรรมให้มากขึ้น และพระสงฆ์ในวัดควร
กระตือรือร้น ในการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติธรรมให้มากยิ่งขึ้น 

mailto:tammathada58vonlivan.th@gmail.com%20โทร
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Abstract 

The purpose of this research was to 1) To study the level of participation by the people 
in developing Buddhist temple in the area of Pangk Wang Subdistrict, Muang District, Sakon Nakhon 
Province 2) To compare the participation of the people in developing Buddhist temple in the area 
of Pangk Wang Subdistrict, Muang District, Sakon Nakhon province 3) To find ways to promote 
participation by the people in developing Buddhist temple in the area of Pangk Wang Subdistrict, 
Muang District, Sakon Nakhon Province. By using the sample group of 390 people in the area of 
Pangk Wang Subdistrict, Muang District, Sakon Nakhon Province, data was collected. The statistics 
used in the analysis were the frequency value, the percentage, the average, the standard deviation, 
frequency testing, and one-way analysis of variance. 

The result of research is; 
1 .  In general the people’s participation of Buddhist temple in the area of Pangk Wang 

Subdistrict, Muang District, Sakon Nakhon Province had the highest level in every area (X̅ = 4.83).  
When considering each aspect, it was found the aspect that had the highest average value was the 
area of religious activities, second to that was the religious people, the religious places, and the 
religious objects in that order.  

2 .  In general comparison of the people’s participation of Buddhist temple in the area of 
Pangk Wang Subdistrict, Muang District, Sakon Nakhon Province by personal attributes, sex, age, 
education level, occupation, average income per month, and areas of Mooban (village), it was 
found that there was significant difference at .05 level, by females having higher development of 
Buddhist temple than males. When considering each aspect, it was found religious objects had 
significant statistical difference at 0.5 level. 

3. According to comments and proposals, the promotion of participation by the people in 
developing Buddhist temple in the area of Pangk Wang Subdistrict, Muang District, Sakon Nakhon 
Province should be done by encouragement to organize activities on important days in Buddhism. 
There should be a property protection committee, religious objects should be maintained in areas 
that are damaged over time and reconstructed. There should be monks and novices studying the 
dharma, Pali, along with more secular education and theology, the monks in the temple should 
be enthusiastic in more religious activities and practices of Buddhist dharma. 
 
Keyword : People’s participation,  development of Buddhist temple,  Sakon Nakhon Province 
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บทนำ 
วิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนชาวไทย มีวัดเป็นศูนย์กลางเป็นจุดรวมจิตใจ เราเข้าวัดเพื่อขัดเกลาจิตใจเป็น

สิ่งที่หล่อหลอมให้ชุมชนมีวัฒนธรรมที่ดีวัดจึงเป็นศูนย์กลางในการสื่อสาร จากนั้นเราก็ถือโอกาสทำกิจกรรมไปด้วย
นอกจากนี้วัดยังเป็นศูนย์เรียนรู้  ศิลปะ วิชาชีพ การแพทย์ แผนไทยพื้นบ้าน การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ จัดงานเทศกาลรื่นเริงโดยอยู่ในกรอบของวัด ในการพัฒนาสมัยใหม่วัดกับสังคมไทยได้พราก
จากกันไปและต่างวิกฤตด้วยกันทั้งคู่ แต่จะหาทางให้วัดกับสังคมไทยกลับมาพึ่งพิงกันใหม่สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่
ทอดทิ้งกันซึ่งเพิ่มความเครียดให้กับคนสมัยใหม่ หากวัดจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คือมีความสงบ ร่มรื่น สะอาด 
ผู้คนได้เข้ามาพักเหนื่อย ได้ไหว้พระในโบสถ ์ได้ชมสถาปัตยกรรม และโบราณสถานอันงดงาม ได้ฟังพระที่มีความรู้ใน
หลักธรรม วัดก็จะเป็นที่สร้างสุข ซึ่งคนสมัยใหม่ขาดแคลน (ประเวศ วะสี, 2559) แต่ในขณะเดียวกันก็มีวัดหลายแห่ง
ได้ใช้วิธีการดึงคนเข้าวัดโดยใช้หลักไสยศาสตร์ สร้างความเชื่อในการพึ่งสิ่งศักดิสิทธิ์ปาฏิหาริย์ เทพดลบันดาลเพื่อให้
ได้เงินเข้าวัด อันไม่ถูกต้องตามหลักคำสอนอันแท้จริงของพระพุทธศาสนามาพัฒนาวัตถุสิ่งก่อสร้ างในการพัฒนาวัด 
ที่ถูกต้องนั้น คือการน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติทั ้งพระสงฆ์  
และอุบาสกอุบาสิกา ให้วัดเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางทำกิจกรรมตามประเพณีอันดีงาม 
ศาสนพิธีอันสงบ ศักดิ์สิทธิ์และสำรวม โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้การอบรมสั่งสอนศีลธรรมจรรยา
และวิชาการอื่น ๆ ที่สามารถทำได้ อันเป็นการทำหน้าที่ตามพระธรรมวินัย ประกอบกับมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก
ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักคำสอน การนับถือและการปฏิบัติกิจทางศาสนามักทำตาม ๆ กันที่เรียกว่า ทำตาม
ประเพณี เนื่องจากปัจจัยทางสังคมและทัศนคติที่มองศาสนาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การศึกษาหลักคำสอนเป็นหน้าที่
ของพระภิกษุสามเณร ไม่ใช่หน้าที่ของตน เป็นต้น ประกอบกับมีนักบวชบางรูปทำผิดวินัยร้ายแรง สร้างความ
เสียหายให้แก่วงการสงฆ์ พลอยให้ประชาชนเสื่อมศรัทธา และในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปจากอดีตทำให้วัดและ
พระสงฆ์ต้องปรับบทบาทและวิถีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและความต้องการของสังคมมากขึ้น  และสิ่งสำคัญ
สุดท้ายที่ต้องการให้เกิดผล คือ ชุมชน, วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดคู่สังคมอย่างยั่งยืนหันกลับเข้ามาพัฒนาวัด
ให้เป็นตัวอย่าง เปลี่ยนนิสัยให้เป็นคนมี “วินัย” คืนวิถีสังคมไทยที่วัดเป็นศูนย์กลางให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง  
สังคมไทยจะเข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง (อนุวรรตน์ ศิลาเรืองอำไพ, 2559) ตำบลพังขว้าง เป็นตำบล
หนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ประชากร
จำนวน 14,715 คน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง,  2561) มีจำนวนวัด 14 วัด และสำนักสงฆ์ 12 แห่ง 
(สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร, 2561) มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และทำบุญ
ตามประเพณี ที่ต้องใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ซื่งปัจจุบันวัดส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านศาสนสถาน ด้านศาสนวัตถุ ด้านศาสนบุคคล ด้านศาสนธรรม และด้านศาสนกิจ (การคณะสงฆ์
ภาค 8, 2560) โดยต้องมีการพัฒนาที่ดีรวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวัด ปัจจุบันนี้  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในตำบลพังขว้างยังไม่ชัดเจนว่าเป็นคืออย่างไรและจะมีแนวทางการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดได้อย่างไร 

จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา “การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาวัด” ว่ามีการพัฒนาอยู่ในระดับใด การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดแตกต่างกันตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคลหรือไม่ อย่างไร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดเป็นอย่างไร จึงได้ทำวิจัยเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครขึ้นเพื่อให้
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ประชาชนชาวพุทธได้รับผลประโยชน์และตอบสนองความต้องการจากประชาชนชาวพุทธ ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
ตลอดไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง 

จังหวัดสกลนครตามคุณลักษณะส่วนบุคคล    
3. เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง 

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 

    

   
 

 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัยจากการที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้นำ แนวความคิดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าอาวาสในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 8 ทั้ง 6 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัด
สกลนคร จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ มาประยุกต์และบูรณาการ เพื่อกำหนดเป็นกรอบ
แนวคิดของการวิจัย (ที่มา : การคณะสงฆ์ภาค 8, 2560 : 2) 

 
 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา   
4. อาชีพ 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
6. หมู่บ้านที่อาศัย 

 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดใน
เขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองจังหวัด

สกลนคร จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 
1. ด้านศาสนสถาน  
2. ด้านศาสนวัตถุ  
3. ด้านศาสนบุคคล  
4. ด้านศาสนธรรม 
5. ด้านศาสนกิจ 

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ที่มีจำนวน 390 คน ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการคำนวนจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 
1970, p. อ้างถึงใน มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ, 2562) โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดย
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 
390 คน ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 และทำการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) และการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยแยกประชากรจากแต่ละหมู่บ้าน  ซึ่งสามารถ หาค่าจำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างของประชาชนที่อาศัยในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  แล้วทำการสุ่มตัวอย่างในแต่ละ
พื้นที่จนครบจำนวนตามที่กำหนด ผู้วิจัยสามารถกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนขนาดของประชากร กลุ่ม 

ตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้าน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 14,715 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เก็บรวบรวมข้อมูล
จากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน 
คือ 1) เป็นคำถามปลายปิดเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และหมู่บ้านที่อาศัย 2) ผู้วิจัยกำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุระดับการ
ปฏิบัติการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านต่าง ๆ ว่าอยู่ในระดับใด ทั้งนี้ 
ผู้วิจัยกำหนดคะแนนในการตอบแบบสอบถามออกเป็น ค่าความเป็นแบบ Rating Scale 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ Likert scale ดังนี้ (Taro. Yamane, 1973 อ้างถึง
ใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553) 3) เป็นคำถามปลายเปิด (Open-ended form) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และแบบสัมภาษณ์
สร้างจากแบบสัมภาษณ์หรือข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำค่าเฉลี่ยรวมนำไปสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 ท่าน 

การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 1) ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 
นิยามศัพท์เฉพาะและงานวิจัยเกี ่ยวข้อง รวมทั ้งระเบียบวิธีวิจัยเพื ่อหาแนวทางในการกำหนดรูปแบบของ
แบบสอบถาม และข้อคำถาม สร้างกรอบแนวคิดของการวิจัยจากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
กลุ่มตัวอย่างทำการประเมินค่าตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด  ในเขตพื้นที่
ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 2) นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาเสนอผู้เชี่ยวชาญหรือกรรมการที่
ปรึกษางานวิจัยเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและผู้วิจัยได้ทำการปรับปรุงแบบสอบถามตาม
ข้อเสนอแนะ ของผู้เชี่ยวชาญ 3) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยนำแบบสอบถาม
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โครงสร้าง รูปแบบ และข้อคำถาม เพื่อขอคำแนะนำจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ภาพรวมทั้งหมดของแบบสอบถามโดยใช้สูตร IOC (Index of item objective congruence) แล้วนำผลคะแนนที่
ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่า IOC ตามสูตร ข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรงสูงใช้ได้ 
ข้อคำถามที่มีค่า IOC ต่ำกว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 4) แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของ
ผู ้เชี ่ยวชาญ แล้วเสนอต่อประธานคณะกรรมการที ่ปรึกษางานวิจัย เพื ่อนำไปทดลองใช้และหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม 5) นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 30 ฉบับ คือ 
ประชาชนบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 6) นำข้อคำถามที่ได้มา
วิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนก (Discrimination power) โดยใช้วิธีการหาค่าสหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item 
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total correlation) คิดข้อคำถามที่มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23 ขึ้นไป ค่าวิกฤตของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบ
เพียร์สันที่ระดับนัยสำคัญ .05 (ประจักษ์ ปฏิทัศน, 2559) 7) นำค่าที่ได้มาทำการทดสอบความน่าเชื่อถือในเนื้อหา
ของคำตอบ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) 
โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับพื้นที่ตำบลข้างเคียง จำนวน 30 คน ทั้งนี้ได้กำหนดค่าความเชื่อมั่นขั้นต่ำของ
แบบสอบถามไว้ที่ 0.7 ขึ้นไปจึงจะใช้ได้  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และหมู่บ้านที่อาศัย วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดย
ค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และหมู่บ้านที่อาศัย ด้วยการทดสอบค่า t (t-test) และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA) กรณีผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จะทำการทดสอบรายคู่ตามวิธี LSD (Least significant difference) 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามให้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัย ในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง 

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่มีจำนวน 390 ฉบับ ได้รับกลับคืนทั้งหมด 390 ฉบับ ได้ตรวจความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องของแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เสนอตามลำดับ ดังนี้ 

ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

n= 390  

คุณลักษณะส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
 - ชาย 169 43.3 
 - หญิง 221 56.7 
2. อายุ   
 - ต่ำกว่า 18 ปี 17 4.4 
 - 21 -30 ปี 
 - 31-40 ปี 

29 
58 

7.4 
14.9 

 - 41–50 ปี 
 - 51–60 ปี 
 - 61 ปีขึ้นไป 

58 
114 
114 

14.9 
29.2 
29.2 

3. ระดับการศึกษา   
 - ระดับประถมศึกษา 251 64.4 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)   

คุณลักษณะส่วนบุคคล จำนวน(คน) ร้อยละ 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 

56 
34 

14.4 
8.7 

 - ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า / ปวส. 
 - ระดับปริญญาตรี 

23 
26 

5.9 
6.7 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 - ต่ำกว่า 5,000 บาท 
 - 5,001-10,000 บาท 
 - 10,001-15,000 บาท 
 - 15,001-20,000 บาท 
 - 20,001 บาทขึ้นไป 

 
213 
104 
44 
16 
13 

 
54.6 
26.7 
11.3 
4.1 
3.3 

6. หมู่บ้านที่อาศัย 
 - กลุ่มที่ 1 บ้านพังขว้างใต้ บ้านพังข้างเหนือบ้านดงขุมข้าว บ้าน

ห้วยทราย บ้านหนองยาง 
 - กลุ่มที่ 2 บ้านดงยอ บ้านโนนชลประทาน บ้านโนนสวรรค์ บ้าน

หนองปลาดุก บ้านหนองสมบูรณ์ 
 - กลุ่มที่ 3 บ้านหนองบัวสามัคคี บ้านพังขว้างกลาง บ้านโนนสูง 

บ้านดงขุมข้าวใต้  

 
154 

 
126 

 
110 

 
39.5 

 
32.3 

 
28.2 

รวม 390 100 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จำนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 และ
61 ปีขึ้นไป จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.4 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 5,000 บาท 
จำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6 และหมู่บ้านที่อาศัย อยู่ในกลุ่มที่ 1 (บ้านพังขว้างใต้ บ้านพังข้างเหนือ บ้านดง
ขุมข้าว บ้านห้วยทราย บ้านหนองยาง) จำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ตามลำดับ 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง 
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม 

ข้อที่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X̅ S.D. แปลความหมาย 
1 ด้านศาสนสถาน 3.61 0.76 มาก 
2 ด้านศาสนวัตถุ 3.62 0.78 มาก 
3 ด้านศาสนบุคคล 3.46 0.87 มาก 
4 ด้านศาสนธรรม 3.51 0.79 มาก 
5 ด้านศาสนกิจ 3.80 0.68 มาก 

ภาพรวม 3.60 0.57 มาก 

  
จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา

วัด ในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน (X̅ = 3.60) มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.61-3.80 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก คือ ด้านศาสนกิจ (X̅ = 3.80) อยู่

ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านศาสนวัตถุ (X̅ =3.62) อยู่ในระดับมาก ด้านศาสนสถาน (X̅ = 3.61) ส่วนด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านศาสนธรรม(X̅ =3.51) และด้านศาสนบุคคล (X̅ =3.46) อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง  

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตามลักษณะส่วนบุคคล 
ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่  ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล อันประกอบ ด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และหมู่บ้านที่อาศัย รายละเอียดดังตารางที ่3 

 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่  ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะด้านเพศ 

 (n = 390) 

ข้อที่ 
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
ในการพัฒนาวัด 

ด้านเพศ 
t Sig. ชาย (169 คน) หญิง (221 คน) 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ด้านศาสนสถาน 3.56 0.71 3.65 0.80 -1.208 .044* 
2 ด้านศาสนวัตถุ 3.55 0.75 3.68 0.80 -1.550 .280 
3 ด้านศาสนบุคคล 3.37 0.82 3.54 0.89 -1.834 .144 
4 ด้านศาสนธรรม 3.50 0.76 3.52 0.81 -.277 .997 
5 ด้านศาสนกิจ 3.76 0.67 3.83 0.69 -1.000 .810 

ภาพรวม 3.55 0.54 3.64 0.59 -1.612 .177 
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด  ในเขต
พื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะด้านเพศ โดยใช้ค่าสถิติที่ทดสอบ คือ 
Independent sample t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด 
ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม มีความแตกต่างกันมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยประชาชนเพศหญิงมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดสูงกว่าประชาชนเพศชาย เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านศาสนสถาน มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางท่ี 4  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่  ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะด้านอายุ 
 (n = 390) 

ข้อที่ 
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
ในการพัฒนาวัด 

ด้านอายุ 

F Sig. ชาย (169 คน) หญิง (221 คน) 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ด้านศาสนสถาน 3.69 0.72 3.58 0.78 .1898 .094 
2 ด้านศาสนวัตถุ 3.55 0.83 3.65 0.76 1.207 .305 
3 ด้านศาสนบุคคล 3.36 0.95 3.51 0.83 .648 .663 
4 ด้านศาสนธรรม 3.58 0.70 3.48 0.82 1.089 .125 
5 ด้านศาสนกิจ 3.89 0.60 3.76 0.71 1.645 .147 

ภาพรวม 3.61 0.56 3.60 0.58 .443 .818 

 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขต

พื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะด้านอายุ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว F-test (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม ไมแ่ตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะด้านระดับการศึกษา 
 (n = 390) 

ข้อที่ 
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
ในการพัฒนาวัด 

ด้านระดับการศึกษา 
F Sig. ชาย (169 คน) หญิง (221 คน) 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ด้านศาสนสถาน 3.78 0.913 3.60 0.75 1.269 .282 
2 ด้านศาสนวัตถุ 3.43 0.87 3.64 0.77 1.37 .241 
3 ด้านศาสนบุคคล 3.25 1.05 3.48 0.85 .734 .569 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

ข้อที่ 
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
ในการพัฒนาวัด 

ด้านระดับการศึกษา 
F Sig. ชาย (169 คน) หญิง (221 คน) 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
4 ด้านศาสนธรรม 3.74 0.70 3.50 0.79 .836 .503 
5 ด้านศาสนกิจ 3.93 0.69 3.79 0.69 1.257 .287 

ภาพรวม 3.63 0.71 3.60 0.56 .245 .913 

 
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขต

พื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะด้านระดับการศึกษา โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมไมแ่ตกต่างกัน         

 
ตารางท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะด้านอาชีพ 
 (n = 390) 

ข้อที่ 
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
ในการพัฒนาวัด 

ด้านอาชีพ 
F Sig. ชาย (169 คน) หญิง (221 คน) 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ด้านศาสนสถาน 3.56 0.80 3.62 0.76 1.496 .190 
2 ด้านศาสนวัตถุ 3.60 0.71 3.62 0.79 1.962 .083 
3 ด้านศาสนบุคคล 3.18 0.95 3.49 0.85 2.060 .070 
4 ด้านศาสนธรรม 3.52 0.71 3.51 0.80 .878 .496 
5 ด้านศาสนกิจ 3.75 0.61 3.80 0.69 1.909 .092 

ภาพรวม 3.52 0.56 3.61 0.57 1.545 .175 

 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด  ในเขต

พื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะ ด้านอาชีพ โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นทีต่ำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง  อำเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 (n = 390) 

ข้อที่ 
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
ในการพัฒนาวัด 

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

F Sig. ชาย (137 คน) หญิง (253 คน) 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ด้านศาสนสถาน 3.46 0.89 3.62 0.76 2.315 .057 
2 ด้านศาสนวัตถุ 3.23 1.12 3.64 0.77 2.242 .064 
3 ด้านศาสนบุคคล 3.89 1.15 3.45 0.85 1.166 .325 
4 ด้านศาสนธรรม 2.70 1.40 3.54 0.75 5.138 .000* 
5 ด้านศาสนกิจ 3.36 1.43 3.81 0.64 1.993 .095 

ภาพรวม 3.33 0.72 3.61 0.56 2.174 .071 

 
จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด  ในเขต

พื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะ ด้านรายได้เฉลี ่ยต่อเดือน โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า การ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม 
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านศาสนธรรม มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางท่ี 8 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง 

จังหวัดสกลนครจำแนกตามคุณลักษณะด้านหมู่บ้านที่อาศัย 
 (n = 390) 

ข้อที่ 
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
ในการพัฒนาวัด 

ด้านหมู่บ้านที่อาศัย 
F Sig. ชาย (137 คน) หญิง (253 คน) 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ด้านศาสนสถาน 3.53 0.68 3.64 0.79 3.475 .032* 
2 ด้านศาสนวัตถุ 3.49 0.71 3.67 0.80 3.230 .041* 
3 ด้านศาสนบุคคล 3.20 0.84 3.57 0.86 9.080 .000* 
4 ด้านศาสนธรรม 3.57 0.64 3.49 0.84 .424 .655 
5 ด้านศาสนกิจ 3.72 0.61 3.83 0.71 1.164 .313 

ภาพรวม 3.50 0.54 3.64 0.48 2.331 .099 

 
จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด  ในเขต

พื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะ ด้านหมู่บ้านที่อาศัย โดยการวิเคราะห์
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ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านศาสนสถาน ด้านศาสนวัตถุ ด้านศาสนบุคคล มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

 

สรุปผลการวิจัย 
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีจำนวน 390 คน ส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง จำนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 
และ61 ปีขึ้นไป จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 251 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 64.4 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 
5,000 บาท จำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6 และหมู่บ้านที่อาศัย อยู่ในกลุ่มที่ 1 (บ้านพังขว้างใต้ บ้านพังข้าง
เหนือ บ้านดงขุมข้าว บ้านห้วยทราย บ้านหนองยาง) จำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ตามลำดับ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

ในภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน (X̅ = 3.60) มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.61-3.80 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยมาก คือ ด้านศาสนกิจ (X̅ = 3.80) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านศาสนวัตถุ (X̅ =3.62) อยู่ในระดับ

มาก ด้านศาสนสถาน (X̅ = 3.61) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านศาสนธรรม (X̅ =3.51) และด้านศาสน

บุคคล (X̅ =3.46) อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร ได้แก่ ควรส่งเสริมให้จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา ควรให้มีคณะกรรมการ
รักษาทรัพย์สินต่าง ๆ วัตถุต่าง ๆ ควรให้มีการบูรณะซ่อมแซมในพื้นที่เสยหายตามกาลเวลาและสร้างขึ้นใหม่ ควร
ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร เรียนนักธรรม บาลี พร้อมทั้งการศึกษาทางโลกและธรรมให้มากขึ้น และพระสงฆ์ในวัด
ควรกระตือรือร้น ในการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติธรรมให้มากยิ่งขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้
ประชาชนในเขตพื้นที ่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นท่ีตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ดังนี้ 
1. ด้านศาสนสถาน โดยการพัฒนาวัด ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนและการให้ใช้

สถานที่วัดจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัด มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาบริเวณวัด บูรณะ ปูชนียสถาน และมีส่วนร่วมใน
การดูแลกุฏิ ศาลา เมร ุวิหาร รั้วกำแพง ถนนและทางเข้าภายในวัด 

2. ด้านศาสนวัตถุ โดยการพัฒนาวัด ควรที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทราบถึงทรัพย์สิน
ภายในวัด มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพย์สินของวัด มีคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้ามาพัฒนาวัด
ต้องมีความซื่อสัตย์โปร่งใส 

3. ด้านศาสนบุคคล โดยการพัฒนาวัดควรให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม เรียนนักธรรม บาลี และการศึกษา 
ของพระภิกษุสามเณร ภายในวัด พระสงฆ์ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เผยแผ่ศาสนาสร้างแรงศรัทธาเชื่อมั่น 
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4. ด้านศาสนธรรม โดยการพัฒนาวัดควรส่งเสริมโครงการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณร ภายในวัด 
เผยแผ่ศาสนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนและเยาวชน ตามหลัก บวร บ้านวัด และโรงเรียน 

5. ด้านศาสนกิจ โดยการพัฒนาวัดควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและกิจกรรม 
ภายในวัด ปลูกจิตสำนึกประชาชนและเยาวชน สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

6. ประชาชนตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ควรส่งเสริมและ พัฒนาวัดในเขตพื้นที่ตำบล 
พังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครแก่ประชาชนที่เป็นเพศชาย ประชาชนที่มีอายุ 41-50 ปี ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า/ปวส ประชาชนที่มีอาชีพอื่น ๆ ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 บาทขึ้นไป และหมู่บ้านที่อาศัยกลุ่มที ่3 

7. ประชาชนตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ควรส่งเสริมให้จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ 
ทางพระพุทธศาสนา ควรให้มีคณะกรรมการรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ วัตถุต่าง ๆ ควรให้มีการบูรณะซ่อมแซมในพื้นที่
เสียหายตามกาลเวลาและสร้างขึ้นใหม่ ควรส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร เรียนนักธรรม บาลี พร้อมทั้งการศึกษาทาง
โลกและธรรมให้มากขึ้น และพระสงฆ์ในวัดควรกระตือรือร้น ในการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติธรรมให้มากยิ่งขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรทำการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง  อำเภอเมือง 

จังหวัดสกลนครในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน เช่น ตำบลฮางโฮง ตำบลห้วยยาง ตำบลธาตุนาเวง เพื่อเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในแต่ละเขตพื้นที่  อันจะนำผลการวิจัยมาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาวัดให้ประสบผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

2. ควรศึกษาปัญหาอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ตำบลพัง
ขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เช่น ภาวะผู้นําแบบพัฒนา ปัจจัยหรือบทบาท การมีส่วนร่วมดําเนินการพัฒนา 
แนวทางการมีส่วนร่วมระหว่างวัดและชุมชน บทบาทในการพัฒนาวัด และสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาวัดให้กับประชาชน 

3. ควรทำการศึกษาในลักษณะ รูปแบบอื่น ๆ การมีส่วนร่วมของวัดที่มีลักษณะที่แตกต่างกันทางชุมชน 
สิ่งแวดล้อมและสภาพการเป็นอยู่ 
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แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสมุนไพรพื้นถิ่น โดยคุณค่าของภูมิปัญญา 
ชุมชนแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพทางด้านการตลาด

สมุนไพรพื้นถิ่นและแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสมุนไพรพื้นถิ่นจากคุณค่าของภูมิปัญญาชุมชนแม่วิน อำเภอ
แม่วาง จังหวัดเชียงใหม ่การวิจัยนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพร 
หมอยาพื้นบ้าน แพทย์ทางเลือกในชุมชน หัวหน้าชุมชนจาก 19 หมู่บ้าน สมาชิกในชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้สมุนไพรพื้นถิ่น  โดยเน้นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research : PAR) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การทำโฟกัสกรุ๊ป และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ความรู้ด้าน
สมุนไพรพื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นกุญแจสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนากลยุทธ์การตลาดสมุนไพรพื้นถิ่น
จากคุณค่าของภูมิปัญญาชุมชนเอง โดยเฉพาะการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการรักษาโรคที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นของ
แต่ละชุมชน หากไม่มีการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ภูมิปัญญาดังกล่าวอาจสูญหายไปจากชุมชนได้  2) แนวทางการ
พัฒนากลยุทธ์การตลาดสมุนไพรพื้นถิ ่นจากคุณค่าของภูมิปัญญาชุมชนจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้การตลาด
สมัยใหม่ผสมผสานกับการสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม ทางสังคมและทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และการ
สืบทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นถิ่นต่อไป 

 
คำสำคัญ : กลยุทธ์การตลาด,  สมุนไพรพื้นถิ่น,  ภูมิปัญญา 

 

Abstract 
This research is a qualitative research. The objective is to explore and analyze the potential 

of the local herbs and guidelines for the development of local herbal marketing strategies based 
on the value of Mae Win community wisdom, Mae Wang District, Chiang Mai Province. This research 
uses purposive sampling consisting of villagers in herbal field, folk medicine doctor, alternative 
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medical doctor in the community, community leaders from 19 villages, community members, and 
government agencies, whom related to promoting and developing knowledge of local herbs, by 
focusing on participatory research (Participatory Action Research: PAR). The tools for collecting data 
are in-depth interviews, focusing group, and observation without participation. Data were analyzed 
by using content analysis. The results of the research were as follows: 1) Knowledge of the local 
herbs and the local wisdom are key to preserving and developing local herbal marketing strategies, 
based on the value of local wisdom, especially the inheritance of therapeutic wisdom that has 
been passed down from generation to generation in each community. Without promotion and 
conservation these wisdoms may be lost from the community. 2) The development of local herbal 
marketing strategies based on the value of community wisdom requires the knowledge of modern 
marketing combined with creating cultural, social and economic values together with conservation 
and inheritance of wisdom about local herbs. 

 
Keywords : Marketing Strategy,  Local herbs,  Local wisdom 

 

บทนำ 
การแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนด้วยวิธีการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ครัวเรือนโดยส่งเสริมอาชีพ

ที่ใช้ศักยภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นถิ่นเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทางภาครัฐบาลให้ ความสำคัญต่อการส่งเสริมและรักษา 
ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยอันทรงคุณค่าเพื่อพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์สมุนไพรไทยอย่าง
เป็นรูปธรรม การพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่สนับสนุนให้ชุมชนสามารถนำวัตถุดิบภายในชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์นำมา
จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และลดความยากจน โดยได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพตลาดสมุนไพรไทย ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ที ่กระทรวง
สาธารณสุขได้จัดทำ มีเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของอาเซียน โดย
แผนงานต่างๆ ครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยภาครัฐบาลได้มองว่า
ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านวัตถุดิบที่สามารถปลูกได้ภายในประเทศ มีพันธุ์พืชพื้นถิ่นที่หลากหลาย และสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายอุตสาหกรรม (แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-
2564, 2559:1) 

ปัจจุบันความต้องการใช้ยาที่มีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความจำเป็นที่ประเทศต้องพึ่งพาการนำเข้ายา
และวัตถุดิบในการผลิตจากต่างประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล จากสถานการณ์ดังกล่าวหากพึ่งพายารักษาโรคโดย
การแพทย์แผนปัจจุบันเพียงส่วนเดียวย่อมส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินและการคลังในระบบสุขภาพของประเทศ 
ดังนั้นการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยร่วมกับการใช้ยาและแนวการรักษาของการแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อการรักษา
โรคและสร้างเสริมสุขภาพเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษา
สุขภาพประชาชน และส่งผลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง  
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ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่สูงบนภูเขามีพื้นที่ราบสลับเป็น
บางส่วน สภาพเป็นป่าดิบชื้นมีความสำคัญเพราะเป็นป่าต้นน้ำ พื้นที่ป่ามีถึง ร้อยละ 40 ที ่เหลือเป็นพื้นที่ทำ
เกษตรกรรมร้อยละ 30 และที่อยู่อาศัยร้อยละ 20 ส่วนที่เหลือร้อยละ 10 เป็นแม่น้ำลำห้วยและที่ลาดชัน ปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2562) ตำบลแม่วิน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 12,223 คน แบ่งเขตปกครองออกเป็น 19 หมู่บ้าน ประชากร
ประกอบด้วยประชากรหลายชาติพันธุ์ อาทิเช่น คนพื้นเมือง ชาวม้ง และชาวปากะญอ เป็นต้น ตำบลแม่วินมีความ
สมบูรณ์ในทรัพยากรทางธรรมชาติ พื้นมีความเหมาะสมทั้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศทำให้พบพืชสมุนไพรพื้น
ถิ่นหลากหลายชนิด และมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายรวมทั้งมีผลิตภัณฑ์หัตถกรรม สินค้า
ทางการเกษตร และการต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากการประยุกต์ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นถิ่น ที่
ล้วนเป็นทรัพยากรที่สามารถนำมาสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์และพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดอย่างเป็น
รูปธรรม 

การนำพืชหรือสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือความรู ้และ
ประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้และถ่ายทอดสืบต่อกันระหว่างสมาชิกในครัวเรือนและชุมชน เพื่อ
ใช้แก้ปัญหาและปรับให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและระบบนิเวศทางกายภาพที่อยู่แวดล้อม 
(รุ่ง แก้วแดง, 2543:204, วันเพ็ญ พวงพันธุ์บุตร, 2542:108) โดยการถ่ายทอดภูมิปัญญามีลักษณะหลายรูปแบบอาทิ 
1) สืบทอดความรู้ภายในชุมชน 2) สืบทอดภายในครอบครัว 3) สืบทอดจากผู้รู้ผู้ชำนาญเฉพาะทาง 4) เกิดความรู้
ความชำนาญจากความบังเอิญหรือจากสิ่งลึกลับ และ5) ฝึกฝนค้นคว้าด้วยตนเอง (รุ่ง แก้วแดง, 2543:230-232) โดย
ภูมิปัญญามีความสำคัญต่อการพัฒนานำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มคุณค่าทางการตลาดได้  

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสมุนไพรพื้นถิ่นจากคุณค่าของภูมิ
ปัญญาชุมชนแม่วิน โดยเฉพาะในการเพิ่มคุณค่าด้านการรักษาโรคให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร รวมทั้งการหาแนวทาง
เพิ่มคุณภาพชีวิตและช่วยสร้างรายได้ของครอบครัวชุมชนให้ดีขึ้น โดยการชี้แนะให้สมาชิกในชุมชนตระหนักถึง
ความสำคัญและมีความภูมิใจในการรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดจะเป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนและกระตุ้นให้เกิดมูลค่าเพิ่มที่มีต่อคุณค่าทางจิตใจแก่ผู้ซื้ออีกทั้งเพิ่มยอดการจัดจำหน่ายแก่ผู้ขาย   
ก่อเกิดรายได้เพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนและกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาพื้นถิ่น
อันเนื่องมาจากภูมิปัญญาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อสำรวจ ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพทางการตลาดของสมุนไพรพื้นถิ่นชุมชนแม่วิน อำเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่ 
2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสมุนไพรพื้นถิ ่นจากคุณค่าของภูมิปัญญาชุมชนแม่วิน  

อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม ่
 

แนวคิดการวิจัย 
แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาด SWOT Analysis 
SWOT Analysis เป็นเครื ่องมือที่ใช้สำหรับการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์กร  

(Kotler, P., and Keller, K., L., 2016) ซึ่งสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์
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การแข่งขัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยนอกที่มีผลกระทบต่อระบบการทำงานของ
องค์กร (Emet GÜREL and Merba TAT, 2017) ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในขององค์กรเกี่ยวข้อง

กับจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) นอกจากนี้ยังทำการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กร

เกี ่ยวข้องกับโอกาส (opportunities) และอุปสรรค  (threats)  เพื ่อวิเคราะห์ศ ักยภาพของธุรกิจท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน (Soran K. Omer, 2018) ดังนั้นการดำเนินกลยุทธ์การตลาดย่อมต้องคำนึงถึงการ
วิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเป็นสำคัญด้วย 

แนวคิดกลยุทธ์การตลาด 
แนวคิดกลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นถิ่น สามารถประยุกต์แนวคิดของ ฟิลลิป คอตเลอร์  

(Kotler and Armstrong, 2016) ที่เสนอแนวคิดส่วนผสมตลาดแบบ 4P ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price) 
ช่องทางการจัดจำหน่าย (place) การส่งเสริมการตลาด (promotion) อย่างไรก็ตามการพัฒนาตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์
สมุนไพรพื้นถิ่น นอกจากให้ความสำคัญต่อการจัดจำหน่ายแล้วส่วนหนึ่งควรต้องคำนึงถึงในแง่ของการให้บริการต่อ
ลูกค้าด้วย อาทิ การใช้สมุนไพรในการนวดประคบ การใช้สมุนไพรในการอบตัวเพื่อรักษาโรค หรือเพื่อการผ่อนคลาย 
ซึ่งอาจเป็นส่วนที่สนับสนุนซึ่งกันและกันกับตลาดบริการการท่องเที่ยวโดยสามารถรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ที่จัดให้บริการต่อนักท่องเที่ยวเนื่องจากชุมชนแม่วินมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นจึงควรพิจารณาครอบคลุมถึง
ส่วนผสมตลาดในส่วนนี้ด้วย ซึ่งกลยุทธ์การตลาดที่สามารถครอบคลุมถึงการตลาดบริการด้วย คือ กลยุทธ์ส่วนผสม
ตลาด 7P  

แนวคิดกลยุทธ์การตลาด 7P (Marketing Strategy) 
กลยุทธ์การตลาด 7P เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสำเร็จของธุรกิจด้วย ผลิตภัณฑ์ (product) 

ราคา (price) ช่องทางการจ ัดจำหน่าย (place) การส่งเสร ิมการตลาด (promotion) บุคลากร (people) 
กระบวนการ (process) และสถาปัตยกรรม (physical evidence) (Booms, B.H. and Bitner, M.J., 1981) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเชื่อมโยงการบริการ (Marek Prymon, 2014) เพื่อวิเคราะห์แนวทางที่แตกต่างและสร้าง
ความสำเร็จในธุรกิจ อีกทั้งแนวทางการดำเนินกลยุทธ์การตลาดปัจจุบันต้องทำการตลาดโดยการมององค์ประกอบใน
การดำเนินธุรกิจผสมผสานกับกลยุทธ์การตลาดที่หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงประโยชน์ในการดำเนินการได้
อย่างเหมาะสมเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสมุนไพรพื้นถิ่นจากคุณค่าของภูมิปัญญา
ชุมชนแม่วินในครั้งนี้ด้วย 

แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญา (Concepts of Wisdom) 
ภูมิปัญญาเกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชื่อ และประสบการณ์ ซึ่งเกิดจากการสั่งสม 

การสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นระยะเวลาอย่างนาน ซึ่งภูมิปัญญามีความสำคัญเนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องที่สั่ง
สมกันมาแต่อดีต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องของการจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะถ่ายทอดโดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณีวิถีชีวิตของพิธีกรรมต่าง  ๆ ทำให้เกิดความ
สมดุลระหว่างความสัมพันธ์ ทำให้เกิดความสงบสุขในชุมชน คนในชุมชนพึ่งตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม ประเพณี หรือภูมิปัญญาของชุมชน สามารถลดการพึ่งพาตนเองจากสังคมภายนอกเพราะตระหนักและ
รับรู้ในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทัศนีย์ ทองไทย, 2542) โดยอาจกล่าวได้ว่าทุนทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับ
เอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (ดารณี พลอยจั่น, 2559) ซึ่งเกี่ยวข้องกับรูปแบบการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน โดยสรุป
คุณค่าออกเป็น 3 ด้าน กล่าวคือ คุณค่าทางวัฒนธรรม คุณค่าทางสังคม และคุณค่าทางเศรษฐกิจ (อัจฉรา ยะราไสย 
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เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ และอิสระ ชูศรี, 2542) ดังนั้นการสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญา
เปลี่ยนแปลงเป็นนวัตกรรมเกิดจากการเชื่อมโยงคน ความคิด กิจกรรม จนกลายเป็นกระบวนการพัฒนากลุ่มคน 
ในชุมชน (สุชาดา น้ำใจดี, 2561) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะกล่าวถึงคุณค่าทางด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นคุณค่าที่  4 
เพิ่มข้ึนมาด้วย เพื่อให้เห็นภาพของแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของชุมชนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

จากแนวคิดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นการวิจัยนี้จึงใช้วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาด  SWOT 
Analysis เพื่อสะท้อนศักยภาพและบริบทของชุมชน แล้วนำแนวคิดกลยุทธ์การตลาด 7P (Marketing Strategy) 
และแนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญา (Concepts of Wisdom) มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและเพิ่มคุณค่าสมุนไพรพื้นถิ่นใน
การแก้ปัญหาด้านความยากจนของคนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเน้นการศึกษาเฉพาะแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสมุนไพรพื้นถิ่นจากคณุค่า

ของภูมิปัญญาชุมชนแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะประโยชน์ในด้านการรักษาโรค และเพิ่ม 
คุณภาพชีวิตโดยการบูรณาการกลยุทธ์การตลาด โดยใช้วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อด้านจิตวิญญาณและภูมิปัญญา 
ของชุมชนเป็นแนวทางสำคัญสำหรับการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสมุนไพรพื้นถิ่น  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนองค์ความรู้ในด้านภูมิปัญญา การสืบทอดกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันของชุมชนแม่วิน 
อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการหาแนวทางในการส่งเสริมรายได้ ควบคู่ไปกับการเผยแพร่องค์ความรู้และ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชนเผ่า โดยการบูรณาการผสมผสานองค์ความรู้ดั้งเดิมกับองค์ความรู้การตลาดสมัยใหม่
ในแนวทางอนุรักษ์และการเลือกกลุ่มเป้าหมายด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ซึ่ง
ขอบเขตของการวิจัยมีดังนี้  

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรกลุ่มที่มีข้อมูลด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ กลุ่ม
ผู้นำชุมชน กลุ่มปราชญ์ชุมชน กลุ่มคนในชุมชน กลุ่มเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและนักวิชาการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 
50 ราย 

2. เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แนวการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยใช้
อุปกรณ์เครื่องบันทึกภาพและเครื่องบันทึกเสียงในการเก็บข้อมูล  รวมทั้งการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใน
การบูรณาการองค์ความรู้การตลาดผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับชุมชนด้วย  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาของชุมชน ทั้งในรูปแบบ
หนังสือ บทความ งานวิจัย รวมถึงการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สามารถสะท้อนภาพความต้องการและความเป็นจริงมากที่สุด  โดยการรวบรวมองค์ความรู้  ด้านภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อด้านจิตวิญญาณของชุมชน ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันของชุมชนแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม ่ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินการวิจัยใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการวิจัยเชิง
คุณภาพเน้นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์  ตรวจสอบ
ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วทำการวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นโดยเฉพาะเรื่องกลยุทธ์การตลาดในแต่ละ
ด้าน จากนั้นสอบถามทบทวนไปยังชุมชนจนได้ข้อมูลที่มีความอิ่มตัวคือไม่พบประเด็นใหม่เพิ่มอีก จึงนำข้อมูลมาทำ
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การคัดเลือกสู่การตีความและให้ความหมายข้อมูลนำมาสู่การเรียงร้อยความสัมพันธ์ของเรื่องราวและเขียนสรุปผล
การศึกษาวิจัย เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 

 

ผลการวิจัย 
พื้นที่ของชุมชนแม่วินมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม อย่างไรก็ตามการ

ฟื้นฟูและอนุรักษ์และการวิเคราะห์ถึงคุณค่าของภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนควบคู่กับการผสมผสานองค์ความรู้
การตลาดสมัยใหม่เพื่อสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม ทางสังคมและทางเศรษฐกิจควบคู่กันไป มีความสำคัญต่อการคง
อยู่ของวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาภูมิปัญญาด้านสมุนไพรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเกิด
การอนุรักษ์และนำสู่การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาวะที่ดีขึ้นแก่คนในชุมชน โดยสามารถสรุปผลจาก
การวิจัย ตามวัตถุประสงค์ดังนี ้

1. ศักยภาพทางการตลาดของสมุนไพรพื้นถิ่นชุมชนแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม ่
จากการศึกษาพบว่าชุมชนแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 19 หมู่บ้าน 

โดยประชากรประกอบด้วยชนหลายชาติพันธุ์ โดยพบว่าประชากรเป็นชนเผ่าม้งจำนวน 2 หมู่บ้าน เป็นคนพื้นเมือง
จำนวน 4 หมู่บ้าน คนพื้นเมืองและปากะญอ 1 หมู่บ้าน นอกนั้นเป็นชนเผ่าปากะญอ 12 หมู่บ้าน จำนวนประชากร
รวมทั้งสิ้น 12,223 คน (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, 2562) ภูมิอากาศและ 
ภูมิประเทศมีสภาพแตกต่างกันตามทำเลที่ตั้ง ดังนั้นเพื่อให้การวิเคราะห์บริบทชุมชนด้านการตลาดจากภูมิปัญญา
สมุนไพรมีความชัดเจนยิ ่งขึ ้นจึงใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาด SWOT Analysis ในการแจกแจง
รายละเอียดดังนี้ 

จุดเด่นของชุมชน (Strength) 
ชุมชนแม่วินมีความหลากหลายในด้านชาติพันธุ์  เนื ่องจากคนในพื้นที่ประกอบด้วย คนเมือง ชนเผ่า 

ปากะญอ และม้งเป็นต้น ทรัพยากรสมบูรณ์เปรียบเสมือนเป็นคุณค่าทางด้านสิ่งแวดล้อมและศักยภาพด้านสมุนไพร 
อันเกิดจากภูมิปัญญารักษาพื้นป่าทรัพยากรธรรมชาติโดยการผสมผสานกับวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาของ
ชุมชนทำให้เป็นที่รู้จักด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นอกจากนั้นหลายชุมชนยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรม ความเชื่อ
ดั้งเดิมไว้อย่างเข้มแข็ง วิถีชีวิตชุมชนยังคงใช้ประโยชน์จากสมุนไพร สมุนไพรมีหลากหลาย บางชนิดหายากและมี
มูลค่าสูง มีปราชญ์ชาวบ้านที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ ผนวกเข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิมในการรักษาโรคด้วยสมุนไพร 
หลายชุมชน 

จุดอ่อนของชุมชน (Weakness) 
ส่วนใหญ่หลายพื้นที่ยังคงใช้สารเคมีในการปลูกพืชผักประกอบอาหาร การประกอบอาชีพด้านการผลิต

สมุนไพรด้วยตนเอง นอกจากนี้คนในชุมชนยังไม่สามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้เนื่องจากไม่มีใบรับรองจากทาง
ราชการ พืชสมุนไพรบางชนิดเป็นพืชเฉพาะถิ่นเช่น ตีนฮุ้งดอย หรือสัตฤษี มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงแต่ยังไม่สามารถ
นำมาปลูกขายในเชิงพาณิชย์ได้ 

โอกาสของชุมชน (Opportunity) 
หน่วยงานราชการสนับสนุนชุมชนด้านการประกอบอาชีพด้านสมุนไพรมากขึ้น ในชุมชนมีบุคลากรที่มี 

องค์ความรู้ด้านสมุนไพรทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยหน่วยงานราชการมีนโยบายส่งเสริมและรักษาองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างโอกาสทางการตลาดทำให้ดำเนินกลยุทธ์การตลาดได้ง่ายขึ้น 
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อุปสรรคของชุมชน (Threat) 
อุปสรรคสำคัญของการพัฒนาการตลาดสมุนไพรคือปัญหาด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อรายได้ของคนใน

ชุมชน รวมทั้งการที่หมอสมุนไพรไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบการด้านการผลิตสมุนไพร และความนิยมในยาแผน
ปัจจุบันมีมากกว่า ความสนใจในการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรคแบบดั้งเดิมเริ่มหายไป และไม่มี
ผู ้ส ืบทอดอีกทั ้งการจัดหาวัตถุดิบเนื ่องจากต้องใช้ตัวยาที ่ต้องไปเก็บในป่าและผลิตได้ครั ้งละไม่ มาก ทำให้
ผู้ประกอบการไม่สนใจทำเป็นอาชีพหลัก รวมทั้งเส้นทางการคมนาคมบางพื้นที่ยากลำบากในการเข้าถึงพื้นที่  บาง
ช่วงฤดูกาลยังมีปัญหาหมอกควันส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนในชุมชน 

นอกจากนี้ผลการวิจัยได้ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นถิ่นของชุมชนแม่วิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กลุ่มอาการของโรคจำแนกตามสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา 

 
จากภาพที ่1 พบว่ามีสมุนไพรที่รวบรวมรายชื่อพืชสมุนไพรจากหมอสมุนไพรจากทั้ง 19 หมู่บ้านทั้งสิ้น 50 

รายชื่อเมื่อจำแนกตามกลุ่มอาการของโรคและวัตถุประสงค์ในการใช้มีทั้งสิ้น 14 กลุ่มอาการ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2 กลุ่มอาการของโรคและราชชื่อสมุนไพรที่ใช้ในชุมชน  
กลุ่มอาการ ชื่อสมุนไพรที่ใช้ ลักษณะรูปแบบการใช้สมุนไพรและสรรพคุณ 

แก้อักเสบ ตีนฮุ้งดอย - ตีนฮุ้งช้าง (สัตฤษี) ใช้ส่วนของเหง้า นำมาต้มดื่ม 
แก้ปวดหัวเข่า เสอะโกรโบ๊ะ สาบเสือ ใช้ส่วนรากต้มน้ำดื่มแก้ปวดเมื่อย 
แก้วิงเวียนศีรษะ ชอพรุ อบเชย ใช้ส่วนเปลือกต้มน้ำดื่มบำรุงกำลังแก้วิงเวียน  
สร้างน้ำนม ปลีกล้วย ใช้ส่วนของหัวปลี นำมาต้มในน้ำแกงเป็นอาหารบำรุง

น้ำนม 
ช่วยเจริญอาหาร ดู่เครือ เกอะมาเบะ  ใช้ส่วนเปลือกนำมาต้ม สรรพคุณเจริญอาหาร  

บำรุงกำลัง 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
กลุ่มอาการ ชื่อสมุนไพรที่ใช้ ลักษณะรูปแบบการใช้สมุนไพรและสรรพคุณ 

รักษาแผลสด ชอโป๊ะโก้ย (ใบสาปเสือ)  
หญ้าน้ำหมึก อะทุ 

ใช้ส่วนใบนำมาตำเพื่อห้ามเลือด 

แก้โรคกระเพาะ หิมะเควะ เบอะพาโค ลมแล้ง ใช้ส่วนเปลือกนำมาต้มดื่ม 
รักษาความดันโลหิต กระเทียมสด กาฝากต้นมะขาม 

หญ้าปักกิ่ง 
ใช้ส่วนกลีบนำมาต้มในน้ำแกง ใช้ส่วนของเถา นำมา
ต้มด่ืม ใช้ทั้งต้นนำมาต้มเพื่อรับประทาน 

แก้อาการช้ำใน ใบบัวบก เพาะเพะโด๊ะ เกอะมาทู่ ใช้ทั ้งต้นนำมาต้มเพื ่อรับประทานหรือตำสดๆ ไว้
สำหรับดื่ม ใช้ใบนำไปผิงไฟประคบอาการเจ็บปวด 

แก้ท้องอืด ข่า ขิง ตะไคร้ หญ้าหมาตด ใช้ส่วนเหง้าเพื่อขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ 
แก้พิษ เซซุควาย หน่อแพกอ รางจืด 

รางจืดดอกสีแดง โดะนะเด แซ
ซูวา 

ใช้ส่วนของเถาหรือส่วนใบ นำมาต้มดื่ม 

แก้ไข้ แก้ไอ ไพล นอ ใบย่านาง ป่าเหมยมอง 
ฟ้าทะลายโจร  นาท้อดอ มะแว้ง 

ใช้ส่วนเหง้านำมาต้มดื่ม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ใช้ส่วน
ใบนำมาต้มดื่ม แก้อาการไข้ ใช้ผลทานสดๆ หรือปั้น
เป็นเม็ดใช้อมแก้อาการเจ็บคอ 

บำรุงกำลัง แฮปันช้าง (ใบฝาง) กาวเครือ  
แซก่อเว (กำลังเสือโคร่ง) ผักใน
ท้องนา เห็ดหลินจือ หน่อวีแมะ 
กำลังช้างเผือก 

ใช้ส่วนเปลือกนำมาต้มดื่ม เพื่อบำรุงกำลัง ใช้ทุกส่วน
นำมาต้มเพื่อบำรุงกำลัง ใช้ทั้งต้น ขับปัสสาวะ บำรุง
กำลัง 

แก้ปวดเมื่อย ต้นครัว (ต้นฝาง) ว่างหางเหลือง 
ซือตาดอ    (ต้นกวาง) ฮ่อสะพาย
ควาย ศรีสุพรรณ ยาแก้ (รางแดง 
ก้องแกบ) ปลาไหลเผือก พอ
พละพล่ะ (ใบหนาด) 

ใช้ส่วนเปลือกนำมาต้มดื่ม เพื่อแก้อาการปวดเมื่อย 
บำรุงกำลัง ใช้ส่วนใบนำมาอบสมุนไพรหลังคลอด
บุตร 

 
จากตารางที่ 2 พบว่ามีกลุ่มอาการของโรคและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรทั้งสิ้น  14 กลุ่มอาการซึ่ง

สามารถจำแนกวัตถุประสงค์ในการใช้สมุนไพรได้เป็น 5 กลุ่มใหญ ่ได้แก่ 1) กลุ่มอาการปวดเมื่อย 2) กลุ่มอาการเป็น
ไข้ ไอ 3) กลุ่มอาการบาดเจ็บ มีแผลสด มีอาการอักเสบ 4) กลุ่มอาการจากการได้รับสารพิษ หรือพิษตกค้างจากการ
ทำเกษตรกรรม และ 5) บำรุงร่างกาย เจริญอาหาร เมื่อวิเคราะห์จากลักษณะการใช้ประโยชน์สมุนไพรดังกล่าว
ข้างต้น ส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรพื้นถิ่นซึ่งมีชื่อเรียกตามภาษาปากะญอและม้ง ซึ่งเป็นชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนสามารถสะท้อนถึงสุขภาวะที่สอดคล้องกับสภาพการดำรงชีพของคนในชุมชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก
คือเกษตรกรรมบนที่สูงอาทิการปลูกข้าว พืชผัก และผลไม้เมืองหนาว ในภูมิประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บนภูเขา มี
อากาศหนาวเย็นเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะในฤดูหนาว ประชากรส่วนใหญ่จึงประสบปัญหาด้านสุขภาวะ รวมถึง
การเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพ สภาพแวดล้อมและความยากลำบากจากการเดินทางในพื้นที่สูงและอยู่ห่างไกล
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จากเส้นทางคมนาคมหลัก และมีฐานะยากจน ใช้การเดินเท้าหรือใช้รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางไปยังพื้นที่ทำ
การเกษตร นอกจากนั้นยังมีโอกาสที่จะสัมผัสกับสารเคมีที่ใช้ในการทำการเกษตรอยู่ตลอดเวลา กลุ่มอาการของโรค
ที่มักพบคืออาการปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว มีบาดแผลจากการทำงานและการเดินทางผ่านเส้นทางที่ทุรกันดาร
บนภูเขา อาการวิงเวียนศีรษะ เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน เนื่องจากได้รับสารพิษหรือมีสารพิษตกค้างในร่างกายสูง 
จากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร และพิษจากพืชผักที่เก็บจากป่ามารับประทาน ตลอดจนอาการเป็นไข้ อาการไอ
เนื่องจากอยู่ในอากาศเย็นเป็นเวลานานๆ และผลกระทบจากหมอกควันในฤดูหนาว เมื่อร่างกายเกิดอาการผิดปกติ
หรือป่วยพึงพาการรักษาโดยหมอสมุนไพรพื้นถิ่นซึ่งมีความรู้และภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นในการ
เสาะหาและใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย หรือใช้สมุนไพรในการบำรุงร่างกายให้
แข็งแรงหรือเจริญอาหาร เหตุผลที่การใช้สมุนไพรในการรักษาโรคมีความสำคัญและจำเป็นต่อประชากรที่อยู่ในพื้นที่
สูง ทุรกันดารและห่างไกลจากเส้นทางคมนาคมหลัก เนื่องจากสภาพของแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นการเดินทางไปยัง
สถานพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุขต้องใช้ระยะทางไกลเป็นเวลานาน เส้นทางคมนาคมมีความยากลำบากใน
การเดินทาง ถนนหรือเส้นทางคมนาคมมีสภาพที่ไม่สะดวกต่อการเดินทางโดยเฉพาะในฤดูฝนที่ในบางพื้นที่ถนนมี
สภาพเป็นดินลูกรัง ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่มายังถนนสายหลักได้ หมอสมุนไพรพื้นถิ่นจึงผู้ให้บริการด้าน
สาธารณสุขซึ่งเป็นที่พึ่งและใกล้ชิดกับคนในหมู่บ้านนั้นๆ และคนที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยเช่นกัน จากการ
สัมภาษณ์ของผู้วิจัยทำให้ทราบว่า หมอสมุนไพรที่มีภูมิปัญญาในการรักษาโรคหรือการบำรุงร่างกายในบางหมู่บ้าน
จะเป็นที่รู้จักในความสามารถรักษาโรคของคนจากหมู่บ้านใกล้เคียงและต่างหมู่บ้านด้วย ตัวอย่างเช่นหมอสมุนไพรที่
หมู่บ้านหนองเต่ามีความเชี่ยวชาญในการให้การรักษาด้วยการอบตัวและทานน้ำยาสมุนไพรที่สามารถแก้อาการ
วิงเวียนศีรษะ เบื่ออาหาร เนื่องจากการได้สัมผัสสารเคมีจากการทำการเกษตรเป็นเวลานาน จะเป็นที่รู ้จักและ
ยอมรับนับถือของคนในหมู่บ้านและคนจากต่างพื้นที่ซึ ่งมักเดินทางมาหาเพื่อขอเข้ารับการอบตัวด้วยไอน้ำยา
สมุนไพรและทานน้ำยาจากสมุนไพรที่ปรุงด้วยภูมิปัญญาพื้นถิ่นซึ่งได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ส่วนใหญ่เมื่อ
ได้รับการรักษาแล้วจะรู้สึกว่ามีอาการดีขึ้นและบรรเทาจากอาการที่เป็นอยู่  และเมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการพบว่าหมอสมุนไพรพื้นถิ่นเรียกเก็บค่าบริการทีเรียกว่าค่าบูชาครู  ในราคาถูกมากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่
ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานพยาบาลในตัวเมืองและค่ารักษาพร้อมค่ายาที่ค่อนข้างสูง  หากคำนึงถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจของประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้น้อยและอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง อย่างไรก็ตามผู้วิจัย
พบปัญหาสำคัญของการใช้สมุนไพรในถิ่นชนบทคือ จารีตของการสืบทอดภูมิปัญญาของหมอสมุนไพรจากรุ่นสู่รุ่นมี
ข้อจำกัดในเรื่องของการหาผู้สืบทอดองค์ความรู้ ซึ่งมักจะมีการถ่ายทอดจากพ่อหรือแม่สู่ลูก แต่เนื่องจากความเจริญ
และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจการสืบทอดภูมิปัญญาสมุนไพร นิยมใช้ยาแผนปัจจุบัน
มากกว่ายาสมุนไพร นอกจากนั้นพบว่าหมอสมุนไพรจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข หรือหน่วยงานที่ตรวจสอบและออกใบรับรองยาที่ปรุงจากพืชสมุนไพร จึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำ
ให้ยาสมุนไพรจะเป็นที่ยอมรับและนำมาพัฒนาเพื่อแปรรูปสู่การจัดจำหน่าย ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือ
สมุนไพรพื้นถิ่นหลายชนิดเป็นพืชที่เกิดขึ้นเฉพาะถิ่นมีการเรียกหรือตั้งชื่อโดยหมอสมุนไพรพื้นถิ่น  ในภาษาถิ่นของ
ตนเอง การนำพืชสมุนไพรนั้นมาเปรียบเทียบเพื่อหาชื่อที่เป็นทางการหรือชื่อสามัญ  หากไม่ได้มีการบัญญัติไว้ใน
พจนานุกรมพืชสมุนไพรจะยากต่อการเปรียบเทียบอ้างอิงได้ การสืบทอดภูมิปัญญาและการส่งเสริมการใช้พืช
สมุนไพรของหมอสมุนไพรพื้นถิ่นจึงเป็นงานที่ท้าทายและต้องการความสนับสนุนจากทุกฝ่ายเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา
เหล่านี้ไม่ให้สูญหายไป 
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2. แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสมุนไพรพื้นถิ่นจากคุณค่าของภูมิปัญญาชุมชนแม่วิน อำเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่  

การวิจัยครั้งนี้ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากวัตถุประสงค์ในข้อที่  1 นำมาสู่แนวทางการพัฒนากลยุทธ์
การตลาดสมุนไพรพื้นถิ่นจากคุณค่าของภูมิปัญญาชุมชน โดยการบูรณาการองค์ความรู้การตลาดสมัยใหม่เพื่อสร้าง
ความแตกต่าง ซึ่งสามารถผสมผสานกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7 P ดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ ์(product) ชุมชนมีความสนใจในการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นถิ่น
เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าและสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาด ส่วนใหญ่ยังมีการจำหน่ายสมุนไพร
ในรูปวัตถุดิบ หรือนำสมุนไพรมาเป็นส่วนผสมของสีย้อมผ้าธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
พืชสมุนไพรเหล่านี้ควรมีการปรับปรุงแปรรูป และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแทนการจำหน่ายในรูปวัตถุดิบ อาทิ การนำมาอบแห้ง การหั่นซอยให้มีขนาดเล็กลง เพื่อสามารถ
ใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีการกำหนดขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสม หรือง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งชุมชนควรทำการปรับปรุง
รูปแบบของลูกประคบสมุนไพรให้เป็นแผ่นแป๊ะสมุนไพร หรือยาสมุนไพรบรรจุซองเพื่อใช้ต้ม หรือชงกับน้ำร้อน เพื่อ
ใช้งานง่าย สะดวกและดูทันสมัยยิ่งขึ้นก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ควรได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความมั่นใจของผู้บริโภคด้วย 

2.2 กลยุทธ์ราคา (price) ในการตั้งราคาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชนแม่วิน ยังไม่สามารถกำหนดราคาพืช
สมุนไพรที่จำหน่ายได้อย่างชัดเจน เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีการแปรรูปสมุนไพรให้มีรูปแบบ ขนาดและน้ำหนักที่
เหมาะสมต่อการจัดจำหน่ายและยังคงขายไปในรูปวัตถุดิบ หรือกำหนดปริมาณเอาตามประสบการณ์ ดังนั้นใน
อนาคตหากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นำมาแปรรูป และพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม เพื่อสะดวกต่อการนำ
สมุนไพรมาใช้งาน และจัดจำหน่าย รวมถึงการนำมารวมอยู่ในกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนหรือเพื่อการ
จำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ย่อมส่งผลดีต่อคุณค่าทางเศรษฐกิจในชุมชน ทำให้ง่ายต่อการกำหนดกลยุทธ์ด้าน
ราคาได้ 

2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด (promotion) ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐบาลเข้า
มาช่วยส่งเสริมการพัฒนาตลาดโดยให้คนในชุมชนมีบทบาทในการทำหน้าที่เป็นพนักงานขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้น
ถิ่นของคนในชุมชนซึ่งเกิดจากการนำคุณค่าทางวัฒนธรรมผสมผสานคุณค่าทางสังคม ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
ผู้ขายแต่ละชนเผ่าต้องสวมใส่ชุดของชนเผ่าตนเอง เพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์อย่างเด่นชัด ก่อให้เกิดคุณค่าทาง
เศรษฐกิจในชุมชนได้ 

2.4 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย (place) ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเข้ามามีบทบาทในการ
ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย สามารถสร้างยอดขายและรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์คุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ และอินสตาแกรม ก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญากับองค์ความรู้การตลาดสมัยใหม่ 

2.5 กลยุทธ์บุคลากร (people) เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุดในการอนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญาใน
เรื่องสมุนไพรพื้นถิ่นของชุมชนเนื่องจากคนในชุมชนเป็นปัจจัยที่มีส่วนมากที่สุดในการสืบทอดและรักษาองค์ความรู้
ภูมิปัญญาของชุมชนเพื่อสร้างคุณค่าวัฒนธรรมและสังคมในการรักษาภูมิปัญญาชุมชนให้ยังคงอยู่ต่อไป โดยชุมชนให้
ความสำคัญต่อการสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนมีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ตื่นตัวต่อ
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การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แต่ยังคงสามารถรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อดั้งเดิมผ่านรูปแบบ
การบูรณาองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี 

2.6 กลยุทธ์กระบวนการ (process) ชุมชนมีกระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาในเรื่องสมุนไพรพื้นถิ่นของ
ชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น โดยผ่านกระบวนการสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมคุณค่าทางสังคมคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่
คุณค่าทางเศรษฐกิจจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน ทำให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้ได้ โดยการ
ผสมผสานจากรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบดั้งเดิมผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  

2.7 กลยุทธ์สถาปัตยกรรม (physical evidence) สถาปัตยกรรม สถานที่ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิตชน
เผ่า มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นถิ่น เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการสนับสนุนสินค้าที่มี
แหล่งกำเนิดอย่างชัดเจน เป็นแหล่งผลิตที่แท้จริง และมีสะท้อนภูมิปัญญาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชนเผ่า ซึ่งชุมชน
แม่วินยังคงมีการอนุรักษ์วัฒนธรรม การสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ ่น โดยผ่านขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดย
รูปแบบการนำเสนอจะสะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาของชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน  

ดังนั้นแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสมุนไพรพื้นถิ่นจากคุณค่าของภูมิปัญญาชุมชนจำเป็นต้องอาศัย
องค์ความรู้กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ผสมผสานกับการสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม ทางสังคม สิ่งแวดล้อมและทาง
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นถิ่นต่อไป 

 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นถิ่นและองค์ความรู้แนวทางด้านกล

ยุทธ์การตลาดโดยคุณค่าของภูมิปัญญาชุมชนผู้วิจัยได้ทำการเชื่อมโยงกับแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ  ตามประเด็นการ
ค้นพบได้แก่ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสมุนไพรพื้นถิ่นโดยคุณค่าของภูมิปัญญา
ชุมชนแม่วินคือองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนากลยุทธ์การตลาด
สมุนไพรพื้นถิ่นจากคุณค่าของภูมิปัญญาชุมชน ดังนั้นการพัฒนาคนในชุมชนจึงเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อ
อนุรักษ์และพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชนโดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านการรักษาโรคซึ่งสามารถเชื่อมโยง
แนวคิดภูมิปัญญา ซึ่งคนในชุมชนทั้ง 19 หมู่บ้านมีความหลากหลายในด้านชาติพันธุ์แต่ละชุมชนมีจุดเด่นและ 
อัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นถิ่น ซึ่งบางชุมชนยังคงอนุรักษ์คุณค่าทาง
วัฒนธรรมด้านการรักษาโรคไว้โดยเชื่อมโยงกับคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาของชุมชนทำให้
เกิดคุณค่าทางด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติจากภูมิปัญญาของชุมชนซึ่งส่งผลต่อการประหยัดค่าใช้จ่าย  
ในการรักษาพยาบาลจากยาแผนปัจจุบันซึ่งเป็นผลดีต่อคุณค่าทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน  

นอกจากนี้ชุมชนที่ไม่มีการเพาะปลูกสมุนไพรพื้นถิ่นแต่มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอาจเชื่อมโยงกิจกรรม
ต่างๆ กับชุมชนที่มีภูมิปัญญาด้านพืชสมุนไพร อันก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจร่วมกันได้ทำให้เกิดการสร้างรายได้
ให้กับคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเกิดรายได้ในชุมชน คนในชุมชนก็จะไม่ย้ายถิ่นฐานไปทำงานในเมืองก่อให้เกิดการ
สร้างคุณค่าทางสังคมร่วมกันนอกจากนี้ยังสร้างความตระหนักเห็นความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนก่อให้เกิดคุณค่าทางด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงอนุรักษ์จากภูมิปัญญาของชุมชนอีกด้วย 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยได้ข้อสรุปที่เชื่อมโยงเนื้อหาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ตามประเด็นที่ค้นพบ

และตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ ศักยภาพของชุมชนแม่วินทั้ง 19 หมู่บ้านพบว่าชุมชนมีศักยภาพใน
หลากหลายมิติ โดยกุญแจสำคัญสำหรับการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้กับคนในชุมชนคือการนำศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการในชุมชนมาเพิ่มคุณค่าด้วยภูมิปัญญาของคนในชุมชนเอง ซึ่งสามารถผนวกและบูรณาการ
องค์ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นถิ่นจากภูมิปัญญาสู่การเชื่อมโยงและต่อยอดสู่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในชุมชนได้  
เนื่องมากจาก 19 หมู่บ้านมีความหลากหลายในด้านชาติพันธ์และศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจที่แตกต่างกัน  บาง
หมู่บ้านมีความโดดเด่นด้านการนำสมุนไพรพื้นถิ่นมารักษาโรค มีการต่อยอดเป็นการบริการอบยาสมุนไพรเพื่อรักษา
โรคประจำหมู่บ้าน และบางหมู่บ้านมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด 7P จะมีผล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมและยังมีผลในเชิงบวกที่สำคัญต่อการตัดสินใจของลูกค้า (Mas 
and Nanik, 2017) การพัฒนาและใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นถิ่นสามารถเชื่อมโยงสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพในอนาคต การจะทำให้ผลิตภัณฑ์อยู่รอดได้จึงต้องอาศัยกระบวนและกลยุทธ์การตลาดที่หลากหลาย 
(Handayani1 and Ardini, 2018) รวมถึงการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดังกล่าว (Vitasurya, 2016) นอกจากการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายใน
ด้านการรักษาสุขภาพให้กับคนในชุมชนองค์ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นกุญแจสำคัญในการ
อนุรักษ์และพัฒนากลยุทธ์การตลาดสมุนไพรพื้นถิ่น และนำมาสู่แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสมุนไพรพื้นถิ่น
จากคุณค่าของภูมิปัญญาชุมชนจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้การตลาดสมัยใหม่ผสมผสานกับการสร้างคุณค่าทาง
วัฒนธรรม ทางสังคมและทางเศรษฐกิจควบคู่กัน 

 

ข้อเสนอแนะที่ไดจ้ากงานวิจัย 
1. ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาด การบริหารจัดการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์และ

บรรจุภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การบริหารต้นทุนและการขอการรับรองจากหน่วยงานราชการให้กับคนใน
ชุมชน 

2. ควรมีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาในด้านสมุนไพร และตำหรับยาสมุนไพรของหมอสมุนไพร
พื้นถิ่นจากชุมชนทั้ง 19 หมู่บ้าน เพื่อให้มีการสืบทอดและเก็บรักษาองค์ความรู้ดังกล่าวไว้ไม่ให้สูญหายไป 

3. ควรกำหนดแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการนำสมุนไพรมาใช้และนำมาปลูกเพื่อขยายพันธุ์  
เพื่อสร้างอาชีพด้านการจำหน่ายสมุนไพรแก่คนในชุมชนในแนวทางอนุรักษ์ และรักษาไว้ซึ่งคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิม 
โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. แนวทางบูรณาการองค์ความรู้เพื่อต่อยอดสู่การนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนอื่นที่มีบริบทชุมชนใกล้เคียงกัน 
2. ศึกษาการสร้างเครือข่ายทางการตลาดสมุนไพรพื้นถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาในครั้งนี้ ได้ดำเนินการขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ

การดำเนินงานที่เหมาะสมของธุรกิจในช่องทางต่างๆ ของการค้าในยุคดิจิทัล โดยผลการทดลองเก็บข้อมูลวิจัยด้วย
การวิเคราะห์ผ่านสถิติเชิงพรรณนา อันได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็น
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกที่จะรับสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทั้งเครือข่ายสังคมออนไลน์และช่องทางแบบดั้งเดิม โดยลูกค้า
เลือกที่จะให้ความสำคัญกับการกรอกข้อมูลผ่านการค้นหาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการติดต่อที่หน้าร้าน
โดยตรง สำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ลูกค้าเลือกที่จะให้ความสนใจกับการซื้อในแพลตฟอร์มของการค้าที่เป็น
สากลผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นสำคัญ การค้นหาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงตราสินค้าเพื่อตัดสินใจ
ซื้อได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ เจ้าของตราสินค้าควรให้ความสำคัญกับการรีวิวหรือการแนะนำตราสินค้าที่ปรากฏใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์และการค้นหาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน 

 
คำสำคัญ : การพาณิชย์ดิจิทัล,  การตลาดดิจิทัล,  จุดสัมผัสบริการแบบดิจิทัล  

 
Abstract 

The primary objective of this study is to develop the tools used to fine-tune the optimal 
operation of the business in various channels for trading in the digital age. The research results 
from a data collection using descriptive statistics, including mean and standard deviation, showed 
that the group of respondents preferred to receive media communications through both social 
networks and traditional channels. Customers wanted to focus on filling their information by 
searching brand from the Internet and keep direct contact at the store. For purchasing goods or 
services, the customers preferred to pay attention to the universal trading platform through the 
mobile phone. Searching through the Internet could also help customers reach their brand to make 
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a purchase decision. Furthermore, the brand owner should focus on the review or 
recommendations of branding appearing on social networks and searching through the Internet. 

 
Keywords : Digital Commerce,  Digital Marketing,  Digital Touchpoints 
 

บทนำ  
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้คน

ในสังคมรวมถึงการดำเนินงานในธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตหรือ
การดำเนินงานในธุรกิจล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งสิ้น การดำเนินงานทางธุรกิจนั้นได้ถูกปรับเปลี่ยน
จากการค้าแบบดั้งเดิมสู่การดำเนินงานในระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดการทำธุรกรรมที่มีการดำเนินงานผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า ธุรกรรมแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยธุรกรรมประเภทนี้ มักเริ่มต้นด้วยการ
เชื ่อมต่อแบบออนไลน์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที ่รองรับการทำธุรกรรมประเภทนี้  
ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์แบบแล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต ซึ่งเป็นที่มาของ
การค้าออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) การพาณิชย์ดิจิทัล 
(Digital Commerce) การพาณิชย์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Commerce) รวมถึงการพาณิชย์ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ หรือ Social Commerce นั่นเอง (Swilley, 2016, p. 1) 

รูปแบบการค้าในยุคดิจิทัลทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงตราสินค้าได้จากช่องทางที่หลากหลาย ทำให้บริษัท
หรือผู้ที่เป็นเจ้าของตราสินค้าจำเป็นที่จะต้องพัฒนาช่องทางในการเชื่อมต่อเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านจุด
สัมผัสบริการ (Touchpoints) ต่างๆ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย บริษัทหรือเจ้าของตราสินค้าจำเป็นต้องหาวิธีการในการ
บริหารช่องทางที่ใช้เพื่อการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในยุคดิจิทัลใน 4 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1) ช่องทางการสื่อสาร
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2) ช่องทางการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3) ช่องทางการสื่อสารด้วยการค้นหาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ 4) ช่องทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นใหม่ (Gartner, 2014) โดยบริษัทหรือเจ้าของตราสินค้า
สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในช่องทางต่างๆ ที่กล่าวถึงในข้างต้นผ่านจุดสัมผัสบริการที่แบ่งได้เป็น 4 ช่วง
สำคัญ ได้แก่ 1) จุดสร้างปฏิสัมพันธ์ในช่วงของการสร้างการรับรู้ในตราสินค้า 2) จุดสร้างปฏิสัมพันธ์ในช่วงของการ
สร้างรายชื่อผู้มุ่งหวัง 3) จุดสร้างปฏิสัมพันธ์ในช่วงที่เกิดการซื้อขายจริง และ 4) จุดสร้างปฏิสัมพันธ์ในช่วงที่ลูกค้า
เปลี ่ยนเป็นกองเชียร์ตราสินค้า (Kotler et al., 2016, p. 62; Zahay 2015, pp. 3-18; Deiss & Henneberry, 
2017 pp. 16-23) เมื่อผนวกแนวคิดเรื่องช่องทางการเชื่อมโยงกับลูกค้าทั้ง 4 ช่องทางหลัก กับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
จุดสัมผัสบริการในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทั้ง  4 ช่วง เข้าด้วยกัน ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถกำหนดกรอบในการพัฒนา
แบบสอบถามเพื่อใช้ตรวจสอบการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการพาณิชย์ดิจิทัลที่มีความครอบคลุมช่องทางต่างๆ  
ที่สนับสนุนกิจกรรมในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าสำหรับการพาณิชย์ดิจิทัลตลอดเส้นทางการเดินทางของลูกค้า  
(Customer Journey) ได้ 

นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดได้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า  คำว่า การตลาดออนไลน์ 
การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ การตลาดอินเทอร์เน็ต สามารถใช้แทนกันได้ (กุณฑลี รื่นรมย,์ 2561, น. 102) 
ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถตีความได้ว่า คำว่า การตลาดดิจิทัล และการพาณิชย์ดิจิทัล นั้นก็สามารถใช้แทนกันได้ แต่
สำหรับงานวิจัยนี้ ผู ้วิจัยได้เลือกใช้คำว่า การพาณิชย์ดิจิทัล เนื่องจากต้องการศึกษาให้เข้าใจถึงกระบวนการที่
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สนับสนุนการทำธุรกรรมสำหรับการค้าในยุคดิจิทัล  ซึ่งถ้าใช้คำว่า การพาณิชย์ดิจิทัล จะสื่อความหมายในเชิง
กระบวนการได้ดีกว่าการใช้คำว่า การตลาดดิจิทัล อย่างไรก็ตามทั้งการตลาดดิจิทัลและการพาณิชย์ดิจิทัลนั้นได้ช่วย
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างมาก แต่งานวิจัยในประเทศไทยที่นำเสนอเกี่ยวกับศาสตร์ด้าน
การดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลยังมีน้อยอยู่ จึงมีความจำเป็นที่นักวิชาการจะต้องให้ความสำคัญกับศาสตร์ด้านนี้เพิ่ม
มากขึ้น (กุณฑลี รื่นรมย์, 2561, น. 120) การพัฒนาเครื่องมือเพื่อตรวจสอบการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการ
พาณิชย์ดิจิทัลจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทราบถึงช่องทางดิจิทัลที่ควรให้ความสำคัญตลอดเส้นทางการเดินทาง
ของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการบริหารช่องทางดิจิทัลได้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้จึงดำเนินการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบเพื่อ
ค้นหาการดำเนินงานที่เหมาะสมของธุรกิจในช่องทางดิจิทัลที่หลากหลาย และในการศึกษาครั้งนี้ได้นำเครื่องมือที่
พัฒนาขึ้นทดสอบเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับ
การซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ในยุคดิจิทัล  

 

แนวคิด และทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากแนวคิดช่องทางการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการพาณิชย์ดิจิทัล บริษัท Gartner (2014) ได้แบ่งช่องทางที่ใช้

ในการติดต่อเพื่อการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการพาณิชย์ดิจิทัล ออกเป็น 4 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1) ช่องทางการ
สื่อสารผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2) ช่องทางการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3) ช่องทางการสื่อสารด้วยการ
ค้นหาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ 4) ช่องทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นใหม่ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 1 

 

 
ภาพที ่1 ช่องทางหลักของการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการพาณิชย์ดิจิทัล 

 
ภายใต้ช่องทางหลักของการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าดังภาพที่  1 บริษัทหรือเจ้าของตราสินค้าสามารถ

เชื่อมโยงกับลูกค้าในช่องทางต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นผ่านจุดสัมผัสบริการ ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปมาจากแนวคิดและทฤษฎี 

การค้นหา 

การพาณิชย์

ดิจิทัล 

สังคมออนไลน์ 

โทรศัพท์มือถือ 

ช่องทางใหม่ๆ 
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ที่เกี่ยวข้อง (Kotler et al., 2016, p. 62; Zahay 2015, pp. 3-18; Deiss & Henneberry, 2017 pp. 16-23) โดย
สามารถแบ่งจุดสัมผัสบริการในการพาณิชย์ดิจิทัลออกได้เป็น 4 ช่วงสำคัญ ได้แก่ 

1) จุดสร้างปฏิสัมพันธ์ในช่วงของการสร้างการรับรู้ในตราสินค้า การรับรู้หรือการตระหนักรู้ในตราสินค้า 
(Brand Awareness) ถือเป็นช่วงแรกของการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่จะทำให้บุคคลทั่วไปทราบถึงการคงอยู่ของตรา
สินค้า โดยที่การสร้างการรับรู้ถึงการคงอยู่ในตราสินค้าสามารถทำได้ผ่านการโฆษณาในทุกรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็น  
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ หรือ สื่อออนไลน์ คนทั่วไปจะรับรู้ว่าตราสินค้านี้สร้างหรือผลิตบริการในรูปแบบใด 
ตราสินค้านี้สามารถช่วยแก้ปัญหาอะไรให้กับพวกเขาได้บ้าง ตราสินค้านี้มีคุณค่ามากเพียงพอที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง
ด้วยหรือไม่ พวกเขาเห็นตราสินค้าเหล่านี้บ่อยแค่ไหน และมีใครพูดถึงตราสินค้าเหล่านี้อย่างไรบ้าง เมื่อลูกค้าเริ่ม
รู้สึกถึงการคงอยู่ของตราสินค้า ในการดำเนินงานขั้นต่อไปก็ขึ้นอยู่กับตราสินค้านั้นๆ แล้วว่าจะสามารถสร้างการมี
ส่วนร่วมกับคนทั่วไปให้มากขึ้นได้อย่างไร เพื่อให้บุคคลทั่วไปเหล่านั้นสามารถเข้ามามีประสบการณ์ร่วมกับตราสินค้า
เพิ่มมากขึ้นทั้งในโลกดิจิทัล (Digital World) และในโลกกายภาพ (Physical World) โดยบริษัทเจ้าของตราสินค้า
ต้องตระหนักว่าการจัดกิจกรรมทั้งในโลกดิจิทัล และในโลกกายภาพนั้น ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนทั่วไปที่
สนใจในตราสินค้า เปลี่ยนมาเป็นผู้ที ่คาดหวังจะเป็นลูกค้า (Prospect) และเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่แท้จริงต่อไปใน
อนาคต 

2) จุดสร้างปฏิสัมพันธ์ในช่วงของการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวัง เมื่อผู้ที่คาดหวังจะเป็นลูกค้า ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมหรือสร้างประสบการณ์ร่วมกับตราสินค้าจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงแรกแล้ว  ผู้ที่เป็นเจ้าของตราสินค้าต้อง 
ไม่ลืมที่จะหาวิธีเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่คาดหวังจะเป็นลูกค้าไว้  ซึ่งถือเป็นการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Lead 
Generation) ของตราสินค้านั่นเอง โดยผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับตราสินค้านั้นแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรม 
หรือตราสินค้าในระดับหนึ่ง ถือว่าเป็นผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าจริงๆ ได้ในอนาคต ดังนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของตราสินค้าต้อง
เก็บรายชื่ออันมีค่า ของผู้มาร่วมกิจกรรมทั้งในโลกดิจิทัลและโลกกายภาพไว้  เพื่อให้เวลาที่มีข่าวประชาสัมพันธ์  
ตราสินค้าจะถูกนำไปเชื่อมต่อกับผู้ที ่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้าของตราสินค้าได้ทันที  หรือเมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  
ตราสินค้าสามารถถูกนำเสนอให้กับกลุ่มคนที่มีความสนใจได้โดยตรง 

3) จุดสร้างปฏิสัมพันธ์ในช่วงที่เกิดการซื้อขายจริง เมื่อกลุ่มผู้ที่ติดตามตราสินค้าเกิดความประทับใจใน 
ตราสินค้า เจ้าของตราสินค้าจึงค่อยนำเสนอขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้ที่เจ้าของตราสินค้าได้เก็บรวบรวมรายชื่อ  
ผู้มุ่งหวังไปแล้ว หรือบริษัทเจ้าของตราสินค้าอาจใช้วิธีการโฆษณาเพื่อขายแบบปกติควบคู่ไปด้วยก็ได้  บ่อยครั้งหาก
เจ้าของตราสินค้าได้ดำเนินการในขั้นตอนที่สองอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการไปในช่วงการดำเนินงานนี้ 
จะซื้อไปแบบไม่รู้ตัวเลยว่าเขาได้เสียเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์นี้มาได้อย่างไร แต่หากได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วไม่ประทับใจ
ตามที่คาดหวัง ในจุดนี้อาจทำให้เกิดการบอกต่อในเชิงลบต่อสินค้าหรือบริการได้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ในส่วนนี้บริษัท
เจ้าของตราสินค้าควรให้ความสำคัญกับกระบวนการในการซื้อขายออนไลน์ของบริษัททั้งหมด เพื่อให้ผู้ที่ซื้อสินค้า
หรือบรกิารไปได้รับความประทับใจจากตราสินค้ามากที่สุด และหากเจ้าของตราสินค้ามีร้านค้าในเชิงกายภาพอยู่แล้ว 
ก็ต้องให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างโลกดิจิทัลกับโลกกายภาพให้ได้ด้วย 

4) จุดสร้างปฏิสัมพันธ์ในช่วงที่ลูกค้าเปลี่ยนเป็นกองเชียร์ตราสินค้า ในช่วงการดำเนินงานนี้เป็นช่วงสำคัญ
ที่บริษัทจะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในตราสินค้า เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วพบว่า 
ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ได้ จนรู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนตราสินค้านี้ และอยากจะบอกต่อ
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ให้ผู้อื่นได้ลองหันมาใช้ผลิตภัณฑ์นี้ด้วย เป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้ซื้อจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการโดยทั่วไป 
สู่การเป็นกองเชียร์ตราสินค้า (Brand Advocacy) แทน 

 
ภาพที ่2 จุดสัมผัสบริการในการพาณิชย์ดิจิทัล 

 
เมื่อได้ผนวกแนวคิดที่นำเสนอในภาพที่ 1 และภาพที่ 2 เข้าด้วยกัน ผู้วิจัยสามารถพัฒนากรอบแนวคิดใน

การจัดทำเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามเพื่อใช้ตรวจสอบการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการพาณิชย์ดิจิทัลที่มีความ
ครอบคลุมช่องทางต่างๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าสำหรับการพาณิชย์ดิจิทัลตลอด
เส้นทางการเดินทางของลูกค้า ได้ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 การเชื่อมโยงแนวคิดช่องทางดิจิทัลเข้ากับการสร้างปฏิสมัพันธ์ในช่วงต่างๆ กับลูกค้าในยุคดิจิทัล 

ช่องทางในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ 

ช่วงแห่งการสร้างปฏิสัมพันธ์ 
การสร้างความ

ตระหนัก 
การสร้างรายชื่อ 

ผู้มุ่งหวัง 
การซื้อสินค้าหรือ

บริการ 
การสร้างกอง
เชียร์ตราสินค้า 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ตรา
สินค้า 

การใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์เพื่อ
เก็บข้อมูลผู้ที่
คาดหวังจะเป็น
ลูกค้า 

การใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์เพื่อ
ก่อให้เกิดการซื้อ
สินค้าหรือบริการ 

การใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์เพื่อ
แนะนำบอกต่อ
สินค้าหรือบริการ
ของตราสินค้า 

โทรศัพท์มือถือที่
เชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์
และแอปพลิเคชั่นของ
บริษัท รวมถึงพันธมิตร
ที่อยู่ในช่องทางต่างๆ 
ของบริษัทด้วย 

การประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

การใช้
โทรศัพท์มือถือ
เพื่อเก็บข้อมูลผู้ที่
คาดหวังจะเป็น
ลูกค้า 

การใช้
โทรศัพท์มือถือ
เพื่อก่อให้เกิดการ
ซื้อสินค้าหรือ
บริการ 

การสร้างกิจกรรม
ร่วมให้เกิดการ
บอกต่อในตรา
สินค้าผ่านการใช้
โทรศัพท์มือถือ 

 

การสร้างรายชื่อผูมุ้่งหวัง 

การสร้างความตระหนัก 

การซื้อสินค้าหรือบริการ 

การสร้างกองเชียรต์ราสินค้า 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ช่องทางในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ 

ช่วงแห่งการสร้างปฏิสัมพันธ์ 
การสร้างความ

ตระหนัก 
การสร้างรายชื่อ 

ผู้มุ่งหวัง 
การซื้อสินค้าหรือ

บริการ 
การสร้างกอง
เชียร์ตราสินค้า 

การค้นหา ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือเข้าถึงเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชั่นของบริษัท 
รวมถึงพันธมิตรที่อยู่ใน
ช่องทางต่างๆ ของ
บริษัท 

การประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ผู้สนใจเข้า
เข้าถึงเว็บไซต์หรือ
แอปพลิเคชั่นของ
บริษัทผ่านการ
ค้นหาบน
อินเทอร์เน็ต 

การใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ใน
การเก็บข้อมูล
ลูกค้าที่เข้าถึง
บริษัทผ่านการ
ค้นหาบน
อินเทอร์เน็ต 

การซื้อสินค้าหรือ
บริการจากการ
ค้นหาผ่าน
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

การตรวจสอบรีวิว 
หรือความนิยมใน
ตราสินค้าผ่านการ
ค้นหาในระบบ
อินเทอร์เน็ต 

ช่องทางใหม่ๆ ซึ่ง
รวมถึงช่องทางอื่นๆ ท่ี
บริษัทสามารถเลือกใช้
ได้ทั้งปัจจุบันและ
อนาคต 

การประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางใหม่ๆ 
ที่ล้ำสมัย หรือ
ช่องทางอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นของบริษัท 

การสร้างรายชื่อ 
ผู้มุ่งหวังผ่าน
ช่องทางอื่นหรือ
ช่องทางใหม่ๆ ของ
บริษัท 

การซื้อสินค้าหรือ
บริการในช่องทาง
อื่น หรือช่องทาง
ใหม่ๆ ของบริษัท 

การสร้างกิจกรรม
เพื่อให้เกิดการ
เข้าถึงกลุ่มที่เป็น
กองเชียร์ในช่อง
อื่นหรือช่องทาง
ใหม่ๆ 

 
กรอบแนวคิดดังตารางที่ 1 ถูกนำมาออกแบบให้เป็นแบบสอบถามจำนวน 2 ตอน ซึ่งแบบสอบถามใน 

ตอนแรกดำเนินการเพื ่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนแบบสอบถามตอนที่สองมีจำนวน 
ข้อคำถามทั้งสิ้น 32 ข้อ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ของลูกค้าในจุดสร้างปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีต่อการนำเสนอ
สินค้าหรือบริการของตราสินค้าสำหรับช่องทางต่างๆ ในยุคดิจิทัล 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง 
ในการดำเนินงานครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่

ผู้วิจัยทำการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 70 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการดำเนินการเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการรับรู้ของ

ลูกค้าที่มีต่อการปฏิสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ กับตราสินค้าในยุคดิจิทัล ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 1) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 3 ข้อ และ 2) คำถามเกี่ยวกับการตรวจสอบการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า
ในยุคดิจิทัลจำนวน 32 ข้อ เมื่อเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามได้ครบถ้วน ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา อันได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ผลการวิจัย 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีจำนวนทั้งสิ้น 70 คน เป็นชาย 36 คน คิดเป็นร้อยละ 51 หญิง 34 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 49 มีอายุอยู่ในช่วง 18-25 ปี จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 82 คน มีอายุอยู่ในช่วง 26-33 ปี จำนวน  
12 คน คิดเป็นร้อยละ 17 และมีอายุมากกว่า 33 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
รายได้นั้น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่ายังไม่มีรายได้เป็นของตนเองจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 37 เนื่องจาก
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นนักศึกษา สำหรับผู้ที่ตอบว่ามีรายได้ส่วนตัวต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน จำนวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 มีรายได้อยู่ในช่วง 5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 23 สำหรับผู้ที่มีรายได้ 
10,000 บาทขึ้นไป มีจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20  

สำหรับผลการวิจัยในส่วนของการตรวจสอบการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์กับตราสินค้า
ในช่วงต่างๆ ผู้วิจัยได้สรุปเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลำดับความสำคัญของช่องทางต่างๆ  และ
ช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมเพื่อติดต่อกับตราสินค้าตามความคิดของผู้ตอบแบบสอบถาม ไว้ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 2 โดยช่องทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญสูงสุด 2 ลำดับแรก ผู้วิจัยจะแสดงช่องนั้นด้วยพื้นหลัง
สีเทาเพื่อแสดงให้เห็นถึงช่องทางที่เจ้าของตราสินค้าควรให้ความสำคัญเมื่อต้องมีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวิจัยการรับรู้ถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในช่องทางต่างๆ สำหรับการพาณิชย์ดิจิทัล 

ช่องทางใน
การสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ 

ผลการรับรู้ของลูกค้าในช่วงต่างๆ ของการสร้างปฏิสัมพันธ์ 
การสร้างความ

ตระหนัก 
การสร้างรายชื่อ 

ผู้มุ่งหวัง 
การซื้อสินค้าหรือ

บริการ 
การสร้างกองเชียร์

ตราสินค้า 
เครือข่าย
สังคม
ออนไลน์ 
 
 

ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ลำดับความสำคัญอยู่ที่ 
4.00 และ 0.78 
ตามลำดับ 
ช่องทางที่ได้รับความนิยม
สูงสุด 3 อันดับแรก 
- Facebook ร้อยละ 58 
- Youtube ร้อยละ 18 
- Instagram ร้อยละ 18 

ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ลำดับความสำคัญอยู่ที่ 
3.27 และ 0.72 
ตามลำดับ 
ช่องทางที่ได้รับความนิยม
สูงสุด 3 อันดับแรก 
- Facebook ร้อยละ 54 
- Line ร้อยละ 21 
- Instagram ร้อยละ 18 

ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ลำดับความสำคัญอยู่ที่ 
3.81 และ 0.71 
ตามลำดับ 
ช่องทางที่ได้รับความนิยม
สูงสุด 3 อันดับแรก 
- Facebook ร้อยละ 44 
- Instagram ร้อยละ 21 
- Line ร้อยละ 11 
- ไม่คิดซื้อ ร้อยละ 15 

ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ลำดับความสำคัญอยู่ที่ 
3.83 และ 0.83 
ตามลำดับ 
ช่องทางที่ได้รับความ
นิยมสูงสุด 3 อันดับแรก 
- Facebook ร้อยละ 74 
- Instagram ร้อยละ 25 
- Line ร้อยละ 7 

โทรศัพท์ 
มือถือที่
เชื่อมโยงผ่าน
เว็บไซต์และ
แอปพลิเคชั่น
ของบริษัท 

ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ลำดับความสำคัญอยู่ที่ 
3.56 และ 1.00 
ตามลำดับ 
ช่องทางที่ได้รับความนิยม
สูงสุด 3 อันดับแรก 

ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ลำดับความสำคัญอยู่ที่ 
3.13 และ 0.88 
ตามลำดับ 
ช่องทางที่ได้รับความนิยม
สูงสุด 3 อันดับแรก 

ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ลำดับความสำคัญอยู่ที่ 
3.97 และ 0.85 
ตามลำดับ 
ช่องทางที่ได้รับความนิยม
สูงสุด 3 อันดับแรก 

ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ลำดับความสำคัญอยู่ที่ 
3.61 และ 0.62
ตามลำดับ 
ช่องทางที่ได้รับความ
นิยมสูงสุด 3 อันดับแรก 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ช่องทางใน
การสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ 

ผลการรับรู้ของลูกค้าในช่วงต่างๆ ของการสร้างปฏิสัมพันธ์ 
การสร้างความ

ตระหนัก 
การสร้างรายชื่อ 

ผู้มุ่งหวัง 
การซื้อสินค้าหรือ

บริการ 
การสร้างกองเชียร์

ตราสินค้า 
รวมถึง
พันธมิตรที่
อยู่ในช่องทาง
ต่างๆ ของ
บริษัทด้วย 

- โฆษณาจาก Social 
Media และเว็บไซต์อ่ืน 
ร้อยละ 55 

- MobileApp ร้อยละ 25 
- เว็บไซต์ ร้อยละ 18 

- พันธมิตรของบริษัท 
เช่น Lazada Shopee 
AirBNB ร้อยละ 52  

- เว็บไซต์ ร้อยละ 25 
- MobileApp ร้อยละ 20 

- พันธมิตรของบริษัท 
เช่น Lazada Shopee 
AirBNB ร้อยละ 46  

- MobileApp ร้อยละ 21 
- เว็บไซต์ ร้อยละ 3 

- โฆษณาจาก Social 
Media และเว็บไซต์
อื่น ร้อยละ 62  

- MobileApp ร้อยละ 18 
- เว็บไซต์ ร้อยละ 12 

การค้นหา 
ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
เพ่ือเข้าถึง
เว็บไซต์และ
แอปพลิเคชั่น
ของบริษัท 
รวมถึง
พันธมิตรที่
อยู่ในช่องทาง
ต่างๆ ของ
บริษัท 

ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ลำดับความสำคัญอยู่ที่ 
3.87 และ 0.76 
ตามลำดับ 
ช่องทางในการเข้าถึง
โฆษณาและการค้นหาที่
ได้รับความนิยมสูงสุด 3 
อันดับแรก 
- Facebook ร้อยละ 41 
- Google ร้อยละ 31 
- Instagram ร้อยละ 20 
 

ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ลำดับความสำคัญอยู่ที่ 
3.63 และ 0.73 
ตามลำดับ 
ช่องทางในการเข้าถึง
โฆษณาและการค้นหาที่
ได้รับความนิยมสูงสุด 3 
อันดับแรก 
- Facebook ร้อยละ 45 
- Instagram Line และ 
Youtube ร้อยละ 27 

- Google ร้อยละ 24 

ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ลำดับความสำคัญอยู่ที่ 
3.96 และ 0.79 
ตามลำดับ 
ช่องทางในการเข้าถึง
โฆษณาและการค้นหาที่
ได้รับความนิยมสูงสุด 3 
อันดับแรก 
- Facebook ร้อยละ 47 
- Google ร้อยละ 25 
- Instagram ร้อยละ 21 

ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ลำดับความสำคัญอยู่ที่ 
4.03 และ 0.87 
ตามลำดับ 
ช่องทางในการรับชม
รีวิวที่ได้รับความนิยม
สูงสุด 3 อันดับแรก 
- Youtube ร้อยละ 35 
- Pantip และการ
ค้นหาจากเว็บไซต์
อื่นๆ ร้อยละ 30 

- Facebook ร้อยละ 21 

ช่องทาง
ใหม่ๆ ซึ่ง
รวมถึง
ช่องทางอื่นๆ 
ที่บริษัท
สามารถ
เลือกใช้ได้ท้ัง
ปัจจุบัน 
และอนาคต 

ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ลำดับความสำคัญอยู่ที่ 
4.09 และ 0.78 
ตามลำดับ 
ช่องทางที่ได้รับความนิยม
สูงสุด 3 อันดับแรก 
- รายการและโฆษณา
ผ่านโทรทัศน์  
ร้อยละ 57 
- การออกบูธแสดงสินค้า 
ร้อยละ 21 
- การประชาสัมพันธ์หน้า
ร้าน และช่องทางอื่นๆ 
(Online) ร้อยละ 21 

ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ลำดับความสำคัญอยู่ที่ 
3.64 และ 0.80 
ตามลำดับ 
ช่องทางที่ได้รับความนิยม
สูงสุด 3 อันดับแรก 
- Email ร้อยละ 55 
- กรอกข้อมูลจากการ
ออกบูธแสดงสินค้า  
ร้อยละ 21 
- กรอกข้อมูลที่หน้าร้าน
โดยตรง ร้อยละ 15 

ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ลำดับความสำคัญอยู่ที่ 
3.64 และ 0.68 
ตามลำดับ 
ช่องทางที่ได้รับความนิยม
สูงสุด 3 อันดับแรก 
- ซื้อในห้างสรรพสินค้า 
ร้อยละ 35 
- ซื้อที่หน้าร้านโดยตรง 
ร้อยละ 34 
- Email ร้อยละ 22 

ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ลำดับความสำคัญอยู่ที่ 
3.70 และ 0.84
ตามลำดับ 
กิจกรรมที่ได้รับความ
นิยมสูงสุด 3 อันดับแรก 
- กิจกรรมสะสมแต้ม
หรือบัตรส่วนลดต่างๆ 
ร้อยละ 70 
- กิจกรรมนอกสถานที่
ต่างๆ เช่น คอนเสิร์ต 
บัตรจับมือศิลปินที่ 
ชื่นชอบ ร้อยละ 27 
- กิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่ได้
ระบุ ร้อยละ 3 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการรับรู้ถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในช่องทางต่างๆ สำหรับการพาณิชย์ดิจิทัล 
โดยสถิติที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลประกอบด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิเคราะห์โดยละเอียด
ผู้วิจัยได้นำเสนอในส่วนถัดไป 

 
การวิเคราะห์และสรุปผล 

ผลการวิจัยที่นำเสนอในตารางที่ 2 สามารถวิเคราะห์และสรุปผลโดยแบ่งการวิเคราะห์ได้เป็น 4 ประเด็น 
ตามผลการรับรู้ของลูกค้าในช่องทางต่างๆ ของการสร้างปฏิสัมพันธ์ดังนี้ 

1) จุดสร้างปฏิสัมพันธ์ในช่วงของการสร้างการรับรู้ในตราสินค้า ในช่วงของการสร้างความตระหนักนี้ตรา
สินค้าควรให้ความสำคัญกับช่องทางในการติดต่อกับลูกค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และช่องทางใหม่ๆ ซึ่งรวมถึง
ช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทสามารถเลือกใช้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากถือเป็น 2 ช่องทาง ที่ผู้ตอบแบบสอบถาม 
(ซึ่งในที่นี้ถือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มลูกค้า) ให้ความสำคัญสูงสุด ทั้งนี้สำหรับการติดต่อผ่านช่องทางใหม่ๆ ในอนาคต
ผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่ได้ระบุหรือกล่าวถึงในแบบสอบถามอย่างชัดเจน ส่วนใหญ่การติดต่อจึงยังคงเป็นการติดต่อ
ผ่านสื ่อแบบดั ้งเดิม เช่น โฆษณาผ่านโทรทัศน์ หรือการไปติดต่อที ่ร ้านค้าโดยตรง สำหรับช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการผ่านเครือข่ายผ่านสังคมออนไลน์  เจ้าของตราสินค้าควรให้ความสำคัญกับ 
Facebook มากที่สุด รองลงมาคือ Youtube และ Instagram ตามลำดับ ส่วนช่องทางอื่นๆ ที่ตัวแทนของกลุ่ม
ลูกค้าให้ความนิยมในการรับสื่อประชาสัมพันธ์กับลูกค้ายังคงเป็นสื่อแบบดั้งเดิม ได้แก่ รายการและโฆษณาผ่าน
โทรทัศน์ การออกบูธแสดงสินค้า การประชาสัมพันธ์หน้าร้าน และช่องทางออนไลน์อื่นๆ ที่กล่าวถึงในข้างต้น 

ถึงแม้ว่าตัวแทนของกลุ่มลูกค้าจากผลวิจัยจะให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เป็นหลักแต่ก็ยังคงเลือกรับสื่อแบบดั้งเดิมอยู่ด้วย ดังนั้นเจ้าของตราสินค้าจึงควรจัดงบการประชาสัมพันธ์
แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ งบประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์ในสื่อดั้งเดิม และควรได้มี
การวัดผลดูด้วยว่าภายหลังการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปแล้วนั้น การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
หรือสื่อแบบดั้งเดิมที่ให้ผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้าดีกว่ากันเพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

2) จุดสร้างปฏิสัมพันธ์ในช่วงของการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวัง ในช่วงของการสร้างและเก็บรายชื่อผู้มุ่งหวังนี้
ตราสินค้าควรให้ความสำคัญกับช่องทางในการติดต่อกับลูกค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และช่องทางอื่นๆ ที่บริษัท
สามารถเลือกใช้เพื่อติดต่อกับลูกค้าในปัจจุบันเป็นสำคัญ เนื่องจากช่องทางอื่นๆ ในอนาคตไม่ได้ถูกระบุอย่างชัดเจน
จากตัวแทนของกลุ่มลูกค้าตามผลวิจัย ผู้วิจัยจึงสามารถวิเคราะห์ได้เฉพาะช่องทางอื่นๆ ที่ตราสินค้าสามารถใช้เพื่อ
การเก็บรายชื่อในปัจจุบันเท่านั้น โดยช่องทางที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรายชื่อผู้มุ่งหวังผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
ได้แก่ การเก็บข้อมูลลูกค้าผ่าน (1) การที่ลูกค้าเข้าถึงตราสินค้าผ่าน Fanpage Facebook หรือกลุ่มเฉพาะที่ 
ตราสินค้านำเสนอ (2) การที่ลูกค้าเข้าถึงตราสินค้าด้วยการค้นหาหรือโฆษณาจาก Google (3) การที่ลูกค้าเข้าถึง
ตราสินค้าจาก Instagram Line หรือ Youtube สำหรับการเก็บข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ นั้นควรระมัดระวังที่จะไป
รบกวนความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เช่น ไม่ควรเก็บข้อมูลโดยใช้บัญชีส่วนบุคคลของ Facebook เพื่อขอข้อมูลลูกค้า 
หรือการเข้าไปเก็บข้อมูลจากลุ่ม Facebook ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับตราสินค้าเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า โดยตราสินค้า
ควรเลือกเก็บข้อมูลลูกค้าจากบัญชี Fanpage มากกว่าเพราะแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลทางธุรกิจ
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ที่ชัดเจนกว่าบัญชีส่วนบุคคล สำหรับช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้ตราสินค้าเลือกใช้เพื่อเก็บข้อมูลได้แก่  (1) การ
ใช้ Email (2) การกรอกข้อมูลจากการออกบูธแสดงสินค้า และ (3) การกรอกข้อมูลที่หน้าร้านโดยตรง 

โดยสรุปการดำเนินงานของตราสินค้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวัง เจ้าของตราสินค้า
ควรดำเนินในการเก็บข้อมูลอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ไปรบกวนความเป็นส่วนตัวของลูกค้า  โดยให้ความสำคัญกับ
ข่องทางดิจิทัล ซึ่งได้แก่ การเก็บข้อมูลผ่าน Facebook การเก็บข้อมูลจากการค้นหาผ่าน Google และ การส่ง 
Email ไปถึงลูกค้าโดยตรง เป็นช่องทางหลัก โดยที่ต้องไม่ละเลยช่องทางการเข้าถึงที่ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทได้
ผ่านทางบูธแสดงสินค้า และการเข้ามาที่หน้าร้านโดยตรง โดยการเก็บข้อมูลลูกค้าอาจมีการสร้างแรงดึงดูดใจเพื่อให้
ลูกค้าให้ข้อมูลกับตราสินค้าได้ง่ายข้ึน เช่น การมีส่วนลด การมีเนื้อหาที่มีประโยชน์ให้ดาวน์โหลดฟรี หรือการมี
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ทดลองใช้ เป็นต้น   

3) จุดสร้างปฏิสัมพันธ์ในช่วงที่เกิดการซื้อขายจริง ในช่วงของการซื้อขายสินค้าหรือบริการจริงนั้น เจ้าของ
ตราสินค้าควรให้ความสำคัญกับช่องทางในการติดต่อกับลูกค้าด้วยการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชั่นของบริษัท รวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของพันธมิตร กับช่องทางในการค้นหาผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นสำคัญ เนื่องจากเป็น 2 ช่องทาง ที่ตัวแทนกลุ่มลูกค้าจากผลวิจัยให้ความสำคัญสูงสุด และจากผล
วิจัยจะเห็นได้ว่าตัวแทนกลุ่มลูกค้าให้ความนิยมในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ
พันธมิตรอย่าง Lazada Shopee หรือ AirBNB มากกว่าการซื้อผ่านเว็บไซต์ของตราสินค้าโดยตรง ดังนั้นจึงมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าของตราสินค้าจะต้องเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของตนให้เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มของการค้าที่เป็น
สากลอย่าง Lazada Shopee หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ได้ นอกเหนือจากการที่เจ้าของตราสินค้า
อาจจะมีเว็บไซต์อีคอมเมิร์สของตนเองอยู่แล้ว สำหรับช่องทางการค้นหาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้ตัวแทน
กลุ ่มลูกค้าตามผลวิจัยเข้าถึงตราสินค้าได้มากที ่สุด คือ การค้นหาผ่าน Facebook Google และ Instagram 
ตามลำดับ 

โดยสรุปการดำเนินงานของตราสินค้าในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น  เจ้าของ 
ตราสินค้าควรให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของตราสินค้าเข้ากับแพลตฟอร์มการค้าที่เป็นสากลอย่าง  
Lazada Shopee หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่จะมีมาในอนาคตให้ได ้และช่องทางที่ใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ให้ลูกค้าเข้าถึงเพื่อทำการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของตราสินค้าที่ควรให้ความสำคัญได้แก่ การเข้าถึง
สินค้าหรือบริการผ่านแพลตฟอร์ม Facebook Google และ Instagram ตามลำดับ 

4) จุดสร้างปฏิสัมพันธ์ในช่วงที่ลูกค้าเปลี่ยนเป็นกองเชียร์ตราสินค้า ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากลูกค้าสู่
กองเชียร์ตราสินค้า ตัวอย่างของกลุ่มลูกค้าตามผลวิจัยให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตราสินค้าที่ปรากฏใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และการค้นหาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากที่สุด โดยช่องทางที่มีการรับชมรีวิวสูงสุดได้แก่ 
การรีวิวใน Facebook รองลงมาคือ การรีวิวใน Youtube ถัดมาคือ การรีวิวใน Pantip รวมถึงการค้นหาผ่าน
เว็บไซต์อื่นๆ ผ่าน Search Engine และสุดท้ายคือการรีวิวผ่าน Instagram และ Line ตามลำดับ เจ้าของตราสินค้า
จึงควรให้ความสำคัญกับลูกค้าที่เปลี่ยนเป็นกองเชียร์สินค้าและนำเสนอรีวิวสินค้าของตนผ่านช่องทางต่างๆ  ที่
กล่าวถึงเป็นสำคัญ โดยอาจดำเนินการโดยติดต่อไปยังลูกค้าที่เปลี่ยนเป็นกองเชียร์ตราสินค้าที่มียอดผู้ติดตามใน
ช่องทางต่างๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้รีวิวฟรี หรือมีการว่าจ้างให้รีวิวสินค้าหรือบริการแบบที่
ตรงไปตรงมาให้มากที่สุด เนื่องจากข้อแนะนำและการรีวิวตราสินค้าที่เกิดโดยบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์จะ
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ส่งผลให้เกิดการบอกต่อและการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการในกลุ่มลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ได้ดีกว่าการที่  
ตราสินค้าเป็นคนบอกเล่าเรื่องราวของตนเอง 

จากผลการวิเคราะห์และสรุปในแต่ละจุดดำเนินการที่มีการติดต่อกับลูกค้าข้างต้นแสดงให้เห็นว่าลูกค้า
เลือกที่จะรับสื่อประชาสัมพันธ์จากตราสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และช่องทางแบบดั้งเดิมผสมผสานเข้า
ด้วยกัน ในขณะที่การกรอกข้อมูลให้กับบริษัทนั้น ลูกค้าเลือกที่จะให้ความสำคัญกับการกรอกข้อมูลผ่านการค้นหา
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการติดต่อตราสินค้าผ่านตัวแทนของผลิตภัณฑ์โดยตรง  สำหรับการซื้อสินค้าหรือ
บริการนั้น ลูกค้าเลือกที่จะให้ความสนใจกับการซื้อในแพลตฟอร์มของการค้าที่เป็นสากลอย่าง  Lazada หรือ 
Shopee ผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นสำคัญ และการค้นหาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงตราสินค้าเพื่อ
ตัดสินใจซื้อได้ด้วยเช่นกัน ในช่วงของการเชื ่อมโยงกับลูกค้าในส่วนที่จะสร้างกองเชียร์ตราสินค้านั ้น  เจ้าของ 
ตราสินค้าควรให้ความสำคัญกับการรีวิวหรือการแนะนำตราสินค้าที่ปรากฏในเครือข่ายสังคมออนไลน์และการค้นหา
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสำคัญ 

โดยสรุปแล้ว ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบของแบบสอบถาม
เพื่อค้นหาการดำเนินการที่เหมาะสมของธุรกิจในช่องทางดิจิทัลที่หลากหลาย ว่าธุรกิจควรจะบริหารช่องทางต่างๆ 
ในการพาณิชย์ดิจิทัลได้อย่างไร หากธุรกิจได้นำเครื่องมือที่นำเสนอในงานวิจัยฉบับนี้ไปใช้เพื่อตรวจสอบการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในช่องทางดิจิทัลต่างๆ ของตราสินค้า ธุรกิจจะสามารถสรุปได้ว่าควรจะสร้างการดำเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ดิจิทัล และการตลาดดิจิทัลโดยให้ความสำคัญกับช่องทางดิจิทัลใดเป็นหลัก และช่องทาง
ดิจิทัลใดควรเป็นเพียงช่องทางเสริมเพื่อสร้างกลยุทธ์การดำเนินงานที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัลต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับงานวิจัยในอนาคต 
สำหรับแบบสอบถามฉบับเต็มที่ดำเนินการเก็บจากผู้ตอบแบบสอบถามเพื่องานวิจัยในครั้งนี้นั้น  ผู้วิจัยได้

นำเสนอไว้ในลิงค์ https://rathjairak.com/mangtconference9/questionnaire_rath_jairak.pdf และเนื่องจาก
แบบสอบถามฉบับนี้ยังคงเป็นต้นแบบในการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าใน
การพาณิชย์ดิจิทัล ผู้วิจัยจึงดำเนินการตรวจสอบช่องทางดิจิทัลที่ใช้สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านเพียงงานวิจัย  
เอกสารที่เกี ่ยวข้อง และประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยเองเท่านั ้น แบบสอบถามชุดนี้ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดดิจิทัล หรือการพาณิชย์ดิจิทัลโดยตรง ทำให้อาจมีข้อคำถามหรือช่องทาง
ในการติดต่อกับลูกค้าทางอื่นที่ผู้วิจัยอาจมองข้ามไป งานวิจัยในอนาคตจึงควรได้มีการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) สำหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในด้านการตลาดดิจิทัล และการพาณิชย์ดิจิทัล เพื่อสกัด พัฒนาให้แบบสอบถาม
ฉบับนี้มคีวามชัดเจน ครอบคลุมช่องทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในยุคดิจิทัลทั้งหมดเพื่อจะ
ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลเพื่อใช้ตรวจสอบการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าของตนในช่องทาง
ต่างๆ ต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการพาณิชย์ดิจิทัล  สามารถนำไปประยุกต์

เพื่อแก้ปัญหาในบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาเรื่องการขาดความเข้าใจในช่องทางที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอ
สินค้าหรือบริการในยุคดิจิทัล ปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณการลงโฆษณาในช่องทางดิจิทัล ปัญหาเรื่องการ

https://rathjairak.com/mangtconference9/questionnaire_rath_jairak.pdf
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นำเสนอสื่อดิจิทัลในช่องทางที่ไม่สอดคล้องกับความสนใจของลูกค้า เมื่อสรุปในภาพรวมแล้วเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น
จากการนำเสนอในงานวิจัยฉบับนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างแนวทางในการกำหนดช่องทางดิจิทัลเพื่อ
การติดต่อกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้นั่นเอง  

 
เอกสารอ้างอิง 
กุณฑลี รื่นรมย์. (2061, กรกฎาคม-กันยายน). การกำหนดปัญหางานวิจัยด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับประเทศไทย

ในอนาคต. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 40(157), หน้า 100-139. 
Deiss, R., & Henneberry, R. (2017). Digital Marketing for Dummies. John Wiley & Sons. 

Gartner Website. (2014). Digital Commerce. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.gartner.com/it-

glossary/digital-commerce. (วันที่ค้นข้อมูล : 3 มีนาคม 2561) 
Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2016). Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. 

John Wiley & Sons. 
Swilley, E. (2015). Mobile Commerce: How It Contrasts, Challenges, and Enhances Electronic 

Commerce. Business Expert Press. 
Zahay, D. (2015). Digital Marketing Management: A Handbook for the Current (or Future) CEO. 

Business Expert Press. 
 
 
 

 
  



 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

53 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า 
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

Quality of Life of the Elderly in Mak Ya Sub-district 
Mak Ya Subdistrict, Mak Ya So District, UdonThani Province  

 
มลฤด ีเหมนิล1, ดร.สุปัน สมสาร์2 

Monrudee Hemnin1, Dr.Supan somsan2 
1นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

2อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
E-mail : Tukta_blythe1992@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบล 

หมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า 
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในเขต ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี จำนวน 278 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) สถิติ
ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยค่า T (t-test) และค่าวิกฤติ 
F (F-test)และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงร้อยละ 
54.0 อายุเฉลี่ย 39.2 สถานภาพสมรสเฉลี่ยโสด 59.7 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้าอำเภอ 
หนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมากที่สุด คือ ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสุขภาพจิตและด้านสุขภาพกายตามลำดับ 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขต 
ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 3) ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้าอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี  พบว่า ประชาชนผู้สูงวัยที่มีเพศต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นในด้านสุขภาพกาย ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านสุขภาพจิตและด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคม อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัย ด้านสิ่งแวดล้อม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

 
คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ,  คุณภาพชีวิต,  แนวทางการดำเนินชีวิต 

 
Abstract 

This research is a descriptive research. The objective is to study the quality of life of the 
elderly in Mak Ya Sub-district. Nong Wua So District Udon Thani Province And compare the quality 
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of life of the elderly in Mak Ya Sub-district Nong Wua So District Udon Thani Province The samples 
were elderly in Mak Ya Sub-district, Nong Wua So District. The tools used in the study were the 
Rating Scale Questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, and hypothesis testing using T-test and Critical F (). F-test) and one-way analysis of 
variance (ANOVA). The results of the research are as follows: 1) Female respondents 54.0 percent, 
average age 39.2, married status, single 59.7 quality of life of the elderly In Mak Ya Sub-district, 
Nong Wua So District, Udon Thani Province, it was found that the overall was at a high level. The 
aspect that affects the quality of life of the elderly the most is the environment. Social relations 
Mental health and physical health respectively. 2) Compare the quality of life of the elderly in Mak 
Ya Sub-district Nong Wua So District Udon Thani Province Classified by personal factors, it was 
found that people with gender, age, marital status, respondents had opinions on the quality of life 
of the elderly in Mak Ya Sub-district, Nong Wua So District 3) Factors affecting the quality of life of 
the elderly in Mak Ya Sub-district, Nong Wua So District, Udon Thani Province, found that people 
with different genders have different opinions on physical health The overall environment is no 
different. Except for mental health and social relationships Significantly at the level of 0.05 and 
respondents of different ages Affecting factors Environmental aspects were significantly different at 
the level of 0.05 

 
Keyword : The Elderly,  Quality of life,  Way of life 

 

บทนำ 
สังคมไทยในปัจจุบันได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยให้สิทธิและการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ในหมวดที่ 3 มาตรา 54 (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2540) มี
สาระสำคัญคือ “บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ
จากรัฐ” และในหมวดที่ 5 มาตรา 80 ระบุว่า รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้  “นอกจากนี้องค์กรต่างๆ ยังได้สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุตาม
ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย โดยให้ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต และให้ความรัก ความเอื้ออาทร การดูแลเอาใจใส่จาก
ครอบครัว สังคมชุมชน รวมทั้งให้โอกาสเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง  คุณภาพชีวิตเป็น
เป้าหมายหลักของสังคม คือ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั้งร่างกายและจิตใจ ทุกเพศ ทุกวัย จากการศึกษาข้อมูล
พบว่าประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและสัดส่วนต่อประชากร  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง
ตามวัย ขยายโอกาสดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่าย
จะต้องร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่องในการเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุทุกคนตลอดจนบุคคลในครอบครัวและ
ชุมชน เนื่องจากจำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเช่นนี้ 
เนื่องมาจากการพัฒนาด้านสาธารณสุขและทางการแพทย์ ทำให้อัตราการตายลดลง ผู้สูงอายุจึงมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแต่
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ผู ้สูงอายุก็ยังได้รับผลกระทบจากการเสื ่อมถอยของร่ างกายตามวัย รวมทั ้งผลของโรคเรื ้อรังหรืออุบัติเหตุ   
จึงนำไปสู่ความถดถอยของร่างกาย เกิดภาวะพึ่งพา ไม่สามารถช่วยเหลือตังเองได้หรือช่วยเหลือตนเองได้น้อย หรือ
อาจมีอาการสมองเสื่อม ทำให้ต้องอาศัยพึ่งพาเป็นภาระแก่ผู้ดูแล เกิดภาวะทุพพลภาพในที่สุด  

การมีประชากรสูงอายุเพิ ่มขึ ้นและมีอายุยืนยาวขึ ้น  ส่งผลให้โครงการสร้างประชากรของประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป คืออัตราส่วนผู้สูงอายุที่เป็นภาระเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนและจำนวนประชากรวัยแรงงานเริ่ม
ลดลง ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสวนรวมต่อการออมและการลงทุนทำให้ผู้สูงอายุต้องเสี่ยงต่อการถูกทอดทิ้ง
ให้อยู่ตามลำพังมากขึ้น เพราะประชากรวัยแรงงานส่วนหนึ่งต้องย้ายถิ่นเพ่ือประกอบอาชีพ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทำให้บุตรหลานมีเวลาเอาใจใส่ผู้สูงอายุน้อยลง ผู้สูงอายุจึงต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิต
อยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ผู้สูงอายุถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ถือเป็นทุน
ทางสังคมที่มีค่ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยที่นับถือผู้สูงอายุในฐานะผู้มีประสบการณ์มาก่อนและเป็นผู้สั่งสม
ภูมิปัญญาของทิ้งถิ่นในด้านต่าง ๆ เพื่อสืบทอดถึงบุคคลรุ่นหลัง นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจ
ของลูกหลานที่คอยให้ความอุบอุ่นคำแนะนำสั่งสอนแก่บุคคลรุ่นหลังในครอบครัว  ได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม
มาแล้วมากมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความสำคัญ ในการยกย่องให้การดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี สุขภาพจิต สุขภาพกายมีโครงการสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายที่เหมาะสม 

ทั้งนี้ในปัจจุบัน ปัญหาที่พบในวัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกายซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลโดยด้านร่างกายพบว่าการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ 
ภายในร่างกายจะเสื่อมถอย เช่น ผิวหนังบางลงเนื่องจากน้ำและไขมันลดลงทำให้ขาดความชุ่มชื้นกล้ามเนื้อมีขนาด
ลดลง ร่วมกับกระดูกบางขึ้น ทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายถดถอยลง อันเป็นผลมาจากความเสื่อมและความสามารถ
ในการทำหน้าที่ลดลง ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมาในหลายด้าน เช่นด้านสุขภาพร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของ
ระบบกล้ามเนื้อ และโครงกระดูกพบว่ากล้ามเนื้อเหี่ยวกระดูกมีความแข็งแรงลดลงเนื่องจากการสูญเสียเนื้อกระดูก  
ทำให้กระดูกเปราะและหักง่ายแต่ติดช้าบางคนอาจมีหลังโก่งทำให้การเคลื่อนไหวเชื่องช้า ไม่กระฉับกระเฉง และการ
ทรงตัวไม่ดี อาจทำให้เกิดอุบัติได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทสัมผัสพบว่า ความสามารถในการมองเห็น 
การได้ยินลดลงทำให้มีความบกพร่องในการติดต่อสื่อสาร การรับรู้กลิ่นและรสลดลง เมื่อร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบทางเดินอาหาร ที่มีการย่อยและการดูดซึมไม่ดีเกิดอาการท้องอืด แน่นท้องและอาจจะรู้สึกเบื่ออาหาร ทำให้
แบบแผนการรับประทานอาหารเสียไป เกิดการบริโภคที่ไม่ถูกสัดส่วน เกิดภาวะบริโภคเกินหรือขาดสารอาหารได้ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายประกอบกับวัยสูงอายุต้อง
เผชิญกับเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน ส่งผลทำให้รายได้และความภาคภูมิใจในตนเองลดลงด้วย และเมื่อมีการสูญเสีย
คู่สมรสหรือเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิด จะทำให้รู้สึกท้อแท้ หมดหวัง บุคลิกภาพเปลี่ยนไปจะรู้สึกน้อยใจ อ่อนไหวง่าย วิตก
กังวล รู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย และต้องการการพึ่งพามากขึ้น รู้สึกขาดความอบอุ่นก่อให้เกิดความเครียด ส่งผลให้
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้ เช่นซึมเศร้า แยกตัวจากสังคมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในผู้สูงอายุ เป็นการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในครอบครัวและสังคมการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวนั้นจะพบว่าผู้สูงอายุจะลดบทบาทลง  เช่นจากการเป็น
หัวหน้าครอบครัวกลับเป็นผู้ที่ต้องได้รับการเลี้ยงดูจากบุตรหลาน และบางคนอาจจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง และ
จากการเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรมทำให้ผู้สูงอายุบางคนต้องเปลี่ยนแปลงการประกอบ
อาชีพ อีกทั้งการเกษียณอายุราชการจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีบทบาทและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมลดน้อยลง เกิด
การพึ่งพิงทั้งด้านกิจวัตรประจำวันตลอดจนกิจกรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต  ส่งผลกระทบด้านจิตใจของผู้สูงอายุ
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ได้ มีผลให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง ดังนั้นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุก็คือ การช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุขและพึงพอใจสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม ช่วยเหลือตนเองได้ตามอัตภาพ ไม่เป็น
ภาระให้แก่ผู้อื่นและดำรงไว้ซึ่งการมีคุณค่าในตนเองซึ่งหมายถึงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองจึง
ควรมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคต ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น
ความท้าทายในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคมเนื่องจากประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ 
และภาษา ทั้งนี้พบว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ประมาณ 70 กลุ่มซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์จะมีวัฒนธรรม 
ประเพณี รวมถึงภาษาที่เป็นหนึ่งเดียวกันที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนทำให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ขึ้น  

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาจึงสนใจจะศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลหมากหญ้า  อำเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผู้ศึกษาคาดว่าการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ โดยนำผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการวางแนวทางการดูแลช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
ช่วยเหลือตัวเองได้ตามอัตภาพและไม่เป็นภาระแก่บุตรหลานหรือผู้อื่น  ซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่อไป 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีวิธีการดำเนินการศึกษาตามลำดับขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ประชาชนผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ 

จังหวัดอุดรธานี จำนวน 278 คน 
2.กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ 

จังหวัดอุดรธานี จำนวน 278 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก 
ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากมีประชากรที่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงได้นำเอาสูตรของ Yamanae (1973) มาใช้ในการ

กำหนดขนาดตัวอย่าง ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้มีประชากรในการวิจัยทั้งหมด 920 คนเมื่อนำเอาสูตรของ Yamanae
มากำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างมาใช้ผู้วิจัยจึงใช้สามารถกำหนดขนาดตัวอย่างได้  จำนวน 278คน แล้วทำการสุ่มอย่าง
ง่ายด้วยวิธีจับฉลากจากประชากรทั้งหมด 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ตอนที ่1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ 
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ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า  อำเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี แบ่งเป็น 4 ด้าน คือด้านสุขภาพกายด้านสุขภาพจิตด้านสัมพันธภาพทางสังคมและด้าน
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 5 ระดับคือมากที่สุดมากปานกลางน้อยและน้อยท่ีสุดตามลำดับ 

  
การสร้างและการทดสอบเครื่องมือ 
1. ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากเอกสารวิชาการ  งานศึกษาที่

เกี่ยวข้องรวมทั้งศึกษาหลักการ รูปแบบ และวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร และดัดแปลงพัฒนาเพื่อสร้าง
เครื่องมือให้เหมาะสมกับเนื้อหาและประเด็นที่จะศึกษาแบบสอบถามระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีได้ข้อคำถามทั้งหมด33 ข้อ จำแนกเป็น 
4 ด้านคือด้านสุขภาพกาย 9 ข้อ ด้านสุขภาพจิต 10 ข้อ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 8 ข้อ และด้านสิ่งแวดล้อม 6 ข้อ  

2. นำข้อมูลที ่ได้จากการศึกษา มาสร้างเป็นกรอบแนวความคิด เพื ่อใช้เป็นแนวทาง ในการสร้าง
แบบสอบถามและนำไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (construct validity) และ 
ความเท ี ่ยงตรงตามเน ื ้อหา  (content validity) โดยการหาค ่าด ัชน ีความสอดคล ้องหร ือ IOC (Index of 
Consistency)ของข้อคำถามกับความเหมาะสมในการนำไปใช้งานของร่างตัวแบบนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และ
ประมวลผล ค่า IOC > 0.5 ถือว่าใช้ได้ (คณาจารย์ภาควิชาประเมินและการศึกษา, 2550 : 260) โดยกำหนดความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะวัด  
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะวัด  
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะวัด 
แล้วนำผลการพิจารณามาคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of congruency- - IOC) 
จากสูตรคำนวณ (สุวิมล ติรกานนท์. 2546. หน้า 143-144) 

IOC = z R/n 
 เมื่อ  z R = ผลรวมของผลคูณคะแนนกับจำนวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับความสอดคล้อง 
  n = จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

3. พิจารณาเลือกเฉพาะข้อคำถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ผลการประเมินความสอดคล้อง หรือ IOC 
พบว่า ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.8-1.00 นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงข้อคำถามบางข้อให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เป็นฉบับที่สมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างของ การศึกษาต่อไป 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ทางคอมพิวเตอร์ใช้ค่าเอฟ 

(F-test) กรณีที ่พบความแตกต่างการทดสอบรายคู ่โดยวิธีของเชฟเฟ่  (Scheffe) ผู ้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้โดยนำเสนอของตารางสรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์สภาพโดยทั ่วไป ที ่เป็นพื ้นฐานของบุคคล โดยจะใช้สถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
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ตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า  อำเภอ 
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีโดยจะใช้ค่าทางสถิติ ดังนี้ 

1. หาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อหาระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานีโดยการทดสอบค่า T (t-test) และค่าวิกฤติ F (F-test) กับตัวอย่างที่มีสองตัวแปรเท่านั้นเพื่อหาค่าความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ค่าสถิติ 0.05 หรือไม่ ส่วนตัวอย่างที่มีมากกว่าสองตัวแปรขึ้นไปจะทำการตรวจสอบ 
ตัวอย่างเพื่อหาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการของ One Way ANOVA เพื่อหาค่าความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญที่ค่าสถิติ 0.05 หรือไม่ ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ค่าสถิติ 0.05 จึงจะทำการตรวจสอบ
หาค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ Sheffe ต่อไป 

 

ผลการวิจัย 
1. ผู้สูงอายุตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 54

เป็นเพศหญิงส่วนเพศชายคิดเป็นร้อยละ 46 มีอายุระหว่างอายุ 60 – 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.70 อายุ 70 – 79 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 39.20 อายุ 80 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 38.10 สถานภาพส่วนใหญ่โสดหรือไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
คิดเป็นร้อยละ 59.70 รองลงมา สมรส คิดเป็นร้อยละ 31.70 หย่าและหม้าย คิดเป็นร้อยละ 8.60 สำเร็จระดับ
การศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 94.2 และสถานภาพการอยู่อาศัยคืออยู่ร่วมกับบุตรหลานหรือบุคคลอื่น  
คิดเป็นร้อยละ 41.5 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจำแนกเป็นรายด้านจากทั้งหมด4ด้าน ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมและรายด้านโดยหาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายละเอียดแสดง 
ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีโดยรวมและแยกเป็นรายด้าน 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า 

อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ใน

ระดับมาก จำนวน 4 ด้าน คือด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก (X̅= 4.31) ด้านสัมพันธภาพทางสังคมอยู่ในระดับ

 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อ 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ระดับปฏิบัติ 

X̅ S.D. แปลผล อันดับที่ 
1.  
2. 
3. 
4. 

ด้านสุขภาพกาย 
ด้านสุขภาพจิต 
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

4.23 
4.26 
4.28 

4.31 

 .66 
.57 
.47 
.46 

 มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4 
3 
2 
1 

รวม 4.27  .54  มาก  
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มาก (X̅= 4.28) ด้านสุขภาพจิต อยู ่ในระดับมาก(X̅= 4.26)และด้านสุขภาพกายอยู่ ในระดับมาก (X̅= 4.23) 
ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบ T (t-test) ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ  

จังหวัดอุดรธานี โดยรวมและแยกเป็นรายด้าน จำแนกตาม เพศของของประชากร 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ กับระดับความ

คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี อยู่ในระดับมาก ทั้ง 2 คือ เพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33  และเพศหญิง มีค่าเฉลี่ย 4.22 ตามลำดับ และ 
พบว่า ประชาชนผู้สูงวัยที่มีเพศต่างกันมีระดับความคิดเห็นในด้านสุขภาพกาย ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
ยกเว้นด้านสุขภาพจิตและ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ประชาชนผู้สูงวัยที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีโดยรวมแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า  อำเภอหนองวัวซอ 

จังหวัดอุดรธานี โดยรวมและแยกเป็นรายด้าน จำแนกตาม อายุของ ของประชากร 

  
จากตารางที่ 4 พบว่าผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ  กับระดับความ

คิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีอยู่ใน
ระดับมาก จำนวน 3 ช่วงอายุ คือ อายุระหว่าง 60 – 69 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 อายุระหว่าง 70-79 ปี มีค่าเฉลี่ย 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อ 
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

ชาย หญิง 
F 

P 

X̅ S.D. X̅ S.D.  
1. ด้านสุขภาพกาย 4.29 .689 4.17 .627 .036 .137 
2. ด้านสุขภาพจิต 4.36 .627 4.17 535 .166 .006* 
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 4.34 .460 4.23 .470 .057 .047* 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 4.32 .495 4.30 .447 3.349 .742 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.33 .568 4.22 .519 .902 .233 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อ 
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

60– 69 ปี 70– 79 ปี 80 ปีขึ้นไป F P 

X̅ S.D. X̅ S.D. X̅ S.D.   
1. ด้านสุขภาพกาย 4.35 .653 4.16 .741 4.22 .558 .450 .086 
2. ด้านสุขภาพจิต 4.26 .508 4.23 .492 4.29 .708 .035 .763 
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 4.32 .443 4.29 .452 4.25 .500 223 .681 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 4.19 .506 4.35 .459 4.32 .449 .010 .030* 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.28 .527 4.26 .536 4.27 .553 .558 .39 
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4.26 และอายุตั้งแต่ 81 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย 4.27 ตามลำดับ และประชาชนผู้สูงวัยที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีโดยรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่างกันยกเว้นด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนผู้สูงวัยที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 
0.05 

 
ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า  อำเภอหนองวัวซอ  

จังหวัดอุดรธานี โดยรวมและแยกเป็นรายด้าน จำแนกตามสถานภาพสมรสของประชากร 

 
จากตารางที่ 5 พบว่าผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสผู้ตอบ

แบบสอบถามกับระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้าอำเภอ  
หนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีอยู่ในระดับมากทั้ง  3 คือประชาชนที่มีสถานภาพสมรสโสด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26  
มีสถานภาพสมรสสมรส มีค่าเฉลี่ย 4.26 และมีสถานภาพสมรสหย่า/หม้าย มีค่าเฉลี่ย 4.36 ตามลำดับประชาชนที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า  อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานีโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัด 
อุดรธานี สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า ประชาชนผู้สูงวัย 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 54.00 มีอายุระหว่าง 70 – 79 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.20 และมีสถานภาพโสด 
คิดเป็นร้อยละ 59.70 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า  
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีโดยรวมและแยกเป็นรายด้านของประชาชนจำนวนทั้งหมด 278 คน พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขต มีความคิดเห็นคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบล
หมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี แต่ละด้านเป็น

ความคิดเห็นของประชาชนต่อ 
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

โสด สมรส หย่า/หม้าย F P 

X̅ S.D. X̅ S.D. X̅ S.D.   
1. ด้านสุขภาพกาย 4.23 .521 4.19 716 4.40 1.137 .988 .374 
2. ด้านสุขภาพจิต 4.23 .490 4.29 .748 4.31 .526 .410 .664 
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 4.27 .448 4.29 .493 4.28 .525 .093 .912 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 4.31 .480 4.25 .545 4.43 .436 1.433 .240 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.26 .484 4.26 .626 4.36 .656 .73 .547 
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รายสามารถสรุปได้ดังนี้ ประชาชนผู้สูงวัยมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า  
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสุขภาพจิต และด้านสุขภาพกาย  
โดยทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 4.26 4.29 4.32 ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มี

ประเด็นที่สำคัญ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. ด้านสุขภาพกาย ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคอื ท่าน

รู้สึกว่าประสารทสัมผัสเกี่ยวกับการได้ยินลดลง เป็นปัจจัยที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การ
เจ็บปวดทางร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ปวดตามตัว ทำให้ท่านไม่สามารถทำในสิ่งที่ต้องการมากน้อยเพียงใดเป็น
ปัจจัยที่ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ท่านสามารถไปไหนมาไหนด้วยตัวเองได้ดีเพียงใด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงวัยเมื่อเข้าสู่วัยชรา อวัยวะต่าง ๆ จะทำงานเสื่อมประสิทธิภาพถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัดเจน  

2. ด้านสุขภาพจิต ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคอื  ท่านรู้สึก
พึงพอใจกับลูกๆของท่านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิตโดยทั่วไปของ
ท่านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ท่านรู้สึกว่าตนเองหงุดหงิด กังวลใจมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มีโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้สูงวัยให้ได้รับการดูแลอย่างดีทั้งจากลูกหลาน และทาง
เจ้าหน้าที่รัฐบาลในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีทำให้ผู้สูงวัยท่านรู้สึกพึงพอใจกับลูกๆ
ของท่านและท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิตโดยทั่วไปของท่าน  

3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ท่านพอใจกับการช่วยเหลือที่เคยได้รับจากเพื่อนๆแค่ไหนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ท่านได้มี
การแวะเวียนไปเยี่ยมเพื่อนบ้านอยู่บ่อย ๆมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือเพื่อนบ้านทำ
ให้ท่านรู้สึกเพลิดเพลิน รื่นเริง สนุกสนานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้สูงวัยมีความพึงพอใจกับการ
ได้รับการช่วยเหลือที่เคยได้รับจากเพื่อน ๆ มากทั้งนี้ผู้สูงวัยมีการพบปะกันในสถานที่ต่าง ๆ เช่น การไปทำบุญที่วัด 
มีการกู้หนุนและช่วยเหลือแบ่งปันอาหารกัน เอื้ออาทรต่อกัน  

4. ด้านสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคอื นอกจาก
บ้านของท่านแล้ว ท่านมีที่ดินเป็นของตัวเองมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ บ้านของท่านมีสิ่งอำนวย
ความสะดวกเช่น ตู้เย็น ทีว ีฯลฯมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือท่านมีความปลอดภัยใน
การดำรงชีวิตประจำวัน 

5. ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า  อำเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีอาย ุต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีไม่แตกต่างกันซึ่ง 
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากทั้งผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงระหว่างอายุต่างกัน ได้รับการดูแลใส่จาก
ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพจิต ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมไม่ต่างกัน 
จึงทำให้มีความคิดเห็นไม่ต่างกัน 
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ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
โดยรวมและแยกเป็นรายด้าน จำแนกตาม เพศ ของประชากร ผลการวิจัยพบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอยู่ใน ระดับมาก และพบว่า ประชาชนผู้สูงวัยที่มีเพศต่างกันมีระดับความคิดเห็นในด้าน
สุขภาพกาย ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านสุขภาพจิตและด้านสัมพันธภาพทางสังคม ประชาชน 
ผู้สูงวัยที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ  
จังหวัดอุดรธานีโดยรวมแตกต่างกัน  

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
โดยรวมและแยกเป็นรายด้าน จำแนกตาม อาย ุของประชากร ผลการวิจัยพบว่า ทั้ง จำนวน 3 ช่วงอาย ุคือ อายุระหว่าง  
60 – 69 ป ีอายุระหว่าง 70-79 ป ีและอายุตั้งแต่ 81 ปีขึ้นไป มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก และ
พบว่าประชาชนผู้สูงวัยที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า 
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันยกเว้นด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนผู้สูงวัยที่มี
อายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี โดยรวมแตกต่างกัน  

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
โดยรวมและแยกเป็นรายด้าน จำแนกตาม สถานภาพสมรส ของประชากร ผลการวิจัยพบว่า ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอยู่ใน ระดับมาก และพบว่าประชาชนที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีโดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

เป็นการศึกษาเรื่องการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ระบุไว้อย่างไรก็ดีการดำเนินงานที่ดีควรจะต้องศึกษาเพิ่มเติมดังนี้ 
1. ด้านสุขภาพกายพบว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้าในเรื่อง  ผู้สูงวัยต้องเดินทางไป

ไหนมาไหนเพียงลำพังนั้น จะพบว่าผู้สูงวัยไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตัวเองได้ดี เนื่องจากเพราะเมื่อเขา้สู่
ภาวะผู้สูงวัยทำให้ร่างกายมีความเสื่อมถอย ผู้สูงอายุมักประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่ทรุดโทรม เนื่องจากความมี
อายุซึ่งทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเสื่อมถอย เป็นผลให้ความสามารถทางร่างกายของ
ผู้สูงอายุลดน้อยลง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และต้องพึ่งพิงผู้อื่นทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกด้อย
และจะส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุ 

2. ด้านสุขภาพจิต พบว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้าในผู้สูงวัยยังพบกับปัญหาในเรื่อง
รู้สึกว่าตนเองหงุดหงิด กังวลใจ เพราะว่าการที่ผู้สูงอายุมีคู่สมรสหรือบุตรหลานเป็นผู้คอยดูแลทุกข์สุขและคอย
ช่วยเหลือหรือให้ความเคารพนับถือยกย่องให้ความสำคัญ ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีความหมายต่อ
ครอบครัว ด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุ 

3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคมพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า ผู้สูงวัยมีความคิด
เกี่ยวกับเพื่อนบ้านทำให้ท่านรู้สึกเพลิดเพลิน ร่ืนเริง สนุกสนานได้เนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการ
ประกอบอาชีพเหมือนเช่นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ไม่สามารถไปทำงานหรือพบปะสังคมกับภายนอกได้มากหรือจาก
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ข้อกำหนดของสังคมต้องเกษียณอายุการทำงาน ทำให้ผู้สูงอายุต้องเสียบทบาทในการทำงานดังนั้นผู้สูงอายุจึงเปลี่ยน
จุดสนใจไปยังครอบครัว หาบทบาทใหม่ให้กับตนเองด้วยการเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือดูแลลูกหลาน
ภายในบ้านและในทางกลับกัน ลูกหลานในครอบครัวสามารถเป็นที่พึ่งพาทางด้านเศรษฐกิจและกำลังใจให้แก่
ผู้สูงอายุด้วย ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ต้องการความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้
น้อยลงจากปัญหาสุขภาพ 

4. ด้านสิ่งแวดล้อมพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า ผู้สูงวัย ท่านมีความปลอดภัย
ในการดำรงชีวิตประจำวันอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องจากบุตรหลานในเขตตำบลหมากหญ้าได้มีการเลี้ยงดูบิดา 
มารดา ปู่ ย่า ตายาย เป็นอย่างดี ทำให้ท่านรู้ว่าได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก 

5. สามารถใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัยในเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลหมากหญ้า  
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ในการศึกษาต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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การปรับปรุงวิธีคัดเลือกรถบรรทุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ 
The Truck Selection Improvements Methods to  

Increase Efficiency in Logistics 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการคัดเลือกรถบรรทุกที่เหมาะสมและมีต้นทุนค่าขนส่งสินค้า

ต่ำลง จากการศึกษาปัญหาการขนส่งสินค้าพบว่าการคัดเลือกรถบรรทุกที่เหมาะสมทำให้ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ำลง 
ผลการวิจัยแสดงว่าเส้นทางการขนส่งสินค้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการคัดเลือกรถบรรทุก ดังนั้น งานวิจัยนี้
สามารถสรุปได้ว่า การคัดเลือกรถบรรทุกด้วยการพิจารณาความต้องการของลูกค้า 1 ราย ทำให้บริษัทกรณีศึกษามี
ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าลดลงจากเดิม 16.06 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่า 86,175.79 บาทต่อปี ทั้งนี้วิธีการดังกล่าว
สามารถลดต้นทุนได้มากกว่าวิธีการของคฑาทรัพย์เฉลี่ยเท่ากับ 19,054.81 บาทต่อปี หรือคิดเป็น 3.06 เปอร์เซ็นต ์

 
คำสำคัญ : การบริการงานขนส่งสินค้า,  การคัดเลือกรถบรรทุก,  วิธีการหาตำแหน่งจากระยะทางที่ใกล้ที่สุด 

 

Abstract 
The objective of this research was to study the truck selection model with lower cost. 

From the study of the transportation problems, it was found that the selection of the right truck 
will result in lower freight costs. The research shows that the transportation routes will change 
according to the truck selection method. Therefore, this research can be concluded that the truck 
Selection by considering the needs of 1 customer, it makes case study have the cost of freight 
reduced 16.06 percent or 86,175.79 baht per year. However, the method can reduce the cost more 
than the KATASUP method. With an average of 19,054.81 baht per year or 3.06 percent. 

 
Keyword: Transportation Management,  Truck Selection,  Nearest Neighbour Heuristics 

 
บทนำ 

ปัญหาการจัดการเส้นทางการขนส่ง  (Vehicle Routing Problem : VRP) มีความสำคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของทุกประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมจะทำให้เกิดต้นทุนที่ต่ำและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา ลักษณะของปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งคือการออกแบบเส้นทาง

http://pub.en.kku.ac.th/main/70&Raknoi%20Arkararungraingkul
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ส่งสินค้าให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการ ความท้าทายของปัญหาดังกล่าวคือ หากจุดส่งสินค้ามีจำนวนมาก ผู้ขนส่งต้อง
คำนวณหาคำตอบด้านจำนวนการใช้พาหนะขนส่ง การจัดลำดับการส่งสินค้า กระบวนการจัดพาหนะ และวิธีการส่ง
สินค้าให้แก่ผู้รับบริการในจุดต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดต้นทุนที่ต่ำที่สุดและสามารถบริการ
ได้ครบตามปริมาณข้อจำกัดบางประการ (เกียรติกุลไชย จิตต์เอื้อ, 2560) ปัญหาการกระจายสินค้า (Distribution 
Center Problem) มีจุดมุ่งหมายในการจัดหาตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าและจัดสรรความต้องการของ
ลูกค้าให้แก่ศูนย์กระจายสินค้าโดยต้องการให้ค่าใช้จ่ายในระบบมีค่าต่ำที่สุด  ในปริมาณที่ต้องการ จำนวนที่ถูกต้อง 
และความรวดเร็วตรงตามที่ลูกค้าต้องการ (สุภาลิน ศรัณย์วงศ์ และจูลิน ลิคะสิริ, 2557) ซึ่งต้องพิจารณาการบริหาร
จัดการขนส่งเป็นสำคัญ หนึ่งในการปรับปรุงค่าคำตอบคือ การพิจารณาคัดเลือกรถบรรทุกหรือพาหนะในการขนส่ง 
บริษัทบางแห่งมีวิธีการจัดการเส้นทางการเดินรถด้วยวิธีฮิวริสติกส์  โดยใช้รูปแบบวิธีการหาตำแหน่งที่เริ่มจาก
ระยะทางที่ใกล้ที่สุด (Nearest Neighbor Heuristic) สามารถช่วยให้การวางแผนการจัดเส้นทางเดินรถมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังเป็นแนวทางในการวางแผนจัดเส้นทาง ได้แก่ การกำหนดความต้องการสั่งซื้อของลูกค้าล่วงหน้า 
กำหนดปริมาณความต้องการของสินค้าโดยเฉลี่ยและชัดเจน ไม่ให้แทรกความต้องการของลูกค้าเข้ามาระหว่างจัด
เส้นทาง มีการกำหนดวันและเวลาจัดส่งที่ชัดเจน ในกรณีศึกษาของโรงงานน้ำดื่ม มินิโร ในแขวงหลวงพระบาง 
สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้คัดเลือกลูกค้าตามรูปแบบเพื่อนบ้านใกล้เคียง (Nearest Neighbor)  
ทำให้การวางแผนการจัดเส้นทางเดินรถมีระยะทางที่สั้นลงจากเดิม  47.60 กิโลเมตร จากเดิม 163.25 กิโลเมตร 
ส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งลดลงเนื่องจากระยะทางรวมสั้นลง (ประทุมพร แก้วประเสริฐ และคณะ, 2559)  

ในปี 2552 บุริม นิลแป้น และพงษ์ชัย จิตตะมัย ได้ศึกษาแนวทางรูปแบบในการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย
เข้าสู่โรงงานน้ำตาล โดยรูปแบบดังกล่าวจะกำหนดให้ใช้รถตัดอ้อยเพียงอย่างเดียว จำนวนรถตัดอ้อยและรถบรรทุก
ที่ใช้ในการทำงานคำนวณได้โดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ส่วนลำดับในการทำงานของรถ 
ตัดอ้อยและรถบรรทุก ใช้หลักการของปัญหาการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะ โดยเลือกวิธี Saving Algorithm  
ในการคำนวณข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกอ้อยรอบโรงงานในจังหวัดนครราชสีมา และนำผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกับปัจจุบัน 
พบว่าสามารถลดจำนวนของรถตัดอ้อยและรถบรรทุกในระบบได้ (ริม นิลแป้น และพงษ์ชัย จิตตะมัย, 2552) คล้าย
กับการศึกษาวิจัยของ คเณศ พลอยตนัย และคณะ (2559) ที่ศึกษาวิธีการแก้ปัญหา VRP ของบริษัทกรณีศึกษา
สุวรรณไพศาลขนส่ง จำกัด โดยวัตถุประสงค์หลักคือการหาค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดอันเกิดจากการเลือกรถแต่ละประเภท
และเส้นทางการขนส่งโดยการคัดเลือกรถบรรทุก นอกจากนี้ รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล และคณะ (2561) สามารถแก้ไข
ปัญหาการขนส่งสินค้าแบบเต็มคันรถ โดยการจัดรถบรรทุกจากศูนย์กระจายสินค้าไปรับสินค้ายังแหล่งผลิตตาม
ความต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้บริษัทกรณีศึกษามีต้นทุนการขนส่งสินค้าที่ลดลง จากการศึกษาวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องยืนยันว่าการคัดเลือกรถบรรทุกมีความสำคัญในการลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าและเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ (Supattananon and Arkararungraingkul, 2019)  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษารูปแบบการคัดเลือกรถบรรทุกเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้า แก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการจัดรถบรรทุกที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละจุด ให้เหลือพื้นที่ว่างในการจัดวางสินค้าน้อย
ที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและนำเสนอรูปแบบการคัดเลือกรถบรรทุกเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ซึ่งอ้างอิง
ข้อมูลและเส้นทางการขนส่งสินค้าจากงานวิจัยของ คฑาทรัพย ์คำสอน และคณะ (2562) เรื่อง “การจัดเส้นทางการ
ขนส่งสินค้าที่เหมาะสม โดยวิธีการหาตำแหน่งจากระยะทางที่ใกล้ที่สุด: กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม” 
เป็นกรณีศึกษา 
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ระเบียบวิธีการศึกษาการวิจัย 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที ่1 วิธีดำเนินงานวิจัย 

 
จากภาพที่ 1 การทำวิจัยเริ ่มจากการศึกษากระบวนการไหลของการจัดการขนส่งสินค้าของบริษัท

กรณีศึกษา ต่อมาผู้เขียนศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของคฑาทรัพย์ คำสอน และคณะ (2562) 
จึงใช้ข้อมูลของงานวิจัยดังกล่าวเป็นกรณีศึกษา โดยขั้นตอนถัดไปเป็นการออกแบบขั้นตอนหรือวิธีการคัดเลือก
รถบรรทุกเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ก่อนจะพิจารณาความถูกต้องของค่าคำตอบ ซึ่งในขั้นตอนนี้ถ้าค่าคำตอบของ
ปัญหาผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามข้อจำกัดของงานวิจัยกรณีศึกษา ผู้เขียนจะดำเนินการในขั้นตอนที่ 3 ซ้ำจนกว่าจะ
มีค่าคำตอบที่ตรงตามข้อจำกัดนั้น ซึ่งข้อจำกัดของงานวิจัยกรณีศึกษา ได้แก่ 1) รถบรรทุกต้องขนส่งไม่เกินคันละ  
4 เที่ยว 2) รถบรรทุกมีทั้งหมด 2 คัน มีความสามารถสูงสุดในการบรรทุกที่แตกต่างกันคือ 150 ถัง และ 200 ถัง 
ตามลำดับ ทั้งนี้รถบรรทุกที่ถูกคัดเลือกต้องไม่ขนส่งเกินปริมาณความสามารถในการบรรทุกสูงสุดของรถบรรทุกคัน
นั้น 3) ต้องมีการขนส่งตามปริมาณความต้องการของลูกค้าหรือมากกว่าเท่านั้น  เป็นต้น หลังจากการตรวจสอบ 
ค่าคำตอบพบว่ามีความถูกต้อง ผู้เขียนจะเปรียบเทียบค่าคำตอบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกรถบรรทุกซึ่งใน
ขั้นตอนนี้จะใช้ข้อมูลข้างต้นจากบทความของคฑาทรัพย์ คำสอน และคณะ (2562) เนื่องจากมีรูปแบบการขนส่ง
สินค้าประเภทเดียวกัน เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจขนส่งเครื ่องดื ่มเหมือนกัน และมีปริมาณการขนส่งเป็นถังขนาด 
ใกล้เคียงกัน (ทั้งนี้ผู้เขียนมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวที่ไม่สามารถเปิดเผยได้)  ในตอนสุดท้ายของบทความ
ผู้เขียนมีการสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 

 

1. ศึกษากระบวนการจัดรถบรรทุกของบริษัทกรณีศึกษา 

2. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3. ออกแบบวิธีการคัดเลือกรถบรรทุก 

 

5. เปรียบเทียบค่าคำตอบ 

6. สรุปและข้อเสนอแนะ 

4. หาค่าคำตอบและตรวจสอบความถูกต้อง 

 ถูก 

 

ผิด 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษากระบวนการคัดเลือกรถบรรทุกขนส่งสินค้าในปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษาพบว่าบริษัท

กรณีศึกษาคัดเลือกรถบรรทุกด้วยวิธีการสุ่มหรือใช้ความชำนาญในการพิจารณาคัดเลือกเช่นเดียวกันกับบริษัท
กรณีศึกษาในงานวิจัยของคฑาทรัพย์ คำสอน และคณะ (2562) ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้ศึกษาการจัดเส้นทางการ
ขนส่งและคัดเลือกรถบรรทุกด้วยการใช้รถบรรทุกคันที่มีความสามารถในการบรรทุกมากที่สุดก่อน  ดังภาพที่ 2 โดย
จากการวิจัยพบว่ามีต้นทุนค่าน้ำลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10.48 หรือคิดเป็นมูลค่า 67,119.72 บาทต่อปี  

 
รถบรรทุกคันที่ 1 2 
ความสามารถในการบรรทุกสูงสุด (ถัง) 150 200 

 
 

 
ลำดับของลูกค้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ลูกค้ารายที ่ 5 9 6 3 2 1 4 7 8 

ข้อมูล
ความ

ต้องการ
ของลูกค้า
ชุดที่ (ถัง) 

1 (1,140) 120 180 150 100 80 50 150 180 130 
2 (444) 60 100 12 28 40 40  80 24 60 
3 (440) 40 50 40 30 60 50  70 20 80 
4 (500) 60 60 60 32 40 32  80 16 120 
5 (584) 50 120 50 50 80 64  40 30 100 

 
ภาพที ่2 วิธีการคัดเลือกรถบรรทุกของคฑาทรัพย์ คำสอน และคณะ (2562) 

 
จากภาพที่ 2 สามารถอธิบายได้ว่าคฑาทรัพย ์คำสอน และคณะ (2562) ให้ความสำคัญรถบรรทุกที่มีขนาด

ความสามารถในการบรรทุกสูงสุดเท่ากับ 200 ถัง มาก่อน 150 ถัง จึงใช้รถบรรทุก 200 ถัง สำหรับลูกค้าที่มีลำดับ
แรกจากการหาเส้นทางด้วยวิธีการหาตำแหน่งจากระยะทางที่ใกล้ที่สุด กล่าวคือ ลำดับการให้บริการมีดังนี้ โรงงาน-
5-9-6-3-2-1-4-7-8-โรงงาน เมื่อเต็มคันจึงจะพิจารณาใช้รถบรรทุกคันถัดไป ดังนั้นจากภาพที่ 2 รถบรรทุกขนาด
ความสามารถในการบรรทุกสูงสุด 200 ถัง จะต้องให้บริการลูกค้ารายที่ 5 และ 9 เกิดเส้นทางที่ 1 คือโรงงาน-5-9-
โรงงาน มีระยะทางเท่ากับ 4.1 กิโลเมตร ถัดมาเป็นการจัดรถบรรทุกที่มีขนาดความสามารถสูงสุดในการบรรทุก  
150 ถัง ให้บริการลูกค้ารายที่ 9 และ 6 เกิดเส้นทางที่ 2 คือโรงงาน-9-6-โรงงาน มีระยะทางเท่ากับ 11.7 กิโลเมตร 
เมื่อจัดครบตามปริมาณความจะมีระยะทางรวมเท่ากับ 166.2 กิโลเมตรสำหรับข้อมูลชุดที่ 1  

 
1.การออกแบบวิธีการคัดเลือกรถบรรทุก สามารถออกแบบวิธีการคัดเลือกรถบรรทุกได้ดังนี้ 
 

เริ่มการทำงาน  
1. นำความสามารถสูงสุดในการบรรทุกของรถบรรทุกทุกประเภท – (ลบ) ความต้องการของลูกค้าจุดแรก 

5 9 6 

เส้นทางการขนส่งลำดับที่ 1 
เส้นทางการขนส่งลำดับที่ 2 
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2. เลือกประเภทรถบรรทุกที่มีผลลัพธ์ที่น้อยที่สุดจากข้อที่ 1. และจัดให้บริการลูกค้ารายแรกจากลำดับ
ของการหาเส้นทางด้วยวิธกีารหาตำแหน่งจากระยะทางที่ใกล้ที่สุด 

3. จัดรถบรรทุกที่เลือกในขั้นตอนที่ 2. จนเต็มคัน  
4. นำความสามารถสูงสุดในการบรรทุกของรถบรรทุกทุกประเภท – (ลบ) ความต้องการของลูกค้าจุด

ล่าสุด 
5. ทำซ้ำข้อที่ 2. ถึง 4. จนครบตามความต้องการของลูกค้าและต้องคำนึงถึงข้อจำกัดด้านจำนวนรอบหรือ

เที่ยวการขนส่งของรถบรรทุกแต่ละคัน 
6. คำนวณต้นทุนค่าขนส่งสินค้า  

สิ้นสุดการทำงาน 
 
จากขั้นตอนการคัดเลือกรถบรรทุกข้างต้นผู้เขียนอธิบายได้ดังภาพที่ 3 
 

รถบรรทุกคันที่ 1 2 
ความสามารถในการบรรทุกสูงสุด (ถัง) 150 200 

 
 

ลำดับของลูกค้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ลูกค้ารายที ่ 5 9 6 3 2 1 4 7 8 

ความต้องการชุดที่ 1 (ถัง) 120 180 150 100 80 50 150 180 130 
ความต้องการที่เหลือจาก

ก่อนหน้า (ถัง) 
0 0 0 0 30 0 0 30 0 

พื้นที่ว่างเมื่อเลือกรถขนาด 
150 ถัง 

30 0 0 50 120 - - - - 

พื้นที่ว่างเมื่อเลือกรถขนาด 
200 ถัง 

80 50 50 100 170 - - - - 

เลือกรถบรรทุกขนาด (ถัง) 150 150 150 150 200 - 200 200 - 
 

ภาพที ่3 วิธีการคัดเลือกรถบรรทุกด้วยการพิจารณาความต้องการของลูกค้า 1 ราย 

 

2.การหาค่าคำตอบและตรวจสอบความถูกต้อง คือข้อจำกัดที่อ้างไว้ในวิธีดำเนินการวิจัยจะถูกตรวจสอบ
ร่วมกับค่าคำตอบที่ได้จากวิธีการต่างๆที่นำเสนอ ซึ่งจากภาพที่ 3 สามารถสรุปเป็นตารางการจัดการขนส่งสินค้าได้
ดังตารางที่ 1  

 
 

5 9 

เส้นทางการขนส่งลำดับที่ 1 
เส้นทางการขนส่งลำดับที่ 2 
ทั้งไปและกลับ 
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ตารางที ่1 การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าโดยวิธีการคัดเลือกรถบรรทุกด้วยการพิจารณาความต้องการของลูกค้า 1 ราย 

รถบรรทุกขนาด (ถัง) ขนส่งรอบที่ ใช้เส้นทาง ระยะทาง (กิโลเมตร) 
150 1 ร-5-9-ร 4.10 
150 2 ร-9-ร 3.80 
150 3 ร-6-ร 9.60 
150 4 ร-3-2-ร 360 
200 1 ร-2-1-4-ร 47.10 
200 2 ร-4-7-ร 24.20 
200 3 ร-7-8-ร 29.60 

รวม 7 
ร-5-9-6-3-2- 
1-4-7-8-ร 

154.40 

*ร หมายถึง โรงงาน 
 
จากตารางที่ 1 พบว่าค่าคำตอบดังกล่าวมีความถูกต้อง ผู้เขียนจึงพิจารณาการดำเนินงานวิจัยในขั้นตอน

ถัดไป ทั้งนี้มีการพิจารณาวิธีการคัดเลือกรถบรรทุกเพ่ิมเติม 2 วิธี โดยเปลี่ยนแปลงการคัดเลือกรถบรรทุกในขั้นตอน
ที่ 1 จากเดิมคือ นำความสามารถสูงสุดในการบรรทุกของรถบรรทุกทุกประเภทลบด้วยความต้องการของลูกค้าจุด
แรก เป็นนำความสามารถสูงสุดในการบรรทุกของรถบรรทุกทุกประเภทลบด้วยความต้องการของลูกค้ารวมสอง
และสามจุดแรกรวมตามลำดับ 

การเปรียบเทียบค่าคำตอบ ผู้เขียนเปรียบเทียบค่าคำตอบด้วยการพิจารณาให้อยู่ในรูปต้นทุนค่าขนส่ง
สินค้า และใช้ข้อมูลความต้องการทั้งหมด 5 ชุดข้างต้น ซึ ่งโครงสร้างต้นทุนสามารถพิจารณาดังสมการที่  1  
(คฑาทรัพย ์คำสอน และคณะ, 2562) 
 

ต้นทุนค่าขนส่ง = ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง + ค่าโหลดสินค้า + ค่าจ้างพนักงานขับรถบรรทุก     (1) 
 
จากสมการที่ 1 อัตราค่าน้ำมันเท่ากับ 8.02 บาทต่อกิโลเมตร ค่าโหลดสินค้าเท่ากับ 3 เปอร์เซ็นต์ของ

ราคาสินค้า ซึ่งราคาสินค้าเท่ากับ 30 บาทต่อถัง และค่าจ้างพนักงานขับรถเท่ากับ 320 บาทต่อเส้นทางหรือต่อ
เที่ยว ดังนั้น งานวิจัยนี้สามารถหาต้นทุนค่าขนส่งสินค้าจากการคัดเลือกรถบรรทุกด้วยวิธีการต่างๆ ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบค่าคำตอบ 

วิธีการ 
ต้นทุนค่าขนส่งของข้อมูลชุดที่ (บาท) 

1 2 3 4 5 

เดิมก่อนการปรับปรุงของคฑาทรัพย ์คำ
สอน และคณะ (2562) 

2,911.90 1,905.51 1,901.91 1,955.91 1,953.86 

คฑาทรัพย์ คำสอน และคณะ (2562) 2,728.51 1,603.18 1,753.22 1,703.14 1,768.82 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

วิธีการ 
ต้นทุนค่าขนส่งของข้อมูลชุดที่ (บาท) 

1 2 3 4 5 

พิจารณาความตอ้งการของลูกค้า 1 ราย  2,584.28 1,418.94 1,612.63 1,791.74 1,844.89 
พิจารณาความตอ้งการของลูกค้า 2 ราย 2,737.47 1,475.88 1,601.40 1,865.53 1,844.89 
พิจารณาความตอ้งการของลูกค้า 3 ราย 2,584.28 1,690.02 1,726.52 1,615.30 1,953.96 

 
จากตารางที่ 2 ผู้เขียนคำนวณเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนที่ลดลงจากวิธีการเดิมก่อนการปรับปรุงของคฑา

ทรัพย์ คำสอน และคณะ (2562) ของวิธีการคัดเลือกรถบรรทุกทั้งหมดและหาค่าเปอร์เซ็นต์ลดลงเฉลี่ยจากข้อมูล
ทั้ง 5 ชุด ดังตารางที่ 3  

 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ต้นทุนที่ลดลง 

วิธีการ 
เปอร์เซ็นต์ต้นทุนค่าขนส่งที่ลดลงของข้อมูลชุดที่ (เปอร์เซ็นต์) ต้นทุนลดลง

เฉลี่ย 
(เปอร์เซ็นต์) 

1 2 3 4 5 

คฑาทรัพย์ คำสอน และ
คณะ (2562) 

6.30 15.87 7.82 12.92 10.73 11.83 

พิจารณาความตอ้งการของ
ลูกค้า 1 ราย  

11.25 25.53 15.21 8.39 15.10 16.06 

พิจารณาความตอ้งการของ
ลูกค้า 2 ราย 

5.99 22.55 15.80 4.62 12.24 13.80 

พิจารณาความตอ้งการของ
ลูกค้า 3 ราย 

11.25 11.31 9.22 17.41 12.30 12.56 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

จากการศึกษาปัญหาการขนส่งสินค้าพบว่าคัดเลือกรถบรรทุกที่เหมาะสมทำให้ผลลัพธ์ของค่าคำตอบหรือ
ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าดีขึ้น (ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ำลง) ผู้เขียนจึงออกแบบการคัดเลือกรถบรรทุกทั้งหมด 3 วิธี 
ได้แก่ วิธีการคัดเลือกรถบรรทุกด้วยการพิจารณาความต้องการของลูกค้า 1 ราย พิจารณาความต้องการของลูกค้า 
2 ราย และพิจารณาความต้องการของลูกค้า 3 ราย เป็นต้น เพื่อเปรียบเทียบกับวิธีเดิมของคฑาทรัพย ์คำสอน และ
คณะ (2562) ซึ่งลำดับของเส้นทางตั้งต้นคือ โรงงาน-5-9-6-3-2-1-4-7-8-โรงงาน ผลการศึกษาวิจัยพบว่าวิธีการ
คัดเลือกรถบรรทุกขนาด 150 ถังออกก่อน 4 ลำดับแรก หลังจากนั้นตามด้วยรถบรรทุกขนาด 200 ถังอีก 3 ลำดับ 
เมื่อพิจารณาตามความต้องการของลูกค้า 1 รายทำให้บริษัทกรณีศึกษามีต้นทุนค่าขนส่งสินค้าลดลงมากที่สุด 
16.06 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่า 86,175.79 บาทต่อปี ลดต้นทุนได้มากกว่าวิธีการของคฑาทรัพย์ คำสอน และ
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คณะ (2562) ซึ ่งนำรถบรรทุกขนาด 200 ถังออกก่อน เฉลี ่ยเท่ากับ 19,054.81 บาทต่อปี หรือคิดเป็น 3.06 
เปอร์เซ็นต์  
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู ้นำด้านสิ ่งแวดล้อมของ

อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู ้บริหารโรงแรม ระดับ 3-5 ดาว 
เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ ผลการวิจัยพบว่าผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
(1)วิสัยทัศน์ของผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม (2)ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม (3)ศีลธรรมและค่านิยม ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบ 
มีดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูล เชิงประจักษ์ดังนี้ Chi-Square 
=128.750; df = 99; X2/df =2.182; RMASE =0.077; SRMR =0.016; CFI = 0.968; TLI =0.958 แสดงว่า
แบบจำลองการวัดภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  สามารถใช้วัดภาวะผู้นำด้าน
สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยได้ 

 
คำสำคัญ : ภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม,  วิสัยทัศน์ของผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม,  ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม,  ศีลธรรมและ
ค่านิยม 

 

Abstract 
The objective of this study is to analyze the environmental leadership confirmation model 

of the hotel industry in Thailand.  The sample group used in this study was 3- 5 star hotel 
management.  The research instrument is a 5- level.  The results showed that the results of the 
environmental leadership component analysis of the hotel industry in Thailand consisted of 3 
components:  (1) Environmental Leader Vision (2) Environmental Attitudes (3)Moral and Value, in 
which the 3 elements were indexed Used to verify the consistency and harmony of the model and 
empirical data as follows: Chi-Square=128.750; df = 99; / df = 2.182; RMASE = 0.077; SRMR = 0.016; 
CFI = 0.968; TLI = 0.958 Can be used to measure environmental leadership of the hotel 
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บทนำ  
ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ต้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  เพราะในอดีต 

ทุกประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย  จึงส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก โดยเฉพาะการเกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) แนวคิดการพัฒนาที่
ย ั ่งยืนได้ร ับการยอมรับมากขึ ้นในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานขององค์กรทุกระดับทั้ง
ระดับประเทศจนถึงระดับนานาชาติ ตลอดทศวรรษที่ 1970 แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดที่มีผู้ให้ความ
สนใจศึกษาในหลายประเด็น (Pirages, 1977; Cleveland, 1979; Connor, 1979) APAT (2002) ได้กล่าวไว้ว่า 
อุตสาหกรรมโรงแรมสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อย่างมากเกิน
ความจำเป็น เนื่องด้วยลักษณะการดำเนินงานด้วยการให้บริการของอุตสาหกรรมโรงแรมมีการใช้พลังงาน และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ทางเลือกที ่สามารถช่วยลดผลกระทบ คือ การท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในหลาย
ประเทศ เจ้าของโรงแรมที่พักต่างๆ เริ่มปรับตัวให้เป็นโรงแรมสีเขียว (Green Hotel) เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มีการปรับตัวในด้านต่างๆ อาทิ การใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อน การใช้วัสดุรีไซเคิล (Cometa, 2012) การใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก การใช้หลอดไฟที่ประหยัดพลังงานการใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดน้ำ เป็นต้น (Millar & Baloglu, 2008) ใน
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ธุรกิจโรงแรมที่พักเริ่มมีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการ
ปล่อยของเสีย ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือมีนโยบายในการประหยัดพลังงานที่ชัดเจน (Chan, 2013) 
สำหรับประเทศมาเลเซียที่เริ่มประสบกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ธุรกิจโรงแรมที่พักในประเทศมาเลเซียได้เริ่มมีการ
ปรับตัวเพื่อเป็น Green Hotel มากขึ้น (Yusof & Jamalidin, 2013) การศึกษาของแอนเดอร์เร็ค (Andereck, 
2009) ที่ทำการศึกษานักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติของอริโซน่า  สหรัฐอเมริกาจำนวน 852 คน 
พบว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยว เช่นเดียวกับบัคลีย์ (Buckley,2003 อ้างถึงใน Franch, Martini, Buffa, & Parisi, 2008) ได้กล่าวไว้ว่า 
กระแสการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะกลายเป็นทางเลือกสำคัญของกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่
กำลังพัฒนา ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่มี
ความคาดหวังกับการรักษาและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรม
ตระหนักถึงการนำแนวคิดด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการวางกลยุทธ์  

สำหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญอย่างยิ่ง รายได้จากการท่องเที่ยว
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลในปี 2560 ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยเติบโต 8.8% หรือมี
จำนวนประมาณ 35 ล้านคน และสำหรับทิศทางตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2561 คาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 
37.8 ล้านคน ขยายตัวประมาณร้อยละ 7.0 จากปี 2560 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทยม,2561) และจากแนวโน้มการเติบโต
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทำให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมได้รับประโยชน์มากที่สุด  รองลงมาคือ ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม ธุรกิจขนส่งทางบก ธุรกิจการบิน ธุรกิจด้านการกีฬาและบันเทิง ตามลำดับ ธุรกิจโรงแรมจึงถือเป็นหนึ่งใน
ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งธุรกิจโรงแรม
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ถือเป็นธุรกิจที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการดำเนินงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังสร้างปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมในวงกว้างอีกด้วย (Chon & Maier, 2010) และจากกระแสการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้
ภาคธุรกิจโรงแรมและที่พัก เริ่มตื่นตัวและจัดทำแผนนโยบายการบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความ
รับผิดชอบต่อผลสังคมจากการดำเนินธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) จากการสํารวจของ Kelly & 
Williams (Kelly, J., & Williams, P.W., 2007) ในปี 2007 แสดงผลยืนยันว่า ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมมีความ
กระตือรือร้นและสนใจที่จะกําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงานเพื่อลด
ต้นทุนการผลิตของโรงแรม จึงสรุปได้ว่าธุรกิจที่พักแรมต่างๆ “เต็มใจ” และ “ยินดี”ที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
เมื่อนโยบายการประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมบริการ ดําเนินควบคู่ไปกับความใส่ใจดูแล
สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคจึงส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจการบริการที่พักแรมไปในทิศทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม  

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรเกิดความสามารถการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านสิ่งแวดล้อม จำเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องอาศัยผู ้บริหารที ่มีภาวะผู ้นำ (Leadership) ที ่สามารถบริหารจัดการองค์กรให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงเพราะผู้นำเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์หรือเป้าหมายรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่มี
ต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร (Banerjee et al., 2003 Epstein & Buhovac, 2014) อย่างไรก็ตามแนวดังกล่าวยัง
ไม ่ได ้ข ้อสร ุปที ่ช ัดเจน เก ี ่ยวก ับภาวะผ ู ้นำ (Leadership) ก ับการจ ัดการส ิ ่งแวดล ้อม (Environmental 
Management) เนื่องจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมกลายเป็นประเด็นสำคัญที่หลายองค์กรจึงตระหนักถึงบทบาท
สำคัญของการเป็นผู้นำในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้  

 

วัตถุประสงค์  
เพื ่อศึกษาองค์ประกอบและพัฒนาโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมของ

อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Leadership) 
แนวคิดความเป็นผู้นำได้เปลี่ยนจากการบ่งชี้ที่ตัวบุคคลไปยังองค์กรมากขึ้น  สิ่งแวดล้อมกลายเป็นประเด็น

สำคัญที่หลายองค์กรตระหนักถึงบทบาทสำคัญของการเป็นผู้นำในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้  (Banerjee et al., 
2003 Epstein & Buhovac, 2014) เพราะผู้นำกำหนดกลยุทธ์หรือเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรและจัดสรร
ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่มีต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร (Banerjee et al. ,2003) สอดคล้องกับ Epstein 
และ Buhovac (2014) ได้ให้ความสำคัญกับความเป็นผู้นำในการพัฒนาและใช้กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมถึงการสื่อสารความยั่งยืนขององค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก แนวคิดภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม 
เกิดจากความกดดันเรื ่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) (Mostovicz, I., N. 
Kakabadse, and A. Kakabadse, 2009) ทำให้ประเด็นด้านความเป็นผู้นำและสิ่งแวดล้อมถูกนำมาเชื่อมโยงกัน
และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาในเรื่องความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในช่วงของการเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ แต่ละเลยในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม (Iszatt-White, M. and C. Sauanders, 2014, p. 239) 
ดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาของแนวคิดของภาวะผู้นำ ทฤษฎีของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความรับผิดชอบต่อ
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สังคมด้านสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นภาวะผู้นํากระบวนทัศน์ใหม่ คือ แนวคิดภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริหารที่มี
ภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่นำมาสู่การกำหนดแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นแนวคิดที่
มุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าเพื่อให้มีทรัพยากรใช้ได้อย่างยั่งยืน 
(Banerjee, Lyer, & Kashyap, 2003  Bansal & Roth, 2000 , Chen, 2008 , Chen, Gregoire, Arendt และ 
Shelley, 2011, Chou, Chen, & Wang, 2012; Epstein & Buhovac, 2014; Flannery & May, 1994)  

แนวคิดภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Leadership) เป็นการบูรณาการระหว่างทฤษฎีภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) กับ ผู้นําทางด้านจริยธรรม (Moral Leadership) ด้านการ
ตระหนักรู้และการให้ความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)รวมถึงทฤษฎีเชิงสถานการณ์ (Contingency 
Theory) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแนวคิดและวิวัฒนาการของภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม  (Simon Western, 
2008)  

องค์ประกอบของภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม 
รูปแบบการเป็นผู ้นำด้านสิ ่งแวดล้อม (Environmental Leadership Model : ELM) ซึ ่งเสนอโดย 

Flannery and May ( 1994( โดยประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมการวางแผน  (Theory of Planned Behavior :TPB) 
ของ Ajzen ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมาจากปัจจัยดังนี้  1) คุณค่าทางศีลธรรมของผู้บริหาร
ระดับสูง 2) ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม 3) อิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ4) การควบคุมพฤติกรรมในการรับรู้ ซึ่ง
ทำให้นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรและกิจกรรมด้านความเสมอภาคด้านสิ่งแวดล้อม  

Norman L. Christensen Jr, 2008 ได้เขียนมุมมองเกี ่ยวกับภาวะผู้นำด้านสิ ่งแวดล้อมในในหนังสือ 
Environmental Leadership Equals Essential Leadership โดยระบ ุ ว ่ าภาวะผ ู ้ นำด ้ านส ิ ่ งแวดล ้ อมจะ
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ขอบเขต (Boundaries) การจัดลำดับความสำคัญ (Priorities) ความไม่แน่นอน 
(Uncertainties) และการกระทำ (Action) ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจและน่าเป็นห่วงที่สุดของคือ เรื่องของ
ขอบเขตที่มันจะกระจายไปได้ในทุกพื้นที่ ตัวอย่างเช่นการตัดไม้ทำลายป่าภูมิภาคหนึ่ง ๆ จะส่งผลกระทบต่อลักษณะ
การจัดการป่าไม้ในภูมิภาคอื่น ๆ และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต้องการการสื่อสารความเข้าใจและการ
ทำงานร่วมกันหลายฝ่าย  

Berry และ Gordon (2012) กล่าวว่าในแง่ของความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่สอดคล้องกับทฤษฎีใด 
โดยจะใช้ทฤษฎีพื ้นฐานที่เชื ่อถือได้สำหรับความคิดและการกระทำ โดยใช้ประสบการณ์การสังเกตการณ์และ
ความคิดส่วนบุคคล  

คณะกรรมการวิสัยทัศน์ในการพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอุดมศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่าง
ยั ่งย ืน กระทรวงสิ ่งแวดล้อมประเทศญี ่ป ุ ่น  (Committee on the Vision for Developing Environmental 
Leaders in Higher Education towards Achieving a Sustainable Asia, the Ministry of Environment, 
Japan) เสนอว่าผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องมี “แรงจูงใจที่มุ่งมั่น”,“ความเชี่ยวชาญ” และ“ความเป็นผู้นำ”  

การบูรณาการคำนิยามของภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมโรงแรม 
การบูรณาการคำนิยามของภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับบริบทอุตสาหกรรมโรงแรมใน

ประเทศมีรายละเอียดสามารถสรุปองค์ประกอบ ภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดของ Flannery and May, 
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Berry and Gordon และ Education towards Achieving a Sustainable Asia, the Ministry of Environment, 
Japan ดังนี้  

ภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Leadership : EL) หมายถึง หมายถึง ผู้นำได้ใช้พฤติกรรม
ส่วนบุคคลกับความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป ในการสร้างวิสัยทัศน์ กระตุ้นจูงใจ มีอิทธิพลทางความคิดและ
พฤติกรรมเชิงบวกต่อผู้ตาม และมีจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง เพื่อให้การ
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม มีองค์ประกอบที่สำคัญในการวัด 3 ด้าน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ของผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Leader Vision : EV) หมายถึง ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์
ในการกําหนดนโยบาย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กร มีความมุ่งมั่นในการผลักดันให้โรงแรมมีการ
ดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจและจัดการเกี่ยวกับประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการผลักดันองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายในการเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการอนุญาตให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการดำเนินงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 

ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Attitudes : EA) หมายถึง การตระหนักถึงความต้องการและ
ผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนของสังคมและเข้าใจ
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม โดยเชื่อมั่นว่าการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมจะ
นําไปสู่การเชื่อมโยงความสําเร็จของโรงแรม สังคมและความยั่งยืนเข้าด้วยกัน 

ศีลธรรมและค่านิยม ( Moral and Value :MV ) หมายถึง การให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ตระหนักรู้ว่าทรัพยากรบนโลกมีอยู่อย่างจำกัดและบางอย่างใช้แล้วสูญสลายไปไม่สามารถสร้าง
ขึ้นทดแทนได้หรือต้องใช้ระยะเวลานานนับศตวรรษ การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
วิธีคิดด้วยการมุ่งเน้นผลกําไรจากการดําเนินงานควบคู่กับการดำเนินงานที่เป็นมิต รต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
ตระหนักถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่ตามมาเสมอ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริหารโรงแรม ระดับ 3-5 ดาวที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย 

มีจํานวน 717 โรงแรม (ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2561 อ้างอิง) ซึ่งการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์ในการ
พิจารณาเพื่อทำการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) โดยเกณฑ์ของ 
Jackson (2001) กล่าวถึงเกณฑ์ที่ใช้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างควรเป็น 10-20 เท่าของตัวแปร
สังเกตได้ ซึ่งการวิจัยนี้มีตัวแปรสังเกตได้จํานวน 10 ตัวแปรสังเกตได้ จึงต้องมีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 100-200 
ตัวอย่าง โดยการวิจัยนี้มีจํานวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจริงทั้งสิ้น 200 ตัวอย่าง ดังนั้นจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามข้อกําหนดสอดคล้องกับเกณฑ์ของ Kline (2005) ที่กำหนดว่าขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างที่เหมาะสมควรมีอย่างน้อย 200 ตัวอย่างขึ้นไป โดยมีผู้บริหาร
ของธุรกิจโรงแรมเป็นผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) 

เครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจัยนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 4 ตอน  
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ตอนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                             
ตอนที ่2 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของโรงแรม  
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยข้อคำถาม 3 ด้าน 

ได้แก่ วิสัยทัศน์ของผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม, ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมและศีลธรรมและค่านิยม  
ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในขั้นตอนการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
1) การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) แบบสอบถามได้ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน

ตรวจสอบคุณภาพ เป็นตัวแทนของเนื้อหาสาระของตัวแปร ความครอบคลุม และความชัดเจนของภาษาที่ใช้ว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ พบว่าผลการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ในการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณา
ค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50-1.00 พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามมีค่าอยู่ระหวา่ง 
0.6-1.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 ถือเป็นค่าที่ยอมรับได้ (Rovinelli and Hambleton, 1977)  

2) การทดสอบความน่าเชื่อถือ (reliability) โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha’s Cronbach) 
พบว่า ค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามทุกข้อคำถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.888-0.913 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 (Santos, 
1999) จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอน
ต่อไป 

3) การตรวจสอบเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) มีรายละเอียดการพิจารณาแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 เกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง 

ค่าดัชนี เกณฑ์ อ้างอิง 
ไค-สแควร์สัมพัทธ ์(X2/df) < 3 

< 5 
Hair, et al. (2010) 
Schumacker and Lomax, 
2004 

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (CFI/TLI) > 0.95 Hair, et al. (2010) 
ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนเหลือ (SRMR) < 0.05 Hair, et al. (2010) 
ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนเหลือ (SRMR) < 0.05 Hair, et al. (2010) 

 

ผลการวิจัย  
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

เกี ่ยวกับภาวะผู ้นำด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับ
องค์ประกอบของภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ด้านวิสัยทัศน์ของผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30   2) ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และ 3) ศีลธรรมและ
ค่านิยมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.495-
0.784 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.40 ถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้ ( Hair et al., 2006)  
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อคำถามและองค์ประกอบเชิงสำรวจของภาวะ
ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบ/ข้อคำถาม 
ค่าเฉลี่ย 
(พิสัย=
1.17) 

ค่า
เบี่ยงเบน

มาตราฐาน 

น้ำหนัก
องค์ประกอบ 

วิสัยทัศน์ของผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Leader Vision 
: EV) 

4.30 .612 .867 

EV1. ผู ้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการกําหนดนโยบาย  การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรอย่างชัดเจน 

4.36 .710 .610 

EV 2. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการผลักดันให้โรงแรมมีการดำเนินงาน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.41 .703 .691 

EV 3. ผู้บริหารมีความสามารถในการผลักดันองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย
ในการเป็นโรงแรมที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 

4.32 .721 .668 

EV 4. ผู้บริหารมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในการตัดสินใจและจัดการ
เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 

4.21 .780 .495 

EV 5. ผู้บริหารมีส่วนร่วมในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับพนักงานในองค์กร 4.29 .781 .540 
EV 6. ผู้บริหารสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
เสนอแนวทางจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

4.24 .746 .609 

ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Attitudes : EA) 4.39 .609 .994 

EA 1. โรงแรมตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นกับผู้มี
ส่วนได้เสียเป็นสำคัญ 

4.39 .670 
 

.669 

EA 2. โรงแรมมีความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนของสังคม เข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม 

4.36 .666 
 

.784 

EA 3. โรงแรมมีความเชื ่อมั ่นว่าการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมจะ
นําไปสู่ความสําเร็จของโรงแรมและเกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

4.43 .684 .747 

ศีลธรรมและค่านิยม ( Moral and Value :MV ) 4.39 .636 .916 
MV 1. โรงแรมให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื ่อง
สิ่งแวดล้อม 

4.52 .664 .740 

MV 2. โรงแรมตระหนักรู ้ว่าทรัพยากรบนโลกมีอยู ่อย่างจำกัดและ
บางอย่างใช้แล้วสูญสิ้นไป ไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้หรือการ
เกิดขึ้นมาทดแทนต้องใช้ระยะเวลานาน 

4.38 
 

.726 
 

.703 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

องค์ประกอบ/ข้อคำถาม 
ค่าเฉลี่ย 
(พิสัย=
1.17) 

ค่า
เบี่ยงเบน

มาตราฐาน 

น้ำหนัก
องค์ประกอบ 

MV 3. โรงแรมมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยการปรับเปลี ่ยน
รูปแบบวิธีคิดด้วยการมุ่งเน้นผลกําไรจากการประกอบธุรกิจควบคู่กับ
การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.35 
 

.742 
 

.717 

MV 4. โรงแรมตระหนักถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
สำคัญเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่ตามมาเสมอ 

4.32 .722 .740 

 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดบการวัดภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

ได้ค่า Chi-Square เท่ากับ 128.750 ที่องศาอิสระ (df) 59 ค่าดัชนีอัตราส่วนไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) เท่ากับ 
2.182 ซึ่งน้อยกว่า 3 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.968 และค่าดัชนี Tucker-Lewis 
(TLI) เท่ากับ 0.958 ซึ่งมากกว่า 0.95 (Hair, et al., 2010) ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสอง
ของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.077 ซึ ่งน้อยกว่า 0.08 (Hu & Bentler, 1995) และค่ารากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนเหลือ (SRMR) เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 (Hair, et al., 2010) แสดงว่าแบบจำลอง
การวัดภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจำลองการวัดภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม  

องค์ประกอบ 
เมทริกซ์น้ำหนักองค์ประกอบ 

น้ำหนักองค์ประกอบ   R-Square 
วิสัยทัศน์ของผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม  0.931**  0.867 
ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม 0.997**  0.916 
ศีลธรรมและค่านิยม 0.957**  0.994 

ค่าดัชน ี  ** p < .01 เกณฑ์ ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 
X2  128.750  
df  59  
X2/df < 3 2.182 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA < 0.08 0.077 ผ่านเกณฑ์ 
SRMR <0.05 0.016 ผ่านเกณฑ์ 
CFI 

>0.95 
0.968 ผ่านเกณฑ์ 

TLI 0.958 ผ่านเกณฑ์ 
 
จากตารางที่ 3 และภาพที่ 1 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์น้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้พบว่า  มีค่า

น้ำหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.931 - 0.997  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวแปร



 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

81 

แฝงมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 ทุกตัวเช่นกัน โดยตัวแปรที่มีน้ำหนักความสำคัญสูงสุดคือ ทัศนคติด้าน

สิ่งแวดล้อม (   = 0.997) รองลงมาคือ ศีลธรรมและค่านิยม (   = 0.957) วิสัยทัศน์ของผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม (
  = 0.931) ตามลำดับ สำหรับการวัดความแปรปรวนร่วม (R2) ของตัวแปรแฝงการรับรู้คุณค่าอยู่ระหว่าง 0.867 -
0.994  

 

 
Chi-Square =128.750; df = 99; X2/df =2.182; RMASE =0.077; SRMR =0.016; 

CFI = 0.968; TLI =0.958 
 

ภาพที ่1 โมเดลภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม 

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เกี่ยวกับภาวะผู้นำ
ด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ทั้ง 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  

1. วิสัยทัศน์ของผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์ในการกําหนด
นโยบาย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรอย่างชัดเจน 2) การมีความมุ่งมั่นในการผลักดันให้โรงแรมมีการ
ดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) การมีความสามารถในการผลักดันองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายในการเป็นองค์กรที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 4) การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในการตัดสินใจ
และจัดการเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับพนักงานในองค์กร 6) การ
สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเสนอแนวทางจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
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2. ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่
จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ 2) การมีความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนของสังคม เข้าใจถึงความสัมพันธ์
ระหว่างมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม 3) การมีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมจะนําไปสู่
ความสําเร็จและเกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

3. ศีลธรรมและค่านิยม แบ่งออกเป็น 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ในเรื่องสิ่งแวดล้อม 2) การตระหนักรู้ว่าทรัพยากรบนโลกมีอยู่อย่างจำกัดและบางอย่างใช้แล้วสูญสิ้นไป ไม่สามารถ
สร้างขึ้นมาทดแทนได้หรือการเกิดขึ้นมาทดแทนต้องใช้ระยะเวลานาน 3) การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีคิดด้วยการมุ่งเน้นผลกําไรจากการประกอบธุรกิจควบคู่กับการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ ่งแวดล้อม 4) การตระหนักถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเกี ่ยวกับปัญหาสิ ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบที่ตามมาเสมอ 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการในอดีตที่ได้อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้นำกับการ
ตระหนักถ ึงป ัญหาด ้านส ิ ่งแวดล ้อม (Flannery and May , Berry and Gordon และ Education towards 
Achieving a Sustainable Asia, the Ministry of Environment, Japan) 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมโรงแรมใน

ประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ได้จากการสังเคราะห์จากหลายแหล่งวิ ชาการที่น่าเชื่อถือและครอบคลุมในเชิง
วิชาการ ทำให้ได้โมเดลที่มีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ซึ่งนักวิชาการอาจนำไปเป็น
แบบจำลองตั้งต้นเพื่อขยายขอบเขตการศึกษาในแนวลึกและแนวกว้างสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการ
บริหารโรงแรมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการได้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด กรมส่งเสริม

สิ่งแวดล้อม สมาคมโรงแรม ควรสร้างบรรยากาศความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่ในการทำกิจกรรม
ร่วมกันในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวในการส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเช่น การศึกษาดูงาน การจัดโครงการต่างๆ การ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ในเมืองท่องเที่ยว ให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกสถานประกอบการได้พัฒนาทั้งกระบวน
ทัศน์และกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและรับรู้ถึงผลกระทบต่อชุมชน แหล่งท่องเที่ยวและต่อโลก
ในระยาวอย่างจริงจัง นอกจากนี้ภาครัฐและเอกชนต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แบ่งปันข้อมูลข่าวสารด้านการ
พัฒนาในพื้นที่ ไปด้วยกัน 

 1.2 รัฐบาลควรออกนโยบายสนับสนุนให้มากกว่าเดิม เนื่องจากการออกนโยบายด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบจากรัฐบาลยังไม่ชัดเจน ควรมีเงินกองทุนเพื่อสร้างแรงจูงใจ
และสนับสนุนการดำเนินการกับสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม จัดอบรมและให้ความรู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น และควรออกเป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช้ มิฉะนั้นจะมีน้อยคนที่สนใจและตระหนักในเรื่องนี้  
ยกตัวอย่างเช่น การที่ supplier ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรอาจจะเนื่องจากภาครัฐไม่มีมาตรการการลงโทษหรือ
สนับสนุนอย่างชัดเจน เช่นการบรรจุหีบห่อด้วยพลาสติกมีมากจนเกินไป เป็นต้น รวมถึงภาครัฐที่จำเป็นต้องร่วม
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และมีบทลงโทษและผลประโยชน์ที่ชัดเจนกับประชาชน ผู้ประกอบการ supplier และ
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นักท่องเที่ยว เช่น ควรเพิ่มภาษีด้านสิ่งแวดล้อมในสินค้าและบริการที่ทำลายสิ่งแวดล้อม และลดภาษีให้กับสินค้า
ยั่งยืน เป็นต้น ให้ความจริงจังและจริงใจในการแก้ไขปัญหา 

 1.3 การกำหนดเป้าหมาย มาตรฐาน ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมควรมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับพื้นที่ คน งบประมาณ การจัดการอย่างยั่งยืนบนฐานวิถีชุมชน 
สังคม ทรัพยากร ความเชื่อ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย บางครั้งกฎหมายออกมา
ที่หลัง อาคารสำนักงานต่างๆ ได้สร้างมาก่อนทำให้ผู้ประกอบการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการดำเนินงานเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการกำหนดมาตราการโดยไม่สัมพันธ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ทำให้ผู้ประกอบการขาดขวัญและกำลังใจ  
อาจมีอคติกับการจัดการและส่งเสริมนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไปด้วย 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 การวิจัยนี้ผู้วิจัยศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ของผู้นำ

ด้านสิ่งแวดล้อม ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม ศีลธรรมและค่านิยม ดังนั้น ในอนาคตจึงควรมีการศึกษาถึงองค์ประกอบ
อื่นๆ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกด้วย 

 2.2 ควรศึกษาในฝั่งของลูกค้าผู้มาใช้บริการเกี่ยวกับความตื่นตัวในการเลือกเข้าพักโรงแรมจากปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะเป็นตัวผลักดันให้อุตสาหกรรมโรงแรมปรับด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยอัตโนมัติ แต่
หากลูกค้าไม่ใส่ใจ อุตสาหกรรมโรงแรมก็คงไม่มีแรงจูงใจในการดำเนินกิจกรรมด้านนี้อย่างจริงจัง  จึงเป็นอีก
การศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจ 

 2.3 ควรนำตัวแปรภาวะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม ไปจับคู่กับตัวแปรอื่นๆ เพื่อหาปัจจัยเหตุและผล เพื่อ
ขยายผลสู่โมเดลที่เป็นการจัดการตลอดอุปทานของอุตสาหกรรมโรงแรม ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในหลายมิติทั้งต่อ
อุตสาหกรรมโรงแรมเอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและต่อสังคมด้วย 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อของนักท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ที่ระลึก

ด้านหัตถกรรมท้องถิ่น และ2) ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์ที่ระลึกด้านหัตถกรรม
ท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งซื้อหรือเคยซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกด้านหัตถกรรมท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 คน ดำเนินการสุ่มตัวอย่าง
ตามสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ อายุ
ระหว่าง 22-30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่มีสถานที่ทำงานอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเดินทาง
มาเที่ยวเชียงใหม่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม  ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย/ 
ผ้าพื้นเมือง/เสื้อผ้าสำเร็จรูปมากที่สุด วัตถุประสงค์หลักในการซื้อ คือเพื่อนำไปใช้เอง/ประดับตกแต่ง โดยมีเหตุผลที่
ทำให้ตัดสินใจซื้อ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำลังอยู่ในความนิยม การมาเชียงใหม่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มากับเพื่อน 
และเพื่อนมีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกด้านหัตถกรรม
ท้องถิ่นเมื่อมีโอกาสมาเที่ยว และจะซื้อเกือบทุกครั้งที่มาเที่ยว ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกด้านหัตถกรรม
ท้องถิ่นในแต่ละครั้ง จะมีค่าใช้จ่าย 501 – 1,500 บาท แหล่งซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกด้านหัตถกรรมท้องถิ่น ที่เป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยว อยู่ที่ร้านค้าโดยตรงในย่าน ตลาดวโรรส/ตรอกเหล่าโจ้ว/ถนนนิมมานเหมินทร์/ถนนวัวลาย/
บ้านถวาย/สันกำแพง/ถนนท่าแพ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ของตัวเอง หรือ
จากผู้ที ่เคยซื้อมาก่อน ระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกด้านหัตถกรรมท้องถิ่น พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากที่สุด ในด้าน 1. รูปแบบของผลิตภัณฑ์  
(Design) 2. ราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 3. การเดินทางและสถานที่จอดรถสะดวก 4. ความถูกต้องแม่นยำในการ
คิดคำนวณราคา และค่าใช้จ่ายและ 5. ความน่าเชื่อถือของร้านจำหน่าย และตราสินค้า (Brand) มีความเหมาะสม  

 
คำสำคัญ : พฤติกรรมความต้องการ,  ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก,  นักท่องเที่ยว,  ส่วนประสมทางการตลาด 



 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

87 

Abstract 
The Objective of this research “Local Handicraft Souvenir purchasing behavior and demand 

of tourists in Muang District Chiang Mai Province” were 1) To study the purchasing behaviors of 
tourists with local handicrafts souvenir and 2) To study the demand of tourists that have bought 
or used to buy local handicrafts souvenirs. The sample of this study were tourists which have 
bought or used to buy local handicraft souvenir at Muang District Chiang Mai Province are 400 
tourists. The statistical analysis included frequency percentage mean standard deviation. 

The finding show that most of the respondents are female, both Thai and foreign tourists. 
Age between 22-30 years old. Most of them were single, with the highest education at the bachelor 
degree level. Working in private companies in Bangkok and its surrounding provinces The average 
monthly income is 20,001 - 30,000 baht. And travel to Chiang Mai for leisure travel. Most tourists 
buy silk / cotton / local fabrics / ready-made garments the most. Main purpose of purchase Is for 
personal use / decorations. The reason for making a purchase is because the product is currently 
popular among consumers. Most tourists come with friends and friends are most helpful in making 
purchase decisions. Most tourists will buy local handicrafts souvenir when they have the 
opportunity to visit and will buy almost every visiting. The cost of each time to buy local handicraft 
souvenir each time costs 501 - 1,500 baht. Where to shop for souvenirs and souvenirs that are 
popular with tourists in the shops directly. Place to buy local handicrafts souvenirs that are popular 
with tourists directly at the store such as Warorod Market, Nimmanhemin Road, Wua Lai Road, 
Sankampaeng etc. Most tourists will have the same information from their own experiences or from 
people who have bought in the past. The importance level of the marketing mix to the needs of 
tourists buying or used to buy local handicrafts souvenir, it is found that tourists have most 
important in the field 1. Product design (Design) 2. Reasonable price for the product 3. Convenient 
transportation and parking 4. Accuracy in price calculation and expenses and 5. The credibility of 
the store and the brand (Brand) is appropriate. 

 
Keyword : Demand behavior,  Souvenir,  Tourists,  Marketing Mix 

 

บทนำ 
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากการ

ท่องเที่ยวเป็นแหล่งกระจายรายได้และการจ้างงานที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  ที่ดีให้กับชุมชนและสังคมไทย 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555) การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันนั้น ยังได้รับความนิยมทั้งจาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน และนักท่องเที่ยวชาวไทยในระดับที่ดีมาก  

สถานการณ์การท่องเที่ยวที่ดี ยังก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ให้กับ
ชุมชน อาทิ การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง การบริการด้าน
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สุขภาพ ร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงการมีตัวเลือกของสินค้าและอาหารที่มีคุณภาพมาก
ขึ้น คุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีได้รับการทำนุบำรุงขึ้นมาใหม่  การท่องเที่ยวสามารถส่งเสริมการทำนุบำรุง
และการส่งต่อประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมรวมทั้งช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการอย่างยั่งยืนต่อทรัพยากร
ทางธรรมชาติ และฟื้นฟูงานฝีมือศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นขึ้นมาใหม่  การท่องเที่ยวทำให้ชุมชนเรียนรู้
คุณค่าของแหล่งวัฒนธรรม ช่วยส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกได้มาก ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกที่ได้จากการเดินทางท่องเที่ยวนั้นเป็นเครื่องเตือนความทรงจำอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวได้รับจากประสบการณ์
การเดินทาง โดยผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมักจะเป็นงานหัตถกรรมท้องถิ่น และศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง ที่มีเอกลักษณ์
หรือลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไป ซึ่งผู้ผลิตและจำหน่ายมักมีลักษณะเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
หรือเป็นธุรกิจภายในครอบครัวดำเนินการเป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียวใช้เงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินทุนส่วนตัว  

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565 (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่, 2562) ที ่ได้กำหนด
ตำแหน่ง (Positioning) การพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล การบริการทาง
การแพทย์และสุขภาพ กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น โดยจากข้อมูลทางสถิติของนักท่องเที่ยวปี 2560 
พบว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ มากถึง 10.39 ล้านคน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 7.26 
ล้านคน และ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 3.13 ล้านคน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) มูลค่ารายได้จากการ
ท่องเที่ยวรวม คิดเป็นเงิน 90,137.28 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ในหมวดสินค้าของฝากและของที่ระลึกมีมูลค่ามากถึง 
8,327.1 ล้านบาท (สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่, 2561) 

จากการที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับการจับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเป็นอย่างมากนั้น  ทำให้สินค้า
ทีร่ะลึกกลายเป็นสินค้าและธุรกิจที่สำคัญ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในประเทศได้ในระดับที่ดี ประกอบ
กับภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้แต่ละท้องถิ่นมีรายได้และอาชีพจากการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในรูปแบบของ
สินค้าท้องถิ่นทำให้ธุรกิจสินค้าที่ระลึกได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้น ธุรกิจสินค้าที่ระลึกของจังหวัดเชียงใหม่
มีความหลากหลายมาก อาทิเช่น เครื่องประดับและของใช้จากเครื่องเงิน ผ้าฝ้าย ผ้าทอ ผ้าไหม งานไม้ ผลิตภัณฑ์
จากชาวเขา ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เป็นต้น โดย
มีแหล่งจำหน่ายที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว อาทิเช่น ร้านจำหน่ายของฝาก ตลาดวโรรส ตรอกเหล่าโจ๊ว ย่าน
การค้าถนนนนิมมานเหมินทร์ ย่านการค้าถนนวัวลาย ถนนคนเดินวันอาทิตย์ (Tha Pae Sunday Street Market) 
สนามบิน และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เป็นต้น จากที่กล่าวมาผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้น
ชื่อของจังหวัด แม้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อแล้ว แต่ยังมีบางส่วนมีความบกพร่องอยู่ ซึ่งควรที่จะ
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เช่นด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตราหรือฉลาก
สินค้า ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ คุณภาพที่เชื่อถือได้หรืออื่น ๆ ซึ่งยังจะไม่ตรงใจผู้ซื้อเสียทีเดียว ประกอบกับ
ประเทศไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ซื้อผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย จึง
ควรมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น เพื ่อให้เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและ
ชาวต่างชาติ อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และเป็นการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนทำให้ชุมชนเข้มแข็งต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ศึกษาพฤติกรรมการซื้อของนักท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกด้านหัตถกรรมท้องถิ่น 
2. ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว ที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์ที่ระลึกด้านหัตถกรรมท้องถิ่น 
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ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
ภาวิณี กาญจนาภา (2559) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ 

การศึกษา อาชีพ และสถานภาพทางสังคม องค์ประกอบเหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมนำมาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด 
ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญ และสถิติที่วัดได้ของประชากรที่จะสามารถช่วยกำหนดตลาดของกลุ่มเป้า 
หมาย รวมทั้งทำให้ง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรทางด้านอื่นๆ ตัวแปรทางด้านประชากรที่สำคัญประกอบด้วย 

1. เพศ (sex) หญิงหรือชายมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสรีระ สภาวะจิตใจ ความเชี่ยวชาญและด้าน
อารมณ์ เพราะวัฒนธรรมและสังคมได้กำหนดบทบาทและกิจกรรมของคนทั้งสองเพศวัยแตกต่างกัน 

2. อายุ (age) เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์  เนื่องจากอายุจะเป็น
ตัวกำหนด หรือเป็นสิ่งที่บ่งบอกเกี่ยวกับความมีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ซึ่งคนเราโดยทั่วไปเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น
ย่อมมีประสบการณ์ที่สูงขึ้นด้วย 

3. รายได้ การศึกษา และอาชีพ (income, education and occupation) หมายถึง ตัวแปรที่สำคัญต่อ
การกำหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปแล้วนักการตลาดจะสนใจกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้สูง แต่อย่างไรก็ตามครอบครัว
ที่มีรายได้ต่ำเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ การเลือกซื้อสินค้าแท้ที่จริงแล้วอาจใช้เกณฑ์รูปแบบของการดำรงชีวิต รสนิยม 
อาชีพ การศึกษา เป็นตัวกำหนดเป้าหมายได้เช่นกัน แม้ว่ารายได้จะเป็นตัวแปรที่นิยมใช้แต่นักการตลาดส่วนใหญ่ก็
มักจะเชื่อมโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรสาดอื่นๆ เพื่อให้สามารถกำหนดตลาดเป้าหมายให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 

4. สถานภาพทางสังคม (social-education status) ได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภูมิลำเนาเดิม พื้นฐานของ
ครอบครัว ซึ่งสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจทำให้แต่ละบุคคลมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีประสบการณ์ต่างกัน 
รวมถึงมีทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกัน 

ทฤษฎีเกี่ยวกับกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
Kotler (2012) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค เพื่อ

ทราบลักษณะความต้องการของผู้บริโภคโดยการตั้งคำถามและหาคำตอบ ซึ่งมีส่วนช่วยให้นักการตลาดสามารถ
จัดหากลยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดคำถามที่ใช้
เพื่อค้นหาพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H (who, what, when, where, why, whom & how) เพื่อให้นักการ
ตลาดทราบคำตอบ 7 ประการ ดังนี้ 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is the target market?) 
2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?)  
3. ทำไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer to buy?)  
4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Who participates in the buying?)  
5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใดผู้ (When does the consumer to buy?) 
6. บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer to buy?) 
7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer to buy?) 
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ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2548) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการของ Philip 

Kotler ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s 
of Marketingในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย 

1.  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้ คือ สิ่งที่ผู้ขาย
ต้องมอบให้แก่ลูกค้า ลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 
ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ 

2.  ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) 
ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการกำหนดราคาการ
ให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจำแนกระดับบริการที่ต่างกัน 

3.  ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการนำเสนอ
บริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่า และคุณประโยชน์ของบริการ จะต้องพิจารณาในด้านทำเล
ที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการนำเสนอบริการ (Channels) 

4.  ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื ่องมือหนึ ่งที ่มีความสำคัญในการติดต่อสื ่อสารให้
ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือจูงใจให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการ และเป็นกุญแจ
สำคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 

5.  ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ 
เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน  เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที ่สามารถตอบสนองต่อ
ผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 

6.  ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการ
สร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและ
รูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพ
อ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ 

7.  ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการ
บริการที่นำเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว  และทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
ประทับใจ 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เช่น  
งานวิจัยของ จิราภรณ์ ขาวศรี (2556) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้าของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว

จังหวัดพัทลุง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญด้านผลิตภัณฑ์ในประโยชน์การใช้สอย คุณภาพ 
และความเป็นเอกลักษณ์ ด้านราคา สินค้าราคาถูก และราคาสมเหตุสมผล ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ในทำเลที่ตั้ง
หาง่ายสะดวกมีสถานที่จอดรถเพียงพอ และด้านการส่งเสริมการตลาด การมีสินค้าตัวอย่างของแถม และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์แนวทางในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกในจังหวัดพัทลุงมาก
ยิ่งขึ้นคือ 1. ส่งเสริมสินค้าบางประเภทที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก เช่น ของใช้บนโต๊ะอาหาร 2. ควรมีการ
ปรับปรุง และพัฒนาในด้านของความโดดเด่น หรือยี่ห้อของสินค้า สีสัน และรูปแบบของตัวสินค้า 3. ปรับปรุงให้มี
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ป้ายราคาสินค้าระบุติดไว้ให้ชัดเจน 4. ปรับปรุงและพัฒนาการจัดวางสินค้าให้เป็นหมวดหมู่  เป็นระเบียบเรียบร้อย 
และ 5. ควรมีการปรับปรุงในด้านของพนักงานขายให้มีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า และมีบุคลิกภาพที่ดี 

งานวิจัยของ จุฑาทิพย์ ทิพย์เหรียญ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยว 
ชาวจีนแบบอิสระในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะของสินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อกลับไปยังภูมิลาเนาของ
นักท่องเที่ยวนั้น มีลักษณะดังนี้ สินค้าที่เมื่อเอ่ยถึงทุกคนก็ทราบถึงที่มาของสินค้านั้น สินค้าที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็น
ต้นกำเนิด หรือมีชื่อเสียงในการผลิตสินค้าที่ระลึกประเภทนี้ สินค้าที่มีราคาถูกกว่าและคุณภาพดีที่กว่าวางขายในภูมิ
ลาเนาของนักท่องเที่ยวซึ่ง โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านราคาของสินค้าไทยเป็นตัวกระตุ้นที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อค่อนข้างมาก นักท่องเที่ยวจะให้ความสำคัญด้านคุณภาพของสินค้า นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพของสินค้าของไทย ส่วนในด้านการสื่อสารทางการตลาดสาหรับสินค้าที่มีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย 
หรือการมีป้ายเชิญชวนและพนักงานขายที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น โดย
นักท่องเที่ยวชาวจีนแบบอิสระจะมี Awareness และหาข้อมูลเกี่ยวสินค้าในอินเตอร์เน็ตมากที่สุด ผลการวิจัยจะ
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวชาวจีน  ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนาข้อมูลไปประยุกต์
ปรับปรุงแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนได้ดียิ่งขึ้น 

งานวิจัยของ นิมิต ซุ้นสั้น และ ภัทรินทร์ มรรคา (2559) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าที่ระลึก
ของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษานักท่องเที่ยวไทย และนักท่องเที่ยวชาวจีน ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า พฤติกรรมนักท่อง 
เที่ยวในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยมีความสัมพันธ์กับส่วนประสมการตลาดของสินค้าที่ระลึก ซึ่ง
พฤติกรรมทั้ง 8 ด้าน ด้านที่มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมการตลาดของสินค้าที่ระลึก ได้แก่ 1. ด้านระยะเวลาที่
เลือกซื้อ 2. ด้านเหตุผลของการเลือกซื้อ 3. ด้านสถานะของผู้ร่วมเดินทาง 4. การวางแผนเลือกซื้อสินค้า 5. ด้านการ
รู้จักสถานที่จัดจำหน่ายสินค้า 6. ด้านจำนวนเงินที่ใช้สำหรับสินค้าที่ระลึก 7. ช่องทางการชำระเงิน และ8. ด้าน
ความถ่ีในการมาใช้บริการ 

งานวิจัยของ ปริณา ลาปะ (2558) ได้ศึกษาเรื ่อง พฤติกรรมการท่องเที ่ยวจังหวัดนครราชสีมาของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มานครราชสีมาเพื่อการพักผ่อน ชมธรรมชาติทิวทัศน์ ในช่วง
วันหยุดสุดสัปดาห์ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวต่อครั้งต่ำกว่า 10,000 บาทต่อคน และมักซื้อสินค้าที่ระลึก 
เช่นขนม พวงกุญแจ กระเป๋า กระถางดินเผา 

และงานวิจัยของ วิไลวรรณ ศิริอำไพ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ของนักท่องเที่ยวตลาดโบราณบ้านสะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จังหวัดอุดรธานี พบว่า นักท่องเที่ยว 
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา อายุต่ำกว่า 20ปี ซึ่งจะใช้จ่ายเงินในการซื้ออาหาร/เครื่องดื่ม/ผลไม้ เป็นหลัก 
โดยใช้จ่ายเฉลี่ยครั้งละไม่เกิน 300 บาท และจากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว 

 

วิธีการดำเนินการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งซื้อหรือเคยซื้อ

ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกด้านหัตถกรรมท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากไม่ทราบจำนวนประชากรและไม่สามารถนับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ซื้อ

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกด้านหัตถกรรมที่แน่นอนได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ใช้สูตร William G. Cochran เพื่อทำการกำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ซึ ่งเป็นการศึกษาสัดส่วนประชากรโดยที่ไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน โดยสัดส่วน
ประชากรที ่ต้องการ (p) เท่ากับค่าสูงสุดเท่าที ่จะมีได้  คือ 0.5 ระดับความเชื ่อมั ่น 95% และ ให้มีค่าความ 
คลาดเคลื่อนเป็น 0.05 หรือ 5% และ จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน และทำการสำรองกลุ่มตัวอย่างไว้ 15 คน  
คิดเป็น 4% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาด ดังนั้นสรุปจำนวนกลุ่มตัวอย่างได้ทั้งสิ้น 400 คน 
จำนวนประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ปี  2562 ซึ่ง 
ไม่ทราบไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัด ในช่วงเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จำนวน 400 ราย โดยแบ่งเป็น
นักท่องเที่ยวขาวไทย 280 คน นักท่องเที่ยวชาวจีน 80 คน และ นักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ 40 คน ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ณ สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่เป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยในครั ้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ ่งการเก็บข้อมูลเพื ่อใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานที่ทำงานปัจจุบัน เหตุผลในการเดินทางมาเชียงใหม ่  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกด้านหัตถกรรมท้องถิ่นของนักท่องเที่ยว 

ได้แก่ ประเภทของที่ระลึกที่ท่านนิยมซื้อมากที่สุด ชนิดของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกด้านหัตถกรรมท้องถิ่นที่ท่านนิยม
ซื้อมากที่สุด วัตถุประสงค์หลักในการซื้อ เหตุผลที่ทำให้ทำการตัดสินใจซื้อ บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อ ความถี่
ในการซื้อ ระดับค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง ช่องทางในการซื้อ และการรับรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ 

โดยข้อคำถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 มีลักษณะคำถามเป็นแบบให้เลือกคำตอบเพียงข้อเดียวที่ตรงกับ
ความจริง โดยเป็นการพัฒนามาจากแนวคิดของ Kotler and Armstrong (2012) และ Kotler and Keller (2015) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความต้องการของนักท่องเที ่ยวที ่ซื ้อ  หรือเคยซื ้อผลิตภัณฑ์ของที ่ระลึกด้าน
หัตถกรรมท้องถิ่น ซึ่งเป้นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างและการนำเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

โดยข้อคำถาม พัฒนาจากแนวคิดของ Morison (2010: 349) และ Kotler and Armstrong (2012: 52, 
235) ซึ ่งลักษณะคำถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) จำนวน 5 ระดับ ตามวิธีของลิ-เคิร์ท 
(Likert’s Item Method) ทั้งนี้ข้อคำถามจากแบบสอบถาม ได้ผ่านการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อคำถาม ประเด็นคำถาม และมีการตรวจการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Test 
Content Validity)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีแจกแบบสอบถามด้วยตัวเอง และในส่วนของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาตินั้น ได้ทำการแจกแบบสอบถามร่วมกันกับมัคคุเทศก์ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน  และ 
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ภาษาอังกฤษ ณ สถานที่หรือแหล่งที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่เป็นที่นิยม เช่น ถนนคนเดินวันอาทิตย์ 
ตรอกเหล่าโจ้ว ตลาดวโรรส ถนนนิมมนานเหมินทร ์

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จำนวน 400 ชุด มาทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS 

และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา ในรูปของ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
ส่วนที่ 1 ด้านประชากรศาสตร์ คุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว จำนวน 400 คน จำแนกตาม เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานที่ทำงาน และเหตุผลในการมาเชียงใหม่ ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ  ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 
54 กลุ่มของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.0 โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  
คิดเป็นร้อยละ 50.25 ระดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.75 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
คิดเป็นร้อยละ 33.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.75 โดยส่วนใหญ่มีสถานที่
ทำงานอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 36.25 และเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่เพื่อการท่องเที่ยว
พักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 78.50 

  
ส่วนที่ 2 ด้านพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกด้านหัตถกรรมท้องถิ่นของนักท่องเที่ยว 
การวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกด้านหัตถกรรมท้องถิ่นของนักท่องเที่ยว จำนวน 

400 คน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภท เสื้อผ้า / เครื่องประดับ / 
รองเท้า / กระเป๋า / หมวก มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.0 และรองลงมาคือ สินค้าเพื่อการบริโภค เช่น อาหาร / 
เครื่องดื่ม / ผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 30.25  

เมื่อเฉพาะเจาะจงถึงผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกด้านหัตถกรรมท้องถิ่น พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ นิยมซื้อ
ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม / ผ้าฝ้าย / ผ้าพื้นเมือง / เสื้อผ้าสำเร็จรูป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.75 วัตถุประสงค์หลัก 
ในการซื้อ คือเพื่อนำไปใช้เอง / ประดับตกแต่ง คิดเป็นร้อยละ 75.25 โดยมีเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจซื้อ เพราะเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่กำลังอยู่ในความนิยมของผู้บริโภค คิดเป็นร้อยละ 46.50 ในการมาเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่  
มากับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 39.25 และในเวลาที่จะตัดสินใจซื้อของ เพื่อนมีส่วนช่วยในการตัดสินใจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 34.25 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ คือร้อยละ 90 จะซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกด้านหัตถกรรมท้องถิ่นเมื่อมีโอกาส
มาเที่ยว และจะซื้อเกือบทุกครั ้งที ่มาเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 49.50 ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกด้าน
หัตถกรรมท้องถิ ่นในแต่ละครั ้ง  จะ มีค่าใช้จ่ายในเกณฑ์ 501 – 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.50 แหล่งซื้อ 
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกด้านหัตถกรรมท้องถิ่น ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว อยู่ท่ีร้านค้าโดยตรงในย่าน ตลาดวโรรส / 
ตรอกเหล่าโจ้ว / ถนนนิมมานเหมินทร์ / ถนนวัวลาย / บ้านถวาย / สันกำแพง / ถนนท่าแพ คิดเป็นร้อยละ 42.25 
และในส่วนของการรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกด้านหัตถกรรมท้องถิ่นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  นั้น นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่จะมีข้อมูลเดิมจากประสบการณ์ของตัวเอง หรือจากผู้ที่เคยซื้อมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 51      
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ส่วนที่ 3 ความต้องการของนักท่องเที่ยวท่ีซื้อ หรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกด้านหัตถกรรมท้องถิ่น 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ซื้อ หรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์

ของที่ระลึกด้านหัตถกรรมท้องถิ่น กำหนดค่าคะแนนระดับความสำคัญ เป็น 5 ระดับ ดังนี้ ค่าคะแนน 5 หมายถึง 
มากที่สุด ค่าคะแนน 4 หมายถึง มาก ค่าคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง ค่าคะแนน 2 หมายถึง น้อย และค่าคะแนน 
1 หมายถึง น้อยที่สุด  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ข้อมูล  หาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ง
วิเคราะห์เป็นรายข้อเฉพาะด้าน แล้วรวบรวมทุกด้านโดยนำเสนอในรูปแบบตารางพร้อมคำบรรยายประกอบ  ใช้
เกณฑ์ในการวิเคราะห์พิจารณาประเมินจากช่วงค่าเฉลี่ย ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสำคัญ มากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสำคัญ มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสำคัญ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสำคัญ น้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสำคัญ น้อยที่สุด 
 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดของที่ระลึกด้าน
หัตถกรรมท้องถิ่น 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของที่ระลึกด้าน
หัตถกรรมท้องถิ่น X̅ S.D. การแปลความหมาย 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 4.13 0.35 มาก 
ด้านราคา (Price) 3.75 0.52 มาก 
ด้านการจัดจำหน่าย (Place) 3.52 0.64 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 3.89 0.37 มาก 
ด้านบุคลากร (People) 3.35 0.40 ปานกลาง 
ด้านกระบวนการ (Process) 3.20 0.75 ปานกลาง 
ด้านการสร้างและการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ  
(Physical Evidence & Presentation) 

3.65 0.45 มาก 

รวม 3.51 0.30 มาก 

 
จากตารางที่ 3 ระดับความสำคัญของส่วนประสมทางของที่ระลึกด้านหัตถกรรมท้องถิ่น พบว่า  
ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญในระดับสำคัญมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า นักท่อง เที่ยว  

ให้ความสำคัญในเรื่องรูปแบบของผลิตภัณฑ์ (Design) มากที่สุด รองลงมาคือการสะท้อนเอกลักษณ์และวัฒนธรรม 
ซึ่งสอดคล้องกับเพ็ญศรี เจริญวานิช และคณะ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  พบว่า การตลาด ด้านตัวผลิตภัณฑ์ให้ความสำคัญมากกับ
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รูปแบบของสินค้าที่ 
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ด้านราคา นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาความสำคัญรายด้านแล้วพบว่า 
นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์มากที่สุด  สอดคล้องกับ ธงชัยสันติวงษ์ (2540) 
กล่าวว่า ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายต้องกำหนดราคาขายที่เหมาะสมเพื่อจูงใจผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ให้ได้  
มากที่สุด 

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญในระดับสำคัญมาก โดยให้ความสำคัญเรื่องการ
เดินทางและสถานที่จอดรถสะดวก มากที่สุด  

ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญในระดับมาก โดยให้ความสำคัญกับโปรโมชั่น สินค้า
ราคาพิเศษ ของแถม มากที่สุด  

ด้านบุคลากร นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญในระดับปานกลาง โดยให้ความสำคัญกับเรื่องการให้ข้อมูล และ
คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นของ Maslow 
(1970) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการให้พนักงานบริการอย่างสุภาพและเป็นกันเอง รวมไปถึงการสร้าง 

สัมพันธ์อันดีกับลูกค้า มีความต้องการความรักและการยอมรับ อีกทั้งมีความต้องการให้พนักงานมีความรู้
ในตัวสินค้า และสามารถให้ข้อมูลสินค้านั้นๆ รวมไปถึงการสาธิตการผลิตร่วมกับการจำหน่ายสินค้า 

ด้านกระบวนการ นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญในระดับสำคัญปานกลาง โดยให้ความสำคัญเรื่องความ
ถูกต้องแม่นยำในการคิดคำนวณราคา และค่าใช้จ่าย มากที่สุด  

และ ด้านการสร้างและการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญในระดับมาก โดยให้
ความสำคัญกับ ร้านจำหน่าย และตราสิค้า (Brand) มีความเหมาะสม น่าเชื่อถือมากที่สุด 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
นักท่องเที ่ยวที ่มาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ ่งมีทั ้งนักท่องเที ่ยวทั ้งชาวไทย และชาวต่างชาตินั ้น ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ อายุระหว่าง 22-30 ป ีมีสถานภาพโสด 
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท ซึ่งส่วนใหญ่มีสถานที่ทำงานอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่เพื่อการท่องเที่ยว
พักผ่อน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย/ผ้าพื้นเมือง/เสื้อผ้าสำเร็จรูปมากที่สุด 
วัตถุประสงค์หลักในการซื้อคือเพื่อนำไปใช้เอง/ประดับตกแต่ง โดยมีเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจซื้อ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์
ที่กำลังอยู่ในความนิยม การมาเชียงใหม่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มากับเพื่อน และเพื่อนมีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อ
มากที่สุด นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกด้านหัตถกรรมท้องถิ่นเมื่อมีโอกาสมาเที่ยว  และจะซื้อ
เกือบทุกครั้งที่มาเที่ยว ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกด้านหัตถกรรมท้องถิ่นในแต่ละครั้ง  จะมีค่าใช้จ่าย  
501 – 1,500 บาท แหล่งซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกด้านหัตถกรรมท้องถิ่น ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว อยู่ที่ร้านค้า
โดยตรงในย่าน ตลาดวโรรส/ตรอกเหล่าโจ้ว/ถนนนิมมานเหมินทร์/ถนนวัวลาย/บ้านถวาย/สันกำแพง/ถนนท่าแพ 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ของตัวเอง หรือจากผู้ที่เคยซื้อมาก่อน  

ระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาด ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกด้านหัตถกรรมท้องถิ่น ทั้ง 7 ด้าน พบว่า 1. ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากที่สุด ในเรื่องของ
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ (Design) 2. ด้านราคา นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากที่สุด ในเรื่องของราคาเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ 3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากที่สุด ในเรื่องของการเดินทางและสถานที่
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จอดรถสะดวก 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากที่สุด ในเรื่องของโปรโมชั่น สินค้าราคา
พิเศษและของแถม 5. ด้านบุคลากร นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากที่สุด ในเรื่องของการให้ข้อมูล และคำแนะนำ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง และเชื่อถือได้ 6. ด้านกระบวนการ นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากที่สุด ในเรื่องของ
ความถูกต้องแม่นยำในการคิดคำนวณราคา และค่าใช้จ่าย และ 7. ด้านการสร้างและการนำเสนอลักษณะทาง
กายภาพ นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากที่สุด ในเรื่องของความน่าเชื่อถือของร้านจำหน่าย และตราสินค้า (Brand) 
มีความเหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของ

ประเทศ โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนถึงร้อยละ 30 และเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพจับจ่ายสินค้าที่ระลึก ซึ่ง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละสัญชาติมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป  ทั้งประเภทของสินค้าที่ระลึก รวมไปถึง
การแสดงออกถึงพฤติกรรมความถี่ของการมาจับจ่าย จำนวนเงินที่ใช้ในการซื้อผลิตภัณฑ์ในแต่ละต่อครั้งก็แตกต่างกัน  
อย่างไรก็ตามจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถนำผลการศึกษาเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาส่งเสริม
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกหัตถกรรมท้องถิ่น ให้ตรงกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกัน เพื่อกระตุ้น
การใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยวในการซื้อผลิตภัณฑใ์ห้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันดำเนินการได้ ดังนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ ควรให้ความสำคัญกับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า รวมไปถึงความประณีตการผลิตชิ้นงาน 

2. ด้านราคา ราคาผลิตภัณฑ์ขึ้นกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ หากนักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าในผลิตภัณฑ์มาก
เท่าใด ก็จะส่งผลให้ยอมรับในราคาขาย และตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 

3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ควรมุ่งเน้นให้เข้าถึงสถานที่ เข้าถึงสินค้าได้โดยง่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดรายการส่งเสริมการขายบ้างตามโอกาสพิเศษต่างๆ 
5. ด้านบุคลากร บุคลากรเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าเห็นในความสำคัญของชิ้นงาน ซึ่งเป็นการเพิ่ม

คุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นพนักงานขาย หรือบุคลากรผู้ให้ข้อมูล ควรมความรู้ในผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง หากมี
ทักษะในภาษาต่างประเทศด้วยแล้ว ยิ่งจะเป็นการเพิ่มยอดขายได้เพ่ิมขึ้นอย่างมาก 

6. ด้านกระบวนการ ควรใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการซื้อขายที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความ
เป็นมาตรฐานสากล 

7. ด้านการสร้างและการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการสร้าง 
ตราสินค้าให้มีความน่าเชื่อถือ เช่นมีการจดทะเบียนร้านค้าอย่างถูกต้อง และมีการได้รับมาตรฐานสากลของผลิตภัณฑ์ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้และความกรุณาช่วยเหลือทั้งทางด้านการคำปรึกษาและคำแนะนำเป็นอย่างดี  รวมถึง 
ตรวจ สอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ งานวิจัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ รวมทั้งขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและกรุณาตรวจทานเพื่อให้บทความนี้มีความสมบูรณ์และถูกต้อง 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านโป่งน้ำร้อน 

อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาอัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น และศึกษา
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ กลุ่มชาติ
พันธุ ์ปกาเกอะญอ ผู ้นำชุมชน พัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที ่ยวในชุมชน เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกการจัดเวทีสนทนากลุ่ม การประชุมกลุ่มย่อย การปฏิบัติการการสาธิตการถ่ายทอด
อาหารพื้นบ้านการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านของชาติ
พันธุ์ปกาเกอะญอดั้งเดิมจะมีรสชาติเผ็ด เดิมจะปรุงรสอาหารด้วยพริกและเกลือ แต่ปัจจุบันมีการปรุงรสชาติอาหาร
ด้วยการใช้ผงชูรสและรสดีเป็นส่วนผสมแต่ยังคงรสชาติเผ็ดอยู่  อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอจะนับถือศาสนา
พุทธ มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ เครือญาติ มีการเคารพผู้อาวุโสในชุมชน มีวิถีชีวิตที่อาศัยอยู่กับป่าอย่างเรียบง่าย 
ขณะเดียวกันมีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีอาหารจากธรรมชาติปลอดสารพิษ รวมถึงผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่พัฒนาจากวิถีชีวิตเช่น การทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ โดยวิถีชีวิตตลอดปีจะมีการหาของป่า กระบวนการสร้าง 
อัตลักษณ์ของชุมชนมีที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 ประการ คือ 1) ภูมิปัญญาที่มาจากการใช้ชีวิตตามธรรมชาติ 
2) ภูมิปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์ และ 3) ภูมิปัญญาเฉพาะด้านเกี่ยวกับการทำมาหากิน อาชีพและภูมิปัญญา
ด้านอาหารสืบทอดกันมาเป็นวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอในปัจจุบัน 

 
คำสำคัญ : อัตลักษณ์อาหารพื้นบ้าน,  ภูมิปัญญาท้องถิ่น,  ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ 

 

Abstract 
The Research titled “Local food identity, local wisdom of PgaK’nyau ethnicity, Pong Nam 

Ron village,SermNgamdistrict, Lampang province” aims to investigate local food identity through 
local wisdom; and to study the process of creating the identity of the PgaK’nyau ethnicity. It is a 



 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

99 

qualitative research. The sample group consists of PgaK’nyau ethnic group, community leaders, 
community development officers, and community tour operators. The research instrument consists 
of in-depth interviews, organizing group discussions, small group meeting, operation, demonstration 
of folk food transmission, participatory and non-participatory observation. The results of the 
research showed that the identity of local food of PgaK’nyau ethnic originally has a spicy flavor. 
Previously, food was seasoned with peppers and salt. But now the food is flavored with the use of 
monosodium glutamate and “Rosdee”seasoning powder as an ingredient,but still spicy.Concerning 
identity of the PgaK’nyau, they are Buddhists and relate to the nature. They have relationships 
with relatives and respect for the elderly in the community.They live simply in the forest. At the 
same time, there are abundant natural resource costs, natural and non-toxic food. Including 
community products developed from lifestyles such as natural dyeing weaving, Through the 
lifestyles throughout the year, forest products will be searched. The process of creating community 
identity comes from 3 local wisdoms: 1) the wisdom that comes from natural life, 2) the wisdom 
that comes from experience, and 3) the specific wisdom relating to livelihood, occupations and 
food wisdom that is inherited in the culture of PgaK’nyau ethnicity today. 

 
Key words: Local food identity,  Local wisdom,  PgaK’nyau ethnicity 

 

บทนำ 
รัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐ  เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม ให้ชุมชนเข้าถึง
การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน ด้วยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้
ชุมชน 

ภายใต้โครงการ การพัฒนาทุนทางสังคมสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม ป ีพ.ศ.2561 
ซึ่งระบุว่าจังหวัดลำปาง เป็น 1 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่  ยาวนานกว่า 1,300 ปี 
ดังนั้น จึงเป็นแหล่งอารยธรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่มากมายและหลากหลาย ทั้งโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติที่สวยงามที่คงความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนอกจากนี้  ยังเป็นจังหวัดที่ยังคงรักษา  
สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมมายาวนานจนถึงปัจจุบันเป็นจังหวัดที่คงรักษาอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
จากต้นทุนที่มีอยู่มากมายในพื้นที่ จังหวัดลำปางจึงได้กำหนดเป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด คือ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นจุดเน้นของการพัฒนาจังหวัดลำปาง (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ลำปาง, 2561) 

จากการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในท้องถิ่นต่าง ๆ ของรัฐโดยสนับสนุนให้นำ
วัฒนธรรมท้องถิ่นอันหลากหลายเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว ประกอบกับการเข้ามาของการท่องเที่ยวในชุมชน



 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

100 

ท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ จึงทำให้กลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งในสังคมไทยเกิดการตื่นตัว ลุกขึ้นมา
ฟื้นฟู ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นใหม่  แสดงถึงความรู้สึกของกลุ่มหรือความ
เจริญงอกงามที่แสดงออกมาในรูปแบบของภาษา คติ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะที่มีการสืบทอด
ปฏิบัติ และมีการยอมรับในระดับบุคคลและสังคม (ทรงคุณ จันทจร, พิสิฏฐ์ บุญไชย และ ไพรัช ถิตย์ผาด, 2552) 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community-based tourism) คือการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อมสังคม และวัฒนธรรม และสถานที่ให้ดำรงอยู่ โดยผนวกการท่องเที่ยวไว้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ 
เปิดโอกาสให้ชุมชนกำหนดทิศทางโดยชุมชนจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิใน
การจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน โดยต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันจากทุกภาคส่วน (สำนักพัฒนาการ
ท่องเที่ยว, 2550) อีกทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมทั้งอัตลักษณ์และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในชุมชนอันมีวิถีชีวิตและจารีตประเพณีแตกต่างกัน นอกจากนี้ยัง
มีจุดมุ่งหมายให้คนในชุมชนรู้จักการสร้างสำนึกท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจในความเป็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรมประเพณีของตน รวมทั้งสามารถให้คำอธิบายกับคนนอกหรือนักท่องเที่ยวได้รับรู้และเข้าใจในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นว่ามีความสวยงามและมีคุณค่า(แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559-
2563, บทสรุปผู้บริหาร, 2559) 

บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่1 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในแถบภูเขา ที่
มีบ่อน้ำแร่ร้อนจากธรรมชาติ และน้ำตกแม่พิม ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอมีการโยกย้ายถิ่นฐานจาก
จังหวัดเชียงใหม่มาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันมีจำนวน 130 หลังคาเรือนซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการทำไร่ทำนาอาศัยอยู่กับป่า
อย่างเรียบง่าย และมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ เครือญาติ รวมถึงมีการเคารพในผู้อาวุโสในชุมชนมีต้นทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีวิถีชีวิตแบบปกาเกอะญอที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนชุมชนมีการปรับปรุง
บ้านให้เป็นที่พักแบบโฮมสเตย์เพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพัก โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีการอยู่การกินอาหาร
พื้นบ้านแบบปกาเกอะญอ ท่ามกลางขุนเขาแหล่งน้ำตกและบ่อน้ำแร่ร้อนจากธรรมชาติที่สามารถลงแช่รักษาอาการ
ปวดเมื่อยล้าตามร่างกาย โดยการบริหารจัดการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ด้าน
ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน สมุนไพรในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้โดยยังคงสืบทอดรักษาอัตวิถีของชุมชน 

ทั้งนี้ บ้านบ้านโป่งน้ำร้อนมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพราะชุมชนยังคงรักษาสืบ
ทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมมายาวนานมาจนถึงปัจจุบันพี่น้องปกาเกอะญอในพื้นที่ยังคงรักษา     
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ที่ดีงาม โดยเฉพาะอัตลักษณ์ด้านอาหารพื้นบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยต้นทุนทางธรรมชาติที่
มีอยู่มากมายในพื้นที่ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ คณะผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชาติพันธุป์กาเกอะญอบ้านบ้านโป่งน้ำร้อนอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างกระบวนการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาผ่านอัตวิถีชุมชนตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มั ่นคงด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมี
กระบวนการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อค้นหาอัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอบ้านบ้านโป่ง 

น้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  
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2. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอบ้านบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม 
จังหวัดลำปาง 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดทุนทางสังคม 
แนวคิดทุนทางสังคมความต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในสังคม  

ถือได้ว่าเป็นความต้องการพื้นฐานประการหนึ่งในวิถีชีวิตของคนในเอเชีย และถูกหยิบยกมาเป็นกระบวนทัศน์สำคัญ
ประการหนึ่งในโลกวิชาการของประเทศที่ด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนา เฉกเช่น ประเทศกัมพูชาและไทยเมื่อไม่นาน
มานี้ ภายใต้ชื่อกระบวนทัศน์ใหม่นี้ว่า “ทุนทางสังคม” (สุพรรณี ไชยอำพร, 2560) นับแต่นั้นมาทุนทางสังคมก็ได้รับ
การกล่าวขวัญถึง มีการนิยามและกำหนดคุณสมบัติไว้มากมายหลากหลายตามวัตถุประสงค์  และมุมมองของ
นักวิชาการและผู้สนใจในสาขาต่าง ๆ อย่างมากมายรวดเร็ว และถาโถม อย่างไรก็ตาม ก็ยังสามารถลำดับพัฒนาการ 
(ตามลำดับเวลา) สรุปความหมายและองค์ประกอบสำคัญของทุนทางสังคมไว้ได้ในระดับหนึ่ง  นักคิดที่สำคัญ ๆ มี
ดังนี้ 

ทุนทางสังคมปรากฏตัวครั้งแรกจากการอภิปรายของ Hanifan, Lyda Judson (1920) ในบทความเรื่อง 
Rural School Community Center ซึ่งอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันของผู้คน เช่น การ
สร้างมิตรภาพ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ความเห็นอกเห็นใจกัน การสร้างทุนทางสังคมก็เหมือนการดำเนินเศรษฐกิจ 
ที่จะต้องมีการสะสมทุนก่อน ดังนั้น การสร้างทุนทางสังคมได้นั้นปัจเจกชนก็ต้องสร้างมิตรภาพและต้องเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มที่โตกว่าครอบครัว 

Bourdieu (1983) ได้เขียนเกี ่ยวกับทฤษฎีทางสังคม และมองทุนทางสังคมว่ามีความเกี ่ยวพันสูงทาง
เศรษฐกิจ โดยระบุว่าทุนทางสังคมเป็นการอำพรางอยา่งแนบเนียนเพื่อทุนทางเศรษฐกิจ 

Hirschman, Albert O. (1984) ได้เปรียบเทียบทุนทางสังคมว่าเป็นเสมือนทรัพยากรทางศีลธรรม (Moral 
Resource) และเป็นทรัพยากรที่ใช้ไม่มีวันหมด เปรียบเสมือนเป็นสินค้าสาธารณะ (public goods) ที่มิใช่ของคนใด
คนหนึ่งที่ใครจะนามาใช้แต่เพียงผู้เดียวหรือกีดกั้นไม่ให้ผู้อื่นใช้ 

ในปี ค.ศ. 1999 World Bank ได้นำแนวคิดทุนทางสังคมมาใช้เป็นรูปแบบหนึ่งของทุนในการพัฒนา โดย
นิยามว่า ทุนทางสังคมเป็นสถาบันความสัมพันธ์ที่มีบรรทัดฐานหรือจำรีต (norm) กำหนดในระบบความสัมพันธ ์

ทุนทางสังคมปรากฏตัวอย่างแพร่หลายขึ้นในสังคมไทยในช่วงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศช่วงปี  พ.ศ. 
2540 เป็นต้นมา โดยเริ่มจากกองทุนเพื่อสังคม (SIF.) (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ,์ 2548) ซึ่งเน้นถึงการนำทุนในชุมชนที่ถือ
เป็นทุนทางสังคมอย่างหนึ่งที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง อันได้แก่ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การหลอมจิตใจ หลอมความคิดและ
ทักษะในการจัดการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ตลอดจนคลุมถึงทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหา 

2. แนวคิดเรื่องตัวตนและอัตลักษณ์ 
เนื่องจากอัตลักษณ์เกี่ยวพันกับเรื่องการสื่อสาร เพราะฉะนั้นด้านหนึ่งของอัตลักษณ์จึงเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เรา

รู ้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันกับคนอื ่น (self-ascription) และอีกด้านหนึ่ง คนอื ่นก็ต้องรู ้สึกเช่นเดียวกับเราด้วย 
(ascription by other) (กาญจนา แก้วเทพ, 2545) ด้วยเหตุดังกล่าว อัตลักษณ์จึงเป็นตัวกำหนดขอบเขตว่า เราเป็น
ใคร เราเหมือน/ต่างจากคนอื่นอย่างไร มีใครเป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกันกับเราบ้างเราควรมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ 
อย่างไร และคนอื่นๆ ควรจะสานสายสัมพันธ์กับเราอย่างไร 
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3.แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น (traditional knowledge) เป็นองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นในบริบททางกายภาพ

และวัฒนธรรมของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับระบบนิเวศ มีการสืบทอดและพัฒนามาเป็นเวลานับร้อยนับพันปี 
และมีการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามบริบททางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อกำเนิดขึ้นจากเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมและมีลักษณะเป็นองค์รวมรอบด้าน  โดย 
มิอาจแยกส่วนต่าง ๆ ออกจากกันไปอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม สามารถแบ่งแยกเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็น 4 ระดับ คือ องค์ความรู้ในเรื่องอาหารและยา องค์ความรู้ในเรื่องระบบการผลิตและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ปรากฏในรูปของความเชื่อพิธีกรรมจารีตประเพณี และวิถีปฏิบัติ 
และวิธีคิด (ยศ สันตสมบัติ, 2542) ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญและมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งต่อวิถีการดำเนินชีวิต 
เพื่อความอยู่รอดของสังคมในท้องถิ่นนั้นๆ ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามที่จรรโลงชีวิตและ 
วิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานการประกอบ
อาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองการพัฒนาเพื่อพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและการพัฒนาที่เกิด
จากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิมเพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย  ดังนั้น 
ภูมิปัญญาจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ต่อท้องถิ่นและผู้คนเท่านั้น แต่ยังเอื้อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการวางแผนพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมจึงเป็นตัวกำหนด
คุณลักษณะของแต่ละสังคม อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่เหมาะสม ทรงคุณค่าและมีความสำคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอีกทั้งยังช่วยสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

4. แนวคิดอาหารพื้นบ้าน 
อาหาร เป็นปัจจัยสำคัญขั้นพื้นฐาน สำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ให้ยู่รอดและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อมาได้ ซึ่ง

ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ไม่อาจขาดได้ ในทุกชนชาติ ทุกภาษาและทุกวัฒนธรรม ต้องบริโภคอาหารเพื่อ
เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงบำรุงร่างกาย ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังคำกล่าวที่มักได้ยินติดหูอยู่
เสมอว่า “อยู่ด ีกินด”ี หรือ “อิ่มหม ีพีมัน”หรือแม้แต่ในภาคเหนือที่มักกล่าวว่า “อยู่ด ีกินลำ อยู่ม่วน กินหวาน” ซึ่ง
สะท้อนว่าอาหารมีความสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์  การมีอาหารบริโภคที่เหมาะสมและพอเพียง จึง
เป็นเครื่องชี้วัดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในชุมชนอีกด้วย  ตามความหมายของอาหารมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติอาหารกำหนดไว้ว่า “อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต (พระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.2522) ได้แก่  

1. วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด แต่ไม่รวมถึง
ยา วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 

2. วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปน อาหาร สี และ
เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

นัยนี้นิยามข้างต้นจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจกันดีในระดับสากล รวมไปถึงการบ่งชี้ประโยชน์หรือคุณค่าทาง
โภชนาการที่มนุษย์แต่ละคนสมควรได้รับอันเกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ  หากแต่ในขณะเดียวกันอาหารยังเป็น
เครื่องแสดงถึงพลัง ศักยภาพและอัตลักษณ์ทางสังคม ที่แต่ละแห่งก็มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน สัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน  
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กลุ่มชาติพันธ์แต่ละกลุ่มมีภูมิปัญญาในเรื่องอาหารการกินและการทำน้ำพริกหรือเครื่องแกงที่มีความ
เฉพาะของท้องถิ่นของตนเองซึ่งบางแห่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้อาจมีการผสมผสาน แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมตามฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละชุมชน ปัจจุบันในขณะที่บางชุมชนยังคงสืบทอดและ
รักษาระบบการผลิตอาหารไว้บริโภคเองและมีการผลิตอาหารเพื่อบริโภคอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะน้ำพริกและสูตร
อาหารที่สำคัญๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่น ซึ่งบางประเภทมีลักษะสอดคล้องกันในขณะที่บางประเภทมี
ลักษณะที่แตกต่างกันทั้งวิธีการทำ องค์ประกอบ และรสชาติของอาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำแต่ละท้องถิ่น 

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (2549) กล่าวว่า อาหารไทยนั้น มีข้าวเป็นอาหารหลัก ดังคำกล่าวว่า กินข้าว 
กินปลา หรือกับข้าว คำว่า “กับข้าว” ก็คือ สิ่งที่นำมากินกับข้าว โดยมีข้าวเป็นหลัก ซึ่งกับข้าวนั้นจะนำรสชาติของ
อาหาร จะเห็นได้จากสมัยโบราณสังคมไทยเป็นสังคมผลิตข้าวเป็นหลัก วัฒนธรรมการบริโภคทำให้เห็นคุณค่าของ
ข้าวและแรงงานของคน ดังคำกล่าวของคนโบราณว่า “กินข้าวไม่ให้หกสักเม็ด” เพราะคนที่เขาผลิตข้าวได้นั้น
ตระหนักถึงคุณค่าในสิ่งที่เขาผลิต ซึ่งกว่าจะเป็นข้าวแต่ละเม็ดจะต้องลงทุน ลงแรง ตรากตรำอย่างหนัก ซึ่งผูกพันอยู่
กับสังคมเกษตร สังคมผู้ผลิต การบริโภคข้าวและอาหารจึงเป็นวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งจนถึงปัจจุบัน  

ในสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลาย ทั้งสภาพบริบทของพื้นที่และกลุ่มชาติพันธุ์  ซึ่งมีประวัติความ
เป็นมาอย่างยาวนาน สมาชิกในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม การสร้างสรรค์ 
องค์ความรู้ การสะสมและถ่ายทอดภูมิปัญญากลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที ่แต่ละแห่ง  ทั ้งด้านภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี การแต่งกาย รวมไปถึงแบบแผนอาหารการกินและการเลือกสรรในชีวิตประวัน ที่ผู้คนต่างหัน
มาให้ความสนใจกันมากขึ้น ในขณะที่อาหารท้องถิ่นหลายประเภทถูกพัฒนา ปรุงแต่งให้เข้ากับกระแสของความเป็น
สากล  ทำให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะความเข้าใจในความจริงที่ว่าอาหาร
ท้องถิ่นไทยหลายชนิด เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ที่มีส่วนผสมของสมุนไพร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาวะโภชนาการของ
มนุษย์รวมทั้งการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ103 ในขณะที่มีความหลากหลายทั้งองค์ประกอบ ประเภท วิธีการทำ การให้
ความหมาย สีสัน ความน่ารับประทาน ที่มาที่ไปของอาหาร ความสะอาดที่มีต่อผู้บริโภค ซึ่งใช้ทรัพยากร วัตถุดิบ 
ในท้องถิ่นมาเป็นเครื่องปรุงที่มีแบบฉบับเฉพาะตัว ที่เป็นผลมาจากการใช้ความรู้และแฝงไปด้วยระบบคุณค่าแตกต่าง
กันไปในแต่ละท้องถิ่น  

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยของ สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ (2548) ศึกษาเรื่อง อัตลักษณ์และการนำเสนอภาพตัวแทนของการ

จัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบสองชุมชนต่างชาติพันธุ์ พบว่า ชุมชนปกาเกอะญอได้มีการนำเอาพิธีกรรม
และความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติเข้ามาใช้เป็นการผลิตซ้ำๆกระบวนการของความคิ ดและสำนึกในอำนาจ 
เหนือธรรมชาติผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ ขณะที่ชุมชนคนพื้นราบแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้อนุรักษ์ป่าไม้ด้วย
วิธีการจำแนกพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ การนิยามตัวตนว่าเป็นผู้อนุรักษ์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนนั่นเอง สำหรับการนำเสนอภาพตัวแทนที่คล้ายคลึงกัน คือ การนิยามตนเองของชุมชนใน
ฐานะผู้อนุรักษ์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมเพื่อสืบทอดองค์ความรู้  ภูมิปัญญาของชุมชนในฐานะที่เป็นทุน
ทางวัฒนธรรมที่ถูกเลือกนำมาใช้เพื่อการสะสมทุนทาง สัญลักษณ์ เพื่อสร้างอำนาจเชิงสัญลักษณ์ให้กับชุมชน โดยมี
กิจกรรมที่สำคัญอยู่ 2 กิจกรรม คือ การบวชป่า และการทำแนวกันไฟ ซึ่งเป็นการพยายามหยิบใช้และตีความของ
การเป็นผู้อนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชน เพื่อนำมาใช้ในต่อสู้และสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนขึ้นมาใหม่แทนภาพลักษณ์ใน 
เชิงลบที่สังคมภายนอกพยายามสร้างขึ้น  
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กนกวรรณ วรรณธนัง (2010) ศึกษาเรื่อง “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่ชุมชนพึ่งตนเอง” โดย
ศึกษาทุนทางสังคมของชุมชนพึ่งตนเอง 3 มิติ ได้แก่ มิติโครงสร้าง มิติการรับรู้และมิติความสัมพันธ์ มิติโครงสร้าง 
ประกอบด้วย เครือข่ายทางสังคมและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มิติการ รับรู้ ประกอบด้วย การติดต่อสื่อสาร และ 
มิติความสัมพันธ์ ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ทางสังคม ความไว้วางใจ การพึ่งพาอาศัยและหลักธรรม พบว่า 
กระบวนการการจัดการความรู้ของชุมชนพึ่งพาตนเอง 4 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การ
แบ่งปันความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้  ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ของชุมชน ได้แก่ ความรู้ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรู้ด้านการจัดการการเงิน ความรู้ด้านการดำเนินชีวิต ความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพ และความรู้ด้านการจัดสวัสดิการกลุ่ม โดยทุนทางสังคมของชุมชนพึ่งตนเองมีความสัมพันธ์กับการ
จัดการความรู้ของชุมชน ทุนทางสังคมในมิติโครงสร้างมีลักษณะเป็นรูปแบบของการติดต่อทางสังคมระหว่างบุคคล  
กลุ่ม และชุมชนซึ่งทำให้บุคคล กลุ่ม และชุมชนมีช่องทางที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์และยัง
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางความรู้ด้วย ผลการศึกษานำมาสู่การพัฒนาตัวแบบบูรณาการ ทุนทางสังคม
กับการจัดการความรู้สู่ชุมชนพึ่งตนเอง ซึ่งอธิบายได้ว่าทุนทางสังคมเป็นทรัพยากรที่ชุมชนได้สร้างขึ้น โดยเกิดจาก
ความสัมพันธ์ทางสังคม ทุนทางสังคมได้เกื้อกูลให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้  ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้โดยการทดลองปฏิบัติ และการถ่ายทอดบทเรียนจากการดำเนินงานจนเกิดการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เดิม และความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับชุมชน นำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดการ
พึ่งพากันเองภายในชุมชน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงามจังหวัดลำปาง เพื่อสืบค้นหาอัตลักษณ์อาหาร
พื้นบ้านผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ระยะเวลาในการวิจัย 
ศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนดำเนินการวิจัยระหว่างเดือนมกราคม - เดือนพฤศจิกายน 

2562 พื้นที่วิจัยได้แก่ บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในการศึกษา ได้แก่ พี่น้องชาติพันธุ์ปกาเกอะญอในพื้นที่บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัด

ลำปาง และผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน 
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ได้แก่ กลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ 20 คน, ผู้นำชุมชนแบบเป็นทางการ 

3 คน, ผู้นำชุมชนแบบไม่เป็นทางการ 3 คน, พัฒนาชุมชน 2 คน และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในชุมชน 2 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายรูปแบบ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก กระบวนการจัดเวที

การสนทนากลุ่ม การประชุมกลุ่มย่อย การปฏิบัติการการสาธิตการถ่ายทอดอาหารพื้นบ้าน 
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-dept Interview) ใช้แนวคำถามในการสัมภาษณ์ ถามเกี่ยวกับบริบทใน

พื้นที่ วิถีชีวิตชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร สมุนไพรในพื้นที่ รายการอาหารที่เป็นอัตลักษณ์
ของชุมชน ผลิตภัณฑ์ของชุมชนและการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในชุมชนประกอบกับการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
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ทางการกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เช่น ผู้นำชุมชน พัฒนาชุมชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในชุมชน ถามเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการในชุมชน การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน การส่งเสริมอาชีพในชุมชม
และการพัฒนาชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ไม่หยุดนิ่ง 

นอกจากนั ้นยังอาศัยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่ม ีส ่วนร่วม (participatory and non-
participatory observation) ในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชน เช่น การประกอบอาหารพื้นบ้านเพื ่อสืบค้น 
อัตลักษณ์อาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนจัดให้มีการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านโดยชุมชน (ส่วนผสม น้ำหนัก 
ปริมาณ วิธีการเตรียม วิธีการปรุง) การคิดคำนวณต้นทุน ราคาขายและสุขลักษณะในการปรุงอาหารให้สะอาด 
ตลอดจนได้ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตำนาน รายงาน กิจกรรมและการประชุมประกอบการวิจัย 

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบบันทึกข้อมูลเพื่อรวบรวมจัดทำเป็นปฏิทินฤดูกาลรายการผลผลิตในชุมชน  
ทักษะวิชาชีพ รายการอาหารและขนมหวาน ดังนี้ 

 
ลำดับที่ เดือน ฤดูกาล รายการผลผลิตในชุมชน รายการทักษะวิชาชีพชุมชน รายการอาหาร รายการขนมหวาน 

       
       

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยมีวิธีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. ก่อนทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามในการประกอบอาหารของชุมชน ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวม

ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านและบริบทของพื้นที่ก่อน เพื่อศึกษาความ
เป็นมาและขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ของการประกอบอาหาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำมาใช้เป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการลงพื้นที่ภาคสนาม 

2. ผู้วิจัยได้ขออนุญาตอย่างเป็นทางการเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างชาติพันธุ์ปกาเกอะญอบุคคล 
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ดุลพินิจเลือกผู้ที่เกี่ยวข้อง (stakeholder) กับการประกอบการอาหาร เพื่อเก็บ
ข้อมูลเชิงลึกกับผู้ที่มีบทบาทด้านอาหารพื้นบ้านของชุมชน 

3. นอกจากเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ยังมีอีกวิธีการหนึ่งที่ผู้วิจัยใช้เก็บข้อมูลภาคสนามคือ การ
สังเกตการณ์ (observation) ในการทำกิจกรรมและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการประกอบการอาหารเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้แนวคิดและ

ทฤษฎีมาวิเคราะห์และตีความปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ศึกษาโดยใช้ทัศนะของคนใน  (emic) และทัศนะของ
คนนอก (etic) มาช่วยอธิบายปรากฏการณ์ จากนั้นทำการจำแนกข้อมูล ตีความข้อมูล โดยอาศัยเครื่องมือทาง
ความคิด (conceptual tools) โดยมีกรอบการวิเคราะหซ์ึ่งใช้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ใช้ภาพรวมของปรากฏการณ์ 
ใช้บริบทของปรากฏการณ์มาอภิปรายผลในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (analysis descriptive) และตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนนำเสนอผลการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย พบว่า อัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอแต่ดั้งเดิมจะมีรสชาติเผ็ดด้วยพรกิที่

ปลูกเอง ด้วยรสชาติเป็นที่เลื่องลือว่าเผ็ดร้อนมากดั่งพริกกระเหรี่ยง เดิมจะปรุงรสอาหารด้วยพริกและเกลือ     แต่
ปัจจุบันมีการปรุงรสชาติอาหารด้วยการใช้ผงชูรสและรสดีเป็นส่วนผสมแต่ยังคงรสชาติเผ็ดอยู่อัตลักษณ์ของชาติ
พันธุ์ปกาเกอะญอบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง จะนับถือศาสนาพุทธมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ 
เครือญาติ รวมถึงมีการเคารพในผู้อาวุโสในชุมชนมีวิถีชีวิตที่อาศัยอยู่กับป่าอย่างเรียบง่าย ขณะเดียวกันมีต้นทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีอาหารจากธรรมชาติปลอดสารพิษ รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พัฒนาจากวิถีชีวิต
เช่น การทอผ้าย้อมสีธรรมชาติโดยวิถีชีวิตตลอดปีจะมีการหาของป่าเพื่อหาเลี้ยงชีวิตอย่างพอเพียง  กระบวนการ
สร้างอัตลักษณ์ของชุมชน มีที ่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 ประการ คือ 1. ภูมิปัญญาที่มาจากการใช้ชีวิตตาม
ธรรมชาติ 2. ภูมิปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์และ 3. ภูมิปัญญาเฉพาะด้านเกี่ยวกับการทำมาหากิน อาชีพและ  
ภูมิปัญญาด้านอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่มีสรรพคุณอันเป็นประโยชน์แก่ร่างกายอาทิ  กระเทียม เกลือ ขมิ้น 
ตะไคร้ หอมแดง พริกกระเหรี่ยง เป็นส่วนผสมอาหารปรุงแต่งรสชาติสืบทอดกันมาเป็นวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ 
ปกาเกอะญอ 

คณะผู้วิจัยได้ถอดองค์ความรู้ชุมชนจากการสัมภาษณ์  การเสวนากลุ่มและการสาธิตแบบมีส่วนร่วม
ตลอดจนการสังเคราะห์ข้อมูลหลังจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้ปฏิทินอาหาร 12 เดือน ซึ่งจะเห็นได้ว่าชุมชนมีวิถี
ชีวิตที่อยู่คู่กับธรรมชาติ มีความผูกพันกับป่าเมนูอาหารของชุมชนจึงอุดมสมบูรณ์ด้วยการเปลี่ยนหมุนไปตามฤดูกาล
ดังคำกล่าวที่ว่า “ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ” อีกทั้งชุมชนมีเคร่งครัดในประเพณีที่มีพิธีกรรมปิดบ้านเลี้ยงผีบรรพบุรุษปี
ละ 2 ครั้งและจะมีการทำพิธีด้วยไก่ต้ม ชุมชนมีการเลี้ยงไก่และการทำอาหารจากไก่หลายเมนู จึงทำให้มีเมนูอาหาร
ที่นำไก่มาปรุงอาหารได้หลากหลาย และที่เป็นอาหารอัตลักษณ์ของชุมชนคือ ต้มยำไก่พริกสด, น้ำพริกตาแดงผักนึ่ง      
ตามฤดูกาลที่ทานคู่กับข้าวเหนียวและมียำไข่น้ำแร่ร่วมในวงอาหารด้วยเสมอ เพราะชุมชนมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่
สามารถลวกไข่ได้ตลอดปีเช่นกัน ทั้งนี้ชุมชนมีต้นก๋งที่เกิดขึ้นในพื้นที่มากมาย ทำให้ชุมชนนำใบก๋งมาห่อขนมข้าวต้ม
มัดเพื่อให้มีความหอมน่ารับประทาน ซึ่งสามารถทำเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดปีและสามารถมาสัมผัสการ
ทำอาหารร่วมกับชุมชนได้ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที่ 
เดือน ฤดูกาล 

รายการผลผลิตใน
ชุมชน 

รายการทักษะ
วิชาชีพชุมชน 

รายการอาหาร 
รายการขนม

หวาน 
1 มกราคม ฤดูหนาว ผักกาด ผักชี ฟัก

เขียว ฟักทอง 
ถั่วฝักยาว 

หาของป่า ปลา
ซิว ปลากั้ง กุ้ง 
ปู (มีตลอดปี) 

แกงผักกาด แกงฟักเขียวใส่ไก่ 
น้ำพริกตาแดงผักนึ่ง 

ขนมต้มใบก๋ง 
(ใบไม้กวาด) 
ทำได้ตลอดปี 

2 กุมภาพันธ์ ฤดูหนาว ผักกาด ผักชี ฟัก
เขียว ฟักทอง 
ถั่วฝักยาว 

ไข่มดแดง น้ำผึ้ง
เดือน 5  
หาของป่า 

แกงผักกาด แกงฟักเขียวใส่ไก่ 
น้ำพริกตาแดงผักนึ่ง แกงไข่
มดแดง 

 

3 มีนาคม ปลายหนาว
ต้นฤดูร้อน 

ฟักเขียว ฟักทอง 
ปลีกล้วย กล้วย 

ไข่มดแดง หา
ของป่า เขียด 

แกงเขียด แกงฟักเขียวใส่ไก ่
น้ำพริกตาแดงผักนึ่ง แกงไข่
มดแดงแกงหัวปลี 
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ลำดับ
ที่ 

เดือน ฤดูกาล 
รายการผลผลิตใน

ชุมชน 
รายการทักษะ
วิชาชีพชุมชน 

รายการอาหาร 
รายการขนม

หวาน 
4 เมษายน ฤดูร้อน ดอกก้าน แรน 

ผักหวาน 
หาของป่า เขียด แกงผักหวาน แกงดอกก้าน 

แกงแคแรน น้ำพริกตาแดง 
ผักนึ่ง 

 

5 พฤษภาคม ป ล า ย ฤ ดู
ร ้อนต้นฤดู
ฝน 

เห็ดถอบ ผักแระ 
ผักชะอม ผักก้อแก้
(ปู่ก้า) 

หาของป่า อึ่ง แกงเห็ดถอบ แกงผักอ่ึงย่าง
น้ำพริกตาแดงผักนึ่ง 

 

6 มิถุนายน ฤดูฝน เห็ดถอบหน่อไม้ 
เห็ด 

หาของป่า 
 

แกงเห็ดถอบ แกงหน่อไม้
น้ำพริกตาแดงผักนึ่ง 

 

7 กรกฎาคม ฤดูฝน หน่อไม้ หาของป่าทำไร่
ทำนา 

แกงหน่อไมย้ำหน่อไม้ ผัด
หน่อไม้หน่อไม้นึ่ง น้ำพริกตา
แดงผักนึ่ง 

 

8 สิงหาคม ฤดูฝน หน่อไม้ 
 

หาของป่าทำไร่
ทำนา 

แกงหน่อไมย้ำหน่อไม้ ผัด
หน่อไม้หน่อไม้นึ่ง น้ำพริกตา
แดงผักนึ่ง 

 

9 กันยายน ฤดูฝน  เห็ดลม  หาของป่าทำไร่
ทำนา 

แกงเห็ดลม น้ำพริกตาแดงผัก
นึ่ง 

 

10 ตุลาคม ฤดูหนาว รถด่วนมะเขือ 
ถั่วฝักยาว พริก 

อาหารป่า  รถด่วนทอด ตำมะเขือ ตำ
มะเขือถั่วฝักยาวน้ำพริกตา
แดงผักนึ่ง 

 

11 พฤศจิกายน ฤดูหนาว ถั่วฝักยาว ผักขม 
ยอดฟักทอง  

อาหารป่า  ตำมะเขือ ผัดผักขม แกงผัก
ขม ผัดถั่วฝักยาวน้ำพริกตา
แดงผักนึ่ง  

 

12 ธันวาคม ฤดูหนาว ข้าวใหม่ อาหารป่า  ข้าวหลาม ข้าวหนึกงา 
น้ำพริกตาแดงผักนึ่ง 

 

 
อาหารพื้นบ้านของปกาเกอะญอเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของแต่ละชุมชน ที่ชาวบ้านได้

เรียนรู้ เลือกสรรปรุงแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการตามแบบวิถีธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่น  ความสวยงามน่า
รับประทาน ความอร่อยซึ่งถูกปรุงแต่ง การปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตประจำวันในแต่ละชุมชนอย่างหลากหลาย เป็น
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าที่ทำให้สามารถดำรงชีวิตสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น  ดังนั้น ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านจึงสะท้อน
ถึงวิธีคิด โลกทัศน์ ความเชื่อ กฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับอาหารพื้นบ้านทางคณะผู้วิจัย
ได้จัดเวทีเชิงปฏิบัติการเพื่อหาอัตลักษณ์ร่วมกันของชุมชนที่เป็นภาคีด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และ
ชุมชนตลอดจนจัดการการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านของชาติพันธุป์กาเกอะญอดังภาพที ่1-12 

 



 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

108 

  
 
ภาพที ่1 บ่อน้ำแร่ธรรมชาติท่ามกลางขุนเขา ภาพที ่2 ไข่น้ำแร่สีสันแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 
 

  
 
ภาพที ่3 อัตลักษณ์ทอผ้ากี่เอวแบบดั้งเดิม ภาพที ่4 ครัวไฟตามวิถีชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ 
 

  
 
ภาพที ่5 พร้อมเตรียมการสาธิตอาหารพ้ืนบ้าน ภาพที ่6 การร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน 
 

  
 
ภาพที ่7 ทุกขั้นตอนจะมีเด็กๆร่วมเรียนรู ้ ภาพที ่8 อาหารในชีวิตประจำวันมีน้ำพริกทุกมื้อ 
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ภาพที ่9 ไข่น้ำแร่ธรรมชาติพร้อมเครื่องยำ ภาพที ่10 อาหารต้อนรับสำหรับนักท่องเที่ยว 
 

  
 
ภาพที ่11 อบหมูสำหรับงานมงคลและต้อนรับ ภาพที ่12 ข้าวต้มใบก๋งอัตลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่น 
 

สรุปและวิจารณ์ผล 
การศึกษาครั้งนี้ มีการค้นพบอัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านของพี่น้องชาติพันธุ์ปกาเกอะญอตรงกับแนวคิดทุน

ทางสังคมของ สุพรรณี ไชยอำพร, 2560 ที่กล่าวว่า ความต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเน้นการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันของคนในสังคม ถือได้ว่าเป็นความต้องการพื้นฐานประการหนึ่งในวิถีชีวิตของคนในเอเชีย  การจัดการความรู้
เรื่องอัตลักษณ์อาหารของพี่น้องชาติพันธุ์ปกาเกอะญอซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดและบันทึกไว้ จากการ
ถอดองค์ความรู้ร่วมกับชุมชนจนได้ปฏิทินอาหาร 12 เดือนของบ้านโป่งน้ำร้อน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
นักพัฒนา และนักท่องเที่ยว สำหรับชุมชนถือเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านอาหารของตนเอง สืบทอดให้
เยาวชนรุ่นหลังนอกจากนั้น ชุมชนสามารถใช้ปฏิทินอาหารและขนมหวานมาจัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หากเชื่อมโยงภูมิปัญญาด้านอาหารเข้ากับกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวัน
สำคัญทางศาสนา เทศกาล งานประจำปีของชุมชน จะเป็นข้อมูลที่ช่วยจูงใจสำหรับนักท่องเที่ยว ให้เข้าร่วมประเพณี 
เทศกาลต่าง ๆ ส่งผลให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น และยังทำให้บ้านโป่งน้ำร้อนเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ 

ชาวปกาเกอะญอ มีโครงสร้างทางสังคมที่เด่นชัด คือการให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้นำ ผู้นำทางความเชื่อ
และศาสนาจะมีบทบาทอย่างมาก ทุกกิจกรรม ทุกการปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นำศาสนา แต่ในปัจจุบัน
รูปแบบการปกครองเปลี่ยนไปทำให้หน่วยงานท้องถิ่นท้องที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ดังนั้น สำหรับนักพัฒนาสามารถ
ใช้ปฏิทินวางแผนการทำงานในชุมชนได้อย่างเหมาะสม เช่น การวางแผนลงพื้นที่ หรือจัดกิจกรรมในพื้นที่ เพื่อให้
สอดคล้องกับการใช้เวลาของชุมชน สร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตของชาวบ้าน เครื่องมือนี้จะทำให้เรารู้ว่าในแต่ละ 
รอบปี รอบเดือน หรือในแต่ละวัน ชาวบ้านทำอะไร อย่างไร และเมื่อไรบ้าง 
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สิ่งที่ควรพัฒนาต่อไป คือ การสร้างคุณค่าของอาหารท้องถิ่นให้เกิดขึ้นด้วยการสร้าง  “ความแตกต่าง
เฉพาะ” ที่หาไม่ได้ในอาหารทั่วไป เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่สร้างโอกาสเชื่อมโยงไปสู่อาหาร
พื้นบ้านคือความนิยมบริโภคอาหารของแต่ละภูมิภาคพื้นถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ที่ถวิลหา
รากเหง้าทางชาติพันธุ์ของตัวเอง หรือความดั้งเดิมของท้องถิ่น วัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่สืบทอดกันมา แต่ปรับรูปแบบ
อาหารให้เหมาะกับความชอบและพฤติกรรมของผู้บริโภคตามยุคสมัย ดังนั้น ควรพัฒนาเมนูอาหารของชาติพันธุ์ 
ปกาเกอะญอโดยหาจุดแข็งที่นำมาเป็นจุดขายได้ ไม่ว่าจะเป็นยำไก่พริกสดสูตรพริกกระเหรี่ยง , น้ำพริกตาแดงผักนึ่ง 
ตามฤดูกาลและยำไข่น้ำแร่สูตรพริกกระเหรี่ยงที่หารับประทานที่ไหนไม่ได้  ใครอยากชิมต้องมาที่บ้านโป่งน้ำร้อน 
อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปางเท่านั้น เป็นต้น  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการพัฒนาต่อคือ การใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนมาสร้างเรื่องเล่าที่เชื่อมโยง สร้างเสน่ห์ 

และความหมายให้กับรายการอาหารที่ใช้ในพิธีสำคัญ ของชุมชน 
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเรื่องโภชนาการของอาหารพื้นบ้านปกาเกอะญอเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการรวบรวม

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านให้น่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยการยืนยันคุณค่าทางโภชนาการ  โดยใช้การทดลองหรือ
ศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์เข้าช่วยเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
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พอเพียง กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและศักยภาพ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรครวมทั้ง

ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อที่จะพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งใช้ผู้ให้
ข้อมูลจำนวน 20 คน แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่าป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการน้ำ และศักยภาพของชุมชนในการเข้ามาบริหารจัดการป่า ซึ่งถือได้ว่ามีศักยภาพสูงในการเป็น
แหล่งเรียนรู้ อย่างไรก็ตามแล้วยังมีปัญหาและอุปสรรคที่ยังต้องดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามข้อเสนอแนะที่
ได้รับจากการวิจัย 

 
ความสำคัญ : ป่าชุมชน,  จังหวัดตาก 

 

Abstract 
The objective of this research paper was to study the general condition, capability, 

problems, and obstacles including recommendations for the development of Ban Huay Hin Fon 
community forest, Mae Pa Subdistrict, Mae Sot District, Tak Province, in order to develop as a 
learning center based on the sufficiency economy philosophy. The information is obtained from 
20 samples from participatory workshops that were used to analyze the qualitative data. The 
results of the study revealed that Ban Huay Hin Fon community forest is furnished with the ability 
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in water management and the community has a capability to manage the forest. It is suggested 
that the community forest has high potential to be a learning source. However, according to the 
recommendations received from the research, there are still problems and obstacles that need to 
be developed continuously.  

 
Keyword : Community Forest,  Tak Province 

 

บทนำ 

ป่าชุมชนเป็นหน่วยพื้นที่หรือขนาดพื้นที่ป่าชุมชน ที่สามารถให้ประโยชน์โดยตรงต่อชุมชน เช่น การให้ไม้
ใช้สอย อาหาร สมุนไพร และของป่าอื่นๆ เช่น สีย้อมผ้า พลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ประโยชน์ในทางอ้อมเช่น 
การอนุรักษ์ระบบนิเวศ ป่าไม้ แหล่งต้นน้ำลำธาร รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนในเรื่องการ
การท่องเที่ยวเป็นต้น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น , ม.ป.ป.) ในปัจจุบันการพัฒนาป่าชุมชนในประเทศไทย
ได้มีการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยได้บรรจุแนวทางการพัฒนาป่าชุมชนไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ในประเด็นเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ โดยจาก
ข้อมูลของ กรมป่าไม้ พบว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชุมชนทั่วประเทศประมาณ 5,687,889 ไร่ ซึ่งมีชุมชนที่
รับผิดชอบป่าชุมชนถึง 10,415 ชุมชน (ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน , ม.ป.ป.) ซึ่งแนวคิดของการบริหารจัดการ
ป่าชุมชนนั้น เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้าไปร่วมในการช่วยดูแลและรักษาป่าไม้  เพื่อที่จะสร้างความสมดุล
ระหว่างคนกับป่า ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ป่ายั่งยืน ประชาชนได้รับประโยชน์” ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยใกล้บริเวณป่า ได้พึ่งพาอาหารจากป่าใน
การดำรงชีวิต อันเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนในอีกทางหนึ่งด้วย (กรม
ป่าไม้, 2557) 

ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นป่าชุมชนอีกแห่งหนึ่ง ได้รับการ
อนุมัติจากกรมป่าไม้ เมื่อป ี2550 ให้จัดตั้งเป็น “ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน” มีเนื้อท่ีทั้งหมด 2,830 ไร่ โดยสภาพของ
ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณบนเขาสูงมีน้ำซับไหลตลอดทั้งปี  นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ในการประกวดป่าชุมชนในระดับตำบลประจำปี 2558 และในระดับจังหวัด ประจำปี 2558 รวมทั้งมีแหล่ง
ทรัพยากรในการเรียนรู้ที ่หลากหลาย เช่น วิถีชีวิตการดำรงชีพที่พึ่งพาป่า การอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน , 2560) ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาป่าชุมชนบ้าน
ห้วยหินฝนเพื่อไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนยัง
ขาดการจัดการความรู้ เพื่อที่จะพัฒนาป่าชุมชนให้เป็นต้นแบบ รวมทั้งพื้นที่ของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ยังมี
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้กับเยาวชนหรือผู้ที่สนใจไม่มากนัก คณะผู้วิจัยจึงเห็นควรศึกษาในเรื่องศักยภาพของป่า
ชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบล 
แม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยจะทำการศึกษาศักยภาพของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนแนวทางพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ให้มีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานใน
อนาคตต่อไป 
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ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
มูลนิธิชัยพัฒนา. (ม.ป.ป.) ได้อธิบายความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าประกอบไปด้วยคุณสมบัติ

ได้แก่ความพอประมาณ คือความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  ความมีเหตุผล
คือ การดำเนินการใด ๆ นั้นต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันคือการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ คือ เงื่อนไขความรู้โดยต้อง
มีความรู้ในวิชาการต่าง ๆ และสามารถเชื่อมโยงกันได้ และเงื่อนไขคุณธรรมต้องเสริมสร้างคุณธรรมในการดำเนิน
ชีวิต 

กาญจนา คุ้มทรัพย์. (2558). ได้อธิบายถึงวิธีปฏิบัติที่เข้าข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของการจัดการป่าชุมชน 
โดยต้องเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ซึ่งพิจารณาดังนี้ ต้องมีกิจกรรมที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
มีกฎของชุมชนเพื่อการใช้และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้าง
เครือข่าย และมีการสร้างความตระหนักระหว่างสมาชิกเพื่อการอนุรักษ์ 

วิลาวัลย์ ใจเอื้อ นาวิน พรมใจสา และศิวาพร วังสมบัติ. (2560) ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การจัดการป่าชุมชน
อย่างยั่งยืนพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่าควรมีการส่งเสริมแนวคิด ความรู้ ความเข้าใจ สำนึกร่วมของประชาชนเกี่ยวกับ
การจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มของผู้นำชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนและรวมไปถึงการพัฒนา
เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อเข้ามาสืบสานการอนุรักษ์ป่าชุมชนให้เกิดความยั่งยืน  

ฐิติพงษ์ ศาสตร์แก้ว อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล และจีระ ประทีบ. (2561). ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน
ของจังหวัดอุบลราชธานีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน
คือผู้นำชุมชนซึ่งควรพิจารณาเลือกผู้นำที่มีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน 

วสิษฐ์พล ศรีนารถนาวา และ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์. (2562). ได้ศึกษาเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนใน
การจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านคำปลาหลาย ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่นพบว่า กระบวนการเรียนรู้เริ่มจากการรวมตัวของผู้นำชุมชนที่ริเริ่ม ผลักดันจนนำไปสู่การปฏิบัติโดย
ใช้ภาวะผู้นำ ใช้กระบวนการกลุ่ม มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนในชุมชนให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อ
ยกระดับความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ค้นหาทางเลือกใหม่ ๆ ในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาที่สามารถทำได้จริงที่รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนเน้นการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันจนกลายเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้  เป็นชุมชนต้นแบบที่ดี และยังสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนอื่น ๆ เพื่อนำไปต่อยอดและปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของตนได้ 

ทศพล พงษ์ต๊ะ กอบกุลณ์ คำปลอด และยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว. (2562). ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า มีการดำเนินการ
ผ่านกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ได้แก่ การปลูกป่าและการบวชป่าการทำฝาย การทำแนวกันไฟ การสำรวจสภาพป่าและ
พันธุ์ไม้และการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ซึ่งปัญหาที่พบในการจัดการป่าชุมชนคือ ข้อจำกัดของกฎหมายการ
ขาดรูปแบบการจัดการป่าไม้ตามหลักทฤษฎีและขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนตามกฎหมาย 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาสภาพและศักยภาพของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
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2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก  

3. เพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  
ในการศึกษาเรื่องศักยภาพของป่าชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้วิจัยมีวิธีดำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ให้ข้อมูล 

ผู ้ให้ข้อมูลในการศึกษาเรื ่องนี้  ได้แก่ คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน จำนวน 10 คน และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชนหมู่บ้านห้วยหินฝน  ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 8 
หน่วยงาน ซึ่งในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อคัดเลือกกผู้ให้ข้อมูลเพื่อใช้
ในการวิจัยครั้งนี้จำนวน 20 ตัวอย่าง รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 

ตางรางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง/หน่วยงาน จำนวน(ตัวอย่าง) 
คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน 10 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  1 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 1 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก 1 
นักวิชาการจากหน่วยงานทางการศึกษาในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 3 
หน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 14  1 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33  1 
เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด 1 

รวมทั้งสิ้น 20 
  

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โดยมี

ประเด็นในการเก็บข้อมูลตัวอย่างเช่น สภาพทั่วไปในปัจจุบันของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนและหมู่บ้านห้วยหินฝน 
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จึงทำ

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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ผลการวิจัย 
ผลจากการวิจัยสามารถแยกอธิบายออกเป็น 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
1. สภาพทั่วไปและศักยภาพของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

เพื่อท่ีจะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1  สภาพทั่วไปของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน 
  ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนเกิดจากความตั้งใจ ในการรักษาป่าของพระสงฆ์วัดโพธิคุณเพื่อสร้าง

จิตสำนึกให้ประชาขนในชุมชนรอบวัดตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนมี
ความสำคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนบ้านห้วยหินฝน โดยอยู่ร่วมกันระหว่าง วัด ชุมชน คน ป่า เรียกได้ว่าป่าคือชีวิต 
ในอดีตสภาพป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนมีทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์  และมีน้ำตลอดปี ป่าชุมชนบ้าน 
ห้วยหินฝนถือว่าเป็นป่าชุมชนในระดับต้น ทั้งในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยป่าชุมชน 
บ้านห้วยหินฝนได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่าชุมชน ประจำปี 2560 จัดโดย
กรมป่าไม้ ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน 

  ในปัจจุบันสภาพป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนยังคงถือว่ามีทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์  
แต่จะมีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ประชาชนในชุมชนแห่งนี้แก้ปัญหาด้วยการทำฝาย
ชะลอน้ำ บ้านห้วยหินฝน มีทรัพยากรธรรมชาติ 3 อย่าง ได้แก่ ห้วย หิน และ ฝน ประชาชนในชุมชนควรใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนถือได้ว่าเป็นปอดของอำเภอแม่สอด และ
ประชาชนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ลักษณะพื้นที่ของชุมชนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของการทำเกษตรกรรม ทำให้ 
ถูกมองข้ามความสำคัญไป และคนส่วนใหญ่หันไปให้ความสำคัญกับวัตถุนิยมมากกว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่าชุมชน
บ้านห้วยหินฝนได้แก่ ส้มป่อย หน่อไม้ เห็ด มะตึงยาง ไข่มดแดง จักจั ่น จิ ้งหรีด ดอกดิน ผักหนาม ชะอมป่า  
กล้วยหวาย กล้วยป่า สมุนไพร เป็นต้น 

 1.2 ศักยภาพของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน เพื ่อที ่จะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู ้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ปัจจุบันป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน มีเนื้อที่ 2,830 ไร่ โดยมีแหล่งต้นน้ำจำนวน 4 แหล่ง สามารถ
นำมาใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในครัวเรือน/ร้านค้า จำนวน 253 ครัวเรือน และหน่วยงานราชการในพื้นที่กว่า 10 
หน่วยงาน รวมถึงการใช้น้ำเพื่อการเกษตรกร ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนน้ำส่วนที่เหลือจากการอุปโภค
บริโภคภายในชุมชนแล้ว ยังได้ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยลึก เพื่อใช้ทำการเกษตรในพื้นที่ของตำบลแม่ปะ อำเภอ 
แม่สอด จังหวัดตาก และไหลลงสู่แม่น้ำเมยเป็นพื้นที่ท้ายน้ำ นอกจากนั้นแล้วภายในป่าชุมชนบ้าห้วยหินฝน ยังเป็น
แหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือน “ซูเปอร์มาเก็ตบนดอย” ที่มีพืชผักนานาชนิด มีผลผลิตจาก 
ป่าชุมชนตามฤดูกาล เช่น ไข่มดแดง หน่อไม้ เห็ดต่าง ๆ ดอกก้าน ดอกดิน เป็นต้น ที่สามารถนำมาประกอบอาหาร
ได้ ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน จากศักยภาพของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนดังที่กล่าวไปแล้วนั้นทำให้ได้รับ
รางวัลต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศป่าชุมชน ระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.2558 รางวัลชนะเลิศป่าชุมชนระดับจังหวัด 
ประจำปี พ.ศ.2558 และรางวัลชนะเลิศ โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ ประเภทโครงการพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 
  นอกจากนี้แล้วสิ่งที่เป็นศักยภาพอีกอย่างหนึ่งของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน คือการบริหารจัดการ
น้ำ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของเสาหลักภายในชุมชนบ้านห้วยหินฝน ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
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ว่า “บวร” โดยร่วมกันทำ “ฝายมีชีวิต” ซึ่งถือว่าเป็นฝายมีชีวิตแห่งแรกของภาคเหนือ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแตต่้นปี 
พ.ศ.2559 และมีการดำเนินการทำฝายมีชีวิตในเขตของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนจำนวน 4 ฝาย ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบ
ของการทำฝายที่มีการขยายผลไปทั่วจังหวัดตาก และภาคเหนือ  
  สิ่งที่ถือว่าเป็นศักยภาพของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนอีกอย่างหนึ่งคือการดำเนินกิจกรรมภายใน
ของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินกิจกรรมที่ครบวงจร และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจำตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นการดำเนินการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ “บวร” โดยกิจกรรมภายในป่าชุมชนบ้าน 
ห้วยหินฝนที่ดำเนินการอยู่เป็นประจำ สามารถแสดงได้ดังรูปต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพที ่1 กิจกรรมของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน 
 

2. ปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก 
เพื่อท่ีจะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีดังต่อไปนี้ 

 2.1 ความเจริญทางวัตถุมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน ทำให้วิถีชีวิตตามธรรมชาติ
เปลี่ยนไป ประชาชนหันไปพึ่งพาวัตถุสมัยใหม่มากขึ้น จนลืมทรัพยากรธรรมชาติที่ตนเองมีอยู ่  

 2.2 มีการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนในการหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตนมากเกินไป  เช่น การหาของป่า
โดยไม่คำนึงถึงฤดูกาลของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่เป็นผลผลิตที่เกิดข้ึนในป่าชุมชน และจะส่งผลกระทบถึงคนรุ่นหลัง 

 2.3 เกิดไฟป่าคุกคามป่าชุมชนในช่วงฤดูแล้ง ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
และความไม่รับผิดชอบของประชาชนในพื้นที่ 

 2.4 ประชาชนในชุมชน บางส่วนไม่เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่ตนเองมี แต่มองความ
ยั่งยืนของผู้อื่น สถานที่อื่นเป็นที่ตั้ง จนลืมไปว่าบ้านห้วยหินฝนมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีจุดเด่นอะไรบ้าง 

 2.5 ประชาชนไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชนที่ถูกต้อง 
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3. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก ในการ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้ 

 3.1 ควรสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึง
ประชาชนทั้งในชุมชนเอง และภายนอกชุมชนที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน โดยการสร้าง
จิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนเกิดความหวงแหนและอนุรักษ์ป่า โดยต้องช่วยกันดูแล อย่าให้ผู้อื่นมาบุกรุกพื้นที่ 
รวมทั้งต้องมีกฎ ระเบียบ ที่ชัดเจนและดำเนินการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้ในการดำรงชีพในป่าเพื่อถ่ายทอดให้กับเยาวชนหรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ ให้สามารถเรียนรู้
และใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนี้แล้วควรมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยอาจจะเป็นความ
ร่วมมือระหว่างเยาวชน ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ 

 3.2 ในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 
ควรพัฒนาให้เกิดอาชีพที่มาจากป่าชุมชน เพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงว่าเมื่อมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว  จะทำให้
เกิดอาชีพและรายได้ที่มาจากป่าชุมชน ทำให้เกิดความหวงแหนในทรัพยากรของชุมชน และสามารถสร้างเป็นจุด
เรียนรู้ได้อีกด้วย 

 3.3 ในการบริหารจัดการป่าชุมชนก็เป็นส่วนสำคัญอีกอันหนึ่งดังนั้น คณะกรรมการบริหารป่าชุมชน
บ้านห้วยหินฝน จะต้องเป็นคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการ 

 

สรุปและวิจารณ์ผล  

จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน เกิดขึ้นมาจากการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนที่ให้
ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนทำให้ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนมีสภาพที่อุดม
สมบูรณ์ คนในชุมชนเกิดความหวงแหนในทรัพยากรของท้องถิ่น โดยเป็นไปตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของมูลนิธิชัยพัฒนา (ม.ป.ป.) ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ ในประเด็นความพอประมาณจะเห็นได้ว่าป่าชุมชนบ้านห้วย
หินฝนนั้นสามารถเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน ทำเกิดการเกื้อกูลกันระหว่างธรรมชาติและคน สำหรับประเด็น
ของความมีเหตุผลจะเห็นได้ว่าในกิจกรรมของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนนั้น  จะมีกิจกรรมในเรื่องของการอนุรักษ์
ธรรมชาติ เช่น การสร้างฝาย เป็นต้น เพราะว่าประชาชนในชุมชนเชื่อว่าเมื่อมีการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วย่อมจะส่งผล
ให้เกิดความยั่งยืนของป่าชุมชน ทำให้ประชาชนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที ่ดีได้  ส่วนประเด็นในเรื ่องของการมี
ภูมิคุ้มกันนั้น จะเห็นได้ว่าจากการพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนนั้นทำสามารถรองรับกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นได้ เช่นในเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งสามารถเก็บหาอาหารกินได้ตลอดทั้งปี รวมไปถึงในเรื่องของน้ำ
ซึ่งชุมชนบ้านห้วยหินฝน สามารถใช้น้ำซึ่งไหลมาจากป่าชุมชนได้ตลอดทั้งปี  นอกจากนี้แล้วในส่วนของประเด็น
เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมนั้น จะเห็นได้ว่าป่าชุมชนมีผู้นำที่มีความรู้และคุณธรรมมาบริหารจัดการทำให้ป่าชุมชนมี
การพัฒนาและได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ วสิษฐ์พล ศรีนารถนาวา และธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา 
(2562) ที่เห็นว่าปัจจัยสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนคือ การให้คนในชุมชนมีกระบวนการมีส่วนร่วม 
โดยให้มีการเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับปัญหาต่าง ๆ ภายในชุมชน นอกจากนี้แล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่คณะวิจัยได้
สังเกตเห็นจากการลงพื้นที่พบว่า ผู้นำเป็นอีกสิ่งหนึ่งสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน 
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เพราะจากการสังเกตุนั้นจะเห็นได้ว่า ผู้นำในการขับเคลื่อนป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนนี้รับหน้าที่อีกตำแหน่งหนึ่งคือ
เป็นผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้นจะมีศักยภาพในการสั่งการและวางแผนในการพัฒนาขับเคลื่อนให้ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน 
ประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ ฐิติพงษ์ ศาสตร์แก้ว อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล และจีระ ประทีบ. (2561) ได้เห็น
ตรงกันว่า ผู้นำเป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน และอีกสิ่งหนึ่งของป่าชุมชน
บ้านห้วยหินฝนที่เป็นจุดเด่นนั้นก็คือ การสร้างฝายมีชีวิตเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำ และจัดการกับระบบ
นิเวศในการสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่า โดยฝายมีชีวิตในป่าชุมชนนี้เป็นต้นแบบของฝายแม่ชีวิตและได้ขยายแนวคิด
ไปในทั่วภาคเหนือ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่ากิจกรรมของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
กาญจนา คุ้มทรัพย์. (2558). ที่อธิบายถึงการดำเนินกิจกรรมทีเข้าข่ายของการจัดการป่าชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนมีการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง  เช่นการจัด
กิจกรรมปลูกป่า การจัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต เป็นต้น สำหรับในประเด็นของการพัฒนาคนและสร้างเครือข่ายจะ
เห็นได้ว ่าประชาชนในชุมชนบ้านห้วยหินฝนได้ร ับการอบรมและสามารถสร้างเครือข่า ยในการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติกับชุมชนอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้แล้วในประเด็นของการสร้างความตระหนักเพื่อการอนุรักษ์นั้น 
คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยหินได้ ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพราะเชื่อว่า
จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสืบทอดการอนุรักษ์ป่าชุมชนต่อไป 

ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน เพื ่อเป็นแหล่งเรียนรู ้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นั้นพบว่าส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับคนในชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อการพัฒนาแต่อย่างไรก็
ตามแล้วโดยทั่วไปคนในชุมชนจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาที่เกิดขึ้น ดังนั้นสิ่งที่จะเข้ามาจัดการ
กับคนในชุมชนเพื่อให้เห็นเป็นไปในทางเดียวกันนั้น วิลาวัลย์ ใจเอื้อ นาวิน พรมใจสา และศิวาพร วังสมบัติ (2560). 
ได้ให้ความเห็นไว้ว่าควรมีการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน และคณะกรรมการป่าชุมชน รวมทั้งพัฒนาและสร้าง 
คนรุ่นใหม่เพื่อเข้ามาสืบทอดในการบริหารจัดการป่าชุมชนให้เกิดความยั่งยืน  นอกจากนี้แล้วปัญหาสำคัญอีกอย่าง
หนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาป่าชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ ก็คือปัญหาในเรื่องของ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนที่ถูกต้อง ซึ่งตรงกับผลการศึกษาของ ทศพล พงษ์ต๊ะ 
กอบกุลณ์ คำปลอด และยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว (2562) ที่เห็นว่าปัญหาการจัดการป่าชุมชนนั้นประเด็นในเรื่องของ
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของป่าชุมชนเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญ  

สำหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น ส่วนใหญ่แล้วจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า ควรเน้นการพัฒนาคนเป็นหลักทั้งคนในชุมชนเอง และ
เยาวชน รวมทั้งคนจากชุมชนภายนอกที่เข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ให้มีจิตสำนึกหวงแหน
ผืนป่าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งข้อเสนอแนะทำสำคัญที่สุดคือควรมีคณะกรรมการป่าชุมชนที่เข้มแข็งทั้งนี้
เนื่องมาจากว่า การที่มีมีคณะกรรมการป่าชุมชนที่เข้มแข็งนั้นจะสามารถสร้างพลังงานในการบูรณาการทุกภาคส่วน
เข้ามาทำงาน รวมไปถึงสร้างความเชื ่อมั ่นทั ้งในด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการให้กับคนในชุมชน 
นอกจากนี้แล้วการดำเนินกิจกรรมของป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปกระตุ้นให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความหวงแหนและต้องการรักษาป่าชุมชนให้มีความยั่งยืน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.1 ในการพัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู ้นั ้น ควรทำการศึกษารูปแบบของพัฒนาป่าชุมชนบ้าน 

ห้วยหินฝนให้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถให้เยาวชนและคนที่สนใจเข้าได้เรียนได้โดยสะดวก 
 1.2 ควรพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญา ในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนโดยอาจจะเชิญ

ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เช่น เรื่องสมุนไพร เรื่องไม้ใช้สอยต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้ที่สนใจ 
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนส่งเสริมให้ป่าชุมชนที่มีอยู่ในพื้นที่  เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ใน

ด้านต่าง ๆ เช่น วิถีชีวิต การดำรงชีพในป่า หรือการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชน  
เป็นต้น 
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ของข้อมูลวิจัย และต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การสนับสนุนข้อมูลในครั้ง  
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมป่าไม้. (2557). ป่าชุมชน รูปแบบการพัฒนาและบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืน . กรุงเทพฯ : สำนักจัดการป่า

ชุมชน กรมป่าไม้. 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น. (ม.ป.ป.). มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 

http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/26/26.htm [2562, พฤศจิกายน 3] 
กาญจนา คุ้มทรัพย์. (2558, มกราคม-มีนาคม). การจัดการป่าชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้าน

ดอนหม ูจังหวัดอุบลราชธาน.ี วารสารการเกษตรราชภัฏ, 14(1), หน ้31-36. 
ฐิติพงษ์ ศาสตร์แก้ว อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล และจีระ ประทีบ. (2561, กรกฎาคม – ธันวาคม). การมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการสมัยใหม่, 16(2), หน้า 
185-198. 

ทศพล พงษ์ต๊ะ กอบกุลณ์ คำปลอด และยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว. (2562, กันยายน–ธันวาคม). การมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านป่าซางวิวัฒน์ตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย. วารสาร
การเมืองการปกครอง, 9(3), หน้า 71-94. 

ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน. (2560). ม.ป.ท.: ม.ป.พ.มูลนิธิชัยพัฒนา. (ม.ป.ป.). เศรษฐกิจพอเพียง. [ออนไลน์].เข้าถึง
ได้จาก: https://www.chaipat.or.th/site_content010-10-08-05-24-39.html [2562, พฤศจิกายน 3]. 

ลาวัลย์ ใจเอื้อ นาวิน พรมใจสา และศิวาพร วังสมบัติ. (2560, มกราคม - เมษายน). กลยุทธ์การจัดการป่าชุมชน
อย่างยั่งยืนพื้นที่จังหวัดพะเยา. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 10(1), หน้า 117-
134. 

http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/26/26.htm


 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

121 

วสิษฐ์พล ศรีนารถนาวา และธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา. (2562, กรกฎาคม–ธันวาคม). กระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนในการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านคําปลาหลาย ตําบล
บ้านดง อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล, 5(2), หน้า 24-40. 

ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน. (ม.ป.ป.). ผลการอนุมัติโครงการป่าชุมชน พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน. [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก:http://new.forest.go.th/community-extension  /2017/02/02/ผลการอนุมัติโครงการ
ป่า/. [2562, พฤศจิกายน 3]. 

 

http://new.forest.go.th/community-extension%20%20%20/2017/02/02/


 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

122 

การวิเคราะห์ต้นทุนและความคุ้มค่าของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

Cost and Worthiness Analysis of Bachelor Curriculum of the 
Faculty of Management Science, Chiang Rai Rajabhat University 

 
ธัญชนิต ควรคิด1 และ กษิดิศ ใจผาวัง2 

Thanchanit Kuankit1 and Kasidit Jaipawung2 
1นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
E-mail : ooi_2525@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาต้นทุนการบัณฑิต

ของหลักสูตรและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 จำนวน 3 หลักสูตร 7 แขนงวิชา ที่มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก การวิเคราะห์เอกสารการเงินและงบประมาณ ประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปี บัญชีเงินเดือนของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)  

ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนคงที่ ได้แก่ เงินเดือนบุคลากร โดยแขนงวิชาที่มีต้นทุนคงที่สูงสุดทั้ง 5 ปี คือ 
แขนงวิชาการจัดการ รองลงมา คือ แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ และต่ำสุด คือ แขนงวิชาการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ ส่วนต้นทุนผันแปร แขนงวิชาที่มีต้นทุนผันแปรต่อหน่วยสูงสุดคือ แขนงวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
รองลงมา คือ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และต่ำสุด คือ แขนงวิชาการจัดการ  

ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรโดยการเปรียบเทียบรายรับและต้นทุน พบว่า หลักสูตรที่มีความคุ้มค่า
ในการบริหารหลักสูตรทุกปีการศึกษา ประกอบด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ แขนงวิชาการตลาด 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ ส่วนหลักสูตรที่ไม่มีความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลักสูตรโดยใช้การหาจุดคุ้มทุน หลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษามากกว่าจุดคุ้ม
ทุกปีการศึกษา ประกอบด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร
บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ แขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ส่วน
หลักสูตรที่ไม่มีความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 
คำสำคัญ : การวิเคราะห์ต้นทุน,  การวิเคราะห์ความคุ้มค่า,  หลักสูตรปริญญาตรี 
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Abstract 
This research is a documentary research aimed to study the cost and the worthiness 

analyze of the curriculum management of the Faculty of Management Science, Chiang Rai Rajabhat 
University, consisting of 3 courses, 7 programs. The data was collected from financial and budget 
documents consisting of the annual report, action plan, payroll data, tuition fees and the number 
of full-time students (FTES) of each course. 

The study found that the fixed costs: salary, the program with the highest fixed cost in 
past 5years is the Management program, followed by New media communication program, and the 
lowest are Advertising and Public Relations program. The highest variable cost per unit is Business 
Economics program, followed by Human Resources Management and the lowest is the 
Management program. 

Cost-effectiveness by income and cost comparing, found that the worthy curriculum is 
Management program, Marketing program, Logistics Management program, Advertising and Public 
Relations program. The courses that is not worthy is Business Economics program. 

Analyzing the worthiness by using breakeven point. The programs that has a number 
students more than the breakeven point in every year are Advertising and Public Relations program, 
Management program, Marketing program, and Logistics Management program. The unworthwhile 
course is Business Economics program. 

 
Keyword:  Cost Analysis,  Worthiness Analysis,  Bachelor Curriculum 

 

บทนำ 
สถานการณ์ปัจจุบันจำนวนนักศึกษาในแต่ละปี มีจำนวนลดลง ทำให้คณะจำเป็นต้องกำหนดค่าธรรมเนียม

การศึกษาของแต่ละหลักสูตรอย่างเหมาะสม ที่จะทำให้สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ของรัฐบาลหรือ
มหาวิทยาลัยเอกชน โดยการกำหนดต้นทุนต่อหน่วยได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริง สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้
ในการวางแผนการจัดทำงบประมาณ บริหารกิจกรรมเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ให้
เหลือน้อยที่สุด และเป็นเครื่องมือในการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีพันธกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อ
ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ บุคลากรถือเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอน เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น คณะวิทยาการจัดการต้องมีเงินทุนหรือรายได้เพียงพอ ควบคู่ไปกับการบริหาร
จัดการที่ดี ในการจัดการศึกษาต้องมีการดำเนินภารกิจ ทั้งด้านการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหาร
จัดการอื่นๆ และงานด้านวิชาการ โดยการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องมีข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง 
และแม่นยำ เพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผนเพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินงานต่างๆ 
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จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 
2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1 ว่าด้วย การกำกับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกคณะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขันด้วยสถานการณ์และ
ปัญหาดังกล่าวนี้ โดยผู้วิจัยเป็นบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงบประมาณและการเงินของคณะวิทยาการจัดการ จึงมี
ความสนใจที่จะจัดทำวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและความคุ้มค่าของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหลักสูตรและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่ปี 2558 – 2562  
 

แนวคิด และทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน 
อนุรักษ์ ทองสุโขวงษ์ (2552) ได้ให้ความหมายของต้นทุนไว้ว่า ต้นทุน (Cost) หมายถึง มูลค่าของ

ทรัพยากรที่สูญเสียไปเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการ โดยมูลค่านั้นจะต้องสามารถวัดได้เป็นหน่วยเงินตรา 
มนวิภา ผดุงสิทธิ์ (2556) ต้นทุน (Cost) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่องค์กรใช้ประโยชน์ เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ เช่น ต้นทุนของวัตถุดิบและแรงงานที่เกิดขึ้นเพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการ 
วรรณณี เตโชโยธินและคณะ (2558) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของต้นทุนไว้ว่า ต้นทุน (Cost) หมายถึง มูลค่า

ของทรัพยากรที่องค์กรใช้ประโยชน์ไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ 
วรรณณี เตโชโยธินและคณะ (2558) ได้กล่าวไว้ว่าต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของกิจกรรมหรือ

ระดับของตัวผลักดันต้นทุนที่เกิดขึ้น สามารถจำแนกได้ดังนี้ 
ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) เป็นต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงในจำนวนรวมเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระดับ

กิจกรรมหรือปริมาณของตัวผลักดันต้นทุน เช่น ต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงงานในการผลิตสินค้าซึ่งจะมากหรือจะน้อย
ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่ผลิต ซึ่งในการผลิตบัณฑิตของสถาบันการศึกษาต้นทุนผันแปรประกอบด้วย  ค่าไฟฟ้า  
ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสอบ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดบริการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายสำหรับ
พัฒนานักศึกษา ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
เงินเดือนสายสนับสนุน ค่าวัสดุการจัดการเรียนการสอนสำหรับแขนงวิชา และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาสำหรับแขนงวิชา 

ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) หมายถึง ต้นทุนที่ไม่มีการผันแปรหรือเปลี่ยนแปลงในจำนวนรวมตามการ
เปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรมหรือปริมาณของตัวผลักดันต้นทุนในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งในการผลิตบัณฑิตของ
สถาบันการศึกษาต้นทุนคงที่จะประกอบด้วย เงินเดือนบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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2. ทฤษฎีต้นทุนกิจกรรม (Activity based costing: ABC)  
อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ (2558) การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตและระบบบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC) 
การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity based costing : ABC) เป็นแนวคิดของระบบการบริหารต้นทุน

แบบใหม่ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ผู้บริหารหันมาให้ความสนใจกับการบริหารกิจกรรมและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงมีการ
บริหารโดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมต่างๆ และถือว่ากิจกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดต้นทุน ส่วนผลิตภัณฑ์นั้นเป็นสิ่งที่ใช้
กิจกรรมต่างๆ อีกทีหนึ่ง กิจกรรม คือ การกระทำที่เปลี่ยนทรัพยากรของกิจการออกมาเป็นผลผลิตได้ ดังนั้น การ
บัญชีต้นทุนกิจกรรมนอกจากเน้นการระบุกิจกรรมของกิจการแล้ว ยังพยายามระบุต้นทุนของกิจกรรม เพื่อใช้ในการ
คำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  
อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2562) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย ปริมาณ และกำไร 

หรือที่นิยมเรียกกันว่า การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-even Analysis) จึงสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์เพื่อหาจุดคุ้มทุน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากทำให้ผู้บริหารทราบว่า โครงการจะต้องมี
ผลตอบแทน (รายได้) จำนวนเท่าใดจึงจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่มีอยู่  

จุดคุ้มทุน (Break-even Point หรือ BEP) คือระดับปริมาณขายที่โครงการมีกำไรเป็นศูนย์ หรือเป็นจุดที่
ไม่มีกำไรและไม่ขาดทุน ซึ่งเป็นจุดที่รายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายพอดี  

จุดคุ้มทุน = 
FC

S-VC
 

FC = ค่าใช้จ่ายคงที่ในการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

VC= คา่ใช้จ่ายผันแปรในการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

S= อัตราค่าธรรมการศึกษานักศึกษาแต่ละหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

งบประมาณประจำปีของคณะวิทยาการจัดการย้อนหลัง 5 ปีนับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสถิติซึ่งรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงบประมาณที่

เกี่ยวข้องตั้งแต่ปีปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562 ประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี, บัญชีเงินเดือนของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ, ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา, ข้อมูลจำนวน
นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของแต่ละหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ประกอบด้วย จำนวน 3 หลักสูตร 7 แขนงวิชา 
ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

เครื่องมือในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตของแต่ละหลักสูตรของคณะ

วิทยาการจัดการทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย  



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

126 

1. การเปรียบเทียบรายรับและต้นทุนในการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

2. จุดคุ้มทุนของการผลิตบัณฑิตแต่ละหลักสูตรจากจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ของแต่ละหลักสูตร 
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษา พบว่า การจำแนกรายจ่ายต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เพื่อใช้ในการศึกษาต้นทุนต่อหน่วย สามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การจำแนกต้นทุนที ่ใช้ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรปริญญาตรี ของคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ต้นทุนคงที่ในการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกอบด้วย

เงินเดือนของบุคลากรจำแนกตามหลักสูตร 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย แขนงวิชาการ
สื่อสารสื่อใหม่ แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย แขนงวิชาการ
จัดการ แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์  

ต้นทุนผันแปรในการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกอบด้วย  
ค่าไฟฟ้า ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสอบ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดบริการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย
สำหรับพัฒนานักศึกษา ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาบุคลากร ค่าวัสดุการจัดการเรียนการสอนสำหรับแขนงวิชา และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสำหรับแขนงวิชา 

ตอนที่ 2 การศึกษาต้นทุนการผลิตบัณฑิตจำแนกตาม ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยผลผลิตและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

ตารางท่ี 1 ต้นทุนคงที่ในการบริหารหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
หลักสูตร/แขนงวิชา 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

1. นิเทศศาสตร์      หน่วย : บาท 
   1.1 การสื่อสารสื่อใหม่  2,045,400  2,727,960  2,487,360  2,576,760  2,669,640 12,507,120 
   1.2 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  1,131,720  1,168,920  1,219,680  1,260,600  1,302,960  6,083,880 
2. บริหารธุรกิจ      หน่วย : บาท 
   2.1 การจดัการ  2,598,840  2,834,880  3,006,480  2,711,160  2,813,880 13,965,240 
   2.2 การตลาด  1,705,680  1,766,520  1,829,760  1,588,440  1,644,480  8,534,880 
   2.3 เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ  2,179,080  2,255,400  2,494,920  2,562,000  2,653,800 12,145,200 
   2.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  1,888,800  1,163,280  1,128,240  1,498,200  1,096,800  6,775,320 
3. บริหารธุรกิจ      หน่วย : บาท 
   3.1 การจดัการโลจิสติกส์*  1,146,600  1,740,720  1,822,560  2,494,800  2,238,840  9,443,520 

รวม 12,698,678 13,660,239 13,991,560 14,694,521 14,422,962 69,467,960 

*หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีมี มคอ.1 
ที่มา: ผู้วิจัย (2562) 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ต้นทุนคงที่ในการบริหารหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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เชียงราย ได้แก่ เงินเดือนบุคลากรแขนงวิชาที ่มีต้นทุนคงที ่สูงสุดทั ้ง 5 ปี คือ แขนงวิชาการจัดการ จำนวน 
13,965,240 บาท รองลงมา คือ แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ จำนวน 12,507,120 บาท และต่ำสุด คือ แขนง
วิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ จำนวน 6,083,880 บาท 

 
ตารางท่ี 2 ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตของแต่ละแขนงวิชาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย 
หลักสูตร/แขนงวิชา 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

1. นิเทศศาสตร์      หน่วย : บาท 
   1.1 การสื่อสารสื่อใหม่  2,838.38   3,172.24   2,334.99   2,537.91   2,286.27   13,169.79  
   1.2 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  2,693.50   3,205.66   2,311.85   2,702.87   2,249.68   13,163.55  
2. บริหารธุรกิจ      หน่วย : บาท 
   2.1 การจัดการ  2,580.07   3,121.44   2,228.07   2,575.13   2,177.01   12,681.72  
   2.2 การตลาด  2,668.31   3,276.79   2,290.07   2,615.55   2,140.17   12,990.90  
   2.3 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  2,858.94   3,313.10   2,633.29   3,057.66   2,398.26   14,261.26  
   2.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  2,747.12   3,335.74   2,571.97   2,907.30   2,184.82   13,746.95  
3. บริหารธุรกิจ      หน่วย : บาท 
   3.1 การจัดการโลจิสติกส์*  2,706.57   3,113.23   2,270.61   2,620.81   2,217.44   12,928.66  
รวม  19,092.89   22,538.21  16,640.84  19,017.23  15,653.66   92,942.83  

*หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีมี มคอ.1 
ที่มา: ผู้วิจัย (2562) 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าในภาพรวมแขนงวิชาที่มีต้นทุนผันแปรต่อหน่วยสูงสุด คือ แขนงวิชา เศรษฐศาสตร์

ธุรกิจ จำนวน 14,261.26 บาท รองลงมา คือ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 13,746.95 บาท และ
ต่ำสุด คือ แขนงวิชาการจัดการ จำนวน 12,681.72 บาท 

 
ตารางท่ี 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

หลักสูตร ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 2562 

1. นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.)      หน่วย : บาท 
1.1 นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) 14,000 14,500 14,500 14,500 18,000  
1.2 นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) 14,000 14,500  14,500  14,500  18,000  

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   หน่วย : บาท 
    2.1 การจัดการ 12,500  14,500  14,500  14,500  18,000  
    2.2 การตลาด  12,500  14,500  14,500 14,500 18,000  
    2.3 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 12,500  14,500 14,500  14,500  18,000  
    2.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  12,500  14,500 14,500 14,500 18,000  
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) *      หน่วย : บาท 

3.1 การจัดการโลจิสติกส์   14,000  14,500  14,500  14,500  18,000  

*หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีมี มคอ.1 
ที่มา: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (2562) 
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จากตารางที ่ 3 พบว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีการปรับปรุง จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2562 โดย
ในปีการศึกษา 2558 แขนงวิชาที่มีค่าธรรมเนียมการศึกษา 14,000 บาท ประกอบด้วย แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 
แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษา 
12,500 บาท ประกอบด้วย แขนงวิชาการจัดการ แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และแขนง
วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ส่วนในปี 2559-2561 มีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเดียวกันทั้งหมดทุกหลักสูตร จำนวน 14,500 
บาทและได้มีการปรับอีกครั้ง ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการได้มีการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
จำนวน 18,000 บาทเท่ากันทุกหลักสูตร 

ตอนที่ 3 ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 

 
ตารางที่ 4 ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

หลักสูตร ต้นทุน 
ปีงบประมาณ รวม 

2558 2559 2560 2561 2562  
1. นิเทศศาสตร์ หน่วย: พันบาท 
1.1 การส่ือสาร 
สื่อใหม่ 

รายรับ 
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา  

 2,324.00   2,914.50   3,117.50   3,204.50   4,266.00   15,826.50  

หัก ต้นทุนคงที่  2,045.40   2,727.96   2,487.36   2,576.76   2,669.64   12,507.12  
     ต้นทุนผันแปร  471.17   637.62   502.02   560.88   541.85   2,713.54  
รายรับมากกว่า
ต้นทุน 

-192.57  -451.08   128.12   66.86   1,054.51   605.84  

   1.2 การโฆษณา
และการ
ประชาสัมพันธ์ 

รายรับ 
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา  

2,716.00 2,755.00 2,436.00 2,030.00 3,042.00 12,979.00 

หัก ต้นทุนคงที่  1,131.72   1,168.92   1,219.68   1,260.60   1,302.96   6,083.88  
     ต้นทุนผันแปร  522.54   609.08   388.39   378.40   380.20   2,278.60  
รายรับมากกว่า
ต้นทุน 

1,061.74 977.00 827.93 391.00 1,358.84 4,616.52 

2. บริหารธุรกิจ หน่วย: พันบาท 
   2.1 การจัดการ รายรับ 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา  

12,325.00  14,297.00  17,588.50  14,471.00  19,062.00   77,743.50  

หัก ต้นทุนคงที่  2,598.84   2,834.88   3,006.48   2,711.16   2,813.88   13,965.24  
     ต้นทุนผันแปร  2,543.95   3,667.69   2,702.64   2,569.98   2,305.46   13,789.73  
รายรับมากกว่า
ต้นทุน 

7,182.21 7,794.43 11,879.38 9,189.86 13,942.66 49,988.53 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

หลักสูตร ต้นทุน 
ปีงบประมาณ รวม 

2558 2559 2560 2561 2562  
   2.2 การตลาด รายรับ 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา  

 4,300.00   5,365.00   6,728.00   5,872.50   7,506.00   29,771.50  

หัก ต้นทุนคงที่  1,705.68   1,766.52   1,829.76   1,588.44   1,644.48   8,534.88  
     ต้นทุนผันแปร  917.90   1,212.41   1,062.59   1,059.30   892.45   5,144.66  
รายรับมากกว่า
ต้นทุน 

 1,676.42   2,386.07   3,835.65   3,224.76   4,969.07   16,091.96  

2. บริหารธุรกิจ หน่วย: พันบาท 
   2.3 เศรษฐศาสตร ์
ธุรกิจ 

รายรับ 
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา  

 1,437.50   1,769.00   1,537.00   1,145.50   1,494.00   7,383.00  

หัก ต้นทุนคงที่  2,179.08   2,255.40   2,494.92   2,562.00   2,653.80   12,145.20  
     ต้นทุนผันแปร  328.78   404.20   279.13   241.55   199.06   1,452.72  
รายรับมากกว่า
ต้นทุน 

-1,070.36  -890.60  -1,237.05  -1,658.05  -1,358.86  -6,214.92  

   2.4 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

รายรับ 
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา  

 2,775.00   2,233.00   1,885.00   1,522.50   2,466.00   10,881.50  

หัก ต้นทุนคงที่  1,888.80   1,163.28   1,128.24   1,498.20   1,096.80   6,775.32  
     ต้นทุนผันแปร  609.86   513.70   334.36   305.27   299.32   2,062.51  
รายรับมากกว่า
ต้นทุน 

 276.34   556.02   422.40  -280.97   1,069.88   2,043.67  

3. บริหารธุรกิจ หน่วย: พันบาท 
    3.1 การจัดการ 
โลจิสติกส์ 

รายรับ 
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา  

 2,324.00   5,945.00   6,974.50   7,148.50   9,342.00   31,734.00  

หัก ต้นทุนคงที่  1,146.60   1,740.72   1,822.56   2,494.80   2,238.84   9,443.52  
     ต้นทุนผันแปร  449.29   1,276.43   1,092.17   1,292.06   1,150.85   5,260.79  
รายรับมากกว่า
ต้นทุน 

 728.11   2,927.85   4,059.77   3,361.64   5,952.31   17,029.69  

ที่มา: ผู้วิจัย (2562) 

 
จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรโดยการเปรียบเทียบรายรับกับต้นทุนใน

การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่า 
ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรที ่ม ีความคุ ้มค่าในการบริหารหลักสูตร โดยมีรายรับมากกว่าต้นทุน 

ประกอบด้วย แขนงวิชาการจัดการ รองลงมา คือ แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

130 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามลำดับ ส่วนหลักสูตรที่ไม่มีความคุ้มค่า 
โดยรายรับน้อยกว่าต้นทุน ประกอบด้วย แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและแขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่  

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรที ่ม ีความคุ ้มค่าในการบริหารหลักสูตร โดยมีรายรับมากกว่าต้นทุน 
ประกอบด้วย แขนงวิชาการจัดการ รองลงมา คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ และแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามลำดับ ส่วนหลักสูตรที่ไม่มีความคุ้มค่า 
โดยรายรับน้อยกว่าต้นทุน ประกอบด้วย แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและแขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่  

ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรที ่ม ีความคุ้ มค่าในการบริหารหลักสูตร โดยมีรายรับมากกว่าต้นทุน 
ประกอบด้วย แขนงวิชาการจัดการ รองลงมา คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และแขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ตามลำดับ 
ส่วนหลักสูตรที่ไม่มีความคุ้มค่า โดยรายรับน้อยกว่าต้นทุน ประกอบด้วย แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรที ่ม ีความคุ ้มค่าในการบริหารหลักสูตร โดยมีรายรับมากกว่าต้นทุน 
ประกอบด้วย แขนงวิชาการจัดการ รองลงมา คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ตามลำดับ ส่วนหลักสูตรที่ไม่มีความคุ้มค่า โดยรายรับ
น้อยกว่าต้นทุน ประกอบด้วย แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรที ่ม ีความคุ ้มค่าในการบริหารหลักสูตร โดยมี รายรับมากกว่าต้นทุน 
ประกอบด้วย แขนงวิชาการจัดการ รองลงมา คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และแขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ตามลำดับ 
ส่วนหลักสูตรที่ไม่มีความคุ้มค่า โดยรายรับน้อยกว่าต้นทุน ประกอบด้วย แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 
ตารางท่ี 5 จุดคุ้มทุนในการบริหารหลักสูตรของการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
หลักสูตร/แขนง

วิชา 
2558 2559 2560 2561 2562 

 จุดคุ้มทุน 
นักศึกษา

คงอยู่ 
จุดคุ้มทุน 

นักศึกษา
คงอยู่ 

จุดคุ้มทุน 
นักศึกษา

คงอยู่ 
จุดคุ้มทุน 

นักศึกษา
คงอยู่ 

จุดคุ้มทุน 
นักศึกษา

คงอยู่ 

1. นิเทศศาสตร ์           
   1.1 การ
สื่อสารสื่อใหม ่

183  166 241 201 204 215* 215 221* 170 237* 

   1.2 การ
โฆษณา 
และการ
ประชาสัมพันธ ์

100  194* 103 190* 100 168* 107 140* 83 169* 

2. บริหารธุรกิจ           
   2.1 การจัดการ 228  986* 249  986* 245 1,313* 227 998* 178 1,059* 
   2.2 การตลาด 173  344* 157  370* 150 464* 134 405* 104 417* 
   2.3 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

226  115 202  122 210 106 224 79 170 83 

   2.4 การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย ์

194  222* 104 154* 95 130* 129 105 69 137* 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
หลักสูตร/แขนง

วิชา 
2558 2559 2560 2561 2562 

 จุดคุ้มทุน 
นักศึกษา

คงอยู่ 
จุดคุ้มทุน 

นักศึกษา
คงอยู่ 

จุดคุ้มทุน 
นักศึกษา

คงอยู่ 
จุดคุ้มทุน 

นักศึกษา
คงอยู่ 

จุดคุ้มทุน 
นักศึกษา

คงอยู่ 

3. บริหารธุรกิจ           
3.1 การจัดการโล
จิสติกส์ 

102 166* 153 410* 149 481* 210 493* 142 519* 

รวม 1,206 2,193 1,209 2,433 1,153 2,877 1,246 2,441 916 2,621 

ที่มา: ผู้วิจัย (2562) 

 
จากตารางที่ 5 พบว่าจากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลักสูตรโดยใช้การหาจุดคุ้มทุนจากจำนวน

นักศึกษา ผลการวิเคราะห์ปรากฎดังนี้ 
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ พบว่า ในปีการศึกษาที่มีจำนวนนักศึกษามากกว่า

จุดคุ้มทุน จำนวน 3 ปีการศึกษา ประกอบด้วยปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ. 2561 และปีพ.ศ.2562 ส่วนในปีการศึกษา พ.ศ.
2558 และปพี.ศ.2559 มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่าจุดคุ้มทุนที่วิเคราะห์ได้ 

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการ
จัดการ แขนงวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พบว่า มีจำนวนนักศึกษามากกว่าจุดคุ ้มทุกปี
การศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พบว่า มีจำนวนนักศึกษามากกว่าจุดคุ้มทุน  
4 ปีการศึกษา ประกอบด้วย ปี พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2562 ยกเว้นปีพ.ศ. 2561 ที่มีจำนวนนักศึกษา
น้อยกว่าจุดคุ้มทุนที่วิเคราะห์ได้ 

 

สรุปผล 
การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหลักสูตรระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงราย 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 สามารถสรุปผลได้ดังนี้  
ต้นทุนคงที่ได้แก่ เงินเดือนบุคลากร แขนงวิชาที่มีต้นทุนคงที่สูงสุดทั้ง 5 ปี คือ แขนงวิชาการจัดการ 

รองลงมา คือ แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ และต่ำสุดคือ แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  
ต้นทุนผันแปร แขนงวิชาที่มีต้นทุนผันแปรต่อหน่วยสูงสุด คือ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รองลงมา คือ 

แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และต่ำสุด คือ แขนงวิชาการจัดการ 
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร โดยการเปรียบเทียบรายรับกับต้นทุนของหลักสูตร 

พบว่า หลักสูตรที่มีความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร โดยมีรายรับมากกว่าต้นทุนทุกปีการศึกษา  ประกอบด้วย 
แขนงวิชาการจัดการ แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการ  
โลจิสติกส์ ยกเว้น แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ที่มีรายรับน้อยกว่าต้นทุนในปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีรายรับน้อยกว่าต้นทุนในปีการศึกษา 2560 และแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ มีรายรับน้อยกว่าต้นทุนในทุกๆ ปีการศึกษา 
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การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลักสูตรโดยใช้การหาจุดคุ้มทุนจากจำนวนนักศึกษา หลักสูตรที่มีจำนวน
นักศึกษามากกว่าจุดคุ้มทุกปีการศึกษา ประกอบด้วย แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ แขนงวิชาการ
จัดการ แขนงวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ยกเว้น แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มี
จำนวนนักศึกษาน้อยกว่าจุดคุ้มทุนที่วิเคราะห์ได้ในปี พ.ศ. 2561 แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ที่มีจำนวนนักศึกษา
น้อยกว่าจุดคุ้มทุนที่วิเคราะห์ได้ในปีการศึกษา พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559 และแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ที่มี
จำนวนนักศึกษาน้อยกว่าจุดคุ้มทุนที่วิเคราะห์ได้ทุกปีการศึกษา 

 

อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร โดยการเปรียบเทียบรายรับกับต้นทุน
ของหลักสูตร พบว่า หลักสูตรที่มีความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร โดยมีรายรับมากกว่าต้นทุนทุกปีการศึกษา  
ประกอบด้วย แขนงวิชาการจัดการ แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ แขนงวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ สาเหตุหลักมาจากนักศึกษามีความสนใจเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว และยังเป็นที่นิยมและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

ส่วนหลักสูตรที่ไม่คุ้มค่า ทั้งในแง่ของรายกับเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนและจำนวนของนักศึกษา ได้แก่ 
บริหารธุรกิจ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาเหตุหลักคือ ความสนใจในการเข้าเรียนในหลักสูตรมีน้อย เนื่องจาก
กลุ่มตลาดเป้าหมายขาดความเข้าใจในศาสตร์ของเศรษศาสตร์ และมองว่าเมื่อสำเร็จการศึกษา อาจส่งผลต่อการ  
หางานทำ ส่วนต้นทุนคงที่ มีตัวเลขสูงเนื่องจากอาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 90 และมีตำแหน่งทาง
วิชาการจำนวนมาก ซ่ึงไม่สมดุลกับรายรับที่เกิดจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียน 

ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงราย ไม่ว่าจะใช้การหาความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร โดยมีรายรับมากกว่าต้นทุน หรือใช้การหา
จุดคุ้มทุนจากจำนวนนักศึกษา ซึ่งจะสอดคล้องกับ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2562) ที่ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์ 
จุดคุ้มทุน (Break-even Point หรือ BEP) เมื่อรายรับอยู่ต่ำกว่าระดับจุดคุ้มทุน จะส่งผลให้เกิดผลขาดทุน ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาจำนวนนักศึกษาคงอยู่กับจำนวนนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน จะเห็นได้ว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จะไม่มีความคุ้มค่าและความคุ้มทุน เนื่องจาก มีจำนวนรายได้น้อยกว่ารายรับและมีจำนวน
นักศึกษาน้อยกว่าจุดคุ้มทุนที่วิเคราะห์ได้  
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คำแนะนำ ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ ผู้ วิจัย
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ขอขอบพระคุณผู ้เชี ่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธมน  บุญยราศรัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ เบญจกรณ์ และอาจารย์ ดร.พีรญา ชื่นวงศ์ ที่ได้ช่วยตรวจความเที่ยงตรงของ
เครื ่องมือ เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อเรื ่องที่ศึกษา ความสมบูรณ์และสามารถนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตาม
วัตถุประสงค์อย่างครอบคลุม 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างผู้ประกอบการดำเนินกิจการเพื่อสังคมสำหรับหนุน

เสริมระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ที่สามารถพัฒนากลไกการบริหารจัดการขยะชุมชน เป็นการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างนักวิจัย อบต.ป่าคา และชุมชน มีการดำเนินงาน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1)การศึกษาบริบทการบริหาร
จัดการขยะของพื้นที่ 2)การประสานแกนนำในการบริหารจัดการขยะ 3)การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) การถอด
บทเรียน 5) การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการขยะและ6) การสร้างผู้ประกอบการขายขยะรีไซเคิล 

ผลการวิจัยพบว่า การจัดการขยะของ อบต.ป่าคา ดำเนินการด้วยการจัดการขยะจากต้นทาง คือ ครัวเรือน 
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการขยะของชุมชน จากนั้น ใช้วิธีการถ่ายทอดวิธีการจัดการขยะทั้ง  4 ประเภท และการ
คัดแยกขยะรีไซเคิล ให้แก่ประชาชนและมีการนัดหมายเพื่อรับซื้อขยะรีไซเคิลผ่านผู้ประกอบการรับซื้อขยะในพื้นที่
คือ ร้านรุ่งโรจน์รีไซเคิล ทั้งนี้ การสร้างผู้ประกอบการรับซื้อขยะรายใหม่โดยคัดเลือกร้านรุ่งโรจน์รีไซเคิล ซึ่งทำธุรกิจ
รับซื้อขยะรีไซเคิล ด้วยหลักการที่ว่าผู้ประกอบการควรต้องมีสถานที่ประกอบกิจการที่เพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้าที่
ดี มีการวางแผนการขายที่ไม่กักตุนสินค้า มีเงินทุนหมุนเวียนที่เป็นเงินสด การระบุการวันเวลาในการรับซื้อที่ชัดเจน
และมีป้ายแสดงราคาสินค้าที่รับซื้อให้ประชาชนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน อีกทั้ง ต้องเป็นผู้ยึดถือเรื่องการค้าที่เป็น
ธรรม จึงควรได้รับการเชิดชูเกรียติจากภาครัฐว่าร้านรุ่งโรจน์รีไซเคิล เป็นร้านที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชม 

ดังนั้น การบริหารจัดการขยะในชุมชน จะประสบความสำเร็จได้ ต้องเกิดจากตัวของผู้ประกอบการรับซื้อ
ขยะรีไซเคิล ที่ต้องมีคุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจ มีความขยัน อดทน ประหยัด มีจิตอาสา ต้องการช่วยเหลือ
ชุมชน มีทัศนคติที่ดีในอาชีพ มีสถานที่ประกอบธุรกิจ และที่สำคัญคือ ต้องมีแนวคิดการค้าที่เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ
ผู้คัดแยกขยะรายย่อย รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในการะบวนการจัดการขยะ อีกทั้งทาง อบต. หรือหน่วยงาน
ราชการ ควรให้การสนับสนุนด้วยการยกย่องเชิดชู การประกอบอาชีพที่ช่วยเหลือสังคม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้แก่ผู้ประกอบการในการประกอบอาชีพให้อยู่ในกระบวนการจัดการขยะต่อไป 

 
คำสำคัญ : ผู้ประกอบการดำเนินกิจการเพื่อสังคม,  การจัดการขยะ,  ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
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Abstract 
This research aim to study the model of manufacturing social enterprise for supporting 

community participation in the garbage management of Bpaka Sub-District Administrative 
Organization (S-DAO), which was able to develop into a mechanism for the community garbage 
management. This study was a participatory research that was collaborating between the 
researchers, Bpaka S-DAO and community. Research operations included six procedures, and they 
were: 1) to study the area context, 2) to coordinate with the leaders, 3) to contact for the 
knowledge sharing, 4) to proceed the learning lessons, 5) to create the model and 6) to instruct 
the entrepreneur salesperson.  

The research result was found that the garbage management context of Bpaka S-DAO: 
were the guidelines from the point source that was the households, Moreover, these 
communicating four methods of garbage management and waste were recycling separation to 
public, setting an appointment for purchasing the recyclable wastes. By the local entrepreneue for 
supporting community participation in the garbage management was Rungreng Recycle. 

In addition the new entrepreneur buyer that was deciding to indicate Rungreng Recycle 
Shop because the shop was operated following the principles which were about having the firm 
of business that had a good product storage and place, plan without hoarding goods, cash enough 
as revolving capital, arrangement for buying clearly and price tags for noticeably understanding; 
moreover, the shop must beon the abidance of fair trade. It found that this shop had all principles, 
so that the shop should beglorified by the government to notice its serving the benefit for the 
community and social. 

Therefore, a garbage management inside the community would be successful of 
management if it was originated by entrepreneurial buyers of recyclable wastes. The entrepreneur 
must be on the characteristics such as: a diligent, patience, frugality, volunteer spirit to help a 
community, good working attitude about the career and having enough business places. More 
important characteristics werehaving the concepts of fair trade and no taking advantage from small 
merchants or other stakeholders on the processes of garbage management. Thus, the 
entrepreneurial buyers were such a professional sacrifices to help for livable society, so that S-DAO 
or another government should support them by glorification from responding their social service 
career in order to create a morale and encouragement for them to be continuing their career in 
the processes of garbage management. 

 
Keyword : Social Enterprise,  Garbage Management,  Community Participation. 
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บทนำ 
ปัจจุบันพื้นที่มีการขยายตัวของชุมชนจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยก็เพิ่มขึ้นเป็นเงา

ตามตัว จากการที่ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และการจัดเก็บหรือการจัดการขยะมูลฝอยไม่สามารถรับมือกับ
จํานวนขยะมูลฝอยที่ตกค้าง ทําให้ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน โดยปริมาณขยะทั่วไปในปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของประเทศไทย  27.06  
ล้านตันต่อวัน ซึ่งคิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ : ออนไลน์) จาก
ปัญหาของขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรงทั้งในชุมชนเมือง
และชนบท ทําให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยอาศัยความร่วมมือของ
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย และการปลูกฝังจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมแก่ชุมชน โดยการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดการขยะ เพื่อให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้
และเกิดจิตสํานึกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรตั้งแต่ การลดปริมาณของเสียที่แหล่งกําเนิด ตลอดจนการนํากลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ และกําจัดขั้น
สุดท้ายตามหลักการดําเนินงาน ด้าน3Rsคือการลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนํากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) โดยเนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (ปรเมษฐ ห่วงมิตร, 2550) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับ สสส. ได้จัดโครงการวิจัยร่วมกับเครือข่าย อบต. เจดีย์ชัย และ
เครือข่าย อบต.บัวใหญ่ ทวนสอบข้อมูลสถานการณ์ปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของเครือข่าย 42 พื้นที่ เมื่อวันที่ 5 
กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โดยให้แต่ละพื้นที่สำรวจปัญหาของตนเองพบว่า อบต.ป่าคา มีปัญหาในเรื่องการขาด
ผู้ประกอบการรับซื้อขยะ ส่งผลให้การรณรงค์การคัดแยกขยะของชุมชนขาดความยั่งยืน   

ตำบลป่าคาอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดน่าน ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ประชากรทั้งหมด 5,025 คน 
จำนวนที่อยู่อาศัยมี 1,562 หลังคาเรือนบริบทของชุมชนป่าคา ใกล้ตัวเมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยว ถือได้ว่าเป็นชุมชน
เมืองที่มีการขยายตัวของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ ด้วย
ประชากรที่มีมากมีการขยายตัวของชุมชน ประชาชนนิยมใช้สินค้าในการอุปโภคบริโภค ที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นพลาสติก 
กระดาษ เมื่อเหลือใช้ก็ จะทิ้งทำให้เกิดปัญหาเรื่องการจัดการขยะยังไม่ถูกวิธี ตามงานเทศกาล ประเพณีต่าง ๆ ที่มี
การรวมตัวของผู้คน การบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภค ก็จะยิ่งทำให้เกิดขยะทั่วไป ที่การจัดการขยะประเภทนี้คือจะ
นำไปสู่บ่อขยะ จึงมีแนวโน้มที่บ่อขยะเต็ม การจัดการบ่อขยะไม่ถูกวิธี พื้นที่ของบ่อขยะไม่เพียงพอต่อปริมาณการ 
ทิ้งขยะ (อบต.ป่าคา : ออนไลน์) 

ทางอบต.ป่าคาเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการวางแผนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวโดยมอบหมายให้แต่
ละหมู่บ้าน มีการจัดการขยะที่ถูกวิธี ด้วยบริบทของชุมชน เป็นวัฒนธรรมไทยลื้อ วิถีชีวิตเป็นผู้ที่มีความรักความ
สะอาด อบต.จึงได้มีการรณรงค์ให้มีการจัดการขยะจากครัวเรือน รณรงค์ให้ในงานต่างๆ ให้ปลอดจากขยะ จากเดิมที่
มีการใช้ขนมแจกเป็นแบบซอง นม น้ำหวาน ที่เป็นกล่อง ก็ได้รณรงค์ให้มีการใช้ขนมที่ห่อจากใบตอง หรือ ทำ
น้ำหวาน นมถั่วเหลือง ข้าวต้ม ก๋วยเตี๋ยว ใช้ภาชนะ คือ จาน ช้อน ที่สามารถล้าง และนำมาใช้ซ้ำได้ การรณรงค์
เหล่านี้ได้รับผลตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี ความร่วมมือของการทำงานเป็นผลจาก ผู้นำชุมชน อสม. ที่เป็นแกนนำ
ในการทำงาน การเข้าสู่กระบวนการการจัดการขยะ จึงได้เริ่มจากการฝึกอบรม อสม. และแบ่งกลุ่มการดูแลในแต่ละ
ครัวเรือน โดย อสม.จะนำความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการคัดแยกขยะไปถ่ายทอดให้กับครัวเรือนได้มีความรู้ในการ
จัดการขยะทั้ง 4 ประเภทเมื่อครัวเรือนมีการคัดแยก อบต.ให้นโยบายแกนนำให้มีการจัดการรับซื้อขยะให้บริหาร
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จัดการตามความเหมาะสมเมื่อมีการคัดแยกขยะตามครัวเรือน ส่งผลให้มีรถเร่ ที่มาจากที่ อื่นมารับซื้อขยะรีไซเคิล
มากขึ้นทาง อบต. ไม่ได้ห้ามในการขาย ใครอยากขายก็ สามารถขายได้ ดังนั้น เมื่อมีการจัดโครงการตลาดนัดขยะ  
รีไซเคิลเพื่อให้ ครัวเรือนนำขยะมาขายให้ส่วนกลาง จึงไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากมีขยะน้อย  

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างผู้ประกอบการดำเนินกิจการเพื่อสังคมสำหรับหนุนเสริมระบบบริหารจัดการ

ขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม อบต.ป่าคา จ.น่าน 
 

แนวคิดและทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ขยะ หรือขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งของที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตรวมถึงการ

ใช้งานอย่างเหมาะสมในระดับหนึ่งของคนทุกกลุ่มทุกช่วงเวลาที่มาจากทุกสถานที่ ได้แก่ อาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย 
สถานที่ทำการ โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตร ตลาด ร้านค้า และบนถนน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ในอีก
รูปแบบหนึ่งที่อาจจะเป็นนวัตกรรม เป็นพลังงานใหม่ และอื่นๆ ตามความเหมาะสมของสิ่งที่เหลือนั้นๆ ของคน  
ทุกกลุ่มในช่วงเวลาต่อมา ณ สถานที่ใหม่หรือสถานที่เดิมก็ได้ ยกเว้นอุจจาระและปัสสาวะของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูล 
สิ่งของที่เหลือใช้ ได้แก่ กระดาษทุกชนิด ขวด แก้ว เศษผ้าทุกชนิด เศษไม้ เศษอาหาร เศษยางและหนัง เศษกระจก 
พลาสติกทุกชนิด กระป๋องทุกชนิด เศษวัสดุก่อสร้าง กิ่งไม้ ใบไม้ มูลสัตว์ ซากสัตว์ ซากพืชผักผลไม้ ขยะติดเชื้อและ
สารเคมี (อารมณ์ บุญเชิดชาย, 2549, น.9; และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2551, น.1) 

การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ในหลักการ 3Rs คือ 
(1) Reduce ใช้น้อยหรือลดการใช้ โดยใช้เท่าที่จำเป็น เช่น ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกในการใส่ของ 

ใช้ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ใบเดียวแทนการใช้ถุงพลาสติกใบเล็กหลายใบ ใช้แก้วน้ำเซรามิกแทนแก้วพลาสติกหรือแก้ว
กระดาษ ตามที่ภานุ พิทักษ์เผ่า , (2549) ได้กล่าวว่า หลีกเลี่ยงสิ่งของที่ย่อยสลายยาก หรือใช้ให้น้อยลง ได้แก่ 
พลาสติกและโฟม ซึ่งสุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และนันทพล กาญจนวัฒน์ , (2543, น.8) หมายถึง การลดปริมาณขยะด้วย
การเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยท่ีสุด 

(2) Reuse ใช้ซ้ำ การใช้ซ้ำเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอย่างรู้คุณค่า โดยการนำ
ผลิตภัณฑ์ที ่ใช้งานไปแล้วแต่ยังสามารถใช้งานได้ นำกลับมาใช้อีก เช่น การใช้ถ่านไฟฉายแบบชาร์จใหม่ 
(Rechargable Battery) การใช้กระดาษซ้ำทั้ง 2 หน้า และใช้กระดาษหน้าที่ 3 ได้อีก เช่น พับเป็นถุงใส่สินค้าที่เป็น
ของใช้ชนิดแห้ง และทำเป็นกระดาษพิมพ์อักษรเบรลล์ (Braille Code) สำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นต้น การนำ
ขวดแก้วเก่ามาทำความสะอาดกลับมาใช้บรรจุภัณฑ์ใหม่ในระบบโรงงาน ฯลฯ ตามที่ภานุ พิทักษ์เผ่า , (2549) ได้
กล่าวว่า การใช้ซ้ำ เพื่อให้มีการใช้วัสดุต่างๆ อย่างคุ้มค่าก่อนทิ้ง เช่น การใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า การนำกล่อง
พลาสติกมาบรรจุของต่างๆ 

(3) Recycle แปรรูปใช้ใหม่ สำหรับบรรจุภัณฑ์บางประเภทอาจจะใช้ซ้ำไม่ได้ จะมีการนำไปขายให้กับซา
เล้งหรือร้านรับซื้อของเก่า ส่งไปขายต่อให้กับโรงงานสำหรับแปรรูป เพื่อนำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น การนำ
ขวดพลาสติก PET มาหลอมเป็นเม็ดพลาสติก นำเศษกระดาษมาแปรรูปเป็นเหยื่อกระดาษ เพื่อผลิตกระดาษใหม่ใน
รูปแบบกระดาษสารีไซเคิล ฯลฯ นำเศษแก้วมาหลอมแล้วขึ้นรูปขวดแก้วใหม่ นำเศษอะลูมิเนียมมาหลอมเป็น
ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม ซึ่งสุนีย์ มัลลิกะมาลย์, (2543, น.8) หมายถึง การแปลงผลิตภัณฑ์ที่ทิ้งแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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และเพิ่มอีก 2 Rs คือ Reject หมายถึง การปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ยากต่อการกำจัด และ Response หมายถึง ผู้
ทิ้งขยะตอบรับที่จะมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการลดปริมาณ
ขยะ โดยการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้งและนำขยะบางประเภทกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 
(1) ร้านรับซื้อของเก่ารายย่อย (Small scale recycle shops) ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ 

ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลหรือสุขาภิบาลทำหน้าที่รับซื้อวัสดุที่ขัดแยกออกจากกองมูลฝอยอาจเป็นกลุ่มคนที่มี 
จิตอาสา รับอาสาในการับซื้อขยะรีไซเคิล จากกระบวนการคัดแยกขยะจากครัวเรือน  

(2) สามล้อรับซื้อวัสดุเหลือใช้ตามบ้าน (3-wheeler) ทำหน้าที่รับซื้อวัสดุเหลือใช้ตามบ้านร้านค้าหรือ
หน่วยงานต่างๆ แล้วนำไปขายต่อให้แก่ร้านรับซื้อของเก่าต่อไปอย่างไรก็ตามผู้ที่ทำการขุดคุ้ยหาเศษวัสดุต่างๆ  ตาม
ถังรองรับขยะมูลฝอยริมถนนหรือหน้าบ้านก็อาจเป็นบุคคลเดียวกับสามล้อรับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ตามบ้าน  

(3) ร้านรับซื้อของเก่า (Jung shops) เป็นร้านที่ทำการจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายเพื่อทำ
หน้าที่รับซื้อขวดกระดาษ เศษพลาสติกเศษโลหะ จากสามล้อรับซื้อวัสดุเหลือใช้แล้วนำกลับมาปรับปรุงคุณภาพวสัดุ
ดังกล่าวเล็กน้อยจึงไปขายต่อให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม 

(4) พ่อค้ารับซื้อของเก่ารายใหญ่ (Wholesaler) จะทำสัญญากับโรงงานอุตสาหกรรมเช่นโรงงานผลิตเยือก
กระดาษโรงงานผลิตแก้วโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโรงงานผลิตเหล็กและลวดเหล็ก เป็นต้นในการจัดหาขวดแก้ว
กระดาษพลาสติกโลหะและอื่นๆ ตามปริมาณชนิดและคุณภาพที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องการหลังจากนั้นพ่อค้า  
รับซื้อของเก่ารายใหญ่จะออกไปกว้านซื้อวัสดุดังกล่าวจากร้านรับซื้อของเก่ารายย่อย (Small scale recycle 
shops) และร้านรับซื้อของเก่า (Jung shops) พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพของวัสดุนั้นจนได้ปริมาณชนิดและคุณภาพ
ตามที่ต้องการแล้วจึงจัดส่งให้โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใช้เป็น วัตถุดิบในการผลิตสินค้าต่อไป 

(5) โรงงานอุตสาหกรรม (Industry) โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในระบบ waste material exchange จะ
ทำหน้าที่รับซื้อวัสดุเหลือใช้และของเสียจากกระบวนการผลิตมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าหรือขายต่อไปยัง
โรงงานอื่นๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์จากของเสียดังกล่าว 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) เป็นแนวทาง

ศึกษาโดยวิธีการให้บุคคล อธิบายเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆ ที่ตนเองประสบมาโดยมีฐานความคิดว่ามนุษย์จะ
รู้ดีในเรื่องที่ตนเองมีประสบการณ์มาก่อน โดยการศึกษาในพื้นที่ อบต. ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน โดยมีขั้นตอนการ
ดำเนินงาน ดังนี้ค้นคว้าข้อมูลทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย 

วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาตัวแปรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปหาข้อมูลรูปแบบ ของผู้ประกอบการที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 

สร้างผู้ประกอบการโดยวิเคราะห์คุณสมบัติ จากตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาผู้ที่เหมาะสมจะสามารถเป็น
ผู้ประกอบการค้าของเก่า ที่ดำเนินกิจการเพื่อสังคม 

ติดตาม ประเมิน ปรับกลไก รูปแบบเครือข่ายผู้ประกอบการที่เหมาะสมส่งเสริม โดยการจัดหาอุปกรณ์
ต้นแบบ เพื่อช่วยเหลือให้สามารถดำเนินกิจการ ช่วยสร้างเครือข่าย โดยการเสริมแรง มีการเซ็นความร่วมมือ 
ระหว่าง กลุ่ม ผู้ประกอบการ กับ อบต. 
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ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นกลุ่ม อสม. ผู้นำชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคัดแยกขยะ และผู้ประกอบ

อาชีพรับซื้อของเก่าโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ (Snowball Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างในลักษณะ
การสร้างเครือข่ายข้อมูลโดยเลือกจากผู้ให้ข้อมูลหลักคนแรกและเสนอบุคคลอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงต่อไป  ซึ่ง 
ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบไปด้วย 

1. เจ้าของธุรกิจรับซื้อของเก่าที่ประกอบกิจการอย่างถูกกฎหมาย โดยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ขายทอดตลาดและค้าของเก่าตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474  

2. ผู้ประกอบกิจการรับซื้อของเก่าได้แก่รถซาเล้งและรถกระบะรับซื้อของเก่าที่มีหน้าที่เก็บของเก่าตามกอง
ขยะหรือรับซื้อของเก่าตามบ้านเรือนร้านค้าแล้วนำของเก่าเหล่านี้มาขายต่อ 

3. กลุ่มรับซื้อของเก่าที่ดำเนินกิจการรับซื้อของเก่า ที่มาจากการรวมกลุ่มเพื่อสังคม ดำเนินการตาม
โครงการคัดแยกขยะ เช่น อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้รับเหมาจัดการขยะในชุมชน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าบทความวารสารเอกสารวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ต่างๆที่

เกี่ยวข้องรวมถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้เรื่องขยะและอาชีพร้านรับซื้อของเก่าโดยข้อมูลที่ต้องการ 
 2. การสัมภาษณ์จากเจ้าของกิจการร้านรับซื้อของเก่าและผู้ส่งสินค้าให้แก่ร้านรับซื้อของเก่าเพื่อศึกษา

วิธีการประกอบธุรกิจและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์ในเรื่องเหตุผลในการตัดสินใจประกอบธุรกิจร้านรับซื้อของเก่าวิธีการซื้อ -ขายของเก่า
การบริหารจัดการของร้านรับซื้อของเก่า 

3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นการเข้าไปอยู่และปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่ง
ของสถานศึกษาซึ่งเป็นการสังเกตด้วยตัวผู้วิจัยเองโดยผู้วิจัยเลือกการมีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้สังเกตเข้าร่วมใน 
กิจกรรมและเปิดเผยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ด้านการวิจัยของตนเอง 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ จำแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกจะ

เป็นการศึกษาบริบทของการจัดการขยะของ อบต.ป่าคา เพื่อผู้วิจัยจะได้ทราบข้อมูลสถานภาพของชุมชน ว่ามีบริบท
อย่างไร โดยในพื้นที่ของ อบต.ป่าคา การเริ่มเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะเกิดจากการเติบโตของชุมชนเมือง  
มีปริมาณการทิ้งขยะมากขึ้น ส่งผลให้บ่อขยะเริ่มเต็ม จึงได้มีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะที่จะทิ้งก่อน มีการ
รณรงค์ตามงานต่าง ๆ ให้ขอความร่วมมือให้มีขยะทั่วไปลดลงเช่น อาหารที่ใช้บริการในงานก็ให้ทำเอง เพื่อลดขยะ
ถุงพลาสติก มีการรณรงค์ พูด แนะนำ มากขึ้นตามวัด โรงเรียน เสียงตามสาย และ อสม. เข้าไปให้ข้อมูลตามบ้าน
เพื่อให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะ ต้องมีความสม่ำเสมอในการประชาสัมพันธ์ ผู้นำต้องเข้ มแข็ง  
ใส่ใจ มีความต่อเนื่องในการดำเนินการ ในแต่ละพื้นที่จะมีปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น ในหมู่ที่ 5 มีโรงเรียนท่ีจะมีปัญหา
เรื่องเศษอาหารเหลือ แก้ปัญหาโดยการนำไปเป็นอาหารสัตว์ และใช้วิธีการฝังกลบ กลุ่มผู้สูงอายุ ก็เป็นกลุ่มที่มี
ศักยภาพในการจัดการขยะชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีเวลาว่างอยู่บ้านมาก การจัดการความสะอาดภายในบา้น
จึงถือเป็นหน้าที่หลักของกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ มีองค์ความรู้ มีความรักในการช่วยเหลือ
สังคม ติดปัญหาแค่เพียงสภาพร่างกายที่เป็นผู้สูงอายุ  
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การถอดบทเรียน 
พบว่าด้วยภาระงานของ อสม. ที่มีมากทำงานหลายด้าน ความร่วมมือของชุมชนก็มีอย่างต่อเนื่อง จะ  

ติดปัญหากลุ่มคนบางอาชีพ เช่น ค้าขาย และคนที่ทำงานนอกบ้าน ที่ยังคิดว่า การเก็บขยะเป็นหน้าที่ของ อบต. 
บ้านในเขตเมืองจะไม่มีพื้นที่ในการจัดการขยะอินทรีย์ ไม่มีเวลาเนื่องจากทำงานนอกบ้าน ดังนั้น คนกลุ่มนี้ยังคง
ต้องการให้รถขยะมาเก็บขยะออกไปการรับซื้อขยะรีไซเคิลของกลุ่ม อสม. จะเป็นลักษณะการนัดวันเพื่อให้ครัวเรือน
นำขยะรีไซเคิลมาขาย จากนั้นก็จะนำรถของกลุ่มขนไปขายในร้านค้าขนาดใหญ่ รายได้ที่เป็นกำไร ก็จะนำมาใช้
หมุนเวียนภายในกลุ่มนำมาซื้อของรางวัลเพื่อจับฉลากในวันปีใหม่ และเป็นของขวัญให้กับสมาชิกเพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจในการคัดแยก  

ส่วนที่สองการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการขยะและสร้างผู้ประกอบการรับซื้อขยะรายใหม่ จากการ
ส่งเสริมตามนโยบายการบริหารจัดการขยะของ อบต.ป่าคา โดยแกนนำ อสม. ที่ปลูกจิตสำนึกเรื่องการจัดการขยะนั้น 
เป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนและตระหนักถึงปัญหาเรื่องบ่อขยะ ที่เป็นปัญหามลพิษ การฝังกลบยังไม่ถูกสุขลักษณะ
และยังคงมีการเผาซึ ่งจะเป็นปัญหาเรื ่องควันพิษ จากการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะของครัวเรือนทำให้มี
ผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิลเข้ามาในชุมชนมากขึ้น แต่รถเร่เหล่านี้ จะซื้อเฉพาะสินค้าที่จะสามารถนำไปขายต่อ
ได้ราคาดี อีกทั้งยังให้ราคาต่ำ ส่งผลให้ประชาชนเริ่มมีความรู้สึก ท้อแท้ ในการจัดเก็บและคัดแยก เนื่องจากเก็บไปก็ 
ขายได้ราคาถูกไม่คุ้มกับการต้องมาจัดเก็บ จะมีผลในการบริหารจัดการขยะได้ระยะยาวได้ ดังนั้น ทางอสม.จึง
ประสานกับทาง อบต. จัดตั้งจุดรับซื้อขยะรีไซเคิลเพื่อนำไปขายต่อโดยให้ราคาที่เป็นธรรม ประกอบกับ ร้านรุ่งโรจน์ 
รีไซเคิลมาเปิดกิจการข้างๆ อบต.ทำให้การขนส่งขยะรีไซเคิลของกลุ่มเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น 

การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการขยะ 
ความสำเร็จของการบริหารจัดการขยะชุมชนมีองค์ประกอบหลายส่วน เริ่มจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้อง

ส่งเสริมอย่างจริงจัง มอบหมายงานส่งต่อให้กับ องค์กรส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับชุมชน สามารถปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการให้เหมาะกับบริบทของชุมชน อบต.จะทราบถึง ศักยภาพ ทุน ของชุมชน เพื่อการวางแผนกิจกรรม 
PDCA สร้างเครือข่ายสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการขยะ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีแผนปฏิบัติงานที่ดี 
จนกลายเป็นกลไกของชุมชน ที่มีการวางแผน ออกแบบวิธีการจัดการขยะให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละหมู่บ้าน 
การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคนในชุมชน สร้างให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีรูปแบบการจัดการขยะของประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมกัน สร้างเป็นจิตสำนึกสาธารณะที่มองว่าการจัดการขยะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทุกคนที่ต้องให้ความ
ร่วมมือ มีการจัดกิจกรรมที่สามารถแปรรูปขยะรีไซเคิลให้กลายเป็นของใช้ แปรรูปจากของที่ไม่มีค่าให้เป็นสินค้าที่มี
มูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้เกิดชุมชนที่น่าอยู่ มีกิจกรรมของผู้สูงอายุ และสร้างรายได้เพิ่ม อีกทั้งปริมาณขยะลดลงจากชุมชน 
จากที่ได้สรุปมาจากกระบวนการเรียนรู้นี้จะพบว่า จุดปลายสุดของความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องมีผู้รับซื้อขยะรีไซเคิล 
เนื่องจากกิจกรรมทั้งหมดที่ได้กล่าวมา หากมีการคัดแยก โดยชุมชนแต่ไม่มีคนมารับซื้อ ความร่วมมือของชุมชนจะ
ลดลงแม้ส่งเสริมให้เกิดจิตอาสา สำนึกร่วมกันในการจัดการขยะ ดังนั้น การสร้างผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคลิจึง
มีความจำเป็นอย่างมาก และผู้ประกอบการเองต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการค้าที่เป็นธรรมที่มองเห็นผลประโยชน์
ร่วมกัน จึงจะสามารถนำพาให้การจัดการขยะมีความยั่งยืน สามารถสรุปได้ตามภาพที่ 1 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

141 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบขายขยะรีไซเคิล ของ อบต. ป่าคา 
 
การสร้างผู้ประกอบการขายขยะรีไซเคิล 
หลังจากที่มีร้านค้ารับซื้อขยะรีไซเคิลมาเปิดข้าง อบต. คือร้านรุ่งโรจน์ รีไซเคิล บริหารงานโดยคุณธีรพงษ์ 

เริ่มต้นทำธุรกิจจากการเป็นลูกจ้างของร้านที่เป็นญาติกัน จึงได้เก็บสะสมประสบการณ์การทำร้านรับซื้อของเก่า ขยะ
รีไซเคิลโดยได้ให้ความเห็นว่า การทำร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลจำเป็นต้องมีพื้นที่กว้างเพื่อเก็บสินค้าการเก็บกักตุนสินค้า 
ถึงแม้ว่าการนำสินค้าไปขายครั้งละมาก ๆ จะทำให้ได้เงินดีกว่า หรือการเก็บตุนสินค้าที่มีราคาแพง เช่น ทองแดง 
เหล็ก สังกะสี สินค้าเหล่านี้ หากมีการกักตุนไว้มาก ๆ แล้วนำไปขายในช่วงที่มีราคาดี ก็จะสามารถทำให้ได้ผลกำไรที่
ดี แต่ในทางกลับกันการกักตุนสินค้าจะทำให้เงินทุนหมุนเวียนขาดสภาพคล่อง โดยเฉพาะร้านที่ต้องกู้เงิน มีดอกเบี้ย 
จำเป็นต้องมีการวางแผนการกระจายสินค้าให้ดี เพื่อเป็นการนำเงินทุนที่ได้มาหมุนเวียนใช้ในการทำธุรกิจ เนื่องจาก
ธุรกิจการรับซื้อของเก่านี้ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินสดหมุนเวียน ไม่มีเครดิต การรักษาความสะอาดของโรงเรือน ก็ต้องมี
การรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี มีการขออนุญาตเปิดทำร้านกับทางการ และมีการตรวจสอบสภาพของโรงเรือน 
ต้องมีความสะอาด เนื่องจากร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล มีโอกาสที่จะมีสินค้าที่ไม่สะอาด สะสมเชื่อโรค  

จากการสัมภาษณ์คุณธีรพงษ์ เจ้าของร้านรุ่งโรจน์รีไซเคิล พบว่า การทำธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลที่มีขนาด
ใหญ่ จำเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนที่เป็นเงินสด ต้องมีการวางแผนการทำธุรกิจเป็นอย่างดี เนื่องจากธุรกิจนี้ ต้อง
จ่ายเงินสดให้กับลูกค้าที่นำสินค้ามาขายในทันที ดังนั้นหากผู้ประกอบกิจการวางแผนทางการเงินไม่ดี ก็จะประสบกับ
ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและทำให้เกิดการขาดทุน ทางร้านยึดถือเรื่องการค้าที่เป็นธรรมอันเนื่องจากคนที่นำ
ขยะรีไซเคิลมาขาย ส่วนมากจะมีฐานะยากจน ตนเองก็อยากช่วยเหลือด้วยการให้ราคาที่ดี แต่หากใจดี ช่วยเหลือ
มากเกินไป ทางร้านก็อาจประสบปัญหาทางการเงินได้เช่นกัน จึงยึดถือหลักการค้าที่เป็นธรรม ทางผู้วิจัยได้นำเสนอ 
เกี่ยวกับกับข้อค้นพบในงานวิจัยที่พูดถึงอาชีพ ผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิล เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่ทำให้การ
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บริหารจัดการขยะเป็นไปได้อย่างยั่งยืน และถือว่าเป็นจุดปลายของความสำเร็จของโครงการ เพราะถ้าหากชุมชน 
ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลมาแล้ว แต่ไม่มีการรับซื้อ หรือมีร้านรับซื้อแต่ให้ราคาที่ต่ำ จนผู้คัดแยกรู้สึกว่า การ
คัดแยกขยะรีไซเคิลนี้เป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่า เสียเวลา และเกิดการท้อแท้ ท้อถอย ก็จะทำให้การบริหารจัดการขยะ  
ในภาพรวมเกิดความเสียหายลงได้ ซึ่งคุณธีรพงษ์ ก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ในที่ประชุม จึงได้ให้แกนนำ อสม.ที่มาร่วม
ประชุม กล่าวถึงปัญหาของการรับซื้อขยะว่าประสบปัญหาอะไรบ้าง ส่วนมาก จะเป็นปัญหาในเรื่อง เมื่อรับซื้อขยะ  
รีไซเคิลจากครัวเรือนแล้ว การที่จะต้องขนไปขายนั้น ยังขาดรถที่จะขนส่งไปที่ร้าน และการขนส่งก็มีค่าน้ำมัน ซึ่ง ถือ
เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมาก เนื่องจากการรับซื้อขยะรีไซเคิลนี้เป็นการทำในรูปแบบจิตอาสา ที่ต้องการช่วยเหลือ
ชุมชน ไม่ได้มีค่าตอบแทนอันใด จึงได้ขอให้คุณธีรพงษ์ ช่วยเหลือในประเด็นดังกล่าว ดังนั้นในที่ประชุมจึงกำหนด
วันที่รับซื้อขยะรีไซเคิลเป็นวันที่ตรงกัน เพื่อให้ทางร้านรุ่งโรจน์รีไซเคิล ได้รับสินค้าจากกลุ่ม 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงการประชุมเพื่อตกลงความร่วมมือ 
 
กระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการขายขยะรีไซเคิล ในบริบทของ อบต.ป่าคา เป็นลักษณะของการอาสา

ร่วมใจกันทำ โดยการรวมกลุ่มกันของ อสม. กลุ่มคนที่ต้องการให้ชุมชนของตนเองมีความสะอาด และมีเป้าหมาย 
ในการประกวดหมู่บ้านปลอดขยะ ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันทำงานเพื่อสังคมของ อบต.ป่าคา ถือว่าน่าชื่นชม 
ดังนั้นผู้วิจัยจึง มุ่งประเด็นไปที่การสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับกลุ่มคนทำงาน เนื่องจากกลุ่มแกนนำ อสม. มีภาระงาน 
ที่มาก หลายด้าน มีค่าตอบแทนไม่มาก งานที่ทำในเรื่องการบริหารจัดการขยะนี้ก็เป็นงานที่มาจากจิตอาสา ดังนั้น
ควรมีการให้กำลังใจ และยกย่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน ในกระบวนการวิจัยในที่ประชุม ได้แจ้งให้ทราบว่า 
เพื่อเป็นการกำหนดเป็นข้อตกลงร่วมกันของการประชุมในครั้งนี้ จะมีการเซ็นความร่วมมือ อย่างเป็นทางการ และ
เป็นการเชิดชูเกียรติ ว่าร้านรุ่งโรจน์รีไซเคิล เป็นร้านที่ได้ทำประโยชน์ให้กับ อบต.ป่าคา นั่นคือเป็นร้านค้าที่รับซื้อ
ขยะรีไซเคิลจากการบริหารจัดการขยะในราคาที่เป็นธรรมและมีการให้บริการ ส่งรถของทา งร้านไปรับซื้อตาม 
วันเวลาที่ได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของทางกลุ่ม อสม. ในการประชุมครั้งนี้ทางร้านได้นำเสนอว่า 
ทางร้านรุ่งโรจน์รีไซเคิลนั้น จะรับซื้อสินค้าประเภทใดบ้าง เพื่อเป็นการตกลงร่วมกัน จึ งขอให้ทางงานวิจัยทำ 
แผ่นป้ายไวนิล ติดประชาสัมพันธ์ให้กับหมู่บ้านในจุดที่รับซื้อ และที่ร้านเพื่อเป็นการเข้าใจตรงกันว่า ทางร้านจะ  
รับซื้อสินค้าประเภทใดบ้าง 
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ภาพที่ 3 แสดงการรับมอบป้ายภาพขยะรีไซเคิลที่ทางกลุ่มรับซื้อจากชุมชน 
 

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและบทเรียนจากการดำเนินงาน ที่สำคัญ ได้แก่ ความสำเร็จของการบริหาร
จัดการขยะชุมชนมีองค์ประกอบหลายส่วนมาก เริ่มจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องส่งเสริมอย่างจริงจัง มอบหมายงาน
ส่งต่อให้กับ หน่วยงานขนาดเล็กที่เป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับชุมชน สามารถปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการให้เหมาะกับบริบทของชุมชน อบต.จะทราบถึง ศักยภาพ ทุน ของชุมชน เพื่อการวางแผนกิจกรรมสร้าง
เครือข่ายสำหรับผู้เกี ่ยวข้องในการบริหารจัดการขยะ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีแผนปฏิบัติงานที่ดี จน
กลายเป็นกลไกของชุมชน ที่มีการวางแผน ออกแบบวิธีการจัดการขยะให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละหมู่บ้าน การ
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคนในชุมชน สร้างให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีรูปแบบการจัดการขยะของประชาชนในชุมชน
มีส่วนร่วมกัน สร้างเป็นจิตสำนึกสาธารณะที่มองว่าการจัดการขยะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทุกคนที่ ต้องให้ความร่วมมือ 
มีการจัดกิจกรรมที่สามารถแปรรูปขยะรีไซเคิลให้กลายเป็นของใช้ แปรรูปจากของที่ไม่มีค่าให้เป็นสินค้าที่มี
มูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้เกิดชุมชนที่น่าอยู่ มีกิจกรรมของผู้สูงอายุ และสร้างรายได้เพ่ิม อีกทั้งปริมาณขยะลดลงจากชุมชน 
จากที่ได้สรุปมาจากกระบวนการเรียนรู้นี้จะพบว่า จุดปลายสุดของความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องมีผู้รับซื้อขยะรีไซเคิล 
เนื่องจากกิจกรรมทั้งหมดที่ได้กล่าวมา หากมีการคัดแยก โดยชุมชนแต่ไม่มีคนมารับซื้อ ความร่วมมือของชุมชนจะ
ลดลงแม้ส่งเสริมให้เกิดจิตอาสา สำนึกร่วมกันในการจัดการขยะ ดังนั้น การสร้างผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคลิจึง
มีความจำเป็นอย่างมาก และผู้ประกอบการเองต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการค้าที่เป็นธรรมที่มองเห็นผลประโยชน์
ร่วมกัน จึงจะสามารถนำพาให้การจัดการขยะมีความยั่งยืน 

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงการลงนามความรว่มมือ และรับมอบป้ายสินค้า 
 

ข้อค้นพบในส่วนของปัจจัยเอื้อต่อความสำเร็จ/ข้อจำกัดการสร้างผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิล ตาม
บริบทของ อบต. ป่าคาจากการประชุม สรุปผลกับกลุ่ม แกนนำ อสม.พบว่า ตั้งแต่มีร้านค้ารุ้งโรจน์รีไซเคิลมาเปิดใกล้ 
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อบต. ทำให้มีความกระตือรือร้นในการรับซื้อขยะของผู้ประกอบการรายย่อยเกิดขึ้น มีรถเร่ รับซื้อขยะเข้ามามากขึ้น 
เนื่องจากหากมีการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากหมู่บ้านได้ ก็สามารถนำไปขายที่ร้านได้ทันที ไม่ต้องมีการเก็บกักตุน สินค้า 
และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

 

สรุปผลการวิจัย 
การบริหารจัดการขยะในชุมชน จะประสบความสำเร็จได้นั้น รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการดำเนิน

กิจการเพื่อสังคมแบบมีส่วนร่วมควรมีปัจจัยเพื่อความสำเร็จผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิล ต้องมีคุณลักษณะของ  
ผู้ประกอบธุรกิจ มีความขยัน อดทน ประหยัด มีจิตอาสา ต้องการช่วยเหลือชุมชน มีทัศนคติที่ดีในอาชีพ มีสถานที่
ประกอบธุรกิจ และที่สำคัญคือ ต้องมีหลักการค้าที่เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้คัดแยก ผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิล 
ถือเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือสังคม ดังนั้น ทาง อบต. หรือหน่วยงานราชการ ควรมีการสนับสนุนการประกอบอาชีพนี้ 
ดังเช่น การยกย่อง เชิดชู ว่าเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือสังคม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีกำลังใจในการประกอบอาชีพ และ
อยู่ในกระบวนการของการจัดการขยะต่อไป 

อีกทั้ง การศึกษาบริบทของ อบต.ป่าคา ผู้วิจัยได้ค้นพบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีจิตอาสา
ทำงานด้านการจัดการขยะ ที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิลได้ นอกจากนั้นต้องมี
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ มีความเข้าใจในธุรกิจ มีความต้องการที่จะช่วยเหลือชุมชน มีหลักการค้าที่เป็นธรรม
ไม่เอาเปรียบ ต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพขายขยะรีไซเคิล และต้องมีสถานที่ในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้เ พื่อให้การ
สร้างผู้ประกอบการขยะดำเนินการเพื่อสังคมยังมี ปัจจัยที่ทำให้เกิดความยั่งยืน โดยผลจากการสัมภาษณ์ พบว่าการ
มีบุคคลที่ได้รับการยอมรับนับถือมาทำอาชีพเป็นผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิลนี้ ทำให้ทัศนคติ ของการเป็น
ผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิลเป็นไปในทางที่ดี ได้รับการยอมรับจากสังคม เมื่อผู้วิจัยได้เสริมแรง โดยการพูด
ชมเชย ยกย่องและยอมรับว่าอาชีพการรับซื้อขยะรีไซเคิลนี้ เป็นอาชีพที่ทำเพื่อชุมชน เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของ
กระบวนการจัดการขยะ ทำให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้น ทาง อบต. ซึ่งทำหน้นที่ของภาครัฐ ควรมีการเ ชิดชูเกียรติ  
ยกย่องชมเชย โดยผู้วิจัยได้ประสานกับทาง อบต. ให้มีการประชุมคืนข้อมูลงานวิจัย ที่ได้ค้นพบ โดยได้มีการลงนาม
ความร่วมมือกันระหว่าง ร้านรุ่งโรจน์รีไซเคิล อบต.ป่าคา และผู้วิจัยโครงการ และมอบ ป้ายไวนิล ที่แสดงภาพของ
ขยะรีไซเคิลที่รับซื้อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างต้นแบบผู้ประกอบการขยะดำเนินกิจการเพื่อสังคม 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของ Maslow เกี่ยวกับการเป็นที่ยอมรับ นับถือจาก
สังคมจะสามารถสร้างแรงผลักดันให้เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ ตรงกับข้อค้นพบของผู้วิจัยในเรื่ อง การลงนาม
ความร่วมมือ เพื่อแสดงให้เห็นว่า อบต. และผู้วิจัยเองได้เล็งเห็นว่า กลุ่มผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิลของชุมชนนี้
ได้เสียสละทำเพื่อสังคม และมีจิตอาสาสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1) นักวิจัยที่มีความสนใจเกี่ยวกับการสร้างผู้ประกอบการขยะดำเนินกิจการเพื่อสังคม ควรศึกษาเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการจัดการด้านสุขลักษณะของ พื้นที่โรงเรือนที่ใช้ในการเก็บขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นแนวทางรักษาสุขภาวะของ
ผู้ประกอบการ และชุมชน 

2) ผู้ประกอบการที่ต้องการทำอาชีพขยะรีไซเคิล ควรศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการออกแบบโรงเรือนที่ถูก
สุขลักษณะ เพื่อใช้ในการประกอบการขออนุญาตประกอบธุรกิจขยะรีไซเคิลให้ตรงตามเงื่อนไขขององค์กรที่เกี่ยวข้อง 
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3) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการสร้างธุรกิจขยะรีไซเคิลเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการขยะในชุมชน อย่างยั่งยืน 

 

เอกสารอ้างอิง 
กรมควบคุมมลพิษ. คู่มือสําหรับผู้ประกอบกิจการรับซือของเก่า แนวปฏิบัติทีในการป้องกันผลกระทบต่อสิง

แวดล้อมสาหรับร้านรับซื้อของเก่า. พิมพ์ครังที่ 2 ฉบับปรับปรุง.กรุงเทพฯ: ไดเร็คชันแพลน. 
ขุนทอง ศาลางาม. กลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมมาธิราช. 

ชนัญชิดา พรมแสน. ธุรกิจรับซื ้อของเก่าในจังหวัดปทุมธานี.  สารนิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

ธีรวดี ชมพุทธา. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจรับซื้อของเก่าในเทศบาลนครเชียงใหม่.  การ
ค้นคว้าแบบอิสระปริญญาเศรษฐศาสตร์รมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. 

ปรเมษฐ ห่วงมิตร. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตลาดพร้าว.  ปัญหาพิเศษปริญญา 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550. 

รังสรรค์ ปิ่นทอง. ระบบการซือ้ขายแลกเปลี่ยนของเสียหรือวัสดุเหลือใช้. กรุงเทพฯ:กรมควบคุมมลพิษ, 2535. 
วรนันท์ เก่งรุ่งเรืองชัย. แนวทางการประกอบธุรกิจค้าของเก่า ในจังหวัดระยอง.  การค้นคว้าอิสระ ปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่ วไป) บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นนทบุรี, 2553.   

ไพพร โพธิสุวรรณ. การปรับตัวของผู้ประกอบการค้าภายในตลาดจตุจักร. สารนิพนธ์ปริญญาพัฒนาแรงงานและ
สวัสดิการมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: วิสิทธิพัฒนา, สมไทย วงษ์เจริญ. รวยด้วย
ขยะ. กรุงเทพฯ: โพสต์บุ๊กส์, 2554 สื่ออิเล็กทรอนิกส์. 

กรมควบคุมมลพิษ. สถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2554. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561. 
เข้าถึงได้จาก http://thaipublica.org/report-pollution-  

นีรวรรณ จันทวงศ์. ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ. [ออนไลน์].เข้าถึงเมื่อวันที่ มกราคม 2561.เข้าถึงได้จาก 
http://learners.in.th/blog/2552/218776   

วิฑูรย์ สิมะโชคดี. ธุรกิจและการเป็นผู ้ประกอบการ. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ มกราคม 2561.. เข้าถึงได้จาก 
http://learners.in.th/blog/2552/218776   

วีทรีรีไซเคิล. การทิ้งขยะให้กลายเป็นเงิน. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ มกราคม 2561. เข้าถึงได้จาก http://vrecycle. 
wordpress.com/category 

วีทรีรีไซเคิล. ข้อดี-ข้อเสียของอาชีพรับซื้อของเก่า. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ มกราคม 2561. เข้าถึงได้จาก  
http://vrecycle.wordpress.com/category 

 
  



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

146 

คุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

The Quality of Registration Service at Maptaput Municipality 
Mueang District, Rayong Province 

 
กิตติภัค ดานขุนทด1* ผศ.ดร.โกศล สอดส่อง2 ดร.ชาญยุทธ หาญชนะ3 

Kittipak Dankhunthod1* Asst.Dr.Koson Sodsong2 Dr.Chanyut Hanchana3 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

*E-mail : kittipakdankhunthod@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง 

มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรที่ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านคุณภาพของการให้บริการ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และเรื่องที่ติดต่อ ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 
มาบตาพุด จังหวัดระยอง จำนวนทั้งหมด 70,336 คน กำหนดขนาดตัวอย่างตามวิธีของ Taro Yamane ได้จำนวน 
397 คน และสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดใช้สถิติการแจกแจงความถี ่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์สมการเชิง อนุมาน ได้แก่ การใช้
สถิติ Independent Samples t – test และ One – Way Anova ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 

 
ความสำคัญ : คุณภาพการให้บริการ,  สำนักทะเบียน,  การบริการ  

 

Abstract 
This research the objective is to study the service quality of the Local Registration Office, 

Maptaput Municipality, Mueang District, Rayong Province in 4 aspects. Including service 
process/process steps The staff or personal that provide services Facilities and the quality of service 
Classified by personal factors such as gender, age, education, occupation and contact matters The 
sample population is 70,336 people in Maptaput Municipality, Rayong Province. The sample size 
can be determined by the method of Taro Yamane by 397 people. And Accidental Random 
Sampling By using questionnaires as a tool for Data collection and analyze the data by using 
frequency distribution statistics and percentage, Mean, Standard Deviation and inferential analysis 
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include Independent Samples t-test and One-Way Anova which are used to test hypotheses at the 
significance level of Statistics 0.05 

 
Keyword : Service quality,  Registration Office,  Service 

บทนำ           
การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญ และพยายามผลักดันให้การพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการมีคุณภาพและทั่วถึง ทั้งนี้เนื่องจากสังคมประชาธิปไตยมีพันธกิจ ที่ให้ความสำคัญในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนเป็นอันดับแรกที่รัฐพึงกระทำ และสังคมปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยที่
พุ่งเป้าหมายไปสู่จุดหมายเดียวกัน คือยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางหน่วยงานภาครัฐต้องพัฒนาเศรษฐกิจและระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน รัฐให้ความ
เป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่ นทั้งหลายย่อมมีอิสระในการ
กำหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตน รัฐบาลเป็นเพียง 
ผู้กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งแยกออกมาจากกรมการปกครองเพื่อ
รองรับภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง เทศบาลเป็นหนึ่งในหลาย
หน่วยงานที่นำนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาดำเนินการให้บังเกิดผล 
อย่างเป็นรูปธรรมในเขตพื้นที่ของตนเอง        

ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีสิทธิ์เรียกร้องการบริการ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม ระดับการศึกษาและค่านิยม ประชาธิปไตยที่ท ำให้ประชาชน
เปิดเผยความต้องการของตนให้สังคมรับรู้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับนโยบายการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และคุ้มค่ากับภาษีประชาชน หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จึงพยายามพัฒนางานบริการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
เทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นอีกหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งปัจจุบันการ
บริหารจัดการ และการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองมาบตาพุดนั้น แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการศึกษา 
2) ด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตร 3) ด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุดนั้น เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลโดยตรง ได้แก่ การแจ้งเกิด  
การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งเกี่ยวกับการขอเลขบ้าน และการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน 

ดังนั้น กรมการปกครองได้กำหนดให้สำนักทะเบียนทุกแห่งทำการปรับปรุง และยกระดับ คุณภาพการ
ให้บริการให้ผ่านเกณฑ์ของกรมการปกครอง และให้สำนักทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการปกครองแล้วยกระดับ
คุณภาพการให้บริการให้สูงขึ้น การบริการจึงถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือการ
ปฏิบัติงานราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและความคุ้มค่าในภารกิจแห่งรัฐ โดยมุ่งเน้นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก 
หน่วยงานที่ไม่จำเป็น กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ  การอำนวยความ
สะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน (พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่ นดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545, 2557, หน้า 1-2) ซึ่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศ รวมถึงสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จึงมีนโยบายในการ ให้บริการงานทะเบียนเชิงรุกและภารกิจหน้าที่ของสำนักทะเบียน 
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ประการแรก คือ ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการให้บริการงานทะเบียนของหน่วยงาน 
โดยปรับปรุง พัฒนารูปแบบ ขั ้นตอนการทำงาน เพื ่อให้ประชาชนผู ้ร ับบริการได้ร ับความสะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดเวลา ตลอดจนความเป็นธรรมและเสมอภาคกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติและระบบการจัดการที่ ทันสมัยมาใช้
ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการของ เทศบาล เมืองมาบตาพุด 
อย่างไรก็ตามยังคงเกิดปัญหาการให้บริการประชาชน ซึ่งจะเห็นได้จากการ ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซด์ของทาง
เทศบาลเอง และศูนย์ดำรงธรรมของสำนักงานจังหวัดระยอง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นมาจากด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้มาใช้บริการใน
งานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด จากสภาพปัญหาข้างต้นผู้วิจัยเล็งเห็นถึง
ความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของการบริการสาธารณะและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
ผู้วิจัยโดยตรง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อให้ทราบถึงคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และความต้องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ที่มารับบริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง
มาบตาพุด และเพื่อตอบสนองนโยบายการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการสาธารณะ ด้านคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยจำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และเรื่องที่ติดต่อ 
3. เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล

เมืองเมืองมาบตาพุด 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนัก

ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุดแตกต่างกัน 
2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนัก

ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุดแตกต่างกัน 
3. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนัก

ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุดแตกต่างกัน 
4. ประชาชนที่ติดต่อเรื่องต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของ

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุดแตกต่างกัน 
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ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู ้วิจัยได้กำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้ คือ ศึกษา

คุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ทั้ง 3 ด้านคือ 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 3) ด้าน  
สิ่งอำนวยความสะดวก 4) ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยวัดจากความคิดเห็นของประชาชนผู้มารับบริการเป็นสำคัญ 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2.1) ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการในงานทะเบียน
ราษฎร ระหว่าง เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 จำนวนผู้รับบริการจาก 70,336 คนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองมาบตาพุด 2.2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่เข้ารับบริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตา
พุด จังหวัดระยอง จำนวน 397 คน ได้มาจากการสุ่มโดยใช้สูตรการ คำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน 

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยศึกษาและหาข้อมูลจาก 
ประชาชนที่เข้ารับบริการงานทะเบียนราษฎร ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง 
จังหวัดระยอง จำนวนครัวเรือน 70,336 คน (สถิติจำนวนประชากรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562) 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการศึกษาครั้งนี้ โดยเริ่มการศึกษาตั้งแต่เดือน 16 ตุลาคม - 16 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 (รวมเป็นระยะเวลา 2 เดือน) 

 

กรอบแนวคิดในการทำวิจัย 
ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 

   
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทำวิจัย 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ    
1. คุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด หมายถึง ความคิดเห็นต่อ

คุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยเป็นการ
บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และ 
คุณภาพการให้บริการ             

สภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม       

1. เพศ  
2. อายุ 
3. อาชีพ 
4. เรื่องที่ติดต่อ 
 

คุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง 

จังหวัดระยอง 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
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 1.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการ การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น 
ผู้ที่มาก่อนได้รับการบริการก่อน และการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด     

 1.2 เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ หมายถึง ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ ความเต็ม
ใจ ความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื ่อถือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่ น  
ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ และการให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
 1.3 สิ ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ จุด/ช่อง 
การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความเห็น 
แบบสอบถาม ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โทรศัพท์สาธารณะ ห้องน้ำ น้ำดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ 
และความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม        

 1.4 คุณภาพการให้บริการ หมายถึง การให้บริการที่ได้รับตรงตามต้องการ ความครบถ้วน ถูกต้องของ
การให้บริการ และผลการบริการในภาพรวม        

2. งานทะเบียนราษฎร หมายถึง งานทะเบียนราษฎร ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
เป็นงานทะเบียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ตั้งแต่เกิด 
จนตาย และเป็นเอกสารทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในการรักษาสิทธิและหน้าที่ของราษฎร ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้
ตลอดไปเพื่ออ้างอิงสิทธิต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ได้แก่ การจัดทำทะเบียนบ้าน ทะเบียน
คนเกิด การรับแจ้งการตาย การรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (การปลูกบ้าน การรื้อถอนบ้าน) การรับแจ้งการเกิด การรับแจ้ง
การตาย การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน การจำหน่ายชื่อ การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน 
การคัดและรับรองสำเนาทะเบียนบ้านราษฎร การสอบสวนรับรองบุคคล รวมไปถึงการทำบัตรประชาชนให้กับ
ราษฎร 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        

1. เพื่อทำให้รู้ถึงความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด ในการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ และด้าน
สิ่งอำนวยความสะดวก          

2. เพื่อสามารถนำผลจากการสำรวจไปใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุง แก้ไข ปัญหาและ
อุปสรรค ในการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

 

วิธีการวิจัย           
การวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการศึกษา 2 แบบ คือ       
1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ เอกสาร หน่วยงานราชการ 

หนังสือ บทความ ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย      
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2. การวิจัยแบบสำรวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 1 ชุด ในการ
รวบรวมข้อมูลของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรผู้ให้บริการ และด้าน 
สิ่งอำนวยความสะดวก 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มี

ประชากรจำนวน 70,336 คน (สถิติจำนวนประชากรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุดประจำเดือน
ตุลาคม 2562) โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง
มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 397 คน ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 จากประชากร 70,336 คน 
ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 397 คน คำนวณหาโดยวิธีของ Yamane (1973)  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ผู้ได้รับบริการของสำนัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ได้กำหนด
กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั้งสิ้นจำนวน 397 ราย โดยดำเนินการ ระหว่าง วันที่ 16 ตุลาคม - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของ

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยทำการศึกษาในเรื ่องของด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้าน
คุณภาพการให้บริการ โดยมีเกณฑ์ระดับความคิดเห็น ให้คะแนน ดังนี้ 

คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก 5 คะแนน 
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับดี 4 คะแนน 
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับค่อนข้างดี 3 คะแนน 
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับค่อนข้างไม่ด ี 2 คะแนน 
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับไม่ดี 1 คะแนน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากประชาชนที่ได้รับบริการงานทะเบียนราษฎร สำนัก 

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้มาใช้บริการ จำนวน 397 คน 
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งจำนวนว่าดำเนินการตอบแบบสอบถาม

ถูกต้องสมบูรณ์ทุกฉบับหรือไม่ ถ้าการตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ครบถ้วนผู้วิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถามใหม่
อีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วนำมาตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้  

3. นำแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และเขียนรายงานผลตามวิธีทางสถิติ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปมาดำเนินการ

วิเคราะห์ระดับทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม มาแจกแจงหาความถี่ หาค่าร้อยละ และหาค่าเฉลี่ยโดยแบ่งระดับ
ทัศนคติเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ค่อนข้างดี ค่อนข้างไม่ดี และไม่ดี เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลของระดับ
คะแนนเฉลี่ยเพื่อวิเคราะห์และแปรผล 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลของประชากรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล

เมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยองซึ่งข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Static) วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลทั่วไปเกี ่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.88 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 49.12 มีอาชีพรับจ้าง/กรรมกร และติดต่อ
ขอรับบริการเรื่องการขอมีบัตรกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย มากที่สุด 

ผลการศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง 
มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยภาพรวม พบว่า โดยภาพรวมคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับดี เมื่อ
จำแนกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 

1) ด้านคุณภาพของการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพต่อการให้บริการงาน
ทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้านคุณภาพของการ
ให้บริการ อยู่ในระดบัดี  เป็นอันดับที่ 1 

2) ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพต่อการให้บริการงาน
ทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้านเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรที่ให้บริการ อยู่ในระดับดี เป็นอันดับที่ 2 

3) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพต่อการให้บริการ
งานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับดี เป็นอันดับที่ 3 

4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพต่อการให้บริการงานทะเบียน
ราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
อยู่ในระดับดี  เป็นอันดับที่ 4 

ผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า อยู่ในระดับดี เมื่อจำแนกเป็นรายข้อได้ 
ดังนี้ 
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1) การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น ผู้ที่มาก่อนได้รับบริการก่อน พบว่าประชาชนมีความคิดเห็น  อยู่
ในระดับดี ประชาชนให้ความสำคัญเป็นอันดับที่ 1 

2) การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ประชาชน
ให้ความสำคัญเป็นอันดับที่ 2 

ผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ พบว่า อยู่ในระดับดี เมื่อจำแนกเป็นรายข้อได้ 
ดังนี้ 

1) ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ประชาชน
ให้ความสำคัญเป็นอันดับที่ 1 

2) ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ประชาชนให้ความสำคัญ เ ป็น
อันดับที่ 2 

ผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า อยู่ในระดับดี เมื่อจำแนกเป็นรายข้อได ้ดังนี้ 

1) ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ประชาชน
ให้ความสำคัญเป็นอันดับที่ 1 

2) จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี ประชาชนให้ความสำคัญเป็นอันดับที่ 2 

ผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในด้านคุณภาพของการให้บริการ พบว่า อยู่ในระดับดี เมื่อจำแนกเป็นรายข้อได ้ดังนี้ 

1) ผลการบริการในภาพรวมพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ประชาชนให้ความสำคัญเป็น
อันดับที่ 1 

2) ความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ประชาชนให้
ความสำคัญเป็นอันดับที่ 2 

 

การทดสอบสมมติฐาน  
ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ดังนี้ 
1) เพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการได้รับบริการงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล

เมืองมาบตาพุด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
2) อายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการได้รับบริการงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล

เมืองมาบตาพุด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
3) อาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการได้รับบริการงานทะเบียนท้องถิ่น 

เทศบาลเมืองมาบตาพุด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
4) เรื่องที่ติดต่อ พบว่าประชาชนที่มีเรื่องติดต่อต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการได้รับบริการงานทะเบียน

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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อภิปรายผล 
ผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎร 
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง อยู่ในระดับดี ผู้ศึกษาได้แบ่งการศึกษา
ระดับคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด ออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้าน กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรทีใ่ห้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และ
ด้านคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งมีคุณภาพการให้บริการเป็นไปอย่างมีความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ 
(เรียงตามลำดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) มีความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีการจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบสะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ ซึ่งส่งผลให้การ
ให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีคุณภาพในการให้บริการ
อยู่ในระดับดี 

 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งนี้ เรื่องคุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง 

จังหวัดระยอง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร กรณีทีมีบุคลากรเข้าใหม่ ควรมีการนิเทศและจัดอบรมเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
2. ควรมีการกำหนดนโยบายเป็นแนวทางในการให้บริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมรวมถึงการ

ประชาสัมพันธ์ หรือติดประกาศ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติของผู้รับบริการไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ อย่างชั ดเจน เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับทราบและบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานพึงตระหนักได้ อย่างเสมอภาพ เท่าเทียมกัน 

3. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. จัดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในเรื่องการให้บริการทุกคน

อย่างเท่าเทียมกัน 
2. มีเอกสารประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนในการติดต่อมีความเหมาะสม 
3. มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ช่วยให้บริการดีขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
4. จัดให้มีความสะอาดและเรียบร้อยทั้งภายในและนอกอาคารทุกชั้น 
5. จัดให้มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service) 
6. จัดช่วงเวลาการให้บริการที่เหมาะสมทั้งภายใน และภายนอกเวลาราชการ 
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ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อให้ทราบถึงความต้องการการได้รับบริการของ ประชาชนในแนวทางที่ประชาชน
ต้องการ เพื่อให้การบริการนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยปัญหาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อให้รู้ถึง
ปัญหาในการให้บริการประชาชน 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ เจตคติและความสามารถในการปฏิบัติงานจนเป็นที่
ประทับใจของประชาชนที่มารับบริการ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมของ

นักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามการศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมของนักศึกษา สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ออกเป็น 5 ด้าน
คือ 1) ปัจจัยด้านสื่อการสอน/เอกสารประกอบการสอน 2) ปัจจัยด้านผู้เรียน 3) ปัจจัยด้านผู้สอนและวิธีการสอน  
4) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนและ 5) ปัจจัยด้านครอบครัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1-2 จำนวน 35 คน  

ผลการวิจัย  
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 91.40 , กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 

คิดเป็น ร้อยละ 74.30 ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 45.70 มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 10,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 48.60 และอุปกรณ์สนับสนุน มากที่สุดได้แก่ โทรศัพท์มือถือ คิดเป็นร้อยละ 65.70  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
1. ปัจจัยด้านสื่อการสอน/เอกสารประกอบการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก 
2. ปัจจัยด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับ มาก 
3. ปัจจัยด้านผู้สอนและวิธีการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก 
4. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก 
5. ปัจจัยด้านครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยปัจจัยรวมท้ัง 5 ปัจจัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก 
 

คำสำคัญ : ปัจจัยที่มีผลกระทบ,  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,  วิชาวัสดุอุตสาหกรรม 
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Abstract 
This research aims to study about factors affecting to learning industry material subject 

achievement of computer technology student. The questionnaire was the main instrument for 
collection data. This work was elaborated through the following 5 factors are 1) instruction 
media/handout factor 2) student factor 3) lecturer and Lecture method factor 4) environment and 
tools support factor and 5) family factor. The sample group of the study consisted of computer 
technology student studying in Years 1-2, 35 students 

The questionnaire were compose of personal factor, male respondent were more, (91.40 
percentage) than female. Study in years 2 (74.30 percentages). The parents are farmers (45.70 
percentages). The parents have monthly income more than 10,000 baths (48.60 percentages). The 
most supportive device learners are Mobile phone (65.70 percentages). 

Results of analysis of all 5 factors 
1) Instruction media/handout factor, arithmetic mean is 4.18, Factors affecting the results 

are high.   
2) Student factor arithmetic mean is 4.06, Factors affecting the results are high. 
3) lecturer and lecture method factor arithmetic mean is 4.15, Factors affecting the results 

are high. 
4) Environment and tools support factor arithmetic mean is 4.00, Factors affecting the 

results are high. 
5) Family factor arithmetic mean is 4.20, Factors affecting the results are high. 
Average of all 5 factors, arithmetic mean is 4.11, Factors affecting the results are high. 
 

Keyword : Factors Affecting,  Learning Achievement,  Industry Material Subject 
 

บทนำ  
การศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2559) นั้น ประกอบ  

ไปด้วยรายวิชาทางด้านอุตสาหกรรมหลายกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีเป็นส่วนที่ช่วยทำให้ผู้เรียนได้รู้
หลักการทำงานพื้นฐานของงานด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะรายวิชา วัสดุอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา
หลักการพื้นฐานของวัสดุอุตสาหกรรม ประเภทของวัสดุ สมบัติของวัสดุ ส่วนประกอบและประโยชน์ของวัสดุ  
หลักการผลิตและกระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานของวัสดุ วัสดุใหม่ทางอุตสาหกรรม รวมทั้ง
วัสดุกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาในวิชานี้จะมีลักษณะที่ค่อนข้างยากในบางหัวข้อ ดังนั้นการศึกษาใน
รายวิชาวัสดุอุตสาหกรรม ผู้ที่เรียนจะต้องตั้งใจเรียนและเอาใจใส่ในการเรียน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนใน
ระดับสูง โดยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับนักศึกษาได้แก่ สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาวิชาเอก
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง และสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  โดยเฉพาะสาขาวิชาเอกเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์บางกลุ่มบางคน จะมีผลการเรียนในรายวิชาวัสดุอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ เมื่อ
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เปรียบเทียบกับผู้เรียนคนอื่นๆ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มีค่า เฉลี่ยร้อยละ 72.5, 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.5, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 59.5) 

สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาวัสดุอุตสาหกรรมประกอบไปด้วยหลายปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านผู้สอน 
ผู้เรียน บรรยากาศการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน เนื้อหาและแหล่งเรียนรู้ รวมไปถึงกระบวนการเรียนการ
สอนที่จะทำให้ผู้เรียนได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

จากสภาพปัญหาการเรียนในรายวิชาวัสดุอุตสาหกรรม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จะทำให้ได้ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมของนักศึกษา สาขาวิชาเอก

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนจากปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

แนวคิดและทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. เนื้อหารายวิชาวัสดุอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2559 
 พื้นฐานของวัสดุอุตสาหกรรม ประเภทของวัสดุ สมบัติของวัสดุ ส่วนประกอบและประโยชน์ของวัสดุ 

หลักการผลิตและกระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานของวัสดุ วัสดุใหม่ทางอุตสาหกรรม รวมทั้ง
วัสดุกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 การแบ่งประเภทของวัสดุ สามารถแบ่งได้หลายวิธี เช่นโดยการกำหนดแบ่งตามคุณสมบัติ แบ่งตาม  
การผลิตหรือการใช้งานวัสดุนั้นๆ ส่วนวัสดุวิศวกรรม (Engineer Materials) แบ่งออกได้ออกเป็น 5 ประเภท แต่ละ
ประเภทจะมีโครงสร้าง สมบัติและความแข็งแรงแตกต่างกันดังนี้ (แม้น อมรสิทธิ,์ 2544) 

 1.1 ประเภทโลหะ (Metallic Materials) วัสดุประเภทโลหะถือว่าเป็นสารอนินทรีย์  จะประกอบ 
ด้วยธาตุที่เป็นโลหะหรืออาจจะมีที่ไม่ใช่โลหะปนอยู่เล็กน้อย มีวาเลนอิเล็กตรอนอยู่ล้อมรอบเหมือนเป็นบริเวณวง  
วาเลนที่ทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวประจุบวกให้อยู่ด้วยกัน คุณสมบัติ นำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดี แสงส่องผ่านไม่ได้ มี
ความแข็งแรงสูง แต่สามารถขึ้นรูปได้ ผิวมีความมันวาว ตัวอย่าง เช่น เหล็ก อลูมิเนียม ทองแดงและตะกั่ว  

 

 
 

ภาพที ่1 วัสดุประเภทโลหะ 
ที่มา : บริษัท สยามเมททอล โปรดักส์ จำกัด (2556) 
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 1.2 ประเภทพลาสติกหรือพอลิเมอร์ (Polymeric Materials) รวมถึง พลาสติกและยาง ส่วนใหญ่จะ
เป็นสารออร์แกนิก กล่าวคือมี คาร์บอน เป็นส่วนประกอบ , มีโมเลกุลใหญ่ และไม่มีผลึก (บางชนิดเป็นแบบผสม
ระหว่างมีผลึกกับไม่มีผลึก) คุณสมบัติ ไม่นำไฟฟ้า บางชนิดเป็นฉนวนความร้อน มีความยืดหยุ่นสูง ความหนาแน่น
น้อย ตัวอย่างเช่น พลาสติก โพลิเอสเตอร ์PVC และยาง  

 

 
 

ภาพที่ 2 วัสดุประเภทพลาสติกหรือพอลิเมอร์ 
ที่มา : Maptaphut Club (MTP Club) (2556) 

 
 1.3 ประเภทเซรามิก (Ceramic Materials) วัสดุประเภทเซรามิกเป็นสารประกอบของธาตุโลหะ 

และไม่ใช่โลหะโดยพันธะเคมี เซรามิกส์ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสารประกอบ  ออกไซด์ คาร์ไบด์ และไนไทรด์ มี
คุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนและไฟฟ้า ทนความร้อนและมีความคงทนในสิ่ง แวดล้อมที่เป็นพิษมากกว่าโลหะและ
โพลิเมอร์ แข็งแต่เปราะ ตัวอย่างเช่น ซีเมนต ์แก้วและอลูมิน่า (สุขอังคณา ลีและสุริยา โชคสวัสดิ์, 2553)  

 

 
 

ภาพที่ 3 วัสดุประเภทเซรามิก 
ที่มา : หจก. พีบแีพค (2556) 

 
 1.4 ประเภทวัสดุผสม (Composite Materials) วัสดุประเภทวัสดุผสม เป็นวัสดุผสมตั้งแต่ 2 กลุ่ม

วัสดุหลักขึ้นไป โดยที่วัสดุผสมจะต้องไม่ละลายซึ่งกันและกัน มีคุณสมบัติจะเป็นการรวมคุณสมบัติที่ดีของวัสดุแต่ละ
ชนิดที่ใส่เข้าไป ตัวอย่างเช่น ไฟเบอร์กลาส (ได้ความแข็งของเส้นใยแก้วผสมความยืดหยุ่นของโพลิเมอร์)  (สุขอังคณา 

ลีและสุริยา โชคสวัสดิ์, 2553) 
 

     
 

ภาพที่ 4 วัสดุประเภทวัสดุผสม (ไฟเบอร์กลาส) 
ที่มา : J.N. TRANSOS (THAILAND) CO.,LTD (2556) 
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 1.5 ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Materials) 
  วัสดุประเภทอิเล็กทรอนิกส์ หรือวัสดุกึ่งตัวนำ เป็นวัสดุกึ่งตัวนำไฟฟ้า เช่น ซิลิกอนบริสุทธิ์ที่ถูก

สร้างขึ้นด้วยวิธีต่างๆ กัน เช่น SILICON CHIP และอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronic devices) ที่ทำจาก
ซิลิกอนนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการผลิต Satellites, Computer, Calculator, Digital watch, Robots เป็นต้น  
(สุขอังคณา ลีและสุริยา โชคสวัสดิ์, 2553) 

 

      
 

ภาพที่ 5 วัสดุประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (ซิลิกอน) 
ที่มา : TMEC Thai Microelectronics Center (2008) 

 
2. รูปแบบการเรียนการสอน 
   ในทางศึกษาศาสตร์ มีคำที่เกี ่ยวข้องกับรูปแบบ คือ รูปแบบการสอน Model of Teaching หรือ 

Teaching Model และรูปแบบการเรียนการสอนหรือรูปแบบ การจัดการเรียนการสอน  Instructional Model 
หรือ Teaching-Learning Model คำว่า รูปแบบการสอน มีผู้อธิบายไว้ดังนี้  

 2.1 รูปแบบการสอน หมายถึง แบบหรือแผนของการสอน รูปแบบการสอนแบบหนึ่งจะมี จุดเน้นที่
เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง รูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบจึงอาจมีจุดหมายที่แตกต่างกัน  

 2.2 รูปแบบการสอน หมายถึง แผนหรือแบบซึ่งสามารถใช้การสอนในห้องเรียน หรือสอน พิเศษเป็น
กลุ่มย่อยหรือเพื่อจัดสื่อการสอน ซึ่งรวมถึง หนังสือ ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง โปรแกรม คอมพิวเตอร์และหลักสูตร
รายวิชา รูปแบบ การสอนแต่ละรูปแบบจะเป็นแนวในการออกแบบการ  สอนที่ช่วยให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่รูปแบบนั้นๆ กำหนด  

 2.3 รูปแบบการสอน หมายถึง แผนแสดงการเรียนการสอน สำหรับนำไปใช้สอนในห้องเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ให้มากที่สุด  แผนดังกล่าวจะแสดงถึงลำดับ ความสอดคล้องกัน 

ภายใต้หลักการของแนวคิดพื้นฐานเดียวกัน องค์ประกอบทั้งหลายได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาและทักษะที่
ต้องการสอน ยุทธศาสตร์การสอน วิธีการสอน กระบวนการสอน ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนและการวัดและ
ประเมินผล รูปแบบการเรียนการสอนมีความหมายในลักษณะเดียวกับระบบการเรียนการสอน  ซึ่งนักการ ศึกษา
โดยทั่วไปนิยมใช้คำว่า “ระบบ” ในความหมายที่เป็นระบบใหญ่ ครอบคลุมองค์ประกอบ สำคัญๆ ของการศึกษาหรือ
การเรียนการสอนในภาพรวม และนิยมใช้คำว่า “รูปแบบ” กับระบบที่ ย่อยกว่า โดยเฉพาะกับ “วิธีการสอน” ในด้าน
ความหมายของรูปแบบการสอน มีผู้ให้ความหมายไว้หลายแง่มุม (ทิศนา  แขมณี, 11 มกราคม 2561) 

3. แนวทางการวัดปัจจัยการเรียนการสอน 
  ปัจจัยที่มีผลกับการเรียนการสอนแบ่งได้เป็นหลายๆด้านได้แก่ ผู้สอน  ผู้เรียน บรรยากาศการเรียนการ

สอน สื่อการเรียนการสอน  เนื้อหาและแหล่งเรียนรู้ (อนุชิต  เอกา,  2559) 
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4. แนวคิดผลสัมฤทธิ์การเรียน 
   ไพศาล หวังพาณิช  ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ (Achievement) หรือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(Academic Achievement) หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เป็น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ที ่เกิ ดจากการฝึกฝนอบรมหรือจากการสอน ซึ่งได้แก่ 
ความจำ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การนำไปใช้ การสังเคราะห์และการประเมินค่า (ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์, 2556) 

 อรวรรณ เจือจันทร์ ให้ความหมายผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้  ความเข้าใจและ
ความสำเร็จในการเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นด้วยคะแนนสอบ  (ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, 2556) 

 มณฑารัตน์  ชูพินิจ ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  ความสำเร็จในการพยายาม
เข้าถึงความรู้ ซึ่งเกิดจากการทำงานที่ต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก ทั้งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกบสติปัญญา
และองค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา แสดงออกในรูปของ คะแนนหรือเกรดเฉลี่ยสะสม ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการวัด
หรือการทดสอบทัว่ไป (ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, 2556) 

 จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้  ความเข้าใจ 
ความสามารถหรือความสำเร็จของนักศึกษาที่ได้จากการเรียนการสอน ซึ่งวัดผลความสำเร็จหรือระดับความรู้
ความสามารถของนักศึกษาว่ามีความรู้มากน้อย จากผลของคะแนน สอบในแต่ละวิชาและประเมินผลออกมาในรูป
ของเกรดเฉลี่ยสะสม (ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, 2556) 

5. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ลำดับที่ สาขาวิชา 
ชั้นปีที่ 1 
(ร้อยละ) 

ชั้นปีที่ 2 
(ร้อยละ) 

เฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

1 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 72 73 72.5 
2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง 63 74 68.5 
3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 58 61 59.5 

 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 อดิศักดิ์  พงษ์พูลผลศักดิ์ ไพบูลย์ เกียรติโกมลและปิยมาศ เจริญพันธุวงศ์. (2554). บทคัดย่อ การวิจัย

เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายในโรงเรียนรัฐ 

กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี 
  การวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนของรัฐ ที่อยู่ในจังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่าง 495 คน สุ่มแบบชั้นภูมิ การเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามและแบบทดสอบ วิเคราะห์ผลด้วยร้อยละ ไคสแคว์และการวิเคราะห์เส้นทาง   

  ผลการวิจัย พบว่า 1) ระยะเวลาในการเดินทางมาศึกษา อาชีพผู้ปกครอง ระดับการศึกษาผู้ปกครอง 

อัตราส่วนระว่างนักเรียนกับครู  วุฒิการศึกษาของครู สถิติการขาดเรียน และวิธีการสอนของครู มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 2) เจตคติที่มีต่อการเรียนส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีผลทางอ้อมผ่าน
การปรับตัวของนักเรียนกับเพื่อน  ความในใจในอาชีพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ความรับผิดชอบ และทักษะพื้นฐานทาง
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คอมพิวเตอร์ การปรับตัวของนักเรียนกับเพื่อนส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน ความสนใจในวิชาชีพส่งผล
โดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและมีผลทางอ้อมผ่านความรับผิดชอบแลและทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์  
ความรับผิดชอบส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีผลทางอ้อมผ่านทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์   
ทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  บศุรา  เต็มลักษมี. (2558). บทคัดย่อรายงานการวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอนและด้าน ครอบครัวต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ สร้างสมการ  ทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 
350 คน โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจำนวน ประชากรโดยกำหนด
ความเชื่อมั่นที่ 95% ของ Yamane (1967) และสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratify Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยค่าเบี ่ยงเบน มาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ (Simple Correlation)  การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบเป็นขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านครอบครัวโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  
2. ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำ 

นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์สังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และด้านครอบครัว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
3. ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอนและด้านครอบครัว ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดสำ นักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  
4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X2) พฤติกรรมการสอนของครู (X5) การควบคุมชั้นเรียน (X6) บุคลิกภาพของครู 

(X7) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน (X8) และรายได้ของผู้ปกครอง (X11) สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (Y) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต10 มีค่าอำนาจพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ 18.2  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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1. ประชากร การวิจัยครั ้งนี้ ประชากร ได้แก่ นักศึกษาชั ้นปีที่ 1-2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวัสดุ
อุตสาหกรรม จำนวน 7 หมู่เรียน  

2. กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 หมู่เรียน ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวัสดุอุตสาหกรรม จำนวน 35 คน  

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที ่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรม  แบ่งออกเป็น  

5 ด้านได้แก่ 1) ปัจจัยด้านสื่อการสอน/เอกสารประกอบการสอน 2) ปัจจัยด้านผู้เรียน 3) ปัจจัยด้านผู้สอนและวิธีการ
สอน 4) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนและ 5) ปัจจัยด้านครอบครัว โดยแบบสอบถามได้ประเมินเนื้อหา
ความเที่ยงตรงเกี่ยวกับเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ผลการประเมินมีค่ามากกว่า 0.5 (0.66-1.00)  

  การประเมินแบบสอบถาม การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรม 
ของนักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยใช้ผลคะแนนจากการแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหา ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลผลคะแนนพิจารณาจาก
เกณฑ์ดังนี้     

 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูล เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้นำเครื่องมือในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม  เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 35 คน และวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม 

 

ผลการวิจัย  
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  กลุ่มตัวอย่างจำนวน 35 คน แบ่งเป็นข้อมูลด้านเพศผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศชาย จำนวน 32 คน

คิดเป็นร้อยละ 91.40 และเพศหญิง จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 ข้อมูลด้านชั้นปี แบ่งเป็นชั้นปีที่ 1 จำนวน  
9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70  และชั้นปีที่ 2 จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 74.30  ข้อมูลด้านอาชีพผู้ปกครอง แบ่งเป็น
อาชีพเกษตรกร จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 45.70 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 

17.10  อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.10 และอาชีพอื่นๆ  จำนวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ   
20.00  ข้อมูลด้านรายได้ต่อเดือน แบ่งเป็นรายได้ต่อเดือน 1,000-5,000 บาท จำนวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.00 

รายได้ต่อเดือน 5,001-10,000  บาท จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 รายได้ต่อเดือน มากกว่า 10,000 บาท 

จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 48.60 และอื่นๆ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.40 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรม ทั้ง 5 ด้าน
คือ ปัจจัยด้านสื่อการสอน/เอกสารประกอบการสอน ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอนและวิธีการสอน ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนและปัจจัยด้านครอบครัว โดยได้เสนออยู่ในรูปตารางดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านสื่อการสอน/เอกสารประกอบการสอน 

ท่ี รายการ X̅ S.D. ผล 
1 สื่อวิชาวัสดุอุตสาหกรรมมีความแปลกใหม่ 4.11 .86 มาก 
2 สื่อที่ใช้เป็นสื่อแบบเคลื่อนไหว 4.02 .95 มาก 
3 สื่อที่ใช้ตรงและเหมาะต่อเนื้อหา 4.31 .75 มาก 
4 เอกสารประกอบการสอนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 4.17 .89 มาก 
5 เอกสารประกอบการสอนมีเนื้อหาตรง 4.28 .71 มาก 

รวม 4.18  มาก 
 
จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยด้านสื่อการสอน/เอกสารประกอบการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ปัจจัยมีผล

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าระดับของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมแล้วปัจจัย  
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ คือ สื่อที่ใช้ตรงและเหมาะต่อเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยคือ 4.31 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมากและข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ สื่อที่ใช้เป็นสื่อแบบเคลื่อนไหว  มีค่าเฉลี่ยคือ 4.02 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก    

  
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้เรียน 
ท่ี รายการ X̅ S.D. ผล 
1 ผู้เรียนมีความสนใจและเอาใจใส่ในเนื้อหา วิชาวัสดุอุตสาหกรรม 4.08 .85 มาก 
2 เวลาเรียนผู้เรียนมีสมาธิตั้งใจฟัง ไม่คุยกันระหว่างเรียน 4.02 1.04 มาก 
3 ผู้เรียนกล้าซักถามเม่ือมีข้อสงสัย 3.94 1.10 มาก 
4 ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนและตั้งเป้าหมายหลังจากเรียนวิชาให้ได้

คะแนนสูง 
4.11 .83 มาก 

5 ผู้เรียนค้นคว้า หาข้อมูลเพิ่มเติมหลังเรียนเสร็จ 3.91 1.12 มาก 
6 ผู้เรียนจดบันทึกและทบทวนเนื้อหาก่อนเรียนในครั้งต่อไป 3.94 .93 มาก 
7 ผู้เรียนใช้อุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนการเรียน เช่น 

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฯ 
4.11 .93 มาก 

8 ผู้เรียนคิดว่าวิชาวัสดุอุตสาหกรรมเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ    
นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4.22 .84 มาก 

9 ผู้เรียนทำกิจกรรมในเนื้อหาวิชาร่วมกับเพื่อน 4.17 .92 มาก 
10 ผู้เรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4.14 .91 มาก 

รวม 4.06  มาก 
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จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
ค่าระดับของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมแล้วปัจจัยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ 

ผู้เรียนคิดว่าวิชาวัสดุอุตสาหกรรมเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญสำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ยคือ 4.22 

ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมากและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  ผู้เรียนค้นคว้า หาข้อมูลเพิ่มเติมหลังเรียนเสร็จ มีค่าเฉลี่ย
คือ 3.91 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก  

 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านผู้สอนและวิธีการสอน  

ท่ี รายการ X̅ S.D. ผล 
1 ผู้สอนให้ความสนใจ/เอาใจใส่ต่อผู้เรียน 4.17 .92 มาก 
2 ผู้สอนใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายขณะสอน 4.14 .97 มาก 
3 ผู้สอนตรวจสอบความรู้ผู้เรียนก่อนเรียน 4.08 1.09 มาก 
4 ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4.00 .90 มาก 
5 ผู้สอนถ่ายทอดให้เห็นสถานการณ์จริง 4.02 1.01 มาก 
6 ผู้สอนเปิดโอกาสให้สอบถามและแสดงความคิดเห็นขณะเรียน 4.28 .82 มาก 
7 ผู้สอนเปิดโอกาสให้เข้าพบและขอคำปรึกษา 4.08 .95 มาก 
8 ผู้สอนมีการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นธรรม 4.02 .89 มาก 
9 ผู้สอนมีการวัดผลอย่างหลากหลาย 4.17 .92 มาก 
10 ผู้สอนตรวจงานและแก้ไขข้อบกพร่องแก่ผู้เรียน 4.22 .91 มาก 
11 ผู้สอนมีความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี  4.37 .77 มาก 

รวม 4.15  มาก 
 
จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยด้านผู้สอนและวิธีการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาค่าระดับของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมแล้วปัจจัยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ผู้สอนมีความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยคือ 4.37 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมากและข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีค่าเฉลี่ยคือ 4.00 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก  

 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุน 

ท่ี รายการ X̅ S.D. ผล 
1 ห้องเรียนมีความเหมาะสมกับการเรียน 4.17 .82 มาก 
2 ห้องเรียนมีอุปกรณ์สนับสนุนเพียงพอ 4.00 .87 มาก 
3 ห้องเรียนมีความปลอดภัยขณะเรียน 4.14 .73 มาก 
4 ห้องเรียนมีบรรยากาศในการเรียนเอื้อต่อการเรียนการสอน 4.11 .79 มาก 
5 มหาวิทยาลัยให้บริการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว 3.71 1.25 มาก 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
ท่ี รายการ X̅ S.D. ผล 
6 มหาวิทยาลัยให้บริการห้องสมุดและเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ

ค้นหาข้อมูลเพียงพอ 
3.88 .96 มาก 

รวม 4.00  มาก 
 
จากตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาค่าระดับของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมแล้วปัจจัยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ห้องเรียนมีความเหมาะสมกับการเรียน  มีค่าเฉลี่ยคือ 4.17 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยให้บริการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคือ 3.71 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก  

 
ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านครอบครัว 

ท่ี รายการ X̅ S.D. ผล 
1 ครอบครัวให้การสนับสนุนการเรียน เช่น เงิน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 4.11 .83 มาก 
2 ครอบครัวให้กำลังใจแก่ผู้เรียน เมื่อมีปัญหา 4.22 .84 มาก 
3 ครอบครัว สอบถามและใส่ใจผู้เรียนสม่ำเสมอ 4.28 .82 มาก 
4 ครอบครัวให้ผู้เรียนช่วยทำงานที่บ้าน 4.17 .89 มาก 
5 ความสนิทสนมระหว่างผู้เรียนกับครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้องหรือ

ญาติ 
4.20 .79 มาก 

รวม 4.20  มาก 
 
จากตารางที่ 6 พบว่าปัจจัยด้านครอบครัว มีค่าเฉลี่ย 4.20 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาค่าระดับของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมแล้วปัจจัยข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครอบครัว สอบถามและใส่ใจผู้เรียนสม่ำเสมอ มีค่าเฉลี่ยคือ 4.28 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก 

และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดครอบครัวให้การสนับสนุนการเรียน  เช่น เงิน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยคือ 4.11 

ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก  
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย  
จากการสอบถามผู้เรียนในรายวิชาวัสดุอุตสาหกรรม  ได้แบ่งปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

รายวิชาวัสดุอุตสาหกรรมได้ออกเป็น 5 ด้านคือ ปัจจัยด้านสื่อการสอน/เอกสารประกอบการสอน ปัจจัยด้านผู้เรียน 

ปัจจัยด้านผู้สอนและวิธีการสอน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุน และปัจจัยด้านครอบครัว ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้ดังนี้  
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ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 91.40  กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 

คิดเป็น ร้อยละ 74.30 ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ 45.70  มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 10,000 

บาท  คิดเป็นร้อยละ 48.60 และผู้เรียนอุปกรณ์สนับสนุนมากที่สุดได้แก่ โทรศัพท์มือถือ คิดเป็นร้อยละ 65.70  
สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 5 ด้านได้ดังนี้ 
1.  ปัจจัยด้านสื่อการสอน/เอกสารประกอบการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก 
2.  ปัจจัยด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก 
3.  ปัจจัยด้านผู้สอนและวิธีการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก 
4.  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก 
5.  ปัจจัยด้านครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยปัจจัยรวมท้ัง 5 ปัจจัย มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.11 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก 
จากผลการวิจัย แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนจากปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควร

ปรับปรุงได้แก่ 
1.  ปัจจัยด้านสื่อการสอน/เอกสารประกอบการสอน หัวข้อสื่อที่ใช้เป็นสื่อแบบเคลื่อนไหว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.02 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก  
2.  ปัจจัยด้านผู้เรียน หัวข้อผู้เรียนจดบันทึกและทบทวนเนื้อหาก่อนเรียนในครั้งต่อไป  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.91 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก 
3.  ปัจจัยด้านผู้สอนและวิธีการสอน หัวข้อผู้สอนใช้วิธีสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.00 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก 
4.  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุน หัวข้อมหาวิทยาลัยให้บริการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.71 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก 
5.  ปัจจัยด้านครอบครัว หัวข้อครอบครัวให้การสนับสนุนการเรียน เช่น เงิน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก 
วิจารณ์ผล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยทั้ง 5 ด้านได้แก่ ปัจจัยด้านสื่อการสอน/เอกสารประกอบการสอน 

ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอนและวิธีการสอน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุน และปัจจัยด้านครอบครัว 

มีผลอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย (บุศรา เต็มลักษมี, 2558) โดยผลการวิเคราะห์ชี้ไปยังปัจจัยด้านครอบครัวเป็นปัจจัยที่
จะมีผลให้ผู้เรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมมากที่สุด   แบ่งออกได้เป็น ปัจจัยด้านผู้เรียน 

ในหัวข้อผู้เรียนคิดว่าวิชาวัสดุอุตสาหกรรมเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญสำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ผู้เรียนเห็น
ความสำคัญของรายวิชาวัสดุอุตสาหกรรม มีเจตคติที่ดีสำหรับวิชานี้ (อดิศักดิ์  พงษ์พูลผลศักดิ์  ไพบูลย์  เกียรติโกมล
และปิยมาศ  เจริญพันธุวงศ์, 2554) โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์สนับสนุนช่วยในการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรม เพิ่มเติม
สื่อที่มีชีวิต สนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตให้รวดเร็วแลเสถียรมากขึ้น ควรได้รับการสนับสนุนจากทางครอบครัวมากขึ้น
และการกำหนดภาระงานเพิ่มเติมจากอาจารย์เช่นกำหนดการทบทวนบทเรียนเตรียมตัวก่อนการเรียนในครั้งถัดไป  

ผลที่ได้จะทำใหผู้้เรียนสนใจที่จะเรียนและได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  
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ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุ อุตสาหกรรม ของนักศึกษาสาขา

วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยปัจจัยทั้ง 5 ด้านได้แก่ ปัจจัยด้านสื่อการสอน/เอกสารประกอบการสอน ปัจจัย
ด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอนและวิธีการสอน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุน และปัจจัยด้านครอบครัว มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย ในส่วนการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรม
หรือรายวิชาอื่นๆ เพิ่มข้ึนนั้นควรได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ใช้งานอย่างเต็มที่ เช่น ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุน ที่จะเป็นสิ่งเร้าทำให้มีผลด้านจิตใจกับผู้เรียนที่
อยากจะทำคะแนนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น อัตราส่วน ระว่างนักเรียนกับผู้สอน
หรือปัจจัยด้านระยะเวลาในการเรียน ก็จะเป็นปัจจัยที่จะเข้ามามีผลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเช่นกัน 
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ข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินการวิจัย  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์และขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความกรุณาให้
คำปรึกษาแนะนำและความช่วยเหลือแก่ผู ้วิจัยและขอขอบพระคุณ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้มา ณ ที่นี้ด้วย 

 

เอกสารอ้างอิง 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต. (2559). หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2559. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. 
ทิศนา  แขมณี . (2016). บทที ่ 1 ความหมายของรูปแบบการเร ียนการสอน.   [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : 

https://www.spu.ac.th/tlc/files/2016/03/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0% 
B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E
0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9
7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2.pdf. (วันที่ค้น 11 มกราคม 2561). 

ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในระดับปริญญาโทของสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

บุศรา  เต็มลักษมี. (2558). บทคัดย่อรายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนัก งานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10. คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา . 

บริษัท สยามเมททอล โปรดักส์ จำกัด. (2556). ผลิตภัณฑ์ เหล็กข้ออ้อย.   [ออนไลน์] , เข ้าถ ึงได้จาก: 
http://www.siam-metal.co.th/Default.aspx?pageid=9. (วันที่ค้น 16 กันยายน 2560). 

แม้น  อมรสิทธิ.์  (2544). วัสดุวิศวกรรม. กรุงเทพ : ท๊อป.  



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

169 

สุขอังคณา  ลีและสุริยา โชคสวัสดิ์. (2553).  เอกสารประกอบการสอน วัสดุวิศวกรรม. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก:  
http://app.eng.ubu.ac.th/~edocs/f20100714sukangkanal28.pdf. (วันที่ค้น 16 กันยายน 2560). 

อดิศักดิ์  พงษ์พูลผลศักดิ์  ไพบูลย์  เกียรติโกมลและปิยมาศ  เจริญพันธุวงศ์. (2554). บทคัดย่อ การวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนรัฐ กรณี ศึกษาจังหวัดลพบุรี. วารสารการวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน – 
ธันวาคม 2554.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด ทุ่งครุ. กรุงเทพฯ. 

หจก.พีบีแพค. (2556). ผลิตภัณฑ์เซรามิก. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : http://www.pb-pac.com/แก้วเซรามิก
ของพรีเมี่ยม.html. (วันที่ค้น 17 มกราคม 2561). 

อนุช ิต  เอกา . (2559). 7 ปัจจ ัยท ี ่ส ่งผลต่อการเร ียนร ู ้ ได ้อย ่างม ีค ุณภาพ.   [ออนไลน์ ], เข ้าถ ึงได ้จาก : 
https://www.gotoknow.org/posts/418766. (วันที่ค้น 12 มกราคม 2561). 

J.N.  TRANSOS(THAILAND) CO.,LTD. (2556) .  ผล ิตภ ัณฑ ์ ไฟเบอร ์กลาส.  [ออนไลน ์ ] , เข ้ าถ ึ ง ได ้จาก: 
http://www.jn-transos.com/Product/fiberglass.html. (วันที่ค้น 21 มกราคม 2561). 

Maptaphut Club (MTP Club). (2556). ขวดพลาสติก “ใช้ซ้ำ” เป็นอันตรายจริงหรือ. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก:  
http://www.mtpclub.com/main/content.php?page=sub&category=3&id=103.  (ว ันท ี ่ค ้น 17 
กันยายน 2560). 

  



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

170 

การใช้เทคนิคการสอนเพื่อฝึกการคิดและวิเคราะห์ 
กรณีศึกษาการหาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลบ้านมุง 

อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
Practice thinking skills and analyze a case study: A case study of 

finding guidelines for community tourism development 
Tambon Ban Mung ,Noen Maprang District, Phitsanulok Province 

 
ธนพร รังสิกรรพุม1* คู่ขวัญ แสงศิริ2 ยรรยงวรกร ทองแยม้3 มณีรัตน์ นุ่มนิ่ม4 และ นริศรา กลิ่นเจริญ5 

1สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 

5สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 
*E-mail : Thanaphorn.r@psru.ac.th 

 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคกาเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาในยุค

ศตวรรษที่ 21 อีกทั้งพัฒนาการทำงานด้วยการเรียนรู้แบบเป็นทีม (Team – based learning: TBL) ของนักศึกษาสู่
การบูรณาร่วมกับชุมชนสังคม และเพื ่อฝึกให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู ้จากกรณีปัญหา 
(Problem-based Learning: PBL) ซึ่งมุ่งเน้นให้ประยุกต์รูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถนำไปสู่การคิดและ
วิเคราะห์ของนักศึกษาเพื่อให้สามารถเกิดผลงานในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั ่งยืน ผลการวิจัย พบว่า 
นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู ้จากการสอนของอาจารย์ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบทีม (Team 
Teaching Method) ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning: PBL) ซึ่งได้จากการ
ลงพื้นที่กับชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้นักศึกษาสามารถนำข้อมูลจริงของชุมชนทำการคิดและวิเคราะห์ เพื่อสร้างผลงานใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ อันได้แก่ รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน,แผนที่การท่องเที่ยวชุมชน, โปรแกรม
การท่องเที่ยวชุมชน, อัตลักษณ์ของชุมชน และข้อมูลกลุ่มลูกค้าสำหรับแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งนักศึกษาสามารถ
พัฒนาการทำงานด้วยการเรียนรู้แบบเป็นทีม (Team – based learning: TBL) ทำให้ผลงานสำเร็จและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  

 
ความสำคัญ : เทคนิคการเรียนการสอน,  การท่องเที่ยวชุมชน,  การเรียนรู้จากกรณีปัญหา,  การเรียนรู้แบบเป็นทีม 
และวิธีการเรียนการสอนแบบทีม 
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Abstract  
The purpose of this research is to develop teaching and learning techniques to be in line 

with student development in the 21st century, as well as to develop team-based learning (TBL) 
for students to integrate with the community. This can help train students to think critically from 
learning from problem cases (Problem-based Learning: PBL). This focuses on the application of 
teaching and learning styles that can lead to students’ thinking and analysis in order to achieve 
sustainable community development work. The research shows that students can apply knowledge 
from teaching of teachers with team teaching methods and learning styles from problem cases 
(Problem-based Learning: PBL), which is obtained from the area with the local community. Students 
can use real information from the community to think and analyze. In order to create works in the 
development of community tourist attractions, including community tourism patterns, community 
tourism maps, Community Tourism Program, Community identity And customer group information 
for tourist attractions In addition, students are able to develop team-based learning (TBL), that 
making their work successful and truly meeting the needs of the local community. 

 
Keyword:  Techniques for teaching and learning,  Community Tourism,  Problem-based Learning: 
PBL,  Team – based learning: TBL and Team Teaching Method 

 

บทนำ  
การเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ ้น เนื ่องจากโลกในยุคปัจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงสภาพสังคม การใช้ชีวิต รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ผู้เรียนพึงมี
ลักษณะและการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงนี้ โดยเน้นหลักในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ซึ ่งประกอบด้วยการเรียนรู ้ 4 แบบ ได้แก่ การเรียนรู ้เพื ่อรู ้ (Learning  to  know) การเรียนรู ้เพื ่อปฏิบัติได้ 
(Learning to do) การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to live  together) และการเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to 
be) (อดุลย์, 2557) เพื่อให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการหลายภาคส่วนทั้งในแง่ของผู้เรียน อาจารย์ 
สถานศึกษา และชุมชนสังคม เพื่อผลักดันให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนาสังคม 
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยเน้นการปลูกฝังและพัฒนาตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นในสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่กำลังสำคัญในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ดังกล่าวกระบวนการเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning: PBL) จึงเข้ามามี
บทบาทสำคัญกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู ้จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ตรวจสอบ (Cindy E. Hmelo-Silver, 2004) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถที่จำเป็นต่อ
การใช้ความรู้และวิธีที่มีประสิทธิภาพ จบการศึกษาผู้เรียนจะมีทักษะและความเชี่ยวชาญเกิดการต่อยอดการทำงาน
ได้ ลักษณะของการเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning: PBL) คือ 1) การเรียนรู้ควรกำกับโดย
ผู้เรียน 2) การเรียนรู้ควรเลือกจากบริหารทางสังคมที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน 3) อาจารย์หรือครูสอนควรอำนวยความ
สะดวกและแนะนำกระบวนการเรียนให้มีความอิสระแก่ผู้เรียน 4) รูปแบบการเรียนจะค้นหาปัญหาจริงจากการ
เชื่อมโยงบริบทการเรียนรู้กับบริบททางสังคมที่เกิดขึ้นจริง 5)หลังจากค้นหาและระบุปัญหาที่พบเหล่านี้จะใช้เป็น
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เครื่องมือแนะนำเพื่อเข้าถึงความรู้และความสามารถที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหา (Eva M. Romera et al., 2016)  
Cindy E. Hmelo-Silver (2004) ได้อธิบายว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นปัญหาเป็นพื้นฐานจะช่วยให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและสะท้อนมุมมองที่แท้จริง การเรียนรู้จากกรณีปัญหา 
(Problem-based Learning: PBL) ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เรียนในด้าน 1) สร้างฐานความรู้ที ่กว้างขวางและ
ยืดหยุ่น 2) พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 3) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) เป็นผู้ทำงาน
ร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ และ 5) กลายเป็นแรงจูงใจที่จะเรียนรู้จากภายใน แต่จากสภาพความเป็นจริงแล้วการแก้ไข
ปัญหาทุกปัญหาจะต้องอาศัยความร่วมมือในลักษณะต่างๆ 

การทำงานด้วยการเรียนรู้แบบเป็นทีม (Team – based learning: TBL) จึงถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็น
ในการสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกัน ซึ่งนิยมใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียนจากกลุ่มเล็กๆ 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในรูปแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา 
(Problem-based Learning: PBL) (Neil Davidson et al.,2014) และเป็นกลยุทธ์การเรียนการสอนที ่จ ัดขึ้น
สอดคล้องกับกิจกรรมของทีม ด้วยการส่งเสริมการใช้งานและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผ่านการโต้ตอบเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ ในแต่ละภาคเรียน ทั้งนี้รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสำหรับ TBL จะประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ, 
สิ ่งที ่นักเรียนต้องเข้าใจ เกี ่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ตอบคำถามและการแก้ไขปัญหาผ่านกิจกรรมของทีมได้ 
(Elizabeth Avery Gomez et al., 2010) และต้องสอดคล้องกับการสอนของอาจารย์ผู ้สอนยุคการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 การเรียนรูปแบบเป็นทีม (Team-Based Learning: TBL) จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้รูปแบบที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝากการแสดงความคิดเห็นฝากความรับผิดชอบและเรียนรู้บทบาทของ
ตนและผู้อื่นโดยมุง่ความสําเร็จของส่วนรวมเป็นสําคัญ (รุ่งกาญจน์ วุฒิและคณะ,2559) การเรียนการสอนในลักษณะ
นี้อาจารย์ผู้สอนจะมีบทบาทเหมือนอาจารย์ที่ปรึกษาในการแนะนำและชี้แนวทางในการเรียน ซึ่ง กระบวนการวิธี
สอนแบบทีม (Team Teaching Method) จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการบูรณาการอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญใน 
แต่ละด้าน เพื่อร่วมกันทำการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นกำลังสำคัญให้แก่ชุมชนท้องถิ่น  

การท่องเที่ยวถือเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น เชื่อมโยงกับการผลักดันของ
ภาครัฐที่มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่
มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมด้านการบริหาร
จัดการ ตั้งอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2560) โดยจากการศึกษาพบว่า รายได้จาก
การท่องเที่ยวภาคเหนือขยายตัวต่อเนื่อง ในปี 2561 มีนักท่องเที่ยว จำนวน 35.12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.6 
ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 190,557.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.9 ของ
รายได้ท่องเที่ยวทั้งประเทศ รองจาก กรุงเทพฯ ภาคใต้ และภาคตะวันออก โดยปี 2556-2561 (คณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค, 2562) ทั้งนี้ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ถือเป็นพื้นที่เมืองรอง
ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก และยังเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสในการสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับ
ชุมชนท้องถิ่น แต่กลับพบว่ายังขาดบุคลากรท้องถิ่นที่เข้าใจชุมชน สังคมอย่างแท้จริง จึงทำให้ไม่เกิดการผลักดันการ
ท่องเที่ยวและสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ การศึกษาการใช้เทคนิคการสอนเพื่อฝึกการคิดและ
วิเคราะห์กรณีศึกษาการหาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  
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จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของชุมชนท้องถิ่น โดยเริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาทักษะระหว่างเรียน และ
สามารถคิดและวิเคราะห์ต่อยอดผลิตภัณฑ์และแนวคิดต้นแบบสู่ปฏิบัติจริงได้ในที่สุด  

 

วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่นําไปสู่การศึกษาวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 
2. เพื่อพัฒนาการทำงานด้วยการเรียนรู้แบบเป็นทีม (Team – based learning: TBL) ของนักศึกษาสู่

การบูรณาร่วมกับชุมชนสังคม 
3. เพื่อฝึกให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning: 

PBL) 
 

วิธีดำเนินการวิจัย  
สำหรับการศึกษาการใช้เทคนิคการสอนเพื่อฝึกการคิดและวิเคราะห์ตามแนวทางของศุภศิว์ (2561) 

กรณีศึกษาการหาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้
ทำการกำหนดวิธีดำเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ขอบเขตของการวิจัยและผู้มีส่วนร่วมในการศึกษา 
 1) ขอบเขตด้านเนื้อหา: ทีมผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตด้านเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนเพื่อฝึกการคิดและ

วิเคราะห์ด้วยรูปแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning: PBL) และการทำงานด้วยการเรียนรู้
แบบเป็นทีม (Team – based learning: TBL) เพื ่อหาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน อันประกอบไปด้วย 
แหล่งท่องเที่ยว, กิจกรรมการท่องเที่ยว, แหล่งรับประทานอาหาร, การเดินทาง และเส้นทางการท่องเที่ยว, ที่พัก 
และสถานที่จัดกิจกรรม และจุดจำหน่ายของฝากและของที่ระลึก 

 2) ขอบเขตด้านประชากร และผู้มีส่วนร่วมในการศึกษา: ทีมผู้วิจัยได้กำหนดประชากรในการศึกษา 
คือ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน จำนวน 8 คน โดยเป็นกลุ่มที่เลือกพื้นที่การพัฒนาที่ตำบล 
บ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

 3) ขอบเขตด้านพื้นที:่ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
2. ขั้นตอนกระบวนการวิจัย   
 สำหรับการวิจัย เรื่อง การใช้เทคนิคการสอนเพื่อฝึกการคิดและวิเคราะห์ กรณีศึกษาการหาแนวทาง

พัฒนาการท่องเที ่ยวชุมชน ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ทีมผู ้วิจัยได้กำหนดขั ้นตอน
กระบวนการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 ระยะที่ 1 การเตรียมการและรวบรวมข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการและออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน 
 ทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมการในการสอนรายวิชา  GESO105 

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการเรียนในรายวิชานี้ โดยมุ่งเน้น
การบูรณาการศาสตร์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อพัฒนาเทคนิค
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การเรียนการสอนด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์โดยอิงกับบริบททางสังคมและชุมชน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และปัญหาของสังคมและชุมชนและนำข้อมูลประยุกต์สู่การเรียนในชั้นเรียน แสดงดังภาพ 1  

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงการรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชารายวิชา GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 
ขั้นตอนที่ 2 การประสานงานอาจารย์ผู้สอน และชุมชนท้องถิ่น 
ทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดำเนินการประชุมหารือและประสานงานอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ

ในแต่ละด้าน เพื่อกำหนดผู้สอนและวางแนวทางการสอนร่วมกันในรูปแบบวิธีการเรียนการสอนแบบทีม (Team 
Teaching Method) และประสานไปยังผู้นำชุมชนท้องถิ่น อันได้แก่ พัฒนาชุมชน, ผู้ใหญ่บ้าน หรือรองผู้ใหญ่บ้าน
ในหัวข้อแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อทำการกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลต่อการกำหนดการเรียนการสอนและผลงานของนักศึกษาที่สามารถแก้ไข
ปัญหาและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างแท้จริง  

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดสัดส่วนการสอน และบทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการศึกษา 
ทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อกำหนดสัดส่วนการสอนและวางแนวทาง

วิธีการสอนแบบทีม (Team Teaching Method) ทั้งนี้สามารถสรุปสัดส่วนการสอน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน อัน
ได้แก่ 1) การบริหารธุรกิจ 2) เศรษฐศาสตร์ 3) การท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีสัดส่วนการสอนเท่ากับ 30:30:40 
ตามลำดับ นอกจากนั้นยังมีการกำหนดบทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการศึกษา เพื่อสามารถอธิบายแนวทางและ
เป้าหมายของการเรียนการสอนที่ชัดเจน และสอดคล้องกับโจทย์ในการเรียนการสอนของแต่ละเทอมการศึกษา 
แสดงได้ดังตารางที ่1 

 
ตารางท่ี 1 บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาของรายวิชา GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการศึกษา 
อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ชุมชนท้องถิ่น 

-ดำเนินการออกแบบและกำหนดรูปแบบ
การสอนแบบทีม (Team Teaching 
Method) 

-เรียนรู้และศึกษาการเรียนรู้จากกรณี
ปัญหา (Problem-based Learning: 
PBL) 

-บริการและอำนวยความสะดวกในด้าน
ข้อมูล การลงพื้นที่ และให้คำแนะนำตาม
บริบทของชุมชน 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการศึกษา 

อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ชุมชนท้องถิ่น 
-จัดทำแบบทดสอบ ใบงาน และเอกสาร
ประกอบการสอน 

-ฝึกการทำงานด้วยการเรียนรู้แบบเป็น
ทีม (Team – based learning: TBL)
อย่างเป็นระบบ 

-นำผลิตภัณฑ์หรือองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับชุมชนและท้องถิ่น 

-พัฒนารูปแบบการเรียนและกิจกรรม
รูปแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา 
(Problem-based Learning: PBL) 

-ฝึกทักษะการลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูล และ
ประมวลผลข้อมูล 

 

-กระตุ้นและผลักดันให้เกิดการทำงานด้วย
การเรียนรู้แบบเป็นทีม (Team – based 
learning: TBL)ของนักศึกษา 

-พัฒนาผลิตผลงานต้นแบบจากการลง
พื้นที่อย่างมืออาชีพและสามารถ
ถ่ายทอดและนำเสนอผลงานได้ 

 

-ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาในเรื่องการเรียนรู้ 
และการนำเสนอผลงาน 

-แก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน  

- ประสานงานชุมชนและท้องถิ่น เพื่อ
รวบรวมและทำความเข้าใจบริบทชุมชน 

  

-ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน   

 
ระยะที่ 2 การกำหนดรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนแบบทีม (Team Teaching Method) 
ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเนื้อหา การกำหนดรูปแบบการสอนแบบทีม (Team Teaching Method) และ

ผลลัพธ์ของชิ้นงานสำหรับนักศึกษา 
อาจารย์ผู้สอนดำเนินการกำหนดเนื้อหาการสอนในแต่ละส่วน โดยประกอบไปด้วยองค์ความรู้ทางทฤษฎี 

ความรู้เชิงปฏิบัติ รวมไปถึงการคิดวิเคราะห์และประมวลผล สามารถสรุปได้ดังตารางที ่2 
 

ตารางท่ี 2 การกำหนดเงื่อนไขในการเรียนการสอน และลักษณะวิธีการจัดการเรียนการสอน 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข รายละเอียด 

การจัดการเรียนการสอน แบ่งการเรียนด้วยระบบกลุ่ม โดยมีสมาชิกภายในกลุ่มจำนวน 8 คน เพื่อให้แบ่งหน้าที่
ในการทำผลงานได้อย่างชัดเจน และสร้างการมีส่วนร่วมทางการเรียนที่ใกล้ชิดทั้ง
เพื่อนในกลุ่มรวมถึงกับอาจารย์ผู้สอน  

ลักษณะวิธีการเรียนการสอนและการวัดผล เน้นให้ผู ้เรียนมีการทำงานด้วยการเรียนรู้แบบเป็นทีม(Team – based learning 
:TBL) ในลักษณะกิจกรรมกลุ่ม และการทำใบงานระหว่างเรียนควบคู่กับการลงพื้นที่
ปฏิบัติจริงกับชุมชนท้องถิ่น โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาการเรียน โดยคะแนนทั้งหมด
ในรายวิชานี้จะประกอบไปด้วย คะแนนสอบ(20%) , คะแนนใบงาน(30%), คะแนน
นำเสนอผลงานและโปรเจค (30%), จิตพิสัย(10%) และคะแนนการมีส่วนร่วมใน
ห้องเรียน (10%) 

การออกแบบใบงานและวิธีการนำเสนอ
งาน Project 

แบ่งการออกแบบใบงานเป็น 3 ด้านตามสัดส่วนของการสอน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 
ใบงาน และมีการนำเสนองาน Project จำนวน 1 ชิ ้นงาน ซึ ่งประกอบไปด้วย
รายละเอียดเกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยว, กิจกรรมการท่องเที่ยว, แหล่งรับประทาน 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข รายละเอียด 

 อาหาร, การเดินทาง และเส้นทางการท่องเที่ยว, ที่พัก และสถานที่จัดกิจกรรม และ
จุดจำหน่ายของฝากและของที่ระลึก 

การแบ่งความรับผิดชอบในการจัดเตรียม
เอกสารคำสอน และใบงานต่างๆ 

แบ่งความรับผิดชอบในการเป็นอาจารย์ผู้สอนหลัก และอาจารย์ผู้สอนรองในแต่ละ
สัปดาห์ ทั้งนี้แบ่งหน้าที่ในการเตรียมเอกสารการสอนและใบงานตามสัดส่วนที่ตกลง
กัน โดยจะสอดคล้องกับสัดส่วนที่กำหนดไว้ 

รูปแบบการสอบ ดำเนินการออกข้อสอบร่วมกัน และเน้นการเขียนบรรยายและประยุกต์ใช้ร่วมกับการ
ลงพื้นที่จริง 

 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดเตรียม มคอ.3 ของอาจารย์ผู้สอน 
ทีมอาจารย์ผู้สอนจะดำเนินการจัดเตรียม มคอ.3 และแผนการสอน เพื่อทำความเข้าใจให้กับนักศึกษาก่อน

การเรียน และชี้แจงขั้นตอน วิธีการ และการประเมินผลการให้คะแนนสำหรับรายวิชา 
ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบการเรียนการสอนแบบทีม (Team Teaching Method) 
กำหนดวันในการทดสอบการเรียนการสอนแบบทีม(Team Teaching Method) จำนวน 2 ครั้ง โดยทีม

อาจารย์ผู้สอนจะซ้อมบทบาทในการทำหน้าของอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน รวมไปถึงกิจกรรมและใบงานก่อนเริ่มการ
สอน เพื่อให้การสอนในห้องเรียนสามารถดำเนินการได้ในลักษณะหลักวิธีสอนแบบทีม (Team Teaching Method) 
และลดปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างการสอน  

ระยะที ่ 3 วิธ ีการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู ้จากกรณีปัญหา (Problem-based 
Learning: PBL) และการทำงานด้วยการเรียนรู้แบบเป็นทีม (Team – based learning: TBL) 

ขั้นตอนที่ 1 การชี้แจงรายละเอียดและรูปแบบการเรียนการสอน 
ก่อนการเริ่มเรียนในทีมอาจารย์ผู้สอนจะมีการชี้แจงรายละเอียดและรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชา 

โดยทำการอธิบายวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และลักษณะการเรียน พร้อมทั้งมีการทดสอบก่อนและหลังการเรียน เพื่อ
ประเมินความพร้อมและช่วยในการปรับพื้นฐานการเรียนร่วมกันในระบบกลุ่ม  

ขั้นตอนที่ 2 การแบ่งกลุ่มสำหรับนักศึกษากับการทำงานด้วยการเรียนรู้แบบเป็นทีม (Team – based 
learning: TBL) 

เนื่องจากในรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาได้เรียนรู้ การทำงานด้วยการ
เรียนรู ้แบบเป็นทีม (Team – based learning: TBL) เพื ่อให้ฝึกกระบวนการคิดเชิงกลุ ่ม และมีการวางแผน
ระบบงานที่ชัดเจน ทีมอาจารย์ผู้สอนจึงดำเนินการใช้ระบบด้วยการเรียนรู้แบบเป็นทีม (Team – based learning: 
TBL) ด้วยการแบ่งกลุ่มการทำงาน และให้แต่ละกลุ่มระบุหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มให้สอดคล้องกับผลลัพธ์แ ละ
ชิ้นงานตามใบงานที่นักศึกษาต้องดำเนินการ แสดงดังภาพที่ 2 โดยให้ความสำคัญกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
ภายในกลุ่ม ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน และชุมชนท้องถิ่น  
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ภาพที ่2 แสดงการเรียนรู้แบบเป็นทีม (Team – based learning: TBL) ในรายวิชา GESO105 เศรษฐศาสตร์ใน

ชีวิตประจำวัน 
 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนโดยการเรียนรู้จากกรณีปัญหา(Problem-
based Learning :PBL) 

สำหรับในรายวิชา GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ทีมอาจารย์ผู้สอนเน้นการเรียนเพื่อฝึกให้
นักศึกษาสามารถคิดและวิเคราะห์ข้อมูล โดยเริ่มต้นจากการฝึกวิเคราะห์ปัญหาจากในชุมชนท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่
สอดคล้องและตรงกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดยใช้การเรียนรู้จากกรณีปัญหา(Problem-based Learning 
:PBL) ด้วยการตั้งโจทย์การเรียนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้มาใช้
การพัฒนาและแก้ไขโจทย์ท่ีได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถอธิบายขั้นตอนได้ดังภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 แสดงการขั้นตอนรูปแบบเรียนโดยการเรียนรู้จากกรณีปัญหา(Problem-based Learning :PBL) รายวิชา 

GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 
ทั้งนี้ ทีมอาจารย์ผู้สอนจะมีบทบาทเป็นเพียงผู้สนับสนุนการเรียนรู้หรือเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยใช้วิธีสอน

แบบทีม (Team Teaching Method) และมีการเพิ่มองค์ความรู้ในลักษณะการเป็นที่ปรึกษา การบรรยายตามหัวข้อ
ที่กำหนดอย่างเหมาะสม เพื่อใหน้ักศึกษาซึ่งเป็นผู้เรียนเกิดการคิดและวิเคราะห์ร่วมกันอย่างแท้จริง 

ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดใบงาน ชิ้นงาน และการนำเสนองานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Product Prototype) 
ของนักศึกษา 

ทีมอาจารย์ผู้สอนจัดทำใบงานจำนวน 5 ใบงาน โดยแบ่งเป็นใบงานเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนจำนวน 3 ใบงาน ใบงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการตลาดและการวิเคราะห์ลูกค้าจำนวน 1 ใบงาน และใบ
งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเป็นไปในในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงเศรษฐศาสตร์จำนวน 1 ใบงาน เพื่อ
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พัฒนาทักษะทางการคิดและวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาระหว่างการเรียน ร่วมกับการลงพื้นที่จริงร่วมกับชุมชน และ
นักศึกษาจะต้องนำเสนอแผนที่การท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ ในลักษณะของ Final Project เพื่อสะท้อนสิ่งที่ได้รับ
จากการเรียนการสอนทั้งหมด  

ระยะที่ 4 การสรุปและประเมินการเรียนการสอน 
เมื่อนักศึกษาได้ทำการนำเสนอ Final Project เป็นที่เรียบร้อย อาจารย์ผู้สอนจะทำการสรุปการเรียนการ

สอนตลอด 16 สัปดาห์ เพื่อเป็นการทบทวนและสรุปสิ่งสำคัญที่ได้จากการเรียนในห้องเรียน สิ่งที่ได้จากการพบ
อาจารย์เพื่อปรึกษา และการลงพื้นที่ร่วมกับชุมชน ทั้งนี้ทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนจะร่วมกัน
ประเมินผลการเรียน ด้วยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานร่วมกันของผู้เรียนภายในกลุ่ม ตามรูปแบบการประเมิน
การเรียนการสอนดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงการรูปแบบการประเมินการเรียนการสอน 
 

ผลการวิจัย  
ทีมผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลการใช้เทคนิคการสอนเพื่อฝึกการคิดและวิเคราะห์กรณีศึกษาการหาแนวทาง

พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยออกเป็น 
3 ด้าน ดังนี้  

ด้านที่ 1 ผลจากการประเมินตนเองของทีมอาจารย์ผู้สอนในการจัดกิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน
ด้วยวิธีสอนแบบทีม (Team Teaching Method) 

จากจำนวนสัปดาห์การเรียนการสอน 16 สัปดาห์ ทีมอาจารย์ผู้สอนได้กำหนดสัดส่วนการสอน กิจกรรมที่
เชื่อมโยมการสอนกับการปฏิบัติจริง และวิธีในการให้คำแนะนำและการประเมินผลงานของนักศึกษา แสดงได้ดังภาพ
ที่ 5 ซึ่งพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบทีม (Team Teaching Method) ของทีมอาจารย์ผู้สอน 
ในทั้ง 3 ศาสตร์สามารถประยุกต์และบูรณาร่วมกันในการสอนได้เป็นอย่างดี การกำหนดสัดส่วนเนื้อหาการสอนที่
ชัดเจน และการประชุมซักซ้อมการสอนเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู ้สอนหลักในแต่ละสัปดาห์ให้
สอดคล้องการเรียนการสอนที่กำหนด นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงรูปแบบการสอนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทีม
อาจารย์ผู้สอนสามารถหาแนวทางที่เหมาะสมต่อกลุ่มผู้เรียน และสามารถเน้นการเรียนการสอนควบคู่กับการลงพื้นที่
ปฏิบัติจริงที่สามารถทำให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติใบงานและนำเสนอชิ้นงาน Final Project ได้ตรงกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น ทีมอาจารย์ใช้เทคนิคในการกระตุ้นนักศึกษาให้มีทักษะการคิดและวิเคราะห์ ข้อมูลจากการที่ทีม



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

179 

อาจารย์ผู้สอนปรับตัวอยู่ในสถานะที่ปรึกษา และจัดช่วงเวลาสอนในลักษณะการเข้าพบอาจารย์ทั้ง 3 ศาสตร์ 
พร้อมกัน เพื่อก่อให้เกิดการฝึกกระบวนการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่สามารถเชื่อมโยงคำแนะนำ  
ทั้ง 3 ศาสตร์ในการประยุกต์ให้เกิดชิ้นงานจริงที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาแนวทางการท่องเที่ยวของชุมชน 

  

 
ภาพที ่5 แสดงรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบทีม (Team Teaching Method) รายวิชา GESO105 

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 

ด้านที่ 2 ผลจากการประเมินรูปแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning: PBL) ของ
นักศึกษาจากการเพิ่มทักษะการคิดและการวิเคราะห์ให้กับนักศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา 
(Problem-based Learning: PBL) ของชุมชนท้องถิ่น โดยมีการกำหนดโจทย์ในการฝึกฝนเพื่อฝึกการค้นหาปัญหา 
และต่อยอดสู่การคิดและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกิดของนักศึกษา ซึ่งสามารถ
สรุปผลที่ได้ ดังนี้  

ผลจากการสังเกตของทีมอาจารย์ผู้สอน พบว่า นักศึกษามีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการค้นหาปัญหา
จากการต่อยอดเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกิด โดยทั้งนี้การเลือกพื้นที่เพื่อทำการพัฒนานักศึกษาจะเลือก
จากพื้นที่บ้านเกิดของสมาชิกในกลุ่ม จึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเข้าใจปัญหาเบื้องต้นของชุมชนได้เป็น
อย่างดี ซึ่งในขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล นักศึกษาได้ทำการสอบถามและวางแผนในการค้นหาปัญหาในแต่ละ
ด้านที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของชุมชน จึงทำให้สามารถวางแผนและเตรียมการก่อนเก็บข้อมูลจริงในพื้นที่ได้อย่าง
ครบถ้วน นอกจากนี้การเข้ารับคำปรึกษาเพื่อแนะนำแนวทางการแก้ไขและการเสริมทักษะทางความคิดจากทีม
อาจารย์ผู้สอน พบว่า นักศึกษาสามารถสรุปปัญหาที่พบได้อย่างตรงประเด็น นักศึกษามีความสามารถใช้การ
ประสานงานกับชุมชนเพื่อขอข้อมูลเชิงลึก  

ผลจากการนำเสนอผลงานจากการเรียนรู ้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning: PBL) ของ
นักศึกษา พบว่า นักศึกษาสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงการพัฒนาผลงาน สำหรับ
การนำเสนอผลงาน ได้แก่ รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน, แผนที่การท่องเที่ยวชุมชน, โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน, 
อัตลักษณ์ของชุมชน และข้อมูลกลุ่มลูกค้าสำหรับแหล่งท่องเที่ยว แสดงดังภาพที่ 6 นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงาน
ทั้งหมดในรูปแบบ Pitching หรือการนำเสนอในระยะเวลาจำกัด เพื่อสร้างความน่าสนใจและการโน้มน้าวของผู้ฟังให้
เกิดการสนใจในระยะเวลาสั้น มีการนำเสนอปัญหาเพื่อเข้าสู่การพัฒนาผลงานที่สอดคล้องและตรงความต้องการของ
ชุมชน  
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ทีมอาจารย์ผู้สอนจะมีการประเมินการนำเสนอผลงานจากการเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based 
Learning: PBL) ของนักศึกษา โดยใช้แบบประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมที่เกี่ยวกับผู้นำเสนอ, ความเหมาะสมใน
เนื้อหาที่นำเสนอ, ประโยชน์และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และความเหมาะสมของเทคนิคทั่วไปของการนำเสนอ ทั้งนี้
ทีมอาจารย์ผู้สอนจะประเมินแนวทางการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาที่สามารถนำเสนองานออกมาโดย
ค้นหาข้อมูลจุดเด่นในพื้นที่ได้ชัดเจน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว, อาหารประจำถิ่น, กิจกรรมของชุมชน, ของที่ระลึกหรือ
สินค้าชุมชน และตำนานประวัติศาสตร์ของชุมชน และสามารถนำเสนอผ่านผลงานได้ในเชิงประจักษ์ สิ่งที่ได้จากการ
เรียนรู ้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning: PBL) คือ ทักษะการคิดและวิเคราะห์เป็นกระบวนการ, 
รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน, แผนที่การท่องเที่ยวชุมชน, โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน, อัตลักษณ์ของชุมชน และ
ข้อมูลกลุ่มลูกค้าสำหรับแหล่งท่องเที่ยว พบว่า นักศึกษาพัฒนาชิ้นงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และสามารถนำเสนอ
ผลงานได้อย่างมืออาชีพ  

ด้านที่ 3 ผลจากการประเมินการทำงานด้วยการเรียนรู้แบบเป็นทีม (Team – based learning: TBL) 
ของนักศึกษา 

ทีมอาจารย์ผู้สอนได้เพิ่มทักษะการทำงานด้วยการเรียนรู้แบบเป็นทีม (Team – based learning: TBL) 
ของนักศึกษา โดยมุ่งเน้นการทำงานกลุ่ม โดยภายในกลุ่มจะมีการกำหนดหน้าที่การทำงานที่ชัดเจน และสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้ครบทุกองค์ประกอบ ทั้งนี้สามารถสรุปผลจากการประเมินการทำงานด้วยการเรียนรู้แบบเป็น
ทีม (Team – based learning: TBL) ของนักศึกษา ได้ดังนี้  

ผลจากการสังเกตของทีมอาจารย์ผู้สอน พบว่า นักศึกษาสามารถแบ่งหน้าที่การทำงานได้ชัดเจน และ
สามารถผลิตผลงานได้ครอบคุลมกับโจทย์ที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด โดยพบว่าเมื่อ เทียบกับการทำงานเดี่ยวนักศึกษา
ไม่มีแรงกดดันและสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพมีความหลากหลายทางความคิด เนื่องจากเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระบบทีมเข้ามาช่วย ซึ่งทีมอาจารย์ผู้สอนได้มีการให้ตัวชี้วัดการทำงานด้วยการเรียนรู้แบบเป็นทีม (Team – 
based learning: TBL) ในการประเมินคะแนนของกลุ่ม 

ผลลัพธ์จากการการทำงานด้วยการเรียนรู้แบบเป็นทีม (Team – based learning: TBL) ของนักศึกษา 
พบว่า ในการนำเสนองานของนักศึกษาสมาชิกในกลุ่มสามารถอธิบายและนำเสนอได้ในข้อมูลเชิงลึก ทั้งนี้อาจารย์
ผู้สอนได้มีการจัดทำแบบประเมินการทำงานเป็นทีม เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่ม โดยประเมินเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการทำงานตามวงจร PDCA อันได้แก่ การวางแผน (P) ,การปฏิบัติงาน (D) ,การประเมินตนเอง (C) และ
การปรับปรุงงาน (A) จากการทำแบบสอบถามของนักศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษามีค่า
เท่ากับ 4.13 ซึ่งอยู่ในระดับดี 

 

   
อัตลักษณ์ของชุมชน รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน แผนที่การท่องเที่ยวชุมชน 

ภาพที่ 6 แสดงผลงานนักศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกใน
รายวิชา GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
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โปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชน การจัดนิทรรศการของกลุ่ม 

 
ภาพที่ 6 แสดงผลงานนักศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกใน

รายวิชา GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (ต่อ) 
 

สรุปและวิจารณ์ผล  
ทั้งนี ้ จากการศึกษาการใช้เทคนิคการสอนเพื ่อฝึกการคิดและวิเคราะห์กรณีศึกษาการหาแนวทาง

พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยและ
ผลลัพธ์ที่ได้ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย แสดงดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงการสรุปผลและผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย 

 สิ่งที่ได้จากการศึกษางานวิจัย  
Output 

ผลผลิตชิ้นงานของนักศึกษา 
Outcome 

เป้าชี้วัดความสำเร็จ 
Impact 

ผลกระทบต่อชุมชนในอนาคต 
-แผนที่การท่องเที่ยวชุมชน จำนวน  
1 ชิ้น 

-ท ักษะการค ิดจากป ัญหาและการ
วิเคราะห์จากสถานการณ์จริง 

-ช ุมชนม ีแนวทาง ในการพ ัฒนาแห ล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 

-แบบจำลองการท่องเที่ยวชุมชน และ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

-ทักษะการทำงานเป็นทีม -ชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง
รายได้จากการท่องเที ่ยวเพื ่อพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 

-โลโก้อัตลักษณ์ชุมชน 1 รูปแบบ -ท ั กษะการออกแบบงานและการ
นำ เสนออย ่ า งม ื ออาช ี พด ้ ว ยหลั ก 
Pitching 

-เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการกับ
ความรู ้ของชุมชน เพื ่อพัฒนาบุคลากรใน
พื้นที่ที่สามารถเป็นกำลังสำคัญในอนาคต 

-โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 
2 รูปแบบ 

-ทักษะการประมวลข้อมูลสู่การผลิตผล
งานเชิงประจักษ์ 

 

 
แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
งานวิจัยนี้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่นักศึกษาที่สามารถประยุกต์การเรียนกับการฝึกทักษะทาง

ความคิดและการวิเคราะห์จากการปฏิบัติจริง อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนสามารถวางแผนและประยุกต์รูปแบบการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอนใน
การเป็นต้นแบบในการพัฒนานักศึกษาควบคู่กับการบูรณาการร่วมกับชุมชน เพื่อให้นำผลงานไปต่อยอดให้เกิด
มูลค่าเพิ่มต่อชุมชน และสามารถสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษาที่เป็นหนึ่งในบุคคลากรสำคัญในการผลักดันการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นต่อไป สำหรับข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต ควรมีการศึกษาผลลัพธ์เชิงลึกหลังจากการวิจัยถึง
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ผลงานที่พัฒนาโดยนักศึกษาสามารถสร้างการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้มีประสิทธิภาพอย่างไร และควรมี
การศึกษาด้านรายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชนหลังจากการนำผลงานไปใช้ เพื่อให้สามารถมองมิติในด้ านชุมชน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาสถานการณ์การตลาดพืชเศรษฐกิจกาแฟในระบบวนเกษตร 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 2) ศึกษาพฤติกรรมผู้ซื้อผลผลิตกาแฟในระบบวนเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่ศึกษาประกอบด้วย 
ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์, ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล และตำบลนางพญา  อำเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ในการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลสถานการณ์การตลาดพืชเศรษฐกิจกาแฟ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย กลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตกาแฟในระบบวนเกษตร, กลุ่มพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อผลผลิตกาแฟในระบบวนเกษตร และกลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายกาแฟสด 2) ข้อมูลพฤติกรรมผู้ซื้อ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย กลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ชา
ดอกกาแฟ, กลุ่มพ่อค้าคนกลาง และกลุ่มผู้ประกอบการร้านจำหน่ายกาแฟสด และ 3) แบบสัมภาษณ์กลุ่มภาคี 
เครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ผลการศึกษาพบว่า 1) สายพันธุ์กาแฟที่นิยมปลูกในระบบวนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
3 พื้นที่ ได้แก่ พันธุ์โรบัสต้า และพันธุ์อาราบิก้า ซึ่งปริมาณการปลูกขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ทางกายภาพที่มีความ
หลากหลาย 2) กระบวนการแปรรูปกาแฟของเกษตรกรระบบวนเกษตรมีรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เริ่ม
ตั้งแต่เก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟจากผลสด (เชอร์รี่สด) การตากแห้ง จนถึงขั้นตอนการจัดจำหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลางใน
พื้นที่ 3) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นกาแฟ เช่น ดอกกาแฟ มีการพัฒนาและต่อยอดเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
นอกเหนือจากรายได้หลักด้วยการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคชา ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่อยอดคือ ชา ดอกกาแฟ 
(Coffee Blossom Tea) ภายใต้แบรนด์คอฟฟี่ฮิลล์ (Coffee Hill) โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ในการ
จัดเก็บดอกกาแฟเพื่อพร้อมจำหน่าย และศึกษารูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายเพ่ิมเติมในครั้งถัดไป 
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Abstract 
The objectives of this research are as follows: 1 )  To study the market situation of coffee 

as an economic crop in agroforestry in Uttaradit Province; 2 )  To study the behavior of the buyers 
of coffee products in the agroforestry system of Uttaradit Province consisting of Ban Dan Na Kham 
Subdistrict, Muang District, Mae Phun Subdistrict, Laplae District, Nang Phaya Subdistrict, and Tha 
Pla District.  Data were collected by a qualitative research process and participatory research with 
the local community.  In-depth interviews were used to collect data on the following: 1 ) 
Information on the coffee market economic situation. The key informants consists of coffee farmers 
in the agroforestry system, the middleman group that purchases coffee in the agroforestry system, 
and the coffee shop operators group; 2 )  Consumer behavior data consisting of consumer groups, 
tea, coffee flower products, the middleman group and coffee shop operators' groups; and 3 ) 
Information from network partners in both the public and private sector. The results show that: 1) 
Coffee varieties that are popularly grown in agroforestry systems in Uttaradit Province consist of 
Robusta Arabica varieties. The amount of area for planting depends on the diversity of the physical 
area. 2 )  The coffee processing process of farmers in agroforestry systems has different forms in 
each area. This includes harvesting coffee beans from fresh fruit (fresh cherries), drying the fruit 
until the distribution process to the middlemen in the area; and 3) Processing of products obtained 
from coffee trees such as coffee flowers. This has been developed and extended to increase 
income beyond base consumption by studying the behavior of tea consumers. This information 
can help in expanding product market.  In this case study, the coffee blossom tea under the brand 
“Coffee Hill” was studied to identify optimal distribution channels. 

 
Key Words:  Uttaradit Province,  Buyer Behaviour,  Coffee Products,  Agro-forestry System 

 

บทนำ 
กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทยที่ทำรายได้ให้เกษตรกรปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท 

ปัจจุบันพื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิตกาแฟไทย ปี 2560-2561 มีปริมาณ 11,000 ตัน จากเมื่อปี 2532 มีปริมาณ
รวมทั้งหมด 70,000-80,000 ตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคภายในประเทศมีมากถึง 70,000 ตันต่อปี ทำให้
ผู้ประกอบการไทยต้องนำเข้าผลผลิตจากต่างประเทศจำนวนมาก แหล่งปลูกกาแฟในภาคเหนือ มี  8 จังหวัด คือ 
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน ลำปาง ตาก แพร่ และอุตรดิตถ์ โดยจังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่ปลูกมากเป็นอันดับ
หนึ่ง จำนวน 24,305 ไร่ รองลงมาคือเชียงใหม่ 17,113 ไร่ ซึ่งเป็น 2 จังหวัดที่มีพื้นที่การปลูกมากที่สุด ซึ่งความ
ต้องการกาแฟอาราบิก้าในภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบดและ ธุรกิจกาแฟชงสดที่กำลัง
เติบโตขึ้นอย่างมาก  ทั้งนี้ ผลผลิตกาแฟอาราบิก้าที่ผลิตได้ทั้งหมดแบ่งเป็นการบริโภคภายในประเทศราว 50% และ
ส่งออกราว 50%  จึงทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปในไทยที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการนำเข้า
จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ความต้องการของโรงงานแปรรูปในไทยเพิ่มขึ้นจาก 70,000 ตัน ในปี 2556 เป็น 
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75,000 ตัน ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.14 (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) แสดงให้เห็นว่าในตลาดภาพรวม
ผลผลิตกาแฟ ยังเป็นที่ต้องการอยู่เป็นจำนวนมาก 

บริเวณทิวเขาผีปันน้ำตะวันออก ครอบคลุม ในอำเภอลับแล อำเภอเมือง และอำเภอท่าปลา ที่มีการทำ
การเกษตรแบบวนเกษตร (Agro-forestry) ในรูปแบบของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ จึงเห็นป่าไม้กระจาย
ทั่วไปในพื้นที่สวน หรือเรียกว่าเป็นระบบการทำสวนป่าธรรมชาติ มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทำให้ผลไม้ที่ปลูกมีความโดดเด่นด้านรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลไม้ที่ปลูกในจังหวัดอุตรดิตถ์ อาทิ
เช่น ทุเรียน ลองกอง ลางสาด เป็นต้น มูลค่าผลผลิตทุเรียน ลองกอง ลางสาด จากระบบวนเกษตรดังกล่าว ในปี 2558 
ประมาณ 1,348 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17 ของ GPP ด้านการเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์ (เจษฎา มิ่งฉาย, 2559) ซึ่งใน
ระบบวนเกษตรมีการปลูกกาแฟแทรกในสวนผลไม้  ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ในการปลูกกาแฟ 1,994 ไร่ 
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกกาแฟ จำนวน 312 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอลับแล และอำเภอท่าปลา และ
ส่วนใหญ่จะปลูกกาแฟอาราบิก้า (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร มิถุนายน. 2560) 
โดยส่วนใหญ่การเพาะปลูกกาแฟในจังหวัดอุตรดิตถ์ จะมีการปลูกแซมต้นไม่ใหญ่ในสวนทุเรียน สวนลางสาดลองกอง 
เนื่องจากกาแฟจะได้รับแสงพอดีกับความต้องการ และได้รับแร่ธาตุอาหารและความชื้นที่เพียงพอ ส่งผลให้ต้นกาแฟ
เจริญเติบโตได้เร็วในระบบวนเกษตร ซึ่งผลผลิตที่ได้จะมีการนำมาขายให้แก่ผู้รับซื้อในพื้นที่ ที่มีจำนวนไม่กี่รายเท่านั้น 
เกษตรกรไม่มีช่องทางการจัดจำหน่ายอื่น ๆ เป็นทางเลือก ประกอบกับเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่ยังไม่มีการ
แปรรูปผลผลิตกาแฟ ผลิตภัณฑ์ยังขาดอัตลักษณ์ที่จะช่วยส่งเสริมการขาย  การตลาด  การยกระดับคุณภาพกาแฟ
ท้องถิ่น ที่จะสามารถเพิ่มคุณค่าในตัวสินค้า จึงส่งผลให้อำนาจต่อรองในการขายค่อนข้างต่ำ กลไกทางการตลาดที่มีการ
ซื้อ-ขายที่ไม่เป็นธรรมได ้ทั้งๆ ที่ต้องการในตลาดของกาแฟมีสูงมาก  

ผู้วิจัย จึงเสนอแนวคิดในการดำเนินงานวิจัยในการจัดการตลาดพืชเศรษฐกิจกาแฟในระบบวนเกษตรพื้นที่ทิว
เขาผีปันน้ำตะวันออก ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ทางวิชาการ
ที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตกาแฟพืชเศรษฐกิจในระบบวนเกษตร โดยเน้นการบริหาร
จัดการแบบครบวงจรห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) บนพื้นฐานของศักยภาพ (Potential) และอัตลักษณ์ของกาแฟ
อุตรดิตถ์ พัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต การพัฒนา
คุณภาพเมล็ดกาแฟสู่มาตรฐานสากล การผลิตกาแฟเฉพาะถิ่นและการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปกาแฟ  เพื่อ
การสร้างรายได้ด้วยเกษตรมูลค่าสูงจากกลไกการอนุรักษ์ป่า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเชิงนโยบายของจังหวัดในการสร้าง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และฐานข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างรายได้ที่เกิดจากพืชผล
ต่างๆ ในระบบวนเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และผู้ประกอบการในพื้นที่ สร้าง
การตลาดแบบใหม่ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมวลรวมของจังหวัด (GPP) ได้ และเกิดความยั่งยืนจากการ
ใช้ผลผลิตทางเกษตรให้มมีูลค่าทีสู่ง 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การตลาดพืชเศรษฐกิจกาแฟในระบบวนเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้รับซื้อผลผลิตกาแฟในระบบวนเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
1) แนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการตลาด 
 Hellrirgrl, Jackson and Slocum. (2005:10) กล่าวไว้ว่าการจัดการการตลาดหมายถึง การควบคุม 

(Controlling) เป็นการติดตามผลการทำงาน และการแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่จำเป็น หรือเป็นขั้นตอนของการวัดผลการ
ทำงาน และดาเนินการแก้ไข เพื ่อให้บรรลุผลที ่ต้องการ การควบคุมประกอบด้วย (1) การกำหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (2) การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน (3) การแก้ไขความบกพร่อง (4) การทบทวน
และปรับวิธีการควบคุม เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามที่กำหนด (5) การ
ติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการควบคุมเป็นไปอย่างทั่วถึง ในขณะที่ Kolter, (2000) ได้กล่าวถึงการจัดการทาง
การตลาด หมายถึง การวางแผนและการดำเนินการตามแนวคิดด้านราคา การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย
ในด้านความคิด สินค้า บริการ เพื ่อการสร้างความพึงพอใจของบุคคลและเป้าหมายขององค์กร  ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลักคือ ลูกค้ามีองค์ประกอบอื่นที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ได้แก่ ตลาด (Market) คือ
กลุ่มผู้มีอำนาจซื้อและแลกเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการ ซึ่งมี 3 ตลาดใหญ่ คือ 1. ตลาดผู้บริโภค (Consumer 
Markets) 2. ตลาดธุรกิจ (Business Markets) และ 3. ตลาดรัฐบาล (Government Markets) สอดคล้องกับแนวคิด
ของปราณี เอี่ยมลออภักดี (2000: 8) การจัดการทางการตลาด หมายถึงการวางแผน และดาเนินการตามแนวคิดด้าน
ราคา การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจาหน่ายในด้าน สินค้า บริการ เพื่อการสร้างความพึงพอใจของบุคคล และ
เป้าหมายขององค์กร อัจจิมา เศรษฐบุตร และคณะ (2549: 4) การบริหารการตลาด หมายถึง การวิเคราะห ์การวางแผน 
การปฏิบัติงานและการควบคุมโปรแกรมการตลาดที่จะนำมาใช้ซึ ่งเน้นหนักในด้านสนองความต้องการของตลาด
เป้าหมายและต้องให้เกิดความพอใจด้วย โดยการกำหนดราคา การสื่อสาร และการจัดจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
บอกกล่าว กระตุ้นและสนองความต้องการของตลาดนั้นๆ และศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550:9) การจัดการ 
(Management) เป็นกระบวนการที่ออกแบบสำหรับบุคคลเพื่อการทำงานร่วมกันในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเป็นกระบวนการการมุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์การจากการทางานร่วมกัน โดยใช้บุคคลและ
ทรัพยากร หรือเป็นกระบวนการออกแบบและรักษาสภาวะแวดล้อม ซึ่งบุคคลทางานร่วมกันในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งหน้าที่ของการจัดการ (Functions of management) หรือกระบวนของการ
จัดการ (Management Process) เป็นหน้าที่พื้นฐาน 4 ประการของผู้บริหาร ประกอบด้วย (1) การวางแผน (Planning) 
(2) การจัดองค์การ (Organizing) (3) การนำ (Leading) (4) การควบคุม (Controlling)   

 สรุปการจัดการการตลาด หมายถึง การวางแผนและการดำเนินการตามแนวคิดทางการตลาดประกอบด้วย
กระบวนการจัดการ (Management Process) การวางแผน (Planning) การปฏิบัติงาน (operation) และการควบคุม 
(Controlling) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2)  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้รับซื้อ 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมซื้อ สามารถสร้างผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ รับซื้อ 

ลักษณะของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ประกอบด้วยปัจจัยดังนี้  (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2547:69) 
 ปัจจัยด้านลักษณะเฉพาะของบุคคล บุคคลที่มีความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ รายได้ สถานภาพของ

ครอบครัว และอาชีพ จะมีความต้องการความคิดเห็นต่างๆ แตกต่างไปตามปัจจัยเหล่านี้ ดังนั้น จึงต้องศึกษาพื้นฐาน
เฉพาะบุคคล ผู้มีอายุแตกต่างกันไม่ต้องการเป้าหมายในชีวิตเหมือนกัน เด็กๆ ต้องการความสนุกสนาน วัยรุ่นต้องการให้
เพื่อนฝูงยอมรับ ผู้ใหญ่ต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพ และมีฐานะมั่นคง ผู้สูงอายุต้องการความสงบสุข ผู้มีรายได้
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น้อยต้องการสินค้าราคาพอสมควร คุณภาพพอใช้ได้ปริมาณให้เพียงพอ แต่ผู้มีรายได้สูงต้องการสินค้าคุณภาพเยี่ยม
ราคาไม่เกี่ยง ปริมาณไม่ต้องมาก  ปัจจัยด้านลักษณะเฉพาะของบุคคล ประกอบด้วย (อุไรวรรณ แย้มนิยม และ ยงยุทธ 
ฟูพงศ์ศิริพันธุ์, 2547:214-216) อายุและวัฏจักรของชีวิต (Age And Family Life Cycle) อาชีพ (Occupation) โอกาส
ทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) รูปแบบการดำรงชีวิต (Lifestyle) และบุคลิกภาพ (Personality)  

 การคำนึงถึงสภาพการแข่งภายนอกเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ของ Michael Porter ที่เรียกว่า “Porter’s Five 
Competition Forces Model” ที่พัฒนาขึ้นมาโดย Porter เพื่อนำมาใช้ในการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่ง 
Porter เห็นว่ามีปัจจัยที่สำคัญที่ต้องนำมาวิเคราะห์ 5 ปัจจัย ได้แก่ (เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์, 2552:39) 

1)  สภาพของการแข่งขัน (Rivalry) เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับคู่แข่งขันทั้งหมดที่มีอยู่ในธุรกิจเดียวกัน โดย
อาจต้องวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ กลไกการค้าเสรีในยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการเคลื่อนไหวทุนได้อย่างรวดเร็ว
อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจที่เป็นอยู่ การวิเคราะห์ขนาดของคู่แข่งขัน กำลังการผลิต เงินทุน ส่วนแบ่งทาง
การตลาด กลยุทธ์ของคู่แข่งขัน รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการแข่งขัน  การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Rival)  
คู่แข่งขันมีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักบริหารจะต้องคำนึงถึงเนื่องจากนักบริหารจะต้องใช้กลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบ
เหนือคู่แข่งขัน การละเลยหรือไม่ให้ความสำคัญกับคู่แข่งขันจะหมายถึงความพ่ายแพ้  

2)  อำนาจการต่อรองของผู้บริโภค (Bargaining Power of Customer) การวิเคราะห์ทำให้ทราบถึงอำนาจ
การต่อรองของผู้บริโภคว่ามีมากน้อยเพียงใด ถ้ามีการแข่งขันในทางธุรกิจสูง และผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นก็อาจส่ง 
ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะในแง่ของรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดที่ลดลง  

 การวิเคราะห์ผู้บริโภค หรือผู้ซื้อ (Buyer) ผู้ซื้ออาจรวมกันหรือผู้ซื้อที่มีขนาดใหญ่ อาจมีอำนาจต่อปริมาณ
สินค้าที่มีขายในตลาด จนทำให้ลดราคาสินค้าลง หรือลดปริมาณซื้อลง หรือซื้อสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นในราคาเท่าเดิม 
ปัจจัยที่ทำให้อำนาจต่อรองของผู้ซื้อมีมากอาจเกิดจากสินค้าไม่มีมาตรฐาน ผู้ซื้อรับรู้ข้อมูลต้นทุนของผู้ขายและราคามี
ผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ ผู้บริหารในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน จะต้องให้ความสำคัญกับลูกค้า เนื่องจากองค์การ
จะต้องเผชิญกับอำนาจต่อรองของลูกค้า ในเรื่องของปริมาณคุณภาพและราคา  

3)  อำนาจต่อรองของผู้ผลิต (Bargaining Power Of Suppliers) เป็นการวิเคราะห์เกี ่ยวกับผู้ผลิตที่ขาย
วัตถุดิบต่าง ๆ ให้แก่บริษัทเรา โดยการวิเคราะห์การพึ่งพาจากผู้ผลิต ถ้าธุรกิจเราต้องมีการพึ่งพาผู้ผลิตรายหนึ่ง ๆ สูง ก็
จะมีความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจมากขึ้น เพราะถ้าผู้ผลิตรายนั้นไม่สามารถส่งวัตถุดิบได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็จะ
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเราทันทีการวิเคราะห์ผู้ผลิต หรือผู้จัดส่งวัตถุดิบ (Supplier) จะมีความสำคัญ
เนื่องจากองค์การจะต้องเผชิญกับพลังการต่อรองนั้น มีอุตสาหกรรมหลายประเภทที่ต้นทุนวัตถุดิบมีอัตราสูงเกิน 100 % 
ของต้นทุนการผลิตรวม จนทำให้ผู้ขายวัตถุดิบ (Supplier) มีอำนาจเหนือผู้ซื้อที่จะกำหนดราคาต้นทุนวัตถุดิบได้ตาม
ต้องการ หรือกรณีที่มีผู้ขายวัตถุดิบน้อยรายหรือรวมตัวกันกำหนดราคาขาย ทำให้ผู้ซ้ือต้องรับภาระในส่วนที่สูง 

5)  การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of New Entrants) โดยการวิเคราะห์ว่า มีความยาก
ง่าย ในการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่มากน้อยเพียงใด ถ้าการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ สามารถทำ
ได้ง่ายและสะดวกก็จะต้องทำให้บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานทางธุรกิจได้ 

การวิเคราะห์คู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่ (New Entrance) มีความมุ่งหวังที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาด ดังนั้นจึงเป็นภาวะที่คุกคามซึ่งจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุปสรรคที่เข้ามาและภาวการณ์ตอบโต้ของ
องค์การ โดยสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่เข้ามาใหม่ ได้แก่ Economies of Scale หรือความประหยัดที่เกิดจากการผลิต
จำนวนมาก ทำให้คู่แข่งขันต้องมีการผลิตที่มีขนาดใหญ่พอ จึงจะสามารถต่อสู้กับกิจการเดิมได้ ความแตกต่างของ
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สินค้า Differentiations หรือขนาดของทุน Capital Requirement   เนื่องจากผู้ที ่เข้ามาใหม่จะต้องแบกภาระ
ต้นทุนที่สูงมากในด้านต่าง ๆ เป็นต้น เหล่านี้เป็นตัวอย่างของอุปสรรคสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ ซึ่งนักบริการจะต้อง
สร้างภาวการณ์ตอบโต้ได้ โดยอาศัยความได้เปรียบด้านอุปสรรคของผู้เข้ามาใหม่ในด้านต่าง ๆ  

การมีสินค้าและบริการอื่นทดแทน (Threat & Substitute) โดยการวิเคราะห์ว่า สินค้าและบริการอื่นเข้า
มาทดแทนสินค้าและบริการเดิมของบริษัท ซึ่งอาจจะทำให้รายได้จากการขายสินค้าและบริการลดลง รวมถึงส่วน
แบ่งทางการตลาดที่ลดลงในอนาคต 

การวิเคราะห์สินค้าทดแทน (Substitute) หรือการบริการทดแทนทำให้องค์การต่าง ๆ จะต้องให้
ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า ราคาและบริการ ที่นำเสนอให้ลูกค้า เนื่องจากการละเลยความสำคัญดังกล่าว จะ
ทำให้องค์การเสียเปรียบต่อคู่แข่งขันได้ 

                

 
 

    
 

 
 

ภาพท่ี 1 Five – Force Model of Industry Analysis 
 
3) แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตกาแฟในระบบวนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 วนเกษตร หรือ Agroforestry เป็นคำที่มีความหมายเหมือนกับ คำว่า เกษตรป่าไม้  หมายถึง ระบบ

การใช้ที่ดินที่ผสมผสานระหว่างพืชเกษตร ป่าไม้ สัตว์เลี้ยง รวมไว้ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งอาจจะอยู่ในพื้นที่และเวลา
เดียวกัน หรือต่างเวลากันก็ได้ โดยองค์ประกอบต่างๆ จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในทางนิเวศวิทยา หรือทาง
เศรษฐศาสตร์ อย่างหนึ่งอย่างใด ความสำคัญของวนเกษตร เป็นการจัดการพื้นที่ป่าในการเพิ่มเสถียรภาพทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนราชการ อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนาขาม ที่ได้ส่งเสริมสวนวน
เกษตรว่า คณะผู้บริหารได้เห็นความสำคัญที่จะต้องฟื้นฟู พัฒนา รักษาสภาพป่าให้เป็นคุณแก่ครัวเรือนเกษตรกร 
และส่งเสริมวิถีชีวิตที่ผูกพันกันมาของคนในชุมชน ให้อยู่คู่กับธรรมชาติ คือ สวนวนเกษตร คนจะได้ไม่ไปบุกรุกป่า ไม่
ถากถางป่าจนโล่งเตียน แต่ให้ใช้วิธีสร้างป่าทดแทน และปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน ให้คนกับป่าได้อยู่
ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน และรักษาป่าไว้ให้เป็นธรรมชาติสมบัติของชุมชนไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน หน้าที่ของ อบต. 
เพียงเข้าไปส่งเสริม ให้แนวคิดของคนในชุมชนเกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างจริงจัง ในระบบวนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง 

การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ 
(Threat of New Entrants) 

 

อำนาจต่อรองของผู้ผลิต
Bargaining Power 

of Suppliers 

สภาพของการแข่งขัน 
(Industry Competitors  

Segment Rivalry) 

อำนาจการต่อรองของลูกค้า 
(Bargaining Power 

of Customers) 

การมีสินค้าและบริการอื่นทดแทน 
(Threats of Substitutes) 
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3 พื้นที่ ได้รับการฝึกฝนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขกันเอง  เช่น พืชพรรณที่ปลูกกันแบบผสมผสานและ
เป็นผลผลิตอยู่ในสวนวนเกษตรบ้านด่านนาขาม นางพญา และแม่พูล มีทั้งการจัดแปลงปลูกและที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ จัดได้เป็นระดับเรือนชั้น ดังนี้  1) ไม้ป่า เป็นไม้ยืนต้นและเป็นไม้เรือนยอด ชั้นที่ 1 มีทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้
เนื้ออ่อนที่มีลำต้นสูง ได้แก่ ไม้มะค่า ไม้ยางนา ไม้แดง ยมหิน ฯลฯ เป็นไม้พี่เลี้ยงและเป็นไม้ร่มเง าให้กับต้นไม้ใน
ระบบวนเกษตร ช่วยลดการระเหยของน้ำ ช่วยสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ทั้งยังรักษาอินทรียวัตถุในดินอีกด้วย   
2) ไม้ผล เป็นไม้เรือนยอด ชั้นที่ 2 เป็นพืชเศรษฐกิจ ต้องยกให้ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน (เป็นพันธุ์ที่ปลูกครั้งเริ่มต้นปรับ
พื้นที่เพื่อการเกษตร อายุต้นเฉลี่ย 50-80 ปี) นอกนั้นก็มี ลางสาด ลองกอง มังคุด เงาะ ฯลฯ ซึ่งผลไม้เหล่านี้สร้าง
รายได้และชื่อเสียงให้กับชุมชนบ้านด่านนาขาม 3) พืชอาหาร เป็นพืชชั้นล่าง ชั้นที่ 3 ได้แก่ กล้วย ไผ่ สะแล กาแฟ 
ผักพื้นบ้าน และ 4) ไม้ชั้นใต้ดิน เป็นชั้นที่ 4 เป็นพืชปกคลุมดิน เช่น ข่า กระชาย ขมิ้น ไพล เผือก กลอย และพืช
สมุนไพร เป็นต้น (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ต้นแบบการพัฒนาดอยตุงฯการพัฒนาที่ยั่งยืน : 2560) 

วัตถุประสงค์ของวนเกษตร ประกอบด้วย การเพิ่มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและภูมิคุ้มกัน, เพื่อเกื้อกูลการ
ผลิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น, เพื่อการป้องกันและควบคุมสภาพแวดล้อม, เพื่อใช้ที่ดินเสื่อมโทรมและพื้นที่ขนาดเล็กให้ได้
ผลผลิตที่สูงขึ้น และเพื่อความรื่นรมย์ (ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม, สนทนากลุ่ม, 
10 ตุลาคม 2561) 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed method research) โดยการใช้การวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative research) และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory research) โดยมีวิธีการวิจัยและ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 โดยการกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สำหรับกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

research) ครั้งนี้ ได้กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างสำหรับการสัมภาษณ์เจาะลึกดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่าง 1 : เกษตรกรเจ้าของสวนกาแฟในระบบวนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ในพื้นที่ตำบลแม่พูล 

อำเภอลับแล พื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง  และพื้นที่ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา  จำนวน 100 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 2 : กลุ่มพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อผลผลิตกาแฟในระบบวนเกษตร ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านด่าน
นาขาม อำเภอเมือง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล และตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ ์จำนวน 30  ราย 
กลุ่มตัวอย่าง 3 : กลุ่มผู้ประกอบการร้านจำหน่ายกาแฟสด ที่รับซื้อกาแฟในระบบวนเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 
30  ราย  กลุ่มตัวอย่าง 4 : กลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ชาดอกกาแฟ ที่เป็นผลผลิตแปรรูปจากวัตถุดิบกาแฟในระบบวน
เกษตร จำนวน 50  ราย  กลุ่มตัวอย่าง 5 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยพื้นที่อำเภอลับแล ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล  อำเภอเมือง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม และอำเภอท่าปลา 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา  กลุ่มตัวอย่าง 6 : ภาคีภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สภาหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มนักธุรกิจรุ ่นใหม่ (YEC Uttaradit) และเครือข่ายภาคีพัฒนาจังหวัด
อุตรดิตถ ์จำนวน 5 -10 คน 
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2)  เครื่องมือ 
 การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) 
 การกำหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) โดยการใช้กระบวนวิธีการ

วิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกครั้งนี้ได้ใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยมีการ
ออกแบบโครงสร้างของข้อคำถามที่สามารถนำไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบชี้นำ 
(guided interview) มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด และมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคำของข้อคำถามให้มี
ความสอดคล้องกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยหรือผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน  ในแต่ละสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์หรือมี
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกษตรกรเจ้าของสวนกาแฟในระบบวนเกษตร กลุ่มพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อ
กาแฟในระบบวนเกษตร กลุ่มผู ้ประกอบการร้านจำหน่ายกาแฟสด ตลอดจนบุคคลที่มีความสำคัญหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับกระบวนการการจัดการการตลาดพืชเศรษฐกิจกาแฟในระบบวนเกษตร ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ใน
ภาครัฐ ภาคพลเมือง หรือภาคประชาชน ตอบข้อคำถามจากการสัมภาษณ์เจาะลึก อันทำให้มาได้ซึ่งข้อมูลที่มีความ
หลากหลายในมิตติ่าง ๆ  รวมถึงข้อเท็จจริงในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการตลาดพืชเศรษฐกิจกาแฟในระบบวนเกษตร 

3)  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) 
 สำหรับการกำหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ  ด้วยกระบวนวิธีการวิจัยเชิงเอกสารนั้น คณะผู้วิจัยได้ดำเนินกระบวนการวิจัย ตามระเบียบวิธีการวิจัยหรือ
กระบวนวิธีการวิจัย ด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร  โดยการทบทวน
แนวความคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตลาดพืชเศรษฐกิจกาแฟในระบบวนเกษตรพื้นที่ทิวเขา
ผีปันน้ำตะวันออก ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ การศึกษาข้อมูลความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับระบบ และการ
จัดการการตลาด แนวคิดการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์  แนวคิด
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตกาแฟในระบบวน
เกษตร 

 

ผลการวิจัย  
1)  ผลการศึกษาสถานการณ์การตลาดพืชเศรษฐกิจกาแฟในระบบวนเกษตร 
 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ ์
 สถานการณ์การตลาดพืชเศรษฐกิจกาแฟในระบบวนเกษตรตำบลนางพญา พื้นที่การเกษตรในตำบล

นางพญาส่วนใหญ่มีการปลูกทุเรียน ลองกอง กาแฟ ในระบบแบบวนเกษตร โดยการปลูกกาแฟ จะปลูกพันธุ์อาราบิก้า  
(Coffee Arabica)  ประมาณ 20% พันธุ์โรบัสต้า ประมาณ 80% เนื่องจากความเหมาะสมของพื้นที่ที่เหมาะสมกับ
พันธุ์โรบัสต้ามากกว่า ให้ผลผลิตสูง และทนทานต่อโรค ระยะเวลาตั้งแต่ดอกบานจนกระทั่งผลสุกพร้อมเก็บเกี่ยว  
ใช้เวลาประมาณ 9-11 เดือน การสุกของผลกาแฟขึ้นอยู่กับความสูงของพื้นที่ปลูก หากปลูกบนพื้นที่สูงผลกาแฟจะ
สุกช้า ผลดิบมีสีเขียว เมื่อสุกอาจมีสีเหลือง ส้มหรือแดงถึงแดงเข้ม ขึ้นอยู่กับพันธุ์กาแฟ คุณภาพด้านรสชาติด้อยกว่า
กาแฟพันธุ์อาราบิกา (กรมวิชาการเกษตร, 2552; พัชนี, 2549)   

 ส่วนกาแฟพันธุ์อาราบิก้า จะเจริญเติบโตที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 600 ถึ ง 1,600 
เมตร (FAO, 2006) ระยะเวลาตั้งแต่ดอกบานจนกระทั่งผลกาแฟสุก ใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือน ผลกาแฟดิบมี 
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สีเขียว ผลกาแฟสุกมีสีเหลือง ส้ม แดง หรือแดงเข้ม ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์กาแฟ (กรมวิชาการเกษตร , 2552; พงษ์ศักดิ์
และบัณฑูรย์, 2557) ซึ่งจะไม่เหมาะสมมากนักในพื้นที่ตำบลนางพญา ผลผลิตของกาแฟในแต่ละปีในรูปของผล 
เชอร์รี่สดในพื้นที่ตำบลนางพญา ประมาณ 1,000 ตัน /ปี (ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ตำบลนางพญา, 
สนทนากลุ่ม, 29 พฤษภาคม 2562) 

 ผลผลิตกาแฟในแต่ละปีจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน ของทุกปี พันธุ์อาราบิก้า เก็บเกี่ยว
ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ส่วนพันธุ์โรบัสต้า จะเก็บเกี่ยวประมาณช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี 
แต่ในปัจจุบันเกษตรกรมีแนวโน้มโค่นต้นกาแฟออก เนื่องจากไม้ผลยืนต้นทุเรียนเริ่มให้ผลผลิตที่มากขึ้น (ผู้แทนกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ตำบลนางพญา, สนทนากลุ่ม, 18 ตุลาคม 2562) สำหรับการเก็บเกี่ยวกาแฟของ
เกษตรกรในตำบลนางพญาเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเก็บเกี่ยวผลกาแฟสด (เชอร์รี่) ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการเก็บ
แบบรูดผลออกจากช่อ ทำให้มีทั้งผลสีเขียว เหลือง ส้ม และแดง ผสมรวมกัน แล้วนำมาจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลาง
ในรูปแบบผลกาแฟสด (เชอร์รี่) ในพื้นที่ตำบลนางพญาทันที โดยยังไม่มีการแปรรูปใดๆ  หากนำมาแปรรูปโดยการ
นำไปตากลดความชื้นด้วยแสงแดดหรือใช้โรงอบลดความชื้น ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10-15 วัน แล้วจึงส่งขายให้กับ
พ่อค้าคนกลางในรูปกาแฟกะลา (parchment coffee) จะมีความยุ่งยาก ไม่คุ้มค่ากับรายได้ที่จะได้เพิ่มขึ้น และไม่มี
พื้นที่ในการตากแดด รวมถึงไม่มีความรู้ในการแปรรูปมากนัก 

ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานการณ์การตลาดพืชเศรษฐกิจกาแฟในระบบวนเกษตรตำบลบ้านด่านนาขาม ซึ่งเป็นตำบลที่มีการทำ

การเกษตรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพื้นที่เพาะปลูกสวนผลไม้ประมาณ 2,000 ไร่ เป็นแหล่งผลิตทุเรียน
คุณภาพดี มีการปลูกแบบระบบระบบวนเกษตร เป็นการผลิตแบบพึ่งพาระบบนิเวศของป่า โดยมีการปลูกลางสาด 
ลองกอง กาแฟ กล้วยป่า แทรกในสวนผลไม้ยืนต้น (ทุเรียน) ที่เป็นองค์ประกอบหลักของพื้นที่สวน โดยมีการปลูก
กาแฟแทรกในสวนทุเรียนประมาณ 25% ของพื้นที่การเกษตร  พันธุ์กาแฟที่ปลูก จะมีทั้งพันธุ์โรบัสต้า (Coffea 
canephora var. robusta) และพันธุ์อาราบิก้า (Coffea arabica) (ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ตำบล
บ้านด่านนาขาม, สนทนากลุ่ม, 10 ตุลาคม 2561) 

การปลูกกาแฟอาราบิก้า ใช้วิธีการเพาะเมล็ดกาแฟเอง โดยการนำเมล็ดกาแฟเชอร์รี่บีบสด เป็นเมล็ด
กาแฟกะลา นำมาบ่มกับทรายประมาณ 15-20 วัน ใช้ผ้าคุลม 3 วันเป็นการอบความร้อน แล้วนำมาใส่ถุงดำ รอจน
ต้นกาแฟโตประมาณ 2 ศอก จึงนำมาปลูกได้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปีจึงให้ผลผลิต ส่วนการดูแลจะใส่ปุ๋ยมูลวัว
เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องรดน้ำ ใช้น้ำฝนจากธรรมชาติ ส่วนต้นกาแฟโรบัสต้าในสวนปลูกครั้งเดียวอยู่ได้ชั่วอายุคน มี
การตัดกิ่งให้ยอดกาแฟแตกยอดใหม่เรื่อยๆ มีการตัดกิ่งประมาณ 2-3 ครั้งต่อปี การดูแลรักษาใช้วิธีการตัดหญ้าและ
ใส่ปุ๋ยมูลวัว 

สำหรับการเก็บเกี่ยวกาแฟของเกษตรกรในตำบลบ้านด่านนาขาม เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเก็บเกี่ยวผล
กาแฟสด (เชอร์รี่) ในแต่ละปีจะมีผลผลิตผลกาแฟสด (เชอร์รี่) ประมาณ 1,000 ตัน (ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
กาแฟในพื้นที่ตำบลนางพญา, สนทนากลุ่ม, 21 พฤษภาคม 2562)  ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการเก็บแบบรูดผล
ออกจากช่อ ทำให้มีทั้งผลสีเขียว เหลือง ส้ม และแดง ผสมรวมกัน แล้วนำมาจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางในรูปแบบ
ผลกาแฟสด (เชอร์รี่) แต่จะมีเกษตรกรบางรายที่จะนำกาแฟสด (เชอร์รี่) มาตากแดดให้แห้งก่อน ประมาณ 14 วัน 
แล้วนำไปขายให้แก่พ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะทำให้ได้ราคาที่สูงขึ้น 
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ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานการณ์การตลาดพืชเศรษฐกิจกาแฟในระบบวนเกษตรตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์มี

การปลูกกาแฟในระบบวนเกษตรโดยการปลูกแทรกในสวนผลไม้ยืนต้น ทุเรียน ลองกอง ลางสาด ส่วนใหญ่พันธุ์ ที่
ปลูกจะเป็นพันธุ์โรบาสต้า ผลผลิตของกาแฟในแต่ละปีในรูปของผลเชอร์รี่สดในพื้นที่ตำบลแม่พูล ประมาณ 2,400 
ตัน /ปี จะเก็บเกี่ยวประมาณช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี สำหรับการเก็บเกี่ยวกาแฟของเกษตรกรใน
ตำบลแม่พูล เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเก็บเกี่ยวผลกาแฟสด (เชอร์รี่) ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการเก็บแบบรูดผล
ออกจากช่อ แล้วนำมาจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางในรูปแบบผลกาแฟสด (เชอร์รี่) ในพื้นที่อำเภอลับแลทันที โดย
ยังไม่มีการแปรรูปใดๆ เนื่องจากคิดว่าหากนำมาแปรรูปโดยการนำไปตากลดความชื้นด้วยแสงแดดหรือใช้โรงอบลด
ความชื้น ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10-15 วัน แล้วจึงส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางในรูปกาแฟกะลา (parchment coffee) 
จะมีความยุ่งยาก คิดว่าไม่คุ้มกับรายได้ที่จะได้เพิ่มขึ้น และไม่มีพื้นที่ในการตากแดด รวมถึงไม่มีความรู้ในการแปรรูป
มากนัก  

สถานการณ์การตลาดผลผลิตกาแฟในตำบลแม่พูล อำเภอลับแล เกษตรกรจะนำผลผลิตในรูปผลกาแฟสด 
(เชอร์รี ่) นำมาจำหน่ายในแก่พ่อค้าคนกลางในพื้นที่อำเภอลับแล และเกษตรกรบางกลุ่มได้มีการรวมกลุ่มเป็น
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตกล้าไม้และกาแฟโรบาสต้าดอยลับแล ซึ่งทางกลุ่มได้รับซื้อผลผลิตกาแฟสดของสมาชิกใน
กลุ่ม เพื่อนำมาแปรรูปเป็นสินค้ากาแฟและจำหน่ายต่อไป 

ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้รับซื้อผลผลิตกาแฟในระบบวนเกษตร  
ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ ์
พฤติกรรมผู้รับซื้อผลผลิตกาแฟในระบบวนเกษตรตำบลนางพญา ตำบลนางพญามีผลผลิตของกาแฟในแต่

ละปีในรูปของผลเชอร์รี่สด ประมาณ 1,000 ตัน/ปี  หากแบ่งกลุ่มผู้รับซื้อผลผลิตกาแฟในระบบวน 
เกษตรตำบลนางพญา สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพ่อค้าคนกลางในพื้นที่ , กลุ ่มวิสาหกิจกาแฟ

นางพญา และสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ลำน้ำน่าน จำกัด   
กลุ่มพ่อค้าคนกลางในพื้นที่ 
กลุ่มพ่อค้าคนกลางในพื้นที่ มีพ่อค้าที่รับซื้อผลกาแฟสด (เชอร์รี่) หลายราย ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการรับ

ซื้อผลกาแฟสด (เชอร์รี่) โดยแบ่งตามเขตพื้นที่เป็นหมู่ ตามความสะดวกของเกษตรกรที่จะนำมาขาย  โดยร ับซ ื ้อผล
เชอร์รี่สด ในราคาประมาณ 10-15 บาท/กิโลกรัม โดยราคาจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของ ผลกาแฟสด (เชอร์รี่) โดยดูจาก
สัดส่วนการผสมของผลกาแฟสดสีเขียว เหลือง ส้ม และแดง ด้วยสายตาของพ่อค้าคนกลาง และราคาตลาดในช่ว ง
นั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรมักจะขายในคุณภาพรวมให้แก่พ่อค้าคนกลางเนื่องจากความสะดวกในการเก็บเกี่ยว จะ
ได้ราคาประมาณ 10.00-12.50 บาท/กิโลกรัม 
 
ตารางท่ี 1 แสดงราคารับซื้อผลเชอร์รี่สดตำบลนางพญา 

คุณภาพสัดส่วนการผสมของผลกาแฟ ราคา(บาท)/กิโลกรัม 
คุณภาพรวม ผสมของผลกาแฟสดสีเขียว เหลือง ส้ม และแดง เท่าๆ กัน 10.00-12.50 
คุณภาพกลาง ผลกาแฟมีสัดส่วนสีส้ม สีแดง มากกว่าสีเขียว 13.00 
คุณภาพดี ผลกาแฟจะมีมีสีส้ม และสีแดงเท่านั้น 14.00-15.00 
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ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตำบลบ้านด่านนาขาม เป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เกษตรกรในตำบลบ้านด่านนา

ขาม ส่วนใหญ่นิยมเก็บเกี่ยวผลกาแฟสด (เชอร์รี่) ในแต่ละปีจะมีผลผลิตผลกาแฟสด (เชอร์รี่) ประมาณ 1,000 ตัน 
(ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ตำบลนางพญา, สนทนากลุ่ม, 10 ตุลาคม 2561)  ในพื้นที่ตำบลบ้านด่าน
นาขามจะมีพ่อค้าที่รับซื้อผลกาแฟสด (เชอร์รี่) หลายราย ดังนี้ กลุ่มผู้ผลิตกาแฟบ้านด่านนาขาม,  พ่อค้าคนกลางใน
พื้นที่ และพ่อค้าคนกลางนอกพื้นที่  โดยรับซื้อผลกาแฟสด (เชอร์รี่) ในราคาประมาณ 12 -17 บาท/กิโลกรัม โดย
ราคาจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของ ผลกาแฟสด (เชอร์รี่) สัดส่วนการผสมของผลกาแฟสดสีเขียว เหลือง ส้ม และแดง 
และราคาตลาดในช่วงนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรมักจะขายในคุณภาพรวมจากการเก็บเกี่ยวที่ไม่ได้มีการคัดแยก
ผลผลิต ซึ่งจะได้ราคาที่ค่อนข้างต่ำ ในส่วนของพฤติกรรมผู้รับซื้อผลผลิตกาแฟในระบบวนเกษตรตำบลบ้านด่าน   
นาขาม จะสามารถแยกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

 
กลุ่มผู้ผลิตกาแฟบ้านด่านนาขาม 
กลุ่มผู้ผลิตกาแฟบ้านด่านนาขาม มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีการปลูกกาแฟในระบบวน

เกษตร เพื่อให้กลุ่มรับซื้อผลผลิตกาแฟจากสมาชิก และนำกาแฟมาแปรรูปขายให้ได้ราคาที่สูงกว่าการขายให้แก่
พ่อค้าคนกลาง ในปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 5 ราย ในช่วงของการเริ่มต้นของการรวมกลุ่ม ได้มีการรับซื้อผลผลิต
กาแฟจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่ม จากเงินทุนที่ได้มาจากการสนับสนุนจากทางสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านด่าน
นาขาม โดยจะรับซื้อเฉพาะผลกาแฟตากแห้งจากสมาชิกในกลุ่มและเกษตรกรทั่วไป ในราคา 35 บาท/กิโลกรัม โดย
ในปี 2560 รับซื้อมาทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 500 กิโลกรัม เพื่อนำมาแปรรูปโดยการกะเทาะเปลือก คั่วเอง และบด
โดยใช้เครื่องปั่น จากนั้นนำไปบรรจุซองขนาดเล็ก ขายซองละ 20 บาท เป็นกาแฟชงแบบดริป และถุงขนาดใหญ่ 
ขนาด 1 กิโลกรัม โดยขาย 300 บาท/กิโลกรัม ขายออกร้านในเทศกาลต่างๆ ของทางตำบลบ้านด่านนาขาม  และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ เช่นงานเทศกาลทุเรียนตำบลด่านขานาม และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 

กลุ่มผู้ผลิตกาแฟบ้านด่านนาขาม มีแนวคิดในการซื้อผลผลิตจากสมาชิก โดยจะซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพสูง 
เนื่องจากจะนำมาแปรรูปให้เป็นกาแฟสาร และจำหน่ายให้แก่ร้านกาแฟสดในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง 
ดังนั้นสมาชิกกลุ่มจึงจะเริ่มดูแลเริ่มตั้งแต่ในสวน การให้น้ำ การตัดแต่งกิ่ง การปราบวัชพืช การใส่ปุ๋ย และการ  
เก็บเกี่ยว เพื่อให้กาแฟมีคุณภาพที่ดี 

พ่อค้าคนกลางในพื้นที่ 
พ่อค้าคนกลางในพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขามทำหน้าที่รับซื้อผลผลิตผลไม้ทุกชนิดตามฤดูกาล รวมถึง 

ผลผลิตผลกาแฟสด (เชอร์รี่) จากเกษตรในพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม และตำบลใกล้เคียง  โดยในปี พ.ศ.2561 – 
ต้นปี พ.ศ.2562 รับซื้อในปริมาณ 40-50 ตัน ราคาที่รับซื้อจะขึ้นอยู่กับคุณภาพผลกาแฟสดที่เกษตรกรนำมา
จำหน่าย หากคุณภาพดี เป็นผลกาแฟสดเชอร์รี่สุกแดงทั้งหมด จะรับซื้อในราคา 12 บาท/กิโลกรั ม คุณภาพรวมที่มี
ปนระหว่างสีแดง เหลือง ส้ม มีสีเขียวปน จะรับซื้อในราคา 10 บาท/กิโลกรัม และหากคุณภาพต่ำ ผลกาแฟเชอร์รี่มี
สีเขียวส่วนใหญ่ จะรับซื้อในราคา 8 บาท/กิโลกรัม จากนั้นจะนำผลกาแฟสด (เชอร์รี่) ไปตากแห้งประมาณ 12 วัน 
ในลานตากพื้นที่ของตนเอง โดยผลกาแฟสด 1 กิโลกรัม เมื่อนำไปตากแห้งแล้ว จะเหลือน้ำหนักเพียง 4 ขีด แล้วนำ
ผลกาแฟตากแห้งไปสีที่โรงสีนานกกก โดยโรงสีนานกกก คิดค่าจ้างสีกิโลกรัมละ 3 บาท โดยผลกาแฟตากแห้ง 10 
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กิโลกรัม เมื่อสีแล้วจะเหลือเป็นกาแฟสาร 2 กิโลกรัม แล้วจึงนำไปขายต่อยังจังหวัดชุมพร การส่งกาแฟสารไปจังหวัด
ชุมพรจะส่งโดยรถคิว รอบละ 4 ตัน ค่าจ้างส่งประมาณ 11,000-12,000 บาท/เที่ยว ใน 1 ปี จะส่งประมาณ 2 เที่ยว 

พ่อค้าคนกลางนอกพื้นที่  
เนื่องจากตำบลบ้านด่านนาขามเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง เกษตรกรจึงมีทางเลือกในการนำผลกาแฟสด  

(เชอร์รี่) ไปจำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางที่อยู่โดยรอบเป็นจำนวนมาก ตามความพึงพอใจของเกษตรกร แต่ส่วนใหญ่
หากเกษตรกรจะนำผลกาแฟสด (เชอร์รี่) ไปจำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางนอกพื้นที่ มักจะเลือกเป็นพ่อค้าคนกลาง  
รายใหญ่ เนื่องจากได้ราคาสูงกว่าพ่อค้าคนกลางในพื้นที่เล็กน้อย (ประมาณกิโลกรับละ 0.5 -1 บาท) แต่จะต้อง
เสียเวลาในการเดินทาง และค่าขนส่งเอง โดยนำไปจำหน่ายให้แก่  พ่อค้าคนกลางนอกพื้นที่ในตำบลลับแล จะรับซื้อ
ผลกาแฟสด (เชอร์รี่) จากเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่จะซื้อผลการแฟสด (เชอร์รี่) ในคุณภาพรวม แล้วนำไปเพิ่มมูลค่าโดย
การตากแห้งในพื้นที่ของตนเอง ให้เป็นเชอร์รี่แห้ง และนำมาสี โดยพ่อค้าคนกลางนอกพื้นที่ในตำบลลับแล มีโรงสี
ขนาดใหญ่เป็นของตนเอง ให้เป็นกาแฟสาร จากนั้นส่งขายกาแฟสารให้กับ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย)  
จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑก์าแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม ตรา “เบอร์ดี”้ (Birdy) ต่อไป 

ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล มีปริมาณผลผลิตของกาแฟในแต่ละปีในรูปของผลเชอร์รี่สด ประมาณ 2,400 

ตัน/ปี จะเก็บเกี่ยวประมาณช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี การเก็บเกี่ยวกาแฟของเกษตรกรในตำบล     
แม่พูล เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเก็บเกี่ยวผลกาแฟสด (เชอร์รี่) ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการเก็บแบบรูดผลออกจาก
ช่อ แล้วนำมาจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางในรูปแบบผลกาแฟสด (เชอร์รี่) ในพื้นที่อำเภอลับแลทันที โดยยังไม่มีการ
แปรรูปใดๆ พ่อค้าคนกลางของตำบลบแม่พูล ในส่วนของพฤติกรรมผู้รับซื้อผลผลิตกาแฟในระบบวนเกษตรตำบล  
แม่พูล จะสามารถแยกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตกล้าไม้ และกาแฟโรบัสต้าดอยลับแล  
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตกล้าไม้ และกาแฟโรบัสต้าดอยลับแล ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ.2558 มีสมาชิกจำนวน  

8 คน โดยมีนายกิตติกร ปินตาผัวะ เป็นประธานกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตกล้าไม้และกาแฟโรบัสต้าดอยลับแล 
ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อรับซื้อผลกาแฟสด (เชอร์รี่) 
ที่มีคุณภาพจากสมาชิกและเกษตรกรในอำเภอแม่พูล ในราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าราคาตลาด โดยผลกาแฟสดที่คุณภาพ
ดี ผลสีแดงสุกประมาณ 90% จะรับซื้อในราคา 15 บาท/กิโลกรัม และหากผลกาแฟสดมีสีเขียวและสีเหลืองปน จาก
การสังเกตด้วยสายตา จะรับซื้อในราคา 12 บาท/กิโลกรัมโดย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ 2560 ถึงช่วงต้นปี 
พ.ศ 2561 ได้มีการซื้อกาแฟจากสมาชิกกลุ่มและเกษตรกรอื่นๆ รวมแล้วประมาณ 1 ตัน แล้วนำมาแปรรูปโดยการ
ตากแห้ง  นำไปจ้างสีที่สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ลำน้ำน่าน จำกัด อำเภอท่าปลา โดยสี 2 รอบ ต้นทุนการสี กิโลกรัม
ละ 4 บาท จากนั้นนำไปคั่ว และจำหน่ายหน้าร้าน ออกร้าน จำหน่ายทั้งในรูปแบบสารดิบที่ยังไม่ได้คั่ว และกาแฟสด 
โดยใช้ชื่อตราสินค้า “กาแฟดอยลับแล” และกาแฟสำหรับดริป ชื่อตราสินค้า “หลงลับแลกาแฟไทย” นอกจากนั้น
ทางกลุ่มยังได้มีการเก็บดอกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าที่ซึ่งผ่านการล่อแมลง และผึ้งจำนวนมากให้มาดูดน้ำหวานเพื่อผสม
เกสร ซึ่งเกษตรกรจะเก็บดอกกาแฟในช่วงที่ดอกบานเต็มที่และถูกผสมแล้ว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตเมล็ด
กาแฟ ซึ่งสังเกตได้ที่เกสรของดอกกาแฟจะเป็นสีน้ำตาล เพียงแต่เมื่อเอามือไปจับดอกมันก็จะหลุดออกมาโดยง่าย 
แล้วผลกาแฟก็จะเริ่มเติบโตนับจากนั้นเป็นต้นไป นำมาแปรรูปเป็นชาดอกกาแฟ เพื่อจำหน่ายต่อไป (ผู้แทนกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ตำบลแม่พูล, สนทนากลุ่ม, 25 ตุลาคม 2561) 
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ช่องทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตกล้าไม้และกาแฟโรบัสต้าดอยลับแล มีการขายหน้าร้าน 
ตั้งอยู่หน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลับแล และมีการออกร้านในงานเทศกาลต่างๆ เช่น 
ธงฟ้าราคาประหยัด หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประชารัฐ ออกร้านตามหน่วยงานราชการต่างๆ  

 

       
 

ภาพที่ 2 กิจกรรมการลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลพืชเศรษฐกิจกาแฟ ทั้ง 3 พื้นที่ 
 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาสถานการณ์การตลาดพืชเศรษฐกิจกาแฟในระบบวนเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัย

พบว่า สถานการณ์การผลิตและตลาดพืชเศรษฐกิจกาแฟในระบบวนเกษตรของพื้นที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 พื้นที่ ตำบล
นางพญา ตำบลบ้านด่านนาขาม และตำบลแม่พูล ส่วนใหญ่จะปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า เนื่องจากความเหมาะสมของ
พื้นที่ที่เหมาะสมกับพันธุ์โรบัสต้ามากกว่า ให้ผลผลิตสูง และทนทานต่อโรค โดยจะปล่อยให้ต้นกาแฟเติบโตและ
ให้ผลผลิตตามธรรมชาติ ไม่มีการจัดการเรื่องคุณภาพในการปลูก ไม่มีการดูแลในเรื่องธาตุอาหาร การใส่ปุ๋ย  การตัด
แต่งกิ่ง แต่อย่างใด สำหรับการเก็บเกี่ยวกาแฟของเกษตรกร ส่วนใหญ่นิยมเก็บเกี่ยวผลกาแฟสด (เชอร์รี่) โดยใช้
วิธีการเก็บแบบรูดผลออกจากช่อ ทำให้มีทั้งผลสีเขียว เหลือง ส้ม และแดง ผสมรวมกัน แล้วนำมาจำหน่ายให้กับ
พ่อค้าคนกลางในรูปแบบผลกาแฟสด (เชอร์รี่) ทันที ในแบบคุณภาพรวม โดยยังไม่มีการแปรรูป ใดๆ ส่วนพ่อค้าคน
กลางในพื้นที่ และพ่อค้าคนกลางรายใหญ่ เมื่อซื้อผลกาแฟสด (เชอร์รี่) จากเกษตรกรแล้ว จะนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่า โดยการคัดแยกคุณภาพผลเชอร์รี่สด นำไปตากแดด และจำหน่ายต่อไป ส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่พ่อค้า
คนกลางได้รับสูงกว่าของเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟ ทั้งนี้เนื่องจาก เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในระบบวนเกษตร ยังไม่เห็น
ความสำคัญของพืชกาแฟมากนัก เมื่อเทียบกับพืชหลักในสวนวนเกษตร เช่นพืชทุเรียน ลองกอง ซึ่งเป็นพืชที่สามารถ
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในระบบวนเกษตรมากกว่าพืชกาแฟ ประกอบกับเกษตรกรยังไม่มีองค์ความรู้ในการ
จัดการการผลิตพืชกาแฟอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการดิน การจัดการธาตุอาหาร การตัดแต่งกิ่งพืชกาแฟ 
การใส่ปุ๋ยบำรุง และการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟ การคัดคุณภาพผลผลิต ที่จะต้องใส่ใจ เน้นคุณภาพ หรือการแปรรูป 
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟ เกษตรกรยังคงเห็นว่า การเพิ่มมูลค่า โดยนำเมล็ดกาแฟไปตากให้แห้ง หรือแปรรูปไป
เป็นกาแฟสารคั่ว เป็นการสร้างความยุ่งยาก ไม่คุ้มค่ากับรายได้ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจจะอยู่
ที ่พ่อค้าคนกลางมากกว่าเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ผลการวิจัยครั ้งนี ้สอดคล้องกับ  Christopher lovelock and 
Lauren wright (1996) ที่ได้กล่าวถึง องค์ประกอบทั้ง 4 ของส่วนประสมทางการตลาดซึ่งเป็น กลยุทธ์เบื้องต้นใน
การบริหารการตลาดไว้ ในประเด็นผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงผลิตภัณฑ์หลักและองค์ประกอบในส่วนที่
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ควบคู่ไปกับตัวผลิตภัณฑ์ ที่จะต้องมีการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างคุณค่า ให้มากขึ้น มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพและสร้างรายได้จากวัตถุดิบ โดยอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของลูกค้า และยัง
สอดคล้องกับวิทวัส รุ่งเรืองผล (2555) ที่ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยองค์ประกอบผลิตภณัฑ์ 
(Product) ในที่นี้จะมีความหมายรวมถึงสินค้าและหรือการบริการ รวมถึงแนวความคิด บุคคล องค์กร และอื่นๆ โดย
นักการตลาดจะมุ่งจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค  และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธีรศิลป์ กันธา และคณะ (2557) ที่พบว่าแนวทางการพัฒนาธุรกิจการเกษตรของเกษตรกรในอำเภอแม่สอด
ชายแดน จังหวัดตากประเด็นที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจการเกษตรนั้น เห็นว่าการพัฒนาแนวนโยบายของรัฐ
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรมาแปรรูปพร้อมทั้งจัดหาตลาดเป็นประเด็นที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อลดช่องว่างของพ่อค้าคนกลาง 
ประกอบกับผลผลิตการเกษตรค่อนข้างผันผวน เนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง บางปีผลผลิตล้นตลาด 
ไม่สามารถที่จะระบายสินค้าได้ทัน ทำให้ต้องมีการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร 

ในส่วนของการศึกษาพฤติกรรมผู้รับซื้อผลผลิตกาแฟในระบบวนเกษตร ของพื้นที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 พื้นที่ 
ผู้รับซื้อผลผลิตกาแฟในระบบวนเกษตรตำบลนางพญา สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพ่อค้าคนกลางในพื้นที่ กลุ่ม
วิสาหกิจกาแฟนางพญา และสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ลำน้ำน่าน จำกัด ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มจะรับซื้ อผลผลิตกาแฟสด 
คุณภาพรวมจากเกษตรกร แล้วนำไปจำหน่ายต่อให้กับพ่อค้าคนกลางรายใหญ่ หรือนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และ
จำหน่ายต่อไป ในพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขามจะมีพ่อค้าที่รับซื้อผลกาแฟสด (เชอร์รี่) หลายรายทั้ง กลุ่มผู้ผลิตกาแฟ
บ้านด่านนาขาม กลุ่มพ่อค้าคนกลางในพื้นที่ และพ่อค้าคนกลางนอกพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรมักจะขายใน  
คุณภาพรวมจากการเก็บเกี่ยวที่ไม่ได้มีการคัดแยกผลผลิต ซึ่งจะได้ราคาที่ค่อนข้างต่ำ จากนั้นกลุ่มพ่อค้าคนกลางจะ
นำผลผลิตกาแฟที่รับซื้อมาจากเกษตรกรไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และจำหน่ายต่อไป ในส่วนตำบลแม่พู ล อำเภอ 
ลับแล พฤติกรรมผู้รับซื้อผลผลิตกาแฟในระบบวนเกษตรตำบลแม่พูล จะสามารถแยกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผลิตกล้าไม้และกาแฟโรบัสต้าดอยลับแล รับซื้อผลกาแฟสด (เชอร์รี่) จากสมาชิกและเกษตรกรในอำเภอ
แม่พูล ในราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าราคาตลาดพ่อค้าคนกลาง แต่มีเงื่อนไขว่าผลผลิตกาแฟจะต้องมีคุณภาพ จากนั้น
กลุ่มฯจะนำผลผลิตกาแฟมาแปรรูปและทำการตลาด ส่วนผู้รับซื้อผลผลิตกาแฟอีกกลุ่ม คือ กลุ่มพ่อค้าคนกลาง  
ในพื้นที่ตำบลแม่พูล ที่จะรับซื้อผลผลิตกาแฟจากเกษตรกรในแบบคุณภาพรวม ราคาค่อนข้างต่ำ และนำไปจำหน่าย
ต่อให้พ่อค้าคนกลางรายใหญ่ เพื่อแปรรูป เพิ่มมูลค่า และจำหน่ายต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มพ่อค้าคนกลางมองเห็น
ช่องว่างในการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตกาแฟที่ซื้อในรูปแบบเมล็ดกาแฟสดจากสวนเกษตรกร โดยนำมา
แปรรูป และจำหน่ายในมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ กรมส่งเสริมการเกษตร (2559) ที่กล่าวว่า
นโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มรายได้นอกภาคการเกษตร ต่อเนื่องจากภาคการผลิต มุ่งหวังให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลผลิตสดจากภาคเกษตร ในภาวะที่ผลผลิตสดด้านการเกษตรมีการแข่งขันสูง ปริมาณผลผลิตมีมาก  
อายุสั้น ราคาตกต่ำ เกิดภาวะล้นตลาด ปัญหาเหล่านี้กลายเป็น วัฏจักรที่เกษตรกรต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกช่วงฤดูกาลผลิต 
ของทุกปี ดังนั้นกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรนำผลผลิตสดที่มีในท้องถิ่นแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา สร้างมูลค่าเพิ่ม ได้เป็นอย่างดี 
โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้การดูแลการบริหารจัดการกลุ่ม ประสานงานด้านถ่ายทอดความรู้ 
วิชาการ การพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ กระบวนการผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์ การจัดการคุณภาพ ตลอดจนประสานงาน
การตลาด ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมรายได้แก่ครัวเรือนเกษตรกร รวมถึงการสนับสนุนการเพิ่มช่องทาง 
การจัดจำหน่ายสินค้าแก่สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เช่นการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ การเข้าร่วม
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โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การแสดงนิทรรศการสินค้าเกษตรแปรรูป การจัดตลาดนัดระดับท้องถิ่น 
ระดับเขตและระดับประเทศ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพ เพื่อ

เปรียบเทียบบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพื่อ
ศึกษาแนวทางในการสร้างบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนาทม ทั้งหมด  
325 คน โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1967) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในแนวทาง
ในการสร้างบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม จำนวน 
33 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ความถี ่ ร ้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Independent Sample) และ F-test (One Way 
ANOVA) ผลการศึกษา พบว่า ระดับบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาทม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของชุมชนในกระบวนการการ
จัดทำแผนด้านสุขภาพ พบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนาทม มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ต่างกัน มีบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแนวทางในการสร้างบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผน
ด้านสุขภาพ พบว่า ควรจัดเวทีการประชุมขึ้นภายในหมู่บ้านเพื่อให้ได้แนวทางในการจัดทำแผนแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข ระดมความคิดเห็นและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้าน และควรให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะหรือเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ 

 
คำสำคัญ : บทบาทของของชุมชน,  การจัดทำแผนด้านสุขภาพประจำตำบล 
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Abstract 
The objectives of this research were to study the roles of community on the process of 

health planning performance, to compare the roles of community on the process of health 
planning performance by depending on personal factors and to study the guidelines on contribute 
of the roles of community on the process of health planning performance in Nathom Sub-District 
administrative organization of Nathom district in Nakhonphanom Province. The samples were 325 
chiefs of the residing families in the area of Nathom Sub-District by limit the size of groups on using 
Yamane regulation 1967. The purposive groups were 33 persons. The research informant were the 
questionnaires and semi-structured interview. Data analysis used statistics in frequency, percentage, 
mean and standard deviation. The hypothesis testing included t-test (Independent Sample) and F-
test (One Way ANOVA).  

The results were as follows : For overall of  the levels of the roles of the for community 
no health planning process in Nathom Sub-District administrative organization was in high level. 
The results on comparative analysis of community for health planning process was founded that 
the chives of families  in the area of Nathom Sub-District with difference of gender, educational 
levels and occupation were different for the roles in community on health planning process in 
Nathom Sub-District administrative organization and were statistical significance at.05 level. The 
guidelines on creation of the roles of community on health planning process were founded that 
the holding of meeting should be on performance on planning performance for problem solving 
on the public health, for campaign the concepts and suggestion for guidelines on problem solving 
for public health of the village and should been displaying the concepts of people for suggestion 
or adding other data. 

 
Keyword: The roles of community,  The leader of community. 

 

บทนำ 
ประเทศไทยได้ดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนส่งผลให้เกิดการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและนำไปสู่การ
พึ่งตนเองได้เป็นอย่างดี โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.) เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนา
สุขภาพภาคประชาชน มีเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนา คือ ประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อม และสังคมโดยรวมได้อย่างยั่งยืนด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสำนึกที่ดี และมีศรัทธา
ในการพัฒนา ในทศวรรษที่ 4 ของการสาธารณสุขมูลฐาน (พ.ศ. 2552 - 2562) ประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และชุมชนในการสร้างและบริหารแผนชุมชน โดย
การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ยึดหลักการพึ่งตนเอง และการมี
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ส่วนร่วมของประชาชน มุ่งอาศัยทรัพยากรที่มีอยู ่ในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน เพื่อ
สร้างสรรค์และส่งเสริมสนับสนุนความมีสุขภาพดีถ้วนหน้าให้บรรลุผล (นิรุจน์ อุทธา, 2551) 

ปัจจุบันปัญหาต่างๆ ในระดับหมู่บ้าน มีอยู่มากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และการ
สาธารณสุข ซึ่งประชาชนทุกคนต่างก็มีปัญหาในการแก้ไข ทั้งที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้า และเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข
ในระยะยาว ดังนั้น หลายครั้งที่ประชาชนเกิดความสับสนและค้นหาทิศทางไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และของเครือข่ายสุขภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมาก
ที่สุดที่ชุมชนต้องค้นหาปัญหาด้วยตนเอง วางแผนด้วยตนเอง แก้ไขด้วยตนเอง และยอมรับในผลที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ โดย
การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น การวางแผนพัฒนาสาธารณสุขระดับตำบลและหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขของชุมชน จึงต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนตั้งแต่ขั้นต้น ไปจนถึ งขั้นดำเนินการ 
และการประเมินผล ทั้งนี้ เพราะชุมชนเป็นผู้ ได้รับผลประโยชน์จากการวางแผนงาน/โครงการ และการที่ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการวางแผน จะทำให้แผนงานที่เกิดขึ ้นมีความเป็นไปได้มากขึ้น  เพราะชุมชนจะทำให้เกิดจุดการ
ประสานงาน ในการประสานงานได้ดีที่สุด (ถนัต จ่ากลาง, 2551) 

จากการศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนในด้านการทำแผนสุขภาพของหมู่บ้าน พบว่า ที่มาของปัญหาและ
มูลเหตุที่ใช้ในการทำแผนมาจากการนำนโยบายมาเป็นตัวกำหนด มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้จัดทำแผน ในชุมชนมีการจัดทำแผนสุขภาพครอบคลุม 
ร้อยละ 58.6 ของพื้นที่ องค์กรชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีศักยภาพด้านการจัดทำแผนอยู่ ใน
ระดับที ่ต้องให้เจ้าหน้าที ่ช่วยทุกขั ้นตอน ทั ้งนี ้ การทำกิจกรรมตามแผนสุขภาพที ่สามารถดำเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์มากกว่า ร้อยละ 80 มี 2 กิจกรรม คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทำแผน ในด้านการร่วมทำกิจกรรมและการเสนอปัญหา และ
กิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่า ร้อยละ 75 คือ กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก การต่อต้านยาเสพติด 
ผู้ทำหน้าที่ประเมินผล ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (วนิดา วิระกุล และคณะ, 2547) 

ปัจจุบันบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล     
นาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม แม้จะมีผู้เข้าร่วมมากขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับปานกลาง  มีเพียงผู้นำชุมชน และ
ประชาชนบางส่วนเท่านั้นที่เข้าร่วมในการจัดทำแผนด้านสุขภาพ จากสถิติการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ
แผนด้านสุขภาพปีที่ผ่านๆ มาได้กำหนดให้มีการประชุมตรงกับการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน เพื่อที่ประชาชน
จะไม่ต้องเข้าประชุมบ่อยครั้ง ไม่เป็นการเสียเวลาในการประกอบอาชีพมากนัก ซึ่งประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร สืบเนื่องจากการที่มีผู้เข้าร่วมจัดทำแผนชุมชนไม่มาก ทำให้การเสนอสภาพปัญหา ความ
ต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหา หรือแนวทางการพัฒนาด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอ  
นาทม จังหวัดนครพนมอยู่ ในวงจำกัด ไม่ครอบคลุมทุกด้าน หากประชาชน รวมทั้งผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้านสุขภาพมากขึ้น  จะทำให้การ
จัดทำแผนด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชนได้อย่ างครอบคลุม
ทั่วถึง สามารถดึงศักยภาพของชุมชนมาพัฒนาชุมชนได้ดียิ่งขึ้น 

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของของชุมชนใน
กระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม เพื่อศึกษา
บทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพ เปรียบเทียบบทบาทของชุมชนในกระบวนการการ
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จัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม และศึกษาแนวทางในการสร้างบทบาทของชุมชนใน
กระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม  จังหวัดนครพนม ซึ่ง
ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถเป็นแนวทางในการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล    

นาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วน

ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การ

บริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ประชาชนมีบทบาทในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม 

อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก 
2. ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีบทบาทในกระบวนการการจัดทำแผนด้าน

สุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นำแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม จำนวน 6 ด้าน 1) บทบาทการเตรียมชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน 
2) บทบาทการประเมินศักยภาพของชุมชน 3) บทบาทการกำหนดวิสัยทัศน์แนวทางและจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ชุมชน 4) บทบาทการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน 5) บทบาทการกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
และ 6) บทบาทการพิจารณาแผนชุมชนด้านสุขภาพ (แผนด้านสุขภาพ , สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม, 
2561) มานำเสนอเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

202 

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

  
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้นำแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม 

จังหวัดนครพนม จำนวน 6 ด้าน 1) บทบาทการเตรียมชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน 2) บทบาทการประเมิน
ศักยภาพของชุมชน 3) บทบาทการกำหนดวิสัยทัศน์แนวทางและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชน  4) บทบาทการ
กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน 5) บทบาทการกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม และ 6) บทบาทการ
พิจารณาแผนชุมชนด้านสุขภาพ (แผนด้านสุขภาพ, สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม, 2561) 

2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในตำบลนาทม 

อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ บทบาทของของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผน

ด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ บทบาทการ
เตรียมชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน บทบาทการประเมินศักยภาพของชุมชน บทบาทการกำหนดวิสัยทัศน์แนวทาง
และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชน บทบาทการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน บทบาทการกำหนดแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม และบทบาทการพิจารณาแผนชุมชนด้านสุขภาพ 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนาทม อำเภอ    

นาทม จังหวัดนครพนม ครัวเรือนละ 1 คน จำนวน 15 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 1,724 ครัวเรือน (องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ข้อมูลฐานทะเบียนราษฎร์ ณ พ.ศ. 2561)  

     ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนใน
ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัด
นครพนม ประกอบด้วย 
     1. เพศ  
     2. อายุ  
     3. ระดับการศึกษา  
     4. อาชีพ 

      บทบาทของของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผน
ด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอ 
นาทม จังหวัดนครพนม จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ 
   1. บทบาทการเตรียมชุมชนในการจัดทำแผนชมุชน  
   2. บทบาทการประเมินศักยภาพของชุมชน 
   3. บทบาทการกำหนดวิสัยทัศนแ์นวทางและจุดมุ่งหมาย 
ในการพัฒนาชุมชน 
   4. บทบาทการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน 
   5. บทบาทการกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
   6. บทบาทการพิจารณาแผนชุมชนด้านสุขภาพ 
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 3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนาทม อำเภอ  
นาทม จังหวัดนครพนม ทั้งหมด 325 คน ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยด้วยการใช้สูตรของ    
ยามาเน่ (Yamane, 1967) โดยกำหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% 

 3.3 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในแนวทางในการสร้างบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้าน
สุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยการสัมภาษณ์ รวมทั้งสิ้น จำนวน  
35 คน ประกอบด้วย ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 15 คน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 คน ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน 12 ชุมชน จำนวน 15 คน และตัวแทนกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม จำนวน 3 คน 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 4.1  แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (check-list) ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
   ตอนที่ 2 บทบาทของของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ 1) บทบาทการเตรียมชุมชนในการจัดทำแผน
ชุมชน 2) บทบาทการประเมินศักยภาพของชุมชน 3) บทบาทการกำหนดวิสัยทัศน์แนวทางและจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาชุมชน 4) บทบาทการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน 5) บทบาทการกำหนดแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม และ 6) บทบาทการพิจารณาแผนชุมชนด้านสุขภาพ  ลักษณะของคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้          

   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำ
แผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ปลายเปิด 

 4.2  แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 
   เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 

Interview) ประกอบด้วยคำถามที่ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น (Open–ended Question) เกี่ยวกับแนวทางในการ
สร้างบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ 1) บทบาทการเตรียมชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน 2) บทบาทการประเมิน
ศักยภาพของชุมชน 3) บทบาทการกำหนดวิสัยทัศน์แนวทางและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชน 4) บทบาทการ
กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน 5) บทบาทการกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม และ 6) บทบาทการ
พิจารณาแผนชุมชนด้านสุขภาพ 

5. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 5.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ผลงานวิจัย เพื่อกำหนดกรอบเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณ์ 
 5.2 จัดทำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยคำถามที่ต้องการเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของ

การวิจัย ให้ครบถ้วนและครอบคลุมเนื้อหา 
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 5.3 ผู้ศึกษาทำการตรวจสอบเครื่องมืออีกครั้งหนึ่งในขั้นตอนนี้ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา 
ความเข้าใจของภาษา ความเข้าใจตรงกันของคำถาม 

 5.4 นำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบ 
 5.5 นำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที ่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู ้เชี ่ยวชาญประเมินความ

สอดคล้องของข้อคำถาม (Index of Item – Objective Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญมีจำนวน 3 ท่าน และ
นำเครื่องมือที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยคำนวณหาค่า 
IOC โดยคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 เป็นต้นไป เป็นข้อที่นำไปใช้ได้ 

 5.6 นำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ได้จากการปรับปรุงแก้ไขของผู้เชี่ยวชาญเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมการค้นคว้าอิสระตรวจสอบแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับหัวหน้าครัวเรือนในองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม จำนวน 30 คน 

 5.7 วิเคราะห์แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ทั้งฉบับ ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (ทองใบ สุดชารี, 2549: 
131) ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลได้ค่าเท่ากับ 0.853 

 5.8 นำเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปเก็บรวบรวมกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 6.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลในวัตถุประสงค์ข้อที ่1 และ ข้อ 2 ดังนี้ 
  6.1.1 ผู้ศึกษาทำการศึกษาเกี่ยวข้องกับระดับบทบาทของของชุมชนในกระบวนการการจัดทำ

แผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
  6.1.2 ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างและรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเอง ซึ่งได้ทำการแจกแบบสอบถามจำนวน 325 ฉบับ 
  6.1.2 นำแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ และเก็บรวบรวมเพื่อนำมาวิเคราะห์

ข้อมูลต่อไป 
 6.2  ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ดังนี้ 
   การศึกษาวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 แนวทางในการสร้างบทบาทของชุมชนในกระบวนการการ

จัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการเป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

   6.2.1 ขอหนังสือแนะนำตัวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์
ถึงผู้ให้ข้อมูล 

   6.2.2 นัดหมายผู้ให้ข้อมูล เพื่อแนะนำตัวและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์และ นัดหมาย
วันสัมภาษณ์ 

   6.2.3 ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
   6.2.4 ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป 
7. การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 
 7.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
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   วิเคราะห์โดยการนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาแปลงข้อมูลเป็นรหัสตัวเลขและบันทึกลงใน
สื่อคอมพิวเตอร์ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้ 

   7.1.1 ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) อัตราร้อยละ (Percentage) และประกอบการนำเสนอแบบตาราง 

   7.1.2 ระดับบทบาทของของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาแปรค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
ของตัวแปรต่างๆ ที่มีต่อระดับพฤติกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น (วิชิต อู่อ้น , 
2548: 181) 

   7.1.3 ข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้าน
สุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม วิเคราะห์เคราะห์โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) จำแนกและจัดหมวดหมู่ แล้วสรุปเป็นประเด็นหลักและพรรณนาข้อความอย่างละเอียด 

 7.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยนำคำสัมภาษณ์หรือบันทึกการ

สัมภาษณ์จากผู้ถูกสัมภาษณ์มาเปรียบเทียบระหว่างแต่ละบุคคล จัดลำดับความสำคัญ ซึ่งการวิเคราะห์จะออกมาใน
รูปเชิงพรรณนา เพื่อให้มีความครบถ้วนครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยและ สามารถตอบปัญหาได้ชัดเจน
สมบูรณ์สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัยที่กำหนดไว้ไปสู่แนวทางในการสร้างบทบาทของชุมชนในกระบวนการ
การจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 

8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) หรือค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
  1.1 ร้อยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2542: 101) 

  1.2 ค่าเฉลี่ย (X̅) (บุญชม ศรีสะอาด, 2542: 102) 
  1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2542: 106) 
 2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่  
  2.1 t-test (Independent Sample) 
  2.2 F-test (หรือ One Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 

(Sheffe's Method) 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศหญิง จำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 51.38 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี จำนวน 118 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 36.31 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 29.54 และมีอาชีพเกษตรกรรม 
จำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 45.85 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพใน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
บทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพใน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม 
ค่าสถิติ 

แปลผล อันดับ 
 X̅ S.D. 

1. ด้านบทบาทการเตรียมชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน 3.93 0.38 มาก 5 
2. ด้านบทบาทการประเมินศักยภาพของชุมชน 3.98 0.43 มาก 4 
3. ด้านบทบาทการกำหนดวิสัยทัศน์แนวทางและจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาชุมชน 

3.81 0.49 มาก 6 

4. ด้านบทบาทการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน 4.11 0.45 มาก 1 
5. ด้านบทบาทการกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 3.99 0.50 มาก 3 
6. ด้านบทบาทการพิจารณาแผนชุมชนด้านสุขภาพ 4.07 0.60 มากมาก 2 

โดยภาพรวม 3.98 0.15 มาก  
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การ

บริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.98, S.D.= 0.15) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ด้านบทบาทการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน 

(x̅=4.11, S.D.= 0.45) รองลงมา คือ ด้านบทบาทการพิจารณาแผนชุมชนด้านสุขภาพ (x̅=4.07, S.D.= 0.60) ด้าน

บทบาทการกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม (x̅=3.99, S.D.= 0.50) ด้านบทบาทการประเมินศักยภาพของ

ชุมชน (x̅=3.98, S.D.= 0.43) และด้านบทบาทการเตรียมชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน (x̅=3.93, S.D.= 0.38) 
ตามลำดับ ตามลำดับ ส่วนด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยน้อยที ่สุด ได้แก่ ด้านบทบาทการกำหนดวิสัยทัศน์แนวทางและ

จุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชน (x̅=3.81, S.D.= 0.49) 
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การ

บริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า 
หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ต่างกัน มีบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอ   
นาทม จังหวัดนครพนม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วน
หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม  ที่มีอายุต่างกัน มีบทบาทของชุมชน
ในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม  อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม        
ไม่แตกต่างกัน 

4. ผลการศึกษาแนวทางในการสร้างบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพใน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม พบว่า ควรมีการประเมินศักยภาพชุมชนของหมู่บ้าน 
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กำหนดจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้าน ควรมีการร่วมระดมความคิดเห็นและเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้านที่สามารถดำเนินการได้เอง พิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของ
หมู่บ้านที่กำลังดำเนินการอยู่ว่ามีเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้านได้ทุกปัญหาหรือไม่ จะต้องเพิ่ม
โครงการอะไรอีกบ้าง และควรให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะหรือเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ เพื่อให้
ได้แผนชุมชนด้านสุขภาพที่สมบูรณ์  

 

สรุปและวิจารณ์ผล 
1. สรุปผลการวิจัย 
 ระดับบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล  

นา   ทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.27, S.D.= 0.33) ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอ
นาทม จังหวัดนครพนม พบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ที่มี
เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
แนวทางในการสร้างบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม 
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม พบว่า ควรจัดเวทีการประชุมขึ้นภายในหมู่บ้านเพื่อให้ได้แนวทางในการจัดทำแผน
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข ระดมความคิดเห็นและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้าน และควรให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะหรือเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ 

2. วิจารณ์ผลการวิจัย 
 2.1 ระดับบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล  

นาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ด้านบทบาทการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก กำหนดยุทธศาสตร์เป็นการ
ตั้งเป้าหมายของการจัดทำแผนด้านสุขภาพไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล และการบริหารหน่วยภาครัฐ และภาค
ประชาชนเพื่อไปสู่เป้าหมายของแผนด้านสุขภาพนั้น ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่และภายในระยะเวลาที่กำหนด  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศมร เพิ่มพูล (2560) ได้ทำการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ 
อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของการมีส่วนร่วมฯ พบว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยมาก เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่ว มในการรับ
ผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมดำเนินการ และลำดับสุดท้ายคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  
และซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาถนภา กอบวิยะกรณ (2560) ได้ทำการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทำแผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับดังนี้ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมี
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ส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผล  

 2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพใน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
พบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และ
อาชีพต่างกัน มีบทบาทของชุมชนในกระบวนการการจัดทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม 
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
กัญรยาณีย์ กาฬภักดี (2557) ได้ทำการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนบ้านไม้รูด 
ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษาและ
อาชีพ ต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนบ้านไม้รูด ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัด
ตราด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ส่วนประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนบ้านไม้รูด ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ไม่แตกต่างกัน 
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ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตาและการช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากท่าน 
ดร.สุปัน สมสาร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนให้กำลังใจด้วยดี
มาโดยตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในคุณงามความดี และความเมตตาของท่านทั้งหลายที่มีต่อผู้ศึกษาไว้  ณ 
โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญ ดร.สุปัน  สมสาร์  ผศ.ดร.ประกอบ คงยะมาศ และดร.โกศล สอดส่อง ที่เป็น 
ผู้ตรวจสอบและให้ข้อแก้ไขในการสร้างเครื่องมือศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพก่อนนำไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

การเก็บข้อมูลในการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและให้ร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะ
หัวหน้าครัวเรือนที ่อาศัยอยู ่ในพื ้นที ่ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ให้ความกรุณาช่วยกรอก
แบบสอบถามเพื่อการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดีมาก และตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน และตัวแทนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ในการให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ข้อมูล จึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา ที่เคารพบูชายิ่ง ญาติ  
พี่น้อง และเพื่อนๆ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญยิ่งในการทำการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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The Production Management using Reduction Waste Technique 
by ECRS: A Case Study of Factory in KHONKAEN 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของกระบวนการผลิตท่อคอนกรีต

ด้วยเทคนิค ECRS จากการวิเคราะห์การไหล พบว่า กระบวนการผลิตใช้เวลาในการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 
1,269  วินาที จากเวลาการทำงานทั้งหมด 25,484 วินาที ผลการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคนิค ECRS ทำให้
เวลาลดลงจากกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การนำท่อไปตากแดดสามารถลด
เวลาได้ 84 วินาที คิดเป็น 30.43  เปอร์เซ็นต์ การนำส่วนผสมเทลงเครื่องโม่ลดเวลาได้ 97 วินาที คิดเป็น 22.72 
เปอร์เซ็นต์ และการตักส่วนผสมเทลงแบบท่อสามารถลดเวลาได้ 345 วินาที คิดเป็น 22.56 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ
การทำงานก่อนการปรับปรุง ดังนั้นจึงสรุปว่า กระบวนการผลิตทั้ง 3 กระบวนการ สามารถลดเวลาที่ไม่ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มได้ทั้งสิ้น 526 วินาที คิดเป็น 23.33 เปอร์เซ็นต์ 

 
คำสำคัญ : ท่อคอนกรีต,  เวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม,  เวลาที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม,  เวลาความสูญเปล่า 

 

Abstract 
The research aims to reduce the working that does not add value to the concrete pipe 

production process by ECRS technique. From the flow analysis it is found that the production 
process takes 1,269 seconds of non-value added work, from 25,484 seconds of total operating 
time. The improvement of the production process with ECRS technique to the reduction of the 
top 3 non-value added process, consist the pipe in the sun can The time was 84 seconds or 30.43 
percent, putting ingredients into the mill reduces the time by 97 seconds or 22.72 percent and 
scooping the ingredients into the pipe can reduce the time by 345 seconds or 22.56 percent 

http://pub.en.kku.ac.th/main/70&Raknoi%20Arkararungraingkul
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compared to working before the improvement.  Therefore, it can be concluded that all 3 
production processes can reduce the time that does not add value by 345 seconds or 23.33 
percent. 

 
Keyword: Concrete Pipe,  Non Value Added,  Value Added,  Waste Time 
 

บทนำ 
ปัจจุบันธุรกิจผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยมีการขยายตัวมากข้ึน ทำให้ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างต้อง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดวัสดุก่อสร้างและรองรับกับความต้องการของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้ารายย่อยหรือคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันลูกค้ารายย่อยดังกล่าวมีรูปแบบการ
ตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น วัสดุคอนกรีต กระเบื้อง เซรามิกส์ หินแกรนิต และวัสดุก่อสร้างบ้านพักอาศัย
ทั่วไปด้วยตนเองตามร้านค้าปลีก (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559) ในปี พ.ศ. 2556 - 2560 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของ
ประเทศไทยมีปริมาณการตอบสนองให้กับธุรกิจวัสดุก่อสร้างที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นปัจจัยหลักในการผลิตเพื่อจำหน่าย
เป็นคอนกรีตผสมเสร็จ คิดเป็นปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์เฉลี่ยปริมาณ 44 ล้านตันต่อปี ซึ่งพบว่ากำลังการผลิต
คอนกรีตผสมเสร็จมีรอบเวลาการผลิตมากเกินไป (Cycle Time) ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตอบสนองความ
ต้องการ (ศูนย์วิจัยกรุงศรี, 2561) งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาการผลิตวัสดุก่อสร้างประเภทคอนกรีต 
ของบริษัทกรณีศึกษา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามกำหนด  

จากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การศึกษางานในกระบวนการผลิตเป็นวิธีการศึกษาเวลาการ
ทำงาน การวัดผล และเป็นการศึกษาวิธีการทำงานของคนอย่างมีระเบียบแบบแผนตามองค์ประกอบต่างๆ ของงาน 
เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น (วัชรินทร์, 2547) การวิเคราะหเ์วลาในกระบวนการผลิต นิยมใช้แผนภูมิการไหลของ
กระบวนการ (Flow Process Chart) ซึ่งเป็นเครื่องมือใช้ในการบันทึกข้อมูลได้อย่างละเอียด พร้อมรายละเอียดที่
สำคัญ แผนภูมิการไหลของกระบวนการสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างชัดเจน จากผลวิเคราะห์สามารถแก้ปัญหา
ด้วยเทคนิค ECRS (Eliminate Combine Rearrange Simplify) ซึ่งเป็นการตัดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น การ
รวมขั้นตอนการทำงานเข้าด้วยกัน การจัดลำดับงานใหม่ให้เหมาะสมและสร้างอุปกรณ์ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น  เมื่อ
ใช้เทคนิค ECRS ย่อมส่งผลให้การดำเนินงานผลิตหรือการจัดวางผังโรงงานมีประสิทธิภาพ (รัชต์วรรณ, 2550) จาก
งานวิจัยของ ภาวิณี (2551) ได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยเทคนิค ECRS เพื่อลดความสูญเปล่าในสายการผลิต
เบรกเกอร์ โดยพยายามขจัดและลดงานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อตัวผลิตภัณฑ์ อาทิ ความสูญเปล่า เนื่องจากการ
รอคอย (Delay) การเคลื่อนไหวที่เกินจำเป็น (Excess Motion) ความสูญเปล่าเนื่องจากงานเสีย (Defect) หรืองาน
ที่ต้องนำกลับมาทำใหม่ (Rework) จากผลการวิจัยพบว่า เวลาความสูญเปล่าต่างๆ (Waste Time) มีแนวโน้มลดลง
โดยสามารถลดรอบเวลาการผลิตและ ECRS ยังสามารถลดเวลาสูญเปล่าในการปรับตั้งเครื่องพิมพ์ในกระบวนการ
พิมพ์ของอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งพิมพ์ ซึ่งส่งผลให้การผลิตตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น (ขวัญใจ และทศพล, 
2555) ECRS สามารถลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตโดยการจัดสมดุลสายการผลิตและลดงานที่ไม่ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเพิ่มมูลค่าของสินค้า เช่น ความ
สูญเปล่าการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Motion Loss) การเคลื่อนไหวที่เกินจำเป็น ความสูญเปล่าเนื่องจากงานเสีย ซึ่ง
การลดความสูญเปล่าทำให้รอบเวลาการผลิตของผลิตภัณฑ์ลดลงและจำนวนพนักงานในสายการผลิตลดลง (สาทิตย์ 
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และณฐา, 2554) กระบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสมทุกอุตสาหกรรมนั้นมีเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการผลิต สาเหตุจากกระบวนการผลิตมีเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในการเตรียมวัตถุดิบและปรับตั้ง
เครื่องจากในสายการผลิต ดังนั้น ECRS สามารถทำให้เวลาสูญเปล่าลดลง จำนวนพนักงานลดลง และพนักงานมี
ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น (ดาริกา และมณฑิรา, 2552) ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาที่ 
ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิตท่อคอนกรีตกรณีศึกษาโรงงานในจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้สามารถผลิตได้
เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด โดยประยุกต์ใช้เทคนิค ECRS ในกระบวนการที่มีเวลา 
ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากที่สุด 3 อันดับ  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพการไหลของวิธีดำเนินการวิจัย 

 
จากภาพที่ 1 แสดงวิธีดำเนินการวิจัย เริ่มจากลำดับที่ 1 คือการศึกษากระบวนการผลิตท่อคอนกรีต โดย

ในส่วนของการผลิตท่อคอนกรีต กรณีศึกษา มีกระบวนการผลิตหลัก 8 กระบวนการ ประกอบด้วย ประกอบแบบท่อ 
นำส่วนผสมเทลงเครื่องโม่ โม่ส่วนผสมให้เข้ากัน เทส่วนผสมออกจากเครื่องโม่ ตักส่วนผสมเทลงแบบท่อ รอให้ท่อ
แห้ง แกะแบบท่อ และนำท่อไปตากแดด ส่วนในลำดับที่ 2 เป็นการแบ่งแต่ละกระบวนการผลิตหลักออกเป็น

1. ศึกษากระบวนการผลิตท่อคอนกรีต 

กรณีศึกษา 

2. แบ่งกระบวนการผลิตหลักออกเป็นกระบวนการผลิตย่อย

ย่อย 

3. จับเวลาในแต่ละกระบวนการผลิตย่อย 

4. ศึกษาเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิตย่อย 

5. ปรับปรุงกระบวนการผลิตหลักที่มีเวลา 

ที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากที่สุด 3 อันดับ 

 

7. สรุปเวลาที่ลดลงหลังการปรับปรุง 

6. เปรียบเทียบเวลาที่ลดลงหลังปรับปรุง 

 ใช่ 

 

ไม่ใช่ 
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กระบวนการผลิตย่อยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจับเวลาในลำดับที่ 3 โดยการจับเวลาใช้แบบฟอร์มมาตรฐานของ
แผนภูมิกระบวนการไหล ซึ่งมีความละเอียด ชัดเจน และสามารถวิ เคราะห์การดำเนินการลำดับที ่ 4 ซึ่งเป็น
การศึกษางานเพื่อหาเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ ่มของกระบวนการผลิต โดยกระบวนการผลิตหลักที ่มีเวลา  
ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากที่สุด 3 อันดับ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องปรับปรุงด้วยเทคนิค ECRS เพื่อลดเวลาที่ 
ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มตามการดำเนินการลำดับที่ 5 และดำเนินการตามลำดับที่ 6 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบเวลาการ
ผลิตที่ลดลงระหว่างก่อนปรับปรุงกับหลังการปรับปรุงของกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากที่สุด  
3 อันดับ แต่ในกรณีกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงที่มีเวลามากกว่าก่อนการปรับปรุง ต้องกลับไปทำตาม
วิธีดำเนินการวิจัยลำดับที่ 5 อีกครั้ง โดยดำเนินการด้วยเทคนิค ECRS จนกว่าผลการเปรียบเทียบหลังการปรับปรุง
ลดลงแล้วจึงสามารถสรุปเวลาที่ลดลงหลังการปรับปรุงในลำดับที่ 7 

 

ผลการวิจัย 
1. จากการศึกษากระบวนการผลิตท่อคอนกรีตของโรงงานกรณีศึกษา พบว่าเป็นโรงงานที่ผลิตท่อคอนกรีต

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร ซึ่งสามารถผลิตท่อคอนกรีตได้ 20 ท่อต่อวัน มีพนักงาน 1 คนในกระบวนการ
ผลิต โดยสามารถแบ่งกระบวนการผลิตหลักได้ 8 กระบวนการ ได้แก่ การประกอบแบบท่อ นำส่วนผสมเทลง 
เครื่องโม่ โม่ส่วนผสมให้เข้ากัน เทส่วนผสมออกจากเครื่องโม่ ตักส่วนผสมเทลงแบบท่อ รอให้ท่อแห้ง แกะแบบท่อ 
นำท่อไปตากแดด และสภาพพื้นที่การผลิตท่อคอนกรีตกรณีศึกษา แสดงดังภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 สภาพพื้นที่การผลิตท่อคอนกรีตโรงงานกรณีศึกษา 

 
2. แบ่งกระบวนการผลิตหลักออกเป็นกระบวนการผลิตย่อย โดยในกระบวนการผลิตหลักจะแบ่งได้หลาย

กระบวนการย่อยตามการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการจัดเก็บ ผู้วิจัยได้ทำการ
เก็บข้อมูลในแต่ละกระบวนการผลิตจำนวน 12 ครั้ง ซึ่งอ้างอิงตามการคำนวณรอบการจับเวลา (รัชต์วรรณ, 2550) 
และหาค่าเฉลี่ยเวลาการผลิตท่อคอนกรีตทั้ง 8 กระบวนการหลัก 
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3. จับเวลาในแต่ละกระบวนการผลิตหลักโดยแบ่งเป็นกระบวนการผลิตย่อย  ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่ง
แสดงถึงการเก็บข้อมูลเวลาในกระบวนการผลิตแบบท่อ ประกอบด้วยกระบวนการผลิตย่อย 18 กระบวนการ 

 
ตารางท่ี 1 ตารางการเก็บข้อมูลกระบวนการประกอบแบบท่อ 

กระบวนการย่อยการประกอบ
แบบท่อ 

จำนวนครั้ง (วินาที) เวลาเฉลี่ย 
(วินาที) 1 2 3 4 … 12 

1. เดินไปที่แบบท่อ 12 12 12 12 … 12 12 
2. จับแบบท่อ 24 26 23 25 … 24 25 
3. วางแบบท่อรวมกัน 62 61 60 63 … 60 61 
4. เดินไปที่ถังน้ำมัน 9 8 9 7 … 7 8 

5. จับถังน้ำมัน 1 1 1 1 … 1 1 
6. นำถังน้ำมันไปที่แบบท่อ 13 14 14 15 … 14 14 
7. ทาน้ำมันที่แบบท่อ 125 126 126 128 … 129 128 
8. นำถังน้ำมันกลับไปไว้ที่เดิม 9 8 9 7 … 8 8 
9. เดินไปที่ค้อน 4 5 4 4 … 4 4 
10. จับค้อน 1 1 1 1 … 1 1 
11. นำค้อนไปที่แบบท่อ 8 9 9 9 … 9 9 
12. จับแบบท่อ  26 27 27 28 … 26 27 
13. ประกอบแบบท่อ  237 240 235 237 … 238 237 
14.  นำค้อนกลับไปไว้ที่เดิม 4 4 4 5 … 4 4 
15. เดินไปที่เหล็กเส้น 4 5 5 5 … 4 5 
16. จับเหล็กเส้น 14 14 15 14 … 16 15 
17. นำเหล็กเส้นไปที่แบบท่อ 15 14 14 15 … 15 15 
18. วางเหล็กเส้นข้างแบบท่อ 10 10 10 10 … 10 10 

รวม 578 585 578 586 … 582 584 

 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิตหลักทั้งหมด 8 กระบวนการ จำนวนการเก็บข้อมูล 12 ครั้ง 

สามารถแสดงเวลาการผลิตท่อคอนกรีตดังตารางที่ 2  
 

ตารางท่ี 2 สรุปเวลาในกระบวนการผลิตหลัก 

กระบวนการผลิตหลัก 
เวลาที่ใช้ในการทำงาน 

(วินาที) 
เฉลี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) 

ในแต่ละขั้นตอนการผลิต 

1. ประกอบแบบท่อ 584 2.29 
2. นำส่วนผสมเทลงเครื่องโม่ 427 1.68 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

กระบวนการผลิตหลัก 
เวลาที่ใช้ในการทำงาน 

(วินาที) 
เฉลี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) 

ในแต่ละขั้นตอนการผลิต 

3. โม่ส่วนผสมให้เข้ากัน 603 2.37 
4. การเทส่วนผสมออกจากเครื่องโม่ 159 0.62 
5. การตักส่วนผสมเทลงแบบท่อ 1,569 6.16 
6. รอให้ท่อแห้ง 21,600 84.76 
7. การแกะแบบท่อ 266 1.04 
8. นำท่อไปตากแดด 276 1.08 

รวม 25,484 100 

 
4. ศึกษาเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิต การศึกษาเวลาการทำงานของกระบวนการผลิต

ท่อคอนกรีตแต่ละกระบวนการหลักใช้แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตในการวิเคราะห์หากระบวนการย่อยใน
แต่ละกระบวนการหลัก ซึ ่งสามารถแสดงรูปของสัญลักษณ์ตามลักษณะของกิจกรรมย่อยที ่เกิ ดขึ ้น เช่น ภาพ
กระบวนการไหลของการประกอบแบบท่อ แสดงดังภาพที่ 3  

 
แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต 

          วิธีเดิม แบบคน สรุปผล 
     

กิจกรรม 
จำนวน 

งานย่อย (งาน) 
เวลา 

(วินาที) 
ระยะทาง 
(เมตร)           วิธีเสนอ แบบวัสดุ 

ชื่อเรื่อง กระบวนการผลิตท่อคอนกรีต  ปฏิบัติงาน 9 505 - 

   เคลื่อนย้าย 9 79 59 

แผนก กระบวนการที่  1  รอคอย - - - 
 (ประกอบแบบท่อ)  ตรวจสอบ - - - 
หมายเลขแผนภูมิ 1 แผ่นที่ 1 เก็บรักษา - - - 
เขียนโดย  1. นายเอกวิทย์  และคณะ รวม 18 584 59 

ก                        

ลำดับท่ี 
ระยะทาง
(เมตร) 

เวลา
(วินาที) 

สัญลักษณ์ คำอธิบาย 

1 9 12 
 

เดินไปที่แบบท่อ 
2 - 25 

 

จับแบบท่อ 
3 - 61 

 

วางแบบท่อรวมกัน 
4 6 8 

 

เดินไปที่ถังน้ำมัน 
5 - 1 

 

จับถังน้ำมัน 
… … … … … 
18 - 10 

 

วางเหล็กเส้นข้างแบบท่อ 
รวม 59 584   

ภาพที่ 3 แผนภูมิการไหลของกระบวนการประกอบแบบท่อ 
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จากภาพที่ 3 สามารถนำข้อมูลเวลาวิเคราะห์หาเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของกระบวนการผลิตย่อยใน
กระบวนการประกอบแบบท่อได้ ดังแสดงในตารางที่ 3 เนื่องจากกำหนดตำแหน่งอุปกรณ์ วัตถุดิบ และเครื่องจักรใน
การปฏิบัติงานไกลกันเกินไป ส่งผลให้พนักงานใช้ระยะการเดินมากซึ่งไม่เกิดประโยชน์กับชิ้นงานที่กำลังดำเนินการ
ผลิต โดยหลักการ ECRS สามารถรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน (C) ซึ่งลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นให้น้อยลง
ได้  

 
ตารางท่ี 3 เวลาที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของการประกอบแบบท่อ 

กระบวนการผลิตย่อย 

ประเภทของงาน 

เวลาที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 
เวลาที่ไม่ก่อให้เกิด

มูลค่าเพิ่ม 
เวลา (วินาที) คิดเป็น % เวลา (วินาที) คิดเป็น % 

1.เดินไปที่แบบท่อ - - 12 2.05 
2.จับแบบท่อ 25 4.28 - - 
3.วางแบบท่อรวมกัน 61 10.45 - - 
4.เดินไปที่ถังน้ำมัน - - 8 1.37 
5.จับถังน้ำมัน 1 0.17 - - 
6.นำถังน้ำมันไปที่แบบท่อ - - 14 2.40 
7.ทาน้ำมันที่แบบท่อ 128 21.92 - - 
8.นำถังน้ำมันกลับไปไว้ที่เดิม - - 8 1.37 

9.เดินไปที่ค้อน - - 4 0.68 
10.จับค้อน 1 0.17 - - 
11.นำค้อนไปที่แบบท่อ - - 9 1.54 

… … … … … 
18.วางเหล็กเส้นข้างแบบท่อ 10 1.71 - - 

รวม 505 86.48 79 13.52 
รวมเวลาทั้งหมด 584 

 
ดังนั้นจากการเก็บข้อมูลเวลาการผลิตท่อคอนกรีตทั้งหมด 8 กระบวนการหลัก และจากการวิเคราะห์เวลา

ที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิตมีเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 4.98 เปอร์เซ็นต์ โดยการ
นำท่อไปตากแดด การนำส่วนผสมเทลงเครื่องโม่ และการตักส่วนผสมเทลงแบบท่อ มีเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
มากที่สุด 3 อันดบั 89.19, 55.04 และ 42.26 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 สรุปเวลาที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 

กระบวนการผลิตหลัก 

ประเภทเวลาการทำงาน 

ลำดับที่ไม่
เกิดงาน 

เวลาที่ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม 

เวลาที่ไม่ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม 

เวลา
(วินาที) 

คิดเป็น% เวลา
(วินาที) 

คิดเป็น% 

1.ประกอบแบบท่อ 505 86.48 79 13.52 4 
2.นำส่วนผสมเทลงเครื่องโม่ 192 44.96 235 55.04 2 
3.โม่ส่วนผสมให้เข้ากัน 601 99.67 2 0.33 7 
4.การเทส่วนผสมออกจากเครื่องโม่ 144 90.57 15 9.43 6 
5.การตักส่วนผสมเทลงแบบท่อ 906 57.74 663 42.26 3 
6.รอให้ท่อแห้ง 21,600 100 0 0 8 
7.การแกะแบบท่อ 237 89.11 29 10.89 5 
8.นำท่อไปตากแดด 30 10.87 246 89.13 1 

รวม 24,215 95.02 1,269 4.98  
สรุปผลเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิต 25,484 วินาที หรือ 7.08 ชั่วโมง 

 
5. ปรับปรุงกระบวนการผลิตที่มีเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากที่สุด 3 อันดับ ผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือก

กระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การนำท่อไปตากแดด การนำส่วนผสมเทลงเครื่องโม่ 
การตักส่วนผสมเทลงแบบท่อ โดยปรับปรุงด้วยเทคนิค ECRS  

 
ตารางท่ี 5 แนวทางการแก้ไขปัญหา  

กระบวนการผลิตหลัก แนวทางการลดเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 

การนำท่อไปตากแดด สถานที่ผลิตถึงสถานที่ตากท่อมีระยะมากเกินไปเกิดจากลำดับการจัดเรียงท่อ
คอนกรีตที่กำหนดตำแหน่งการตากให้ไกลจากตำแหน่งการผลิตก่อนและเรียง
มาจนกว่าจะถึงตำแหน่งที่ผลิต แนวทางการแก้ปัญหาจึงกำหนดให้การตากท่อ
เรียงจากใกล้ตำแหน่งที่ผลิตก่อน ซึ่งเป็นการการจัดลำดับงานใหม่ให้เหมาะสม 
(R) เพื่อลดระยะทางการขนย้ายให้เหลือน้อยที่สุด  

การนำส่วนผสมเทลงเครื่องโม่ การกำหนดตำแหน่งอุปกรณ์ที ่ไม่เหมาะสม แนวทางการแก้ปัญหาจึงรวม
ขั้นตอนการทำงานเข้าด้วยกันและกำหนดตำแหน่งอุปกรณ์ช่วยให้ทำงานได้
ง่ายขึ้น (CS) โดยเคลื่อนย้ายถังใส่น้ำและถังใส่ปูนไว้ฝั่งเดียวกับหินและทราย 
เพื่อเป็นการลดระยะเวลา ซึ่งทำให้การตักส่วนผสมมีระยะทางที่สั้นลง โดย
ระยะทางในการเดินไปตักส่วนผสมโดยไม่มีผลกระทบกับการเคลื่อนที่ของ
พนักงาน  
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)  

กระบวนการผลิตหลัก แนวทางการลดเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 

การตักส่วนผสมเทลงแบบท่อ สถานที่ผลิตบางส่วนไม่สามารถใช้ในการผลิตได้ เนื่องจากไม่สามารถวางแบบ
ท่อได้ แนวทางการปรับปรุงจึงออกแบบพื้นที่ใหม่ใกล้กับเครื่องจักรมากที่สุด 
(CS)  ให้สามารถผลิตได้ โดยการปรับปรุงพื้นที่ในการผลิตจึงขจัดสิ่งของที่ไม่
จำเป็นและส่วนที่เป็นหินให้เรียบ และย้ายแบบท่อใกล้กับกระบะใส่ปูนให้มาก
ที่สุดเพื่อลดระยะทางในการตักปูนไปเทที่แบบท่อ จากนั้นก็ทำการจัดวาง
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แท่งเหล็ก เกียงฉาบปูน มาไว้ใกล้กับแบบท่อให้มากที่สุด 
เพื่อเป็นการลดระยะทางในการเคลื่อนที่  

 
6. เปรียบเทียบเวลาที่ลดลงหลังปรับปรุง ในการเปรียบเทียบเวลาการทำงานก่อนและหลังปรับปรุง เช่น 

กระบวนการนำท่อไปตากแดด สามารถลดเวลาการทำงานได้ 30.43 เนื ่องจากการลดขั้นตอนการขนย้ายและ
ปรับปรุงพื้นการตากท่อให้สามารถตากท่อใกล้กับสถานที่ผลิต แสดงดังตารางที่ 6 

 
ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบเวลาการทำงานก่อนและหลังการปรับปรุงของการนำท่อไปตากแดด 

กระบวนการผลิตย่อย 
เวลาการทำงาน
ก่อนปรับปรุง

(วินาที) 

เวลาการทำงาน
หลังปรับปรุง

(วินาที) 

เวลาที่ลดลง
(วินาที) 

เปอร์เซ็นต์
ที่ลดลง 
(%) 

1.จับท่อ 5 5 - - 
2.ตั้งท่อขึ้น 25 25 - - 
3.กลิ้งท่อไปตากแดด 183 120 63 34.43 
4.เดินกลับไปที่ท่อ 63 42 21 33.33 

สรุป 276 192 84 30.43 

 
ดังนั้น สามารถสรุปเวลาที่ลดลงหลังการปรับปรุงของกระบวนการผลิตที่มีเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ การนำท่อไปตากแดด การนำส่วนผสมเทลงเครื่องโม่ การตักส่วนผสมเทลงแบบท่อ  ซึ่ง
สามารถลดเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ 30.43, 22.72 และ 21.99 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ดังตารางที่ 7 

 
ตารางท่ี 7 สรุปเวลาที่ลดลงหลังการปรับปรุงของกระบวนการผลิตที่มีเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากที่สุด 3 

กระบวนการผลิตหลัก 
เวลาการทำงาน
ก่อนปรับปรุง

(วินาที) 

เวลาการทำงาน
หลังปรับปรุง

(วินาที) 

เวลาที่
ลดลง

(วินาที) 

เปอร์เซ็นต์ที่
ลดลง 
(%) 

1.นำท่อไปตากแดด 276 192 84 30.43 
2.นำส่วนผสมเทลงเครื่องโม่ 427 330 97 22.72 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

กระบวนการผลิตหลัก 
เวลาการทำงาน
ก่อนปรับปรุง

(วินาที) 

เวลาการทำงาน
หลังปรับปรุง

(วินาที) 

เวลาที่
ลดลง

(วินาที) 

เปอร์เซ็นต์ที่
ลดลง 
(%) 

3.การตักส่วนผสมเทลงแบบท่อ 1,569 1,224 345 21.99 
สรุป 2,272 1,746 526 23.15 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 
จากวิเคราะห์เวลาที่ไม่เกิดมูลค่าเพิ่มของกระบวนการผลิตหลัก 8 กระบวนการ เมื่อดำเนินการปรับปรุง

และปฏิบัติงานจริงตามกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุง พบว่า กระบวนการผลิตหลักที่มีเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ 
ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากที่สุด 3 อันดับ คือ การปรับปรุงกระบวนการนำท่อไปตากแดดสามารถลดเวลาได้ 84 
วินาที คิดเป็น 30.43 เปอร์เซ็นต์ การนำส่วนผสมเทลงเครื่องโม่ลดเวลาลงได้ 97 วินาที คิดเป็น 22.72 เปอร์เซ็นต์ 
และการตักส่วนผสมเทลงแบบท่อสามารถลดเวลาลงได้ 345 วินาที คิดเป็น 21.99 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น รวมทั้งหมด  
3 กระบวนการหลัก สามารถลดเวลาการทำงานได้ทั้งสิ้น 526 วินาที คิดเป็น 23.15 เปอร์เซ็นต์ สามารถลดรอบเวลา
การผลิตจาก 25,484 วินาที เหลือ 24,958 วินาที  

การศึกษายังพบว่ากระบวนการผลิตท่อคอนกรีตยังมีเวลาไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิต  
ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เวลาในการเดินมากเกินไปจึงทำให้เกิดเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในแต่ละกระบวนการผลิต 
จากการศึกษาการทำงาน (Work Study) และประยุกต์ใช้เทคนิค ECRS จึงทำให้ใช้เวลาในกระบวนการผลิต 
ลดน้อยลง แต่ยังคงไม่สามารถลดเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มบางส่วน เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้คนในการ
ปฏิบัติงานจึงส่งผลให้เวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มบางส่วนยังมีอยู่ในกระบวนการ  

 

ข้อเสนอแนะ 
การใช้เทคนิค ECRS สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อลดความสูญเปล่าที่ไม่ก่อให้เกิด

มูลค่าเพิ่มได้ และสามารถประยุกต์ใช้กับปัญหาด้านโลจิสติกส์ได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผัก ผลไม้อินทรีย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคผัก ผลไม้อินทรีย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1,018 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง วัยทำงานช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 31.3 ประกอบอาชีพข้าราชการ มีวุฒิ
การศึกษาระดับต่ำกว่าประถมศึกษาและระดับปริญญาตรี มีสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน โดยส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวล
กายระหว่าง 18.6-22.9 อยู่ในระดับปกติแสดงว่าไม่ผอมหรืออ้วนมากเกินไป และภาวะอ้วนลงพุงมีค่าน้อยกว่า 0.39 
แสดงว่าค่อนข้างผอม พฤติกรรมการบริโภคผัก ผลไม้อินทรีย์ในรอบ 3 เดือน มีการบริโภคผัก หลากหลายชนิด เช่น 
ผักบุ้ง คะน้า ตำลึง มะเขือ ความถี่ 5-6 ครั้ง และมีการบริโภคผัก 3-4 ครั้ง โดยบริโภคมากกว่า 400 กรัมต่อวัน ส่วน
การบริโภคผลไม้รสไม่หวานจัด เช่น มะละกอ กล้วย มีการบริโภค 3-4 ครั้ง พฤติกรรมทำอาหารทานเอง มีความถี่ 
5-6 ครั้ง ส่วนพฤติกรรมการซื้ออาหารนอกบ้านทาน มีความถี่ 1-2 ครั้ง ผู้บริโภคมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลผัก ผลไม้
อินทรีย์ผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด และมีการปลูกผัก ผลไม้อินทรีย์ทานเองมากที่สุด ส่วนใหญ่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผัก 
ผลไม้อินทรีย์เพราะเป็นผัก ผลไม้ที่ชอบ นอกจากนี้ผู้บริโภคมีความรู้  ความเข้าใจชนิดของผลผลิตประเภทต่าง ๆ อยู่
ในระดับมาก 

  
คำสำคัญ:  สินค้าเกษตรอินทรีย,์  พฤติกรรมการบริโภค,  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค 

 

Abstract 
This research aimed to study the factors that were affecting the consumption behavior of 

organic vegetables and fruits in Uttaradit Province. The sample was composed of 1,018 consumers, 
and questionnaire was used to collect the data. The data was analyzed by using descriptive 
statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation. The research result found 
that most consumers were female and working age divided into aged 41 – 50 years old in the 
percent of 31.3. They were government officers that hold educational degree below secondary 
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school and bachelor degree. There are 1-3 household members, most of which have a BMI 
between 18.6-22.9 in the normal level, indicating that they are not skinny or overweight. And 
obesity is less than 0.39, indicating that it is quite skinny. The behavior of organic vegetable and 
fruit consumption for 3 months had consuming frequency in 5 – 6 times. They consumed a variety 
of organic vegetables such as morning glory, kale, lvy gourd and eggplant that had consuming 
frequency in 3 – 4 times and consumed more than 400 grams per day; whereas, consuming less 
sweet fruits were such as papayas and bananas that had consuming frequency in 3 – 4 times. 
Moreover, food buying behavior from the restaurant had consuming frequency in 1- 2 times. They 
mostly had the perception channel to get information of organic vegetables and fruits through 
online media. Besides, they planted their own organic vegetables and fruits to consume in the high 
level. Most consumers decided to purchase organic vegetables and fruits that they liked; 
additionally, they had the knowledge and understanding about types of the products in the high 
level.  

 
Keywords :  organic farming product,  consumption behavior,  factors affecting consumption 
behavior  

 

บทนำ 
สถาบันวิจัยเกษตรกรรมอินทรีย์ (The research institute of organic agriculture: FiBL) และสหพันธ์

เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( international federation of organic agriculture movements: IFOAM) ปี 2560 
พบว่า พื้นที่เกษตรอินทรีย์ของโลกมีจำนวน 361.25 ล้านไร่ โดยพื้นที่ผลิตสินค้าส่วนใหญ่อยู่บริเวณโอเซเนียน 
(Oceania) (ออสเตรเลียและหมู่เกาะใกล้เคียง) มีพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ 47% ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 
รองลงมา คือ ยุโรป มีพื ้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ 23% ลาตินเอมริกา 12% เอเชีย 9% อเมริกาเหนือ 6% และ
แอฟริกา 3% ซึ่งผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกสร้างมูลค่าประมาณ 2.8 ล้านล้านบาทสำหรับประเทศไทย มี
พื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์อยู่ลำดับที่ 7 ของเอเชีย และมีการขยายพื้นที่ผลิตอินทรีย์อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน ซึ่งจาก
การเก็บข้อมูลตั้งแต่ ปี 2543 พบว่า ไทยมีพื้นที่ผลิตอินทรีย์ 10,524 ไร่ และเพิ่มขึ้นเรื่อยมาจนปี 2560 มีพื้นที่ผลิต
อินทรีย์ 570,409 ไร่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ต่อปี) โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตข้าวอินทรีย์ร้อยละ 59  พืชไร่ ร้อยละ 15  
และผัก/ผลไม้ผสมผสาน ร้อยละ 13 ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ 1,817 ล้านบาท/ปี  
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ. ศ. 2561 - 2564 ได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่เกษตรอินทรีย์
ไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ ในปี 2564 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตกลงร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในการ
ขับเคลื่อนให้ไปเป็นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้กลุ่มจังหวัดจำนวน 13 กลุ่ม ในพื้นที่ 56 จังหวัด 
ซึ่งได้ดำเนินการประสานการจัดประชุมหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ระดับกลุ่มจังหวัด (วรรณวิไล สนิทผล, 2561) 
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จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง โดยมีการใช้พื้นที่ทั้งหมด 7,838 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 4,899,120 ไร่ เป็นอันดับที่ 17 ของจังหวัดภาคเหนือ อันดับที่ 25 ของประเทศ การใช้ที่ดิน (พ.ศ. 2556) พื้นที่
การเกษตรคิดเป็นร้อยละ 25.48% ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งเป็นศักยภาพที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่เป็น  
นาข้าวและสวนผลไม้เป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของประเทศ มีเนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 
18.57% ของพื้นที่ทั ้งหมด และพื้นที่ป่าไม้ คิดเป็น 55.94% ของพื้นที่ทั ้งหมด (สำนักงานการปกครองจังหวัด
อุตรดิตถ์, 2560) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานทำข้อตกลงร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ พร้อมกันนี้ยังได้บันทึกความร่วมมือการซื้อขายข้าวอินทรีย์ระหว่างสหกรณ์
การเกษตรเมืองลับแล จำกัด กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงด้านการตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์สู่ผู้บริโภคพัฒนารูปแบบการตลาดเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้บริโภคและเกษตรกรซื้อขายกันในราคา
ที่เป็นธรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะสนับสนุนการขยายพื้นที่เกษตรกรรมตาม
แนวทางเกษตรอินทรีย์ การผลิตและการตลาดที่อาศัยการขยายผลจากกลุ่มหรือเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จใน
พื้นที่และจังหวัดอุตรดิตถ์มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 3,000 ไร่ ในปี 2564 ซึ่งปัจจุบัน
จังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์และเกษตรจีเอพีรวมพื้นที่ทั้งหมด 64,598 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 
จำนวน 2190 ไร่ ข้าวอินทรีย์ 2079 ไร่ พืชอินทรีย์ 17 ชนิด พื้นที่รวม 111 ไร่ พื้นที่เกษตร GAP จำนวน 62,471 ไร่ 
(วรรณวิไล สนิทผล, 2561) 

ดังนั้น การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผัก ผลไม้อินทรีย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จะทำให้ทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย สินค้าเกษตรอินทรีย์สามารถ
นำไปใช้ในการวางแผนการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ สามารถรองรับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
ตามกระแสความความนิยมของผู้บริโภคที่เริ่มตื่นตัวในเรื่องของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น   

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผัก ผลไม้อินทรีย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค 
- เพศ    - อายุ - ศาสนา – ที่อยู่ – อาชีพ - การศึกษา   
- สถานภาพ - รายได้ – สมาชิกในครัวเรือน  
- ดัชนีมวลกาย - ภาวะอ้วนลงพุง  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม

การบริโภคผัก ผลไม้อินทรีย์ 

ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
พฤติกรรมการบริโภค 
- พฤติกรรมการบริโภคผัก ผลไม้อินทรีย์ในรอบ 3 เดือน 
- ช่องทางการรับรู้ข้อมูลผัก ผลไม้อินทรีย ์
- ช่องทางการจำหน่ายผัก ผลไม้อินทรีย์ 
- เหตุผลในการตัดสินใจซื้อผัก ผลไม้อินทรีย์ 
- ความรู้ ความเข้าใจชนิดของผัก ผลไม้ 
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การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   
จากงานวิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผัก ผลไม้อินทรีย์ ซึ่งจัดเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์และ

พฤติกรรมผู้บริโภค ดังนี้ 
แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์คือ การทำการเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากระบบ

เกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉพาะพืชที่ปลูก ซึ่งเป็นแนวคิดแบบแยกส่วน 
เพราะให้ความสนใจเฉพาะแต่ผลผลิตของพืชหลักที่ปลูก โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรการเกษตรหรือ
นิเวศการเกษตร สำหรับเกษตรอินทรีย์ซ ึ ่งเป็นการเกษตรแบบองค์รวมจะให้ความสำคัญกับการ อนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน , การรักษา
แหล่งน้ำให้สะอาด และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของฟาร์ม (กรีนเนท , 2562) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (2562) กล่าวว่า เกษตรอินทรีย์มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เรากำลังประสบอยู่ การทำ
เกษตรอินทรีย์ซึ่งไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยากำจัดศัตรูพืชและวัชพืช แม้ว่าจะส่งผลให้ได้ผลผลิตต่ำกว่าแต่เกษตรกรสามารถขาย
ผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคเชื่อว่าผลผลิตมีคุณภาพสูงและปลอดภัยกับสุขภาพของคน สัตว์ และโลก
มากกว่า  โดยแนวทางเกษตรอินทรีย์คือการทำการเกษตรแบบวิถีภูมิปัญญาสู่การพึ่งพาของสิ่งมีชีวิตอย่างสมดุล การ
ทำเกษตรแบบองค์รวม เข้าใจกลไก กระบวนการของระบบนิเวศการเกษตร ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ ยึด 6 แนวทาง
สำคัญ ดังนี้ 1.) หมุนเวียนของธาตุอาหาร  โดยปลูกพืชคลุมดินและคลุมดิน ด้วยอินทรียวัตถุ เพื่อสร้างวงจรการ
หมุนเวียนธาตุอาหา 2.) สร้างความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อย่างผสมผสานและคลุมดิน
ด้วย อินทรียวัตถุ และปรับปรุง ดินด้วยอินทรียวัตถุ 3.) สร้างความหลากหลายที่สัมพันธ์กันอย่างสมดุลในระบบนิเวศ 
และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นา 4.) อนุรักษ์และฟื้นฟูนิเวศการเกษตร และสร้างสมดุลของ ระบบนิเวศ 
โดยปลูกพืชร่วม พืชแซม พืชหมุนเวียน ไม้ยืนต้น 5.) พึ่งพากลไกธรรมชาติในการทำเกษตร และ 6.) พึ่งพาตนเอง
ด้านปัจจัยการผลิต สร้างและพัฒนาและผลิต ปัจจัยการผลิตต่างๆ ด้วยตนเองให้มากที่สุด พึ่งพาปัจจัยภายนอก
เท่าที่จำเป็น (สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม, 2561) 

Foxall & Sigurdsson (2013) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมของผู้บริโภค (Customer Behavior) ว่าเป็น
การกระทำโดยมนุษย์แสดงออกโดยไม่รู้ตัว การแสดงออกหรือการกระทำโดยธรรมชาติของมนุษย์สามารถส่งอิทธิพล
ทางการตลาดได้ โดยศรัณยพงษ์ เที่ยงธรรม (2546) ได้กล่าวถึงบทบาทการเป็นผู้บริโภคว่า ในหลาย ๆ กรณีของการ
บริโภคเป็นการบริโภคของกลุ่ม ไม่ใช่ผู้บริโภคแต่เพียงคนเดียว นักการตลาดจึงไม่ได้สนใจแต่เพียงผู้บริโภคเฉพาะที่
เป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ให้ความสนใจว่า สำหรับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ อาจมีผู้เกี่ยวข้องในการบริโภคในบทบาท
หนึ่งหรือหลาย ๆ บทบาท เช่น ผู้ริเริ่ม คือ ผู้ที่เสนอความคิดที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เป็นคนแรก ผู้มีอิทธิพล คือ ผู้ที่มี
บทบาทในการแนะนำให้ซื้อหรือไม่ซื้อ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการหาข้อมูล ผู้ตัดสินใจ คือ ผู้ที่ตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อ คือผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้น และผู้ใช้ คือ ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงต้องมีการเลือกกลุ่มผู้บริโภคที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายและไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตาม ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน ด้านความ
จำเป็นและความต้องการ การมีอำนาจซื้อ พฤติกรรมการซื้อและมีพฤติกรรมการบริโภค สอดคล้องกับอริสรา รุ่งแสง 
(2555) กล่าวว่า ผู้ที่มีความต้องการซื้อมีอำนาจซื้อ ทำให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและพฤติกรรมการใช้ต่อผักปลอด
สารพิษ ดังนั้นงานวิจัยนี้ ผู้บริโภค จึงหมายถึง เป็นบุคคลที่ตัดสินใจซื้อผัก ผลไม้อินทรีย์ มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อ
เพื่อตอบสนองความต้องการ และพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทำใด ๆ ที่สามารถสังเกต



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

225 

ได้โดยตรง ซึ่งอาจจะเป็นการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลที่ตัดสินใจซื้อผัก ผลไม้อินทรีย์ มีอำนาจในการ
ตัดสินใจซื้อเพ่ือตอบสนองความต้องการต่อพฤติกรรมนั้น 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดประชากรและ

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริโภคผัก ผลไม้อินทรีย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยประชากรของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ 

เดือนกรกฎาคม 2560 มีประชากรรวม 9 อำเภอ 457,462 คน (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2560) 
 1.2 การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น กรณีนี้ไม่ทราบจำนวนของ

ประชากร เนื่องจากมีจำนวนมากโดยกำหนดระดับความเชื่อมั่น 95% (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) กำหนดให้เลือก
เก็บตัวอย่างจากทั้งหมด 9 อำเภอจำนวน 1,018 ชุด โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มวัย 1.) กลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
ได้แก่กลุ่มก่อนวัยเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา 2.) กลุ่มวัยทำงาน และ 3.) กลุ่มผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  
ขั้นแรกใช้วิธีการสุ่มแบบกำหนดตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) ขั้นที่สองทำการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคผัก ผลไม้อินทรีย์ตั้งแต่ 
กลุ่มตัวอย่างก่อนวัยเรียนจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่เคยบริโภคผัก ผลไม้อินทรีย์หรือเคยซื้อผัก ผลไม้อินทรีย์ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ทำการแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล จากผู้ที ่สมัครใจตอบแบบสอบถามและเก็บตัวอย่างตาม
จำนวนที่กำหนดไว้ 

2. เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผัก ผลไม้อินทรีย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่ง
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้าง 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ตอนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภค  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  

3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ นำแบบสอบถามไป Try-out กับผู้บริโภคผัก ผลไม้อินทรีย์ ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน  และหาค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค Item-total 
Correlation การทดสอบค่าอำนาจจำแนกทุกข้อเกินกว่า 0.40 เป็นค่าที่ยอมรับได้สอดคล้องกับ Nunnally (1978)  
การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเป็นรายด้านโดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach) มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.61-0.89 เป็นค่าความเชื่อมั่นที่เข้าใกล้ +1.00 ซึ่งการทดสอบ
ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเกินกว่า 0.50 เป็นค่าที่ยอมรับได้สอดคล้องกับ Lovett (2002)  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผัก 
ผลไม้อินทรีย์ โดยกลุ่มก่อนวัยเรียนที่ไม่สามารถอ่านออก เขียนได้ จะทำการเก็บข้อมูลกับผู้ปกครอง โดยทีมวิจัยได้
อธิบายถึงชนิด ประเภทของผัก ผลไม้ ใช้วิธีการอ่านแบบสอบถามให้ฟังและตอบคำถามทีละข้อ 

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคผัก ผลไม้อินทรีย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 

1,018 ราย ซึ่งผลการวิจัย พบว่า 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคผัก ผลไม้อินทรีย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

ร้อยละ 67.4 อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมาอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 23 และอายุ 
ต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 14 เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.5 โดยผู้บริโภคร้อยละ 35.9 มีภูมิลำเนา
ในอำเภอเมือง รองลงมาอำเภอลับแลร้อยละ 14.7 ผู้บริโภคมีวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าประถมศึกษาและระดับ
ปริญญาตรีมีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 33.4 และ 32.8 ตามลำดับ โดยมีสถานภาพสมรสมากที่สุด ร้อยละ 47.6 
ขณะที่สมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.9 มีสมาชิก1-3 คน ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ ร้อยละ 39.5 
รองลงมาเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17 และประกอบธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 13  โดยมีรายได้ในช่วง 15,001-
20,000 บาท มากที ่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.4 รายได้ 20,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.2 และมากกว่า 
30,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 19.4  

 สำหรับมิติด้านกายภาพของผู้บริโภคจากการเก็บข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง เส้นรอบเอว แล้วนำมา
วิเคราะห์ดัชนีมวลกาย และภาวะอ้วนลงพุง ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคร้อยละ 39.6 มีค่าดัชนีมวลกาย 18.6-22.9 
อยู่ในระดับปกติแสดงว่าไม่ผอมหรืออ้วนมากเกินไป รองลงมามีค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 คิดเป็นร้อยละ 20.4 
แสดงว่าผอม และค่าดัชนีมวลกาย 25.0-29.9 คิดเป็นร้อยละ 16.8 แสดงว่าอ้วน ขณะที่ข้อมูลภาวะอ้วนลงพุง พบว่า
ผู้บริโภคร้อยละ 53.5 มีภาวะค่อนข้างผอม รองลงมาร้อยละ 23.7 สมส่วนและร้อยละ 18.2 มีภาวะอวบลงพุง 
ตามลำดับ 

   

ตารางท่ี 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคผัก ผลไม้อินทรีย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ (n=1018) 
ลักษณะส่วนบุคคล จำนวน (ร้อยละ) 

เพศ  
 ชาย 331 (32.6) 
 หญิง 685 (67.4) 
Missing case 2 ราย  
อายุ  
 ต่ำกว่า 20 ป ี 143 (14.0) 
 20-30 ปี 234 (23.0) 
 31-40 ปี 142 (13.9) 
 41-50 ปี  319 (31.3) 
 51-60 ปี  95 (9.3) 
 ตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป 85 (8.3) 
ศาสนา  
 พุทธ 1012 (99.5) 
 คริสต์ 3 (0.3) 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ลักษณะส่วนบุคคล จำนวน (ร้อยละ) 

 อิสลาม 1 (0.1) 
 อื่นๆ 1 (0.1) 
Missingcase 1 ราย  
ที่อยู่  
 อำเภอเมือง 365 (35.9) 
 อำเภอลับแล 150 (14.7) 
 อำเภอพิชัย 95 (9.3) 
 อำเภอตรอน 79 (7.8) 
 อำเภอทองแสนขัน 68 (6.7) 
 อำเภอท่าปลา 64 (6.3) 
 อำเภอน้ำปาด 81 (8.0) 
 อำเภอฟากท่า 71(7.0) 
 อำเภอบ้านโคก 45 (4.4) 
อาชีพ  
 เกษตรกร 14 (1.4) 
 รับจ้าง 76 (7.5) 
 ข้าราชการ 401 (39.5) 
 รัฐวิสาหกิจ 173 (17.0) 
 ธุรกิจส่วนตัว 132 (13.0) 
 ค้าขาย 72 (7.1) 
 นักเรียน 38 (3.7) 
 นักศึกษา 72 (7.1) 
 อื่นๆ 38 (3.7) 
Missingcase 2 ราย  
การศึกษา  
 ต่ำกว่าประถมศึกษา 340 (33.4) 
 ชั้นประถมศึกษา 136 (13.4) 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 41 (4.0) 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 22 (2.2) 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 37 (3.6) 
 ปริญญาตรี 334 (32.8) 
 ปริญญาโท 102 (10.0) 
 ปริญญาเอก 6 (0.6) 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ลักษณะส่วนบุคคล จำนวน (ร้อยละ) 

Missingcase 2 ราย  
สถานภาพ  
 โสด 268 (29.6) 
 สมรส 431 (47.6) 
 หย่าร้าง 207 (22.8) 
Missingcase 112 ราย  
รายได้ (บาท)  
 ต่ำกว่า 10,000 บาท 142 (13.9) 
 10,001-15,000 บาท 156 (15.3) 
 15,001-20,000 บาท 259 (25.4) 
 20,001-25,000 บาท 206 (20.2) 
 25,001-30,000 บาท 58 (5.7) 
 มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป 197 (19.4) 
สมาชิกในครัวเรือน  
 1-3 คน  620 (60.9) 
 4-6 คน 372 (36.6) 
 7-10 คน 25 (2.5) 
Missingcase 1 ราย  
ดัชนีมวลกาย (BMI)  
 ผอม (น้อยกว่า 18.5) 207 (20.4) 
 ปกติ (18.6-22.9) 403 (39.6) 
 น้ำหนักเกิน (23.0-24.9) 155 (15.2) 
 อ้วน (25.0-29.9) 171 (16.8) 
 อ้วนมาก (ตั้งแต่ 30.0 ขึ้นไป) 81 (8.0) 
Missingcase 1 ราย  
ภาวะอ้วนลงพุง  
 ค่อนข้างผอม (น้อยกว่า 0.39) 543 (53.5) 
 สมส่วน (0.40-0.49) 241 (23.7) 
 อวบลงพุง (0.50-0.59) 185 (18.2) 
 อ้วนลงพุง (ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป) 46 (4.6) 
Missingcase 1 ราย  
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2. พฤติกรรมการบริโภคผัก ผลไม้อินทรีย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ในรอบ 3 เดือน (ตารางที่ 2) เพื่อศึกษาชนิด 
ประเภท และความถี่ของการบริโภค เพื่อนำมาวิเคราะห์การวางแผนการส่งเสริมการบริโภค พบว่าผู้บริโภค ไม่มีการ
บริโภคผักหรือมีการบริโภคผักแต่ไม่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 29.4 มีสัดส่วนใกล้เคียงกับผู้บริโภคที่บริโภคผัก
หลากหลายชนิด เช่น ผักบุ้ง คะน้า ตำลึง มะเขือ ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 28.8 โดยมีความถี่ 5-6 ครั้งในรอบ 3 เดือนที่
ผ่านมา และมีการบริโภคผักมากกว่า 400 กรัมต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 39.6 มีสัดส่วนใกล้เคียงกับผู้บริโภคที่บริโภคผัก
น้อยกว่า 400 กรัมต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 34.9 โดยมีความถี่ 3-4 ครั้งในรอบ 3 เดือน  ขณะที่การบริโภคผลไม้ที่
หวานจัดนั้น ผู้บริโภคกว่าครึ่งหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 54.5 ระบุว่าบริโภค 1-2 ครั้งในรอบ 3 เดือน ทางด้านการบริโภค
ผลไม้รสไม่หวานจัด ผู้บริโภคร้อยละ 31.5 ระบุว่าบริโภค 3-4 ครั้งในรอบ 3 เดือน ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มที่บริโภค 5-6 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.6 ส่วนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ทำอาหารทานเองร้อยละ 37.5 มีความถี่ 5-6 ครั้งในรอบ  
3 เดือน และกลุ่มที่ทานอาหารนอกบ้านมีร้อยละ 34.1 มีความถี่ 1-2 ครั้งในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคผัก ผลไม้อินทรีย์ในรอบ 3 เดือน (n=1018) 

พฤติกรรมการบริโภค 
ความถ่ี 

5-6 ครั้ง 3-4 ครั้ง 1-2 ครั้ง ไม่เคย 
ทานผักหลากหลายชนิด ผักบุ้ง คะน้า ตำลึง มะเขือ 293 (28.8) 260 (25.6) 164 (16.1) 299 (29.4) 
ทานผัก มากกว่า 400 กรัมต่อวัน 221 (21.8) 402 (39.6) 318 (31.4) 73 (7.2) 
ทานผัก น้อยกว่า 400 กรัมต่อวัน 192 (18.9) 355 (34.9) 377 (37.1) 92 (9.1) 
ทานผลไม้รสหวานจัด เช่น ทุเรียน ขนุน เงาะ 92 (9.1) 254 (25.1) 552 (54.5) 115 (11.4) 
ทานผลไม้รสไม่หวานจัด เช่น มะละกอ กล้วย 312 (30.6) 323 (31.5) 224 (22.0) 159 (15.6) 
ทำอาหารทานเอง 382 (37.5) 264 (25.9) 190 (18.7) 182 (17.9) 
ซื้ออาหารนอกบ้านทาน 212 (20.8) 294 (28.9) 347 (34.1) 165 (16.2) 

 
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลผัก ผลไม้อินทรีย์ (ตารางที่ 3) พบว่าผู้บริโภครับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ในระดับมาก 

(X̅=3.50) รองลงมามีการรับรู ้ในระดับปานกลางผ่านสื ่อโทรทัศน์ ( X̅=3.23) สื ่อสิ ่งพิมพ์ (X̅=2.81) กลุ ่มไลน์ 

(X̅=2.78) และสื่อวิทยุ  (X̅=2.63) ตามลำดับ  
 

ตารางท่ี 3 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลผัก ผลไม้อินทรีย์ (n=1018) 

ช่องทางการรับรู้ข้อมูล 
คะแนนและการแปลความหมาย 

�̅� SD. ความหมาย 
ให้ความสำคัญกับการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ค 3.50 1.26   ระดับมาก 
ให้ความสำคัญกับการรับรู้ผ่านกลุ่มไลน์ 2.78 1.28   ระดับปานกลาง 
ให้ความสำคัญกับการรับรู้ผ่านวิทยุ 2.63 1.14   ระดับปานกลาง 
ให้ความสำคัญกับการรับรู้ผ่านโทรทัศน์ 3.23 1.17   ระดับปานกลาง 
ให้ความสำคัญกับการรับรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น 
วารสาร หนังสือ แผ่นพับ 

2.81 1.17   ระดับปานกลาง 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

230 

ช่องทางการจำหน่ายผัก ผลไม้อินทรีย์ (ตารางที่ 4) พบว่า ผู้บริโภคมีการปลูกผัก ผลไม้อินทรีย์ทานเองใน

ระดับมาก (X̅=3.42) รองลงมาคือการซื้อผัก ผลไม้อินทรีย์จากตลาดสดเทศบาล ( X̅=3.33) และการซื้อผัก ผลไม้

อินทรีย์จากตลาดสดในหมู่บ้าน (X̅=3.13) ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 4 ช่องทางการจำหน่ายผัก ผลไม้อินทรีย์ (n=1018) 

ช่องทางการจำหน่ายผัก ผลไม้อินทรีย์ 
คะแนนและการแปลความหมาย 

�̅� SD. ความหมาย 
ซื้อผัก ผลไม้อินทรีย์จากรถเร่ ในหมู่บ้าน 2.90 1.35   ระดับปานกลาง 
ซื้อผัก ผลไม้อินทรีย์จากตลาดสดเทศบาล 3.33 1.17   ระดับปานกลาง 
ซื้อผัก ผลไม้อินทรีย์จากห้างสรรพสินค้า 2.99 1.18   ระดับปานกลาง 
ซื้อผัก ผลไม้อินทรีย์จากตลาดสดในหมู่บ้าน 3.13 1.27   ระดับปานกลาง 
ซื้อผัก ผลไม้อินทรีย์จากเกษตรกรในหมู่บ้าน 2.93 1.23   ระดับปานกลาง 
ซื้อผัก ผลไม้อินทรีย์จากตัวแทนจำหน่าย 2.43 1.31   ระดับน้อย 
ซื้อผัก ผลไม้อินทรีย์จากร้านขายของชำ 2.90 1.30   ระดับปานกลาง 
ซื้อผัก ผลไม้อินทรีย์จากตลาดสีเขียว 3.07 1.24   ระดับปานกลาง 
ซื้อผัก ผลไม้อินทรีย์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 2.77 1.37   ระดับปานกลาง 
ปลูกผัก ผลไม้อินทรีย์ทานเอง 3.42 1.22   ระดับมาก 

 

เหตุผลในการตัดสินใจซื้อผัก ผลไม้อินทรีย์  (ตารางที่ 5) พบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือชนิดผักและผลไม้ที่

ชอบ (X̅=3.90) รองลงมาได้แก่ความสะดวกในการตัดสินใจซื้อ (X̅=3.79) และเป็นผัก ผลไม้หรือสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

(X̅=3.73) ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 5 เหตุผลในการตัดสินใจซื้อผัก ผลไม้อินทรีย์ (n=1018) 

ปัจจัยการตัดสินใจซื้อ 
คะแนนและการแปลความหมาย 

�̅� SD. ความหมาย 
ราคา 3.51 1.15   ระดับมาก 
ความน่าเชื่อถือจากเครื่องหมายรับรองคุณภาพ 3.52 1.14   ระดับมาก 
แหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ 3.58 1.20   ระดับมาก 
ความสะดวกในการตัดสินใจซื้อ 3.79 1.07   ระดับมาก 
บรรจุภัณฑ์ 3.38 1.14   ระดับปานกลาง 
ความสะดวก การบริการถึงที่ 3.47 1.17   ระดับมาก 
คุณภาพสินค้าจากประสบการณ์ในครั้งที่ผ่านมา 3.68 1.06   ระดับมาก 
ข้อมูลสินค้าจากผู้ขาย 3.45 1.12   ระดับมาก 
ผักและผลไม้ที่ชอบ  3.90 1.06   ระดับมาก 
การเป็นผักผลไม้หรือสินค้าเกษตรอินทรีย์ 3.73 1.66   ระดับมาก 
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ความรู้ ความเข้าใจชนิดของผัก ผลไม้ (ตารางที่ 6) พบว่าผู้บริโภคมีความรู้ในชนิดและประเภทผลผลิตใน

ระดับมากทั้ง 5 ประเภท โดยมีความรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้ทั่วไปมากที่สุด ( X̅=4.02) รองลงมาผู้บริโภคมีความรู้

เกี่ยวกับผักและผลไม้ปลอดภัย (X̅=3.94) และผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้เกษตรธรรมชาติ (X̅=3.85) 
ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 6 ความรู้ ความเข้าใจชนิดของผัก ผลไม้ (n=1018) 

ความรู ้ความเข้าใจชนิดของผัก ผลไม้ 
คะแนนและการแปลความหมาย 

�̅� SD. ความหมาย 
ผักและผลไม้เกษตรธรรมชาติ 3.85 0.94   ระดับมาก 
ผักและผลไม้หรือสินค้าเกษตรอินทรีย์ 3.77 0.99   ระดับมาก 
ผักและผลไม้อนามัย 3.55 0.98   ระดับมาก 
ผักและผลไม้ปลอดภัย 3.94 0.87   ระดับมาก 
ผักและผลไม้ทั่วไป 4.02 0.83   ระดับมาก 

 

การอภิปรายผล 
จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่าอาชีพของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.5 เป็นข้าราชการ และร้อยละ 

17.0 เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สอดคล้องกับงานวิจัยของพันธ์จิตต์ 
สีเหนี่ยง และคณะ (2561) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดนัดสุขใจ 
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งระบุว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งถือว่ามีระดับ
การศึกษาสูง การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้สูงกว่า ส่วนรายได้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้ในช่วง 15,001-20,000 บาท 
มากที่สุดซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกฤดา นันทะสิน (2558) ที่ได้ศึกษาถึงลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จบการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้างราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ ต่อเดือน 10,000 – 
20,000 บาท แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคผลไม้ พบว่าผู้บริโภคไม่มีการบริโภคผักหรือมีการบริโภคผักแต่
ไม่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 29.4 มีสัดส่วนใกล้เคียงกับผู้บริโภคที่บริโภคผักหลากหลายชนิด เช่น ผักบุ้ง คะน้า 
ตำลึง มะเขือ ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 28.8 โดยมีความถี่ 5-6 ครั้งในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ทางด้านการบริโภคผลไม้รส
ไม่หวานจัด ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 31.5 ระบุว่าบริโภค 3-4 ครั้งในรอบ 3 เดือน ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มที่บริโภค 5-6 ครั้ง 
ส่วนพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลที่ทำอาหารทานเอง มีความถี่ 5-6 ครั้งในรอบ 3 เดือน และกลุ่มที่ทานอาหารนอกบา้น
มีความถี่ 1-2 ครั้งในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีความแตกต่างจากงานวิจัยอื่น เนื่องจากผู้วิจัยระบุในรอบ 3 เดือน 
ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ทำการระบุ  

สำหรับช่องทางการรับรู้ข้อมูล พบว่าผู้บริโภคมีการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ในระดับมาก รองลงมามีการรับรู้
ในระดับปานกลางผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มไลน์และสื่อวิทยุ  ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยของวรพรรณ 
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เรืองโชติช่วง (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การเปิดรับสื่อสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน ของคนไทยใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า การรับรู้ผ่านสื่อจะเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการบริโภคมากขึ้น 

ในส่วนของผู้ให้ข้อมูลมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกี่ยวกับช่องทางการจำหน่ายผัก ผลไม้อินทรีย์ พบว่ามีการ
ปลูกผัก ผลไม้อินทรีย์ทานเองในระดับมาก รองลงมาเป็นการซื้อผัก ผลไม้อินทรีย์จากตลาดสดเทศบาล และการซื้อ
ผักผลไม้อินทรีย์จากตลาดสดในหมู่บ้าน มีความแตกต่างจากงานวิจัยอื่นเนื่องจากงานวิจัยอื่นส่วนใหญ่ผู้บริโภคมักซื้อ
สินค้าจากห้างสรรพสินค้า ตลาด รถเร่ แพงลอย ซึ่งถือความสะดวกสบายเป็นหลัก ไม่สามารถปลูกทานเองได้เป็น
ส่วนใหญ่และส่วนใหญ่เห็นว่าผักและผลไม้มีราคาไม่แพง 

เหตุผลในการตัดสินใจซื้อผัก ผลไม้อินทรีย์อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ชนิดผักและผลไม้ที่ชอบ ความสะดวกใน
การตัดสินใจซื้อ และการเป็นผัก ผลไม้อินทรีย์ คุณภาพสินค้าจากประสบการณ์ในครั้งที ่ผ่านมา แหล่งผลิตที่
น่าเชื่อถือ เครื่องหมายรับรองคุณภาพ ราคา ความสะดวก การบริการถึงที่ และข้อมูลสินค้าจากผู้ขาย สำหรับปัจจัย
ที่ส่งผลตัดสินใจซื้อในระดับปานกลางคือ บรรจุภัณฑ์ ตามลำดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของพันธ์จิตต์  
สีเหนี่ยง และคณะ (2561) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดนัดสุขใจ 
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่าด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ การ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และข้อมูลที่ได้รับจากการประชาสัมพันธ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า สำหรับ
ด้านความรู้ ความเข้าใจชนิดของผัก ผลไม้ อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้ทั่วไป 
ความรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้ปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้เกษตรธรรมชาติ ความรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้
อินทรีย์ และความรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้อนามัย ทั้งหมดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอรนุช อาจประจญ และเบจมาภรณ์ อิศรเดช (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคผักปลอด
สารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคมีความรู้เรื่องผักและผลไม้ที่แตกต่างกันจะทำให้มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 1.1 ในรอบ 3 เดือนผู้บริโภคไม่บริโภคผักหรือเคยบริโภคผักแต่ไม่หลากหลายชนิด เช่น ผักบุ้ง คะน้า 

ตำลึง มะเขือ แต่มีการบริโภคผัก 3-4 ครั้ง โดยมีสัดส่วนการบริโภคมากกว่า 400 กรัมต่อวัน ใกล้เคียงกับสัดส่วนการ
บริโภคน้อยกว่า 400 กรัมต่อวัน ทำให้เห็นว่าการส่งเสริมด้านความเข้าใจเรื่องการบริโภคผัก ผลไม้ให้กับประชาชน
ยังไม่ทั่วถึงหรือการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายผู้ผลิตและเครือข่ายผู้บริโภคไม่มีโอกาสเข้าถึงกัน 

 1.2 ผู้บริโภคให้ความสนใจต่อสื่อออนไลน์ ควรมีการให้ข้อมูลอัตราการบริโภคผักและผลไม้ที่เหมาะสม
เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ  

2. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 2.1 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค สามารถใช้เป็นข้อมูลวางแผนเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการ

เชื่อมโยงผลผลิตจากเครือข่ายผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคทุกกลุ่มวัย ทั้งในส่วนของโรงพยาบาล โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเพื่อการจัดการอาหารคุณภาพสำหรับเด็ก 

  2.2 พฤติกรรมการรับรู้ที่มีต่อสื่อชนิดต่างๆ พบว่าผู้ให้ข้อมูลตอบสนองต่อการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ใน
ระดับมากจึงควรมีการนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริโภคผัก ผลไมอ้ินทรีย ์เช่น กระบวนการผลิตผัก ผลไม้อินทรีย์ แหล่งผลิต 
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สถานที่จำหน่าย โดยใช้ช่องทางสื่อออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค 
3. ข้อเสนอแนะในการดำเนินการวิจัยครั้งต่อไป 
 เพื่อให้เกิดกลไกการส่งเสริมเครือข่ายจากผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค ควรมีการวิจัยรูปแบบ

การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของผัก ผลไม้อินทรีย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ สู่การนำใช้ประโยชน์การวางแผนผลิตและจำหน่าย
เพื่อการบริโภคผัก ผลไม้อย่างเพียงพอในทุกกลุ่มวัย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ พฤติกรรม และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของชุมชนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนในตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลำภู จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 ส่วน และสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติพรรณนาได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับศึกษาข้อมูลทั่วไป
ของประชาชน ระดับความรู้ พฤติกรรม และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะของชุมชนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะของประชาชนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลำภู พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 249 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 62.25 รองลงมาคือมีความรู้อยู่ในระดับต่ำ จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25  และน้อยที่สุดคือ มี
ความรู้อยู่ในระดับสูง จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50  ส่วนพฤติกรรมการบริหารจัดการขยะของประชาชน

ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง (X̅= 3.15, S.D.= 0.55) 
และแบ่งเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านด้านการหลีกเลี่ยงวัสดุที่ทำลายยาก   มีพฤติกรรมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (X̅= 3.30, S.D.= 0.78) รองลงมาคือด้านด้านการลดการเกิดขยะ พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 

(X̅= 3.24, S.D.= .79) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมน้อยที่สุดคือด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย มีพฤติกรรมอยู่ใน

ระดับต่ำ (X̅= 2.94, S.D.= 0.77) แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของชุมชน
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  ได้แก่ สนับสนุนให้มีการปลูกฝังทัศนคติ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์อย่างต่อเนื่อง การจัดทําแผนการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่
การเก็บรวบรวมการขนส่ง การบําบัด และการกําจัดขั้นสุดท้าย ตลอดจนการจัดหาพื้นที่สําหรับใช้กําจัด ขยะมูลฝอย
ได้อย่างเพียงพอในระยะยาว และดําเนินการให้มีการกําจัดอย่างถูกสุขลักษณะ  

 
คำสำคัญ :  การบริหารจัดการ,  ชุมชน,  ขยะ 
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Abstract 
The objectives of this research were to study the levels of knowledge and behavior and 

to find the guidelines on development and problems solving concerning the management for 
garbage eradication of Banproaw community in Muang District of Nongbua Lamphu Province. The 
sample using for this research were the chieves of families in Banproaw Sub-district of Muang District 
in Nongbua Lamphu Province for 400 persons. The instruments using for the study were 
questionnaires with 3 parts of contents and the statistics  using for data analysis included mean, 
percentage and standard deviation and for study general data of people, levels of knowledge, 
behavior and guidelines on development and problems solving concerning the management of 
garbage eradication in Banproaw community of Muang District in Nongbua Lamphu Province.    

The results of findings were as follows  :  The levels of knowledge on garbage of peoole 
in Banproaw Sub-district of Muang District in Nongbua Lampu province were founded that the 
mainly of repryers were in medium level for 249 persons and with the percentage of 62.25 the 
nexts were in low Level for 125 persons and with the percentage of 31.25 and the least of repryers 
with the high level of knowledge for the people of 26 persons and with the percentage of 6.50 
but, for overall of behavior on management of garbage eradication for the people in Banproaw 

sub-district of Muang district in Nongbua Lamphu province was in medium level (�̅�=3.15, S.D=0.55) 
and the aspect with the least mean of behavior was on separating of garbage and was in low level 

(�̅�=2.94, S.D=0.77). The guidelines on development and problems solving on management of 
garbage eradication for Banproaw community in Muang district of Nongbua Lamphu Province were 
on the support of attitude instilling including communication and campaign for continuity, 
performance on planning for management of garbage eradication on short and long term beginning 
from collecting, transport, cure and the last eradication including the preparation of the sufficient 
area for the garbage eradication for long term and operation for garbage eradication on being 
healthy.  

 
Keywords :  Management,  Community,  Garbage 
 

บทนำ 
ปัญหาขยะ กลายเป็นปัญหาที ่ส่งผลต่อการเปลี ่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ อันเป็นผลมากจากการ

เปลี่ยนแปลงมาจากความเจริญ การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน
และการเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้สิ่งที่ไม่ต้องการถูกโยนทิ้งเป็นขยะ สร้างมลภาวะต่อโลกและความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ชนิดที่คืบคลานเข้ามาอย่างช้า ๆ แบบไม่รู้ตัวปัญหาขยะส่งผลให้เปิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิดจากชุมชนต่าง ๆ 
มีขยะมาก และกำจัดขยะด้วยการเผาไหม้ จึงเกิดผลกระทบตามมาเมื่ออากาศเสียทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดิน
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หายใจ โรคเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิต ผลที่เกิดในระยะยาวอาจทำให้ถึงตายได้นอกจากนี้ยังกระทบต่อมลพิษ
ทางน้ำ ทำให้น้ำมีสีและกลิ่นเน่าเสีย ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคและบริโภคได้ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใ นน้ำและ
บริเวณใกล้เคียง ทำให้เสียสมดุลทางธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและอนามัย เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของเชื้อโรค และเป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ สู่คนรายงานผลการจัดอันดับ
ประเทศที่มีอัตราการทิ้งขยะลงน้ำมากที่สุดในโลก เพื่อหาที่มาของขยะที่อยู่ในมหาสมุทร โดยประเทศจีนคือตัวการ
อันดับ 1 และ ประเทศไทยติดอยู่อันดับที่ 6 ทิ้งขยะพลาสติกลงในมหาสมุทร มากที่สุด โดยรายงานดังกล่าวระบุว่า
ปัญหาขยะนี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอีก 10 ปีข้างหน้า (Sanook D Pipat, 2561) 

ประเทศไทยเคยประสบปัญหารุนแรงจากการก่อการร้ายของผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
ได้แก่ภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งไม่สามารถกำหนด หรือทราบได้ล่วงหน้า
ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ที่ใดเมื่อไร และจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ เคยเกิดขึ้นในประเทศ
ไทย เช่น วาตภัยแหลมตะลุมพุก เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2505 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประชาชนเสียชีวิต 
870 คน อุทกภัยภาคใต้เมื่อ พ.ศ. 2531 มีประชาชนเสียชีวิต 374 คน  

ปี พ.ศ. 2561 พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ ้น 27.06 ล้านตันต่อปี หรือ 74,130 ตันต่อวัน 
แบ่งเป็น 1. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จานวน 4,711 แห่ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 4,711 แห่ง พบว่า มี
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นทั้งหมด 21.05 ล้านตันต่อปี หรือ 57,663 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 78 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการดำเนินการเก็บขนเพื่อนำไปกำจัด
ทั้งสิ้น 15.76 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 43,173  ตันต่อวัน โดยขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ ถูกขนส่งไปยัง
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้อง 9.75 ล้านตันต่อปี หรือ 26,721 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 62 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ ทั้งนี้ ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนก่อน
นำไปกำจัด ทำให้ขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องมีปริมาณ 9.75 ล้านตัน หรือ 26,221 
ตันต่อวัน ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องและใช้งานได้ จำนวน 328 แห่ง สำหรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนอีก 
6.01 ล้านตันต่อปี หรือ 16,452 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ จะถู ก
นำไปกำจัดยังสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเผากลางแจ้ง การเทกองทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพื้นที่
รกร้าง การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบเทกองควบคุมที่มีขนาดรองรับขยะมูลฝอย
มากกว่า 50 ตันต่อวัน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กและในพื้นที่ห่างไกลพบว่า มีสถานที่กำจัด
ขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง จำนวน 2,468 แห่ง และ 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการดำเนินการให้บริการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 3,066 แห่ง พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นทั้งหมด 6.01 ล้านตันต่อปี หรือ 
16,467 ตันต่อวันคิดเป็นร้อยละ 22 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ โดยขยะมูลฝอยชุมชนที่
เกิดขึ้นนี้ประชาชนในพื้นที่จะดำเนินการกำจัดในครัวเรือน โดยการเทกอง เผาในที่โล่ง และลักลอบทิ้งในพื้นที่
สาธารณะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในอนาคตได้ ทั้งนี้ สำหรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่สามารถ 
คัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด 5.81 ล้านตันต่อปี หรือ 13,482 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 21 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ ดังแผนภาพการไหลของขยะมูลฝอยชุมชนปี พ.ศ. 2559  (กรมควบคุมมลพิษ 
รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยปี, 2561) 
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ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภู คิดเป็น 497.60 ตัน/วัน และมีปริมาณขยะอันตราย โดย
ในปี 2562 มีปริมาณขยะอันตรายทั้งหมด 7.56 ตัน และในปี 2563 มีการคาดการณ์ว่าปริมาณขยะอันตรายจะมี
ปริมาณ 8 ตัน โดยในวันนี้ยังได้มีการรวมรวมขยะอันตรายจากศูนย์กลางแต่ละอำเภอเพื่อนำไปกำจัดที่โรงงานรับ
กำจัดของเสียอันตราย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, 2562) 

ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีรูปแบบการจัดการขยะโดยวิธีการเผาและการฝังกลบ
แต่วิธีทั้งสองก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนจะนำไปทิ้งเป็นบ่อเกิด
ของโรคระบาดประชากรส่วนใหญ่นำขยะมาเทกองรวมกันไว้ริมทางเดินที่ดินว่างเปล่าหรือที่สาธารณะทำให้ขยะ  
ส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคนอกจากนี้น้ำเสียที่เกิดจากขยะยังส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนต่อ
ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนขยะ  (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู , 2562)   จาก
ปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัญหาในการจัดการขยะของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะและพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลำภู เพื่อเป็นแนวทางและการจัดการปัญหาขยะให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของชุมชนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง 

จังหวัดหนองบัวลำภู   
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของชุมชนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวลำภู  
3. เพื ่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ ยวกับการบริหารจัดการขยะของชุมชนตำบล 

บ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ความหมายของคำว่าขยะ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2พ.ศ. 2550 ให้คำจำกัดความ

ของคำว่า “ขยะมูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหารเศษสินค้า เศษวัสดุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่
ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และหมายความรวมถึง
ขยะมูลฝอยติดเชื้อขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

กรมควบคุมมลพิษอธิบายความหมาย “ขยะมูลฝอยชุมชน” หมายถึงขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชุมชน เช่น บ้านพักอาศัย ธุรกิจ การค้า สถานประกอบการสถานบริการ ตลาดสด สถาบันต่าง ๆ รวมทั้ง เศษวัสดุ
ก่อสร้าง แต่ไม่รวมของเสียอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ 

ประเภทของขยะมูลฝอยชุมชน 
ขยะมูลฝอยสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามเกณฑ์ที่ใช้แบ่ง เช่นขยะมูลฝอยเปียกกับขยะมูลฝอย

แห้ง หรือขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกกับขยะมูลฝอยที่ต้องกำจัด เป็นต้น โดยทั่วไปอาจแบ่งประเภทของ
ขยะมูลฝอยตามคุณลักษณะออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
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1. ขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ (ขยะมูลฝอยอินทรีย์) (Compostable Waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยเศษ
อาหาร หรือขยะมูลฝอยอินทรีย์ สามารถนามาหมักทำปุ๋ยได้ ขยะมูลฝอยที่เน่าเสีย และย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร 
เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที ่เกิดจากทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ 

2. ขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน (Municipal Hazardous Waste) หมายถึง ของเสียอันตรายที่เกิดจาก
กิจกรรม ๆ ภายในชุมชน ทั้งบ้านเรือน สถานประกอบการต่าง ๆ เช่น โรงแรม ร้านค้า ร้านซักรีด สถานบันการศึกษา 
ร้ายถ่ายภาพ สถานีบริการน้ำมัน ซึ่งได้แก่ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า ภาชนะบรรจุ สารเคมี หรือซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่รวมถึงของเสียจากภาคอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียกัมมันตรังสี 

3. ขยะมูลฝอยรีไซเคิล (Recyclable Waste) หมายถึง บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว ขวด กระดาษ แก้วพลาสติกโลหะ กระป๋องอาหาร กระป๋องเครื่องดื่ม เป็นต้น 

4. ขยะมูลฝอยทั่วไป (General Waste) คือ ขยะมูลฝอยประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะมูลฝอยย่อยสลาย
ได้ ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน โดยมีลักษณะที่ย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าส ำหรับการ
นำมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนมถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติ กห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่ง
สำเร็จรูป ถุงพลาสติกปนเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นพดล จานชมพู (2556) ศึกษาการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตำบลธาตุทองอำเภอภูเขียว จังหวัด

ชัยภูมิ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะอยู่ในเกณฑ์ดีมากแต่มีพฤติกรรมการจัดการขยะอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้หากพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดความเข้าใจในการจัดขยะที่ร้อยละ 60 งานวิจัยนี้พบว่าเพศและอายุอาจไม่มีผล
ต่อความเข้าใจการจัดการขยะของชุมชน ในขณะที่ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพเป็นตัวแปรที่ควบคุม
ความสามารถในการตอบแบบสอบถามกล่าวคือบุคคลที่มีระดับการศึกษาและรายได้สูงและประกอบอาชีพรับ
ราชการและรัฐวิสาหกิจมีความเข้าใจในการจัดการขยะที่ดี เมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดพบว่าตัวแปร 
ทั้งสามมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อกันผู้ที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการและรัฐวิสาหกิจและมี
รายได้เกินกว่า 15,000 บาทมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีดังนั้นหากจะมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความเข้าใจ
ในการจัดการขยะชุมชุนกลุ่มเป้าหมายจึงควรเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 

ยศภัทร ยศสูงเนินและคณะ (2558) การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตำบล
โคกกรวด พบว่า (1) ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 78.72 
ทัศนคติการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 58.72 การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ร้อยละ 90.77 (2) พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเทศบาลตำบลโคกกรวด อยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 50.51 

เอพร โมฬีและคณะ (2561) ศึกษาแนวทางการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลชลครามอำเภอ
ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าวนใหญ่มีการแยกขยะเพียงบางครั้งเท่านั้น และไม่มีถังขยะแยกตามประเภทขยะ
มูลฝอย โดยมีถังขยะเพียงพอต่อปริมาณขยะในแต่ละวันของครัวเรือน แต่ส่วนใหญ่ใช้วิธีจัดการขยะด้วยการเผาทิ้ง
และฝังกลบ และชุมชนมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดการขยะเกี่ยวกับเรื่ องอันตรายจากขยะ การคัดแยก
การรีไซเคิลและสร้างมูลค่า การทำปุ๋ยหมัก และการสร้างพลังงานจากขยะ ตามลำดับในส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะพบว่า ค่าเฉลี่ยด้านการมีจิตสำนึกในการจัดการขยะอยู่ในระดับมาก ( X̅=4.273, 
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S.D.=0.465) เช่นเดียวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการจัดการขยะ (X̅=3.540,S.D.=0.438) ส่วนปัจจัยการมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการขยะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X̅ =3.235,S.D.=0.362)  เช่นเดียวกับปัจจัยด้านการ

สนับสนุนจัดการขยะของ อบต. (X̅=2.880,S.D.=0.414) 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครัวเรือนในตำบลบ้านพร้าม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

จำนวน 2,531  ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนใน จำนวน 400 
คน การกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1967: 886 - 887) 

 

สูตร   n = 
N

1+Ne2       แทนค่า       n = 
2,531 

1+2,531 (0.05)2
       ได้  n = 400 คน 

 
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้าน 
เครื่องมือในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 4 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเรื่องการ

บริหารจัดการขยะ พฤติกรรมการบริหารจัดการขยะ และข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการขยะ ผู้เชี่ยวชาญ  
3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และในด้านของ พฤติกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ วิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (CRONBACH’S ALPHA COEFFICIENT) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.82 และในการหาค่าความเชื่อมั่นด้านความรู้เกี่ยวกับบริหารจัดการขยะ โดยใช้ KR-20 
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการใช้แบบสอบถามระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เมษายนถึงเดือน 

ธันวาคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้สถิติพรรณนา แสดงจำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับข้อมูลทั่วไป ความรู้ พฤติกรรมการบริหารจัดการขยะ ส่วนแนวทางในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของชุมชนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูผู้วิจัยสรุป
เป็นประเด็นสำคัญรายข้อ 

 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของประชาชน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน  277 คน คิดเป็น

ร้อยละ 69.25 และเป็นเพศหญิง จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 40 – 49 ปี จำนวน 
117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 และรองลงมาอายุอยู่ระหว่าง 18 – 29 ปี จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 และ
ช่วงอายุน้อยที่สุดคือ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 มีสถานภาพสมรส 294 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.50 และน้อยที่สุดคือสถานภาพหม้าย จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 ระดับการศึกษาประถมศึกษาจำนวน 
154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 และน้อยที่สุดสูงกว่าปริญญาตรีจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 สมาชิกใน
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ครอบครัว 5 – 6 คน จำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75 และน้อยที่สุดมีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 1 – 2 คน 
จำนวน 22 คิดเป็นร้อยละ 5.50 ส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรม จำนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 และน้อยที่สุด 
ไม่ประกอบอาชีพ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท จำนวน 209 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 และน้อยที่สุด ตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีขยะมูลฝอยในครัวเรือนของท่านเป็นขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก , ซองขนม, โฟม, ฟอยล์, 
ห่อพลาสติก จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 52.98 รองลงมาคือขยะย่อยสลายได้ ได้แก่ เศษผักผลไม้ , เศษอาหาร,
ใบไม้, เศษเนื้อสัตว์, เปลือกผลไม้ จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 26.49 และน้อยที่สุดคือ ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่าน
ไฟ,หลอดฟูออเรสเซนต์, แบตเตอรี่, ภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช, กระป๋องสเปรย์,บรรจุสีหรือสารเคมี จำนวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.97และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีขยะมูลฝอยในครัวเรือนของท่านเป็นขยะทั่วไป ได้แก่  
ถุงพลาสติก, ซองขนม, โฟม, ฟอยล,์ ห่อพลาสติก จำนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.25 รองลงมาคือขยะย่อยสลาย
ได้ ได้แก่ เศษผักผลไม้, เศษอาหาร, ใบไม้, เศษเนื้อสัตว์, เปลือกผลไม้ จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 และ
น้อยที่สุดคือ ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟ,หลอดฟูออเรสเซนต์, แบตเตอรี่, ภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช, กระป๋อง
สเปรย์, บรรจุสีหรือสารเคมี จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 

2. ระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะของประชาชนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 
รองลงมาคือมีความรู้อยู่ในระดับต่ำ จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และน้อยที่สุดคือ มีความรู้อยู่ในระดับสูง 
จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และแบ่งออกเป็นรายข้อดังนี ้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะได้มากที่สุดคือข้อที่ 18 มี
ความรู้ในหัวข้อขยะมูลฝอยแห้งเป็นขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ได้ยาก เช่น เศษไม้ เศษแก้ว เศษโลหะ 
กระป๋อง จำนวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 93.00 รองลงมาคือข้อที่ 4 มีความรู้ในหัวข้อขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ได้แก่ 
เศษแก้ว เศษโลหะ และเศษผักผลไม้จำนวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 81.75  ส่วนข้อที่ตอบถูกน้อยที่สุด ข้อที่ 20  
มีความรู้ในหัวข้อการจัดการขยะ หมายถึง การคัดแยกเป็นพวก ๆ แล้วนำไปทิ้งลงในแม่น้ำลำคลอง หรือท่อระบาย 
จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.20และข้อที่ 13 มีความรู้ในหัวข้อก่อนนำขยะมูลฝอยไปเผาทำลายทุกครั้ง 
ไม่จำเป็นต้องคัดแยกขยะสามารถนำไปเผาได้เลย จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 และ 

 
ตารางท่ี 1 ระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะของประชาชนโดยภาพรวม (n=400) 

ระดับความรู้เรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะของประชาชน จำนวน (คน) ร้อยละ 
 ความรู้ระดับสูง คะแนนร้อยละ 80–100 125 31.25 
 ความรู้ระดับปานกลาง คะแนนร้อยละ 60–79 249 62.25 
 ความรู้ระดับต่ำ คะแนนร้อยละ 0–59 26 6.50 
 รวม 400 100.00 

 
3. พฤติกรรมการบริหารจัดการขยะของประชาชนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง (X̅= 3.15, S.D.= 0.55) และแบ่งเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
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คือด้านด้านการหลีกเลี่ยงวัสดุที่ทำลายยาก มีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅= 3.30, S.D.= 0.78) รองลงมาคือ

ด้านด้านการลดการเกิดขยะ พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅= 3.24, S.D.= .79) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม

น้อยที่สุดคือด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย มีพฤติกรรมอยู่ในระดับต่ำ (X̅= 2.94, S.D.= 0.77) 
 

ตารางท่ี 2 ระดับพฤติกรรมการบริหารจัดการขยะของประชาชนโดยภาพรวม (n=400) 
พฤติกรรมการบริหารจัดการขยะของประชาชน X̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านการลดการเกิดขยะ 3.24 0.79 ปานกลาง 
2. ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย 2.94 0.77 ต่ำ 
3. ด้านการนำกลับมาใช้ใหม่ 3.10 0.72 ปานกลาง 
4. ด้านการหลีกเลี่ยงวัสดุที่ทำลายยาก 3.30 0.78 ปานกลาง 

รวม 3.15 0.55 ปานกลาง 
 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 2 คือท่านเลือกซื้อสินค้าที่ 

ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกเกินความจำเป็น (X̅= 3.79, S.D.= 1.01) รองลงมาคือ ข้อที่ 19 คือครัวเรือนของท่านเลือกใช้

สินค้าที่หลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก (X̅= 3.78, S.D.= 1.23) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 1 คือท่าน

เลือกซื้อสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดขยะมากเกินความจำเป็น (X̅= 2.41, S.D.= 1.31) และ ข้อที่ 15 คือท่านเก็บถุงพลาสติก

ที่ยังใช้งานได้ กลับนำมาใช้ใหม่ได้อีก (X̅= 2.53, S.D.= 1.50) 
4. จากข้อคำถามปลายเปิดในแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการขยะ

ในตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พบว่า มีผู้ให้ข้อเสนอแนะ จำนวน 68 คน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น
ประเด็นข้อเสนอแนะ ดังนี้   

 1. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะมูลฝอย อันตรายของขยะมูลฝอยในแต่ละประเภท
และผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอยรวมถึงวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง 

 2. การรณรงค์ส่งเสริมในเรื่องการรีไซเคิลขยะ และส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากขยะ
รีไซเคิลให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 3. ส่งเสริม เสริมสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดความตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอย 

5. แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของชุมชนตำบลบ้านพร้าว 
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จากข้อเสนอแนะดังกล่าวของผู้ตอบแบบสอบถามและจากผลการวิจัยในข้างต้น
นำมาประชุมและการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) กลุ่มกับผู้นำชุมชนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาขยะ
ในชุมชนและได้ข้อเสนอแนะแนวทางทางการบริหารจัดการขยะในตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปเป็นประเด็นสำคัญดังนี้ 

 1. สนับสนุนให้มีการปลูกฝังทัศนคติ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์อย่างต่อเนื่อง 
 2. การจัดทําแผนการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่การเก็บรวบรวมการขนส่ง 

การบําบัด และการกําจัดขั้นสุดท้าย ตลอดจนการจัดหาพื้นที่สําหรับใช้กำจัด ขยะมูลฝอยได้อย่างเพียงพอในระยะยาว 
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และดําเนินการให้มีการกําจัดอย่างถูกสุขลักษณะ 
 3. เพิ่มปริมาณถังขยะและแยกประเภทของถังขยะ ก่อนนําขยะมูลฝอยไปทิ้งต้องแยกทิ้งลงในถังรองรับ

ขยะมูลฝอยหลายใบ เช่น ถังที่ 1 ใส่ขยะเปียก ถังที่2 ใส่ขยะแห่ง ถังที่3 ถังใส่ของเสียอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย 
หลอดไฟ 

 4. การก่อสร้างสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 5. กําหนดนโยบายและมาตรการ ตลอดจนแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เป็นรูปธรรม

เพื่อเป็นกรอบในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย

ลดการบริโภควัสดุที่กําจัดยาก หรือมีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 
 7. การส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การนํามาทําปุย นํามา

เผาเพื่อให้ได้พลังงานความร้อน 
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของประชาชน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน  277 คน คิดเป็น

ร้อยละ 69.25 และเป็นเพศหญิง จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 40 – 49 ปี จำนวน 
117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 และช่วงอายุน้อยที่สุดคือ 60 ปีขึ ้นไป จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 มี
สถานภาพสมรส 294 คน คิดเป็นร้อยละ 73.50 ระดับการศึกษาประถมศึกษาจำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.50 สมาชิกในครอบครัว 5 – 6 คน จำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75 ส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรม จำนวน 
224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท จำนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.25 ส่วนใหญ่มีขยะมูลฝอยในครัวเรือนของท่านเป็นขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก , ซองขนม, โฟม, ฟอยล์,  
ห่อพลาสติก จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 52.98 รองลงมาคือขยะย่อยสลายได้ ได้แก่ เศษผักผลไม้ , เศษอาหาร,
ใบไม้, เศษเนื้อสัตว,์ เปลือกผลไม้ จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 26.49  

2. ระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะของประชาชนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 
รองลงมาคือมีความรู้อยู่ในระดับต่ำ จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และน้อยที่สุดคือ มีความรู้อยู่ในระดับสูง 
จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวิภาณี อุชุปัจ (2561) ที่พบว่าประชาชนมีความรู้
ในการจดัการขยะโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ48.61 โดยมีความรู้ด้านประเภทของขยะในเรื่องใบไม้กิ่งไม้
เป็นขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้มากที่สุด ร้อยละ 95.44 รองลงมาคือด้านการลดปริมาณขยะ ในเรื่องการใช้ปิ่นโต
แทนกล่องโฟมร้อยละ 93.42 

3. พฤติกรรมการบริหารจัดการขยะของประชาชนตำลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พบว่า

โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง (X̅= 3.15, S.D.= 0.55) และแบ่งเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้าน

ด้านการหลีกเลี่ยงวัสดุที่ทำลายยาก มีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅= 3.30, S.D.= 0.78) รองลงมาคือด้านด้าน

การลดการเกิดขยะ พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅= 3.24, S.D.= .79) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมน้อยที่สุด

คือด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย มีพฤติกรรมอยู่ในระดับต่ำ ( X̅= 2.94, S.D.= 0.77) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จารุวัฒน์ ติงหงะ (2561) ที่พบว่า 1) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในภาพรวม มี
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การดำเนินการอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
และด้านการคัดแยกขยะ มีการดำเนินการสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการกำจัดขยะมูลฝอย ส่วนด้านการติดตาม
ประเมินผล มีการดำเนินการต่ำสุด 2) ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ ถังขยะไม่เพียงพอ ยัง
มีขยะตกค้างไม่มีการคัดแยกขยะ ขาดจิตสำนึกที่ดี ไม่มีนโยบายหรือกฎระเบียบการจัดการขยะ ขาดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการจัดเก็บขยะมีความล่าช้า และ 3) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คือ กำหนดนโยบายที่ชัดเจน ปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องกิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม การคัดแยกขยะ ระบบการเก็บขนขยะ บริหารจัดการกำจัดขยะด้วยวิธีที่เหมาะสม และส่งเสริมให้มีการ
แปรรูปใหม่ (Recycle) หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) 
 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าวควรดำเนินการจัดโครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี

ให้กับประชาชนในตำบลบ้านพร้าวได้รับทราบและควรมีการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ให้ประชาชนได้รับทราบ
อยา่งต่อเนื่อง 

2. องค์การบริหารบ้านพร้าวควรจัดให้มีสถานที่รับซื้อขยะนำกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่เพื่อส่งเสริมประชาชน
นำขยะไปขายเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งและส่งเสริมด้านพฤติกรรมการนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อประชาชนจะปฏิบัติให้
อยูใ่นระดับมากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
1. ควรศึกษาถึงวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยในแต่ละวิธี พื้นที่หรือสถานที่ทิ้งขยะของชุมชนเพื่อรองรับขยะจาก

พื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่นข้างเคียงเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวลำภู 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับระบบและนโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว 

เชิงทดลองปฏิบัติการและวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยต่อไป 
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน

พร้าว ในส่วนการจัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผู้นำชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ที่อำนวย

ความสะดวกในการเก็บข้อมูลทำให้งานวิจัยสำเร็จด้วยดี  
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บทคัดย่อ 
การค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักโฮสเทลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พัก
โฮสเทล เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทล  เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจเข้าพักโฮสเทลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จากลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 400 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักสถิติการทดสอบค่า การวิเคราะห์ความแปรปรวน และ ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลวิจัยพบว่า  

การศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ จำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมากที่สุด จำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 มีอายุ 20-30 ปี มีสถานะภาพโสดมากที่สุด มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา และส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001-60,000 บาท ระดับ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ อยู่ในระดับมาก และการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 ลักษณะประชากรศาสตร์ด้าน เพศ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน 
จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการกับทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับความมีนัยสำคัญ 0.01 โดยมีระดับปานกลาง และมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ (R) เท่ากับ 0.000* 

 
คำสำคัญ :  โฮสเทล,  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ,  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน 
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Abstract 
Thailand is one of the most popular tourist destinations in the world. The most visited 

one. Most of them come backpacker or small group, resulting in the idea of hosting service. Since 
overseas has long been a hostel business, nowadays, Thai hostels are gaining popularity because 
of the low investment that can determine the host's preference for accommodation. The 
accommodation is cheap, close to the main tourist spot and easily accessible to backpackers who 
like to stay at the hostels in Chiang Mai. 

Most of the backpackers are popular tourist and want to spend time in tourism. More than 
a leisure time at the hotel, the hostel business is a good choice because it is convenient, affordable 
and hassle-free to stay. It is a friendly way to make visitors feel like staying at home. 

Therefore, the study participants were interested in factors influencing the decision of 
staying foreigners' hostel in Muang District, Chiang Mai Province. It will focus on studying foreign 
tourists coming to Chiang Mai around the moat, Muang Chiang Mai. To know the concept and needs 
of foreign tourists about the hostel stay. It may also be used to develop further research. The study 
was conducted by random sampling of foreign tourists in Muang District, Chiang Mai Province. 
Analyzes were made to determine the factors influencing the decision to stay in a foreign tourist 
hostel. 

 
Keywords :  Hostel foreign,  tourists Factors 

 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหลาย

ประเทศทั่วโลก เพราะไม่เพียงแต่เพิ่มช่องทางรายได้ให้กับประเทศ แต่ยังส่งผลดีต่อธุรกิจในหลายภาคส่วน พร้อมทั้ง
กับการจ้างงานและกระจายรายได้ไปสู ่ประชาชน (Prachachat, 2561) ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย การท่องเที่ยวในประเทศจึงเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ  เนื่องจากเป็น
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงกับหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจสายการบิน ซึ่งล้วนแต่มีส่วนช่วยใน
การสร้างรายได้ให้กับประเทศ รวมทั้งยังช่วยกระตุ้นการลงทุนและการใช้จ่ายของภาครัฐ (อ้างอิง) โดยในปี 2559 มี
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น  32,558,303 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
8.66 เมื่อเทียบกับปี 2558 และในปี 2560 การท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (กรมการ
ท่องเที่ยว, 2560)ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งในปี 2560 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยสร้าง
รายได้รวมกว่า 2.76 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) (CISSA 
GROUP, 2561) โดยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติราว 35 ล้านคน และรายได้จากตลาดคนไทยท่องเที่ยวในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย) 9.5 แสนล้านบาท 
(กรมการท่องเที่ยว, 2561) 

https://www.cissagroup.com/author/fojaourgreen/
https://www.cissagroup.com/author/fojaourgreen/
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เนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในระดับโลก มีรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย และมีแหล่งอำนวยความสะดวกทันสมัยสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งที่พัก โรงแรม รีสอร์ทและโฮมสเตย์ที่มี
ชื่อเสียง อีกทั้งยังมีร้านอาหารจำนวนมาก เห็นได้จากการจัดอันดับเมืองท่องเที่ยวของนิตยสารด้านการท่องเที่ยวที่
สำคัญของโลก ในปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก เป็นเมือง 
น่าท่องเที่ยวอันดับที่ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 2 ของโลก จากนิตยสารทราเวล แอนด์ เลซเซอร ์(สหรัฐอเมริกา) ทำ
ให้ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น หากพิจารณาในส่วนของอุปทานโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
ในช่วงปี 2555 - 2558 พบว่ามีจำนวนห้องพักของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ไทยรัฐฉบับพิมพ์, 2562) โดย
ในปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 34,510 ห้อง เพิ่มขึ้น 1,562 ห้อง จากปี 2557 หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 4.74 เช่นเดียวกับอัตราเข้าพัก (Occupancy Rate) ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 โรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการเข้าพักที่ร้อยละ 66.34 เพิ ่มขึ ้นจากปี 2557 ที่มีอัตราการเข้าพักที ่ร้อยละ 62.19 
(สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ , 2558)  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเข้าพักโฮสเทล และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าพักโฮสเทลในจังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาความพร้อมของผู้ประกอบการที่มีต่อการ
ให้บริการโฮสเทลในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกเข้าพักโฮสเทลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
รวมถึงความพร้อมในการให้บริการของผู้ประกอบการโฮสเทลในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะเป็นระโยชน์
ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาทางด้านที่พักประเภทโฮสเทล หรือผู้ประกอบการธุรกิจโฮสเทล รวมทั้งอาจจะใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
พัฒนางานวิจัยต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลในจังหวัดเชียงใหม่ 
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างระว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจเข้าพักโฮสเทลของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจในการเลือกใช้

บริการที่พักโฮสเทลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจบริการโฮสเทลในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษาได้ใช้ตัวแปรที่

ประกอบด้วย ลักษณะประชากรศาสตร์ และส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’ ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. 
(2546) กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งได้กำหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยและขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
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                        ตัวแปรต้น                                                                           ตัวแปรตาม 

 
 
วิธีการดำเนินงานวิจัย 

การกำหนดประชากรและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พักประเภทโฮสเทลบริเวณภายในเขต

เมืองเก่าและรอบคูเมืองเชียงใหม่จำนวน 85 แห่ง กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ ได้แก่ นักท่อง เที ่ยว
ชาวต่างชาติที่เข้าพักประเภทโฮสเทลบริเวณภายในเมืองเก่าและรอบคูเมืองเชียงใหม่ กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ได้โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ได้ขนาดกลุ ่มตัวอย่าง คือ 400 คน โดยใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) ซึ ่งสอบถามจากนักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติที ่เดินทางมาเข้ามาท่องเที ่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่และทำการเก็บข้อมูล ณ ภายในเขตเมืองเก่าและรอบคูเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

ระยะเวลาที่ทำการศึกษา 
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในช่วงเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 
 

วิธีการเก็บข้อมูล  
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักโฮสเทลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอ ำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มาเข้าพักโฮลเทลในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อศึกษา
ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักโฮสเทล 

 

การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ 
พักโฮสเทล 

ลักษณะประชากรศาสตร ์
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานะภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
1.  ด้านที่พักและการบริการ 
2.  ด้านราคา  
3. ด้านสถานที่ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด  
5.  ด้านพนักงานให้บริการ 
6.  ด้านกระบวนการให้บริการ 
7.  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน 

ทำการนาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าความถี่  (Frequency) 
และร้อยละ (Percantage) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่
พักโฮสเทล โดยใช้ค่า ค่าเฉลี ่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทำการทดสอบ
สมมุติฐานข้อที่1 โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย Independent Simple t-test, One-way ANOVA ทำการ
ทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2 โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation)  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สำหรับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง อายุ 20 - 30 ปี ตามลำดับ ปริญญาตรี จำนวน 

8 คน คิดเป็นร้อยละ 81.75 มีสถานะภาพโสด มากที่สุด จำนวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 90.75 ระดับการศึกษา 
ระดับเทียบเท่าปริญญาตรี มากที่สุด จำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25 ส่วนใหญ่ มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา 
จำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 มีรายได้ต่อเดือน 50,001 – 60,000 บาท ตามลำดับ ปริญญาตรี จำนวน  
8 คน คิดเป็นร้อยละ จำนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50  
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ X̅ S.D. ระดับความเห็น 
ด้านที่พักและการบริการ 4.05 0.40 มาก 
ด้านราคา 4.33 0.48 มากที่สุด 
ด้านสถานที่ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4.22 0.45 มากที่สุด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.05 0.47 มาก 
ด้านพนักงานให้บริการ 4.20 0.48 มาก 
ด้านกระบวนการให้บริการ 4.16 0.39 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 4.15 0.41 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

มากที่สุด คือ ด้านราคา มี ค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมา คือ ด้านสถานที่ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ค่าเฉลี่ย 4.22  
อยู่ในระดับ มากที่สุด และ ด้านพนักงานให้บริการค่าเฉลี่ย 4.20 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทล 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทล X̅ S.D. ระดับความเห็น 
คุณภาพของสถานที่พักและสิ ่งอำนวยความสะดวก เช่น 
เตียงนอน เครื่องปรับอากาศ ล๊อกเกอร์ส่วนตัว  

3.96 0.74 มาก 

มีการหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่พัก 3.92 0.75 มาก 

มีการเปรียบเทียบสถานที่พักอื่น ๆ ก่อนการเลือกใช้บริการ  4.29 0.65 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทล X̅ S.D. ระดับความเห็น 

ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียงของสถานที่พัก 3.81 0.72 มาก 
การเลือกสถานที่พักที่เข้าถึงได้โดยง่ายอยู่ติดถนน อยู่ใกล้
แหล่งชุมชน ร้านอาหาร 

4.46 0.57 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทล 4.09 0.50 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พัก  
โฮสเทล ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 ในด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นมากที่สุด คือ การเลือกสถานที่พักที่
เข้าถึงได้โดยง่ายอยู่ติดถนน อยู่ใกล้แหล่งชุมชน ร้านอาหาร มีค่าเฉลี่ย 4.46 รองลงมา คือ มีการเปรียบเทียบสถานที่
พักอื่น ๆ ก่อนการเลือกใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับ มากที่สุด  

การทดสอบสมุติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจเข้าพักโฮสเทล  
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่
 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบเพศกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทล 

ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 

ตัวแปร N X̅ S.D. T 
Sig. 

(2-tailed) 
ผลการ
ทดสอบ 

เพศ 
ชาย 193 4.02 0.45  

-2.81 
 

.005* แตกต่าง 
หญิง 207 4.15 0.53 

อายุ 
ระหว่างกลุ่ม .509 2 .255  

1.029 
 

.358 
ไม่

แตกต่าง ภายในกลุ่ม 98.223 397 .247 

 

สถานะภาพ 
ระหว่างกลุ่ม .256 2 .128  

.517 .597 
ไม่

แตกต่าง ภายในกลุ่ม 98.732 397 .248 

ระดับการศึกษา 
ระหว่างกลุ่ม 1.919 2 .960  

3.935 
 

.020 แตกต่าง ภายในกลุ่ม 96.813 397 .244 

อาชีพ 
ระหว่างกลุ่ม 1.755 4 .439 

1.787 
 

.131 
ไม่

แตกต่าง ภายในกลุ่ม 96.978 395 .246 

รายได้ต่อเดือน 
ระหว่างกลุ่ม 4.892 3 1.631  

6.881 
 
.000* 

 
แตกต่าง ภายในกลุ่ม 93.840 396 .237 
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักโฮสเทลของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน 
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านอายุ สถานภาพ และอาชีพ ไม่มีนัยสำคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 
แสดงว่า ปัจจัยด้านอายุ สถานภาพ และอาชีพ ที ่แตกต่างกันจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักโฮสเทลของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 4  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจในการเลือกใช้

บริการที่พักโฮสเทลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับความสัมพันธ์ ทิศทาง 

ปัจจัยด้านที่พักและการบริการ .576** .000 ปานกลาง เดียวกัน 
ปัจจัยด้านราคา .461** .000 ปานกลาง เดียวกัน 
ปัจจัยด้านช่องทางจัดจำหน่าย .261** .000 ต่ำ เดียวกัน 
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 384** .000 ต่ำ เดียวกัน 
ปัจจัยด้านพนักงานให้บริการ .364** .000 ต่ำ เดียวกัน 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ .412** .000 ต่ำ เดียวกัน 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ .512** .000 ปานกลาง เดียวกัน 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทล 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ซึ่งหมายความว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 7 ด้านล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทล 

 
สรุป อภิปรายผล  

การศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด จำนวน 207 คน มีอายุ 20-30 ปี 
มากที่สุด จำนวน 327 คน มีสถานะภาพโสดมากที่สุด จำนวน 363 คน โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จำนวน 213 คน เป็นนักเรียนนักศึกษา จำนวน 147 คน โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50 ,001-60,000 บาท จำนวน 
198 คน  

1. การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีดังนี้ 
1.) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านที่พักและการบริการ 

โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรางคนา จามรสวัสดิ์ (2557) ได้
ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และส่วนประสมทาง
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การตลาดต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยทำการศึกษาจากผู้ใช้บริการธุรกิจโฮสเทล  
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก 

2.) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดปัจจัยด้านราคา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ งานวิจัยของ สุนทรีย์ ศิริจันทร์ 

(2561) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทล ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาด มากที่สุด คือ ด้าน
ราคา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดปัจจัยด้านช่องทางการจำหน่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุรางคนา จามรสวัสดิ์ (2557) ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์  
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
โดยทำการศึกษาจากผู้ใช้บริการธุรกิจโฮสเทล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
นักท่องเที่ยวอย่างมาก ได้แก่ ช่องทางการจัดจำหน่าย เช่นเดียวกัน 

3.) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรางคนา จามรสวัสดิ์ (2557) ได้

ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และส่วนประสมทาง
การตลาดต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยทำการศึกษาจากผู้ใช้บริการธุรกิจโฮ สเทล 
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสำคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

4.) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดปัจจัยด้านพนักงานให้บริการ  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยณรงค์ พิพิธวีรนันท์ (2560) ศึกษาเร่ือง 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสำคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงาน
ให้บริการ อยู่ในระดับมาก  

5.) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับกับงานวิจัยของ ธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ (2551) ได้

ทำการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเข้าพักโฮสเทลในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสำคัญกับด้านกระบวนการการให้บริการอยู่ในระดับสูง 

6.) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ (2555) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลความคิดเห็น

ออนไลน์ต่อการตัดสินใจจองที่พักราคาประหยัด(Hostel)ในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว พบว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวอย่างมากที่สุด ได้แก่ สถานที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และราคา 
ตามลำดับ 

2. การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษา 
พบว่า  
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 การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้ อของผู้บริโภคของศิริวรรณ เสรีรัตน์
และคณะ. (2539: 112) กล่าวว่า  

 กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 1.) การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) 
 2.) การแสวงหาข้อมูล (Information Search) 
 4.) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 
 5.) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) 
3. ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
 จากการศึกษา พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่

พักโฮสเทลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ส่วนปัจจัยด้าน 
อายุ สถานะภาพ และ อาชีพที่แตกต่างกันจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทรีย์ ศิริจันทร์ (2561) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคที่มผีล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช ้บร ิการที ่พ ักแบบโฮสเทล  ในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดเช ียงใหม่ พบว่า ล ักษณะ
ประชากรศาสตร์ด้านเพศ ภูมิลำเนา อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีการเลือกใช้บริการที่พักแบบ 
โฮสเทล แตกต่างกัน 

4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทล 
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่  

 พบว่าระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล 
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่ มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ที่ระดับความมีนัยสำคัญ 0.01 ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ (R) เท่ากับ 0.000* สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรางคนา 
จามรสวัสดิ์ (2557) ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
และส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกที ่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่า งชาติโดยทำการศึกษาจาก
ผู ้ใช้บริการธุรกิจโฮสเทล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที ่แตกต่างกัน 
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ  0.05 ซึ่งเป็นงานวิจัย
ประเภทเชิงสำรวจ ส่วนในด้านที่พักและการบริการ กับ ด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.05 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาด้านลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ด้าน เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในจังหวัดเชียงใหม ่ 
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 1.1 เพศ ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุช่วง 20 – 30 ปี โฮสเทลควรจัด มีพื้นที่สำหรับนั่งเล่น หรือ
พบปะกัน และพนักงานต้อนรับควรมีความรู้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น และ วัยทำงาน
ชอบไปเที่ยวท้ังช่วงเวลากลางวันและกลางคืน  

 1.2 การศึกษาจะอยู่ในระดับปริญญาตรี ดังนั้น นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีข้อมูลของที่พักจากการหา
ตามอินเตอร์เน็ต และคำบอกกล่าวจากเพื่อน หรือแม้กระทั่งจากรีวิวของนักท่องเที่ยวที่เคยเข้าพัก ดังนั้น  ในเรื่อง
ของการบริการของพนักงานนั้นสำคัญมาก รวมไปถึง มีการโปรโมทกิจกรรมต่างๆ ของโฮสเทลลงบนเฟสบุ๊ค หรือ 
เวปไซต์ของโฮสเทลเอง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโฮสเทลได้ทำ
ร่วมกับลูกค้า ซึ่งนักท่องเที่ยวอาจจะนำกลับไปบอกต่อกับคนอื่นๆ ทำให้ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโฮสเทลอีกด้วย 

 1.3 รายได้ อยู่ในช่วง 50,001 – 60,000 บาท ดังนั้นผู้ประกอบการโฮสเทลไม่ควรตั้งราคาที่สูงกว่า
ตลาดหรือสูงเกินความเป็นจริง ควรกำหนดราคาที่เหมาะสมกับที่พักและการบริการของโฮสเทลที่นักท่องเที่ยวได้รับ 
เช่น การทำโปรโมชั่น พัก 3 คืน ฟรี 1 คืน หรือ ส่วนลดต่างๆ ให้กับลูกค้าสมาชิก  

2. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 2.1. ด้านผลิตภัณฑ์  
  1. ควรที่จะจัดทำห้องพักหรือเตียงให้มีจำนวนเพียงพอ หรือเพิ่มประเภทห้องพักเป็นแบบกลุ่ม  

ครอบครัว ปรือแม้กรทั้งห้องส่วนตัวซึ่งจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลายกลุ่ม 
  2. ในเรื่องของ อินเตอร์เน็ต ควรเพิ่มประสิทธิภาพของสัญญาณให้มีความรวดเร็วขึ้น เนื่องจากใน

ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะทำกาทำงานและติดต่อสื่อสารโดยใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายมากกว่าในอดีต 
  3. โฮสเทลควรจัดหาสิ ่งอำนวยความสะดวก เช่น ทีวี ตู ้เย็น  เครื ่องปรับอากาศ มุมบริการ

เครื่องดื่ม เป็นต้น 
 2.2  ด้านราคา  
  1. ควรตั้งราคาค่าที่พักให้เหมาะสมจากคู่แข่งเดียวกัน และเหมาะสมกับช่วง High season,  

Low season 
  2.. ควรตั้งราคาโฮสเทล พักแบบรวมอาหารเช้า และ ไม่รวมอาหารเช้า หรือแม้แต่ห้องพักรวมกับ 

แพ็คเกตทัวร์ต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการจองห้องพักมากขึ้น 
 2.3  ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  
  1. ผู้ประกอบการควรเลือกสถานที่ตั้งโฮสเทลให้อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญและ

สามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวก มีป้ายหรือสามารถเดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  
  2. หากมีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทาง โฮสเทลควรที่จะมีการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า 

เช่น มีรถรับส่ง หรือมีแผนที่ ป้ายนำทางที่ชัดเจน เป็นต้น 
  3. เพิ่มช่องทางการขายกับ OTA มากขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางที่สำคัญที่รู้ค้าจะรู้จักโฮสเทลมากขึ้น 

และใช้ Chanel Manager ในการจัดการห้องพัก อัพเดตจำนวนห้อง และราคาต่าง ๆ  
  2.4  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  1. มอบส่วนลดให้กับสำหรับผู้ที่เคยใช้บริการ หรือส่วนลดในกรณีที่จองผ่านเว็ปไซด์ของโฮสเทล 

และ ส่วนลดในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันครบรอบวันก่อตั้งโฮสเทล ถ้านักท่องเที่ยวมาพักในวันนั้น  จะมีส่วนลดให้ 
และ อาจจะมีของที่ระลึกในวันครบรอบก่อตั้งโฮสเทลให้กับผู้เข้าพัก เป็นต้น 
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  2. ช่วง Low season อาจจะมีการทำโปรโมชั่นต่าง ๆ เช่น โปรโมชั่นพัก 3 จ่าย 2 คืน เพื่อให้
ลูกค้าอยู่ยาว หรือ โปรโมชั่นลด 10 % เป็นต้น 

  3. ทำ CSR ให้กับสังคม เช่นการปลูกป่า หรือ ทำความสะอาดชุมชน ถือเป็นการโปรโมทโฮสเทล 
ซึ่งจะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโฮสเทล 

 2.5  ด้านบุคลากร  
  1. ควรรับพนักงานต้อนรับที่มีความรู้ความสามารถมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าได้  
  2. ควรมีการวางแผนในการฝึกอบรมในเรื่องของการบริการ ภาษา การสื่อสาร ให้กับพนักงาน 
  3. ควรฝึกอบรมพนักงานให้สามารถทำงานได้หลากหลายด้าน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการมี

ให้บริการลูกค้าไม่เพียงพอในช่วงที่พนักงานในบางส่วนขาดไปก็สามารถให้พนักงานในตำแหน่งอื่นมาช่วยทำหน้าที่
ชั่วคราวในการบริการลูกค้าได้  

 2.6  ด้านลักษณะทางกายภาพ  
  1. ควรมีการดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆทั้งภายในห้องพักและนอกห้องพัก เช่น โต๊ะ ที่นั่ง 

เตียง หรือท่ีนอน เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน ์ระบบอินเตอร์เน็ต ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติอยู่ตลอดเวลา  
  2. โฮสเทลมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกตัวอาคารให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 
  3. ควรติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น 
 2.7  ด้านกระบวนการทำงาน  
  1. ควรที่การจัดการวางแผนในระบบการให้บริการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการจองห้องพัก

การเข้าพัก การออกจากที่พัก การให้ข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด  
  2. โฮสเทลควรมีระบบเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เคยเข้าพัก เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใน

อนาคตต่อไป ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ อีเมลต่าง ๆ เป็นต้น 
  3. ให้ข้อมูลที่สำคัญให้กับนักท่องเที่ยวอย่างครบถ้วน เช่น เวลาที่พนักงานต้อนรับทำงาน 

ช่วงเวลาเปิด ปิด ออฟฟิศ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ วิธีการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวควรรู้ 
  4. ช่องทางการชำระเงินควรมีหลากหลายช่องทางเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่นิยมใช้อยู่เสมอ เช่น บัตรเครดิต Paypal และ QR code สำหรับการสแกนชำระเงิน เป็นต้น 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการทางธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวสูงอายุ 

The business management model of wellness tourism based on 
community participation for the service support of aging tourist  

 
เจนจิรา เงนิจันทร์1 ภัทราพร ตึกขาว2 และ วริศรา เหล่าบำรุง3 

1อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
2อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

3ผู้ช่วยศาตราจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการทางธุรกิจที่สามารถรองรับการให้บริการ

นักท่องเที่ยวสูงอายุในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 2) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมในชุมชนให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเฉพาะทางและ 3) เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในด้านการบริหารจัดการทาง
ธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละแห่ง
ในแต่ละวันบริเวณวัดคลองคางและตลาดท่าเรือคลองคาง ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง รวมถึงตลาดเจ้าค่ะวัดเขาดิน
ใต้ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย จำนวน 400 คน กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนหรือผู้ประกอบธุรกิจในชุมชนพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน 100 คน และตัวแทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 50 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ที่ 1 ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยว โดยที่กลุ่มนี้จะกลับมาใช้บริการใหม่เมื่อได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัด
นครสวรรค์ แต่อาจจะมีการเปลี่ยนสถานที่หรือสถานประกอบการเนื่องจากการหาข้อมูลเกี่ยวกับราคาและผลิตภัณฑ์
หรือบริการใหม่ โดยจะมุ่งเน้นการพักผ่อน ฝึกสมาธิ แสวงบุญไหว้ศาลเจ้าตามความเชื่อทางศาสนา และกลุ่มที่ 2 คือ 
กลุ่มที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยว กลุ่มนี้จะมุ่งเน้นประสบการณ์ใหม่ ๆ ใช้เวลากับกิจกรรมที่เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตชุมชน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการเดินชมตลาดทางวัฒนธรรม  ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์มี
ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สามารถยกระดับเพื่อตอบสนองความต้องกาและความสนใจของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุได้ โดยเป็นในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาโรคมี  
2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพที ่เน้นทรัพยากรชุมชนท้องถิ ่นหรือธรรมชาติของจังหวัด
นครสวรรค์เป็นหลัก และ 2) รูปแบบเน้นองค์ความรู้ของชุมชนหรือภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นรูปแบบที่อาศัยองค์ความรู้
ของท้องถิ่นที่เน้นการรักษาโรค และสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ในการสร้างการ



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

259 

เติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค์ภายใต้แผนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
แห่งความสุข ที ่มุ ่งเน้นยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที ่ยว เชิงวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณต่าง ๆ และ
ทรัพยากรธรรมชาติมากมายของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ศาสนสถาน เช่น วัด ศาลเจ้า 
ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงการดำเนินงานตามกฎบัตรนครสวรรค์ที่มีการขับเคลื่อน
เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองนครสวรรค์ไปสู่ความยั่งยืน 

 
คำสำคัญ:  การจัดการธุรกิจ,  นักท่องเที่ยวสูงอายุ,  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 

Abstract 
The objective of this study is to 1) develop a business management model that can 

support the elderly tourist services in community-based health tourism 2) develop participatory 
health tourism personnel in the community to have knowledge and skills in accordance with 
specialized tourism standards and 3) to promote and develop a new group of tourism operators 
such as to increase health in business management and the development of quality of products 
and services that meet the needs of tourists sample is tourists who come to visit the tourist spots 
according to each cultural and local knowledge each day in the area of khlong klang temple and 
khlong klang pier market bueng senat subdistrict mueang district including chao kha market khao 
din tai temple khao din subdistrict kao liao district nakhon sawan province by simple random 
sampling 400 sampling and 100 sampling or business operators in the area of health tourism areas 
and 50 representatives of agencies involved in the management of health tourism destinations in 
Nakhon Sawan province areas the tools used for data collection were interview forms and 
questionnaires the data was analyzed using descriptive statistics such as percentage mean and 
content analysis. 

The results show that behavioral wellness Tourism destinations are divided into 2 groups: 
group 1, who had experience in tourism. This new service will be available when traveling to 
Nakhon province. But there may be a change of place or establishment defendants. Due to the 
cost and find out about new products or services. It will focus on relaxation, meditation pilgrimage 
shrine worship by religious beliefs and group 2 is the group that had no experience in tourism. This 
group will focus on new experience to spend time with activities linked to community life. The 
history local culture and explore the cultural market. The province has the potential to develop 
medical tourism can be leveraged to meet the needs and interests of travelers check older. It is in 
the nature tourism, health tourism and treatment are two types: 1) A form of medical tourism that 
focuses on local communities or natural resources of the province and 2) focus on forms of 
community knowledge or wisdom in a format that relies on knowledge of local treatment, and in 
accordance with the defined development issues in the province to create economic growth with 
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development plans under the heaven, tourism, culture and the nature of happiness. Oriented 
upgrade the capacity of tourism, culture and civilization of ancient and vast natural resources of 
the province, whether it's art and cultural traditions of different cultures places of worship such as 
temples, shrines are all unique to the province. Including the implementation of the Charter of 
Nakhon Sawan has driven changes to Nakhon Sawan towards sustainability.  

 
Keyword :  business management,  aging tourist,  wellness tourism 
 

บทนำ 
หลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของประชากร โดยอายุเฉลี่ยของ

ประชากรในหลายประเทศนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยหลักมาจากประชากรมีอายุยืนยาว ขึ้นในขณะที่อัตรา
การเกิดลดลง กล่าวคือสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับเด็กและวัยทำงาน ซึ่งจากคาดการณ์
ว่าปี พ.ศ.2563 ประเทศไทยจะเข้าสู่งสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ คือ ผู้สูงอายุจะเพิ่มจำนวนเป็น 11 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 17 ของประชากรคนไทยทั้งประเทศ และจะมีประชากรประมาณ 65.1 ล้านคน (ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์และ
ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2549) โดยในปี พ.ศ.2574 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอด เมื่อมีสัดส่วน
ประชากรอายุ 60 ปีขี้นไปสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรไทยทั้งหมด (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม,  2560; ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ, 2557 อ้างถึงในลัดณา ศรีอัมพรเอกกุลและธีระวัฒน์ จันทึก, 2561) 

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้การบริหารจัดการกับสังคมสูงอายุจึงเป็นประเด็นที่สำคัญ
ในระดับชาติของรัฐบาลในหลายประเทศโดยประเด็นสำคัญ ทั้งการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ การบริหาร
จัดการผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจของสังคมสูงอายุ และการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพหรือแม้
กระทั้งการกำหนดแผนการรองรับการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการท่องเที่ยว (กรวรรณ 
สังขกรและคณะ, 2558) ซึ่งจะส่งผลทำให้ผู้สูงอายุเกิดความสุขและความสบายใจ ทั้งนี้รูปแบบและพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุคือเน้นการท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพดีคำนึงถึงความ
คุ้มค่าในการซื้อบริการต้องการความมั่นใจด้านความปลอดภัยความมั่นใจด้านบริการดูแลสุขภาพที่ดีโดยยินดีจ่ายเงิน
เพิ่มขึ้นและต้องการกิจกรรมที่เหมาะกับวัยและสุขภาพ (สุรีย์ บุญญานุพงศ์และคณะ, 2559) ยิ่งทำให้การปรับตัวใน
ธุรกิจให้บริการนักท่องเที่ยวสูงอายุมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น (จิราวดี รัตนไพฑูรย์ชัย , 2557) แต่ทั้งนี้ในปัจจุบัน
ธุรกิจบริการผู้สูงอายุมักเป็นแบบศูนย์สุขภาพและศูนย์การดูแลผู้สูงอายุในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูง อายุนั้นยังมี 
ไม่หลากหลายมากนัก แต่ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น ก็คือ ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุภาพและการท่องเที่ยวตาม
วิถีทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ ่น  ซึ ่งก็สอดคล้องกับกลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ 
กำแพงเพชร พิจิตรและอุทัยธานี) ที่มีทรัพยากรพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ความหลากหลาย ทำให้กลุ่มจังหวัดมี
ความได้เปรียบประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ รวมไปถึง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพตาม
วิถีทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือธุรกิจการท่องเที่ยวที่สนับสนุนเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ 
และยังมีอีกหลายพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ความได้เปรียบด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดถือเป็นจุดแข็งเชิงพื้นที่ที่ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู ้จักอย่างแพร่หลาย แต่อย่างไรก็ตามหากจะ



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

261 

พิจารณาโดยภาพรวมแล้วก็ยังถือว่าธุรกิจการท่องเที่ยวสุขภาพที่มีความสอดคล้องกับความต้องการนักท่องเที่ยวนั้น
ถือว่ายังมีไม่เพียงพอทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุต่อจำนวนป ระชากรผู้สูงอายุที่มี
จำนวนเพิ่มมากขึ้น  

ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการจัดการทางธุรกิจเพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวสูงอายุในการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน จึงเป็นแนวทางการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจการท่องเที่ยวที่น่าสนในเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะนักท่องเทีย่วเป้าหมายกลุ่มนี้มีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในอนาคตผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพสามารถจะต่อยอดทางธุรกิจเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจากต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายในการครอง
ชีพสูงได้ด้วย อย่างไรก็ตามในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจดังกล่าวต้องอาศัยกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าได้ตาม
บริบทในเชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดและต้องอาศัยจุดเด่นของท้องถิ่นมาผสมผสานเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่เป็น
จุดเด่นสำคัญให้กับสินค้าและบริการ สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่ ม
นี้ต้องแวะไปชมไปท่องเที่ยว โดยการวางแผนพัฒนาต้องใช้ความต้องการของตลาดเป็นตัวตั้ง (Demand-driven) 
และค้นหาจุดแข็งและศักยภาพเชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด (Strategic position) รวมทั้งยกระดับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Startup) ในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการค้ายุคใหม่ที่ เปลี่ยนไป โดยการสร้างและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ เพราะที่ใดมีตลาด ที่นั่นจะเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า การขายในลักษณะการเชื่อมโยงและขยาย
ความร่วมมือ (Collaborative) ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคในรูปแบบการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบ
มีส่วนร่วมของชุมชนจนเกิดเป็นห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน เชื่อมโยงในทุกระดับต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการทางธุรกิจที่สามารถรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวสูงอายุในการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
2) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในชุมชนให้มีความรู้และทักษะตาม

มาตรฐานการท่องเที่ยวเฉพาะทาง 
3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นใน

ด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว  

 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จากหลักแนวคิดที่ว่าวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลและชุมชน หากคนเราไม่รู้จักตนเองหรือไม่เคารพ

ตนเองก็ไม่อาจพัฒนาได้ ทำให้การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้ถึงจุดสูงสุดต้องใช้วิธีการศึกษาที่มุ ่งเน้นไปที่
วัฒนธรรมและตัวบุคคล ซึ่งการวิเคราะห์ในแนวคิดของแนววัฒนธรรมชุมชนนี้จึงมองการวิเคราะห์สังคมและชุมชน
ว่าการมองเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงพอ ต้องเจาะลึกลงไปที่สาเหตุอันเป็นสมมติฐานและมองว่าวิกฤตด้าน
วัฒนธรรมเป็นสาเหตุปัญหาพื้นฐานที่สำคัญของปัญหาสังคม ปัจจัยอีกประการหนึ่งคือ เนื้อหาของทฤษฎีการทำ
ประเทศให้ทันสมัยที่ประเมินฐานะของวัฒนธรรมผิดพลาด ทำให้สูญเสียทั้งต่อการพัฒนาและต่อวัฒนธรรมโดยตรง 
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(เอกรินทร์ ณ ถลาง, 2554) ดังนั้น จึงมีการสร้างวัฒนธรรม หรือการจัดระบบวัฒนธรรมที่มีอยู่ให้สามารถสร้างความ
สมดุลและรักษาความสงบสุขให้แก่ชุมชน ซึ่งสรุปได้ว่า ปัญหาสังคม ชุมชนเกิดขึ้น เพราะคนหมดความเชื่อมั่นในพลัง
ของคน การพัฒนาในอดีตมีสมมติบานและยุทธศาสตร์จึงต้องรื้อฟื้นความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง เปลี่ยนแปลง
สมมติฐานต่อวัฒนธรรมว่ามิใช่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาแต่เป็นรากฐานในการพัฒนาและต้องปรับเปลี ่ยน
ยุทธศาสตร์เพื่อความสมดุลในการแก้ไขปัญหา โดยการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนจะช่วยให้เข้าใจ
โครงสร้าง ความเป็นอยู่และสภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการศึกษาและลง
มือปฏิบัติงานในชุมชน ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจและพลังของชุมชนในการพัฒนาต่อไป 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ที่เป็นองค์รวม ความคิด ความเชื่อ ความสามารถและความชัดเจนที่
กลุ่มชนได้ผลจากใช้สติปัญญาและประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการแก้ปัญหา การปรับตัว การดำรงชีวิตและการจรรโลง
ชีวิตในระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมที่มีพัฒนาการสืบสานกันมาใน
พื้นที่ที่ชุมชนนั้นตั้งถิ่นฐานอยู่ โดยภูมิปัญหาท้องถิ่นยังคงเป็นฐานรากการดำรงชีวิตของกลุ่มชนที่สำคัญยิ่ง (ศิริรักษ์ 
จวงทองและวิลาศ วุ่นแก้ว, 2554) ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ของการดำรงชีวิตของคน
ไทยที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ทั้งทางตรง และทางอ้อม ที่ประกอบด้วยแนวคิดในการแก้ปัญหาของตนเองจน
เกิดการหลอมรวมเป็นแนวความคิดสำหรับแก้ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่งสามารถพัฒนาความรู้ดังกล่าว 
แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามกาลเวลา 

แนวคิดเกี่ยวกับกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness tourism) ว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือเย่ียมชมสถานที่ท่องเที่ยว

ที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนการเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อท ำ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งสามารถแบ่งตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ
โปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็น 2 ประเภทหลัก (กรมการท่องเที่ยว, 2560) 
ดังนี้  

1. การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) เป็นการเดินทางไป ท่องเที่ยวเยี่ยม
ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรูปวิถีชีวิตและพักผ่อน
หย่อนใจ โดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งจากการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในที่พักแรมหรือนอกที่พัก
แรมอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการและมีคุณภาพ มาตรฐานอย่างแท้จริง เช่น การนวด อบ ประคบสมุนไพร การ
บริการสุวคนธบำบัด (Aroma Therapy) และวารีบำบัด (Water Therapy) การอาบน้ำแร่หรือน้ำพุร้อน การฝาก
กายบริหารท่าฤๅษดัีดตน การฝึกปฏิบัติสมาธิแนวพุทธศาสนา การบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นต้น  

2. การท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพ (Heath Healing Tourism) เป็นการเดินทางไปท่องเที่ยว ณ 
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อ การเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นสถานที่ที่จัดไว้สำา
หรับการบำบัดรักษาเพื ่อกิจกรรมด้านการบำบัดรักษาสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการฟื ้นฟูสุขภาพใน
โรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลหรือสถานที่ที่มีบุคลากร กระบวนการและการบริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
เช่น การเดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวแล้วมีการตรวจร่างกายรักษาโรคต่างๆ ร่วมด้วย (จุฑาทิพย์  
สุจรติกุล, 2560)  

นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยว (2560) อ้างถึงในจุฑาทิพย์ สุจรติกุล (2560) ได้กล่าวถึงรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาเป็นการท่องเที่ยวเพื่อบำบัดโรคบำรุงสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต การออกกำลังกาย



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

263 

หรือการเล่นกีฬาเพื่อรักษาสุขภาพ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมย่อยของการเล่นกีฬา
ด้วย ในกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ พบว่า กิจกรรมประเภทสปาและการนวดสุขภาพเป็นรูปแบบกิจกรรมที่
นักท่องเที่ยวสนใจมากที่สุด โดยปทิตตา ตันติเวชกุล (2546) ได้จัดรูปแบบกิจกรรมการให้บริการส่งเสริมสุขภาพที่
แตกต่างหลากหลายในโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion Tourism) ที่บริษัทนำเที่ยว
เสนอขายให้กับนักท่องเที่ยว ได้แก่ (1) การนวดแผนไทย (2) การนวดเท้า (3) การอบ/ประคบสมุนไพร (4) สุวคนธ
บำบัด (5) การบริการ อาบน้ำแร่ (6) วารีบำบัด (7) การฝึกกายบริหารท่าฤๅษีดัดตน (8) การฝึกสมาธิแนวพุทธศาสน์ 
(9) การบริการอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรและเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (10) การบริการผลิตภัณฑ์สุมนไพร
เพื่อสุขภาพและความงาม สำหรับการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในต่างประเทศ อาทิ ประเทศเกาหลี ได้
แบ่งรูปแบบการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพออกเป็น 4 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพโดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก เช่น น้ำพุร้อน อบทราย เดินป่า โปรแกรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รูปแบบที่ 2 การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนพื้นฐานของ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง อาทิ การรักษาโรค ความสวยความงาม ลดความ
อ้วน ให้การศึกษาเกี่ยวกับจิต รูปแบบที่ 3 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บนพื้นฐานองค์ความรู้ของชุมชน เช่น สมุนไพร 
ยา พื้นบ้านหรืออาหารพื้นบ้าน รูปแบบที่ 4 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงบริการทางการแพทย์ เช่น การรักษาโรค 
ผ่าตัดศัลยกรรม (จุฑาทิพย์ สุจรติกุล, 2560)  

Smith Melanie and Puczko Laszlo (2009) ได้เสนอรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสุขภาพ
แข็งแรงที่ดี โดยกำหนดขอบเขตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพออกเป็น 2 แบบ คือ เพื่อสุขภาพที่ดี (Wellness) และ
เพื่อการรักษาโรค (Medical) โดยการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ดี ได้แก่ โยคะและสมาธิ การให้การศึกษาเกี่ยวกับจิต
วิญญาณ ดนตรีบำบัด การพักผ่อนหย่อนใจ การดูแลความสวยความงาม กีฬาและการออกกำลังกาย อาหารเพื่อ
สุขภาพ การบำบัดเพื่อการผ่อนคลาย เป็นต้น สำหรับการท่องเที่ยวเพื่อรักษาโรค ได้แก่การรักษาโรค การผ่าตัด การ
ศัลยกรรม การจัดฟันและรักษาช่องปาก การดูแลผู้ป่วย การพักฟื้น เป็นต้น และได้แยก ประเภทของสถานที่ในการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือ ด้านฟื้นฟู อาทิ สปา หรือคลินิกและโรงพยาบาล ด้านพักผ่อน อาทิ โรงแรมหรือ 
รีสอร์ท ด้านการจัดกิจกรรม อาทิ เรือสำราญ ศูนย์สันทนาการต่าง ๆ จากการศึกษารูปแบบการให้บริการการ 
ส่งเสริมสุขภาพต่างๆ ที่หลากหลายในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งของไทยและต่างประเทศ พบว่ ามีการแบ่งรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ และ การท่องเที่ยวเพื่อรักษาโรค 
(จุฑาทิพย์ สุจรติกุล, 2560) 

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
การศึกษาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ซึ่งความหมายของคำว่า “ผู้สูงอายุ” ตามความหมายที่สำนักงาน

สถิติแห่งชาติ(กรมการท่องเที่ยว, 2560) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) ผู้สูงอายุวัยกลาง 
(อายุ 70-79 ปี) และผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป) ดังนั้นบุคคลที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีจึงจัดเป็นผู้สูงอายุ 
ซึ่งสอดคล้องกับคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลกแต่จะแตกต่างจากความหมายของคำว่า “ผู้สูงอายุ” จากการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรโลกหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีอัตราการเกิดของทารกสูงมาก (Baby 
Boom) โดยเฉพาะประเทศทางอเมริกา ยุโรปและเอเชีย กลุ่มทารกที่เกิดหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอนนี้ได้
กลายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มใหญ่ กลุ่ม Baby Boom หรือวัยที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ
ทำให้การท่องเที่ยวต้องตระหนักถึงศักยภาพของกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุกลุ่มนี้ โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่ใหญ่
ที่สุด ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มย่อยๆ (กรมการท่องเที่ยว, 2560) ดังนี้ 
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กลุ่มแรก คือ Young Senior หรือกลุ่มที่เกิดระหว่าง พ.ศ.1946-1960 ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เพิ่งเริ่มที่จะใกล้
วัยเกษียณ แต่ยังไม่เกษียณอายุทำงาน ดังนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงมีรายได้สูงเนื่องจากมีตำแหน่งหน้าที่การงานดี มี
ความมั่นคง อีกทั้งยังมีสุขภาพแข็งแรง 

กลุ ่มที ่สอง คือ Middle Senior หรือกลุ ่มที ่เกิดระหว่าง พ.ศ.1930-1946 ซึ ่งคนกลุ ่มนี ้ส่วนใหญ่จะ
เกษียณอายุการทำงานแล้วจึงมีเวลาว่างมาก ดังนั้น รายจ่ายส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี้จึงหมดไปกับค่าหมอค่ายาหรือ  
ค่าพยาบาล อีกทั้งคนกลุ่มนี้ยังชอบเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ที่มีความปลอดภัยสูง 

กลุ่มที่สาม คือ Old Senior หรือกลุ่มที่เกิดก่อน พ.ศ.1930-1946 ซึ่งคนกลุ่มนี้ล้วนแล้วแต่มีอายุมากจึง 
ไม่ค่อยเดินทางท่องเที่ยวมากนัก ส่วนใหญ่มักต้องการการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลรอบข้างเป็นพิเศษหรือต้องการอยู่
ใกล้ชิดหมอกับพยาบาล (ในกรณีเจ็บป่วย) 

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนี ้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ มีความสอดคล้องกับความหมายของคำว่า
นักท่องเที่ยวคุณภาพ ดังที่สามารถ สุวรรณรัตน์และคณะ (2558) อ้างถึงในลัดณา ศรีอัมพรเอกกุลและธีระวัฒน์  
จันทึก (2561) ได้ระบุว่า การท่องเที่ยวแบบคุณภาพคือ การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็น
นักท่องเที่ยวที่ไม่ เน้นการเร่งรีบ ชอบและปรารถนาการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า เน้นการสัมผัส ซึมซับ เรียนรู้ชื่นชม  
ดังนั้น การท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุจึงเป็นตลาดใหม่สำหรับการท่องเที่ยวที่เมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ ต้องมุ่งเน้นพัฒนา
พื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเข้ามาท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นตลาดที่มีคุณภาพและมีกำลังซื้อ
ในการท่องเที่ยวสูงกว่าตลาดทั่วไป พื้นที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของการท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายและต้องคัดสรรสินค้าทางการท่องเที่ยวให้ตรงกับ
ความต้องการและรองรับอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องด้วยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุที่
มีความเฉพาะตัวด้วย (ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุลและธีระวัฒน์ จันทึก, 2561) 

แนวคิดเกี่ยวกับ PEST Analysis 
การวิเคราะห์ในการวิจัยนี้ใช้เทคนิคทีเรียกว่า PEST Analysis ของ Francis J. Aguilar ในปี ค.ศ. 1967 

(Bright hup PM project management 2011) อ้างถึงในเอกกมล เอี่ยมศรี (2555) ซึ่งเครื่องมือที่ใช้สำหรับการ
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการธุ รกิจ
ท่องเที่ยวเชิงนโยบายหรือเชิงปฏิบัติตามบริบทพื้นที่ทางวัฒนธรรมควบคู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัด
นครสวรรค์ โดยอาศัยการข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ประกอบด้วย  

1) ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง (Politic: P) คือ ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของรัฐบาลและ
นโยบายของรัฐในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ  เช่น ในบางช่วงเวลารัฐอาจมีการส่งเสริมการส่งออก ก็จะส่งผลให้ธุรกิจที่มีการส่งสินค้า
ไปขายนอกประเทศได้เปรียบ รวมไปถึงข้อตกลงและข้อกฎหมายทางการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยขึ้นอยู่
กับนโยบายของรัฐที่ทำให้หน่วยงานต้องคอยปรับตัวหรือช่วยผู้ประกอบการตัดสินใจว่าพร้อมที่จะลงทุนในประเทศที่มี
นโยบายแบบนี้หรือไม ่ 

2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic: E) คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นตัวกำหนดกำลังซื้อของ
คนในประเทศ และเป็นตัวกำหนดตลาดขนาดใหญ่ในประเทศอีกด้วย ซึ่งปัจจัยในหัวข้อนี้ก็สามารถช่วยในการวางแผนว่า
จะเลือกดำเนินการเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว และแนวโน้มในอนาคตอีกด้วย  

3) ปัจจัยทางสภาพสังคม (Social: S) คือ ปัจจัยทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับ สภาพแวดล้อม สภาพสังคม 
วัฒนธรรม และชีวิตการเป็นอยู่ของคนพื้นที่นั้น ๆ  
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4) ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม (T–Technology) เป็นการพัฒนาของนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่หรือบริบทแหล่งท่องเที่ยว 

ดังนั้นการใช้เทคนิค PEST Analysis จะช่วยในด้านการวิเคราะห์การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ ซึ่งหัวข้อ
เหล่านี้จะใช้ในขั้นตอนแรกเพื่อระดมความคิดในลักษณะระดับของภูมิภาคและระดับประเทศ หลังจากนั้นนำข้อมูลที่
ได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาสรุปผล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานภายใน
องค์กร สำหรับ การที่จะเข้าไปเปิดตลาดใหม่ในพื้นที่ที่ยังไม่ท้าธุรกิจมาก่อน (เอกกมล เอี่ยมศรี, 2555) 

 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน(mixed reserch) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย 

ประชาชนหรือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีประสบการณ์
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จากการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละแห่งในแต่ละวัน 
โดยจากการสุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยววัดคลองคางและตลาดท่าเรือคลองคาง ตำบลบึงเสนาท 
อำเภอเมือง รวมถึงตลาดเจ้าค่ะวัดเขาดินใต้ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 400 คน และ
กลุ่มตัวอย่างประชาชนหรือผู้ประกอบธุรกิจในชุมชนพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน 100 คน และการวิจัย
เชิงคุณภาพ เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จากการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) 
และแบบเฉพาะเจาะจง (Purpose sampling) ที่เป็นตัวแทนผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครสวรรค์  จำนวน 50 คน ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้
เครื่องมือ ได้แก่ 1) แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งมีด้วยกัน 3 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามสำหรับผู้ประกอบการ 
แบบสอบถามสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ และแบบสอบถามสำหรับประชาชนในชุมชนพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และ 2) 
แบบประเมินรูปแบบการบริการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว นอกจากนี้คณะผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) การสัมภาษณ์ (Interview) การสังเกต 
(Observation) การสนทนาพุดคุย การสนทนากลุ่ม (Focus Group) วิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และการวิเคราะห์โดยใช้วิธี PEST Analysis 

 

ผลการวิจัย 
1.  ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล  
 1.1 ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักท่องเที่ยว จำนวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 204 คน คิด

เป็นร้อยละ 51.00 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 มี ช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี 
จำนวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 และอายุอยู่ในช่วง 60 ปีขึ้นไป จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 ซึ่ง
ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 170 คน คิดเป็น 42.50 มีอาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจ้างเอกชน จำนวน 
161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 และอาชีพเกษตรกร จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 โดยมีสถานภาพสมรส 
จำนวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 80.25 หม้ายหย่าร้าง จำนวน 43 คน คิดเป็น 10.75 และโสด จำนวน 36 คน  
คิดเป็นร้อยละ 9.00 มีการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา (ปวส.)/ตอนปลาย จำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)/มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 ระดับปริญญาตรี จำนวน 107 
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คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 ระดับประถมศึกษา จำนวน 38 คน คิดเป็น 9.50 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 5 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.25  

 1.2 ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประชาชนหรือผู้ประกอบธุรกิจในชุมชน  จำนวน 100 คน พบว่า ส่วนใหญ่ทำ
อาชีพเกษตรกรรม จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 74.00 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 
รับจ้างทั่วไป จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 โดยสาเหตุที่มาประกอบกิจการในแหล่งท่องเที่ยวนี้ เพราะอาศัย
อยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 และไม่รู้จะประกอบธุรกิจอะไรหรือที่ไหน 
จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และเห็นว่าน่าจะสามารถสร้างรายได้หรือเป็นอาชีพเสริมได้ จำนวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.00 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยประกอบกิจการมาก่อน จำนวน 67 คน คิดเป็น 67.00 และเคยประกอบ
กิจการมาบ้างแล้ว จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 โดยมีแหล่งเงินทุนที่นำมาใช้ในการประกอบกิจการจาก
เงินทุนตนเอง จำนวน 83 คน คิดเป็น 83.00 และมีการกู้ยืมจากเพื่อน/ญาติ จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00  

 1.3 ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาเป็นเพศหญิง จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 หน่วยงานหรือ
ตำแหน่งผู ้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน/ปราชญ์ชุมชน จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 ตำแหน่งพัฒนาชุมชน/ 
การท่องเที่ยว/อบต. จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 

2.  ผลการศึกษาแยกตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการทางธุรกิจที่สามารถรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวสูงอายุใน

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า  
  2.1.1 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยว สามารถแยกออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยวจะเป็นระยะสั้น 1 – 2 วัน เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านเวลา โดยกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ ได้แก่ อุทัยธานี พิจิตร กำแพงเพชร ตาก ร้อยละ 85.00 และภาคกลาง คือ จังหวัด
สิงห์บุรี ชัยนาท อยุธยา ร้อยละ 15.00 เคยมาเที่ยวบ่อยครั้ง ร้อยละ 52.00 วัตถุประสงค์ในการมาเที่ยวก็เพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 81.00 สถานที่ท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเพราะว่าสถานที่น่าเข้ามาเที่ยว ร้อยละ 56.00 
กิจกรรมหรือนันทนาการนักท่องเที่ยวสามารถเลือก คือ การไหว้พระ/ศาลเจ้า/ทำบุญ ร้อยละ  76.00 การฝึกปฏิบัติ
แนวสมาธิพุทธศาสน์ ร้อยละ 63.00 ชมวิว/ล่องเรือ ร้อยละ 52.00 สื่อที่ให้ข้อมูลหรือสิ่งจูงใจคือ เพื่อน ร้อยละ 
70.00 กลุ่มในการเดินทางส่วนใหญ่มากับเพื่อน ร้อยละ 62.00 จำนวนบุคคลที่ร่วมกลุ่มในการเดินทางระหว่าง 4-6 
คน ร้อยละ 30.00 เดินทางมาเที่ยวชมโดยรถยนต์ ร้อยละ 48.00 และความต้องการที่จะมาเที่ยวในอนาคตต้องการ
มาอีก ร้อยละ 77.00 2) ด้านความถี่ในการเดินทางกลุ่มตัวอย่างเคยมานครสวรรค์มากกว่า 1 ครั้งจำนวนมาก และ
รองลงมาคือเที่ยวนครสวรรค์เป็นแหง่แรก 3) ด้านลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะเดินทางกับเพื่อน
หรือครอบครัว ไม่เดินทางคนเดียว 4) ด้านลักษณะการท่องเที่ยว จะเป็นการท่องเที่ยวแบบอิสระหรือ Free plan 
โดยอาศัยข้อมูลจากเพื่อนและจากระบบสารสนเทศที่เกี ่ยวข้องกับจังหวัดนครสวรรค์ 5) ด้านช่วงเวลาในการ
ท่องเที่ยว คือ เป็นช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลต่าง ๆ 6) ด้านแหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของสถานที่ท่องเที่ยว คือ 
เพื่อน/ญาติพี่น้อง/คนรู้จัก แนะนำมากที่สุด รองลงมาคือ ศึกษาผ่านเวปไซด์/ อินเทอร์เนตและหนังสือนำเที่ยว  
7) ด้านวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว คือ พักผ่อนและเที่ยวชมธรรมชาติ รองลงมา คือ การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง 
8) ด้านค่าใช้จ่ายในการรับ บริการ คือ อยู่ระหว่าง 500 – 2000 บาท 9) ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือ นวด 
แผนไทยโบราณและสปา รองลงมาคือ การอบสมุนไพรเพื่อบำบัดรักษาโรคและอาหารเพื่อสุขภาพ/อาหารสมุนไพร 
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ไร้พิษ 10) ด้านประสบการณ์ในการรับบริการกิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือ เคยมีประสบการณ์มาก่อน 
จึงสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ที่
เคยมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยว กลุ่มนี้จะกลับมาใช้บริการใหม่เมื่อได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครสวรค์ แต่
อาจจะมีการเปลี่ยนสถานที่หรือสถานประกอบการเ นื่องจากการหาข้อมูลเกี่ยวกับราคาและผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ใหม่ โดยจะมุ่งเน้นการพักผ่อน ฝึกสมาธิ แสวงบุญไหว้ศาลเจ้าตามความเชื่อทางศาสนา และกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ 
ไม่เคยมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยว กลุ่มนี้จะมุ่งเน้นประสบการณ์ใหม่ ๆ ใช้เวลากับกิจกรรมที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต
ชุมชน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการเดินชมตลาดทางวัฒนธรรม โดยจะมีการนำข้อมูลที่ได้มา
ปรึกษากับเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อการตัดสินใจใช้บริการสถานประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วย 

  2.1.2 ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ พบว่า การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการได้ มีการตรวจสอบ
มาตรฐานและคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัปดาห์ต่อครั้ง  ร้อยละ 42.00 และมีไม่ได้รับสัญลักษณ์ที่แสดงถึง
คุณภาพมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 67.00 แต่ส่วนใหญ่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับคุณภาพและการ
ให้บริการ ร้อยละ 52.00 ซึ่งการประกอบกิจการทางการตลาดมองว่าธุรกิจตนเองมีคุณภาพ ร้อยละ 64.00 เนื่องจาก
มีการบริการที่มุ่งเน้นถึงสุขภาพเป็นหลักในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งหรือร้านอื่นๆ ร้อยละ 44.00 และใช้วิธีการสร้างความ
ประทับใจด้วยการให้บริการด้วยความสุภาพ/มีบริการที่หลากหลาย/ข้อมูลครบถ้วนและการให้บริการที่มีระบบและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน รองลงมาคือ สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีพร้อมให้บริการ/ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน เมื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการ พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านกฎระเบียบและ
การจัดระเบียบการให้บริการและด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.73 รองลงมา คือ ด้านการดูแลและช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.54 และด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและด้านความปลอดภัยและสิ ่งอำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.47  

  2.1.3 จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นและสัมภาษณ์ผู้นำหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า จังหวัด
นครสวรรค์มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สามารถพัฒนาและยกระดับเพื่อตอบสนองความต้องกาและความสนใจของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุได้ โดยเป็นในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาโรค มี  
2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เน้นทรัพยากรชุมชนท้องถิ่นหรือธรรมชาติของจังหวัดนครสวรรค์ 
เป็นหลัก เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ คลายเครียด ดูแลรักษาสุขภาพ กายจิตและวิญญาณให้แข็งแรง อาทิ การพักผ่อน 
นั่งริมน้ำ/ล่องเรือเพื่อชมบรรยากาศและรับประทานอาหารสมุนไพร/อาหารสุขภาพ การนวดแผนไทย เป็นต้น และ 
2) รูปแบบเน้นองค์ความรู้ของชุมชนหรือภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นรูปแบบที่อาศัยองค์ความรู้ของท้องถิ่นที่เน้นการ
รักษาโรค อาทิ การใช้สมุนไพรประคบหรือการอบสมุนไพรพื้นบ้าน วารีบำบัด ฝังเข็ม เป็นต้น  

 2.2  ผลการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในชุมชนให้มีความรู้และ
ทักษะตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเฉพาะทาง พบว่า  

  1) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในด้าน
ผลประโยชน์และการประเมินผล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.91 และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.57  
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  2) จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นและสัมภาษณ์ผู้นำหรือตัวแทนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ในประเด็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามทักษะต่าง ๆ พบว่า  
1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการรณรงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 รองลงมา คือ การเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.97 และการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.62  
2) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการโดยมีการดำเนินกิจกรรมการทำประชาคมในหมู่บ้านหรือชุมชนท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12 รองลงมา คือ การดำเนินกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.29 และการดำเนินกิจกรรมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.11 3) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่ทำให้สร้างรายได้ให้กับชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.23 
รองลงมา คือ การพัฒนาให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07 และประชาชนในชุมชนจะ
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาบุคลากรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย 3.51 4) ด้านการ
มีส่วนร่วมในการประเมินผลในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีตามวิถีชีวิตชุมชนเป็นหลัก อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.29 รองลงมา คือ การวางแผนหรือนโยบายในทิศทางที่ชัดเจนของผู้นำหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 และการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคระหว่างบุคคลหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง  มี
ค่าเฉลี่ย 3.47   

 2.3  ผลการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้นในด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว พบว่า  

  1) ปัจจัยทางนโยบายและการเมืองของภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและต่อ
ยอดทุนทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย  โดยได้กำหนดและถูกบรรจุไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ชาติทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้ในมรดกภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 
และพัฒนาต่อยอดไปสู่สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พัฒนา
ชุมชนให้มีรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซี่งสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ในการสร้าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค์ภายใต้แผนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติแห่งความสุข (Experience Tourism) ที่มุ ่งเน้นยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ 
อารยธรรมโบราณต่าง ๆ และทรัพยากรธรรมชาติมากมายของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ 
ศาสนสถาน เช่น วัด ศาลเจ้า ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงการดำเนินงานตามกฎบัตร
นครสวรรค์ที่มีการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองนครสวรรค์ไปสู่ความยั่งยืน ใน 10 สาขา ได้แก่ สาขาไมซ์และ
เศรษฐกิจสีเขียว สาขาอุตสาหกรรมสีเขียว สาขาคมนาคมสีเขียว สาขาเกษตรและอาหารปลอดภัย สาขาโครงสร้าง
พื้นฐานสีเขียว สาขาพลังงานสีเขียว สาขาที่อยู่อาศัย สาขาสวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว สาขาการ
ปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการสนับสนุนการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนดั้งเดิม และสาขาสุขภาพและสุขภาวะตามแนวทางการ
พัฒนาเมืองนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติภาคกลางตอนบนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการ
ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นตามนโยบายดังกล่าว
ยิ่งถือเป็นโอกาสและแรงหนุนผลักดันส่งเสริมบุคลากรและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ประกอบการให้เกิดเป็นรูปธรรม 
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โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันด้านวัฒนธรรมสาขาต่างๆ ทั้ง
ในระดับประชาชน หน่วยงานและประเทศ มีการจัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมในโอกาส เทศกาลหรือวัน
สำคัญต่างๆ ของชุมชนหรือจังหวัดและประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่จังหวัดนครสวรรค์ได้  

  2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจได้ร ับกระแสความนิยมในการส่งออกของทุนทางวัฒนธรรมทำให้
อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมกำลังเป็นสิ่งที่หลายประเทศๆ นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยนำทุน
ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งต่างๆ ที่สะท้อนวิถีการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น มาสร้างเป็นสินค้าเชิง
พาณิชย์ที่สอดรับกับกระแสความต้องการของตลาดโลกและผู้บริโภค เนื่องจากวัฒนธรรมถือเป็นอำนาจที่สามารถ
แทรกซึมผ่านผู้คนได้อย่างแนบเนียนและได้ผล ซึ่งสำหรับจังหวัดนครสวรรค์ในสภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจกำลัง
เพิ่มการแข่งขันกันทุกรูปแบบ จึงพยายามหาทางออกด้วยการหันมาให้ความสนใจในประเด็นทุนทางวัฒนธรรม
เช่นกัน โดยถูกพัฒนาต่อยอดออกมาในรูปแบบของสินค้าและบริการ เพื ่อสร้างความแตกต่างและเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ  
อาทิ การสร้างอัตลักษณ์จากประเพณีตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ การสร้างสัญลักษณ์พาสานที่แสดงถึงแม่น้ำ 
สองสีมาบรรจบกันเป็นจุดกำกำเนิดต้นแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงการยกระดับให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลาง
ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติภาคกลางตอนบน ยิ่งทำให้เกิดรายได้มหาศาลให้กับผู้ประกอบธุรกิจและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์การประกอบการทางธุรกิจท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ของจังหวัดนั้นยังขาดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและการ
รวมกลุ่มหรือเครือข่ายในลักษณะของชุมชนเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม อันเป็นปัญหาสำคัญของการดำเนินงานของทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจและกลุ่มชุมชนในการพัฒนาต่อยอดสินค้าทางวัฒนธรรมของไทย  อันส่งผลให้เกิดปัญหาการขาด
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตนับตั้งแต่การสร้างสรรค์ผลงาน สินค้าทางด้านวัฒนธรรมการต่อยอด การพัฒนาใน
ระดับอุตสาหกรรมและการวางแผนการตลาดที่ยังขาดความสอดคล้องในการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาขาดแหล่งการ
กระจายสินค้า ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำภายในประเทศ รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจ
ของไทยที่ไม่ต่อเนื่อง อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดการรวมกลุ่มเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาสินค้าร่วมกันทั้งภายใน
กลุ่มชุมชนและกลุ่มธุรกิจของจังหวัดนครสวรรค์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในระบบห่วงโซ่อุปทาน  โดยเฉพาะชุมชน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังการขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและการทำตลาด
เชิงรุก อีกทั้งผู้ประกอบการรายย่อยของจังหวัดนครสวรรค์ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุ นและองค์ความรู้ใน
ข้อมูลทางการตลาดเชิงลึก อันจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาต่อยอดศักยภาพของชุมชนในระยะยาว  ทั้งในด้าน
การตลาด ขาดเทคโนโลยีการผลิต ในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าวัฒนธรรมในจังหวัดนครสวรรค์หรือตลาดระดับประเทศได้  

  3) ปัจจัยทางสภาพสังคมของจังหวัดนครสวรรค์นั้นมีต้นทุนทางสังคมที่ดีหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น
การร่ำรวยด้านศิลปวัฒนธรรมที่สามารถนำมาเกื้อกูลหนุนเสริมให้สภาพสังคมของจังหวัด ชุมชนและท้องถิ่นมีวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการนำทุนทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดมา
ร้อยเรียงเรื่องราวหรือเรื่องเล่าให้เกิดเป็นคุณค่าทางสังคมของชุมชนพื้นที่ จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  ค่านิยม 
ความเชื่อ ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดทำให้สามารถนำมาเป็นกลไกในการพัฒนาสังคมบน
พื้นฐานของความสมดุลทั้งมิติสังคมและวัฒนธรรมภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงด้านรสนิยมของผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมและรสนิยมผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
ก็ส่งผลต่อการรักษาและคงอยู่ของผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเช่นกัน เนื่องจาก
ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ที่แฝงอยู่ในสินค้า กล่าวคือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าไม่ได้ต้องการเพียงแค่สินค้า 
หากแต่ต้องการความรู้สึกและประสบการณ์ที ่ได้จากสินค้ารวมไปด้วย  อาทิเช่น ความแปลกใหม่และโดดเด่น 
ไม่เหมือนใครของสินค้า ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้าที่ซื้อมานั้นมีคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ครอบครองสินค้านั้น 
เป็นต้น และสิ่งสำคัญการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับคนในพื้นที่
ใกล้เคียงจังหวัดนครสวรรค์หรือประเทศไทยเองก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ทั้งนี้ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ในประเทศไทยอาจส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตสินค้าวัฒนธรรม  แต่หากมองอีกด้านหนึ่ง 
จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นอาจหมายถึงการเพิ่มจำนวนของปราชญ์ที่จะช่วยเผยแพร่องค์ความรู้และ  
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างเป็นสินค้าและบริการเชิงสุขภาพก็เป็นได้ ดังนั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องคำนึงและมีมุมมองถึงโจทย์การดำเนินธุรกิจที่ท้าทายและอาจถือเป็นโอกาสทาง
ธุรกิจที่ต้องปรับเปลี่ยนบริบทรูปแบบสินค้าหรือบริการให้สอดคล้องที่พร้อมรับกับสภาวะสังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
สินค้าและบริการรวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นที่ตอบสนองความต้องการผู้สูงอายุด้วย 

  4) ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารและการคมนาคมที่มีความสะดวกสบายมีส่วน
สำคัญในการส่งผ่านประสบการณ์การท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจากสากลมาผนวกรวมเข้ากับท้องถิ่น  
จะทำให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจึงไม่ได้อยู่ในรูปของพฤติกรรม ศิลปะ ขนบธรรมเนียม หรือความเชื่อ ค่านิยมทาง
สุขภาพอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่ยังเป็นสิ่งที่มีอำนาจสามารถกระทำการสร้างอำนาจหรือความชอบธรรม  เช่น 
เป็นกลไกในการเผยแพร่อุดมการณ์หรือพฤติกรรมเลียนแบบในการท่องเที่ยวเพื่อค้นหาประสบการณ์โดยตรง เช่น 
บำบัดรักษาโรคและบำรุงรักษาสุขภาพ การสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ การฝึกจิตหรือสมาธิกับเกจิอาจารย์ดัง  
เป็นต้น โดยเฉพาะการตีแผ่ประสบการณ์ส่งผ่านการเล่าเรื่องหรือผ่านการรับรู้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ครอบงำความคิดหรือกำหนดทิศทางการเดินทางหรือการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้  ดังนั้นความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมจะสามารถช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้นั้นต้องมีการกำหนดรูปแบบระบบให้ทันสมัย รวดเร็ว สะดวกสบายและใช้
งานง่าย เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาโรคสู่ระบบดิจิทัล โดย
ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ฐานข้อมูลเชิงสถิติเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  เช่น การให้บริการฐานข้อมูลด้านองค์ความรู้ของชุมชนหรือ 
ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นรูปแบบที่อาศัยองค์ความรู้ของท้องถิ่นที่เน้นการรักษาโรคในระบบโทรศัพท์มือถือหรือการใช้
รหัส QR Code ในการนำชมวิธีการรักษาหรือศึกษาการใช้สมุนไพรประคบหรือการอบสมุนไพรพื้นบ้าน วารีบำบัด 
ฝังเข็ม เป็นต้น  

 

การอภิปรายผล 
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักท่องเที่ยวมีข้อจำกัดด้านเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวหนึ่ง ๆ ต้องการมีประสบการณ์ที่หลากหลาย อีกทั้งมีการเดินทางมาเป็นกลุ่ม เช่นเดียวกับ Nimrod 
G. (2008) ที่พบว่า ข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของผู้สูงอายุ คือ ไม่สามารถขาดเพื่อนร่วมเดินทาง และ
เคยมีประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผู้ประกอบการที่ให้สำคัญกับการมีส่วนร่วมในด้าน  
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ต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถให้บริการและรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุสามารถเลือ กการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้เวลาร่วมกันหรือในสถานที่เดียวกันได้ อาทิ สามีประคบหรือการอบสมุนไพร ภรรยาทาน
อาหารสุขภาพหรือบริการสปาหรือ นวดแผนโบราณ เป็นต้น ส่งผลให้ภาคเอกชนควรเพิ่มและยกระดับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้หลากหลายขึ้นด้วยเช่นกัน เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านนันทนาการและสร้างประสบการณ์ใหม่
ให้แก่นักท่องเที่ยวได้กลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง ดังเช่นพิทักษ์ ศิริวงศ์และคณะ (2559) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเน้นการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ นอกจากนี้ยัง พบว่านักท่องเที่ยวผู้สูงอา ยุ 
ชาวไทยยังมีความชอบท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณี นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เนื่องจากเป็นการสร้างประสบการณ์ทางตรงและ
เพิ่มประสบการณ์ในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน โดยเฉพาะการเพิ่มกิจกรรมในรูปแบบที่ 1 หรือรูปแบบที่ 2 จะทำให้
นักท่องเที่ยวสนใจในการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เช่น การนำผักผลไม้หรืออาหารพื้นถิ่นมาใช้ในการประกอบอาหารและ
การสอนทำอาหาร การสอนทำกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรรมพื้นถิ่น เป็นต้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาพร 
มหาชัย (2544) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการเลือกใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 
เหตุจูงใจที่ใช้บริการ เช่น มีความสนใจในการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ มีคนรู้จักแนะนำให้รู ้จักหรือต้องการหา
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริการสปา ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวทราบข้อมูลเกี่ยวกับสปาโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต
และด้วยตนเอง ซึ่งในการบริการที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ การบริการประเภทนวด ได้แก่นวดแผนไทยโบราณ
และการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย โดยเฉลี่ยแล้วใช้บริการ 2 ชั่วโมงต่อครั้ง อย่างไรก็ตามแนวทางการเสนอการ
พัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ควรออกแบบการจัดการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวและสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ โดย สอดคล้อง
กับเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปาลีรัตน์ การดีและคณะ (2547) ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ(สปา) ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาพรวม ทั้งในด้านกายภาพสถาน
บริการสภาควร ผ่านมาตรฐานทั้งทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น แนวโนม้ใน
อนาคตจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น จึงควรดำเนินการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคน  
ในท้องถิ่นและนำภูมิปัญญาของชาวบ้านมาใช้ในสปาให้มากขึ้น มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ควรมีบริการครบวงจร
และมีการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ รวมถึงผลการรายงานของกรมส่งเสริมการค้า (2557) กล่าวว่า 
เดสติเนชั่นสปา (Destination Spa) มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 5-6 Hotel & Resort Spa ลดลง ซึ่งขึ้นอยู่กับ
สถานที่ตั้งและภูมิภาคเนื่องจากผลของสถานการณ์การเมืองและการประกาศฉุกเฉิน ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยว
ลดลง รวมถึงการคู่แข่งในตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้นขึ้น ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพควรให้เป็นแบบผสมผสานทั้งรูปแบบที่ 1 และ 2 จะเป็นการใช้ทั้งเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ไม่ว่าจะ
เป็นสมุนไพร ผัก ผลไม้ อาหารพื้นถิ่นของชุมชน ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือวิถีการใช้ชีวิตหรือรักษาสุขภาพ
ตามภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวใน
อนาคตคือ การเจาะกลุ่มตลาดโดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกกลุ่ม สอดคล้องกับกรมการ
ท่องเที่ยว (2560) ที่ว่าการท่องเที่ยวต้องตระหนักถึงศักยภาพของนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุกลุ่มที่ใหญ่
ที่สุดทั้งกลุ่ม Young Senior กลุ่ม Middle Senior กลุ่ม Old Senior ดังนั้นรูปแบบธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจึง
ต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการผู้สูงอายุได้นั้น จึงเป็นลักษณะเฉพาะที่
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แตกต่างไปจากนักท่องเที่ยวทั่วไป ดังปิยฉัตร ทองแพง (2558) ที่ให้มุ่งเน้นการท่องเที่ยวและบริ การที่มีคุณภาพดี 
คำนึงถึงความคุ้มค่าในให้การบริการทางการท่องเที ่ยวเน้นการซื ้อด้วยเหตุผลไมใช่อารมณ์เนื ่องจากเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตจึงมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ มากยิ่งขึ ้น ให้
ความสำคัญกับการจัดบริการเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ โดยพิจารณาการเลือกร้านอาหารและประเภทของอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพมีความต้องการความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพที่ดี จึงทำให้นักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้มีความยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อแลกต่อการบริการที่เป็นพิเศษสอดคล้องกับอรลักษณ์ ชิดเชี่ยว (25 50) 
พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกและต้องการกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับวัยและสุขภาพซึ่งให้ความสำคัญกับความพึงพอใจเป็นหลัก  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนให้ทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับแหล่ง

ท่องเที่ยว ซึ่งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควรจะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้มากขึ้นด้วย 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานใน

ด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การจัดการประชุมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว หรือ มีการจัดตั้งคณะกลุ่มผู้ดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยมีการประชาสัมพันธ์ เช่น การประกาศเสียงตามสาย การเข้าประชุมของหมู่บ้านในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มากกว่านี้ 

3. หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมแต่ละด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการส่งเสริมทางด้านงบประมาณ หรือการส่งบุคลากรเข้ามามีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงาน
ต่างๆ รวมทั้งการร่วมมือปฏิบัติในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับการเป็นเมืองสวรรค์หรือกฎบัตร
นครสวรรค์ การเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ทางการตลาด การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการตามศักยภาพของ
จังหวัดนครสวรรค์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งการอบรม สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้นำเที่ยว
ให้มีทักษะตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเฉพาะทาง 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ประกอบการควรสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยี
มาสนับสนุนการดำเนินการและเส้นทางท่องเที่ยวที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักท่อง เที่ยวสูงอายุ พร้อม
สนับสนุน ส่งเสริมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการกับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ฯลฯ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั ้งนี ้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ศึกษาบริบทการลงทุนภาคธุรกิจการ

ท่องเที่ยวและบริการเชิงส่งเสริมสุขภาพของชุมชนฯ และ 2) ศึกษาแนวทางกลยุทธ์การลงทุนภาคธุรกิจการท่องเที่ยว
และบริการเชิงส่งเสริมสุขภาพของชุมชนฯ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน  ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
กระบวนการสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยการจดบันทึก การบันทึกเสียงและภาพถ่าย การสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างของผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 6 คน ได้แก่ ผู้นำกลุ่มโฮมสเตย์ 1 คน และสมาชิกโฮมสเตย์จำนวน 
5 คน การระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและกำหนดแนวทางกลยุทธ์จากชาวบ้านจำนวน 80 คนในชุมชน
บ้านเสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ 
สรุปผลการศึกษา และนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนา ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 1) บริบทการวิเคราะห์
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของชุมชน มุ่งเน้นที่ปัจจัยภายในว่าด้วยแนวคิดฐานทรัพยากรพบจุดแข็ง 4 ด้าน และ
พบจุดอ่อน 2 ด้าน สำหรับปัจจัยภายนอกตามแนวคิด SWOT Analysis พบว่า ปัจจัยที่สร้างโอกาสมี 7 ด้าน และ
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคมี 2 ด้าน 2) แนวทางกลยุทธ์ระดับองค์กรตามแนวคิด TOWS Matrix มุ่งเน้นการเติบโต
ประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางการขยายตลาด แนวทางการกำจัดจุดอ่อน แนวทางการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็น
โอกาส และแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกัน กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจใช้การสร้างความแตกต่างในตลาดเฉพาะกลุ่ม 
สำหรับกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการตามโครงสร้างองค์กรที่ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันจะประกอบด้วย  
5 แผนกงาน ได้แก่ แผนกบริการบ้านพัก แผนกสินค้าของฝาก แผนกขนส่งและนำเที่ยว แผนกการเงินและการบญัชี 
แผนกตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โดยการวัดผลการดำเนินงานของชุมชนควรวัดผลการปฏิบัติงานในมุมมอง 4 ด้านที่
ประกอบไปด้วย มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning 
and Development) ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไปควรให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบ
เกษตรอินทรีย์สู่ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มรายได้ 
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Abstract 
This research is qualitative research which the purposes of the research are 1) to study the 

investment context of the service business and health promoted tourism investment strategy by 
community and 2)  to study a path of strategy for investment into service business and health 
promoted tourism by community for creating competitive advantage.  The researcher collected 
data by participant observation with note-taking, sound record and photography. In-depth interview 
is used with six key informants such as one leader of homestay community and five members of 
homestay community. Semi-structured interview is used in this research. Eighty members, who live 
at Saling Haeng 3 Village, Nong Mae Na, Khao Kho District, Phetchabun Province, have participate 
in brain storming.  Brain storming from all participant is used to analyze potential of community 
and is used to direct strategy path. Data were analyzed according to the objectives of this research. 
The outcome of this research was then concluded and presented in a descriptive form. The result 
showed that 1) context of environment and surrounding of community focusing on internal factor 
based on resource based view found 4 strengths and 2 weaknesses of the factors.  In addition, 
focusing on external factor based on SWOT analysis found that there are 7 opportunities and 2 
threats of the external factors 2)  for corporate strategy, based on TOWS matrix it is focused on 
growth strategy that consist of four paths such as path to expanded market, path to eliminated 
weakness, path to change crisis become to opportunity and path to active immunity. For business 
strategy, differentiation in niche market is selected to use.  For functional strategy, it consists of 5 
departments such as homestay service, goods and souvenir, transportation and tour guide, financial 
and accounting and market and customer service. In a part of performance measurement, balance 
score card is recommended to measuring 4 perspectives which consist of financial, customer, 
internal business process and learning and development perspective.  It is recommended that 
future study should focus on creating value added in raw material of organic farming to producing 
a new organic product that helping member in the community getting more income. 

 
keywords : Strategic management,  Community business,  Health promoted tourism 

 

บทนำ 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (open economy) ทั้งนี้เมื่อมองรายได้หลักจาก

อุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ พบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ที่สำคัญให้กับ
ประเทศชาติและประชาชนในทุกระดับ ภายใต้ภาวะที่ซบเซาของภาคการส่งออก ความไม่แน่นอนภายในประเทศ 
ความผันผวนของตลาดการเงินโลก รวมถึงการเปลี ่ยนแปลงทางการเมืองในต่างประเทศ ถึงแม้จะเกิดการ
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เปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติแต่เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวได้โดยแรงขับเคลื่อนหลักจากภาคการท่องเที่ยว ส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 3.2  
(ธนาคารแห่งประเทศไทย 2559) ทั้งนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวโลกยังคงมีทิศทางการเติบโตของนักท่องเที่ยว  
ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปี พ.ศ. 2559 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ตลอดทั้งปี ซึ่งภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก ยังครองความเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมด้วยการเติบโต สูงสุดถึงร้อยละ 9.3 โดยอาเซียนเติบโตเป็น
อันดับสองในภูมิภาคนี้ด้วยอัตราร้อยละ 9.4 ซึ่งตรงข้ามกับจำนวนนักท่องเที่ยวในยุโรปที่เติบโต น้อยที่สุดเพียง  
ร้อยละ 1.6 จากการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวในยุโรปตะวันตก (รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบับที่ 6 
ต.ค.-ธ.ค. 2559) ทั้งนี้องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : UNWTO) ได้พยากรณ์ว่าเมื่อ 
ถึงปี พ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศจำนวนมากถึง 1,600 ล้านคน โดยภูมิภาคที่มีแนวโน้ม
เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมก็ยังคงอยู่ที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และหนึ่ งในจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวนั่นคือประเทศไทย  

จากข้อมูลสถิติพบว่าปี 2559 ภาคการท่องเที่ยวไทยยังขยายตัวได้ดีโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ขยายตัวร้อยละ 9.0 และนักท่องเที่ยวชาวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศขยายตัวร้อยละ 7.3 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , 
2559) สร้างรายได้รวมกว่า 2.5 ล้านล้านบาท สร้างมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจไทยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ  16.7 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นแหล่งสร้างการจ้างงานที่สำคัญและสร้างรายได้ภาษีแก่รัฐและ
ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในประเทศอีกประมาณ 93,600 ล้านบาท (สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2560) ตัวเลขปี 2560 รายได้จากการท่องเที่ยวยังคงเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17-18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ นับได้ว่าอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ประมาณการไว้ร้อยละ 9 ของ GDP โลกในปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้
การยกระดับภาคการท่องเที่ยวต้องศึกษาถึงตลาดหรือธรรมชาติของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา การเข้าใจ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของสถานที่ต่างๆ ในสายตานักท่องเที่ยว จึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษาให้เข้าใจ
ชัดเจนเพื่อเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเฉพาะของแต่ละพื้นที่  ดังนั้นหาก
ประเทศไทยต้องอาศัยรายได้หลักจากการท่องเที่ยวเพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจหลักให้กับประเทศ รวมถึงเป็นแหล่ง
กระจายรายได้และการจ้างงานเพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและสังคมไทยแล้ว ควรจะมีการ
ทบทวนทิศทางการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง ศักยภาพและโอกาสที่จะเกิดขึ้น และเพื่อ
เป้าหมายการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องอาศัยแนวทางของการจัดการเชิงกลยุทธ์อันสามารถสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ใช้กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สู่แนวทางการกำหนด  
กลยุทธ์ที่สอดคล้อง (Porter, 1992) สำคัญยิ่งคือแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้องพึ่งพิงฐานทรัพยากรภายในชุมชนอันมี
คุณลักษณะมีคุณค่า หายาก ลอกเลียนแบบไม่ได้ และทดแทนไม่ได้อย่างสมบูรณ์ (Wernerfelt, 1984) (Barney, 
1991) (Grant, 1991) เป็นจักรกลอันสำคัญของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงต้องมีการวัดผล
ความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Kaplan and Norton, 1996)  

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมรูปแบบเชิงความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ได้แก่ การท่องเที่ยว
เชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) เป็นลักษณะเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ตัวเอง
ชอบ แล้วจึงจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งเพื่อมาทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อปรับความสมดุลให้กับร่างกาย (ศศิพงศ์  
บุญยงค์, 2558 ออนไลน์) กล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวลักษณะนี้ต้องพึ่งพิงวัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นหลัก  สอดคล้องกับ
บริบทจังหวัดเพชรบูรณ์ที่แวดล้อมด้วยต้นทุนทรัพยากรทางธรรมชาติอันงดงาม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าทาง
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เกษตรที่หลากหลาย ผลผลิตบางอย่างนั้นเป็นวัตถุดิบสำคัญที่มีคุณค่าในเชิงสุขภาพสูง ด้วยความเหมาะสมนี้
เพชรบูรณ์จึงได้ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้ามพลาด สำหรับนักท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวปี 2558-2560 ของประเทศไทย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้ระบุ
ชัดเจนที่ต้องการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การพัฒนาเชิงพื้นที่ กล่าวคือการพัฒนาสินค้า
และบริการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนาเชื่อมโยงสินค้า ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เข้าสู่ภาคธุรกิจบริการท่องเที่ยว  

จากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวผนวกกับโอกาสทางการตลาดที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นของจังหวัดเพชรบูรณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงได้ลงสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์พูดคุยกับคนในชุมชนเบื้องต้น พบว่าชุมชนบ้านเสลียงแห้ง 3 ซึ่ง
เป็นชุมชนที่ราษฎรอาสาสู้รบพร้อมครอบครัวเข้ามาตั้งถิ่นฐานหลังยุติการสู้รบยุทธภูมิร่มเกล้า -เขาค้อเมื่อปี 2527 
โดยมีอาชีพหลักคือการเกษตร ที่ตั้งของชุมชนคือในหุบเขาสูงบริเวณเชิงเขาย่า แวดล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติอัน
อุดมสมบูรณ์ พื้นที่ถูกปกคลุมด้วยอากาศเย็น มีความเงียบสงบ และมีผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ที่หลากหลาย
ตามความชำนาญ คนในชุมชนได้ทดลองจัดตั้งธุรกิจโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์เพื่อเป็นแนวทางยกระดับ
รายได้เสริมและลดภาระหนี้สิน ตามแนวทางศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่การดำเนินงานกว่า 6 ปี 
ก็ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ทั้งที่ชุมชนมีศักยภาพหลายด้านมากพอ ดังนั้นทำให้ผู้วิจัย 
ผู้นำกลุ่ม สมาชิกกลุ่มและคนในชุมชนจึงมีความสนใจร่วมกันเพื่อแสวงหาแนวทางกำหนด “กลยุทธ์การลงทุนภาค
ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชนบ้านเสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน” 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาบริบทบรรยากาศในการลงทุนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการเชิงส่งเสริมสุขภาพโดย

ชุมชนฯ ในปัจจุบัน  
2. เพื่อศึกษาแนวทางและกำหนดกลยุทธ์การลงทุนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการเชิงส่งเสริมสุขภาพ

โดยชุมชนฯ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดธุรกิจชุมชน 
 การลงทุนของธุรกิจชุมชนเป็นการสร้างโอกาสให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ มีการจ้างงาน มีรายได้ และ

ก่อให้เกิดการพัฒนาคนจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการดำเนินงานและช่วยลดปัญหาทางสังคมนำไปสู่การสร้าง
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยต้องอาศัยการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (ธวัชชัย เพ็งพินิจ, 2551) 
ทั ้งนี ้ความสามารถในการดึงทุนฐานทรัพยากรในชุมชนอันเข้าองค์ประกอบคุณลักษณะมีคุณค่า หายาก 
ลอกเลียนแบบไม่ได้ และทดแทนไม่ได้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Barney, 1991) อัน
เป็นทิศทางเดียวกับนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน (ธัญชนกและคณะ , 2559) ทั้งนี้
ต้องผสานความสามารถในการพัฒนาความเข้มแข็งของการจัดโครงสร้างองค์กร อันประกอบด้วย การจัดการ การ
ผลิต การตลาด การเงิน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (กฤษยา มะแอและคณะ, 2560) รวมถึงการมองเห็นโอกาส
จากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ โดยนำปัจจัยดังกล่าวทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกเข้าสู่กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
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อันถูกทิศทาง ก้าวเดินและผลักดันด้วย “ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์” ของผู้นำกลุ่ม สามารถนำพาความสำเร็จของธุรกิจ
ชุมชนได้อย่างยั่ง (อภิสรา และคณะ , 2557) (ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว, 2558) ด้วยแนวทางของกระบวนการมี 
ส่วนร่วม (คัชพล จั่นเพชรและพิทักษ์ ศิริวงศ์, 2017) 

2.  แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 การจัดการเชิงกลยุทธ์หมายถึงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรภายใต้สิ่งแวดล้อมหรือ

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วย 5 กระบวนการหลัก คือ หนึ่งการกำหนดทิศทาง 
(วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์) สองการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
(SWOT Analysis) สามการกำหนดกลยุทธ์ ในระดับต่าง ๆ (ระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับปฏิบัติการ) 
สี่การปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ และห้าการติดตามและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ตามแนวทางของการวัดผลอย่างสมดุลใน  
4 มิติ ได้แก่ การเรียนรู้และการเติบโตของทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร สู่การพัฒนากระบวนการภายในที่เกิดจากการ
เรียนรู้และการเติบโต ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า นำมาซึ่งผลตอบแทนทางการเงิน (Kaplan and Norton, 
1996b) (อนิวัช แก้วจำนง, 2552) กระบวนการสำคัญที่จะนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และประสบผลสำเร็จคือการวิเคราะห์ปัจจัยนั่นคือ SWOT Analysis ในขั้นตอนนี้แบ่งกลุ่มการวิเคราะห์ออกเป็น  
2 กลุ่มคือ กลุ่มปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ผลที่ได้จากวิเคราะห์จะทำให้ทราบถึ งจุดแข็ง (Strengths) 
จุดอ่อน (Weaknesses) พิจารณาตามโครงสร้างองค์กร อันได้แก่ การจัดการ การผลิต  การตลาด การเงิน การ
บริหารทรัพยากรมุนษย์ และกลุ่มปัจจัยภายนอกที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะทำให้
ทราบถ ึงโอกาส (Opportunities)  อ ุปสรรค (Threats)  (Dyson, 2004)  พ ิจารณาได ้  2 กล ุ ่มหล ัก ได ้แก่  
สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป อันได้แก่ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือง (STEP) 
และพิจารณาตามสิ่งแวดล้อมทางการแข่งขันจากพลังการแข่งขันทั้ง 5 มิติ (Five forces model) ซึ่งประกอบด้วย 
คู่แข่งรายเดิม คู่แข่งรายใหม่ อำนาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต อำนาจการต่อรองของลูกค้า และสินค้า
ทดแทน (Porter, 1980)  

3.  แนวคิดมุมมองฐานทรัพยากร 
 Wernerfelt (1984) ผู้บุกเบิกนำแนวคิดฐานทรัพยากร (Resource-based view หรือ RBV) มาใช้

เพื่อเป็นทางเลือกกลยุทธ์และความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร โดยให้ความสำคัญกับทรัพยากรและ
ความสามารถขององค์กรอันเป็นปัจจัยภายใน ซึ่งต่อมามีนักวิจัยต่อยอดศึกษาแนวคิดดังกล่าวทำให้ค้นพบว่า
ความสามารถดังกล่าวจะประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการหนึ่ง ต้องกระจายอย่างหลากหลายภายในอุตสาหกรรม 
สองไม่สามารถซื้อขายได้ สามไม่สามารถทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบได้ Teece , Pisano & Shuen (1997) นักวิชาการ
อีกกลุ่มหนึ่งที่ให้ความสนใจแนวคิดการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ( Competitive Advantage) ระบุว่า
คุณลักษณะของการลอกเลียนแบบไม่ได้ รวมถึงความสามารถขององค์กรจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จ Prahalad และ Hamel (1994) ได้ให้ข้อเสนอว่าหากองค์กรต้องการ ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 
องค์กรต้องผสมผสานระหว่างทรัพยากรและทักษะ เพื่อก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสมรรถนะหลักขององค์ กร สมรรถนะ
หลักที่ได้มานั้นต้องก่อให้เกิดคุณค่าขึ้นภายในองค์กร (Value) หายาก (Rareness) ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ 
(Inability to be imitated) ไม่สามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ (Imperfect substitution) 
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วิธีดำเนินการวิจัย  
ผู้วิจัยศึกษาแนวทางการลงทุนเชิงบูรณาการทุนทางทรัพยากรชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

บ้านเสลียงแห้ง 3 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มุ่งศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม (Phenomenology) ทำการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิอัน
เป็นกระบวนการต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน ซึ่งได้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของโฮมสเตย์ รวมถึง
กิจกรรมในช่วงเทศกาลและกิจกรรมประจำปีของคนในชุมชน การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) จากผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key Informant) จำนวน 6 คน ได้แก่ ผู้นำกลุ่มโฮมสเตย์ 1 คน สมาชิกโฮมสเตย์ 5 คน และการระดม
สมอง (Brainstorming) จากชาวบ้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมีทะเบียนบ้านและพำนักอยู่จริงในชุมชนจำนวน 80 คน 
เพื่อร่วมกันค้นหาศักยภาพและกำหนดแนวทางกลยุทธ์ และจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลจากการสังเกตุคือ การจดบันทึก การบันทึกเสียงและภาพถ่าย สำหรับเครื่องมือ
เชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์กึ ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview Protocol) ดำเนินการตรวจสอบความ
เชื ่อมั ่นของข้อมูลโดยนำแบบสัมภาษณ์ให้ผู ้เชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความ เที ่ยงตรงของเนื ้อหา 
(Content Validity) ความถูกต้อง เหมาะสม สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง
มาลำดับเหตุการณ์ เรียบเรียง วิเคราะห์ และพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ และทำการวิเคราะห์ไปพร้อมๆ กับการเก็บข้อมูล และจัดแยกเป็นประเด็นตามหมวดหมู่  และพิจารณา
ข้อมูลที่ได้มาในแต่ละครั้งว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอต่อการตอบคำถาม และหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์ 

 

ผลการวิจัย  
1. บริบทบรรยากาศในการลงทุนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการเชิงส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชนบ้าน

เสลี่ยงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการศึกษาปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในการลงทุน
โดยใช้แนวคิดฐานทรัพยากร (RBV) และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกการลงทุนโดยใช้แนวคิดสภาพแวดล้อม
ภายนอกทั่วไป (STEP) และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน (Five force model) ของชุมชนอันได้ผลดังตาราง 

 
ตารางท่ี 1 บริบทในการลงทุนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการเชิงส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชนฯ 

ปัจจัย (Factor) รายละเอียด 
จุดแข็ง (Strength)  
1. ทรัพยากรกายภาพ 
(การเลือกทำเลที่ตั้งของ
บ้านพักที่เหมาะสมช่วย
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพ) 

1. ทำเลของโฮมสเตย์อยู่พื้นที่สูง อากาศหนาวเย็นในช่วงกลางคืน 
2. หมอกปกคลุมในทุกเช้า 
3. ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้รายล้อมรอบหมู่บ้าน 
4. เลือกพื้นที่ของลำธารไหลทอดยาวตลอดหมู่บ้านอุดมด้วยแร่ธรรมชาติและมี
ลักษณะเป็นเกาะแก่งหินธรรมชาติลดหลั่น 
5. ดินมีความอุดมสมูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ปัจจัย (Factor) รายละเอียด 

 2. ทรัพยากรมนุษย ์ 1. ผู้นำชุมชนมีคุณลักษณะของ “ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์” 
2. คนในชุมชนมีสมรรถนะด้านการเพาะปลูกเกษตรพืชผักเมืองหนาวและความ
เป็นเจ้าบ้านที่ดี 

3. ทรัพยากรด้านชื่อเสียง 1. เป็น 1 ใน 10 โฮมสเตย์ที ่ได้ร ับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนจากการเข้าประกวดระดับประเทศในปี 2561 

4. ทรัพยากรด้านองค์กร 1. ชุมชนมีประวัติศาสตร์การร่วมสู้รบเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติจึงสร้างศรัทธา
ให้กับผู้คนเป็นสัญลักษณ์แห่งชุมชนคนดี 
2. มีประเพณีกตัญญุตา “พันโทกายสิทธิ์ มณีภาค” ช่วยสืบทอดมรดกแห่งเรื่อง
เล่าก่อเกิดตำนานแห่งความภาคภูมิใจ 
3. มีศิลปะการแสดงจากเรื่องราวประวัติศาสตร์อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 

             รวม จุดแข็ง 4 ปัจจัยหลัก 11 ปัจจัยย่อย 
จุดอ่อน (Weakness)  
1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
   ( เส ้ นทางการขนส ่ งสู่
แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน) 

1. เส้นทางการเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ “ตาดตาผาย” ของชุมชนยัง
ไม่สะดวก   
2. ขาดการพัฒนา “ตาดตาผาย” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน 

2. ทรัพยากรทางการเงิน 1. มีเงินทุนจำกัดต่อการลงทุนเพื่อการพัฒนาทั้งในด้านของบ้านพักและการ
บริหารจัดการส่วนกลาง 

3. ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี 1. ขาดเครื่องมือสื่อสารอันทันสมัยในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน 
2. ขาดองค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและการจัดการ
ธุรกิจ 
3. ขาดการวางระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมการใช้งานในพื้นที่ของ
ชุมชน 

รวม จุดอ่อน 3 ปัจจัยหลัก 6 ปัจจัยย่อย 
โอกาส (Opportunity)  
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 1. ความนิยมในการท่องเที่ยววิถีชุมชนของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโต 

2. กระแสรักสุขภาพเติบโต 
3. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวผูกติดกับการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ 

2. ด้านเทคโนโลยี 1. การยกระดับคุณภาพของระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ
เครือข่ายภายในประเทศและทั่วโลก 
2. การพัฒนานวัตกรรม AI เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตและการบริการที่ทันสมัย
ของผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรม 
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทุกเส้นทางการขนส่งก่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วและเข้าถึงอย่างง่ายดาย 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ปัจจัย (Factor) รายละเอียด 

3. ด้านเศรษฐกิจ 1. การให้เครดิตทางการเงินที่มีต้นทุนหรือดอกเบี้ยต่ำของหลากหลายสถาบัน
การเงินทั้งให้แก่ภาคครัวเรือน ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่มี
จำนวนและปริมาณเพิ่มขึ้น เกิดสภาพคล่องและการสะพัดของเงินในระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 

4. ด้านกฎหมายและ
การเมือง 

1. การยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวอาเซียน 
2. การลดหย่อนภาษีให้กับ SMEs 
3. การลดหย่อนภาษีให้แก่นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักในเมืองรองและซื้อสินค้า 
OTOP 
4. นโยบายให้ทุนนักวิจัยจากหลากหลายสถาบันเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

5. ภาวะการแข่งขันในตลาด
ปัจจุบัน 

1. แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนที่มีศักยภาพทางการแข่งขันในประเทศไทยยังมี 
จำนวนน้อยดูได้จากการผ่านการคัดเลือกใระดับประเทศ มีเพียง 100 แห่ง และ
ชุมชนบ้านเลียงแห้ง 3 อยู่ในระดับที่มีศักยภาพสูง 1 ใน 10 ของประเทศไทย 

6. สินค้าทดแทน 1. การท่องเที่ยววิถีชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ขายความเป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่าง
ของชุมชน จึงไม่มีแหล่งท่องเที่ยวใดที่สามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ 

7. อำนาจการต่อรองของ
ผู้ขายปัจจัยการผลิต 

1. เนื่องจากปัจจัยการผลิตเกือบทั้งหมดนั้นมาจากภายในชุมชนและต่างต้อง
พึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวร่วมกัน จึงให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี  

รวม โอกาส 7 ปัจจัยหลัก 14 ปัจจัยย่อย 
อุปสรรค (Threath)  
1. การเข้ามาของคู่แข่งราย
ใหม่ 

1. คู่แข่งรายใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากนโยบายการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยววิถี
ชุมชนในเมืองรองของรัฐบาล 

2. อำนาจการต่อรองของ
ลูกค้า 

1. นักท่องเที่ยวมีอำนาจการต่อรองค่อนข้างสูง โดยเฉพาะที่พักเกิดใหม่ ราคาไม่
แพง ที่มีอยู่มากมายบนเขาค้อ รวมถึงที่พักเอกชนที่ตั้งอยู่ในชุมชน 

รวม อุปสรรค 2 ปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยย่อย 
 
จากตารางพบว่า บริบทหรือสภาพแวดล้อมการลงทุนอันเป็นจุดแข็งซึ ่งสามารถสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันนั้นประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) การเลือกทำเลที่ตั ้งของโฮมสเตย์ที ่มีลักษณะทางกายภาพ
เหมาะสมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ บ้านพักโฮมสเตย์ที่นักท่องเที่ยวได้สัมผั สทิวทัศน์อันสวยงาม
ของธรรมชาติ 2) ทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ “ภาวะผู้เชิงกลยุทธ์” ของผู้นำกลุ่มอันมีคุณลักษณะโดดเด่นด้าน
วิสัยทัศน์ 3) ทรัพยากรด้านชื่อเสียงโดยผู้นำกลุ่มและสมาชิกทุ่มเทและนำพาโฮมสเตย์ให้ได้รับรางวัล “โฮมสเตย์
ดีเด่น 1 ใน 10 ระดับประเทศไทย” 4) ทรัพยากรด้านองค์กร ชุมชนมีเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์การสู้รบทั้งในเชิง
ร้อยแก้วและร้อยกรองและสถานที่อันควรเคารพและศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน สำหรับในด้านจุดอ่อนการลงทุนพบว่า
เส้นทางการท่องเที่ยวภายในชุมชนยังไม่สะดวกและปลอดภัยในระดับมาตรฐาน ขาดการพัฒนาแหล่งธรรมชาติ 
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ตาดตาผายเพ่ือรองรับกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน ขาดสภาพคล่องด้านเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การเข้าถึง
องค์ความรู้และการใช้งานระบบสื่อสารดิจิทัล ส่วนในด้านของโอกาสการลงทุนพบว่าปัจจัยสำคัญคือการเติบโตของ
ตลาดท่องเที่ยวเมืองรองจากการออกนโยบายกระตุ้นและส่งเสริมของรัฐบาล รวมถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทใน
การเข้าถึงข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายผ่านระบบดิจิทัลที่เพิ ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ในขณะเดียวกันนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐซึ่งกำหนดให้แต่ละชุมชนเพิ่มขีดความสามารถของแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนนำไปสู่การเกิดใหม่ของคู่แข่งขันจำนวนมากรายนับเป็นอุปสรรคสำคัญในอนาคต 

2. แนวทางและกำหนดกลยุทธ์การลงทุนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการเชิงส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชน
บ้านเสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อได้นำ
ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ได้โดยผ่านการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มมีส่วนได้ส่วนเสียและกำหนดกลยุทธ์
แนวทางการลงทุนฯ ร่วมกันโดยใช้แนวทาง TOWS matrix สามารถได้ผลดังตาราง 

 
ตารางท่ี 2 แนวทางกลยุทธ์การลงทุนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการเชิงส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชนฯ 

SO (จุดแข็งบวกโอกาส) 
SO1 ขยายและผลักดันบ้านพักให้ได้รับรองมาตรฐาน
โฮมสเตย์ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเพื่อรับรองนักท่องเที่ยวที่
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
SO2 รวมกลุ่มคนในชุมชนขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่
สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยว
และกระแสรักสุขภาพ 
SO3 พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที ่ยวใหม่ ๆ ที ่ตอบ
โจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวเป้าหมาย 
SO4 ใช้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์และความมีชื่อเสียงสร้าง
เครือข่ายหรือทำสัญญาความร่วมมือกับหน่วยงาน 
อื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ  
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในระดับสถาบันอุดมศึกษา 
และอาชีวศึกษา เพื ่อต่อยอดธุรกิจที ่เกี ่ยวเนื ่องกับ 
โฮมสเตย์ สร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนในอนาคต เช่น การ
แปรรูปสินค้าเกษตรที ่ได้ร ับมาตรฐาน การคิดค้น
เมนูอาหารและเครื ่องดื่มใหม่ ๆ จากผลผลิตเกษตร
อินทรีย์เชิงส่งเสริมสุขภาพ 
SO5 ใช้สื ่อสังคมออนไลน์และสื่อดิจิทัลเพื่อสื ่อสาร
และเพิ ่มการเข้าถึงกับนักท่องเที ่ยวเป้าหมายใน  
2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่รักสุขภาพ และกลุ่ม
วัยทำงานที่รักกิจกรรมผจญภัย สนุกสนานและเลือก
ความคุ้มค่าของเงิน 

WO (จุดอ่อนบวกโอกาส) 
WO1 จัดหาแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำ ระยะยาวเพื่อเสริม
สภาพคล่องและเพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องมือสื่อสาร 
อุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัยในการจัดการธุรกิจ 
WO2 ระดมทุนจากคนในชุมชนเพื่อเสริมสภาพคล่อง
และสร้างความร่วมมือที่ดี ด้วยแนวคิดการมีส่วนร่วมใน
ธุรกิจของชุมชน 
WO3 จ ัดทำโครงการพัฒนาเส ้นทางภายในชุมชน 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และการปรับปรุงลำธารเพื่อกักเก็บน้ำ
โดยยื่นเสนอภาครัฐเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
WO4 เร่งพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว
และการทำตลาด 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

SO (จุดแข็งบวกโอกาส) 
SO6 เร่งจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเข้าถึงความ
ช่วยเหลือของภาครัฐทั้งเรื ่องแหล่งเงินทุนเพื่อเสริม
สภาพคล่อง รวมถึงแหล่งข้อมูลความรู้ 
SO7 ใช้ความสัมพันธ์ที่ดีของเจ้าของบ้านสร้างความ
ผูกพันหรือ CRM ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อการกลับมา
เที่ยวซ้ำและการบอกต่อ 
SO8 สร้างจุดแลนมาร์คชมธรรมชาติภายในชุมชนที่
สัญญาณคลื่นโทรศัพท์เข้าถึง เพื่อการเช็คอิน การเซล
ฟี่ การไลฟ์สด การบอกต่อด้วยสื่อสังคมออนไลน์ในวง
กว้าง 
SO9 นำระบบการทำธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์
เข้ามาใช้ในการจัดการระบบการเงินและการบัญชี 

WO (จุดอ่อนบวกโอกาส) 
 

ST (จุดแข็งบวกอุปสรรค) 
ST1 ยกระดับการบริการโฮมสเตย์ให้สูงกว่ามาตรฐาน
โฮมสเตย์เพื ่อเป็นผู ้นำแหล่งท่องเที ่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพและเป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าที่พักอื่นในเขาค้อ 
ST2 จ ัดโปรแกรมการท ่องเท ี ่ยวท ี ่สามารถเป็น
เครือข่ายหรือส่งต่อนักท่องเที่ยวให้กับแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนอื่นกับหลากหลายกิจกรรมที่ไม่ซ้ำรูปแบบเพื่อ
สร้างความประทับใจ 

WT (จุดอ่อนบวกอุปสรรค) 
WT1 พัฒนาเส้นทางการท่องเที ่ยวภายในชุมชนเพื่อ
เข้าถึงภูมิทัศน์ที่เป็นแลนมาร์คธรรมชาติซึ่งดูแตกต่าง
จากแหล่งท่องเที่ยวอื่น และสร้างบรรยากาศให้ตาดตา
ผายเพื่อการพักผ่อนที่สบายๆ และเป็นจุดเช็คอินใหม่ ๆ  
WT2 จับมือกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ
เพื่อจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกัน เพิ่มระยะเวลา
การท่องเที่ยวและความคุ้มค่าของการท่องเที่ยว สร้าง
อำนาจการต่อรองให้กับชุมชน 
WT3 ถือหุ้นไขว้หรือลงทุนร่วมระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนที่เป็นพันธมิตร เพื่อความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และเพิ่มรายได้จากการร่วมมือ 

 
จากตารางพบว่า กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) ในการลงทุนฯ ประกอบด้วย 4 แนวทาง 

คือ 1) กลยุทธ์การขยายตลาด (SO) ด้วยมีจุดแข็งจากฐานทรัพยากรภายในชุมชนและมีโอกาสที่เปิดรับในปัจจุบัน
และอนาคต 2) กลยุทธ์กำจัดจุดอ่อนที่มี (WO) เพื่อลบจุดอ่อนเปลี่ยนเป็นความเข้มแข็งเพื่อตอบรับโอกาสที่ดี 3) กล
ยุทธ์เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส (ST) โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของคู่แข่งหน้าใหม่จากนโยบายผลักดันของรัฐบาล เปลี่ยน
จากคู่แข่งสู่การเป็นพันธมิตรธุรกิจ 4) กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน (WT) กำจัดจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งและเปลี่ยน
คู่แข่งขันให้กลายเป็นผู้ร่วมลงทุนหรือพันธมิตร สำหรับกลยุทธ์ในระดับหน่วยธุรกิจ (Business Strategy) เลือกใช้
แนวทางตลาดเฉพาะกล ุ ่ม (Niche Market) ด ้วยผล ิตภ ัณฑ ์การท ่องเท ี ่ยวอ ันความแตกต ่าง (Product 
Differentiation) ทั้งนี้ในส่วนของกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Strategy) ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนกงาน 
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ได้แก่ แผนกบริการบ้านพัก แผนกสินค้าของฝาก แผนกขนส่งและนำเที่ยว แผนกการเงินและการบัญชี แผนกตลาด
และลูกค้าสัมพันธ์นั้นต้องกำหนดการติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ตามแนวทางการวัดผลอย่างสมดุล (Balanced 
score card) ดังตาราง 

 
ตารางท่ี 3 แนวทางการวัดผลอย่างสมดุล (Balanced score card) ของกลยุทธ์การลงทุนฯ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการ/การริเริ่ม 
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา    
   1.  พัฒนาความรู้การจัดการ
บ้านพักและการดูแลภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณบ้านพักเพื่อยกระดับความพึง
พอใจให้นักท่องเที่ยว 

จำนวนคนอบรม
ที่สอบผ่านเกณฑ์
ในระดับ 80% 

10 คน อบรมเชิงปฏิบัติการ 
โดยขอความร่วมมือจาก
สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น 

   2. พัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัล
ออนไลน์เพื่อการจัดการธุรกิจ 

จำนวนคนอบรม
ที่สอบผ่านเกณฑ์
ในระดับ 80% 

5 คน อบรมเชิงปฏิบัติการโดยขอความ
ร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาใน
ท้องถิ่น 

   3. พัฒนาความรู้การจัดการ
กิจกรรมและโปรแกรมนำเที่ยว 

จำนวนคนอบรม
ที่สอบผ่านเกณฑ์
ในระดับ 80% 

10 คน อบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการด ้วยความ
ร่วมมือจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

   4. พัฒนาความรู้การผลิต
เมนูอาหารและเครื่องดื่มเชิงส่งเสริม
สุขภาพ 

จำนวนคนอบรม
ที่สอบผ่านเกณฑ์
ในระดับ 80% 

10 คน อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และ
ภาคเอกชนที่มีสมรรถนะ 

  5.  พัฒนาความรู้การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเพื่อเป็นสินค้าของฝาก
ของที่ระลึกเชิงส่งเสริมสุขภาพให้
ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

จำนวนคนอบรม
ที่สอบผ่านเกณฑ์
ในระดับ 80% 

10 คน ร่วมมือกับอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อ
ขอรับการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม 

ด้านกระบวนการภายใน    
  1. เพื่อสร้างสรรค์เมนูอาหารและ
เครื่องดื่มเชิงส่งเสริมสุขภาพ 

จำนวน
เมนูอาหารและ
เครื่องดื่ม 

5 เมน ู นำผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ใน
ชุมชนมาแปรรูปอาหารและ
เครื่องดื่ม 

2. พัฒนาแลนมาร์คธรรมชาติ/
ประวัติศาสตร์ภายในชุมชน 

จำนวนพื้นที่แลน
มาร์ค 

3 พื้นที่ ร่วมกับชุมชนพัฒนาจุดแลนมาร์ค 
ชมวิวธรรมชาติ/ประวัติศาสตร์ 

3.  พัฒนากิจกรรม/โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว 

จำนวนโปรแกรม
การท่องเที่ยว 

3 โปรแกรม สร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกับ
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว/แหล่ง
ท่องเที่ยวพันธมิตรในพื้นที่/บริษัท 
นำเที่ยว 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการ/การริเริ่ม 

4. พัฒนาสินค้าของฝากและของที่
ระลึกให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

จำนวนสินค้าที่
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน 

3 
ผลิตภัณฑ์ 

สร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพที่ดี
กับหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนร่วม
ส่งเสริมให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

5.  พัฒนาสื่อดิจิทัลออนไลน์เพื่อเป็น
ช่องทางสื่อสารการตลาด 

จำนวนช่องทาง
ดิจิทัลออนไลน์ 

5 ช่องทาง สมัครการใช้บริการจองที่พัก
ออนไลน์กับแอพพลิเคชั่นจองที่พัก
ออนไลน์ระดับสากล 
สมัครเป็นสมาชิกผู้ขายกับ
แอพพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ 

6. พัฒนาบ้านพัก และจัดการภูมิทัศน์
ให้สูงกว่ามาตรฐานโฮมสเตย์ 

จำนวนบ้านพัก 5 หลัง จัดหาแหล่งทุนต้นทุนต่ำเพื่อใช้
พัฒนาบ้านพักและภูมิทัศน์ 

มุมมองด้านลูกค้า    
  1. เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว 

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย 

ไม่ต่ำกว่า 
4.00  
จากระดับ 
5.00 

แบบสอบถามความพึงพอใจที่จัดทำ
ข้ึน 
แบบสอบถามความพึงพอใจที่จัดทำ
ขึ้นโดยเจ้าของแอพพลิเคชั่น 

2.  การกลับมาเที่ยวซ้ำหรือซื้อซ้ำของ
นักท่องเที่ยว 

จำนวนครั้งที่มา
เที่ยวซ้ำหรือซื้อ
ซ้ำ 

มากกว่า  
2 ครั้ง 
ใน 1 ปี 

สถิติการเข้ามาพักหรือซื้อซ้ำ 

3. นักท่องเที ่ยวใหม่ที ่เกิดจากการ
บอกต่อ 

ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น
ของนักท่องเที่ยว
ใหม่ที่เกิดจากการ
บอกต่อ 

ร้อยละ 10 สถิติที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม 

มุมมองด้านการเงิน    
1.  รายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20  ผลเปรียบเทียบรายงานทางการเงิน

ในสมุดบัญชี 
2. อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 เปรียบเทียบกำไรสุทธิกับส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นในชุมชน 
 
จากตารางพบว่ามิติด้านการเรียนรู้และการเติบโตนั้นสมาชิกโฮมสเตย์จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้

และทักษะการจัดการภูมิทัศน์และบรรยากาศเพื่อสร้างอัตลักษณ์และความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ความรู้ดา้น
สื่อดิจิทัล การพัฒนากิจกรรรมและโปรแกรมท่องเที่ยวรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการต้อนรับ
และการกลับนำไปเป็นของซื้อของฝาก ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคการศึกษา
ต้องเข้ามีส่วนสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง มิติด้านกระบวนการภายในการวัดผลองค์ความรู้และทักษะที่ประสบ
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ผลสำเร็จต้องนำมาซึ่งการสร้างสรรค์การให้บริการที่ถูกยกระดับให้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มิติด้านลูกค้าสำเร็จด้วย
การวัดค่าความพึงพอใจ การกลับมาเที่ยวซ้ำและการบอกต่อในโลกออนไลน์ และสุดท้ายมิติด้านผลตอบแทนทาง
การเงินจะนำความสำเร็จด้านการยกระดับรายได้ของสมาชิกโฮมสเตย์และคนในชุมชน รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการลงทุนเพิ่มขึ้นของคนในชุมชน 

 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาบริบทการลงทุนของโฮมสเตย์เสลียงแห้ง 3 พบว่ามีความเหมาะสมในการพัฒนาและต่อยอด

ให้เป็นโฮมสเตย์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพด้วยการบูรณาการการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใช้ทุนทรัพยากรภายในชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งโดยใช้
มุมมองฐานทรัพยากร (Resource based view) (Barney, 1991) ค้นพบปัจจัยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
จำนวน 4 ปัจจัยประกอบด้วย ปัจจัยที่ 1 ทรัพยากรด้านกายภาพ การเลือกทำเลที่ตั้งของบ้านพักและการจัดภูมิทัศน์
ของโฮมสเตย์ที่สอดรับกับธรรมชาติอันเอื้อต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 2 ทรัพยากรด้านมนุษย์ทั้งผู้นำกลุ่ม 
สมาชิกกลุ่มล้วนมีสมรรถนะเพียงพอต่อการสร้างการเติบโตของธุรกิจโฮมสเตย์ ปัจจัยที่ 3 ทรัพยากรด้านชื่อเสียง ที่
สามารถชนะการประกวดโฮมสเตย์ระดับประเทศ ปัจจัยที่ 4 ทรัพยากรด้านองค์กรอันมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ 
น่าจดจำและสร้างความประทับใจ จุดอ่อนพบใน 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 ทรัพยากรด้านกายภาพ โดยเฉพาะสภาพ
เส้นทางการท่องเที ่ยวในแหล่งธรรมชาติภายในชุมชนที่ไม่ปลอดภัย และขาดการพัฒนาแหล่งน้ำธรรรมชาติ  
ตาดตาผายเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 2 ทรัพยากรด้านการเงินที่ยังขาดสภาพคล่องเพียงพอในการ
ขยายการลงทุน การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที ่สร้างโอกาสและอุปสรรคมีอยู ่ 2 กลุ ่มปัจจัย คือ ปัจจัยจาก
สภาพแวดล้อมทั่วไป และปัจจัยจากสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน (Porter, 1980) ค้นพบดังนี้ ปัจจัยที่สร้างโอกาส
ประกอบด้วย 7 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยที่ 2 การพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยที่ 4 ด้านกฎหมาย
และการเมือง ปัจจัยที่ 5 ภาวะการแข่งขันหรือคู่แข่งขันในปัจจุบันภายในจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นยังมีจำนวนน้อย ปัจจัย
ที่ 6 แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนเป็นการขายความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและความสนใจเฉพาะของนักท่องเที่ยว  
ปัจจัยที่ 7 ด้วยผู้ขายปัจจัยการผลิตนั้นเป็นคนในชุมชนซึ่งต้องพึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวร่วมกัน ดังนั้นอำนาจการ
ต่อรองจึงอยู่ในระดับต่ำ และกลายมาเป็นผู้ร่วมลงทุน สำหรับปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดอุปสรรคพบ 2 ปัจจัยคือ 
ปัจจัยที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล อาจก่อให้เกิดการแข่งขันเพิ่มข้ึน ปัจจัย
ที่ 2 ที่พักประเภทโรงแรม รีสอร์ท เกิดใหม่ที่สวยงาม ในทำเลและราคาไม่แพง มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เป็นตัวเลือก
มากมายให้กับนักท่องเที่ยว เมื่อนำข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการกำหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS 
matrix จะได้ทางเลือกกลยุทธ์องค์กรใน 4 แนวทาง ได้แก่ 1) การขยายตลาด 2) กำจัดจุดอ่อน 3) เปลี่ยนวิกฤตเป็น
โอกาส และ 4) การสร้างภูมิคุ้มกัน จากนั้นกลยุทธ์ระดับธุรกิจมุ ่นเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์การบริการและการ
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพแบบแตกต่างโดยการนำอัตลักษณ์ที่สำคัญของชุมชนมาสร้างความประทับใจให้แก่
นักท่องเที่ยว สำหรับกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการให้กำหนดการติดตามและประเมินผลด้วยแนวคิดการวัดผลอย่างสมดุล
ครอบคลุมทั้ง 4 มิติเพื่อความยั่งยืนได้แก่ การเรียนรู้และการเติบโต กระบวนการภายใน ลูกค้า และผลตอบแทน
ทางการเงิน 
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อภิปรายผล 
ชุมชนบ้านเสลียงแห้ง 3 ได้ดำเนินธุรกิจโฮมสเตย์แบบมีส่วนร่วมโดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ใช้ฐานทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนสู่การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน แม้จะเพิ่งเริ่มดำเนินงานก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 7 แต่ผลสำเร็จเป็นที่น่าชื่นชมเพราะสามารถขึ้นสู่อันดับ 1 
ใน 10 โฮมสเตย์มีสไตล์ระดับประเทศในปี 2561 จากการนำแนวทางกลยุทธ์ไปปฏิบัติ นอกจากทรัพยากรทาง
กายภาพจากการเลือกทำเลที่ตั ้งในแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์  ทรัพยากรองค์กรที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที ่เข้า
คุณสมบัติความได้เปรียบทางการแข่งขันอันเอื้อต่อความสำเร็จแล้ว ปัจจัยด้านสมรรถนะและความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ “ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์” ของผู้นำกลุ่มเป็นตัวส่งอิทธิพลเชิงบวกต่อความคิดและการปฏิบัติของ 
“ภาวะผู้ตาม” ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชน โดยใช้แนวคิด “การมีส่วนร่วม” ในกิจกรรมการท่ องเที่ยวเพื่อ
กระจายรายได้อย่างทั่วถึงในทุกช่วงวัย เช่น คนสูงอายุร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เด็ก ๆ ได้รับการฝึกหัดเป็น
นักแสดงชุมชน ผู้เป็นเจ้าของสวนเกษตรอินทรีย์ได้มีโอกาสขายผลิตผลในสวน ผู้เป็นเจ้าของพาหนะการเกษตรเป็น  
ผู้ร่วมรับส่งนักท่องเที่ยวในกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น เหล่านี้ร่วมกันนำพาชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศด้วยการเลือกเส้นทางการเข้าประกวดเพื่อการประชาสัมพันธ์ นับเป็นการสื่อสารการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพสูง ซึ่งเมื่อใดที่คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้และเห็นประโยชน์ต่าง ๆ ร่วมกันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการ
พัฒนาสิ่งต่าง ๆ อย่างมีเอกภาพภายในชุมชน (คัชพล จั่นเพชรและพิทักษ์ ศิริวงศ์, 2017) ในขณะเดียวกันธุรกิจที่จะ
ประสบความสำเร็จได้นั้นไม่เพียงแต่อาศัยความแข็งแกร่งภายใน และปิดจุดอ่อนที่ยังคงมีอยู่  แต่ยังต้องอาศัยการ
มองเห็นปัจจัยภายนอกที่สร้างโอกาสในจังหวะเวลาที่เหมาะสมและแก้เกมจากการเปลี่ยนอุปสรรคมาเป็นโอกาส ซึ่ง
นับว่าทั้งผู้นำกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม และคนในชุมชนต่างพร้อมใจที่จะช่วยกันยกระดับการลงทุนภาคธุรกิจบริการและการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยการกำหนดแนวทางกลยุทธ์ที่ สอดรับกับปัจจัย
ทุกด้านและนำพาไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาของมัลติกา 
แบบอ้น (2556) พบว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถทางการแข่งขันโดย
สามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจเนื่องจากมีการวางกลยุทธ์ที่จะตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายภายใต้
องค์กรที่มีการวางระบบ โครงสร้างการดำเนินงาน บุคลากรที่มีทักษะความชำนาญ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
รสสุคนธ์ ขันคำกาศ (2556) พบว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกำหนด
ทิศทางองค์กร การกำหนดกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ทำให้องค์กรนั้น
ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน 

 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษากลยุทธ์การลงทุนภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพเพื่อความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันของชุมชนบ้านเสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อไปในอนาคต ผู้สนใจควรศึกษาการนำทรัพยากรท้องถิ่น อาทิ วัตถุดิบการเกษตรอินทรีย์ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย
มาสร้างมูลค่าเพิ่มเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัด

สงขลา เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชนบ้านท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2562 จำนวน 400 คน ด้วย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์และการสังเกตจากผู้มีส่วนได้
เสียเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำนวน 15 คน 

ผลการศึกษา ด้านข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 
ต่ำกว่า 15 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้รวม
ของครอบครัวต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน จาก
เพื่อน/คนใกล้ชิด เดินทางมาท่องเที่ยวกับเพื่อน/คนใกล้ชิด สิ่งดึงดูดใจที่ทำให้มาท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าหิน 3 อันดับ
แรก คือ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน รองลงมา คือ ขนมพื้นบ้าน และกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติและ  
วิถีประมงลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจ 3 อันดับแรก คือ การทำสบู่จากตาลโตนด รองลง มา 
คือ การทำขนมพื้นบ้านและการทำน้ำตาลโตนดผง/น้ำตาลโตนดแว่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นักท่องเที่ยวสนใจซื้อมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก คือ สบู่ตาลโตนด รองลงมา คือ น้ำตาลโตนดผง/น้ำตาลโตนดแว่นและเครื่องจักสานจากใบตาล/
ไม้ตาล เหตุผลที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตัดสินใจมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าหิน คือ ต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนตามแนววิถีโหนด-นา-เล และต้องการล่องเรือชมธรรมชาติและดูวิธีการทำประมงของชาวบ้านตามลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา 

ด้านแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านท่าหิน พบว่า ที่มาของการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชน เกิดจากผลการทำแผนแม่บทชุมชนตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรม
ให้เข้ากับการท่องเที่ยว มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาให้บริการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดจากการถอดบทเรียนจาก
วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านท่าหินขึ้นมาเป็นการท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์วิถีโหนด-นา-เล “วิถีโหนด” เป็น
กิจกรรมสาธิตการเรียนรู้เกี่ยวกับต้นตาลโตนด “วิถีนา” เป็นกิจกรรมสาธิตเกี่ยวกับการทำนา และ “วิถีเล” เป็น
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กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพการทำประมงพื้นบ้านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันมีการจัดการท่องเที่ยวโดยคนใน
ชุมชน มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของงานออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีผู้นำที่เข้มแข็งและได้รับ
การสนับสนุนจากคนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 
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Abstract 
The research of guidelines for cultural tourism management of Ban Tha Hin community, 

Sathing Phra district, Songkhla province is a qualitative and quantitative research. The purpose of 
this research was to study tourism information and guidelines for cultural tourism management of 
Ban Tha Hin community, Sathing Phra district, Songkhla province. The quantitative research is using 
questionnaire for data collection by convenience sampling from 400 tourists who travelling to 
visited Ban Tha Hin community, Sathing Phra district, Songkhla province during April-July, 2019. The 
qualitative research is using in-depth interview and observation from 15 key informants which relate 
to the management of cultural tourism in Ban Tha Hin community, Sathing Phra district, Songkhla 
province. 

The result reveal as following: 1) tourism information, the results shown that tourists 
mostly are female, age below 15 years old, single status, secondary school/vocational certificate 
educated, working as a student, and having average monthly income more than 50,000 baht. 
Tourists mostly received data of Ban Tha Hin Community from friend/relationship and always 
travelling with friend/relationship. Three top-rated tourist attractions in Bah Tha Hin community are 
1st way of life, 2nd local dessert, and 3rd cruise down Songkhla lake. Three top-rated tourist activities 
in Ban Tha Hin community are 1st palmyra palm soap making, 2nd local dessert making and organic 
palmyra palm sugar, and 3rd basketry handmade from palm tree. The reason of tourist for travelling 
to Ban Tha Hin community: they need to learn the way of life of people living around Songkhla’s 
Sathing Phra district and cruise down the Songkhla lake. 2) The guidelines for cultural tourism 
management of Ban Tha Hin community, Sathing Phra district, Songkhla province, the result shown 
that cultural tourism in Ban Tha Hin community is formed from government and community project 
to promote community to cultural tourism. The Node-Na-Le learning clubs establish to offer 
tourists to learn about cultural and local wisdom heritage around the path of “Node-Na-Le”; 
“Node” learn how to make products from palm tree, “Na” learn about rice farming and biogas, 
and “Le” learn about set and pull up fishing nets in Songkhla Lake. In present, The Node-Na-Le 
learning center management by the people who live in Ban Tha Hin community and gain support 
from people, private and government organization in Ban Tha Hin community.   
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บทนำ 
การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของหลาย ๆ ประเทศ เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้

อย่างมหาศาล ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ ่งที ่ได้รับความนิยมในการเดินทางมาท่องเที ่ยว ในปี 2560 มี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ จำนวน 35.38 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 8.77 เมื่อเทียบกับ
ปี 2559 และก่อให้เกิดรายได้รวม 2.75 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.47 เมื่อเทียบกับปี 2559 เป็นรายได้จาก
การท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 1.82 ล้านบาท และการท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทย 9.30 แสนล้านบาท  
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2560) 

จังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่าสำคัญของภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวท้ัง ชาว
ไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยว จำนวน 7.03 ล้านคน มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวทั้งหมด 59,831.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 10.11 ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว 54 ,337.45 
ล้านบาท (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2560)  

ปัจจุบันการท่องเที่ยวมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป นักท่องเที่ยวต้องการเรียนรู้ความดั้งเดิมหรือความเป็น
ของแท้ของชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น ทำให้การท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
เพราะนอกจากจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่าย มีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนนั้น ๆ ได้สัมผัสรอยยิ้มและการต้อนรับ
ที่อบอุ่นจากคนในพื้นที่ ซึ่งในจังหวัดสงขลา ชุมชนบ้านท่าหิน ตำบลท่าหิน อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา ตั้งอยู่บนริมฝั่งทะเลสาบสงขลา มีพื้นที่ตั้งตามแนวเหนือ - ใต้ ขนานไปกับริมทะเลสาบสงขลา อยู่ห่างจาก  
ตัวอำเภอจากจุดที่ไกลที่สุด ประมาณ 18 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม จดชายฝั่ง  
ริมทะเลสาบสงขลา ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย มีพืชเศรษฐกิจ คือ ตาลโตนด มีการดำเนินชีวิต
เป็นวิถีพื้นบ้านแบบดั้งเดิม มีการพึ่งพาตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ยึดอาชีพหลัก
ทำตาลโตนด ทำนา และประมง มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า วิถีโหนด-นา-เล คำว่า “โหนด” 
หมายถึง การทำตาลโตนดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนด คำว่า “นา” หมายถึง การทำนาโดยใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้านเพื่อรักษาระบบนิเวศ คำว่า “เล” หมายถึง วิถีชาวเลที่ทำประมงน้ำจืดในจังหวัดสงขลา (สถาบันทรัพยากร
ทะเลชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2557)   

ชุมชนบ้านท่าหิน เป็นชุมชนแห่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่
ต้องการเดินทางมาศึกษา เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มีคุณค่าในชุมชนด้วนตนเอง ทำให้การท่องเที่ยว เกิด
การขยายตัวและมีการพัฒนามากขึ ้น ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ทำให้ต้องมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นระบบ
รวมถึงต้องมีการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้สืบทอดการบริหารงานท่องเที่ยวในอนาคต ดังนั้น แนวทางการจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านท่าหิน จึงมีความสำคัญต่อคนในชุมชนที่ทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เพราะหากขาดแนวทางการจัดการที่ดีอาจทำให้เกิดผลเสียที่ทำลายทุนวัฒนธรรมของชุมชนได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านท่าหิน  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อให้มี 
แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านท่าหิน 

อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัด

สงขลา 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) หมายถึง รูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้รับแรง

ดลใจหรือสิ่งกระตุ้นให้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเพื่อสังเกต เรียนรู้ มีประสบการณ์ร่วม และตระหนักคุณค่า
วัฒนธรรมของชุมชนในจุดหมายปลายทาง ครอบคลุมถึง ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี
และพิพิธภัณฑ์ งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิม ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้นและแกะสลัก 
ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ ภาษาและวรรณกรรม วิถีชีวิต เสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย อาหาร ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่าง ๆ ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
นำมาใช้เฉพาะท้องถิ่น (นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย, 2554; Mousavi, Doratli, & Moradiahari, 2016) 

แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
แนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกิดจากการตระหนักถึงการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเกิด

จากหลัก 3 ประการ คือ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) 
1) ความต้องการของชาวโลกให้เกิดจิตสำนึกถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  
2) ความต้องการของนักท่องเที่ยวให้เกิดการเรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยว  
3) ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (พะยอม ธรรมบุตร, 2549) 
1) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ การขนส่ง การคมนาคมที่เชื ่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับสนามบิน  

ตัวเมือง สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ รวมถึงคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ ได้แก่ ถนน ทางหลวง เครือข่าย
คมนาคม 

2) ที่พักแรม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้างคืนในแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 
โรงแรม รีสอร์ท บริการอาหารและเครื่องดื่ม โฮมเสตย์ เป็นต้น 

3) แหล่งท่องเที่ยว เป็นสถานที่ที ่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ วัฒนธรรม  
งานมหกรรม ประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนเจ้าของบ้าน 

4) กิจกรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ ได้มีส่วนร่วม เช่น การดำนา การเกี่ยวข้าว การ  
จับปลา การทำหัตถกรรมพ้ืนบ้าน เป็นต้น 

การจัดการท่องเที่ยว (Tourism Management) 
การจัดการท่องเที่ยว หมายถึง การกระทำอย่างมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎีและแนวคิดที่

เหมาะสม และต้องคำนึงถึงสภาพที่แท้จริง รวมทั้งข้อจำกัดต่าง ๆ ของสังคมและสภาพแวดล้อม การกำหนดแนวทาง 
มาตรการและแผนปฏิบัติการที่ดีต้องคำนึงถึงกรอบความคิดที่ได้กำหนดไว้ (มนัส สุวรรณ และคณะ, 2541) 
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การจัดการท่องเที่ยว หมายถึง การวางแผนการท่องเที่ยวและดำเนินการให้เป็นไปตามแผน โดยมีการจัด
องค์การ การบริหารงานบุคคล การอำนวยการ และการควบคุมอย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลการท่องเที่ยว 
เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) 

สรุป การจัดการท่องเที่ยว หมายถึง กระบวนการในการจัดการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการดำเนินการที่
เหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ  

หลักการและแนวทางบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
การบริหารจัดการทรัพยากรด้านการท่องเที ่ยวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบการบริหาร  

2 ระดับ คือ ระดับแนวนอน ประกอบด้วย หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และระดับแนวตั้ง ประกอบด้วย 
หน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รวมถึงองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลแต่มีบทบาทสำคัญในการ
เป็นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แรงงาน ความรู้ ตามอำนาจของคนใน
ท้องถิ่นได้ (วรรณพร วณิชชานุกร, 2540) 

การท่องเที่ยวของประเทศไทยจะก้าวไปสู่ทศวรรษหน้าอย่างได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล ผู้บริหารจัดการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมองการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและ
ตระหนักถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของระบบ (จุฑามาศ จันทรัตน์, 2544)  

ระบบการท่องเที่ยวตามแนวคิดของ ลิเพอร์ (Leiper, 1979) กล่าวว่า การท่องเที่ยวไม่ใช่อุตสาหกรรมแต่
เป็นระบบเริ่มต้นจากนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเหตุผลและแรงจูงใจที่แตกต่า งกัน 
เริ่มจากการหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ แล้วตัดสินใจเดินทางจากที่อยู่เดิมโดยอาศัยการคมนาคม
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปยังจุดหมายปลายทาง โดยจุดหมายปลายทางนั้นนักท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  

ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวมีลักษณะเป็น Partial Industrialization ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
1. เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน โดยนักท่องเที่ยวซื้อบริการจากภาคเอกชน 
2. ไม่มีการแลกเปลี่ยน ไม่ได้มีไว้เพื่อขาย แต่ถ้าเป็นสาธารณสมบัติ เช่น ชายหาด วัฒนธรรมไทยที่มีความ

เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของภาคเอกชนและเป็นส่วนที่ต้องแบ่งปันและใช้ร่วมกัน
ระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของบ้าน ทำให้ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวมีลักษณะแตกต่างจากการขายสินค้าอื่น ๆ 
เพราะจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิด การท่องเที่ยวจึงจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุก
ฝ่ายอย่างแท้จริง (Leiper, 1979) 

รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว (7-S Model) 
อดิคาร์รี (Adhikary, 1995) เสนอรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว (7-S Model) เพื่อนำมาปรับใช้ ดังนี้ 
1. Strategy : กลยุทธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความผสมผสานกลมกลืนกันระหว่างวัตถุประสงค์  การจัดลำดับ

ความสำคัญ การควบคุม และขอบเขตของกิจกรรมต่าง ๆ ของการท่องเที่ยว  
2. Structure : โครงสร้างในองค์กรซึ่งควรจะเกี่ยวข้องกับการจัดลำดับขั้นและการแบ่งหน้าที่ให้เหมาะสม  
3. System : ระบบในการจัดการการท่องเที่ยวซึ่งมีความหมายที่ครอบคลุมถึงระบบการจัดการข้อมูล 

ระบบการดำเนินงาน การปฏิบัติการ การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด และระบบอื่น ๆ โดยทุกระบบ
ต้องมีการประสานความร่วมมือกันและมีความสัมพันธ์กันในทุกขั้นตอน 
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4. Staff : บุคลากรนับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการดำเนินการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะ
บุคคลที่ทำหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว 

5. Skill : การทำงานทุกอย่างต้องอาศัยความชำนาญ งานจึงจะมีประสิทธิภาพ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัย  
3 อย่าง คือ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติต่องาน 

6. Style : การรวมกันระหว่าง Staff และ Skill  
7. Share : การแบ่งปันประสบการณ์ ความคิดเห็น ความรู้ ซึ่งนำไปสู่การจัดการท่องเที่ยว 
สรุป การจัดการท่องเที่ยวควรทำอย่างเป็นขั้นตอน มีคณะทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างอย่างเป็น

ระบบ มีบุคลากร มีทักษะ และรวมถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในทุกระบวนการ  
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดย

มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วม
วางแผน ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว มีการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของ
ชุมชน ซึ่งครอบคลุมถึง สิ่งแวดล้อม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิปัญญา ให้เกิดความสมดุลและ
ยั่งยืน เพื่อรองรับผู้มาเยือนอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการที่มีร่วมกันระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว โดย
อาจมีหน่วยงานภายนอกที่เป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุน แต่คนในชุมชนถือเป็นเจ้าบ้านที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือ
กิจกรรมการท่องเที่ยว การบริการ และประสบการณ์การท่องเที่ยวให้แก่ผู้มาเยือนผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample) 
 การวิจัยเชิงปริมาณ คือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านท่าหิน อำเภอสทิง

พระ จังหวัดสงขลา ซึ่งไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน จึงใช้สูตรคำนวณขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจำนวนประชากร 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552) โดยเลือกใช้ความเชื่อมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
5% ดังนี้ 

 สูตร   
n      =  Z2 

 4E2 

 กำหนดให้ 
    n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   Z = ค่ามาตรฐานของระดับความเชื่อมั่น 95% (เท่ากับ 1. 96) 
     E = ค่าระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้   0.05 

 แทนค่าในสูตร 
 N = (1.96)2        
   4(0.05)2  

  = 384.16 
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 ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ  385  คน แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สำรองความคลาดเคลื่อนไว้อีก 16 คน จึง
เท่ากับ 400 คน  

 การเลือกกลุ ่มตัวอย่าง ผ ู ้ว ิจ ัยใช ้ว ิธ ีการสุ ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accident Sampling) จาก
นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านท่าหินอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในช่วงเวลาระหว่าง
เดือนเมษายน-กรกฎาคม 2562 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล   

 การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
บ้านท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ได้แก่ ผู้นำในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน สมาชิกในชุมชน ผู้นำกลุ่ม
สาธิตเครื่องจักสานจากใบตาล ผู้นำกลุ่มสาธิตทำน้ำตาลโตนดผง/น้ำตาลโตนดแว่น ผู้นำกลุ่มสาธิตทำขนมพื้นบ้าน 
ผู้นำกลุ่มเรือนำเที่ยว ผู้นำกลุ่มประมงอาสา ผู้นำกลุ่มสาธิตการปีนตาล ฝ่ายต้อนรับบรรยายนำ เที่ยว และผู้นำเที่ยว 
รวมจำนวน 15 คน 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 การวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 
 - ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายได้รวม

ของครอบครัวต่อเดือน รวม 6 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) และเป็นคำถามแบบปลายปิด 
(Closed Ended Questionnaires) 

 - ข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และ
เป็นคำถามแบบปลายปิด (Closed Ended Questionnaires) จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ นักท่องเที่ยวทราบข้อมูลการ
ท่องเที่ยวจากแหล่งใด นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวกับใคร สิ่งดึงดูดใจที่ทำให้มาท่องเที่ยว กิจกรรมที่สนใจใน
การมาท่องเที ่ยว และประเภทของผลิตภัณฑ์ช ุมชนที ่ซ ื ้อ และเป็นคำถามแบบปลายเปิด ( Open Ended 
Questionnaires) จำนวน 1 ข้อ คือ เหตุผลในการตัดสินใจเลือกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านท่าหิน 
อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

 - การตรวจสอบเบื้องต้น (Preliminary Test) ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) กับ
ผู้เชี ่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องหรือ IOC (Index of Item-Objective Congruence) 
และทดสอบความเหมาะสม (Pre-test) ของข้อคำถามของตัวแปรที่ศึกษาเพื่อประเมินความเข้าใจและความง่ายของ
คำถาม และทำการเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบความเหมาะสมเบื้องต้น (Pilot Test) กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสังเกต (Observation) 
ใช้สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลาเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง คำถามที่ใช้ได้ผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี ่ยวชาญก่อนลงพื้นที่สัมภาษณ์จริง ใช้การสังเกตการณ์และการบันทึกภาพควบคู่ไปด้วย คำถามที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วยคำถาม 4 ส่วน ได้แก่  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน  
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน  
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน  
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3.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ่ย (Mean) ส่วนเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน  
 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะห์ 

หาประเด็นที่คล้ายคลึงกันและมีทิศทางเดียวกัน นำมาจัดกลุ่มและเขียนเป็นข้อความเชิงบรรยาย จัดทำข้อสรุปในแต่
ละประเด็นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

 

ผลการวิจัย 
1.  ด้านข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  
 ข้อมูลประชากรศาสตร์ พบว่า นักท่องเที่ยว 400 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 63.75 และเพศชาย ร้อยละ 

36.25 ส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ร้อยละ 52.25 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 88.50 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. ร้อยละ 58.00 อาชีพหลักเป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 88.50 มีรายได้ครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 50 ,000 
บาทขึ้นไป ร้อยละ 22.00  

 ข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
ท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จากเพื่อน/คนใกล้ชิด ร้อยละ 54.25 เดินทางมาท่องเที่ยวกับเพื่อน/คนใกล้ชิด 
ร้อยละ 58.50 สิ่งดึงดูดใจที่ทำให้มาท่องเที่ยวมากที่สุด คือ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ร้อยละ 53.75 
รองลงมา คือ ขนมพื้นบ้าน ร้อยละ 13.75 กิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติและวิถีประมงลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  
ร้อยละ 13.00 กิจกรรมสาธิตที่นักท่องเที่ยวสนใจมากที่สุด คือ การสาธิตการทำสบู่ ร้อยละ 48.00 รองลงมา คือ 
การทำขนมพื้นบ้าน ร้อยละ 46.75 การทำน้ำตาลโตนดผง/น้ำตาลโตนดแว่น ร้อยละ 45.75 ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
บ้านท่าหินที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ซื้อ คือ สบู่ตาลโตนด ร้อยละ 37.25 รองลงมา คือ น้ำตาลโตนดผง/น้ำตาลโตนด
แว่น ร้อยละ 33.25 เครื่องจักสานจากใบตาล/ไม้ตาล ร้อยละ 7.25 เหตุผลที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยว 
คือ ต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านท่าหินตามแนววิถีโหนด-นา-เล ต้องการล่องเรือ ชมธรรมชาติและ
วิธีการทำประมงของชาวบ้านตามลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 

 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังมีข้อเสนอแนะต่อการจัดการท่องเที่ยว คือ ควรมีป้ายบอกเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่ชัดเจน ควรมีที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยว ควรมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการล่องเรือ ควร
มีผู้นำบรรยาย/สาธิตในแต่ละกิจกรรมได้อย่างชัดเจน และควรมีห้องน้ำที่สะอาด ถูกสุขอนามัยให้บริการอย่าง
เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว 

2.  ด้านแนวทางการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน 
 ที่มาของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน บ้านท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เกิดจากผล

การทำแผนแม่บทชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2544 ที่ต้องการฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมให้เข้ากับ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทำให้แกนนำและชาวบ้านได้รวมตัวกันจัดตั้ง “กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีโหนด-นา-เล” 
ขึ้น ในปี พ.ศ. 2545 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักนโยบายและแผน กระทรวงวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ในการสร้างความพร้อมด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีโหนด-นา-เล 3 อาชีพ 3 ฐาน ความ
มั่นคงทางอาหาร  
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 การดำเนินงานจัดกิจกรรมบริการการท่องเที่ยวของชุมชน  เกิดจากการถอดบทเรียนจากวิสัยทัศน์
และอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านท่าหิน เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีโหนด-นา-เล ประกอบด้วย 

 วิถีโหนด เป็นกิจกรรมสาธิตการเรียนรู้เกี่ยวกับต้นตาลโตนด ได้แก่ การแปรรูปน้ำตาลโตนดผง/น้ำตาล
โตนดแว่น การทำสบู่ การจักสานใบตาล/ไม้ตาล การทำขนมพื้นบ้านจากตาล การสาธิตปีนตาล/การเฉาะตาล 

 วิถีนา เป็นกิจกรรมสาธิตเกี่ยวกับการทำนา ได้แก่ การเตรียมดินก่อนการทำนา การไถดะเพื่อพลิกดิน
ชั้นล่างให้ได้สัมผัสอากาศ การคราดเพื่อเอาวัชพืชออก การปลูกข้าว การเก็บเกี่ยวข้าว การทำนาอินทรีย์และปุ๋ย
ชีวภาพ การสีข้าว การตำข้าว และการนวดข้าว 

 วิถีเล เป็นกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพ การทำประมงพื้นบ้านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา การทำประมง
โดยวิธียกยอ การหาปลาโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

 กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนมีความสอดคล้องกับทรัพยากรและวิถีชีวิตชุมชน สามารถนำมา
ถ่ายทอดและสร้างการเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ ชุมชนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมบริการการท่องเที่ยวและ
สามารถสื่อความหมายให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและสร้างจิตสำนึกร่วมต่อการจัดการทรัพยากรของชุมชนได้ การบริการ
ด้านอื่น ๆ สามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้ ได้แก่ การต้อนรับ อาหารพื้นบ้าน โดยนักท่ องเที่ยว
เป้าหมายที่เข้ามา ได้แก่ กลุ่มอาชีพ เยาวชน นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ กลุ่มศึกษาดูงาน นักศึกษา
แลกเปลี่ยน ชาวต่างชาติ กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป  

 การจัดการท่องเที่ยวของชุมชน มีความพร้อมในด้านการบริหารงาน โดยมีการแบ่งหน้าที่และความ
รับผิดชอบงานอย่างเป็นระบบ มีผู้นำที่เข้มแข็งและมีศักยภาพในการนำ การพัฒนาและการสร้างการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน สามารถบริหารจัดการระบบการท่องเที่ยวในชุมชนได้ดี คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถในการให้
ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวและภูมิปัญญาของชุมชนได้ดีและยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนตามวิถีชีวิตของชุมชน คือ วิถีชีวิตโหนด-นา-เล 

 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ชุมชน
ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้มีการสานต่อการดำเนินงานท่องเที่ยวของชุมชน และควรเพิ่มการมี  
ส่วนร่วมของสถานที่ในชุมชน เช่น วัด โรงเรียน บ้าน เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในแต่ละ
ด้าน มีดังนี้ 

ที่มาของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน เกิดจากการฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของคนในชุมชน
เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิถีโหนด-นา-เล” 3 อาชีพ 3 ฐาน ความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษา
แนวทางการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจระเข้มาก 
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ของอัจฉรา ศรีลาชัย และภูเกริก บัวสอน (2561) พบว่า การค้นหาเอกลักษณ์ของ
ชุมชนให้มีความชัดเจน การอนุรักษ์ สืบสานประเพณีของชุมชน สามารถนำมาจัดทำเป็นเรื่องราวของชุมชนไว้
สำหรับให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาท่องเที่ยวได้ การศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา 
ชุมชนท่าหิน ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ของเศวตฉัตร นาคะชาต กรองกาญจน์ ถมแก้ว แ ละ 
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อุบลรัตน์ นวลประกอบ (2559) พบว่า พื้นที่ของตำบลท่าหินมีวิถีโหนด-นา-เล เป็นเอกลักษณ์ของตำบลสามารถ
นำมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ และการศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ของวรภพ วงค์รอด (2557) พบว่า ศักยภาพแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย 
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น การแสดงพื้นบ้าน 
พิธีกรรมความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนำมาบริหารจัดการเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

การดำเนินงานจัดกิจกรรมบริการการท่องเที่ยวของชุมชน ชุมชนบ้านท่าหินมีความพร้อมด้านทรัพยากร
การท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตของผู้คนที่มีความโดดเด่นตามวิถีชีวิตโหนด-นา-เล การจัดกิจกรรมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม 
การแปรรูปผลผลิตจากตาลโตนดและการตลาดเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เพื่ อสืบทอดวิถีโหนด-
นา-เล ของชุมชนที่สามารถนำมาประยุกต์เป็นเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ สอดคล้องกับ แนวคิดของการท่องเที่ยว
ที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย โดยให้นักท่องเที่ยวได้ประสบการณ์จากการเดินทางมาท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
การศึกษาการถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ ของปรัชญากรณ์ ไชยคช (2559) พบว่า ศักยภาพการท่องเที่ยว
ของชุมชนท่าหิน วิถีโหนด-นาเ-ล มีวิถีชีวิตที่โดดเด่นสามารถนำมาดัดแปลงเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวได้ โดยให้
นักท่องเที่ยวได้ใช้เวลากับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับชุมชนได้เพิ่มขึ้น การศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบ
ทอดวิถีโหนด-นา-เลผ่านศูนย์การเรียนรู ้ชุมชนตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ของ เจตน์สฤษฎิ์  
สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ สุภาวดี ธรรมรัตน์ และนันทรัฐ สุริโย (2558) ที่พบว่า วิถีชีวิตของคนท่าหินสัมพันธ์
กับต้นตาลโตนด การทำนา และการออกทะเล สามารถนำมาจัดเป็นกิจกรรมของชุมชนที่ทำให้บุคคลภายนอก  
ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวได้  

การจัดการท่องเที่ยวของชุมชน เป็นการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีโหนด-นา-
เล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นฝ่ายต่าง ๆ มีผู้นำที่เข้มแข็ง
สามารถบริหารจัดการได้ และได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ รวมทั้งชาวบ้ านในพื้นที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน สอดคล้องกับ การศึกษาแนวทางการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ของอัจฉรา 
ศรีลาชัย และภูเกริก บัวสอน (2561) ที่พบว่า ศักยภาพของคนในชุมชนที่มีความพร้อมในการทำงานด้านการ
ท่องเที่ยว การช่วยกันรักษามาตรฐานการบริการ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่เห็นความสำคัญของชุมชนและมอง
ภาพของชุมชนไปในทิศทางเดียวกันและมีการออกระเบียบการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันจะทำให้การท่องเที่ยวของชุมชนมีความยั่งยืน การศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : 
กรณีศึกษา ชุมชนท่าหิน ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ของเศวตฉัตร นาคะชาต กรองกาญจน์ ถมแก้ว 
และอุบลรัตน์ นวลประกอบ (2559) พบว่า ด้านการจัดการท่องเที่ยว มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและความ
เชี่ยวชาญของคนในพื้นที่ และมีสมาชิกร่วมจัดการท่องเที่ยวแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ และด้านการมีส่วนร่วมในการนำคน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานจะช่วยให้ชุมชนมีความยั่งยืน การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเกราะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ของสราวรรณ์ เรืองกัลป์ปวงศ์ และ
อรรนพ เรืองกัลป์ปวงศ์ (2559) พบว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและผู้นำสามารถสร้างแรงบันดาลใจและ
กระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนได้  การศึกษาการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา : ชุมชนโอหงิมากิ หมู่บ้านชิราคาว่าโก จังหวัดกิฝุ ประเทศญี่ปุ่น ของภัทรา   
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แจ้งใจเจริญ (2558) พบว่า การจัดการท่องเที่ยวโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการท่องเที่ยวจะทำให้มีการ
กระจายผลประโยชน์ไปสู่สมาชิกได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้การท่องเที่ยวของชุมชนมีความ
ยั่งยืน  

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ชุมชน
วางแผนการจัดอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้มีการสานต่อการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่ าง ๆ 
เช่น มัคคุเทศก์น้อย วิทยากรบรรยาย/สาธิตกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน เป็นต้น และวางแผนการจัดฝึกอบรม
บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ให้มีภาวะความเป็นผู้นำเพื่อจะได้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ในอนาคต  

จากผลการวิจัย พบว่า ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่อนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชนได้ดี มีกิจกรรม การ
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีการแบ่งหน้าที่ ความ
รับผิดชอบเป็นฝ่ายต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีผู้นำที่มีภาวะความเป็นผู้นำและมีหลักในการบริหารงานที่สามารถเชื่อมโยง
กับคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมได้ ซึ่งจะทำให้การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนมีความยั่งยืนต่อไป  

 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะที่พบจากการวิจัย 
 1.1 การดำเนินงานจัดกิจกรรมบริการการท่องเที่ยวของชุมชน ควรมีการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยว

ที่หลากหลายและแบ่งประเภทของกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม และควรเพิ่มการมี
ส่วนร่วมของสถานที่ในชุมชน เช่น วัด โรงเรียน บ้าน เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

 1.2 ด้านการจัดการท่องเที่ยวชองชุมชน ควรมีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในแต่ละด้านให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการบริหารงานนอกเหนือจากผู้นำ เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่ต่อเนื่องในอนาคต  

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับช่วงอายุและประเภทของนักท่องเที่ยวใน 

แต่ละกลุ่มเพื่อขยายตลาดไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ๆ  
 2.2 ควรมีการศึกษากลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับแต่ละโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชน 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาบ้านด่านนาขาม จังหวัด

อุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยการค้นคว้าวิจัยเอกสารจากข้อมูลทุติยภูมิ และ
สังเคราะห์เนื้อหาจากการจัดเวทีและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน 
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม และนักปั่นจักรยาน เก็บข้อมูลโดยใช้การสนทนากลุ่ม การ
สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้  

เส้นทางการท่องเที่ยวที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เส้นทางวนเกษตร โดยศึกษาผ่านกิจกรรม “Bike for 
Rest Best for Life” เส้นทางนี้มีธรรมชาติที่สวยงาม มีถนนลาดยางสลับกับเส้นทางไปสวนวนเกษตร และมีความ
ปลอดภัยสำหรับนักปั่นจักรยาน นอกจากนี้สภาพพื้นที่ยังมีจุดน่าสนใจ ทั้งสวนวนเกษตร บรรยากาศระหว่างเส้นทาง
การปั่นจักรยาน และจุดถ่ายภาพที่มเีอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร  

ส่วนการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในกิจกรรม “Bike for Rest Best for Life” ผู้วิจัยได้
ดำเนินการผลิตสื่อ ได้แก่ Logo Banner Backdrop ป้ายบอกเส้นทาง แผนที่เส้นทางการปั่นจักรยาน ของที่ระลึก 
และคลิปวีดิโอ และประเมินผลการใช้สื่อจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม โดยจากการสังเกตและ
การสัมภาษณ์ พบว่า หลังจากมีการเผยแพร่ Banner ประชาสัมพันธ์กิจกรรม มีนักปั่นและผู้สนใจสมัครเข้ามาเป็น
จำนวน ส่วนในระหว่างการจัดกิจกรรม พบว่า นักปั่นมาถึงจุดที่กำหนดอย่างครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด เป็ นเพราะ
มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน และได้ศึกษาจากแผนที่เส้นทางการปั่นจักรยานมาก่อนแล้ว  นอกจากนี้ยังสังเกตการ
แสดงออกถึงความพึงพอใจและประทับใจของนักปั่นจักรยาน จากการแสดงออกทางร่างกาย การจอดรถจักรยาน
เพื่อถ่ายภาพกับวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติ และการเผยแพร่ภาพและคำบรรยายในสื่อ Social media อีกด้วย 

 
คำสำคัญ :  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,  การผลิตสื่อ 
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Abstract 
Education subject media production for Ecotourism promotion: A case study of Ban Dan 

Na Kham Uttaradit Province. The objective is to produce media for promoting ecotourism in Ban 
Dan Na Kham Sub-district, Mueang District, Uttaradit Province. It is a participatory action research. 
Researching documents from secondary data and synthesize the content from organizing forums 
and learning exchange activities. The informants consisted of community leaders, community 
leaders, officials of the Ban Dan Na Kham Sub-district administration organization and cyclist. Collect 
data using group chat, observations, interviews and questionnaires. Can be summarized as follows: 

The tourism route used in this study was the agro forest route. By studying through the 
activity “Bike for Rest Best for Life”. This path has beautiful nature. There is an asphalt road 
interspersed with the path to agroforestry park. And is safe for cyclists in addition, the area has 
points of interest. The whole agro forest garden. The atmosphere between cycling routes and a 
unique shooting point like no other. 

For media production to promote ecotourism in the “Bike for Rest Best for Life” activity, 
the researcher produced media such as logo, banner, backdrop, route signs, map of cycling routes, 
souvenir and video clips. Evaluating the use of media from observation, interviews and 
questionnaires. From observation and interviews, it was found that after the banner was publicized, 
public relations activities. There are a lot of riders and people interested to apply. During the 
activity, the riders arrive at the specified points in full within the specified time. Is because there 
are clear signs and have studied from the cycling route map before. In addition, observing the 
expressions of satisfaction and impressions of cyclists. From physical expression bicycle parking for 
photography with natural scenery and the dissemination of images and subtitles on social media 
as well. 

 
Keyword :  Ecotourism,  Media Production 

 

บทนำ 
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่อำนวยประโยชน์ให้กับประเทศหลากหลายประการ ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศ 
ประเทศไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในด้านการจัดการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพใน
ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวค่อนข้างสูงทั้งทรัพยากรการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น อีกทั้ง การท่องเที่ยวยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทุกสมัย ที่ได้กำหนดกลยุทธ์และมาตรการใน
การพัฒนาศักยภาพของประเทศที่จะรองรับการท่องเที่ยวค่อนข้างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ อำนวย
ความสะดวก ความปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยว จากศักยภาพ
ดังกล่าวทำให้ในปี 2560 ภาคการท่องเที่ยวของไทยก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปของรายได้แก่ประเทศและกระจาย
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รายได้ดังกล่าวสู่ภูมิภาคต่างๆ รวม 2.754 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.47 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 
โดยในจำนวนนี้คิดเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 1.824 ล้านล้านบาท และการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของชาวไทย 9.3 แสนล้านบาท (362degree, 2560) 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่มุ่งเน้นการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อม
เป็นสำคัญและกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเพราะถือเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ที่ก่อให้เกิด
ความสมดุลแห่งกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวและกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กันไปจึง
สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศนี้ก่อประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นทางชีวภาพ ในเรื่องสาย
พันธุ์ทุเรียนและพืชอื่นๆ หลากหลายชนิด ทั้งไม้ยืนต้น ผลไม้ และพืชสมุนไพรผสมผสานกับการมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม 
แต่จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม พบว่า แม้จะมีทรัพยากรทางธรรมชาติ
ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสวนแบบวนเกษตร หรือแม่น้ำลำธาร ยังพบว่ามีพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะต่อการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนและท้องถิ่น แต่ปัญหากลับพบว่ายังไม่มีการนำทรัพยากรเหล่านี้
มาใช้ประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและชาวบ้านได้ และยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เนื่องจากในพื้นที่ทั้งชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ยังขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้เป็นที่รู้จัก 

การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรท้องถิ่นหรือภาครัฐ เป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่ส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพราะการประชาสัมพันธ์ถือเป็นช่องทางสื่อสารที่สำคัญในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และ
การยอมรับจากนักท่องเที่ยว ดังนั้น หากนักท่องเที่ยวรู้จักหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนมากเท่าไหร่ 
ก็อาจส่งผลให้การท่องเที่ยวของชุมชนมีการเจริญเติบโตมากขึ้นตามไปด้วย และหากชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวที่มี  
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครมาเป็นสิ่งดึงดูดใจ ยิ่งอาจทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น
เท่านั้น ซึ่งจากความสำคัญนี้ทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการผลิตสื่อสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ตำบล
บ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่ตำบลบ้านดา่น
นาขาม จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อผลิตสื่อสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

แนวคิดและทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษาและทบทวนมาจากวรรณกรรม 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  ความหมาย 
  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การเดินทางไปในพื้นที่ธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและวัฒนธรรมที่

มีการให้ความรู้ การสร้างจิตสำนึก หรือและความตระหนักให้กับนักท่องเที่ยว ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และได้รับผลประโยชน์ (บุณฑริก ผลบุญเจริญชัย, 2553 : 30) 
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 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญมีอยู่ 4 ประการ คือ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และเพ็ญศิริ 

ศรีคำภา, 2557 : 189) 
  1.  เพื่อมุ่งเน้นคุณค่าของธรรมชาติหรือวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมากกว่าการเสริมแต่งเสีย

สภาพธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
  2.  เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องดูแลรักษาและคงไว้ซึ่งคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
  3.  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเรียนรู้หรือได้รับประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมโดยตรงอันจะเป็น

การสร้างความพอใจและช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  4.  เพื่อให้ประโยชน์กับคืนสู่ธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันก็เอื้อประโยชน์ต่อ

ชุมชนท้องถิ่นพร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น 
  ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีลักษณะที่สำคัญ 8 ประการ คือ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และเพ็ญศิริ ศรีคำภา, 

2557 : 199-191) 
  1.  เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม ทั้งสิ ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ

ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณี โดยยึดหลักที่ว่าต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมไว้ให้ได้ดีที่สุด
เพื่อให้สามารถสืบต่อถึงอนุชนรุ่นหลัง 

  2.  เป็นการท่องเที่ยวที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก
ที่ว่าต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือกระทบน้อยที่สุดเพื่อส่งผลต่อเนื่องถึงการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

  3.  เป็นการท่องเที่ยวที่คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่สังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักที่ว่าต้องให้
เป็นจุดดึงดูดของนักท่องเที่ยวท่ีต้องการศึกษาความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลาย 

  4.  เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้แก่ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนักท่องเที่ยว ผู ้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว   
ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว และประชาชนในท้องถิ่น โดยยึดหลักที่ว่าต้องให้ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายได้ความรู้และ
ประสบการณ์จากการท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีจิตสำนึกในอันที่จะทะนุถนอมไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว 

  5.  เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและมีผลประโยชน์ โดยยึดหลักที่ว่าต้องให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอันจะนำไปสู่การแพร่กระจายรายได้ 

  6.  เป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่คำนึงถึงความสามารถรองรับของพื้นที่ โดยยึดหลักที่ว่าจะต้อง  
ไม่เกินขีดความสามารถรองรับของพื้นที่ทุกๆ ด้าน ทั้งด้านจำนวนนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ชุมชน และ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ 

  7.  เป็นการท่องเที่ยวที่การตลาดของบริการท่องเที่ยวครบตามเกณฑ์แห่งการอนุรักษ์อย่างแท้จริง โดย
ยึดหลักที่ว่าต้องให้ธุรกิจท่องเที่ยวเน้นในเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ 

  8.  เป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวหรือ
กลับมาท่องเที่ยวซ้ำอีก โดยยึดหลักที่ว่าต้องให้กิจกรรมท่องเที่ยวตรงตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 
2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
  สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว 
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  การประชาสัมพันธ์เป็นสิ ่งที ่ส ําคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที ่ยวเพราะสามารถที ่จะโน้มน้าว
นักท่องเที่ยวให้มาสนใจสิ่งที่นํามาเสนอและให้ผลระยะยาวได้ โดยการนําเสนอข้อเท็จจริงให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
เชื่อถือ นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย (2545) อ้างถึงใน จุรีพร จันทร์พาณิชย์ และวริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์, 2550 กล่าวถึง
ความสําคัญของสื่อประชาสัมพันธ์ว่ามีบทบาทต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว เพราะสื่อแต่ละสื่อจะ
ถ่ายทอดข่าวสารการท่องเที่ยวสู่ประชาชน ขณะเดียวกันก็สามารถกําหนดภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้
เพราะส่วนประกอบการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ และบางสิ่งก็เป็นสิ่งที่ทดลองใช้ก่อนไม่ได้ ดังนั้นการหาข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจากสื่อต่างๆ จึงเป็นทางออกหนึ่งที่ทําให้ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้น   
 ความสำคัญของสื่อประชาสัมพันธ์ 

  สื่อเป็นตัวกลางที่จะนําข่าวสารจากหน่วยงานหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ ไปสู่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย  
พรทิพย์ พิมลพันธ์ (2546) อ้างถึงใน จุรีพร จันทร์พาณิชย์ และวริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์, 2550 ได้วิเคราะห์ให้เห็น
ความสําคัญของสื่อ ดังนี้ 

  1.  ถ่ายทอดข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงการ
ดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน  

 2.  ทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง นอกจากสื่อจะช่วยในการถ่ายทอดข่าวสารประชาสัมพันธ์
งานของหน่วยงานแล้ว จุดประสงค์อีกอย่างหนึ่ง คือ การสร้างความนิยมหรือสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่หน่วยงาน  

  3.  เสริมสร้างความนิยมและภาพพจน์ที่ดีแก่หน่วยงาน การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้ความ
เข้าใจ จะช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่หน่วยงานในระดับหนึ่ง  

  4.  การให้ความบันเทิงแก่ประชาชน การให้ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบกับการโฆษณารายงาน
บันเทิง หรือกิจกรรมสนุกสนาน จะช่วยในการสร้างความนิยมได้ เพราะมนุษย์ยังต้องการความบันเทิงด้วย 

  การจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  
  มีหลักการสำคัญที่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาร่วมกัน 6 ประการ ดังนี้  (วันชัย ศิริชนะ. 2539 : 253-

255) 
  1. สัดส่วน (Proportion)  การกำหนดขนาดและสัดส่วนของงานที่จะผลิตเป็นแนวทางในการจัดวาง

องค์ประกอบย่อยอื ่นๆ เช่น ข้อความ สัญลักษณ์หรือภาพประกอบ เพื ่อให้มีขนาด สัดส่วนที ่พอเหมาะกับ
องค์ประกอบโดยส่วนรวม การกำหนดกรอบขอบเขตหรือขนาดของสิ่งพิมพ์ โดยให้มีส่วนสูงและความกว้างที่สัมพันธ์
กันดี ก็จะทำให้สื่อนั้นดูน่าสนใจ  

  วรพงษ์ วรชาติอุดมพงศ์ (2540: 105) กล่าวว่า สิ่งดลใจในการกำหนดสัดส่วนต่างๆ ที่ปรากฏขึ้น
บนภาพหรือชิ้นงานได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว จากธรรมชาติ จากวัสดุสิ่งของมาเป็นแนวคิดการสร้างสัดส่วนที่แปลกตา
ออกไป ย่อมจะมีผลสะท้อนให้เกิดความน่าสนใจและชวนมองยิ่งขึ้น 

 2.  ความสมดุล (Balance) ความสมดุลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อองค์ประกอบย่อยๆ ถูกจัดวางให้มีน้ำหนัก
เท่ากัน ทำให้เกิดความรู้สึกที่สมดุลแก่ผู้มองเห็น ซึ่งเกิดขึ้นจากขนาด รูปร่าง สี และความเข้มจาง โดยองค์ประกอบที่
มีขนาดใหญ่จะดูมีน้ำหนักมากกว่าองค์ประกอบที่มีขนาดเล็ก รูปทรงกลมจะดูมีน้ำหนักมากกว่ารูปสี่เหลี่ยม และ
รูปทรงที่มีลักษณะแปลกๆ จะดูมีน้ำหนักมากกว่ารูปทรงกลมทรงสี่เหลี่ยม องค์ประกอบที่มีสีเข้มจะดูมีน้ำหนัก
มากกว่าองค์ประกอบที่มีสีจาง ดังนั้น เราจึงพบว่า องค์ประกอบที่มีขนาดเล็กที่แต่สีเข้มจะดูมีน้ำหนักมากกว่า
องค์ประกอบที่มีขนาดใหญ่แต่สีจาง  
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 3. ความแตกต่าง (Contrast) ในการสื่อความหมายโดยทั่วไปย่อมต้องมีบางสิ่งที่ต้องการเน้นมากกว่า
ส่วนอื่นๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความสำคัญแล้วยังทำให้น่าสนใจมากขึ้นอีกด้วย การเน้นด้วยการสร้างความ
แตกต่างให้เกิดขึ้นในสื่อสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ การเน้นด้วยขนาด รูปร่าง ความแตกต่างของสี และทิศทาง 

 4. ลีลา (Rhythm) หมายถึง การเคลื่อนไหวที่มีความซ้ำต่อเนื่องเป็นระยะๆ และจากการเคลื่อนไหว
ซ้ำๆ กัน จะทำให้เกิดรูปร่าง ขนาด รูปลักษณะต่างๆ กันออกไป ในการจัดองค์ประกอบทำได้โดยการจัดวาง
องค์ประกอบให้เกิดรูปแบบที่ซ้ำกันและต่อเนื่อง อาจจะเป็นการซ้ำกันทางด้านรูปร่าง ความเข้มจางหรือสี เพื่อให้ผู้
มองเห็นความคล้ายกันขององค์ประกอบได้ทันที และทำให้สายตาของผู้มองเคลื่อนไปตามตำแหน่งขององค์ประกอบ
ที่ซ้ำๆ กันของภาพนั้น 

 5. ความมีเอกภาพ (Unity) การนำเอาองค์ประกอบซึ่งมีลักษณะต่างๆ กันเข้ามาวางในสื่อ จะต้อง
พิจารณาให้องค์ประกอบต่างๆ เหล่านั้น มีความสัมพันธ์กันอย่างมีเอกภาพด้วย  

 6. ความกลมกลืน (Harmony) หมายถึง ความพอดีพอเหมาะของส่วนประกอบต่างๆ ที่ประกอบกัน 
มีความสัมพันธ์กันและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งความผสมกลมกลืนจะพบได้จากลักษณะขององค์ประกอบ
ในทางสี รูปร่าง และลักษณะของตัวอักษร  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาบ้านด่านนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) โดยการค้นคว้าวิจัยเอกสารจากข้อมูลทุติยภูมิ และ
สังเคราะห์เนื้อหาจากการจัดเวทีและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) ได้แก่ ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านด่านนาขาม และนักปั่นจักรยานในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสนทนากลุ่ม (Focus group) การสังเกตการณ์ (Observation) การ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaires) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือจำนวน 3 ท่าน และนำมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ  

ขั้นตอนการวิจัย ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพบริบทของพื้นที่  
ระยะที่ 2 วิเคราะห์รูปแบบการท่องเที่ยวและออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ระยะที่ 3 ผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ระยะที่ 4 ทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และประเมินผลการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  

เชิงนิเวศ 
 

ผลการวิจัย 
การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาบ้านด่านนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัย

สามารถนำเสนอผลการวิจัยได้ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพบริบทของพื้นที่ มีผลการวิจัยดังนี้ 
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1. สำรวจข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดประชุมร่วมกับผู้นำ
ชุมชน แกนนำชุมชน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นที่ที่สำคัญ 

2. สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ผู้วิจัย ผู้นำ ชุมชน แกนนำชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรการบริหารส่วนตำบล
บ้านด่านนาขาม ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีละเอียดดังนี้ 

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำแม่เฉย กับแกน
นำกลุ่มการท่องเที่ยว หมู่ท่ี 5, 9 และ 11 พบว่า เป็นบริเวณที่มีทัศนียภาพสวยงามฝั่งซ้ายเป็นวิวหมู่บ้าน ฝั่งขวาเป็น
วิวอ่างเก็บน้ำ ปัจจุบันกลุ่มการท่องเที่ยวได้ดำเนินการต่อแพเพื่อล่องในอ่างเก็บน้ำโดยการระดมทุนจากคนในชุมชน  

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการเดินทางโดยรถยนต์ไปยังน้ำตกแม่เฉย พบว่า 
เส้นทางการเดินทางค่อนข้างลำบากต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง จากสภาพเส้นทาง
ไม่เหมาะที่จะเดินทางในฤดูฝน เนื่องจากเป็นทางขึ้นเขาที่ลาดชัน และเดินเท้าอีกประมาณ 10 นาที จึงถึงบริเวณ
น้ำตก ช่วงฤดูแล้งไม่มีน้ำ และระหว่างการเดินทางพบว่า คนในพื้นที่ยังขาดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะ
มีขยะถูกทิ้งเกลื่อนตลอดสองข้างทาง  

  วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ได้สำรวจเส้นทางปั่นจักรยานบ้านหนองน้ำเขียว-ปางต้นผึ้ง-ตลาดผลไม้ ป่า
หว่าน พบว่า เส้นทางมีความเป็นธรรมชาติ และมีจุดดึงดูดที่น่าสนใจหลายจุด เส้นทางเป็นลูกรัง สลับกับคอนกรีต 
โดยสองข้างทางเป็นพื้นที่การเกษตร บางช่วงมีทางรถไฟพาดผ่าน และมีจุดดึงดูดที่น่าสนใจหลายจุด ได้แก่ อุโมงค์
เขาพลึง อุโมงค์ปางตูบขอบ สวนวนเกษตร สะพานโค้งข้ามรถไฟแบบหัวกลับ และสถานีรถไฟปางต้นผึ้ง  

 วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เข้าร่วมสังเกตการณ์และสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นแล้วแชะ 
แวะแล้วชิม” ที่ใช้เส้นทางบ้านหนองน้ำเขียว-ปางต้นผึ้ง-ตลาดผลไม้ป่าหว่าน พบว่า ยังมีข้อควรปรับปรุงหลาย
ประการ เช่น แผนที่เส้นทางและกิจกรรมไม่ชัดเจน จุดแวะตามที่กำหนดไม่มีผู้ประสานงาน ระยะทางกับเวลาที่
กำหนดไม่สอดคล้องกัน และจุดสตาร์ทกับจุดสิ้นสุดอยู่คนละแห่ง ทำให้ไม่สะดวกเนื่องจากต้องมีการขนย้ายจักรยาน  

ระยะที่ 2 วิเคราะห์รูปแบบการท่องเที่ยวและออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
การวิเคราะห์หารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ตำบล  

บ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้นำแนวคิดเรื่องลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาเป็น
เกณฑ์ในการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีลักษณะสำคัญ คือ ต้องเป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่น ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ความรู้และ
ประสบการณ์จากการท่องเที่ยวพร้อมทั้งมีจิตสำนึกในอันที่จะทะนุถนอมสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวไว้ ชุมชนต้องมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และได้รับประโยชน์ คำนึงถึงความสามารถรองรับของพื ้นที ่ และต้องให้
นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจและกลับมาท่องเที่ยวซ้ำอีก 

จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัย ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน 
ด่านนาขาม จึงได้ร่วมกันดำเนินการดังนี้  

1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยว 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยว 
เส้นทางการ
ท่องเที่ยว 

รูปแบบ/กิจกรรม 
การท่องเที่ยว 

สิ่งดึงดูดใจ 
ข้อจำกัดของ 

แหล่งท่องเที่ยว 
1. น้ำตกแม่เฉย รูปแบบ 

- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กิจกรรม 
- ศึกษาธรรมชาติ 
- ค้างแรม 

- ธรรมชาติสวยงาม 
- มีสมุนไพรท้องถิ่น 
 

- ฤดูแล้งบริเวณน้ำตกจะไม่มีน้ำ  
- เส้นทางเป็นถนนลูกรัง ต้อง
เดินทางด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 
ล้อ หรือรถจักรยานยนต์ จากนั้น
ต้องเดินเท้า 
- ไม่มีที ่พักริมทางและสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

2. อ่างเก็บนำ้ 
ห้วยแม่เฉย 

รูปแบบ 
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กิจกรรม 
- ศึกษาธรรมชาติ 
- ค้างแรม 

อ่างเกบ็น้ำมีทัศนียภาพ สวยงาม
ทั้ง 2 ฝั่ง โดยฝัง่ซ้ายเป็นวิว
หมู่บา้น ฝัง่ขวาเปน็วิวอ่างเกบ็น้ำที่
มีน้ำตลอดทั้งป ี 
 

- ไม่มีป้ายบอกทางทำให้บุคคล
ทั่วไปไม่รู้ว่ามีอ่างเก็บน้ำห้วยแม่
เฉย และไม่รู้เส้นทางการเดินทาง
ไป 
- ไม่มีจุดบริการขอ้มูล
นักท่องเที่ยว  
- ไม่มีการบริหารจัดการขยะใน
แหลง่ท่องเที่ยว 
- ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นกั
เที่ยว เช่น เสื้อชูชีพสำหรับผู้ที่ล่อง
แพ เรือสำหรับขา้มไปยังจดุกาง
เต็นท์ ห้องนำ้ที่ถูกสุขลักษณะ  

3. เส้นทางวนเกษตร รูปแบบ 
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
- การท่องเท่ียวเชงิวิถี
ชีวิต 
กิจกรรม 
- การปั่นจกัรยาน 

- เส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม  
- สวนวนเกษตร 
- มีผลไม้ตามฤดูกาล (ทุเรียน 
ลางสาด ลองกอง) 
- ต้นทุเรียนและลางสาดโบราณ
อายุ 100-200 ป ี
- อากาศเย็นสบายทั้งปี 
- อุโมงค์รถไฟเขาพลึง 
- สะพานโค้งข้ามรถไฟแบบหัว
กลับ 
- เส้นทางรถไฟสถานีรถไฟปางต้น
ผึ้ง เป็นสถานีทีม่ีสภาพแวดล้อม
สวยงาม ใช้ระบบการสับรางแบบ
ดั้งเดิม 
- มีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

- ขาดป้ายบอกทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยว 
- ขาดห้องน้ำสาธารณะ 
- ป้ายบอกข้อมูลสวน 
- ยังไม่มีบริการที่พัก เช่น Home 
Stay 
หรือสถานที่ Camping ในสวน 
- ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
เส้นทางการ
ท่องเที่ยว 

รูปแบบ/กิจกรรม 
การท่องเที่ยว 

สิ่งดึงดูดใจ 
ข้อจำกัดของ 

แหล่งท่องเที่ยว 
  - สามารถเด ินทางเป ็นวงกลม 

เส้นทางปางต้นผึ้ง-หนองน้ำเขียว 
ถนนลาดยาง สลับกับเส้นทางสวน 

 

 
2. คัดเลือกเส้นทางการท่องเที่ยว จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 1 พบว่า เส้นทางการท่องเที่ยวมี

ความพร้อมในการนำไปจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว คือ เส้นทางวนเกษตร ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  มีสิ่ง
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากมายและหลายหลาย อีกทั้งยังมีข้อจำกัดด้านการท่องเที่ยวน้อยกว่าเส้นทางอื่น  

3. กำหนดกิจกรรมในเส้นทางการท่องเที่ยว จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่  1 พบว่า กิจกรรมที่
เหมาะสมกับเส้นทางการท่องเที่ยววนเกษตร คือ การปั่นจักรยาน เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีธรรมชาติสวยงาม 
สามารถเดินทางเป็นวงกลม โดยใช้เส้นทางปางต้นผึ้ง-หนองน้ำเขียว ซึ่งเส้นทางเรียบหมู่บ้าน มีถนนลาดยางสลับกับ
เส้นทางไปสวนวนเกษตร และมีความปลอดภัยสำหรับนักปั่นจักรยาน  

4. ทดสอบเส้นทางการปั่นจักรยาน ผู้วิจัยจึงได้เชิญนักปั่นจักรยานในจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 ท่าน ได้แก่   
ผศ.ดร.พนินท์ นนทโคตร อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน และคุณศักดิ์ระพี ชัยอารีราษฎร์ ร่วมลงพื้นที่เพื่อทดสอบ
เส้นทางการปั่นจักรยานและให้ข้อเสนอแนะว่า เส้นทางที่พร้อมจะใช้จัดกิจกรรมการปั่นจักรยาน คือ เส้นทาง
อุตรดิตถ์–ปางต้นผึ้ง-หนองน้ำเขียว เนื่องจากสภาพพื้นที่มีจุดน่าสนใจสามารถเชื่อมโยงเส้นทางได้ ทั้งสวนวนเกษตร 
บรรยากาศระหว่างเส้นทางการปั่น และจุดถ่ายภาพที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เช่น สถานีรถไฟปางต้นผึ้ง สะพาน
โค้งข้ามรถไฟแบบหัวกลับ แต่ควรเพิ่มป้ายบอกเส้นทางตามจุดตัด จุดที่ต้องข้ามทางรถไฟ และทางแยกภายใน
หมู่บ้าน เพราะหากไม่ใช่คนในพื้นที่อาจไปผิดทางและหลงทางได้ และควรมีการจัดทำแผนที่เส้นทางการปั่ น
ประชาสัมพันธ์ให้นักปั่นได้ทราบเส้นทางและเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้า 

ระยะที่ 3 วางแผนการจัดกิจกรรมและผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
1. ผู้วิจัย ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม ร่วมกัน

วางแผนการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยาน โดยใช้ชื่อว่า “Bike for Rest Best for Life” คำว่า “for rest” แปลว่า 
“การพักผ่อน” เมื่อออกเสียงจะพ้องเสียงกับคำว่า Forest ที่แปลว่า “ต้นไม้” จึงเป็นแนวคิดของกิจกรรมการปั่น
จักรยานครั้งนี้ คือ การปั่นจักรยาน นอกจากจะเป็นการออกกำลังกายทำให้ร่ างกายแข็งแรงแล้ว การปั่นจักรยานใน
เส้นทางนี้ ถือเป็นการพักผ่อนด้วย เพราะนักปั่นจจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ เย็นสบาย 
ท่ามกลางสวนวนเกษตรและสวนผลไม้ อีกทั้งยังมีจุดถ่ายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นี้อีกด้วย 

2. ดำเนินการผลิตสื่อเพื่อนำไปใช้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม “Bike for Rest Best for Life” ผู้วิจัย
ได้นำข้อเสนอแนะของนักปั่นจักรยานที่ร่วมทดสอบเส้นทาง และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความพร้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยว ร่วมกับผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม มาเป็น
แนวทางในการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ ตามรายละเอียดในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 วัตถุประสงค์และแนวคิดในการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ตำบลบ้านด่าน  
นาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประเภทของสื่อ วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อ แนวคิดในการออกแบบและผลิตสือ่ 

1. โลโก้กจิกรรม  
“Bike for Rest Best for Life” 

 

1. เพื่อนำไปใช้ในการ
สร้างการรับรูแ้ละการ
จดจำชื่อกิจกรรม 

2. เพื่อนำไปใช้ในการ
ออกแบบและผลิตสื่อต่างๆ 
ของกิจกรรม 

ออกแบบเป ็นร ูปวงกลม ส ื ่อถ ึงล ้อของ
รถจักรยาน ภายในเป็นภาพต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่
ตรงกลาง สื่อถึงส่วนป่าวนเกษตร (ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่ชุมชนเสนอให้ใช้ต้นไม้เพราะเป็นจุดเด่นและ
เอกลักษณ์ของชุมชน) โดยภายในมีรูปคนปั่น
จักรยานสื่อถึงการพาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
กับธรรมชาติ และมีเส้นเฉียงกระจายเป็นรัศมี 
สื่อถึงแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ให้ความสดชื่นสดใส 

2. Banner ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ผ่าน Social Media 

 

เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไป
ยังกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้สนใจ โดยสามารถนำไป
เผยแพร่ทั้งสื่อสิ่งพมิพ์ 
และ Social Media เช่น 
Line Facebook 
Website  

ออกแบบให้ดูเรียบๆ โดยใช้โทนสีหลัก คือ สี
เขียวและสีน้ำตาล สื ่อถึงต้นไม้และความเป็น
ธรรมชาติ แบ่งภาพออกเป็น 2 ส่วน โดยด้านซ้าย 
วางภาพโลโก้กิจกรรมให้มีขนาดใหญ่ เพื่อเห็นได้
ชัดเจนและดึงดูดความสนใจ ส่วนด้านขวาเป็น
การใส่ข้อความที่เป็นชื่อกิจกรรม วัน เวลา และ
สถานที่ในการจัดกิจกรรม โดยใช้แบบอักษรที่
เห็นชัดและอ่านง่าย 

3. Backdrop ถา่ยภาพกิจกรรม  
“Bike for Rest Best for Life” 

 

1. ใช้เป็นฉากถ่ายภาพ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

2. เป็นสือ่ที่ใหข้้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรม เช่น ชื่อ
กิจกรรม วัน เวลา สถานที่ 
แก่ผู้มาร่วมกจิกรรม 

เป็นฉากไวนิล โครงฉากทำด้วยไม้ มีขนาด 
2.5x2.5 เมตร การออกแบบใช้ภาพประกอบเป็น
รูปกราฟิกเป็นสัญลักษณ์แทนจุดท่องเที่ยวสำคัญ
ของชุมชนตามเส้นทางปั่นจักรยาน มีภาพนักปั่น
ชายและหญิงกำลังถ่ายภาพด้วยความสุขที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม ด้านบนสุดของภาพเป็นชื่องานวิจัย 
ออกแบบตัวอักษรโดยใช้สีน้ำเงินและสีเหลืองซึ่ง
เป็นสีคู่ตรงข้ามกันเพื่อให้เกิดความเด่นชัด สะดุด
ตา เห ็นได ้จากระยะไกล ภาพรวมของการ
ออกแบบเน้นโทนสีเขียวเพื่อสื่อถึงธรรมชาติของ
พื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติและการเป็นสวนป่า
วนเกษตร 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ประเภทของสื่อ วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อ แนวคิดในการออกแบบและผลิตสือ่ 

4. ป้ายบอกทางระหว่างเส้นทาง 
การปั่นจักรยาน 

 

 

เพื่อใช้บอกทิศทางการปั่น
จักรยานตามเส้นทางการ
ปั่นจักรยานที่ผู้จัดกิจกรรม
กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้นักปั่น
ไปผ ิดทางหร ือหลงทาง 
และไปถึงจ ุดสิ ้นสุดตาม
เวลาที่กำหนด 

เป็นป้ายรูปวงกลมทำด้วยแผ่นสติ๊กเกอร์ติด  
ฟิวเจอร์บอร์ด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 
เซนติเมตร ซึ ่งเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการ
มองเห็นเมื่อเคลื่อนผ่านโดยไม่ใช้ความเร็วมาก
นัก และไม่รบกวนสายตาของคนทั่วไป พื้นหลัง
ภาพใช้สีน้ำตาลเข้มสื่อถึงสีของต้นไม้และความ
เป็นธรรมชาติ ภายในป้ายประกอบด้วยโลโก้
กิจกรรมและสัญลักษณ์บอกทิศทางโดยใช้สีขาว 
ซึ่งออกแบบโดยเลือกใช้สีตามทฤษฎีสี “สีคู่ตรง
ข้าม” คือ พื ้นหลังใช้สีเข้ม ตัวอักษรใช้สีอ่อน 
เพื ่อให้นักปั ่นเห็นสัญลักษณ์บอกทางได้อย่าง
ชัดเจน  

 
 

5. แผนที่เส้นทางการปั่นจักรยาน 
 

 

 ออกแบบโดยใช้ภาพกราฟิกเป็นสัญลักษณ์ 
เช่น ลักษณะทางธรรมชาติ ต้นไม้ ทุ่งนา อาคาร
บ้านเรือน ฯลฯ เพื ่อสื ่อความหมาย และให้
รายละเอียดแทนภาพจริงเพื่อให้เข้าใจง่าย ไม่
ซับซ้อน และเลือกใช้สีและขนาดของสถานที่
สำคัญๆ ให้ดูแตกต่างกันเพื่อความชัดเจนมากขึ้น 
เช ่น เส ้นถนนใช้ส ีขาว ส ่วนเส้นทางการปั่น
จักรยานกับจุดสำคัญใช้สีแดงเพื่อให้เห็นเส้นทาง
ได้ชัดเจน พื้นหลังใช้สีเขียว ตัดกับเส้นบอกทางสี
แดงเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และใส่โลโก้กิจกรรม
เพื่อระบุว่า เส้นทางการปั่นจักรยานเส้นนี้ใช้ใน
กิจกรรมนี้เท่านั้น 

6. ของที่ระลกึสำหรับนักปั่นจกัรยาน 
 

 

1. เพื่อใช้ดึงดูดใจความ
ส น ใ จ ใ น ก า ร เ ข ้ า ร ่ ว ม
กิจกรรมการปั่นจักรยาน 

2. เพื่อใหผู้้เข้ารว่ม
กิจกรรมนำไปเป็นที่ระลึก
และยังเป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้
ต่อเนื่องหลังจากกจิกรรม
จบลงไปแล้ว 

โดยได้ออกแบบและจัดทำของที่ระลึกที่แสดง
เอกลักษณ์ของกิจกรรม “Bike for Rest Best 
for Life” ในรูปแบบที่คล้องคอได้ วัสดุทำมาจาก
ไม้ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติ มีน้ำหนักเบา และ
นำไปไดคัตเป็นรูปวงกลมยิงเลเซอร์รูปโลโก้
กิจกรรมเจาะบนไม้เพื่อให้เกิดมิติ ใส่ห่วงและรอย
สายคล้องที ่ทำจากหนังเทียมเพื ่อให้นักปั่น
สามารถคล้องคอได้อย่างสะดวก และยังสามารถ
นำไปปรับเป็นพวงกุญแจเพื่อใช้งานได้อีกด้วย 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ประเภทของสื่อ วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อ แนวคิดในการออกแบบและผลิตสือ่ 

7. คลิปวีดิโอกจิกรรม “Bike for Rest 
Best for Life” 

 

เพื่อใช้ในการเผยแพร่ภาพ
บรรยากาศการจดักิจกรรม 
“Bike for Rest Best for 
Life” ผา่น Social Media 
ได้แก่ Youtube 
Facebook Line 
Instagram เป็นตน้ 

ใช้การลำดับภาพกิจกรรมเพื่อชวนให้ติดตาม 
โดยใช้หลักการนำเสนอที่เน้นการสื ่อสารด้วย
ภาพ ไม่ใส่เสียงผู้บรรยาย แต่มีการใช้ดนตรีและ
เสียงประกอบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนัก
ปั ่นจักรยาน ได้ระลึกถึงภาพความประทับใจ 
ความทรงจำ และความรู้สึกอื่นๆ ด้วยของตนเอง
อย ่างอ ิสระ จากภาพบรรยากาศท ี ่มาร ่วม
กิจกรรมครั้งนี้ 

  
ระยะที่ 4 การประเมินผลการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การประเมินผลการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกิจกรรม “Bike for Rest Best for Life” ผู้วิจัยใช้

การสังเกต การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม พบว่า นักปั่นจักรยานมีความพึงพอใจในการปั่นจักรยานเส้นทางนี้เป็น
อย่างมาก โดยสังเกตจากสีหน้า แววตา การจอดรถถ่ายภาพตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน รวมถึงการเผยแพร่ภาพ
และคำบรรยายถึงความประทับใจผ่าน Social Media ต่างๆ ส่วนผลประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักปั่นจักรยาน พบว่า นักปั่นจักรยานมีความพึงพอใจเรื่องการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสามารถไปได้โดยง่าย ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.53 พึงพอใจเรื่องความชัดเจนของป้ายแสดงเส้นทาง ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.34 
และพึงพอใจเรื่องการมีข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.28 

 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอ 
สรุปผลการวิจัย 
การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาบ้านด่านนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัย

สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
จากการคัดเลือกเส้นทางการท่องเที่ยว คือ เส้นทางวนเกษตร ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มาจัด

กิจกรรม “Bike for Rest Best for Life” เพราะเป็นเส้นทางที ่ม ีธรรมชาติสวยงาม เส้นทางเรียบหมู ่บ้านมี
ถนนลาดยางสลับกับเส้นทางไปสวนวนเกษตร และมีความปลอดภัยสำหรับนักปั่นจักรยาน นอกจากนี้สภาพพื้นที่มี
จุดน่าสนใจสามารถเชื่อมโยงเส้นทางได้ ทั้งสวนวนเกษตร บรรยากาศระหว่างเส้นทางการปั่น และจุดถ่ายภาพที่มี
เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ซึ ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื ่องลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เป็น เส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่น ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ความรู้และ
ประสบการณ์จากการท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีจิตสำนึกในอันที่จะทะนุถนอมสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวไว้ ชุมชนต้องมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และได้รับประโยชน์ ตลอดจนคำนึงถึงความสามารถรองรับของพื้นที่  

ส่วนการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในกิจกรรม “Bike for Rest Best for Life” ผู้วิจัยได้
ดำเนินการผลิตสื่อและประเมินผลการใช้สื่อจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม โดยจากการสังเกตและ
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การสัมภาษณ์ พบว่า หลังจากมีการเผยแพร่ Banner ประชาสัมพันธ์กิจกรรม มีนักปั่นและผู้สนใจสมัครเข้ามาเป็น
จำนวน และครบจำนวนเร็วกว่าเวลาที่กำหนด ส่วนในระหว่างการจัดกิจกรรม พบว่า นักปั่นมาถึงจุดที่กำหนดอย่าง
ครบถ้วน ไม่มีผู้หลงทาง เป็นเพราะมีป้ายบอกทางที่ชัดเจน และได้ศึกษาจากแผนที่เส้นทางการปั่นจักรยานมาก่อน
แล้ว และในขณะร่วมกิจกรรมก็แสดงออกทางสีหน้า แววตา อากัปกิริยาที่ยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้น สอบถาม
ข้อมูล ชื่นชม และให้กำลังใจผู้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และยังพบเห็นการจอดรถเพื่อถ่ายภาพกับวิวทิวทัศน์ทาง
ธรรมชาติตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน รวมถึงสังเกตจาก Social media ที่การเปลี่ยนภาพประจำตัว (Profile) ใน 
Facebook การเผยแพร่ภาพและคำบรรยายในสื่อ Facebook ที่มีการถ่ายภาพกับ Backdrop ภาพถ่ายของที่ระลึก 
การนำคลิปวีดิโอกิจกรรม “Bike for Rest Best for Life” ไปเผยแพร่ต่อ ซึ่งจากการแสดงออกถึงความพึงพอใจ
และประทับใจของนักปั่นจักรยานดังกล่าวข้างต้นนั้น สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง การใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่มีบทบาทต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว เพราะสื่อแต่ละสื่อจะสามารถโน้มน้าว
นักท่องเที่ยวให้มาสนใจสิ่งที่นํามาเสนอและให้ผลระยะยาวได้ ขณะเดียวกันก็สามารถกําหนดภาพลักษณ์ของสถานที่
ท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้สื่อยังมีความสําคัญในถ่ายทอดข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบถึงการดําเนินงานและกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน ทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนให้ความบันเทิงผ่านรายการบันเทิง หรือ
กิจกรรมสนุกสนาน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ยึดหลักที่ว่าต้องให้
กิจกรรมท่องเที่ยวตรงตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หากนักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ ก็จะมา
ท่องเที่ยวหรือกลับมาท่องเที่ยวซ้ำอีก  

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.  ควรมีการศึกษาและพัฒนาต่อยอดด้านเนื้อหาและรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2.  ควรศึกษาหรือทำการวิจัยต่อยอดในการประเมินประสิทธิผลของสื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศในพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้สามารถพัฒนาและผลิตสื่อที่นำไปใช้ได้
บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.  ควรมีการศึกษาและพัฒนาต่อยอดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม 
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มุ่งวิเคราะห์บทบาทของเทศบาลตำบลนาอ้อในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่

ความยั่งยืน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 15 คน การสังเกตทั้งแบบไม่มี
ส่วนร่วมและแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมศึกษาดูงาน รวมถึงเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ทำการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลแบบสามเส้าและอาศัยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า เทศบาลตำบลนาอ้อมีบทบาทต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลนาอ้อที่นำไปสู่ความยั่งยืนใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การตลาดท่องเที่ยว  
2) การแสวงหาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 3) การให้บริการแหล่งท่องเที่ยว 4) การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
และ 5) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  

 
ความสำคัญ : เทศบาลตำบลนาอ้อ,  การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

 

Abstract 
This qualitative research aims to analysis the role of Na-O Subdistrict Municipality in 

sustainable cultural tourism management. Data collection was compiled by using in-dept interviews 
of 15 key informants, the documentary research and observation of both non-participatory and 
participatory observation activities. Check the accuracy of the triangular data and content analysis 
methods. The results showed that the role of Na-O Subdistrict Municipality in sustainable cultural 
tourism management consists of five aspects; 1) Tourism Marketing, 2) Seeking and creating new 
attractions, 3) Tourism service, 4) Tourism development planning, and 5) Tourism Management. 

 
Keywords : Na-O Subdistrict Municipality,  Sustainable Cultural Tourism Management 
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บทนำ 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามเป็นจำนวนมาก ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ

แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งขนบธรรมเนียมและประเพณีที่แตกต่างหลากหลาย จึงทำให้ใน
แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก (สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ และอรรนพ 
เรืองกัลปวงศ์, 2559) ซึ่งก่อให้เกิดรายได้และส่งผลสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก อาทิ ด้าน
การจ้างงาน ด้านการลงทุน ด้านการร่วมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจที่พัก ธุรกิจบริการ รวมไปถึง
การกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือน ทำให้เกิดการกระตุ้นการผลิตและการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
ในรูปแบบของสินค้าและการบริการการท่องเที่ยว (สุลักษณ์วดี แดงชาติ, 2559) 

การท่องเที่ยวจึงถือเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย และทุกรัฐบาลต่างมุ่งเน้น
ให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยและ
บริการระดับสากล รวมถึงส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมไทยควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ปราณปริยา พลเย่ียม, 2556) แม้แต่รัฐบาลปัจจุบันก็มุ่งเน้น
ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเมืองรอง 55 
จังหวัด ผ่านโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP 
Village) รวมถึงมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” และมาตรการ “100 
เดียวเที่ยวทั่วไทย” ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบัน  

จากนโยบายและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลหลายชุดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การท่องเที่ยวมี
รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดความสนใจและเดินทางมาเยือน อาทิ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยว
โดยชุมชน การท่องเที่ยวอื่น ๆ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการท่องเที่ยวดังกล่าวมีจุดเน้นร่วมกันคือ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( Sustainable 
Tourism) (วันใหม่ แตงแก้ว, 2554) ทั้งนี้ เทิดชาย ช่วยบำรุง (2552) ได้สะท้อนว่าการเสริมสร้างศักยภาพการ
พัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นองค์กร
ภาครัฐที่ใกล้ชิดชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด รู้จักและเข้าใจพื้นที่เป็นอย่างดี จึงสามารถกำหนดทิศทางและ
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ดังเช่นกรณีการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้มีการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจาก
งานประเพณีบุญข้าวจี่ โดยตำบลนาอ้อได้เริ่มฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวจี่อย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นปีที่
ตำบลนาอ้อได้รับการยกย่องจากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติเป็น “หมู่บ้านวัฒนธรรมต้นแบบของจังหวัดเลย” (องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่ , 2558) ต่อมาเทศบาล
ตำบลนาอ้อได้จัดสร้างลานวัฒนธรรมตำบลนาอ้อ (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติตำบล  
นาอ้อ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับเทศบาลตำบลนาอ้อ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ เรียกว่า “งาน
ประเพณีบุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา” เพื่อเป็นพื้นที่การแสดงถึงวิถีการดำรงชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบ้าน และเป็น
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้กับชนรุ่นหลังและผู้ที ่สนใจได้เรียนรู ้ ส่งผลให้  
ลานวัฒนธรรมดังกล่าวกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จำลองวิถีการดำรงชีวิตของชุมชนและแหล่งศึกษา
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เรียนรู้การดำรงชีวิตของคนในชุมชนตำบลนาอ้อ เนื่องจากในพื้นที่ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรตินี้ ได้มีการจัด
จำลองบ้านตามแบบฉบับบ้านนาอ้อจำนวน 11 หลัง ให้นักท่องเที่ยวได้ชม และในบริเวณใกล้เคียงกันยังเป็นที่
ประดิษฐานของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเป็นอย่างมากคือ “พระพุทธเมตตาบารมี
พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ หรือหลวงปู่ใจดี” ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะ (ผู้จัดการออนไลน์, 2551) 

นอกจากนี้ ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติของเทศบาลตำบลนาอ้อ ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดรวมตัวของ
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยววิถีชุมชนในเชิงวัฒนธรรมของตำบลนาอ้อ เนื่องจากตำบลนาอ้อถือเป็นชุมชน
เก่าแก่ที่อุดมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ อาทิ วิถีชีวิต ประเพณี และบ้านเรือนสมัยโบราณที่มีประวัติศาสตร์
ความเป็นมาอันยาวนาน รวมไปถึงภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (ผู้จัดการออนไลน์ , 2551) โดยตำบลนาอ้อมี
สถานที่สำคัญในเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ ศาลเจ้าปู่คำแดง และวัดศรีจันทร์ ซึ่งเป็นที่ตั้ งของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวิจารณ์
สังฆกิจ ที่ได้รวบรวมข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในสมัยโบราณของชาวนาอ้อไว้ รวมไปถึงเรื่องราววีรกรรมการ
ต่อสู้ของบรรพบุรุษชาวนาอ้อกับฝรั่งเศส เมื่อครั้งเหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง เมื่อปี 
พ.ศ. 2436 ซึ่งยังคงหลงเหลือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว รวมถึงประติมากรรมหุ่นฟางยักษ์ ที่สะท้อนวิถี
ชีวิตชาวนาอ้อ เป็นต้น (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
สำนักงานพื้นที่, 2558) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น เทศบาลตำบลนาอ้อและชุมชนท้องถิ่นตำบลนาอ้อมีความพยายามในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทของตำบลนาอ้อได้เป็นอย่างดีและอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การเชื่อมงานประสานคนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามาหนุน
เสริมการขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลนาอ้อ จนอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันการจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมตำบลนาอ้อมีความยั่งยืนเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับท้องถิ่นอื่นภายในพื้นที่เดียวกัน ผู้วิจัยจึงสนใจและ
ให้ความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของเทศบาลตำบลนาอ้อ ในการส่ งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมสู่ความยั่งยืนของตำบลนาอ้อ โดยมีคำถามวิจัยว่า เทศบาลตำบลนาอ้อมีบทบาทในการจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืนอย่างไร ซึ่งคาดหวังว่าผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเสริมสร้าง
ศักยภาพของบทบาทเทศบาลตำบลนาอ้อและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กำลังขับเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพื่อวิเคราะห์บทบาทเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่

ความยั่งยืน 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่

เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ซึ่งเลือกด้วยวิธีการ
สุ่มแบบเจาะจงเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากที่สุด จำนวน 15 คน อาทิ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ปลัดเทศบาลตำบล
นาอ้อ นักวิชาการวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนาอ้อ นางรำและกรรมการกลุ่มรักสุขภาพ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชมรม
ผู้สูงอายุและคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตำบลนาอ้อ ประธานกลุ่มนาอ้อโฮมสเตย์ 
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และประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลตำบลนาอ้อก๋อ เป็นต้น ประกอบกับการศึกษาเอกสาร 
การสังเกตทั้งแบบไม่มีส่วนร่วมและแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมศึกษาดูงานในเทศบาลตำบลนาอ้อของแกนนำ
เครือข่ายสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

สำหรับเครื่องมือวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ที่มีการเตรียม
คำสำคัญและเนื้อหาเฉพาะมาใช้ในการสัมภาษณ์ แต่เมื่อพบประเด็นที่น่าสนใจระหว่างการสัมภาษณ์ จะมีการตั้ง
คำถามเฉพาะหน้าแทรกในระหว่างการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยมากยิ่งขึ้น จากนั้นผู้วิจัย
ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การสังเกตทั้งแบบไม่มีส่วนร่วม
และแบบมีส่วนร่วม โดยการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulate) ซึ่งพิจารณาจากแหล่งที่มา 3 แหล่ง 
ได้แก่ เวลา สถานที่ และบุคคล (สุภางค์ จันทวานิช, 2554) แล้วจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาด้วยการจัดหมวดหมู่เนื้อหาและการตีความตามข้อเท็จจริงแบบนัยนิยมเปรียบเทียบกับ
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (เทิดชาย ช่วยบำรุง, 
2552) และนำเสนอแบบพรรณนาความต่อไป 

 
ผลการวิจัย 

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืน พบว่า เทศบาลตำบลนาอ้อมีบทบาทต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตำบลนาอ้อที่นำไปสู่ความยั่งยืนใน 5 ด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การตลาดท่องเที่ยว 
 1.1  การจัดทำระบบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว โดยเทศบาลตำบลนาอ้อได้มีการประสานงานและ

ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั ่งยืน (องค์การมหาชน) 
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5) จังหวัดเลย ในการจัดทำบัญชีแหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในตำบลนาอ้อ ภายในแนวคิด “ดินแดนแห่งวัฒนธรรมล้านช้าง ชุมชนนาอ้อ” ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของตำบลนาอ้อ ได้แก่ วัดศรีจันทร์ วัดศรีชมชื่น วัดศรีอภัยวัน  
วัดห้วยห่าว วัดถ้ำผาปู่ ศาลเจ้าปู่คำแดง เล้าข้าวแฝดโบราณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านประภัสร์จันทโชติ สถาปัตยกรรม  
บ้านไทเลยนาอ้อและลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรตินาอ้อ กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง “ลายน้ำเลย” กลุ่มจักสานหัตถกรรม
พื้นบ้านของชุมชนนาอ้อ (ขนิษฐา ทองน่วม, สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2562) รวมถึงกิจกรรมในงานประเพณีบุญข้าวจี่ 
ชิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย (ชมพูนุท อินอ่ำ, สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2562) ซึ่งถือเป็นบุญประเพณีประจำปี 
ที่สำคัญในเชิงวัฒนธรรมของชาวตำบลนาอ้อที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือนทุกปี เป็นต้น 

 1.2  การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลนาอ้อมีการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตำบลนาอ้อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาอ้อ รวมไปถึงแผ่นพับ
สำหรับแจกนักท่องเที่ยวหรือผู้ที ่เข้ามาศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลนาอ้อ (เดือนเพ็ญ บุตรเต, สัมภาษณ์, 20 
ธันวาคม 2562) นอกจากนี้ เทศบาลตำบลนาอ้อยังได้จัดพิมพ์หนังสือชื่อ “ชีวิตดี๊ดี..ที่นาอ้อ” ซึ่งบอกเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับความงดงามตามธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิมที่เจือปนไปด้วยประเพณีวัฒนธรรมของชาว
ตำบลนาอ้อ โดยเฉพาะมิติด้านวัฒนธรรมที่นำเสนอภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมดี...ชีวิตก็ดีตาม” โดยได้รับการ
สนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำหรับการ
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ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลนาอ้อ เพื่อมอบให้กับหน่วยงาน/ส่วนราชการ และมอบ
เป็นของที่ระลึกแก่คณะศึกษาดูงานด้วย รวมไปถึงการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ได้รับความ
นิยมในปัจจุบัน อาทิ Facebook และ Line เป็นต้น (นิตยา เชื้อบุญมี, สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2562) 

2.  การแสวงหาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม ่
 2.1  การฟื้นฟูและส่งเสริมงานประเพณี โดยเฉพาะประเพณี “บุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษา

เลย” ที่ชาวตำบลนาอ้อได้ทำการฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวจี่บ้านนาอ้อขึ้นอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบตั้งแต่ปี 2542 
ซึ่งหัวใจสำคัญของงานนี้คือ การฟื้นฟูอาหารพื้นบ้าน โดยเฉพาะข้าวงาเจียงหรือข้าวแดกงา (เดือนเพ็ญ บุตรเต , 
สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2562) และการฟื้นฟูภาษานาอ้อหรือภาษาไทเลยที่มีสำเนียงของชาติพันธุ์ไทลื้อ โดยสำเนียง
จะแตกต่างจากสำเนียงภาษาไทเลยในพื้นที่อื ่น ๆ ซึ่งเทศบาลตำบลนาอ้อได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 เดือนมกราคม ภายในลาน
วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติตำบลนาอ้อเป็นประจำทุกปี โดยภายในงานจะมีการจัดการแสดงความเป็นวัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ของชาวนาอ้อ การจำหน่วยผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน การสาธิตการทำข้าวจี่ ข้าวแดกงา ซึ่งถือเป็น
ประเพณีที่แสดงถึงวิถีการดำรงชีวิตและภูมิปัญญาของชาวตำบลนาอ้อ และเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้กับชน  
รุ่นหลังและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบลนาอ้อให้เป็นที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลาย (ก้าน กุณะวงษ์, สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 2562) 

 2.2  การพัฒนาวิถีชีวิตของประชาชนให้เกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยเทศบาลตำบลนาอ้อได้มี
การพัฒนาวิถีชีวิตของชาวตำบลนาอ้อ เชื่อมโยงกับโครงการศาสตร์พระราชา ภายใต้แนวคิด “ตุ้มโฮมลูกหลาน 
สืบสานวัฒนธรรมไทนาอ้อ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งตั้งอยู่ในลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติตำบลนาอ้อ โดย
มุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในด้านการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาสุขภาพ และ
กองทุนสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงภายใน
บริเวณลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติตำบลนาอ้อ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพ 11 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มถนอมอาหาร กลุ่มทอผ้า  
กลุ่มเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตร กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีน กลุ่มตำข้าวซ้อมมือ กลุ่มจักสานพลาสติก กลุ่มจักสานไม้ไผ่
และไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มเลี้ยงปลาเลี้ยงกบ กลุ่มงานประดิษฐ์ และโรงเรียนพอเพียง 
(ทวีศักดิ์ เจริญประวัติ, สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 2562) รวมถึงการจำลองสถาปัตยกรรมบ้านไทเลยโบราณ จำนวน 
11 หลัง (ที่เป็นภาพสะท้อนของบ้านแบบไทเลยของทั้ง 9 หมู่บ้าน 10 ชุมชน) ซึ่งสามารถพักอาศัยได้จริงและมี
บริเวณรอบบ้านเป็นลานกว้าง (อุทัย เจดี, สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 2562) (ถือเป็นโฮมสเตย์รับรองนักท่องเที่ยวด้วย) 
เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และคลังปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนให้  
ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้ศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยของชาวตำบลนาอ้อ  

 2.3  การพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่  สืบเนื่องจากการจัดงานประเพณี 
บุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ซึ่งเดิมทีจะจัดงานที่วัดศรีจันทร์และบริเวณโดยรอบซึ่งค่อนข้างมีความ
แออัด ต่อมาเมื่อปี 2549 เทศบาลตำบลนาอ้อและชุมชนจึงตกลงร่วมกันในการย้ายสถานที่จัดงานประเพณีดังกล่าว
ไปจัดที่สนามฟุตบอลหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อหลังเก่า กระทั่งในปี 2551 มีการปรับปรุงสนาม
ฟุตบอลใหม่เทศบาลตำบลนาอ้อและชุมชนจึงมีแนวคิดที่จะก่อสร้างซุ้มข้าวจี่ถาวรขึ้น เนื่องจากภายหลังการประกวด
ซุ้มข้าวจี่หรือเสร็จงานของทุกปี ชุมชนต้องรื้อซุ้มดังกล่าวกลายเป็นความสิ้นเปลืองโดยใช่ เหตุ ดังนั้น เทศบาลตำบล
นาอ้อและชุมชนจึงร่วมกันพัฒนาสนามฟุตบอลและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะว่างเปล่าข้างวัดชำบง เพื่อให้
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กลายเป็นซุ้มข้าวจี่ถาวร (ก้าน กุณะวงษ์, สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 2562) รวมถึงการจำลองสถาปัตยกรรมบ้านไทเลย
นาอ้อ จำนวน 11 หลัง ซึ่งเป็นสถานที่พักโฮมสเตย์ และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ศึกษาเรียนรู้การดำรงชีวิตของคนใน
ชุมชนตำบลนาอ้อ พื ้นที ่ดังกล่าวกลายเป็นลานวัฒนธรรมนาอ้อ กระทั ่งในปี 2555 ได้มีการเปลี ่ยนชื ่อจาก  
ลานวัฒนธรรมนาอ้อเป็น “ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติตำบลนาอ้อ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพ ระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา (เดือนเพ็ญ บุตรเต, สัมภาษณ์,  
20 ธันวาคม 2562) จนกลายเป็นสถานที่ในการสำคัญในเชิงวัฒนธรรมของชาวตำบลนาอ้อในปัจจุบัน  

3.  การให้บริการแหล่งท่องเที่ยว 
 3.1  ด้านคมนาคม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมทัศนียภาพและเยี ่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมตำบลนาอ้อ อาทิ วัดศรีจันทร์ วัดถ้ำผาปู่ วัดห้วยห่าว (วัดวังแท่น หรือ วัดขั้นบันไดใหญ่) วัดศรีอภัยวัน 
ศาลเจ้าปู่คำแดง วัดศรีชมชื่น และแหล่งเรียนรู้ชุมชนภายในลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติตำบลนาอ้อ สืบเนื่องจาก
ถนนและเส้นทางภายในตำบลนาอ้อมีลักษณะค่อนข้างแคบทำให้การสัญจรโดยรถยนต์ค่อนข้างไม่ค่อยสะดวกหรือ
อาจเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง (เดือนเพ็ญ บุตรเต, สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2562) เทศบาลตำบลนาอ้อและชุมชน
นาอ้อ จึงได้ดำเนินการจัดให้มีพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) รถจักรยาน มี
ให้บริการที่โฮมสเตย์และที่เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยคิดค่าบริการคันละ 20 บาท 2) รถซาเล้ง (1 คัน นั่งได้ 4 ท่าน) 
คิดค่าบริการคนละ 40 บาท 3) รถนาอ้อ (1 คัน นั่งได้ 12 ท่าน) คิดค่าบริการคันละ 800 บาท (พวงผกา ไชยวรรณ, 
สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2562) ทั้งนี้ ยังถือเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสร้างรายได้ที่เกิดจาก
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่แก่ชุมชนด้วย  

 3.2  ด้านที่พัก สำหรับที่พักในการรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างแรมเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิ ตและ
วัฒนธรรมของชาวตำบลนาอ้อ สามารถติดต่อ “กลุ่มนาอ้อโฮมสเตย์” ซึ่งมีการรวมตัวกันและก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2552 โดยมีนายธรรมรัตน์ สถิตย์ กำนันตำบลนาอ้อขณะนั้น ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม และมี
สมาชิกทั้งหมด 35 คน มีบ้านให้รับรองนักท่องเที่ยว จำนวน 9 หลัง โดยผ่านการฝึกอบรมการบริหารจัดการธุรกิจ
โฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการพัฒนาศักยภาพที่พักแหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลนาอ้อเพื่อ
ขอรับมาตรฐานโฮมสเตย์ จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (บุญมี  บุตรโสมตรา, สัมภาษณ์,  
9 มกราคม 2563) นอกจากนี้ เทศบาลตำบลนาอ้อได้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโฮมสเตย์ โดยนำสมาชิก
กลุ่มนาอ้อโฮมสเตย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปศึกษาดูงานที่โฮมสเตย์บ้านจอมแจ้ง จังหวัดหนองคาย กระทั่งกลุ่มนาอ้อ
โฮมสเตย์ได้รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในระหว่างปี 
2553 – 2559 และเทศบาลตำบลนาอ้อยังได้ประสานงานกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ในการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู ้โฮมสเตย์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบลนาอ้อ รวมทั้งประสานงาน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ในการให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันกลุ่มนาอ้อโฮมสเตย์ยังคง
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีสมาชิกทั้งสิ้น 14 หลัง ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ จำนวน 9 หลัง ในการ
ให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยวหรือคณะผู้มาศึกษาดูงาน และยังเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนนาอ้อให้เป็นที่รู้จัก (ขนิษฐา ทองน่วม, สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2562) รวมถึง
เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
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 3.3  ด้านอาหารและเครื ่องดื ่ม สำหรับการเรียนรู ้ว ิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวตำบลนาอ้อ 
“กิจกรรมพาแลง” ถือเป็นไฮไลท์สำคัญ เพราะเป็นการรับประทานอาหารค่ำแบบพื้นถิ ่น พร้อมชมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวตำบลนาอ้อ โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นที่ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยก่อน
การรับประทานอาหารค่ำ จะมีกิจกรรมการบายศรีสู ่ขวัญให้กับนักท่องเที ่ยว ซึ ่งช่วยสร้างความอบอุ่นแลละ
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยกัน (สุนีย์ คำมาตย์ , สัมภาษณ์, 
25 ธันวาคม 2562) สำหรับอาหารในพาข้าว (ถาด) ที่รับประทานนั้นจะเป็นอาหารพื้นถิ่นของบ้านนาอ้อทั้งหมด 
อาทิ ซั๊วไก่ ขนมจีนด๊องแด๊ง อั่วหมู ป่นปลา/กบ โต่งหมู ลาบเทา แจ่วดำผักพื้นบ้าน ข้าวจี่ ข้าวแดกงา ข้าวต้ม
ข้าวโพด เป็นต้น (ขนิษฐา ทองน่วม, สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2562) โดยระหว่างที่รับประทานอาหารจะมีกิจกรรม
บนเวทีให้ได้รับชมไปพร้อมด้วย ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านจากเด็กโรงเรียนเทศบาลนาอ้อ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีและ
กลุ่มกลองยาวบ้านโพนค่าย โดยบรรยากาศภายในงานจะเน้นสร้างความอบอุ่น และสร้างความ เป็นกันเองให้กับ
นักท่องเที่ยว  

 3.4  ด้านการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เทศบาลตำบลนาอ้อและชุมชนมีมัคคุเทศก์ท้องถิ ่นและยุว
มัคคุเทศก์ ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพจากการเข้าร่วมอบรมตามโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดขึ้น 
อาทิ สำนักงานการท่องเที ่ยวและกีฬาจังหวัดเลย สำนักงานการท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานเลย) 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และองค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที ่พิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.5) (เดือนเพ็ญ บุตรเต, สัมภาษณ์,  
20 ธันวาคม 2562) ซึ่งเน้นให้บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทในชุมชนด้านการท่องเที่ยว 
และทำหน้าที่ในการถ่ายทอดหรือบอกเล่าเรื่องราวทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลนาอ้อให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งโดยปกติเจ้าของบ้านพัก โฮมสเตย์จะเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
หรือประสานให้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว รวมถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาอ้อและเด็กนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลนาอ้อ (ยุวมัคคุเทศก์) ในห้วงระหว่างการปิดภาคเรียน (พวงผกา ไชยวรรณ, สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2562) 

 3.5  ด้านการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก สำหรับสินค้าที่เป็นของฝากและของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวหรือ
คณะผู้ศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป งานฝีมือและ
งานหัตถกรรมท้องถิ่น ได้แก่ ข้าวซ้อมมือ ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่จักสาน ผั กปลอดสารพิษ 
ผ้าทอลายน้ำเลย น้ำยาอเนกประสงค์ กล้วยเบลกแตก ไม้กวาดดอกหญ้า ลูกประคบสมุนไพร เป็นต้น (พวงผกา  
ไชยวรรณ, สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2562) ซึ่งสินค้าเหล่านี้ถือเป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนตำบล
นาอ้อ และเป็นสินค้าจากกลุ ่มต่าง ๆ ภายในชุมชน เช่น  กลุ ่มจักรสาน กลุ ่มทอผ้าลายน้ำเลย กลุ ่มทำน้ำยา
อเนกประสงค์ กลุ่มมั่งมีศรีสุข กลุ่มจักรสานพลาสติก กลุ่มไม้กวาด และศูนย์สุขภาพแผนไทย เป็นต้น (ทวีศักดิ์ เจริญ
ประวัติ, สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 2562) โดยสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึกดังกล่าวจะอยู่ภายใน
บริเวณซุ้มบ้านโบราณไทเลยนาอ้อจำลองแต่ละหลังภายในลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติตำบลนาอ้อ และร้านขาย
ของฝากของที่ระลึกตามเส้นทางตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลนาอ้อ  

 3.6  ยกระดับมาตรฐานการบริการ เทศบาลตำบลนาอ้อได้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
โฮมสเตย์ โดยนำสมาชิกกลุ่มนาอ้อโฮมสเตย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไปศึกษาดูงานที่ โฮมสเตย์ บ้านจอมแจ้ง จังหวัด
หนองคาย และประสานงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 30 คน มาทดลองเข้าพักที่นาอ้อโฮมสเตย์ รวมถึงการให้คำแนะนำ 
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สนับสนุน และส่งเสริมให้กลุ่มนาอ้อโฮมสเตย์ได้รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (เดือนเพ็ญ บุตรเต, สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2562) ตลอดจนการพัฒนากลุ่มนาอ้อโฮมสเตย์ให้ได้
มาตรฐานการบริการอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาศักยภาพในการให้บริการโฮมสเตย์ การบริการอาหารและ
เครื่องดื่มที่ได้มาตรฐาน โดยประสานงานกับสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องดังกล่าวแก่กลุ่มนาอ้อโฮมสเตย์โดยมุ่งหวังให้
โฮมสเตย์เป็นมากกว่าการเป็นที่พัก โดยเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดบอกเล่าเรื่องราวและการจัดกิจกรรมในด้าน
ต่าง ๆ ที่สื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้เห็นถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รวมถึงสนองตอบต่อความ
ต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเป็นไปอย่างกลมกลืนกับสภาพบริบทของชุมชน (ขนิษฐา ทองน่วม, สัมภาษณ์, 
25 ธันวาคม 2562) 

4.  การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 4.1  จัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยเทศบาลตำบลนาอ้อได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา พ.ศ 2560 - 2563 และพยายามรวบรวมแผนงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อ
นำเสนอเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ในชุมชน โดยนำโครงการมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบล  
นาอ้อ (วีระพงษ์ มาวัน, สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2562) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม การเขียนข้อเสนอ
โครงการและแผนงานเพื่อของบประมาณในการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เช่น โครงการ
จัดการขยะโดยชุมชน โครงการประกวดหมู่บ้านและชุมชนน่าอยู่ โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเลย โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน “ชีวิตดี๊ดี ที่นาอ้อ” รวมไปถึงโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่สำคัญ ได้แก่ การขยายความกว้างของถนน การติดไฟส่องสว่าง เป็นต้น (นิตยา เชื้อบุญมี, สัมภาษณ์, 
20 ธันวาคม 2562) 

 4.2  การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย โดยเทศบาลตำบลนาอ้อได้สร้างความ
ร่วมมือร่วมกันระหว่างอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครตำรวจชุมชน 
(อส.ตร.) กรรมการชุมชน ทหารจากค่ายศรีสองรัก และสำนักงานปกครองอำเภอเมืองเลย ในการร่วมกันรักษาความ
สงบเรียบร้อยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย และความสุขกายสบายใจของชาวตำบลนาอ้อ โดย
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมกับ อปพร. ได้ดำเนินการออกตรวจรอบบริเวณเขตเทศบาล เพื่อเป็นการ
ป้องปรามและช่วยเหลือประชาชนหรือนักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุผ่านรูปแบบ “ซาเล้งสายตรวจ” ซึ่งปกติจะออก
ตรวจในเวลากลางวัน ส่วนในเวลากลางคืนจะออกตรวจโดยรถยนต์ รวมถึงกรณีที่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักในโฮมสเตย์
จะมีการออกตรวจในเวลากลางคืนในจุดที ่เป็นที ่พักโฮมสเตย์ เพื ่อสร้างความมั ่นใจและความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว (เดือนเพ็ญ บุตรเต, สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2562) ทั้งนี้ เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเข้าพักในโฮมสเตย์ 
เทศบาลตำบลนาอ้อจะมีการประสานงานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจ้งให้ชุมชนรับทราบผ่านเสียงตามสาย กรณีฉุกเฉิน
และกรณีที่นักท่องเที่ยวในเกิดเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (บุญมี บุตรโสมตรา, สัมภาษณ์, 7 มกราคม 2563) 

 4.3  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เทศบาลตำบลนาอ้อได้ประสานกับหน่วยงานทางด้านวิชาการ
เพื่อช่วยดำเนินการในเชิงวิชาการและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ (เดือนเพ็ญ 
บุตรเต, สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2562) อาทิ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5) จังหวัดเลย ในการจัดทำบัญชีแหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลเกี่ยวกับ
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แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตำบลนาอ้อ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการฝึกอบรมการบริหาร
จัดการธุรกิจโฮมสเตย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย ในการพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ในการให้บริการนักท่องเที่ยวและสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักษึกษามาทดลองเข้าพักที่นาอ้อโฮมสเตย์ รวมถึงการประสาน
หน่วยงานเฉพาะด้านโดยตรง ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (สำนักงานเลย) รวมถึงสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ในการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ในภาคปฏิบัติและงบประมาณตามภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนการ
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับภาคีเครือข่ายภายในชุมชนตำบลนาอ้อ เช่น กลุ่มนาอ้อโฮมสเตย์ กลุ่มทอผ้าลายน้ำเลย 
ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังภัยชุมชน เป็นต้น (ก้าน กุณะวงษ์, สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 2562) 

5.  การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
 5.1  กำหนดวิธีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้มีการกำหนดเส้นทาง

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนนาอ้อ เพื่อเป็นแพ็คเกจสำหรับนักท่องเที่ยวและคณะผู้ศึกษาดูงาน จำแนกเป็น  
2 แพ็คเกจที่สำคัญ ได้แก่ แพ็คเกจยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งวัฒนธรรมล้านช้างชุ มชนนาอ้อ ซึ ่งจะมีเส้นทาง 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมชุมชนนาอ้อ (2 วัน 1 คืน) โดย  
วันแรกเริ่มจากวัดศรีจันทร์ ศาลเจ้าปู่คำแดง เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมอาหาร ถ้ำผาปู่ วัดห้วยห่าว บ้านไทเลยนาอ้อ  
ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ พาแลง และชมการแสดงพื้นบ้าน และวันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว ไหว้พระใหญ่วัดศรีชมชื่น 
ชมหอระฆัง สัมผัสวิถีชุมชนจักสาน/ทอผ้า เล้าข้าวโบราณ และนมัสการมหาธาตุเจดีย์วัดศรีอภัยวัน และเส้นทางที่ 2 
สัมผัสวัฒนธรรมชุมชนนาอ้อและเยือนริมโขงเชียงคาน (2 วัน 1 คืน) กิจกรรมเช่นเดียวกับเส้นทางแรก หากแต่ 
วันแรกจะเพิ่มแก่งคุดคู้ และบ้านไม้เก่าริมโขงเชียงคาน เข้ามาในกำหนดการเดินทาง (พวงผกา ไชยวรรณ, สัมภาษณ์,  
20 ธันวาคม 2562) 

  อีกหนึ่งแพ็คเกจคือ เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนนาอ้อตามศาสตร์พระราชา แบ่งออกเป็น  
3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลนาอ้อ เริ่มต้นจากไหว้พระขอพรที่วัดถ้ำผาปู่ ทำบุญกับ
ผู้สูงอายุ ณ ลานพระหลวงปู่ใจดี เยี่ยมชนลานวัฒนธรรมจากนั้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เทศบาลตำบลนาอ้อ รวม
ระยะทาง 9.1 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งวัฒนธรรม เริ่ มต้นจากไหว้พระขอพรที่วัดศรีจันทร์ 
นั่งชาเล้งเข้าไหว้ศาลเจ้าปู่คำแดง ต่อด้วยเยี่ยมชมศิลปะจากดินแดนล้านช้างหอระฆังวัดศรีชมชื่น จุดสุดท้ายถ่ายรูป
กับปาติมากรรมหุ่นฟาง Land Mark แห่งใหม่ของชาวตำบลนาอ้อ (ปัจจุบันไม่มีแล้ว) รวมระยะทาง 3.1 กิโลเมตร 
และเส้นทางที่ 3 เส้นทางรอบตำบลนาอ้อ ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้อาชีพ แบ่งออกเป็น 3 เส้นทางย่อยได้แก่  
(1) เรียนรู้การจักสานพลาสติก ตั้งแต่เริ่มแรกจนจบกระบวนการ รวมระยะทางรวม 2.7 กิโลเมตร (2) เรียนรู้การบีบ
เส้นด๊องแด๊ง ซึ่งเหมือนขนมจีนแต่เส้นใหญ่กว่า และเรียนรู้สูตรการตำส้มตำ ใส่อย่างไรให้อร่อย รวมระยะทางรวม 
2.5 กิโลเมตร และ (3) เรียนรู ้การทำไม้กวาดดอกหญ้า รวมระยะทางรวม 0.7 กิโลเมตร (เดือนเพ็ญ บุตรเต, 
สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2562) 

 5.2  การบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลนาอ้อ มีแนวนโยบายให้บุคลากรทุกส่วนงานภายในสำนัก
หรือกองต่าง ๆ ต้องให้ความสำคัญกับการจัดการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ ของตำบลนาอ้อ รวมถึงมิติเชิงวัฒนธรรมที่
ถือเป็นวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ไทลื้อในตำบลนาอ้อ เช่น การดำเนินงานหรือการกำหนดแผนงาน/
โครงการต่าง ๆ ที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลนาอ้อ ต้องคำนึงถึงมิติของการจัดการท่องเที่ยวเชิง
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วัฒนธรรมตำบลนาอ้อด้วย เป็นต้น นอกจากนี้ กรณีที่มีคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานหรือองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้ามาศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลนาอ้อจะมีการนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนนาอ้อหรือเลือก
เส้นทางที่เหมาะสมสำหรับคณะศึกษาดูงานแต่ละคณะภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด (ชมพูนุท อินอ่ำ, สัมภาษณ์,  
20 ธันวาคม 2562) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่องจนเกิดให้เกิดความยั่งยืน (โดยในปี 2561 มีหน่วยงานและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาศึกษาดูงานของ
เทศบาลตำบลนาอ้อในด้านต่าง ๆ รวม 110 คณะ) ตลอดจนการส่งเสริมให้ทุกกลุ่มอาชีพ/กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนได้เข้า
มาบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนาอ้อภายในลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติตำบลนาอ้อร่วมกัน  (เดือนเพ็ญ 
บุตรเต, สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2562) 

 5.3  การส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลนาอ้อมุ่งเน้นการจัดการท่องเที่ยวและ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาอ้อภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรชุมชน 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่ม อปพร./ชรบ. และคณะครู/นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลและโรงเรียนในพื้นที่ เป็น
ต้น โดยเริ่มต้นจากครู/นักเรียน และผู้นำท้องที่  ได้มีการสืบค้น รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จนเกิด
แนวคิดการนำเสนอการแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวชีวิตดี๊ดี ที่นาอ้อ (ก้าน  กุณะวงษ์, สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 
2562) ภายใต้หลักการ 5 อ. ประกอบด้วย 1) อาหาร ได้แก่ เมนูพื้นบ้าน อาทิ ข้าวปุ้นฮ้อน ตำด๊องแด๊ง  ลาบปลา  
ป่นกบ และเมนูทั่วไปสำหรับผู้ที่สามารถรับประทานอาหารท้องถิ่นได้ เช่น ไข่เจียว เป็นต้น 2) อาคาร ได้มีการ
จำลองแบบบ้านของชาวนาอ้อที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมบ้านไทเลยโบราณ เช่น อาคารมุมหน้าจั่ว มุกปั้นหยา เป็น
ต้น โดยสามารถเป็นที่พักกึ่งโฮมสเตย์ภายในลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อการนำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้การอยู่อาศัยของชาวนาอ้อ (ทวีศักดิ์ เจริญประวัติ, สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 2562) 3) อาภรณ์ โดยผู้หญิงจะมี
การแต่งกาย/นุ่งผ้าซิ่นแบบไทเลย ซึ่งมีอัตลักษณ์เฉพาะคือ มีลายตีนซิ่นคล้ายกับผ้าซิ่นของ สปป.ลาว แต่ ผ้าซิ่นจะมี
ลักษณะยาวกว่า แต่มีตีนซิ่นเช่นกัน (ขนิษฐา ทองน่วม , สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2562) 4) อาชีพ โดยกลุ่มอาชีพที่
เป็นความถนัดเฉพาะ มีเสน่ห์ และมีเรื่องราวเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มจักสาน กลุ่มทอผ้า เป็นต้น และ 5) อารยธรรม โดย
การเล่าเรื่องราวผ่านการร้องสรภัญญะจากกลุ่มผู้สูงอายุ และมีการจัดประกวดการขับร้องสรภัญญะในงานประเพณี
บุญข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ของตำบลนาอ้อทุกปี (นิตยา เชื้อบุญมี, สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2562) 

 5.4  การจัดหาและใช้จ่ายงบประมาณ โดยเทศบาลตำบลนาอ้อได้ให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตำบลนาอ้อ ซึ่งส่งผลดีต่อมิติการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชาวนาอ้อด้วย โดยเทศบาลตำบลนาอ้อได้บรรจุโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ใน
เทศบัญญัติรายจ่ายเป็นประจำทุกปี ซึ่งตั้งจ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปของเทศบาลตำบลนาอ้อ เช่น 
โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ จำนวน 20 ,000 บาท โครงการจัดงานกิจกรรมวันเข้าพรรษา จำนวน 20 ,000 
บาท โครงการจัดงานวันออกพรรษา จำนวน 10,000 บาท และโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จำนวน 20 ,000 
บาท เป็นต้น (นิตยา เชื้อบุญมี, สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2562) รวมถึงการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานอื่น เช่น เมื่อปี พ.ศ. 2554 เทศบาลตำบลนาอ้อได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยในการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้โฮมสเตย์ ซื้อวัสดุ -อุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของตำบลและพัฒนาศักยภาพในการบริการของสมาชิกกลุ่มนาอ้อโฮมสเตย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม
ทั้งสิ้น 1,250,000 บาท (ก้าน กุณะวงษ์, สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 2562) และอยู่ระหว่างการรออนุมัติการสนับสนุน
งบประมาณกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยผ่านสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย 
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เพื่อการพัฒนาระบบ Logistic ภายในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยต้องการจัดซื้อรถรางนำเที่ยว จำนวน 4 คัน ๆ ละ 
1,250,000 บาท เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (ขนิษฐา ทองน่วม, สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2562)  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
เทศบาลตำบลนาอ้อมีบทบาทต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลนาอ้อที่นำไปสู่ความยั่งยืนใน 

5 ด้าน ได้แก่ 1) การตลาดท่องเที่ยว ประกอบด้วย การจัดทำระบบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว และการส่งเสริม
ตลาดการท่องเที่ยว 2) การแสวงหาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ประกอบด้วย การฟื้นฟูและส่งเสริมงานประเพณี 
การพัฒนาวิถีชีวิตของประชาชนให้เกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เกิดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ 3) การให้บริการแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านคมนาคม ด้านที่พัก ด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
ด้านการนำเที ่ยวและมัคคุเทศก์ และด้านการจำหน่ายสินค้าที ่ระลึก 4) การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยว 
ประกอบด้วย การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย และการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ 5) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย กำหนดวิธีการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว การบริหารงานบุคคล การส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม การจัดหาและใช้จ่ายงบประมาณ 

กล่าวได้ว่า ภาพรวมเทศบาลตำบลนาอ้อมีการแสดงบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลนาอ้ออยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะด้านการตลาดการท่องเที่ยว ที่พยายามชู  
จุดขายจากตำบลทางผ่านให้เป็นตำบลต้องแวะชมภายใต้แนวคิด “แหล่งท่องเที่ยวใหม่ บนเส้นทางเลย -เชียงคาน 
การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมชุมชนนาอ้อ” เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือคณะศึกษาดูงานได้มีทางเลือกในการแวะเยี่ยม
ชมก่อนเดินทางไปยังอำเภอเชียงคานหรือภายหลังจากการเดินทางออกจากอำเภอเชียงคาน และด้านการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพยายามในการประสานงานหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคีเครือข่าย
จากภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาหนุนเสริมและยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวหรือคณะศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื ่อง รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ผลการวิจัยของสมศักดิ์ ตันติเศรณี และคณะ (2560) ที่สะท้อนว่าศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมย่านเมืองเก่าในเขตเทศบาลนครสงขลาคือ การมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น 
ให้การสนับสนุน และศักยภาพด้านการจัดการในการดึงชุมชน องค์กร หรือภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อสามารถ
แสดงบทบาทต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบางด้านเพิ่มเติมได้ เช่น ด้านการแสวงหาและสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ ได้แก่ การสำรวจและค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ และการพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงการฟื้นฟูและส่งเสริมงานประเพณีให้เกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันกล่าว
ได้ว่างานประเพณีที่ถือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวคือ บุญข้าวจี่ ชิมข้าว
แดกงา เว้าจาภาษาเลย ซึ่งจัดขึ ้นประมาณปลายเดือนมกราคมเท่านั้น  ขณะที่กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท่ามะโอ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย, 2561) มี
กิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเกือบทุกเดือนรวม 11 เดือน (ยกเว้นเดือนมิถุนายน) ทำให้สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง  
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อย่างไรก็ดี จากข้อมูลภาคสนาม พบว่า แขกผู้มาเยือนที่ได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมชุมชนตำบลนาอ้อ
โดยส่วนใหญ่กลับไม่ใช่นักท่องเที่ยว หากแต่เป็นหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ ที่
เดินทางเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาอ้อในด้านต่าง ๆ เช่น กองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น กองทุนสวัสดิการชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น และบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มุ่งเน้นมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของเทศบาลตำบลนาอ้อโดยตรง เช่น การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย์ หมู่บ้านวัฒนธรรม
เพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยว เป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ เทศบาลตำบลนาอ้อควรดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวในตำบลนาอ้อให้มีความชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น แผนพัฒนาและ
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริการการท่องเที่ยว รวมถึงแผนพัฒนาการบริการการท่องเที่ยว เป็นต้น ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทหลักหรือเป็นพระเอกในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในตำบลนาอ้อทั้งในเชิง
วัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์ให้ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป  

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยค้นคว้าครั้งต่อไป ควรศึกษาศักยภาพหรือขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยวหริอผู้มาเยื่อนของแหล่งท่องเที่ยวในตำบลนาอ้อทั้งในเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์ เช่น การรองรับได้
ด้านกายภาพ การรองรับได้ด้านเศรษฐกิจ การรองรับได้ด้านสังคม และการรองรับได้ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและผู้มาศึกษาดูงานได้อย่างยั่งยืนต่อไป  

 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว

โดยชุมชน 2) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 3) พัฒนากลไกการจัดการ 
โลจิสติกส์และเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ระหว่าง นักวิชาการ 
ผู้นำชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น ชุมชนบ้านจำปุย พัฒนาชุมชน การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมโดยชุมชน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การสำรวจและประเมินศักยภาพและความพร้อมของการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 2) การปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมเรียนรู้กับชุมชนในการวิเคราะห์ SWOT จัดทำแผนกลยุทธ์และ
โปรแกรมการท่องเที่ยว 3) สร้างประสบการณ์การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4) การสร้างความสัมพันธ์และ
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 5) การทำข้อตกลงกับภาคีภายนอกเพื่อการพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวอย่าง
ยั ่งยืน ผลการวิจัย คือ 1) แผนกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของชุมชนท่องเที ่ยวบ้านจำปุย  
2) โปรแกรมและเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) เกิดภาคึเครือข่ายการท่องเที่ยวชาติพันธุ์จังหวัดลำปาง ระหว่าง 
3 ชุมชน นักวิชาการ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น ชุมชนบ้านจำปุย หน่วยงานภาครัฐ และ 4) ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับชุมชนท่องเที่ยวเพ่ือเป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

 
คำสำคัญ : โลจิสติกส์การท่องเที ่ยว,  เส้นทางการท่องเที ่ยว ,  กลไกการจัดการ,  การท่องเที ่ยวโดยชุมชน ,   
ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวชาติพันธุ์จังหวัดลำปาง  

 

Abstract 
The objectives of this research are to 1) study the potential and readiness of tourism 

logistics by community based tourism 2 ) develop the community based tourism routes and 
program and 3)  develop the management mechanism of tourism logistics and routes. This 
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participatory action research is conducted in cooperation of academicians, community leaders, 
local scholars, Baan Jumpui community, and government agencies; The Community Development 
Department, Tourism Authority of Thailand. The collaborative learning process is employed in the 
following 5 steps: 1) surveying and evaluating potential and readiness of CBT, 2) forming the 
participation with the community to analyze SWOT, do tourism strategic plan, create tourism 
program, 3) creating the experience to CBT management, 4) creating the relationship and learning 
network of CBT and 5) networking the external relations to develop the sustainable community 
based tourism. The results indicated that 1) The potential and readiness development strategic 
plan of Baan Jumpui 2) The CBT program and routes 3) networking is formed among 3 communities, 
academicians, community leaders, local scholars, Baan Jumpui community, government agencies 
and 4) The Memorandum of Understanding between 3 communities named “Lampang Ethnic 
Tourism Association” and Lampang Rajabhat University to be the sustainable tourism community.  

 
Keywords : Tourism Logistics,  Route,  Management Mechanism,  Community Based Tourism,  
Lampang Ethnic Tourism Association 
 

บทนำ 
ลำปางเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาระยะเวลายาวนานกว่า 1,300 ปี มีมรดกทางอารยธรรม

อันล้ำค่า รวมทั ้งมีเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที ่ดีงามมากมาย เช่น รถม้าลำปาง ผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาเซรามิก สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีตำนาน อัตลักษณ์  
ผ้าและเครื่องแต่งกายล้านนาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา ในปี 2560 ลำปางได้รับการกำหนดหมู่บ้านที่โดดเด่น
ด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง โดยการ
สนับสนุนชุมชนให้สามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี 
อัตลักษณ์โดดเด่นเป็นสินค้าที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยว โดย
ชุมชนเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้หมู่บ้านมีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น รวมถึง
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและได้รับประโยชน์ร่วมกัน อันส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและ
ก่อให้เกิดรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน และการให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน 
นอกจากนี้ การนำจุดเด่นทางด้านประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็จะส่งผลให้มีผล 
ในการฟื้นฟูและกระตุ้นให้เกิดกระแสการอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป  

บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีการก่อตั้งหมู่บ้านอย่างไม่เป็นทางการมาประมาณกว่า 100 ปี 
สภาพหมู่บ้านเป็นที่ราบสูง อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ของป่า สัตว์ป่า จำนวน 196 ครัวเรือน ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตร หาของป่า รับจ้างทั่วไป บ้านจำปุยมีกลุ่มบ้าน (ป๊อกบ้าน) กระจายอยู่ 3 กลุ่ม คือ จำปุย  
ห้วยตาด และปงผักหละ ในหมู่บ้านมีศูนย์กลางความเชื่อทางจิตวิญญาณ เช่น ศาลเจ้าพ่อประตูผา และพระมหาเจดีย์ 
พุทธคยา มีความหลากหลายทางระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ผาปักธง ถ้ำผายก ถ้ำเด่นวัว  



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

333 

แหล่งดูนก พรรณกล้วยไม้หายาก เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น เผ่าเมี่ยน (เย้า) ปาเกอะญอ  
(กะเหรี่ยง) และขมุ ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่โดดเด่น คือ การปีนผาที่ผาปักธง ศาลเจ้าพ่อประตูผา ภาพเขียน  
สีโบราณ ร้านค้าสมุนไพร โฮมสเตย์ การปลูกข้าวดอย การทอชุดงิ้วเมี่ยน การทอผ้าชนเผ่า การจักสาน กาแฟออแกนิก 
ดอยแม่ส้าน เป็นต้น ส่วนการเดินทางค่อนข้างสะดวกและไม่ไกลจากตัวเมืองจังหวัดลำปาง เส้นทางสัญจรสะดวก 
หมู่บ้านอยู่บนถนนลำปาง-งาว-พะเยา-เชียงราย พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตทหาร ระบบการสื่อสาร เช่น wifi เข้าถึง 
แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาในเบื้องต้น มีทรัพยากรการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ ค่อนข้างสมบูรณ์ สภาพภูมิทัศน์เป็นเขาสูง สวยงาม หน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ประชาชนใช้ชีวิตและประกอบอาชีพที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม
ของชนเผ่า แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ มีความต้องการพัฒนาต่อยอดในการท่องเที่ยวสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ทำระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของหมู่บ้านจำปุย และเอื้ออำนวยให้นักท่องเที่ยว
สามารถสืบหาข้อมูลการท่องเที่ยวบ้านจำปุยได้สะดวก นอกจากนี้หมู่บ้านยังมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งเป็นผู้ผลักดัน  
(สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง, 2562)  

ทั้งนี้ยังพบว่า การท่องเที่ยวในชุมชนยังขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ยังเป็นต่างคนต่างทำต่างพัฒนา แม้
จะมีการตั้งกลุ่มชุมชน มีผู้นำชุมชน ผู้นำทางความคิดที่เข้มแข็ง แต่ยังขาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ระบบ
อินเทอร์เน็ต การขนส่งมวลชน ระบบการสื่อสารผ่านช่องทางมือถือ หรือสื่อออนไลน์ ขาดการพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว เส้นทาง การท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างเป็นระบบ และถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีการจัดทำ
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งมีการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ การขับเคลื่อนชุมชน การ  
ตั้งศูนย์ติดตามประเมินผล การประชาสัมพันธ์ตลาดออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาและสินค้าและบริการการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทาง การ
ท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว แต่เป็นการทำในภาพกว้าง ยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล
ภาครัฐกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และศักยภาพที่แท้จริงของชุมชน ทำให้การนำเสนอข้อมูล การท่องเที่ยว
ไปสู่นักท่องเที่ยวยังไม่ชัดเจน ยังไม่สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความโดดเด่นของพื้นที่ท่องเที่ยวได้ อีกทั้ง
คนมในชุมชนยังขาดกลไกในการขับเคลื่อนกลุ่มเพื่อเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง คณะผู้วิจัยจึงเห็น
ความสำคัญในการศึกษาและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อพัฒนากลไกการจัดการ
กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการโลจิสติกส์และเส้นทางการท่องเที่ยว
โดยชุมชน เพื่อนำไปสู่การยกระดับการท่องเที่ยวตามแนวอัตวิถี และสร้างแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวแนวใหม่ เพื่อ 
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษาศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวโดยชุมชน  
2. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
3. พัฒนากลไกการจัดการโลจิสติกส์และเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1. โลจิสติกส์การท่องเที่ยว (Tourism Logistics)  
 ณัฐชัย บูรณะวิมลวรรณ, เกศรา สุกเพชร (2561) และ คมสัน สุริยะ (2551) ได้กล่าวถึง แนวคิดเรื่อง 

โลจิสติกส์สาหรับการท่องเที่ยว (Tourism Logistics) ว่าคล้ายคลึงกับเรื่องการขนส่งสำหรับการท่องเที่ยว (Tourism 
and Transport) แต่ครอบคลุมกว้างกว่า โดยโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวครอบคลุมสามเรื่องใหญ่คือ การขนส่ง
นักท่องเที่ยวและวัตถุสิ ่งของ (Physical Flow) การให้และรับข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) และการรับ
จ่ายเงิน (Financial Flow) ในขณะที่เรื ่องการขนส่งสำหรับการท่องเที ่ยวจะครอบคลุมเฉพาะเรื ่องการขนส่ง
นักท่องเที่ยวและวัตถุสิ่งของเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ อัครพงศ์ อั้นทอง (2551: 120) กล่าวว่า การจัดการโลจิสติกส์
ด้านการท่องเที่ยวเป็นการบูรณาการแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์กับแนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน  ใน
การพิจารณารูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เป็นการจัดการการไหลเวียนภายในห่วงโซ่อุปทานที่ประกอบด้วย  การ
จัดการการบริหารในเรื ่องการไหลเวียนทางด้านกายภาพ  (Physical) การเงิน (Financial) และ สารสนเทศ 
(Information) เพื่อให้มีประสิทธิผลสูงสุด และ Lumsdon and Page ได้เสนอ กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ การ
ขนส่งนักท่องเที่ยวไว้ 8 ประการและคมสัน สุริยะ (2551) ได้เพิ่มเติมอีก 4 ประการ รวมเป็น 12 ประการ ดังนี้ 

1) สิ่งที่มีให้บริการ (Availability) หมายถึง ประเภทของยานพาหนะที่มีให้บริการ เส้นทางที่เปิด
ให้บริการ ระดับชั้นของคุณภาพของบริการที่มีให้บริการ เช่น ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง รวมทั้งบริการเสริม เช่น ลิฟต์ สำหรับ
ผู้พิการหรือผู้มีสัมภาระหนัก ตู้เก็บสัมภาระ (ล็อกเกอร)์ และเครื่องมือสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น 

2) การเข้าถึง (Accessibility) หมายถึง ความสามารถของผู้คนที่จะสามารถใช้บริการได้ การอำนวย
ความสะดวกให้ผู้คนมาใช้บริการได้ เช่น เวลาและสถานที่จำหน่ายตั๋ว ที่ตั้งของสถานีรถไฟ ที่ตั้งของป้ายรถเมล์  
เป็นต้น 

3) ข้อมูลข่าวสาร (Information) หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อให้
ผู้โดยสารไม่เกิดความสับสนในการเดินทางและสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ รวมถึงสถานที่ที่ให้ข้อมูลข่าวสารนั้น ต้อง
อำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถติดตามข่าวสารได้โดยง่าย ไม่ติดประกาศไว้ในที่ลึกลับเกินไป  

4) เวลา (Time) หมายถึง การจัดตารางเวลาในการเดินรถหรือการให้บริการที่เหมาะสม  ไม่ทิ้งช่วง
นานเกินไปจนทำให้ผู้โดยสารรอนานมากเกินไปหรือบ่อยเกินไปจนไม่มีผู้โดยสาร ความรวดเร็วในการเดินทางรวมทั้ง
ความสามารถในการรักษาเวลา ความตรงต่อเวลา 

5) การเอาใจใส่นักท่องเที่ยว (Customer Care) หมายถึง ความคำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้โดยสาร เช่น 
ความสะอาดและถูกสุขลักษณะของที่นั ่ง ห้องน้ำ พื้น และที่เก็บสัมภาระ การบริการอาหารและเครื่องดื่มบน
ยานพาหนะ การมีสถานที่แยกกันต่างหากระหว่างผู้สูบบุหรี่และไม่สูบ  และการมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราความสงบ
เรียบร้อยและรับเรื่องราวร้องทุกข์บนยานพาหนะ รวมทั้งการให้ส่วนลดสำหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจำ เป็นต้น 

6) ความสะดวกสบาย (Comfort) หมายถึง ความเอาใจใส่ในการจัดให้บริการอันสะดวกสบายแก่
ผู้โดยสาร ทั้งด้านกายภาพ เช่น เบาะนั่ง ช่องว่างสำหรับการเหยียดเท้า การออกแบบห้องโดยสารให้เหมาะสำหรับ
สรีระของมนุษย์ การปรับอุณหภูมิและความชื้นในห้องโดยสารให้พอเหมาะ  และความเงียบสงบในการเดินทาง  
เป็นต้น 
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7) ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การปราศจากอุบัติเหตุในการแล่นไปของยานพาหนะ รวมถึง 
ไม่มีอุบัติเหตุในห้องโดยสาร ไม่มีการร่วงหล่นของสิ่งของสัมภาระมาโดนผู้โดยสาร การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ในห้องโดยสาร และการมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น 

8) ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendliness) หมายถึง การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนน็อกไซด์ การไม่ใช้ก๊าซคลอรีนอันจะทำลายโอโซนใน 
ชั้นบรรยากาศ การไม่ปล่อยขยะและของเสียออกไปจากยานพาหนะโดยไม่ผ่านการบำบัด  การใช้พลังงานทดแทน 
รวมทั้งการไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้คนที่อาศัยอยู่ระหว่างเส้นทางที่ยานพาหนะแล่นผ่านไป 

9) แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ งานเทศกาล หรือสิ่งสำคัญที่
นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมชม ซึ่งสิ่งเหล่านั้นทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนเมือง
ท่องเที่ยวนั้น หากปราศจากแม่เหล็กดังกล่าวก็อาจจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากนัก แม่เหล็กนี้ทำหน้าที่ก่อให้เกิด
การเคลื่อนที่ของสรรพสิ่งเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เข้ามาเพื่อบริการ
นักท่องเที่ยว 

10) ถนนคนเดิน หมายถึง ย่านหรือถนนที่ปิดการจราจรไม่ให้มียานพาหนะผ่านสัญจร เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้คนเดินเท้าได้ท่องเที่ยวรอบบริเวณสำคัญของเมืองและซื้อสินค้า 

11) จุดทำเงิน หมายถึง สถานที่ บริการ หรือย่านที่จัดไว้สำหรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ด้วยการ
คาดการณ์แล้วว่านักท่องเที่ยวจะมีอารมณ์อย่างไรเมื่อมาถึงจุดนั้น เช่น ตื่นเต้น เมื่อยล้า หิวกระหาย หรือต้องการ 
รีบแสวงหาสิ่งของเพื่อไปเป็นของฝากก่อนที่จะจากเมืองนั้นไป เป็นต้น 

12) การสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทาง หมายถึง การทำให้การท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียงแต่
การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการสร้างความเพลิดเพลินใจ เช่น การจัดเส้นทางผ่าน
สถานที่อันสวยงาม การจัดกิจกรรมบนยานพาหนะ การเสิร์ฟอาหารชั้นเลิศบนยานพาหนะ เป็นต้น 

2.  การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)  
 การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) เป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งของ

องค์กรชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที ่ยว  ในขณะเดียวกัน  
ในภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เข้าไปมีบทบาทในการสร้างคุณภาพใหม่ของ
การท่องเที่ยวให้มีความหมายมากกว่าการพักผ่อน ความสนุกสนาน และความบันเทิง หากได้เปิดมิติของการ
ท่องเที่ยวเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเคารพคนในท้องถิ่น  

 หลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาชุมชนมีหลักการ คือ ชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรในท้องถิ่น ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง
และตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง การยกระดับคุณภาพชีวิต มีความยั่งยืนทางด้าน
สิ่งแวดล้อม คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม เคารพในวัฒนธรรม
ที่แตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น และมีการกระจายรายได้สู่
สาธารณประโยชน์ของชุมชน การที่จะให้ชุมชนดำเนินการท่องเที่ยวตามหลักการดังกล่าวข้างต้น  มีความจำเป็น 
จะต้องเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ต้อง
รณรงค์กับคนในสังคมให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยวทั่วไป กระตุ้นให้คนในสังคม
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เห็นความสำคัญและเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน นอกจากนี้   
ยังเป็นการเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็น
กำลังใจหรือสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานอนุรักษ์ทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1.  ขอบเขตการศึกษา : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ในลักษณะกลไก

การจัดการพื้นที่ โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหาครอบคลุม แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว แนวคิดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย คือ 
มกราคม – พฤศจิกายน 2562 โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตัวบุคคลในชุมชน 
และตัวแทนหน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ประธานการท่องเที่ยวหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทน
ชุมชน ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ  ได้แก่ การ
ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ค่ายซ้อมรบพิเศษประตูผา พัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และนักท่องเที่ยว  

2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ

ระดับประเทศ จังหวัด และชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการ OTOP นวัตวิถี ที่หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามี
ส่วนสนับสนุนอย่างมาก ศึกษาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ.2559 -2563 โดยกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ข้อมูลด้าน
นโยบายของจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงถึงระบบโซ่อุปทาน โครงสร้างตลาด การพัฒนาและ
เจริญเติบโตของโซ่อุปทานการบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยในอดีต นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงการเข้ามาใช้บริการ
ของนักท่องเที่ยว จนถึงข้อมูลที่ใช้ได้จากการรวบรวมข้อมูลและสถิติจากเอกสารที่มีการเผยแพร่ของหน่วยงาน
ราชการที่สำคัญของ ทั้งในระดับประเทศ ต่างประเทศ และระดับภูมิภาค  

 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ได้จาก การสำรวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
ทำกิจกรรมกลุ่ม การทำ Focus Group การสนทนากลุ่ม การทำเวทีพูดคุยแบบไปไม่เป็นทางการ ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง แล้วมาจัดเรียงความสำคัญของแต่ละ
ประเด็น แล้วจึงนำไปวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน SWOT/TOWS เพื ่อกำหนดแผนกลยุทธ์ 
(Strategy) การพัฒนากลไกการจัดการโลจิสติกส์และเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดทำประชาพิจารณ์แผน  
การทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน การทำเวทีถอดบทเรียนการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว 

3.  ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 
 3.1 สำรวจระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านการให้บริการ ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการ  

โลจิสติกส์การท่องเที่ยว สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์/บริการการท่องเที่ยว 
รวมถึงความพร้อมในการให้บริการของสถานประกอบการต่างๆ ที่เกี ่ยวข้อง โดยการสำรวจภาคสนาม ( Field 
Survey) ซึ่งทีมวิจัยได้ทำการลงพื้นที่สำรวจและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการสังเกต (Observation) และการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากการลงพื้นที่ รวมถึงการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ 
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 3.2 นำเสนอแผนการพัฒนาโลจิสติกส์การท่องเที่ยว การจัดทำเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน สร้างความเข้าใจให้ผู้ใช้ประโยชน์ และพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ สรา้งกลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารในชุมชน  

 3.3 ทดสอบเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ถอดบทเรียนสะท้อนกลับ และข้อเสนอแนะ
เชิงพัฒนาและเชิงนโยบายต่อการเตรียมความพร้อมในเชิงรุก 

 3.4 จัดอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่น ตั้งกลุ่มภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวชาติพันธุ์จังหวัดลำปาง และทำ
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

4.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล : งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ใน
ลักษณะกลไกการจัดการพื้นที่ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย 5 วิธี ได้แก่ การสำรวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมการถอดบทเรียน  

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล : จากแบบสำรวจและสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยได้นำมาถอดองค์ความรู้และวิเคราะห์
ร่วมกัน และจัดทำ SWOT/TOWS แผนพัฒนาพื้นที่ เส้นทางการท่องเที่ยว หลังจากนั้น นำข้อมูลไปทำประชาพิจารณ์ 
กับชุมชน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปคืนข้อมูลกับชุมชนอีกครั้งหนึ่ง เป็น
การตรวจสอบแบบสามเส้า ตามหลักของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  

 จากแนวคิดดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้นำไปจัดทำกรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง การพัฒนากลไก
การจัดการโลจิสติกส์และเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน สรุปได้ดังแผนภาพที่ 1 เริ่มจากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด
การท่องเที่ยวโดยชุมชน โลจิสติกส์การท่องเที่ยว และแนวคิด OTOP นวัตวิถี การลงพื้นที่สำรวจทุนชุมชน เส้นทาง
สัญจร การขนส่งนักท่องเที่ยว และทรัพยากรการท่องเที่ยว จากนั้นทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำชุมชน สัมภาษณ์กลุ่ม 
และจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว 
ทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนและถอดบทเรียน จัดตั้งกลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นกลไกการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เกิดผลลัพธ์เชิงการพัฒนาพื้นที่ และผลลัพธ์เชิงนโยบาย ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานราก 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 
ผลจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ  
ระยะที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์ ทีมนักวิจัยและผู้นำชุมชนร่วมกันวางแผนสำรวจเส้นทางและแหล่ง

ท่องเที่ยวชุมชน นักวิจัยสำรวจวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของโลจิสติกส์การท่ องเที่ยว ศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ผลการวิเคราะห์สถานการณ์  ด้วยแบบวัดความพร้อมของโลจิสติกส์
การท่องเที่ยว ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว  

คณะนักวิจัยได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเดินรถจากตัวเมืองลำปางไปถึงปลายทางบ้านบ้านจำปุย อ.แม่เมาะ 
จ.ลำปาง สามารถเดินทางได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) รถโดยสารประจำทาง : รถตู้ประจำทาง คิวรถตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวะ
ศึกษา จังหวัดลำปาง บนถนนเส้นทางสายลำปาง –งาว เวลารถออกทุก 40 นาที ระหว่าง 06.50-17.00 น.  
ค่าโดยสารคนละ 49 บาท มีรถตู้สภาพค่อนข้างใหม่จำนวนพอสมควรรอคิวอยู่ ผู้โดยสารรอไม่นาน รถออกตรงตาม
เวลาที่แจ้ง ราคาสมเหตุสมผล มีป้ายแจ้งราคาอย่างชัดเจน สามารถแจ้งจุดที่ต้องการลงรถได้ตลอดเส้นทาง 2) รถสี่ล้อ 
รับจ้าง (เหมา) : คิวรถตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวะศึกษา จังหวัดลำปาง เหมาไปบ้านจำปุย (ไป-กลับ) ราคา 800 บาท  

แนวคิดการท่องเที่ยว       

โดยชุมชน (CBT) 

แนวคิดโลจิสติกส์         

การท่องเที่ยว 

แนวคิด OTOP  
นวัตวิถ ี

ทุนมนุษย ์

ทุนสังคม 

ทุนกายภาพ 

ทุนธรรมชาต ิ

ทุนการเงิน ทุนชุมชน 

การพัฒนาศักยภาพและความพร้อม 
ของการจัดการท่องเทีย่วโดยชุมชน  

ด้วยกระบวนการ PAR 

ผลลัพธ์เชิงนโยบาย 

นำไปสู ่

1.ศักยภาพ/ความพร้อมด้าน 

Logistics การท่องเที่ยว 

2.เส้นทาง/โปรแกรมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

3.การจัดการกลุม่ชุมชนเพ่ือ

รองรับการท่องเที่ยว 

ผลลัพธ์เชิงการพัฒนาพื้นที ่

ผลลัพธ์เชิงพัฒนา           

นำไปสู่ผลลัพธเ์ชิงนโยบาย 

นำไปสู ่

การยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
และเศรษฐกิจฐานราก 

- โครงสรา้งพื้นฐานได้รบัการพัฒนา 
- เกิดเส้นทาง/โปรแกรมการทอ่งเทีย่วแนวใหม ่
- คนในพื้นที่มทีักษะด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
- คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทอ่งเทีย่ว 
 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามแนวอัตวิถี 
บ้านจำปุย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 
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เป็นรถสี่ล้อรับจ้าง จอดรอผู้โดยสารไม่ประจำทางอยู่ตรงข้ามถนนของคิวรถตู้งาว ราคาเหมาไป-กลับสามารถต่อรอง
กับผู้ให้บริการได้ 

คณะนักวิจัยได้ลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกับตัวแทนของชุมชนบ้านจำปุย คณะวิจัยได้ทำ
การประชุมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การลงสำรวจพื้นที่ และได้วางแผนการเดินทางสำรวจร่วมกับตัวแทนชุมชน โดยให้
ตัวแทนชุมชนนำเสนอทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว หรือบางแห่งอาจจะยังไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่เป็นแหล่งที่ชุมชน
ต้องการผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป ตามหลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ 

ผาปักธง : อยู่ติดกับถนนหลวง เป็นภูเขาและหน้าผาสูงเห็นยอดเขาได้ชัดเจน เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่
ชุมชนนำเสนอ ไม่มีเส้นทางเดินป่าที่ชัดเจนต้องให้พรานป่านำเข้าไป เส้นทางเดินค่อนข้างรกด้วยกิ่งไม้ เป็นภูเขาหิน 
มีความชันหินแหลมคม นักเดินทางต้องสวมใส่เสื้อผ้ารัดกุม รองเท้าพื้นหนา สวมถุงมือกันหินบาด นักท่องเที่ยวต้องมี
ความพร้อมด้านสภาพร่างกาย ตลอดทางเดินขึ้นเขาไม่มีจุดพัก เส้นทางค่อนข้างอันตรายควรมีระบบป้องกันความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว บนยอดผาทัศนียภาพสวยงาม มองเห็นภูเขาใกล้เคียงและตัวหมู่บ้านชัดเจน เหมาะ
สำหรับการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยแห่งใหม่ แต่ควรเพิ่มระบบความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

ศาลเจ้าพ่อประตูผา : เป็นแหล่งสักการะของผู้ที่ศรัทธาเจ้าพ่อประตูผา มีตำนาน เรื่องเล่า ความเชื่อของ
ชาวจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง 

ภาพเขียนสีโบราณ : ภาพเขียนสีโบราณบนหน้าผาเก่าแก่ จำนวน 7 ภาพ เขียนด้วยสีแดง เป็นรูปภาพ
ต่างๆ ของผู้คนในสมัยอดีต เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดูแลโดยค่ายซ้อมรบพิเศษประตูผา 

ตลาดนัดชุมชน : ตลาดนัดขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาล พืชสมุนไพร กาแฟ  
ของฝากของที่ระลึก เปิดจำหน่ายทุกวัน 

ถ้ำผาฮุ ้ง : อยู ่ด้านหลังของผาปักธง สามารถเดินไปจากผาปักธง หรือเดินป่าต่อจากภาพเขียนสีได้ 
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นถ้ำขนาดเล็ก ทางตัน ใช้เป็นที่พักของทหารซ้อมรบค่ายประตูผา ปัจจุบันยังไม่ได้
รับการสำรวจ 

สวนผลไม้ลุงเชียร และสวนผลไม้ใกล้เคียง : สวนผลไม้ลุงเชียร บ้านปงผักหละ มีทั้งผลไม้พื้นถิ่น เช่น ฝรั่ง 
ชมพู่ ข้าวโพด และผลไม้ต่างถิ่นที่นำมาปลูกที่บ้านจำปุย และได้ผล เช่น ลองกอง ทุเรียน เป็นต้น มีบริเวณกางเต็นท์นอน  
โฮมสเตย์ ธารน้ำ ทิวทัศน์สวยงามด้วยสวนผลไม้ นอกจากสวนลุงเชียรแล้ว สวนผลไม้บริเวณใกล้เคียงมีจำนวนมาก  
ส่วนใหญ่ปลูกฝรั่ง ผลไม้ขึ้นชื่อของบ้านจำปุย เนื่องจากมีรสหวาน กรอบอร่อย อีกทั้ง สวนส้มสายน้ำผึ้ง กล้วยหอมทอง  
แก้วมังกร เป็นต้น 

แต่เส้นทางเข้าสวนเป็นหลุมเป็นบ่อค่อนข้างลำบากสำหรับรถยนต์ทั่วไป ต้องใช้ยานพาหนะของชุมชน  
ไม่มีป้ายบอกเส้นทางที่ชัดเจนจึงต้องมีคนในชุมชนนำทาง แต่ผู้ใหญ่บ้านมีแผนปรับเส้นทางสัญจรโดยนำหินมาถม 
พื้นถนนให้เรียบ การเข้าชมต้องขออนุญาตเจ้าของสวนผลไม้ก่อนทุกครั้ง เนื่องจากชุมชนยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยว
เข้าชมตามอัธยาศัย 

ระยะที่ 2 พัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาโลจิสติกส์และเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทีมนักวิ จัยได้นำ 
ข้อค้นพบจากการสำรวจ สัมภาษณ์ สังเกต ไปประชุมหารือร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) และนำมากำหนดกลยุทธ์ TOWs Matrix (ดังตารางที่ 1) 
เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านจำปุย และนำแผนดังกล่าวไปจัดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อคืนข้อมูลให้ชุมชม ว่ามีความ
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ถูกต้อง และในบางข้อความที่ชุมชนไม่เห็นด้วยจะทำการปรับแก้ไข พร้อมกันนี้ทางคณะผู้วิจัยได้นำผลการวิเคราะห์ 
SWOT และการวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว มาออกแบบโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว เป็น 2 แบบให้เลือกคือ One day trip และ Two days and one night trip และนำไปหารือกับกลุ่ม
การขนส่งและท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อปรับแก้ไขและทำโปรแกรมร่วมกัน พร้อมกับกำหนดราคาค่าบริการต่างๆ 
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ ค่าบริการรถชุมชน ค่าอาหาร ค่าชมการแสดง ค่านำเที่ยว เป็นต้น ภายใต้ 
กฎกติกาของกลุ่มในการใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะร่วมกัน โดยมีการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่กลุ่ม 
โดยหักรายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ 20  

 
 

ตารางท่ี 1 การกำหนดกลยุทธ์ TOWS Matrix บ้านจำปุย  
การกำหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) ของบ้านจำปุย 

SO กลยุทธ์เชิงรุก 
1. บ้านจำปุยเป็นพื้นที่ติดถนนหลักและมีรถประจำ

ทาง ดังนั้นควรผลักดันในการพัฒนาจุดขึ้นและลง
รถ จุดจอดรถโดยสารประจำทาง และประชาสัมพันธ์ 
แหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว  

2. ผลักดันให้บ้านจำปุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ศึกษาธรรมชาติ ผจญภัย และ วิถีชีวิตชาติพันธุ์ 

3. ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณตลาดศาลเจ้าพ่อประตูผา  
รวมถึงการจัดการต่างๆ รวมถึงผลักดันเพื่อให้เป็น
จุดจอดพักรถ มีการอำนวยความสะดวกสำหรับ 
ผู้พัก เช่น ห้องน้ำสะอาด ร้านอาหาร ร้านกาแฟ   

4. สนับสนุนการพัฒนา บริเวณแนวทางถนนสาย
หลัก เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง และควรมี
จุดชมวิวระหว่างจอดพักรถที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัส
ความสวยงามของธรรมชาติ 

WO กลยุทธ์เชิงพัฒนา 
1. ควรจะมีร้านขายอาหาร อาทิ ร้านอาหารตามสั่ง

เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะแวะมาท่องเที่ยว
ภายในหมู่บ้าน  

2. ควรจะมีป้ายบอกทางสถานที่ท่องเที่ยว หรือ ป้าย
แสดงจุดให้บริการข้อมูลท่องเที่ยว  

3. ควรจะมีเจ ้าหน้าที ่ให้บริการข้อมูลท่องเที ่ยว
ประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและมี
การจัดเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ   

ST กลยุทธ์เชิงรับ 
1. ควรส่งเสริมการท่องเที ่ยวอัตวิถีและควรมีผู ้ให้

ข้อมูลหรือสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่
ในหมู่บ้าน  

2. เน ื ่องด้วยบ้านจำปุยเป็นแหล่งท่องเที ่ยวเชิง
ธรรมชาติ ผจญภัย ดังนั้นทางผู้ให้บริการท่องเที่ยว
จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว รวมถึงยาสามัญต่างๆ  

WT กลยุทธ์เชิงพลิกแพลง 
1. เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูล ให้ความรู้

และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูล เรื่องการ
จัดเก็บ การรวบรวมข้อมูล การใช้ฐานข้อมูลการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้กลุ่มผู้นำเที่ยวได้นำไปใช้ 

2. จัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและให้ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
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ระยะที่ 3 ทดสอบการขนส่งนักท่องเที่ยว เส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทีมนักวิจัยร่วมกับ
ชุมชนบ้านจำปุย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทดสอบระบบการขนส่งนักท่องเที่ยว เส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนขึ้นในรูปแบบของ One day trip เพียงรูปแบบเดียวเพื่อเป็นการฝึกกระบวนการจัดการการสร้างประสบการณ์
การจัดการท่องเที่ยวในเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ 2 วัน 1 คืน ต่อไปในการทดสอบครั้งหน้า 
โดยเป็นการทดสอบกลไกการทำงานของกลุ่มการขนส่งและท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านจำปุย และการขับเคลื่อนกลไก
โดยกลุ่มการท่องเที่ยวและคนในชุมชน โดยเกิดกระบวนการทำงานตามภาพที่ 2  

 

 
 

ภาพที่ 2 กระบวนการทำงานของกลุ่มการขนส่งและนำเที่ยวโดยชุมชนเพื่อทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
โปรแกรมและเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านจำปุย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 
คณะนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา พัฒนาชุมชน อ.แม่เมาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ 

โลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวนรวม 25 คน ได้ลงพื้นที่บ้านจำปุย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในวันจันทร์ที่ 16 
ธันวาคม 2562 เพื่อทดสอบกลไกการจัดการและเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน สรุปรายละเอียดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว และถอดบทเรียนจากการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ดังนี้  

 
 
 
 
 

การประชุมผู้นำกลุ่มขนส่งและท่องเที่ยว ผู้ใหญ่บ้าน 
ประธาน/รองประธานการท่องเที่ยว หัวหน้ากลุ่มต่างๆ  
ร่วมกับนักวิจัย โดยมี ทหาร ครู พัฒนาชุมชน การ

ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

แผนการพัฒนาโลจิสติกส์และเส้นทางท่องเที่ยว
โดยชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมและอำนวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเข้าถึงพื้นที่ 

วางแผนแบ่งหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

- โปรแกรมการท่องเที่ยว และผู้นำเที่ยว  
- กิจกรรมเปิดบ้านขมุ เรื่องเล่าวิถีชีวิต  
- ภูมิปัญญาจักสานขมุ 
- จัดเตรียมสถานที่ 
- อาหารและเครื่องดื่ม 
- การแสดงวัฒนธรรม ร้องเพลงขมุ   
- จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
- การคิดต้นทุน และการจัดสรรผลประโยชน์ 

ชุมชนร่วมใจพัฒนา 

- ร่วมแรงพัฒนาถนนทางเข้าสวน 
- จัดผู้นำเที่ยวท้องถิ่น ให้ความรู้เรื่องการเกษตร 
ปลูกผลไม้ประจำถิ่น เช่น ฝร่ังจำปุย สัมสายน้ำผึ้ง 
- ร ่วมก ันทำความสะอาดพื ้นท ี ่  วางแผนการ
นำเสนอเรื่องเล่า ผ่านเสียงเพลงภาษาขมุ 
-ทหารจากค่ายซ้อมรบพิเศษประตูผา ช่วยเป็น
วิทยากรแนะนำภาพเขียนสี และตำนานเจ้าพ่อ
ประตูผา 
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โปรแกรมท่องเที่ยว 
บ้านจำปุย ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

“ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงวัฒนธรรม” 
แพ็คเกจ 1 (1 วัน) 

เวลา กิจกรรม 
08.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
09.00 น. สักการะเจ้าพ่อประตูผา ฟังตำนานเรื่องเล่าของเจ้าพ่อประตูผา 

เลือกซื้อสินค้าสมุนไพร สินค้าทางการเกษตรของชาวบ้าน จิบชาและกาแฟดอยแม่ส้าน 
09.30 น. ชมภาพเขียนสีโบราณ  
10.30 น. นั่งรถชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตของชุมชนบ้านจำปุย บ้านห้วยตาด และเดินทางไปยัง

หมู่บ้านโฮมสเตย์ ชมวิถีชาติพันธุ์ “ขมุ” บ้านห้วยตาด ดูการสาธิตการจักสาน ชมบา้น
ขมุสร้างโดยภูมิปัญญาดั้งเดิม การสร้างบ้านโดยไม่ใช้ตะปู  

12.00 น. รับประทานอาหารเมี่ยน ที่ บุญมากโฮมสเตย์ 
13.00 น. เดินทางออกไปยัง สวนผลไม้ในหมู่บ้าน เพื่อ ชิม ชม ช็อป ผลไม้ตามฤดูกาล 
15.00 น. กิจกรรมถอดข้อมูลจากการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
16.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
ค่าใช้จ่าย 

 
1. ค่ารถรับส่งท่องเที่ยว 500 บาท/คัน   
2. ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท/คน/มื้อ 
3. อาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท/คน 
4. ค่าไกด์ ประจำแหล่งท่องเที่ยว 500 บาท/ครั้ง 
หมายเหตุ จำนวนนักท่องเที่ยว 10 คน/ครั้ง ราคารวม 3,800 บาท  

 
ถอดบทเรียนจากการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านจำปุย อ.แม่เมาะ 
จากการสนทนากลุ่มในประเด็นการพัฒนาโลจิสติกส์และเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน กับผู้นำชุมชน 

และกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน การสังเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูลให้กับชุมชน ผลการถอดบทเรียนสรุปได้ดังนี้  
1. โปรแกรมการท่องเที่ยว จุดเด่นของโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ 1 วัน (One day trip) คือการศึกษา

ประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อประตูผา ความเป็นมาของชาติพันธุ์ขมุ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเริ่มจากการนัดที่
จุดนัดพบ ณ ศาลเจ้าพ่อประตูผา ฟังประวัติความเป็นมา ตำนานเรื่องเล่าของเจ้าพ่อประตูผา โดยวิทยากรทหารจาก
ค่ายซ้อมรบพิเศษประตูผา สักการะเจ้าพ่อประตูผา และเดินชมภาพเขียนสีโบราณ ซึ่งมีทั้งหมด 7 ภาพจารึกบนผนัง
หน้าผาหินปูน พร้อมฟังบรรยาย จากนั้นเดินชมตลาดชุมชน เลือกซื้อสินค้าสมุนไพร สินค้าทางการเกษตรของ
ชาวบ้าน จิบชา และชิมกาแฟสดดอยแม่ส้าน หลังจากนั้นเดินทางไปยังหมู่บ้านจำปุยชมทัศนียภาพในหมู่บ้าน  
วิถีชีวิตชนเผ่า ซึ่งที่บ้านจำปุยประกอบด้วย 4 ชาติพันธุ์อยู่ร่วมกัน ได้แก่ ปาเกอะญอ เม่ียน ขมุ คนเมือง และเดินทาง
ไปยังหมู่บ้านโฮมสเตย์ ชมวิถีชาติพันธุ์ “ขมุ” บ้านห้วยตาด ฟังเรื่องเล่าความเป็นการของการย้ายถิ่นฐานบ้านเกิด 
การขับร้องเพลงวันคริสต์มาสของชาวขมุ ชมการสาธิตการจักสานไม้กวาด ชมบ้านขมุสร้างโดยภูมิปัญญาดั้งเดิมเป็น
การสร้างบ้านโดยไม่ใช้ตะปู และรับประทานอาหารกลางวันแบบชาวเมี่ยน ที่บุญมากโฮมสเตย์ หลังจากรับประทาน
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อาหารเสร็จ นักท่องเที่ยวขึ้นยานพาหนะของชุมชน รถกระบะยกสูง เพื่อเข้าชมสวนผลไม้ตามฤดูกาล ได้แก่ ฝรั่งจำปุย  
ซึ่งมีชื่อเสียงของหมู่บ้านว่ามีรสชาติหวาน กรอบอร่อย ส้มสายน้ำผึ้ง แก้วมังกร กล้วยหอมทอง เป็นต้น รับฟังการ
บรรยายวิธีการปลูกพืชการเก็บเกี่ยวผลผลิต การควบคุมคุณภาพ พืชปลอดสารเคมี พร้อมกับชิมผลไม้สดจากไร่ และ
ซื้อผลผลิตตามอัธยาศัย 

2. การควบคุมเวลา คณะเดินทางได้เดินทางถึงก่อนเวลานัดหมายประมาณ 30 นาที ทำให้มีการเปลี่ยน
แผนการเล็กน้อย โดยให้นักท่องเที่ยวได้ชิมชา กาแฟ และสวมใส่ชุดชาติพันธุ์และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อน และ
บางส่วนได้ไปสักการะศาลเจ้าพ่อประตูผาล่วงหน้า ทำให้เมื่อถึงกำหนดเวลา 9.00 น. มีการปรับเปลี่ยนกำหนดการ
เล็กน้อย แต่ผู้นำเที่ยวจากค่ายประตูผา ได้จัดเวลาในการนำเที่ยวและบรรยายได้ตรงตามกำหนดเวลาพอดี ในส่วน
โปรแกรมอื่นๆ สามารถทำได้ค่อนข้างตรงตามกำหนดเวลาที่ได้วางไว้ แต่พบว่าเวลาค่อนข้างเหลือยังสามารถจัด
โปรแกรมเพิ่มได้อีกเพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกคุ้มค่ากับการได้มาท่องเที่ยว  

3. ผู้นำเที่ยว มีผู้นำเที่ยวหลายคนช่วยประสานงานกัน เช่น เจ้าของร้านกาแฟดอยแม่ส้าน (ไกด์หมู) ทหาร
จากค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนขมุ เจ้าของสวนผลไม้ และมีกลุ่มการขนส่งให้บริการรถกระบะ
นำคณะเดินทางเข้าชมสวนผลไม้ และทุกคนสามารถประวัติความเป็นมาของชาติพันธุ์ แหล่งท่องเที่ยว การทำ
การเกษตร ได้อย่างครบถ้วนคล่องแคล่ว  

4. การจัดการกลุ่มท่องเที ่ยว ก่อนการลงทดสอบพื้นที ่ นักวิจัยได้ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ได้แก่ 
ผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้นำชุมชน ประธานการท่องเที่ยวชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่หมู ่บ้านจำปุย เพื่อร่วมกันหารือ
เตรียมการโดยมีการวางแผน การแบ่งงาน ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ อาทิ การประสานงานค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา 
ผู้นำชาติพันธุ์ขมุ เจ้าของส่วน กลุ่มการขนส่งนักท่องเที่ยวหมู่บ้าน เมนูรายการอาหารกลางวัน อาหารว่าง การคิด
ค่าใช้จ่าย การคิดค่าตอบแทน เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าไกด์ เงินที่จัดสรรเข้ากลุ่มการท่องเที่ยว เป็นต้น จากการลง
พื้นที่ พบว่า มีการจัดการเรื่องต่างๆ เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้ค่อนข้างดี ตรงตามแผน เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านเป็น
แกนนำการท่องเที่ยวชุมชนที่มีคณะกรรมการหมู่บ้านค่อนข้างเข้มแข็ง และยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี
ภายนอก เช่น ค่ายประตูผา พัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ และสื่อจากไทยรัฐและช่อง 7 มาทำข่าว ระหว่างการลง
ทดสอบพื้นที่ท่องเที่ยวอีกด้วย 

5. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว กำหนดจำนวนไม่เกิน 10 คน/ครั้ง รวม 3,800 บาท ประกอบด้วย 1) ค่ารถ 
รับส่งท่องเที่ยว 500 บาท/คัน 2) ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท/คน/มื้อ 3) อาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท/คน 4) ค่าไกด์  
ประจำแหล่งท่องเที่ยว 500 บาท/ครั้ง ในการทดสอบเส้นทางครั้งนี้ มีจำนวน 30 คน ใช้รถรับส่งชุมชน 3 คัน ไกด์  
3 คน รวมชุมชนมีรายได้จากการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวท้ังสิ้น 6,900 บาท  

6. อื่นๆ การเดินทางจากในตัวเมืองลำปางไปบ้านแม่จำปุย ประมาณ 45 กิโลเมตร ถนนมีสภาพดี มี  
รถสาธารณะทั้งรถเมล์ รถทัวร์ รถตู้ รถสี่ล้อรับจ้าง ผ่านตลอด เนื่องจากเป็นทางสายหลัก ลำปาง-งาว-พะเยา แต่การ
เดินทางเข้ายังแหล่งท่องเที่ยวบางจุดอาจต้องให้พาหนะของชุมชนเนื่องจากสภาพถนนเป็นหลุมบ่อไม่เรียบ และ 
บางจุดเช่นถ้ำ ปีนผา ต้องเดินเท้าเข้าไป 

มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เดินป่า สำรวจถ้ำ ปีนผา หลากหลาย แต่ยังไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
อย่างเป็นทางการ ส่วนใหญ่จะเป็นที่ทราบกันในหมู่นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ซึ่งติดต่อผ่านคนในชุมชน  เช่น ไกด์หมู 
ซึ่งทำการจัดทริปเป็นการเฉพาะ แหล่งที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงผจญภัยได้แก่ การปีนผาปักธง ซึ่งเป็น
ภูเขาหินปูนสูงประมาณ 700 เมตร อยู่ติดถนนใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน ยังไม่มีป้ายบอกทางและไม่มีทางเดินที่ชัดเจน 
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ต้องใช้พรานป่านำเดินเข้าไปและบริเวณเขาค่อนข้างชัน เป็นก้อนหินแหลมคม ผู้เดินป่าปีนผาต้องสวมถุงมือกันบาด
และรองเท้าเฉพาะที่มีพื้นหนา ต้องมีร่างกายแข็งแรงคล่องแคล่ว ภูมิทัศน์บนยอดผาสวยงาม มองเห็นทิวเขาต่อกัน  
มีพระอาทิตย์ขึ้นด้านหลัง และมีทะเลหมอกในฤดูหนาว แต่ยังต้องได้รับการพัฒนาหลายประการ เช่น ทางเดินป่า 
ราวกั ้น บันได บริเวณจุดพัก การทำทางขึ ้นลงซึ ่งเป็นคนละทางกัน รวมทั้งผู ้นำเที ่ยวที ่ต้องให้คำแนะนำแก่
นักท่องเที่ยวก่อนเดินทาง และแนะนำการนำสัมภาระ เครื่องแต่งกาย เครื่องป้องกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
การรักษาพยาบาลกรณีมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น  

ไม่มีการให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว มีเพียงศาลาหมู่บ้าน มีแผนที่แต่ไม่มีผู้ที่ติดต่อหรือให้ข้อมูลแก่
นักท่องเที่ยวได้ว่า มีแหล่งท่องเที่ยวใดบ้าง มีเทศกาลอะไร ควรติดต่อใคร มีรถนำเที่ยวหรือไม่ ราคาให้บริการเท่าใด 
เป็นต้น  

ผู้นำชุมชนเป็นกำลังสำคัญในการร่วมคิดร่วมวางแผน เป็นผู้เอื้อให้เกิดการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความร่วมมือระหว่างผู้นำทางโครงสร้าง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานท่องเที่ยวหมู่บ้าน ผู้นำทาง
ความคิด ผู้นำชาติพันธุ์ ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ พัฒนาชุมชน ค่ายฝึกรบ
พิเศษประตูผา การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง สื่อมวลชนท้องถิ่น (ไทยรัฐ และ ช่อง 7) เป็นต้น  

ระยะที่ 4 : ผลกระทบและความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง 
การวิจัยครั้งนี้ทำให้ผู้นำชุมชนได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์ป่าไม้ เกิดความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 
ถนนหนทาง แหล่งท่องเที่ยว มีการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เน้นความเป็นชาติพันธุ์ ทำให้เห็นวัฒนธรรม 
ประเพณี ที่เกี่ยวข้องระหว่างคนกับป่า ทำให้ผู้นำชุมชนรับรู้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติหากทุกคนเอาแต่ใช้ประโยชน์แต่
ขาดการดูแล ขาดจิตสำนึกและความรู้สึกเป็นเจ้าของ แต่หากไม่คงไว้ซึ่งการอนุรักษ์จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ  
หมดไปในอนาคต นอกจากนี้การจัดการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการถอดบทเรียน เป็นการจัด
ประสบการณ์ให้กลุ่มการท่องเที่ยวได้ทดลองปฏิบัติการจริง การวางแผนการจัดกิจกรรม การวางแผนค่าใช้จ่าย การ
วางแผนกำลังคน และสร้างความเป็นผู้นำให้แก่ผู้นำกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนเปลี่ยนจากบทบาทพัฒนาชุมชน
ในฐานะผู้ร่วมทำ เป็นผู้นำในการคิดและทำกิจกรรมชุมชนด้วยตนเอง 

การพัฒนากลไกการจัดการโลจิสติกส์และเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
แม้ว่าเดิมทีสมาชิกในหมู่บ้านได้มีการจัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยว และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ แล้ว แต่เนื่องจาก

ภาครัฐไม่ได้มีติดตามการดำเนินงานของกลุ่มท่องเที่ยวอย่างชัดเจนจึงทำให้ไม่เกิดการขับเคลื่อนของกลไกการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม นักวิจัยร่วมกับตัวแทนชุมชนบ้านจำปุยจึงได้ร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชน หมู่บ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน และ หมู่บ้านโป่งน้ำร้อน อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา
ใหม่โดยประกอบด้วยสมาชิกที่มีความพร้อมและสมัครใจที่จะขับเคลื่อนกลไกการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้น คือ “ภาคี
เครือข่ายการท่องเที่ยวชาติพันธุ์จังหวัดลำปาง” หรือชื่อภาษาอังกฤษ “Lampang Ethnic Tourism Association: 
LETA” และได้เลือกประธานคณะกรรมการภาคีเครือข่ายฯ โดยการรวมกลุ่ม 3 หมู่บ้านนี้ มีโครงสร้างชัดเจน มีรอง
ประธานกรรมการ 3 ฝ่าย โดยรองประธานคนที่ 1 จะมีหน้าที่ดูแลงานการตลาด ประชาสัมพันธ์ และประสานงาน
กลุ ่มอาชีพ รองประธานคนที ่ 2 มีหน้าที ่เลขานุการและงานด้านบัญชีและการเงิน มี หน้าที ่ในการวางแผน  
รองประธานคนที่ 3 มีหน้าที่ดูแลระบบขนส่งนักท่องเที่ยว ระบบสารสนเทศ และคณะกรรมการฯ มีการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน เป็นกลไกที่มีทิศทางในการทำงานที่ชัดเจนหนักแน่น มีการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดกับการ
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ปฏิบัติจริง อีกทั้งมีการจัดตั้งกองทุนจัดสรรผลประโยชน์ที่ชัดเจนลงตัว จะเป็นกลไกในการรับประกันการทำงานใน
อนาคตของชุมชนได้ 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง ผู้นำชุมชน 3 หมู่บ้าน ประธานภาคีเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวชาติพันธุ์จังหวัดลำปาง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาก ารท่องเที่ยว
และธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ทุน
ทางสังคมและฐานทรัพยากรในพื้นที่อันนำไปสู่การอนุรักษ์ สืบทอด และใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นใน
จังหวัดลำปาง รวมทั้งการบูรณาการทำงานร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนถึงการพัฒนาเครือข่ายที่นำไปสู่การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่และท้องถิ่น สามารถสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นต่อไปได้ ดังแสดงแผนภาพการพัฒนากลไกในภาพที่ 3  

 

 
 

ภาพที่ 3 การพัฒนากลไกการจัดการโลจิสติกส์และเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ  
  จังหวัดลำปาง 

 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
หลังจากชุมชนได้เข้าร่วมโครงการวิจัย ซึ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้

ชุมชนและผู้นำชุมชนตระหนักในความสำคัญของการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ดังนี้ 

กลไกเดิม 

มีกลุ่มการท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถ ี                        
- ผู้ใหญ่บ้าน  
- ประธานการท่องเที่ยว 
- คณะกรรมการ  
แต่เป็นเพียงโครงสร้าง     
ยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้
จริง 

การพัฒนา 

- วางแผน/ทำงานร่วมกัน 
(PAR) ทั้งผู้นำเชิงโครงสร้าง 
ผู้นำชุมชน ผู้นำความคิด 
คนในชุมชน ภาคีภายนอก 
- ร่วมกันวิเคราะห์ตนเอง 
(SWOT) วางแผนพัฒนา 
จัดทำโปรแกรมเส้นทาง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน วาง
แผนการจัดการขนส่ง
นักท่องเที่ยว ร่วมพัฒนา
เส้นทางการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างชุมชนท่องเที่ยว
อื่นๆ จากการเข้าร่วม

กลไกใหม่ 

-จัดตั้งกลุ่มภาคีเครือข่าย
การท่องเที่ยวชาติพันธุ์ โดย
ความร่วมมือระหว่าง
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน 
3 หมู่บ้าน: บา้นจำปุย บ้าน
แม่แจ๋ม บ้านโป่งน้ำร้อน   
จ.ลำปาง  
-ทำ MOU กับ สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจบริการ คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   
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1. เกิดการรวมตัวของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกัน คือ “ภาคีเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวชาติพันธุ์จังหวัดลำปาง (LETA)” โดยมีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มีโครงสร้างที่ชัดเจน มีการแบ่ง
บทบาทหน้าที่ มีการจัดทำแผนงาน มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อจัดสรรแบ่งผลประโยชน์ของกลุ่ม โดยมีการหักรายได้ที่
เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  

2. ประสานภาคีภายนอก เช่น บริษัททัวร์นำเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขายโปรแกรม
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับโปรแกรมการท่องเที่ยวหลัก ประสานภาคีชุมชนท่องเที่ยว 3 พื้นที่ หรือการประสานงาน
กับทหารจากค่ายซ้อมรบพิเศษประตูผา เพื่ออนุเคราะห์วิทยากรบรรยายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในป่า การ  
ปีนผา การชมภาพเขียนสี เป็นต้น 

 กลไกที่สำคัญและส่งผลให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อให้เป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนคือ การร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือของ
ผู้นำเชิงโครงสร้าง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานการท่องเที่ยว กลุ่มการท่องเที่ยว และผู้นำทางความคิดหรือผู้นำ
ธรรมชาติที่คนในชุมชนให้การยอมรับ ประกอบกับการร่วมมือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐที่
คอยสนับสนุน และนอกจากนี้ การร่วมมือกับหมู่บ้านอื่นๆ ที่มีอัตลักษณ์ร่วมกันและมีความต้องการการขับเคลื่อน
เพื่อการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกัน ประกอบกับ
มีพี่เลี้ยงนักวิจัยและนักวิชาการจากหน่วยงานภาคการศึกษามาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อนำพากลุ่มไปยังจุดหมายปลายทาง 
นับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรมีการวางแผนกิจกรรมของกลุ่มการท่องเที่ยวบ้านจำปุย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มการ

ขนส่งและท่องเที่ยวโดยชุมชน อาทิ การอบรมผู้นำเที่ยว อบรมเยาวชน อบรมทักษะการเสนอขาย การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ เรียนรู้เรื่องพืชพรรณไม้ในป่า สมุนไพร เป็นต้น  

2. นอกจากนี้ ควรปลูกฝังให้ชุมชนรู้ถึงคุณค่าของตนเอง มีความภาคภูมิในความเป็นชาติพันธุ์ มีความ
สามัคคีกันเกิดขึ้นในกลุ่มที่จัดตั้งขึ้น  
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การสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิส่วนบุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์ 
Knowledge Awareness for Privacy Rights in Social Media 

 
นภาพร ผ่องศร ี

Napaporn Pongsri 

 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในสังคม

ครอบครัวที่เปลี่ยนไป โทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยหลักสำคัญในชีวิตประจำวันของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย  จาก
การเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันนี้ทำให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ยังขาดความรู้ค วามเข้าใจในการใช้งานอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย บทความวิชาการนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิส่วนบุคคลบนสื่อสังคม
ออนไลน์โดยใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิชาการในแวดวงการศึกษาไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 - ปี พ.ศ.2562 
ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลคือ การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของ
เทคโนโลยีทำให้ผู้ใช้ไม่มีความเข้าใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่รู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงพบว่ามีแนวทางใน
การสร้างความตระหนักรู้ดังนี้ สร้างสื่อการเรียนรู้เพื่อประชาสัมพันธ์ตามช่ องทางของสื่อออนไลน์ที่เป็นที่นิยมใน
ขณะนี้ โดยเน้นทั้งเรื่องข้อกฎหมาย ข้อควรระวังและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  

 
คำสำคัญ : ความตระหนักรู้,  สิทธิส่วนบุคคล,  สื่อสังคมออนไลน์ 

 
Abstract 

Nowadays, multimedia technology is advancing all the time. Also family’s pattern and 
relationships are changing inevitably. Mobile devices become more and more essential to people 
from all walks of life. As a result of these rapid changes most of the Netizen, people who use social 
media, are unaware of efficiencies and securities in using these tools. This article is to study in 
raising awareness of privacy on social networks by observing educational literatures between 2555 
BE - 2562 BE. The result shows that the main cause of privacy violation is a rapid change in 
technology affecting clueless users especially on legal aspects. Therefore encouraging users 
awareness can be done by creating instructional media and promoting thru various influential 
online channels paying particular attention to regulation, common laws and ethics in using social 
networks. 
 
Keyword : Knowledge Awareness,  Privacy Rights,  Social Media 
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บทนำ  
องค์การสื ่อสารในประเทศไทยได้เริ ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื ่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สถาปนา "กรมไปรษณีย์และกรมโทรเลข" 
ขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2526 และได้ทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรม
พระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เป็นผู้สำเร็จราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรกต่อมาในปี พ.ศ. 
2441 ได้รวมเป็นกรมเดียวกัน มีชื่อใหม่ว่า “กรมไปรษณีย์โทรเลข” ต่อมาใน ในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2543 โดยมีการโอนกิจการของกรมไปรษณีย์โทรเลข ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สำนักงาน กทช. ในขณะนั้น หรือสำนักงาน กสทช. ในปัจจุบัน) ซึ่งยกเว้นกิจการไปรษณีย์ และเงิน
งบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างที่มีผู้ครอบครองอยู่ ให้โอนไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็น
ผลทำให้กรมไปรษณีย์โทรเลขต้องยุติการทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว (The Journalist Club. 2561) 

ปัจจุบันสำนักงาน กสทช.มีการบูรณาการร่วมกับหลายองค์กรเพื่อพัฒนาการสื่อสารของประเทศไทยให้มี
ความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาการสื่อสารควบคู่มากับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ ซึ่งการพัฒนานี้
รวดเร็วกว่าวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน โดยจะเห็นได้จากการเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์ ตั้งแต่  จดหมาย โทรเลข 
โทรศัพท์ มาสู่การสื่อสารในรูปแบบของ E-Mail และการสื่อสารโดยใช้ Smart Phone (วรเดช จันทรศร, 2562: 
174) และพัฒนามาเป็นแอพพลิเคชั ่นและแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Line, 
Youtube, Tiktok และสื่ออื่น ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในสังคมขณะนี้ ด้วยสื่อที่หลากหลายนี้ ทำให้ผู้คนในสังคม 
มีความสะดวกรวดเร็วในการรับและส่งข้อมูล หลายครั้งที่มักพบว่ามีการกระทำความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 
เช่น การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทจนก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อผู้อื่น การแสดงออกถึงความคิดเห็นส่วนตัวอย่างเปิดเผยทั้งเรื่องชีวิต สังคม การเมือง วัฒนธรรม หรือ
ศาสนา เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงการกล้าแสดงออกของบุคคลมากขึ้น จึงทำให้คนละเมิดเหตุผลส่วนหนึ่งที่ผู้ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ “กล้า” ที่จะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือกระทำความผิดนั้นเพราะตนเองไม่รู้กฎหมายที่เกี่ยว ข้องกับ
สิทธิขั้นพื้นฐาน การไม่รู้ถึงบทลงโทษที่จะได้รับเมื่อมีการกระทำความผิด และเพราะความ “ไม่รู้” จึงทำให้เกิด
พฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิกันและกันอย่างง่ายดาย จึงเป็นเหตุผลหลักของบทความนี้เพื่อมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาการ
ตระหนักรู้ของประชาชนผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้สื่อสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันจัดการข้อมูลให้ได้
อย่างเหมาะสมต่อการนำไปใช้ให้ความรู้ต่าง ๆ  ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหรือ
แนวทางปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง ในการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกทางความคิดต่าง 
ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์มีความเปิดกว้างมาก จนผู้ใช้เข้าใจว่าตนเองสามารถแสดงออกอย่างไรก็ได้โดยคิดว่านั่นคือ
เสรีภาพทางความคิดที่สามารถทำได้ ซึ่งหลายครั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ผู้อื่น ดังนั้นจึง
เป็นเหตุผลที่ประเทศไทยได้กำหนดให้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์และ
กติกาของการอยู่ร่วมกันในสังคมออนไลน์ ในขณะที่ภาครัฐมีข้อมูลมากมายให้กับประชาชนแต่ทำไมประชาชนถึง 
ไม่ตระหนักรู้ถึงสิทธิเสรีภาพดังกล่าว ภาครัฐได้นำสื่อสารสนเทศหรือเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาใช้ใ น
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การให้ความรู้ต่อประชาชนอย่างเพียงพอหรือไม่ จึงเป็นปัจจัยที่ผู้เขียนต้องการนำปัญหาดังกล่าวมาศึกษาหาแนวทาง 
พัฒนาและนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ 

นอกจากเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล แล้วการขยายตัว ของ
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นช่องทางให้ประชาชนในทุกพื้นที่สะดวกที่จะใช้งาน
เชื่อมต่อมายังโลกกว้าง จากอัตราการขยายตัวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของโครงข่ายสื่อสารเพียงครึ่งปีแรกประจำปี 
พ.ศ.2562 จะพบว่าประเทศไทยมีการขยายตัวโครงข่ายสื่อสารในทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาค ทำให้ประชาชนในพื้นที่
ห่างไกลหรือบริเวณชายขอบสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือระบบสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น สะดวกและรวดเร็ว เรียกได้ว่า
ความเจริญลงไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง 

บทความนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อหาวิธีการในการสร้างความตระหนักรู้ของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเน้นเรื่องของ
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและเพื่อจัดการข้อมูลต่าง ๆ โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาในแวดวง
วิชาการ และนำมาปรับใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมต่อการสร้างสร้างความตระหนักรู้ต่อไป 

สังคมออนไลน์ คืออะไร?  
สังคมออนไลน์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Social Media มีความหมายดังต่อไปนี้ คำว่า Social หมายถึง 

สังคม หมายถึงสังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหญ่มากในปัจจุบัน  
ส่วนคำว่า media หมายถึง สื่อ คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วิดีโอ รูปภาพ เพลง เป็นต้น ดังนั้น คำว่า 

social media จึงหมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที ่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทางโดยผ่านอินเทอร์เน็ต  
ในรูปแบบ บทความ วิดีโอ เพลง รูปภาพ  

สื่อสังคมออนไลน์  
สื ่อสังคมออนไลน์เป ็นเครื ่องมือที ่ใช ้ในการสื ่อสารกับบุคคลอื ่นโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(Williamson,Andy 2013: 9 อ้างใน แสงเดือน ผ่องผุฒ, 2556) ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ได้
เป็น 9 ประเภทดังต่อไปนี้  

1. ชนิดเครือข่ายสังคม (Social networking site) เป็นเว็บไซต์ที่บุคคลหรือหน่วยงานสามารถสร้างข้อมูล
และเปลี่ยนข้อมูล (สถานะของตน) เผยแพร่รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว โดยที่บุคคลอื่นสามารถเข้ามาแสดงความ
เห็นชอบ ส่งต่อ เผยแพร่ แสดงความคิดเห็น โต้ตอบการสนทนา หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ตัวอย่างสื่อสังคม
ออนไลน์ชนิดนี้ คือ Facebook, Badoo, Google+, Linkdin, Orkut, Instagram, Youtube 

2. ชนิดไมโครบล็อก (Micro-blog) เป็นเว็บไซต์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความสั้น ในเรื่องที่สนใจเฉพาะ
ด้าน รวมทั้งสามารถใช้เครื่องหมาย #(hashtag) เพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ตัวอย่างสื่อ
สังคมออนไลน์ชนิดนี้ คือ Twitter, Blauk, Weibo, Tout, Tumblr  

3. ชนิดเว็บไซต์ให้บริการแบ่งปันสื่อออนไลน์ (Video and photo sharing website) เป็นเว็บไซต์ที่ให้
ผู้ใช้สามารถฝากหรือนำสื่อข้อมูล รูปภาพ วีดิโอ ขึ้นเว็บไซต์เพ่ือแบ่งปัน แก่ผู้อื่น ตัวอย่างสื่อสังคมออนไลน์ชนิดนี้ คือ 
Flicker, Vimero, Youtube, Instagram, Pinterest 

4. ชนิดบล็อกที่มีสื่อสิ่งพิมพ์เป็นเจ้าของเว็บไซต์ (Blogs hosted by media outlet) เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ใน
การนำเสนอข่าวสารของสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งมีความเป็นทางการน้อยกว่าสื่อสิ่ งพิมพ์ แต่มีรูปแบบความเป็นทางการ
มากกว่าบล็อก ตัวอย่างสื่อสังคมออนไลน์ชนิดนี้ คือ theguardian.com เจ้าของคือหนังสือพิมพ์ The Gardian  
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5. ชนิดวิกิและพื้นที่สาธารณะออนไลน์เพื่อรวบรวมข้อมูลและเอกสาร (Wikis and online collaborative  
space) เป็นเว็บไซต์ที่เป็นพื้นที่สาธารณะออนไลน์เพื่อรวบรวมข้อมูลและเอกสาร  

 ตัวอย่างสื่อสังคมออนไลน์ชนิดนี้ คือ Wikipedia, Wikia  
6. ชนิดกลุ่มหรือพื้นที่แสดงความคิดเห็น (Forums, discussion, board and group) เป็นเว็บไซต์หรือ

กลุ่มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแสดงความเห็นหรือเสนอแนะ มีทั้งที่เป็นกลุ่มส่วนตัวและสาธารณะ  
 ตัวอย่างสื่อสังคมออนไลน์ชนิดนี้ คือ Google Groups, Yahoo Groups, Pantip 
7. ชนิดเกมส์ออนไลน์ที่มีผู้เล่นหลายคน (Online multiplayer gaming platform) เป็นเว็บไซต์ที่เสนอ

รูปแบบการเล่นเกมส์ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเล่นได้คนเดียวหรือเป็นกลุ่ม  
 ตัวอย่างสื่อสังคมออนไลน์ชนิดนี้ คือ Second life, World of Warcraft, ROV, Pub G  
8. ชนิดข้อความสั้น (Instant messaging) การรับส่งข้อความสั้นจากมือถือหรือ SMS (text messaging)  
9. ชนิดการแสดงตนว่าอยู่ ณ สถานที่ใด (Geo-spatial tagging) เป็นการแสดงตำแหน่งที่อยู ่พร้อม

ความเห็นและรูปภาพในสื่อสังคมออนไลน์ ตัวอย่างสื่อสังคมออนไลน์ชนิดนี้ คือ Facebook, Foursquare  
จะเห็นได้ว่าช่องทางในการใช้สื่อออนไลน์มีค่อนข้างมาก แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 

และการเข้าถึงของสื่อเหล่านี้สามารถทำได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลอายุเท่าใดก็ตาม เนื่องจากการตรวจสอบ
หรือยืนยันตัวตนยังคงใช้วิธีการกรอกวัน เดือน ปี ของผู้สมัครซึ่งเป็นผู้กรอกข้อมูลส่วนตัวเอง ฉะนั้นจำนวนผู้ ใช้งาน
สื่อออนไลน์เหล่านี้จะเริ่มตั้งแต่วัยเด็กที่สามารถสื่อสารได้แล้ว โดยเฉพาะเด็กหรือวัยรุ่นในยุคดิจิทัลซึ่งเริ่มใช้งานสื่อ
เหล่านี้ตั้งแต่อายุยังน้อยบางครั้งยังขาดวุฒิภาวะในการตัดสินใจถึงความถูกผิดในการใช้งานสื่อออนไลน์ และด้วย
ความที่วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเหล่านี้เติบโตไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ผู้ใช้งานสื่อเหล่านี้ขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ในการใช้งาน ในส่วนของการกำกับดูแลของภาครัฐเองก็ยังไม่ทั่วถึงหรือมีความเด็ดขาด ขั้นตอนหรือบทลงโทษที่
ดำเนินการได้ค่อนข้างช้าทำให้มีการกระทำความผิดหรือละเมิดสิทธิผู้อื่นบนสื่อออนไลน์กันอย่างกว้างขวาง แต่หาก
พิจารณาเครื่องมือเหล่านี้ในการนำมาใช้งานเชิงบวกนับได้ว่าเป็นช่องทางที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
กำกับดูแลสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนได้เนื่องจากเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้
ง่ายและสามารถส่งต่อกันได้อย่างแพร่หลายในกลุ่มคนทุก ๆ กลุ่ม จะเห็นได้ว่าข้อดีของสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ คือ 
ทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในหลายแง่มุม และแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกันได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำ
ได้กระทั่งออกอากาศสด เช่น Facebook Live ให้สาธารณะชนได้ชมโดยไม่ต้องพึ่งสื่อหลักอย่างสถานีโทรทัศน์เป็น
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วในปริมาณไม่จำกัด ส่วนข้อเสีย คือ การมีข้อมูลมากมายเกินไปบางกรณี
นำไปสู่ความเข้าใจผิด ความตื่นตระหนก หรือเร่งให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งการแก้ปัญหาไม่ใช่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกคนจำเป็นต้องใช้อย่างระมัดระวังและมีจริยธรรม ไม่เผยแพร่
ข้อมูลที่กระทบต่อผู้อื่น หรือศีลธรรมอันดีงาม ความมั่นคงของประเทศ ซึ่งอาจจะผิดกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ด้วย  

เพื่อให้ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรทำงาน 
เชิงรุกเพื่อสร้างความตระหนักรู ้โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีตามที่ได้มีการศึกษาในเชิงวิชาการมาปรับใช้ให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้  
ในการจะถ่ายทอดสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือความรู้ใด ๆ ก็ตามให้กับผู้รับสารนั้น จากหลักทฤษฎีการเรียนรู้กล่าวไว้

ว่ามนุษย์สามารถรับข้อมูลโดยผ่านการรับรู้ได้ 3 ทาง คือ  
1. พฤติกรรมนิยม (Learning Theory) ในด้านพฤติกรรมนิยมนั้นจะเป็นการใช้วิธีถ่ายทอดแบบการ

กระทำซ้ำจนผู้รับสารรับรู้และเกิดการจดจำสิ่งเหล่านั้น 
2. ปัญญานิยม (Cognitivism) ปัญญานิยมนั้นอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการคิดตรึกตรองก่อนที่จะมีการ

แสดงพฤติกรรม เป็นการกลั่นกรองโดยใช้ปัญญานั้นเอง  
3. การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยปัญญา (Constructivism) การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยปัญญานั้นเกิด

จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งมีลักษณะเฉพาะตนอีกทั้งยังมีความแตกต่างกันไป  
จากทฤษฎีทั้ง 3 ต่างมีความสำคัญที่เท่ากันโดยการนำไปใช้นั้นขึ้นอยู่กับระดับความรู้ของผู้รับสาร 
แนวคิดเกี่ยวกับการตระหนักรู้ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2552: 320) ได้ให้ความหมายของคำว่าตระหนักไว้ว่า หมายถึง  

รู้ประจักษ์ชัด รู้ชัดแจ้ง  
องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความตระหนักรู ้
เบรกเลอร์ (1986 : 45) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ความตระหนักเกิดจากทัศนคติที่มีต่อสิ่งเร้าอัน ได้แก่ บุคคล 

สถานการณ์กลุ่มสังคม และสิ่งต่าง ๆ ที่โน้มเอียง หรือที่จะตอบสนองในทางบวก หรือทางลบ เป็นสิ่งที่เกิดจากการ
เรียนรู้และประสบการณ์ โดยองค์ประกอบสำคัญที่ก่อให้เกิด ความตระหนักมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ ดังนี้ 

1. ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) จะเริ่มต้นจากระดับง่ายและมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
ตามลำดับ 

2. อารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) เป็นความรู้สึกด้านทัศนคติค่านิยม ความตระหนักชอบ
หรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดีเป็นองค์ประกอบในการประเมินสิ่งเร้าต่าง ๆ 

3. พฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นการแสดงออกทั้งทางวาจา กิริยา ท่าทางที่มีต่อสิ่งเร้าหรือ
แนวโน้มที่บุคคลจะกระทำ 

ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักและความรู้ 
ความตระหนักเป็นพฤติกรรมด้านอารมณ์หรือความรู้สึก (Affective Domain) อันเป็นพฤติกรรมขั้นต่ำสุด

ของความรู้ความคิด (Cognitive Domain) ปัจจัยด้านความรู้สึกหรืออารมณ์นั้น จะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้าน
ความรู้และความคิดเสมออาจกล่าวได้ว่าความรู้เป็นเรื่องที่เกิดจากข้อเท็จจริง ประสบการณ์การสัมผัส และการใช้จิต
ไตร่ตรอง คิดหาเหตุผล ในขณะที่ความตระหนักเป็นเรื่องของโอกาส การได้สัมผัสจางสิ่งเร้าหรือสิ่ง แวดล้อมโดย 
ไม่ตั้งใจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ความตระหนักและความรู้มีความสัมพันธ์กันคือ ทั้งความตระหนักและความรู้ต่างก็
เกี่ยวข้องกับการสัมผัส และการใช้จิตไตร่ตรอง โดยความรู้เป็นเรื่องของข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ซึ่งได้จากการสังเกตและ
รับรู้ที่ต้องอาศัยเวลา ส่วนความตระหนักเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เกิดในสภาวะจิตที่ไม่เน้นความสามารถในการจำ
หรือระลึกได้อย่างไรก็ตามการที่จะเกิดความตระหนักขึ้นมาได้นั้นก็ต้องผ่านการมีความรู้เบื้องต้นมาก่อนความ
ตระหนักรู้นั้นถือเป็นขั้นพื้นฐานของความรู้หากเมื่อมนุษย์มีความตระหนักรู้ต่อเรื่องใดเรื่ องหนึ่งแล้วย่อมทำให้เกิด
ความสนใจ ใส่ใจ และมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเหล่านั้นได้ และจากการศึกษาเรื่องแนวคิดความตระหนักรู้นี้สามารถ
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นำไปวางแผนการสร้างความตระหนักรู้เรื ่องสิทธิส่วนบุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ (ปารวีร์ บุษบาศรี, 2555 :  
17-20)  

ในส่วนของตัวสารนอกจากเรื่องข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทางกฎหมายแล้วในการสร้างความตระหนักรู้ควรที่
จะสอดแทรกเรื่องของจริยธรรมเข้าไปด้วย เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมทางสังคมอันดีในการใช้สื่อออนไลน์  

การใช้จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ 
วศิน เพิ่มทรัพย์, และคณะ. (2561) จริยธรรม (Ethics) หมายถึง แบบแผนความประพฤติหรือความมี

สามัญสำนึกต่อสังคมในทางที่ดีโดยไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ขึ้นอยู่กับกลุ่มสังคมหรือการยอมรับในสังคมนั้น ๆ เป็นหลัก 
โดยส่วนใหญ่จริยธรรมจะเกี่ยวข้องกับการคิดและตัดสินใจได้ว่าสิ่งไหน ควร – ไม่ควร ดี –ไม่ดี ถูก – ผิด  

จริยธรรมกับกฎระเบียบ คนที่มีจริยธรรมอาจหมายถึงคนที่ในกลุ่มสังคมยอมรับว่ามีสามัญสำนึกที่ดี  
มีความประพฤติปฏิบัติดีและไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมโดยรวม  

โดยทั่วไปเมื่อพูดถึงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมยุคสารสนเทศจะพูดถึงประเด็นหรือกรอบแนวความคิด
ทางด้านจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 4 ประเด็นหลักด้วยกัน คือ  

1. การเข้าถึงข้อมูล (Information Accessibility)  
2. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)  
3. ความถูกต้องแม่นยำ (Information Accuracy) 
4. ความเป็นเจ้าของ (Information Property) 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์ 
สังคมในปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันในทุกภาคส่วน  

“อาชญากรรมคอมพิวเตอร์” จึงเพิ่มมากขึ้นด้วย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550 หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จึงถูกตราขึ้นมาเพื่อรับมือกับปัญหานี้ ในยุค คสช. มีประกาศ คสช. ฉบับที่ 
12/2557 ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการสื่อสังคมออนไลน์ ระงับการให้บริการส่งข้อความเชิงปลุกระดม ยั่ วยุ 
ตลอดจนการต่อต้านการปฏิบัติงานของ คสช. หากยังดำเนินการอยู่จะสั่งระงับการบริการ และ ฉบับที่ 17/2557  
สั่งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายติดตาม ตรวจสอบ และระงับการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน ยุยงปลุกปั่น อันจะ
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักร หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน พฤติกรรมที่มักพบเห็นได้บนสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้คือ การแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงซึ่งมีทั้ง
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น กรณีที่มีการแจ้งความเรื่องการระทำผิดบนสื่อสังคมออนไลน์ เจ้าพนักงานผู้ปฏิ บัติ
หน้าที่ตามกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอน โดยยึดกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14(1) และมาตรา 
14(2) เป็นหลัก โดยมีรายละเอียดตามบทบัญญัติใหม่ของมาตรา 14 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ปี 2560 ดังนี้ มาตรา 14  
ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่ เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำ 
ทั้งปรับ  

โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่
การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 
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นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

นำเข้าสู ่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี ่ยวกับความมั ่นคงแห่ง
ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา  

นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 

เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง (1) มิได้กระทําต่อประชาชน แต่เป็นการกระทําต่อบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง ผู้กระทําผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ในขณะเดียวกัน ในมาตรา 14 (2) มีการเพิ่มคำว่า 
“ความปลอดภัยสาธารณะ” “ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” และ “โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของ
ประเทศ” จากฉบับเดิมระบุไว้ให้ มาตรา 14(2) เอาผิดการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ สองลักษณะ คือ 
น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศและน่าจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน  

 
สรุปผลการศึกษา 

สื ่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทและความสำคัญในยุคปัจจุบันที ่มีการเติบโตของเทคโนโลยีแบบ  
ก้าวกระโดดและสื่อออนไลน์ที่หลากหลายทำให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกในการรับสื่อต่าง ๆ ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น แต่  
สื่อออนไลน์เหล่านี ้มีทั ้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที ่ผู ้รับจะเลือกใช้ ซึ่ งหากมีการใช้งานที่ผิดอาจจะส่งผลกระทบต่อ
สาธารณะได้ หากพิจารณาข้อดีจะพบว่าด้วยความเป็นที่นิยมของกระแสสังคมอยู่ตลอดเวลาภาครัฐหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถที่จะนำเอาข้อดีตรงนี้ไปเป็นช่องทางในการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้  
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนได้ นอกจากจะสามารถส่งข้อมูลได้เป็นจำนวนมากแล้วยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ไม่ทุกกลุ่มอีกด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลควรทำการศึกษาความต้องการรับสื่อของคนแต่ละช่วงวัย เพื่อ
สามารถกำหนดกรอบความต้องการ ความสนใจ ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ นอกจากจะศึกษาความต้องการแล้ว 
สิ่งที่สำคัญคือการเลือกเครื่องมือที่จะใช้สื่อสารให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน
ขณะนั้น กระตุ้นให้ผู้รับข่าวสารเกิดความอยากรู้และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างปัญญาชน ช่องทางการ
สื่อสารควรเป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) เพื ่อการสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้และ
ตอบสนองความต้องการอยากรู้ได้อย่างทันท่วงที ยิ่งมีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากเท่าใด ก็ยิ่งจะกระตุ้นให้ผู้รับสาร 
มีการพอกพูนความเชื่อและสามารถสื่อสารกระจายต่อไปในวงกว้างจนเกิดเป็นค่านิยมได้  

สิ่งที่สำคัญอีกประการคือการให้ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพราะในปัจจุบันการสื่อสารที่รวดเร็วนำมาซึ่ง
ความสับสนไม่ชัดเจนในข้อมูล ดังนั้นจึงควรมีหน่วยงานหลักที่เป็นหน่วยที่เป็นผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ชัดเจน  
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มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ 
การนำทฤษฎีทางเลือกสาธารณะเข้ามาใช้ในการวางแผนจัดการข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำฐานคติที่ว่าด้วยการ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมลงมือทำในกิจกรรมของภาครัฐมากขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่งเกิดประโยชน์และส่งผลต่อ
ความสำเร็จของภาครัฐมากยิ่งขึ้นเท่านั้น (วรเดช จันทรศร , 2562) ภาครัฐสามารถกำหนดโครงการหรือนโยบายให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันสอดส่องหรือแจ้งการกระทำความผิดบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ กำหนดช่องทางใน
การสื่อสาร เช่น Line Official, Page Facebook ซึ่งถือได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมอย่าง
ต่อเนื่องมาตลอดอีกทั้งยังเป็นการสื่อสารแบบสองทางอีกด้วย 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้เครื่องมือในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม ประชากร คือ พนักงานโรงแรมทุกระดับในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ งานวิจัยใช้ตัวอย่างที่
เป็นพนักงานโรงแรม 142 คน โดยเลือกตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบตามสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจทั้งสองด้านหลัก 
มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ทั้งในประสิทธิภาพของการทำงานในภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ปริมาณ
งาน เวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน งานวิจัยเสนอแนะว่า ผู้บริหารโรงแรมควรให้ความสำคัญกับการสร้าง
แรงจูงใจในการทำงานในพนักงานโรงแรมทุกระดับ โดยควรเน้นความสมดุลของปัจจัยแรงจูงใจทั้งสองด้าน ได้แก่ 
ด้านปัจจัยค้ำจุนที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของงานและด้านปัจจัยจูงใจที่เกี่ยวข้องกับตัวงานโดยตรง ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานของโรงแรมและส่งผลต่อความสำเร็จของโรงแรมในที่สุด 

 
คำสำคัญ :  ปัจจัยแรงจูงใจ,  ประสิทธิภาพในการทำงาน,  พนักงานโรงแรม  

 

Abstract 
The purposes of this research was to study the motivation factor affecting the work 

efficiency of hotel staff in Muang District, Petchabun Province. This study is quantitative research 
which uses questionnaires as the research tool. The population consists of hotel employees at all 
levels in Muang District, Petchabun Province. The research used a sample of 142 hotel employees 
by using the convenience random method. The statistics used in data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, and multiple regression analysis. The results showed that the motivation 
factors in both major aspects had a significant positive influence on the work efficiency factors of 
the hotel employees in Petchabun Province both in the overall work efficiency and in all 4 aspects 
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including quality of work, workload, time, and operating expenses. Research suggests that hotel 
management should emphasize on the work motivation in hotel employees at all levels. The 
emphasis should be placed on the balance of motivation factors on both sides, which are the 
hygiene factor is related to the work environment and the motivation factor that is directly related 
to the job. This will benefit the work efficiency of the hotel employees and ultimately affect the 
hotel’s success. 

 
Keywords :  Motivation Factor,  Work Efficiency,  Hotel Employees   

 
บทนำ  

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจสำคัญของประเทศไทย เนื ่องจากประเทศไทยถือเป็นหนึ ่งในประเทศที ่ให้
ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยสนับสนุนและสร้างรายได้
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประเทศไทยเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดี ส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว เมื่อธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจการบริการ ทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อน
ธุรกิจและถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมและการท่อ งเที่ยว 
หากธุรกิจโรงแรมมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์สูง ย่อมส่งผลให้ธุรกิจเติบโต มีรายได้
กำไรดี องค์กรดำเนินงานได้อย่างยาวนาน (ธัญญา อัศวพิสิฐกุล และ วาทิต อินทุลักษณ์ , 2561; ตะวัน สุวรรณชีพ 
และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล, 2561; มารวย วิชาญยุทธนากูล, 2560; ยศนันท์ อ่อนสันทัด, 2561; สุพงศ์ ศรีกาญจนา 
และ สะอาด บรรเจิดฤทธิ์, 2560; อรนิษฐ์ แสงทองสุข, 2560) ภาครัฐได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและโรงแรมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านก าร
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ซึ่งการดำเนินการของภาครัฐดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ท รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่ต่อเนื่องจาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเกิดการเติบโตมากขึ้นทั่วทั้งประเทศ 
(ตะวัน สุวรรณชีพ และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล, 2561; อรนิษฐ์ แสงทองสุข, 2560) การเปลี่ยนแปลงของพนักงานใน
ธุรกิจโรงแรม เช่น การลาออก การย้ายงาน การขาดงาน เป็นต้น คือ ปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งในด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจนี้ ซึ่งผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงและ
รักษาบุคลากรขององค์กรให้ผูกพันกับองค์กรให้ทำงานให้กับองค์กรนานที่สุด (ธัญญา อัศวพิสิฐกุล และ วาทิต อินทุ
ลักษณ์, 2561; วิวัฒน์ แสงเพชร, 2558; สุพงศ์ ศรีกาญจนา และ สะอาด บรรเจิดฤทธิ์ , 2560; อรนิษฐ์ แสงทองสุข, 
2560) ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจบริการที่ต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการโรงแรมในด้านต่างๆ   
ทุกด้าน ซึ่งการสร้างความพึงพอใจดังกล่าวธุรกิจโรงแรมจำเป็นที่จะต้องมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ
สำคัญ และต้องมีแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีตามเป้าหมาย หรือ การทำงานให้เกิด  
ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นมากต่อความสำเร็จและความสามารถในการแข่งขัน (วิวัฒน์ 
แสงเพชร, 2558; ยศนันท์ อ่อนสันทัด, 2561; อภิสรดา อุสาแสง, 2561)  

งานวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาปัจจัยแรงจูงใจของพนักงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ถือได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและมี
ศักยภาพจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย 
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ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรที่สำคัญ คือ แรงจูงใจในการทำงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยปัจจัย  

ด้านแรงจูงใจนั้น ผู้วิจัยเน้นใช้ทฤษฎีทางด้านแรงจูงใจในการทำงานของ Hertzberg ส่วนประสิทธิภาพการทำงานนั้น  
ผู้วิจัยมุ่งใช้หลักคิดของ Peterson and Plowman ซึ่งผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆ แยกตาม 
ตัวแปรสำคัญ ดังนี้ 

แรงจูงใจในการทำงาน 
แรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในองค์กรส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานและความสำเร็จ

ตามเป้าหมายขององค์กร (ยศนันท์ อ่อนสันทัด, 2561; Islam, Mahajan, & Datta, 2012) แรงจูงใจ คือ สิ ่งที่
กระตุ้นและนำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายหรือเกิดผลในสิ่งที่บุคคลนั้น
ต้องการ (วิวัฒน์ แสงเพชร, 2558; Parreno, 2016) ส่วนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติ
เชิงบวกที่บุคคลมีต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้ปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จ (เฉลิม สุขเจริญ, 2557; ชูเกียรติ ยิ้มพวง, 
2554) ทฤษฎีสำคัญในด้านแรงจูงใจในการทำงาน คือ ทฤษฎีของ Hertzberg ที่ได้อธิบายว่า แรงจูงใจในการทำงาน
ประกอบด้วย 2 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene factor) และปัจจัยจูงใจ (Motivation factor) ปัจจัย 
ค้ำจุน ประกอบด้วย เงินเดือน โอกาสความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ลักษณะของ
อาชีพ สภาพการทำงาน นโยบายการบริหาร ความมั่นคงในการทำงาน การบังคับบัญชา  ส่วนปัจจัยจูงใจนั้น 
ประกอบด้วย ความสำเร็จในการทำงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า ลักษณะของ
งาน (เฉลิม สุขเจริญ, 2557; ชูเกียรติ ยิ้มพวง, 2554; นลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558; ยศนันท์ อ่อนสันทัด, 2561; วิวัฒน์ 
แสงเพชร, 2558; Islam, Mahajan, & Datta, 2012)  

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ประสิทธิภาพการทำงานมีความหมายได้หลายลักษณะ เป็นผลระยะสั้นหรือผลระยะยาวก็ได้ เช่น ผลลัพธ์

ของงานที่ทำ ผลิตภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ หรือความพึงพอใจ เป็นต้น (Valaei & Jiroudi, 2016) ประสิทธิภาพ
ในการทำงาน หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู ้ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ เพื่อปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ โดยคำนึงถึงความเข้าใจในงาน เป้าหมายของงาน ความถูกต้อง 
ความรวดเร็ว ความประหยัด แรงจูงใจ คุณภาพงาน และปริมาณงาน (มารวย วิชาญยุทธนากูล , 2560; นลพรรณ 
บุญฤทธิ์, 2558) งานวิจัยของ Valaei and Jiroudi (2016) ระบุถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทำงาน เช่น การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารองค์กร สภาพการทำงานในองค์กรและเงื่อนไขของการปฏิบัติงานใน
องค์กร การจ่ายค่าจ้างหรือผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน การให้รางวัลกับพนักงานที่ผลงานดีเด่น ความก้าวหน้าในงาน
อาชีพ เป็นต้น โดยหลักคิดของ Peterson and Plowman ได้อธิบายปัจจัยสำคัญของประสิทธิภาพในการทำงานไว้ 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (นลพรรณ บุญฤทธิ์, 
2558) 

งานวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรในการศึกษา 
งานวิจัยของ ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่ง

ประกอบด้วยหลายด้าน เช่น ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบองค์กร เป็นต้น และงานวิจัยของ ปัญญาพร ฐิติพงศ์ และ ประสพชัย พสุนันท์ (2559) ที่ศึกษาแรงจูงใจ 
2 ด้านสำคัญ คือ ด้านปัจจัยค้ำจุนและด้านปัจจัยจูงใจ พบว่า แรงจูงใจในการทำงานทั้งสองด้านของพนักงานมีผลต่อ
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ประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ ด้านงานวิจัยของ ธนวัฒน์ วิเศษสมบัติ และ ฐิติมา ไชยะกุล (2561) พบว่า 
แรงจูงใจของพนักงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และงานวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) 
ระบุว่า แรงจูงใจในการทำงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเฉพาะ
แรงจูงใจในด้านความสำเร็จในการทำงาน ความรับผิดชอบในงาน สภาพของการทำงาน และตำแหน่งงาน 
นอกจากนั้น งานวิจัยของ Valaei and Jiroudi (2016) ยังพบอิทธิพลของปัจจัยแรงจูงใจหลายด้านที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กร เช่น ผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับตัวเงินโดยตรง ความก้าวหน้าในงาน
อาชีพ การเติบโตในองค์กร สภาพการทำงานในองค์กร ลักษณะของตัวงานที่ทำ และเพื่อนร่วมงานในองค์กร เป็นต้น 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมใน

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ผ่านมา งานวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดของการวิจัยตามภาพที่ 1 

โดยมีตัวแปรต้น คือ แรงจูงใจในการทำงาน ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยค้ำจุน และปัจจัยจูงใจ และตัวแปร
ตาม คือ ประสิทธิภาพในการทำงานที่มี 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ คุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลาและค่าใช้จ่าย  

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
1. แรงจูงใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวม  
2. แรงจูงใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านคุณภาพงาน  
3. แรงจูงใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านปริมาณงาน 
4. แรงจูงใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านเวลา  
5. แรงจูงใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านค่าใช้จ่าย  
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วิธีดำเนินการวิจัย  
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานโรงแรมใน

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรของงานวิจัย คือ พนักงานโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัด 
ผู้วิจัยจึงเลือกเก็บข้อมูลจากตัวอย่างที่ทำงานเป็นพนักงานของโรงแรมต่างๆ ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เช่น 
โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเด้น เป็นต้น ผู้วิจัยทำการสุ่มเก็บข้อมูลจากตัวอย่างโดยเลือกสุ่มแบบตาม
สะดวก (Convenience sampling) ซึ่งได้แบบสอบถามกลับคืนมาจำนวนทั้งหมด 142 แบบสอบถาม 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
งานวิจัยใช้แบบสอบถามที่ได้รับการพัฒนาข้อคำถามมาจากงานวิจัยที่ผ่านมาเป็นเครื่องมือของงานวิจัย 

เนื้อหาของแบบสอบถาม ประกอบด้วย ตัวแปรสำคัญ 3 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจในด้านปัจจัยค้ำจุน แรงจูงใจในด้าน
ปัจจัยจูงใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีจำนวน 37 ข้อคำถาม ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ข้อคำถามและสัญลักษณ์ในแบบสอบถาม 

ตัวแปร ตัวอย่างของข้อคำถาม ท่ีมา 

แรงจูงใจในด้าน
ปัจจัยค้ำจุน (X1) 

ประกอบด้วยข้อคำถามด้านปัจจัยค้ำจ ุนจำนวน 15 ข้อ 
ตัวอย่าง คำถามเกี่ยวกับนโยบายการบริหารองค์กร คำถาม
ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน คำถามด้านสภาพในการทำงาน 
คำถามด้านความมั่นคงในการทำงาน เป็นต้น 

ปรับจากงานวิจัยของ 
อภิสรดา อุสาแสง 
(2561) และ ยศนันท์ 
อ่อนสันทัด (2561) 

แรงจูงใจในด้าน
ปัจจัยจูงใจ (X2) 

ประกอบด้วยข ้อคำถามด้านปัจจ ัยจ ูงใจจำนวน 14 ข้อ 
ตัวอย่าง คำถามเกี่ยวกับด้านความสำเร็จในงาน คำถามด้าน
การยอมรับนับถือ คำถามด้านความรับผิดชอบในการทำงาน 
เป็นต้น 

ปรับจากงานวิจัยของอภิ
สรดา อุสาแสง (2561) 
และ ยศนันท์ อ่อน
สันทัด (2561) 

ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน (Y) 

ประกอบด ้วยข ้อคำถามเก ี ่ยวก ับประส ิทธ ิภาพในการ
ปฏิบัติงานในด้านคุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลาและค่าใช้จ่าย 
จำนวน 8 ข้อ  

ปรับจากงานวิจัยของ 
นลพรรณ บุญฤทธิ์ 
(2558)  

 
แบบสอบถามของงานวิจัยที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านทำการ

ตรวจสอบความตรง (Validity test) ซึ่งประเมินความตรงจากค่า Item-Objective Congruence (IOC) ที่ต้องเกิน 
0.6 และทำการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability test) ของแบบสอบถาม จำนวน 30 ชุด ด้วยสถิติ Cronbach’s 
Alpha ซึ่งต้องเกิน 0.7 ผลการวิเคราะห์และทดสอบทั้งสองกรณี พบว่า ได้ค่าที่ผ่านเกณฑ์กำหนดทั้งความตรงและ
ความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุน มีค่า 0.94 แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ มีค่า 0.92 และ
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีค่า 0.93 จึงถือได้ว่า แบบสอบถามมีความเหมาะสมสำหรับงานวิจัย (Hair, Black, 
Babin, & Anderson, 2014)  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงและความน่าเชื่อถือของ

แบบสอบถามแล้ว ด้วยวิธีการสุ่มแบบตามสะดวก โดยเก็บข้อมูลกับพนักงานที่ทำงานในโรงแรมในเขตพื้นที่อำเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เช่น โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเด้น เป็นต้น 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
งานวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ 2 แบบ ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์

สมการถดถอยพหุ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลและตัวแปร
สำคัญของงานวิจัย คือ ตัวแปรปัจจัยจูงใจและตัวแปรประสิทธิภาพในการทำงาน เกณฑ์ประเมินผลของค่าเฉลี่ยของ
ตัวแปรต่างๆแสดงไว้ในตารางที่ 2  

 
ตารางท่ี 2 เกณฑ์การประเมินผลของค่าเฉลี่ยของตัวแปรสำคัญ 

ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การประเมินผล 
4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 
1.00 – 1.80 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยที่สุด 
 
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุของงานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของตัวแปรสำคัญใน

กรอบแนวคิดของงานวิจัย โดยวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ ดังนี้ 

Y = β1 + β6X1 + β7X2 +  --------------------------------------- [1] 

QUAL = β2 + β8X1 + β9X2 +  --------------------------------- [2] 

QUAN = β3 + β10X1 + β11X2 +  ------------------------------- [3]  

TIME = β4 + β12X1 + β13X2 +  --------------------------------- [4] 

COST = β5 + β14X1 + β15X2 +  -------------------------------- [5] 
  
เมื ่อ Y คือ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, QUAL คือ ประสิทธิภาพด้านคุณภาพงาน, QUAN คือ 

ประสิทธิภาพด้านปริมาณงาน, TIME คือ ประสิทธิภาพด้านเวลา, COST คือ ประสิทธิภาพค่าใช้จ่าย, X1 คือ ปัจจัย

ค้ำจุน, X2 คือ ปัจจัยจูงใจ, β i คือ ค่าคงที่ constant (เมื่อ i = 1-5), β j คือ ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย regression 

coefficient (เมื่อ j = 6-15), และ  คือ ค่าความคลาดเคลื่อน error term  
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ผลการวิจัย  
ผลวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
ผลวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมด 142 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด และกลุ่มใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 54.9 มีรายได้ระหว่าง 5,000 - 
10,000 บาทต่อเดือน (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3) ด้านผลการวิเคราะห์สถิติของตัวแปรปัจจัยแรงจูงใจและ
ปัจจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งในภาพรวมและประสิทธิภาพรายด้านทั้ง 4 ด้าน แสดงรายละเอียดในตาราง
ที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับปัจจัยแรงจูงใจและปัจจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเหน็อยู่ในระดับที่มากทุกด้าน  
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตัวแปร จำนวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 

หญิง 
58 
84 

40.8 
59.2 

สถานภาพ โสด 
สมรส 
หย่า 

74 
56 
12 

52.1 
39.4 
8.5 

รายได้ต่อเดือน 
 

5,000 - 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 

มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป 

78 
49 
15 

54.9 
34.5 
10.6 

   
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์สถิติพรรณนาของตัวแปรสำคัญ 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 
X1 ภาพรวม 3.92 0.50 ระดับมาก 
X2 ภาพรวม 3.84 0.48 ระดับมาก 

ประสิทธิภาพ 

คุณภาพงาน 
ปริมาณงาน 

เวลา 
ค่าใช้จ่าย 
ภาพรวม 

3.93 
3.82 
4.04 
3.93 
3.93 

0.68 
0.77 
0.80 
0.84 
0.80 

ระดับมาก 
ระดับมาก
ระดับมาก 
ระดับมาก
ระดับมาก 

 
ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ  
ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุของงานวิจัยครั้งนี้ แสดงในตารางที่ 5-9 โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน

แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ด้าน
ปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุปัจจัยแรงจูงใจที ่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจทั้งด้านปัจจัยค้ำจุน
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และด้านปัจจัยจูงใจส่งผลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวม ได้สมการถดถอยพหุ
มาตรฐาน คือ Y = 0.403 X1 + 0.388 X2 ผลวิเคราะห์ได้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท่ากับ 0.525 
แสดงว่า ปัจจัยค้ำจุนและปัจจัยจูงใจสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวม
ได้ร้อยละ 52.5  

 
ตารางท่ี 5 ผลวิเคราะห์สมการถดถอยพหุของตัวแปรตามประสิทธิภาพโดยรวม 

Variables 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t-statistics Sig. 

 
VIF 

 Std. Error Beta 
Constant 0.604 0.270  2.236 0.027*  

X1 0.438 0.086 0.403 5.072 0.000*** 1.853 
X2 0.422 0.087 0.388 4.873 0.000*** 1.853 

F = 76.923, Sig. of F = 0.000***, R Square = 0.525 

หมายเหตุ ***,* ระดับนัยสำคัญที่ระดับ .001 และ .05 
 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุในตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจทั้งสองด้าน คือ ปัจจัยค้ำจุนและด้านปัจจัย
จูงใจส่งผลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพงาน ได้สมการถดถอยพหุ
มาตรฐาน คือ QUAL = 0.269 X1 + 0.320 X2 มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเท่ากับ 0.291 แสดงว่า ปัจจัยค้ำจุน
และปัจจัยจูงใจสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านคุณภาพงานได้ร้อยละ 
29.1 
 
ตารางท่ี 6 ผลวิเคราะห์สมการถดถอยพหุของตัวแปรตามประสิทธิภาพด้านคุณภาพงาน 

Variables 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t-statistics Sig. 

 
VIF 

 Std. Error Beta 
Constant 0.889 0.406  2.190 0.030*  

X1 0.359 0.130 0.269 2.762 0.007** 1.853 
X2 0.429 0.130 0.320 3.292 0.001** 1.853 

F = 28.551, Sig. of F = 0.000***, R Square = 0.291 

หมายเหตุ **,* ระดับนัยสำคัญที่ระดับ .01 และ .05 
 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของปัจจัยแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนและด้านปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านปริมาณงาน แสดงในตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจทั้งสองมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านปริมาณงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้สมการถดถอยพหุมาตรฐาน คือ QUAN = 0.289 X1 + 
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0.254 X2 ซึ่งสมการมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเท่ากับ 0.248 แสดงว่า ปัจจัยแรงจูงใจทั้งสองด้านร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านปริมาณงานได้ร้อยละ 24.8 
 
ตารางท่ี 7 ผลวิเคราะห์สมการถดถอยพหุของตัวแปรตามประสิทธิภาพด้านปริมาณงาน 

Variables 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t-statistics Sig. 

 
VIF 

 Std. Error Beta 
Constant 1.107 0.403  2.748 0.007**  

X1 0.373 0.129 0.289 2.890 0.004** 1.853 
X2 0.328 0.129 0.254 2.536 0.012* 1.853 

F = 22.913, Sig. of F = 0.000***, R Square = 0.248 

หมายเหตุ **,* ระดับนัยสำคัญที่ระดับ .01 และ .05 
 
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุในตารางที่ 8 พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจทั้งสองด้าน คือ ปัจจัยค้ำจุนและด้านปัจจัย

จูงใจส่งผลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเวลา ได้สมการถดถอยพหุมาตรฐาน คือ  
TIME = 0.373 X1 + 0.295 X2 มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเท่ากับ 0.375 แสดงว่า ปัจจัยค้ำจุนและปัจจัยจูงใจ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านเวลาได้ร้อยละ 37.5 

 
ตารางท่ี 8 ผลวิเคราะห์สมการถดถอยพหุของตัวแปรตามประสิทธิภาพด้านเวลา 

Variables 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t-statistics Sig. 

 
VIF 

 Std. Error Beta 
Constant 0.313 0.411  0.763 0.447  

X1 0.537 0.131 0.373 4.083 0.000*** 1.853 
X2 0.426 0.132 0.295 3.233 0.002** 1.853 

F = 41.737, Sig. of F = 0.000***, R Square = 0.375 

หมายเหตุ ***,** ระดับนัยสำคัญที่ระดับ .001 และ .01 
 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุในตารางที่ 9 พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจทั้งสองด้าน ได้แก่ ปัจจัยค้ำจุนและด้าน
ปัจจัยจูงใจส่งผลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่าย ได้สมการถดถอยพหุ
มาตรฐาน คือ COST = 0.333 X1 + 0.343 X2 และมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเท่ากับ 0.384 แสดงว่า ปัจจัย
แรงจูงใจทั้งสองด้าน ได้แก่ ปัจจัยค้ำจุนและปัจจัยจูงใจ  สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในด้านค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 38.4 
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ตารางท่ี 9 ผลวิเคราะห์สมการถดถอยพหุของตัวแปรตามประสิทธิภาพด้านค่าใช้จา่ย 

Variables 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t-statistics Sig. 

 
VIF 

 Std. Error Beta 
Constant 0.105 0.414  0.253 0.801  

X1 0.487 0.132 0.333 3.676 0.000***  1.853 
X2 0.504 0.133 0.343 3.790 0.000*** 1.853 

F = 43.357, Sig. of F = 0.000***, R Square = 0.384 

หมายเหตุ *** ระดับนัยสำคัญที่ระดับ .001 
 

การอภิปรายผล  
งานวิจัยครั้งนี้มุ่งที่จะศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจซึ่งมีสองด้าน คือ ด้านปัจจัยค้ำจุนและปัจจัยจูงใจ ที่มี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการ
ทำงาน ประกอบด้วย 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  
ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจทั้งสองด้านหลักมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งในประสิทธิภาพของการทำงานในภาพรวมและรายด้าน  
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวสนับสนุน
สมมติฐานทุกข้อ ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าทั้งในและต่างประเทศหลายงานวิจัย ได้แก่ 
งานวิจัยของ ปัญญาพร ฐิติพงศ์ และ ประสพชัย พสุนันท์ (2559) ที่ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านปัจจัย
ค้ำจุนและด้านปัจจัยจูงใจ ผลวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการทำงานทั้งสองด้านมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
อย่างมีนัยสำคัญ งานวิจัยของ ธนวัฒน์ วิเศษสมบัติ และ ฐิติมา ไชยะกุล (2561) ที่ระบุว่า ปัจจัยแรงจูงใจของ
พนักงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการทำงาน งานวิจัยของ ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) ที่ระบุว่า ปัจจัย
แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหลายด้าน เช่น ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน เป็นต้น 
งานวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ที่พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเฉพาะแรงจูงใจในด้านความสำเร็จในการทำงาน ความรับผิดชอบในงาน สภาพของการ
ทำงาน และตำแหน่งงาน และงานวิจัยของ Valaei and Jiroudi (2016) ที่ระบุถึงอิทธิพลของปัจจัยแรงจูงใจต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กร ผลวิจัยครั้งนี้ได้ข้อสรุปของปัจจัยแรงจูงใจทั้งสองด้านที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการทำงาน ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 ตัวแบบสรุปของการวิจัย 

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้  
ผู้วิจัยเสนอแนะว่า ผู้บริหารโรงแรมควรให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานกับ

พนักงานโรงแรมทุกระดับ โดยควรเน้นความสมดุลของปัจจัยแรงจูงใจทั้งสองด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยค้ำจุนที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพแวดล้อมของงานและด้านปัจจัยจูงใจที่เกี่ยวข้องกับตัวงานโดยตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพใน
การทำงานของพนักงานของโรงแรมและส่งผลต่อความสำเร็จของโรงแรมในที่สุด สำหรับแนวทางในการศึกษาวิจัย
ครั้งต่อไปในอนาคต ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจในพนักงานแต่ละระดับ เช่น 
ระดับบริหารงานกับระดับปฏิบัติงานว่า แรงจูงใจอยู่ในระดับมากน้อยต่างกันอย่างไร และแรงจูงใจดังกล่าวส่งผลต่อ
การทำงานของพนักงานแต่ละระดับแตกต่างกันหรือไม่และอย่างไร การศึกษาดังกล่าวจะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ด้าน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของธุรกิจโรงแรมให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ
บริหารงานของฝ่ายบริหารโรงแรมและธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น รีสอร์ท หรือ หอพัก เป็นต้น 
 

เอกสารอ้างอิง  
เฉลิม สุขเจริญ. (2557). แรงจูงใจในการทำงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชลบุรี. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก. 
ชูเกียรติ ยิ้มพวง. (2554). แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด โรงงานจังหวัด

ปทุมธานี. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
ตะวัน สุวรรณชีพ และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพัน

องค์กรของพนักงานโรงแรม AAA. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั ้งที ่ 13, 
มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี. 

ธัญญา อัศวพิสิฐกุล และ วาทิต อินทุลักษณ์. (2561). การจัดการความรู้ธุรกิจโรงแรม: กรณีศึกษา โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 12(2), 17-32. 

ธนวัฒน์ วิเศษสมบัติ และ ฐิติมา ไชยะกุล. (2561). ผลกระทบของแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และความผูกพันต่อ
องค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมยานยนต์ของเขตนิคม



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

367 

อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 1 จังหวัดระยอง. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
พฤกษ์, 4(3), 14-26. 

นลพรรณ บุญฤทธิ์. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ, วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ปัญญาพร ฐิติพงศ์ และ ประสพชัย พสุนันท์. (2559). แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในบริษัทก่อสร้าง: กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด. Veridian E-Journal, 
9(3), 1275-1292.  

มารวย วิชาญยุทธนากูล. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว. 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว, บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ยศนันท์ อ่อนสันทัด. (2561). ความพึงพอใจและแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ระดับ 4 ดาว 
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการ
บริการและการท่องเที่ยว, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

วิวัฒน์ แสงเพชร. (2558). ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการทำงาน และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

สุพงศ์ ศรีกาญจนา และ สะอาด บรรเจิดฤทธิ์. (2560). คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านธุรกิจโรงแรมเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12, กรุงเทพ. 

อภิสรดา อุสาแสง. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ 
นครปฐม. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม. 

อรนิษฐ์ แสงทองสุข. (2560). ปัจจัยที ่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที ่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการที่
ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม ครั้งที่ 12, กรุงเทพ. 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E., (2014). Multivaliate data analysis. 7th ed. US: 
Pearson Education. 

Islam, J. N., Mahajan, H. K., & Datta, R. (2012). A study on job satisfaction and morale of commercial 
banks in Bangladesh. International Journal of Economics and Research, Jul-Aug, 152-172. 

Parreno, E. S. (2016). Exploring work motivation: The case of government-owned and controlled 
corporation on Davao city Philippines. Univ. of Min. Intl. Mult. Res. Jour., 1(2), 56-62.  

Valaei, N. & Jiroudi, S. (2016). Job satisfaction and job performance in the media industry: A 
synergistic application of partial least squares path modelling. Asia Pacific Journal of 
Marketing and Logistics, 28(5), 984-1014. 

 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

368 

ระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง 
A pet’s equipment shop system 

 
นายชวลิต ใจหล่อ1* และ ดร.อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ2 

Chawarit Jailor1* and Dr.Arrom Eampraserth2 
1นักศึกษาสังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

*E-mail : fj.chawarit.jik@gmail.com 

 

บทคัดย่อ  
ระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง เป็นการออกแบบฐานข้อมูล และพัฒนาระบบการจัดการ

ฐานข้อมูลสำหรับงานข้อมูล ระบบร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบให้มี ประสิทธิภาพ 
ในการทำงาน ซึ ่งการพัฒนาระบบได้ใช้ภาษา C# ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL และได้นำ Context Diagram, 
Dataflow Diagram level 1, level 2 และ ER Diagram มาใช้ในส่วนของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผลการ
พัฒนาระบบพบว่า ระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับร้านเป็น
อย่างดี สามารถจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ ลดเวลาและขั้นตอนในการดำเนินงานลง การค้นหาข้อมูลมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงงานมีความถูกต้องมากขึ้น อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง 
และจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.45 ส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มี
ต่อระบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.68 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพของระบบอยู่ในเกณฑ์ดี 

 
คำสำคัญ : ระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์,  อุปกรณ์สัตว,์  ฐานข้อมูล 

 

Abstract 
A pet’ s equipment shop system is a design and development of database management 

for information of a pet’ s equipment shop system.  The purpose of this study is to develop an 
efficient system.  The system was developed using C# language working with MySQL database 
system.  System analysis and design with Context Diagram, Dataflow Diagram level 1, level 2 and 
ER-Diagram. The result of system development show that the system can increase work efficiency, 
reduce time and procedures in the operation.  Finding information is faster and more convenient. 
It also can create a good image for the shop.  The system developed through quality assessment 
by experts with an average of 4 . 4 5  and the satisfaction of users of the system has an average of 
3.68. Therefore, it can be concluded that the quality of the system is good. 

 
Keyword : A pet’s equipment shop system,  Pet’s equipment  Database 
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บทนำ 
ปัจจุบันจากสภาวะของเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยในเรื่องของการทำธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์

เลี้ยงเริ่มมีการแข่งขันกันอย่างมาก ผู้คนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ซึ่งมีสินค้าจำนวนมาก
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ร้านค้าต่างๆ เริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง และเริ่มพัฒนาระบบร้านของ
ตัวเองให้ทันสมัย มีความถูกต้องแน่นอนให้มากกว่าร้านคู่แข่ง เพราะจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริการ เมื่อมีระบบบริหารจัดการร้านที่ดีลูกค้าก็จะเลือกเข้ามาใช้บริการกับร้านที่มีความแน่นอนในด้านของข้อมูล
สินค้าและความน่าเชื่อถือของข้อมูล จึงมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูล และสามารถเช็คสินค้าที่มีอยู่ผ่านระบบฐานข้อมูลได้ 

เนื่องด้วยกระบวนการทำงานที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ระบบร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงนั้นยังคงเป็น
ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าจะมีการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยจัดเก็บข้อมูลแต่ไม่เป็นระบบ 
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต้องใช้เวลารอนาน เนื่องจากต้องค้นหารายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งยังมีขั้นตอนซ้ำซ้อน
อยู่ทำให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกในด้านการบริการ รวมถึงระบบเก่าไม่สามารถตรวจสอบสินค้าที่ยังคงเหลืออยู่ใน
สินค้าคงเหลือได้ เพราะยังขาดระบบการจัดเก็บที่ดีพอ 

ดังนั้น ผู้พัฒนาจึงมีความสนใจพัฒนาระบบฐานข้อมูลของระบบร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงด้วยภาษา C# 
และฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเมื่อพัฒนาระบบเสร็จสิ้นระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ลดความ
ผิดพลาดและลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ลดเวลาในการค้นหาข้อมูลเดิมของลูกค้า และเพิ่มความรวดเร็วในการ
ให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน 
 

แนวคิดและทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานในหน่วยงานองค์กร ห้างร้านต่าง ๆ 

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการกับข้อมูล โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีฐานข้อมูลมาบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยให้
การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ มีความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลซึ ่งข้อมูลที ่มีการจัดเก็บลงในระบบ
สารสนเทศร้าน ได้แก่ ข้อมูลอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น ก่อนที่จะทำการออกแบบฐานข้อมูล ผู้ศึกษาได้
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งวงจรดังกล่าวจะทำให้ทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่
การวางแผน การกำหนดระบบ การรวบรวมความต้องการ การพัฒนาระบบ และการนำไปใช้ โอภาส เอี่ยมสิริวงษ์ 
(2558, หน้า 146) โดยวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรต่าง ๆ ได้เชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวงจร
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) หรือที่เรียกว่า SDLC 
ซึ่งประกอบด้วยระยะ 5 ระยะคือ ระยะที่ 1 การวางแผนโครงการ ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ ระยะที่ 3 การออกแบบ
ระยะที่ 4 การนำไปใช้ และระยะที่ 5 การบำรุงรักษา ส่วนระบบฐานข้อมูลเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน องค์กร วงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล จึงเกี่ยวข้องกับวงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
(The Database System Development Life Cycle : DSDLC ซึ่งประกอบด้วยระยะ 6 ระยะ ดังนี้คือ ระยะที่ 1 
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การศึกษาเบื้องต้น ระยะที่ 2 การออกแบบฐานข้อมูล ระยะที่ 3 การนำไปใช้ ระยะที่ 4 การทดสอบและประเมินผล 
ระยะที่ 5 การปฏิบัติงาน และระยะท่ี 6 การบำรุงรักษาและสนับสนุนระบบ 

เมื่อทำการวิเคราะห์ออกแบบระบบฐานข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วได้ทำการพัฒนาระบบด้วยภาษา C# และ 
นำฐานข้อมูล MySQL มาจัดการกับระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กุลมณี วงษ์ทอง (บทคัดย่อ, 2559) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ระบบนำเสนอขายรถยนต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

มือถือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบนำเสนอขายรถยนต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ (PDA) โดยมีการพัฒนา
ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio .Net 2005 และใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 
2000 จัดการฐานข้อมูลกลาง และใช้ Microsoft SQL Server CE 2.0 บนเครื่อง PDA เป็นเครื่องมือหลัก ในการ
พัฒนาระบบ ซึ่งระบบเมื่อพัฒนาเสร็จสิ้นได้ช่วยการทำงานของร้านมีประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น ลดเวลาใน
การปฏิบัติงานลง 

วภิญญดา สหชาติชัยและนิเวศ จิระวชิิตชัย (บทคัดย่อ, 2557) ได้ศึกษาระบบพัฒนาเว็บไซต์สำหรับ
อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและออกแบบระบบการขายสินค้า ประเภทอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์
ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม WordPress ที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่มี ไว้เพื่อสร้างและจัดการเนื้อหาบนอินเตอร์เน็ต 
(Contents Management System หรือ CMS) มี Plugin หลักชื ่อ WooCommerce เป็นระบบที ่ช่วยอำนวย
ความสะดวกในการซื้อขาย มีฟังก์ชันการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถทำการซื้อขายได้ตลอดเวลาแบบ 24/7  
โดยระบบมีการแบ่งประเภทอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ ดังนี้ อาหาร , ยาและวิตามิน, เบาะ/ที่นอน,ของเล่น, อุปกรณ์ดูแลให้
อาหารและเบ็ดเตล็ด ลูกค้าสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าได้ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก มีการเก็บข้อมูลทางด้าน
สถิติทั้งผู้เข้าเยี่ยมชมและสินค้า จากการประเมินผ่านลูกค้าและผู้ใช้ระบบทำให้ทราบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง
อายุ 30 – 39 ปี (37.5%) และลูกค้ามีความชื่นชอบระบบในสัดส่วนของจอมีความเหมาะสมและสวยงาม , ขนาด 
และคุณภาพของ ภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว,ขนาด และคุณภาพของงานกราฟฟิก และสินค้ามีรายละเอียดที่ครบถ้วน  

อมิตตา คล้ายทองและสมพงษ์ จิรสวัสดิ์ (บทคัดย่อ, 2556) การวิจัยครั้งนั้นเป็นการวิจัยเพื่อออกแบบและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลคลินิกรักษาสัตว์ กรณีศึกษา คลินิกรักษาสัตว์ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ เพื่อให้การจัดเก็บ
ข้อมูลสัตว์เลี้ยง ข้อมูลเจ้าของสัตว์เลี้ยง ข้อมูลการรับ ฝากสัตว์เลี้ยงป่วย ข้อมลูการรักษาสัตว์เลี้ยง ข้อมลูการนัด
เจ้าของสัตว์เลี้ยง ข้อมลูการสั่งซื้อ ข้อมลูการจ่ายยา ข้อมูลยาในคลังและข้อมูลผู้ควบคุมระบบ จัดพิมพ์ใบเสร็จ 
รับฝากสัตว์เลี้ยงป่วยและใบเสร็จการชำระเงินค่ารักษาสัตว์ จึงทำให้สะดวกยิ่งขึ้นในการค้นหาข้อมู ล มีการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบมากยิ ่งข ึ ้น ลดการสูญหายและ ซ้ำซ้อนของข้อมูล ในการพัฒนาระบบได้ม ีการใช้
ระบบปฏิบัติการ Windows XP ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL พัฒนาด้วยภาษา HTML และ PHP หลังจากที่ได้
วิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ โดยใช้หลักการพัฒนาระบบ System Development Life Cycle แบบ 
Waterfall Model ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในระบบฐานข้อมูลอยู่ในระดับมาก  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงได้พัฒนาระบบสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้วงจรการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle : SDLC) (โอภาส เอี ่ยมสิร ิวงศ์ , 2557) ซึ ่งมี
รายละเอียดดังนี้  
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1. ศึกษาความต้องการของระบบ  
 จากการศึกษาระบบร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงแต่เดิมมีการจัดเก็บด้วยการจดบันทึกลงในกระดาษซึ่งยัง
ไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาจัดการ ทางร้านจึงต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการร้าน  

2. ศึกษาความเป็นไปได้ 
 ผู้พัฒนาได้กำหนดซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง โดยใช้
ระบบฐานข้อมูล My SQL ร่วมกับภาษา C# และโปรแกรม Visual Studio 2015 เข้ามาพัฒนาระบบ 

3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ผู้พัฒนาระบบได้ทำการวิเคราะห์ระบบโดยใช้
แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่  
 3.1 Context Diagram ซึ่งเป็นการแสดงภาพรวมของระบบว่าระบบเกี่ยวข้องกับลูกค้า เจ้าของร้าน
และบริษัทผู้ผลิต ซึ่งมีการรับส่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงดังภาพที่ 1  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดง Context Diagram ระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง 
 

 จากภาพที ่ 1 ระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี ้ยงเกี ่ยวข้องกับเจ้าของร้าน ลูกค้าและ
บริษัทผู้ผลิต โดยลูกค้าส่งข้อมูลลูกค้าข้อมูลสินค้าให้กับระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงเพื่อประมวลผลซึ่ง
ระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงจะทำการส่งข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้าให้กับเจ้าของร้านและเจ้าของร้านจะ
ทำการส่งข้อมูลต่างๆ ให้กับระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงแล้วระบบจะทำการส่งข้อมูลให้กับลูกค้า การ
สั่งซื้อสินค้าโดยเจ้าของร้านจะส่งข้อมูลรายการสั่งซื้อสินค้าให้กับระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงและส่ง
ให้กับบริษัทผู้ผลิตจากนั้นบริษัทผู้ผลิตทำการส่งข้อมูลต่างๆ ไปยังระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงเพื่อส่ง
ข้อมูลไปยังเจ้าของร้าน 
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 3.2  Dataflow Diagram Level 1 
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ภาพที่ 2 แสดง Dataflow Diagram Level 1 ระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง 
 

จากภาพที่ 2 Dataflow Diagram Level 1 ระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง เริ่มต้นจากเจ้าของ
ร้านทำการปรับปรุงข้อมูลหลักโดยข้อมูลทำการปรับปรุงข้อมูลคือ ข้อมูลสินค้า , ประเภทสินค้า, ข้อมูลลูกค้าและ
ข้อมูลบริษัทผู้ผลิต จากนั้นทำการขายสินค้าให้กับลูกค้าและเกิดดาต้าสโตร์ใหม่ขึ้นมาคือ ข้อมูลการขาย และทำการ
คำนวณราคาสินค้าแล้วจึงส่งไปพิมพ์รายงาน โดยดึงข้อมูลจากดาต้าสโตร์ทุกดาต้าสโตร์มาพิมพ์รายงาน ซึ่งเจ้าของ
ร้านจะได้ข้อมูลยอดการขาย ข้อมูลการขาย รายได้ เมื ่อทำการออกแบบ Dataflow Diagram Level 1 ระบบ
ฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงเสร็จสิ้นจึงดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบ  Dataflow Diagram Level 2 : 
เป็นลำดับถัดไป  
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 3.3 ER Diagram ระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง 

 
ภาพที่ 3 แสดง ER Diagram ระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง 

 
จากภาพที ่ 3 ER Diagram ระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี ้ยง เป็นการแสดงแบบจำลอง

ความสัมพันธ์ในแต่ละเอนทิตี้ต่างๆ ได้แก่ เจ้าของร้าน สินค้า ลูกค้า ประเภทสินค้า ขาย รายละเอียดการขาย สั่งซื้อ
รายละเอียดสั่งซื้อ และบริษัทผู้ผลิต 

4.  การพัฒนาระบบ 
 ผู้พัฒนาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาโปรแกรม โดยใช้ระบบ

ฐานข้อมูล My SQL ร่วมกับภาษา C# และโปรแกรม Visual Studio 2015 เข้ามาพัฒนาระบบ 
5.  การทดสอบระบบ   
 หลังจากที่ได้ทำการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ได้ทำการทดสอบระบบโดยได้ทำ

การประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน และประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบจำนวน 
30 คน  

6.  เมื่อทำการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น ผู้พัฒนาระบบได้ทำการประเมินระบบโดยผู้เชี่ยวชาญระบบ ซึ่งมีการ
ประเมิน 5 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 1-5 และประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยให้เจ้าของร้าน 
พนักงานร้าน บุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการร้านเป็นผู้ประเมินผล จำนวน 30 คน ดังแสดงในตารางที่ 6 

  

ผลการวิจัย 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ได้ดำเนินการพัฒนาตามวงจรการพัฒนาระบบ 

(SDLC) ดังนี้ 
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1. จากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังภาพที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงการสั่งซื้ออุปกรณ์สัตว์เลี้ยง 
 

จากภาพที่ 4 แสดงการสั่งซื้ออุปกรณ์สัตว์เลี้ยง เป็นฟอร์มที่บันทึกวันที่สั่งซื้อสินค้า เจ้าของร้านว่าใครทำ
การสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิต จากนั้นกดปุ่มรายละเอียดการสั่งซื้อระบบจะทำการลิงค์ไปยังหน้าฟอร์มข้อมูล
รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า และสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ 

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงรายละเอียดการสั่งซื้ออุปกรณ์สัตว์เลี้ยง 
 

จากภาพที่ 5 แสดงรายละเอียดการสั่งซื้ออุปกรณ์สัตว์เลี้ยง โดยทำการเลือกสินค้าเมื่อกดปุ่มตรงชื่อสินค้า
ระบบจะทำการลิงค์ไปยังหน้าฟอร์มข้อมูลสินค้าเพื่อทำการเลือกสินค้า แล้วใส่จำนวนของสินค้า ระบบจะทำการ
คำนวณราคาและ Stock ให้  
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ภาพที่ 6 แสดงหน้าการขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง 

 

จากภาพที่ 6 แสดงหน้าการขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง เป็นฟอร์มที่บันทึกวันที่ขายสินค้า เจ้าของร้านว่าใคร 
ทำการขายสินค้าให้กับลูกค้า จากนั ้นกดปุ่มรายละเอียดการขายระบบจะทำการลิงค์ไปยังหน้าฟอร์มข้อมูล
รายละเอียดการขายสินค้า และสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ 

 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงหน้าการขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง 

 

จากภาพที่ 7 แสดงหน้าการขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง โดยทำการเลือกสินค้าเมื่อกดปุ่มตรงชื่อสินค้าระบบจะ
ทำการลิงค์ไปยังหน้าฟอร์มข้อมูลสินค้าเพื่อทำการเลือกสินค้า แล้วใส่จำนวนของสินค้า ระบบจะทำการคำนวณราคา
และ Stock ให้  
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ภาพที่ 8 ใบเสร็จรับเงิน 

 

จากภาพที่ 8 ใบเสร็จรับเงิน โดยแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ทำการสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านและคำนวณยอดรวม
การสั่งซื้อ  

เมื่อพัฒนาระบบเสร็จสิ้นผู้พัฒนาระบบได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่านประเมินระบบโดยมีผลดังตารางที่ 
1 – 5 

 
ตารางท่ี 1 การประเมินด้านความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของผู้ใช้  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

1. ความสามารถของระบบในการนำเสนอข้อมูล 4.67 0.58 
2. ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงเมนู 4.33 1.16 
3. ความสามารถของระบบในการสืบค้นข้อมูล 4.67 0.58 
4. ความสามารถของระบบเรื่องระยะเวลาในการตอบสนอง 4.33 0.58 
5. ความสามารถของระบบที่ทำงานอัตโนมัติ 4.67 0.58 
6. ความสามารถของระบบในการจัดการฐานข้อมูล 4.67 0.58 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.56 0.68 

 
ตารางท่ี 2 การประเมินระบบด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

1. ความถูกต้องของระบบในการแสดงผลข้อมูล 4.67 0.58 
2. ความถูกต้องของระบบในการสืบค้นข้อมูล 4.33 0.58 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

3. ความถูกต้องของระบบในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 4.33 0.58 
4. ความถูกต้องของระบบในการจัดเก็บข้อมูล 4.33 0.58 
5. ความถูกต้องของระบบในการออกรายงาน 4.33 1.16 
6. ความถูกต้องในการทำงานของระบบในภาพรวม 4.33 0.58 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.39 0.68 

 
ตารางท่ี 3 การประเมินระบบด้านการใช้งานของระบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

1. ความง่ายในการใช้งานระบบ 4.67 0.58 
2. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงผล 5.00 0.00 
3. ความเหมาะสมของการใช้สีโดยภาพรวม 5.00 0.00 
4. ความเหมาะสมของข้อมูลที่นำเสนอ 5.00 0.00 
5. ปุ่มและคำอธิบายมีความง่ายต่อความเข้าใจ 5.00 0.00 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.93 0.12 

 
ตารางท่ี 4 การประเมินระบบด้านการประมวลผลของระบบ  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

1. ความเร็วในการทำงานของโปรแกรมในภาพรวม 4.00 0.00 
2. ความเร็วในการประมวลผลด้านการค้นหา 4.67 0.58 
3. ความเร็วในการนำเสนอข้อมูล 5.00 0.00 
4. ความเร็วในการแสดงผลจากการเชื่อมโยง 4.67 0.58 
5. ความเร็วในการบันทึก แก้ไข ลบ รายการข้อมูล 4.33 0.58 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.53 0.35 

 
ตารางท่ี 5 การประเมินระบบด้านการตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

1. การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ระบบ 3.67 0.58 
2. การกำหนดบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในการใช้งาน 4.00 1.00 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

3. การตรวจสอบความถูกต้องในการป้อนข้อมูลนำเข้าระบบ 4.00 1.00 
4. การแจ้งรายงานข้อผิดพลาด เมื่อกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 3.67 0.58 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.84 0.79 

 
จากตารางที ่ 1-5 เป็นประเมินคุณภาพของระบบซึ ่งมีการประเมิน 5 ด้าน คือ การประเมินด้าน

ความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ (Function Requirement Test) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 การ
ประเมินระบบด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Functional test) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.39 การประเมินระบบด้านการใช้งาน
ของระบบ (Usability test) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.93 การประเมินระบบด้านการประมวลผลของระบบ (Performance 
test) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.53 การประเมินระบบด้านการตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ (Security 
test) มีค่าเฉลี่ยอยูท่ี่ 3.84 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.52 

เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินระบบแล้ว ผู้พัฒนาได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งประกอบด้วย 
เจ้าของร้าน พนักงานร้าน ลูกค้าที่มาใช้บริการร้าน จำนวน 30 ท่าน ทำการประเมินความพึงพอใจ ดังแสดงในตาราง
ที่ 6 

 
ตารางท่ี 6 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง 

ประเด็นในการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

1.  ความพึงพอใจด้านเนื้อหาข้อมูล 3.71 0.46 
    1.1 มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 3.70 0.47 
    1.2 ระบบมีความเหมาะสม น่าสนใจ 3.63 0.49 
    1.3 การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนมีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ 3.80 0.41 
2.  ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบระบบ 3.67 0.52 
    2.1  การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่าน 3.73 0.52 
    2.2  หน้าการใช้งานหลักมีความสวยงาม ทันสมัย 3.73 0.52 
    2.3  สีสันในการออกแบบมีความเหมาะสม 3.53 0.51 
    2.4  ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรมีความสวยงามอ่านได้ง่าย 3.70 0.54 
3.  ความพึงพอใจด้านความสามารถในการทำงาน 3.68 0.52 
    3.1  ระบบมีความถูกต้องในการประมวลผล 3.73 0.52 
    3.2  ความเร็วในการประมวลผล 3.67 0.55 
    3.3  ระบบสามารถใช้งานง่าย 3.63 0.49 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.68 0.50 
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 จากตารางที่ 6 สรุปได้ว่าผู้ประเมินจำนวน 30 คน มีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาข้อมูลอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบระบบอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.67 
ความพึงพอใจด้านความสามารถในการทำงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.68 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.68 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.50 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 
โครงงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงให้มีประสิทธิภาพในการทำงานในระดับดี ได้ศึกษาการทำงานของระบบการ
ทำงานเดิมและเริ่มหาข้อบกพร่อง วิเคราะห์ปัญหาการทำงานของระบบเดิม ทำให้ทราบถึงปัญหาการทำงานที่
เกิดขึ้น จึงได้นำข้อมูลทั้งหมดมาศึกษาออกแบบกระบวนการทำงาน และเริ่มทำการออกแบบฐานข้อมูลต่างๆ ในการ
พัฒนาได้พัฒนาโปรแกรมด้วย Microsoft Visual Basic 2015 และฐานข้อมูล MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรม และเมื่อทำการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นได้ทำการทดสอบระบบโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทำการประเมินคุณภาพ
ระบบในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.45 และประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบจริง จำนวน 30 คน มีผลการ
ประเมินค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.68 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถนำมาใช้
ได้จริงตามความต้องการของผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้ระบบได้รับความสะดวก ลดขั้นตอนในการทำงานที่ยุ่ งยาก ซับซ้อน และ
ประหยัดเวลาในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลมณี วงษ์ทอง (บทคัดย่อ, 2559) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ระบบ
นำเสนอขายรถยนต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบนำเสนอขายรถยนต์บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์มือถือ (PDA) โดยมีการพัฒนาด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio .Net 2005 และใช้ระบบการ
จัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2000 จัดการฐานข้อมูลกลาง และใช้ Microsoft SQL Server CE 2.0 
บนเครื่อง PDA เป็นเครื่องมือหลัก ในการพัฒนาระบบ และสอดคล้องกับ วภิญญดา สหชาติชัยและนิเวศ จิระวชิิต
ชัย (บทคัดย่อ, 2557) ได้ศึกษาระบบพัฒนาเว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา
และออกแบบระบบการขายสินค้า ประเภทอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม WordPress ที่เป็นโปรแกรม
สำเร็จรูปที่มี ไว้เพื่อสร้างและจัดการเนื้อหาบนอินเตอร์เน็ต (Contents Management System หรือ CMS) มี 
Plugin หลักชื่อ WooCommerce เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขาย มีฟังก์ชันการใช้งานที่ง่าย  
ไม่ซับซ้อนสามารถทำการซื้อขายได้ตลอดเวลาแบบ 24/7 โดยระบบมีการแบ่งประเภทอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 
อาหาร, ยาและวิตามิน, เบาะ/ที่นอน,ของเล่น, อุปกรณ์ดูแลให้อาหารและเบ็ดเตล็ด ลูกค้าสามารถทำการสั่งซื้อ
สินค้าได้ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก มีการเก็บข้อมูลทางด้านสถิติทั้งผู้เข้าเยี่ยมชมและสินค้า จากการประเมิน
ผ่านลูกค้าและผู้ใช้ระบบทำให้ทราบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 30 – 39 ปี (37.5%) และลูกค้ามีความชื่น
ชอบระบบในสัดส่วนของจอมีความเหมาะสมและสวยงาม, ขนาด และคุณภาพของ ภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว,ขนาด และ
คุณภาพของงานกราฟฟิก และสินค้ามีรายละเอียดที่ครบถ้วน และสอดคล้องกับ  อมิตตา คล้ายทองและสมพงษ์  
จิรสวัสดิ์ (บทคัดย่อ, 2556) การวิจัยครั้งนั้นเป็นการวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลินิกรักษาสัตว์ 
กรณีศึกษา คลินิกรักษาสัตว์ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลสัตว์เลี้ยง ข้อมูลเจ้าของสัตว์เลี้ยง 
ข้อมูลการรับ ฝากสัตว์เลี้ยงป่วย ข้อมูลการรักษาสัตว์เลี้ยง ข้อมลูการนัดเจ้าของสัตว์เลี้ยง ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลการ
จ่ายยา ข้อมูลยาในคลังและข้อมูลผู้ควบคุมระบบ จัดพิมพ์ใบเสร็จรับฝากสัตว์เลี้ยงป่วยและใบเสร็จการชำระเงินค่า
รักษาสัตว์ จึงทำให้สะดวกยิ่งขึ้นในการค้นหาข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ลดการสูญหายและ
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ซ้ำซ้อนของข้อมูล ในการพัฒนาระบบได้มีการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 
พัฒนาด้วยภาษา HTML และ PHP หลังจากที่ได้วิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ โดยใช้หลักการพัฒนาระบบ 
System Development Life Cycle แบบ Waterfall Model ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าผู ้ใช้ระบบมี
ความพึงพอใจในระบบฐานข้อมูลอยู่ในระดับมาก  
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Database system luggage storage shops 
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บทคัดย่อ  
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋าเดินทาง เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านรับ

ฝากกระเป๋าเดินทางให้มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย
มากยิ่งขึ้น และลดความซับซ้อนของระบบแบบเก่า ซึ่งมีวิธีการดำเนินการโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 
2015 ในการพัฒนาโปรแกรม และ โปรแกรม MySQL ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ทำการออกแบบโปรแกรมให้มี
การเพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูล การรับฝาก และการรับคืนข้อมูลกระเป๋าเดินทาง รวมทั้งการรายงานผลประเภท
ต่างๆ เพื่อความสะดวกสบายให้กับเจ้าของธุรกิจ และลูกค้าที่มาใช้บริการ ผลการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลร้าน  
รับฝากกระเป๋าเดินทาง มีการจัดทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
คำสำคัญ : ฐานข้อมูล,  การรับฝาก,  กระเป๋าเดินทาง 

 

Abstract 
The database development of luggage storage shops in order to design and develop a 

database for luggage storage shops to be effective with the objective to meet the needs of users, 
to make it easier to use and simplify the old system. Which has methods to proceed by using the 
program Microsoft Visual Basic 2015 to develop and the program MySQL in database development. 
To design program to add, delete, edit and search for deposit information.  And returning luggage 
information including reposting various types of result for the convenience of business owners and 
customers who use the service, the database system performance of luggage storage shops is 
systematically implemented to ensure the least error and more efficient.  

 

Keyword: Database,  Luggage,  Storage Luggage  
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บทนำ 
เนื่องด้วยประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความก้าวล้ำทางด้านเทคโนโลยีอยู่มาก จากปี 2561 ที่ผ่านมา

ประเทศไทยได้มีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบเครื่องจักรหรือระบบสารสนเทศต่างๆ แล้ว
ทั้งรัฐมนตรีประกาศย้ำชัดว่าภายในปี 2561 ประเทศไทยจะเป็นประเทศไทยแลนด์ 4.0 เน้นในด้านเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองและในด้าน
เชิงธุรกิจ องค์กรต่างๆ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบขององค์กรนั้ นๆ เข้ามาช่วยในเรื่องการจัดเก็บ
ฐานข้อมูล การประมวลผล การทดสอบ การค้นคว้า การติดต่อสื่อสารข้อมูล จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการทำงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

เนื่องด้วยกระบวนการทำงานในปัจจุบันของระบบร้านรับฝากกระเป๋าเดินทาง ยังมีการดำเนินการด้วยมือ
และใช้คนในการจดจำข้อมูล ถึงแม้จะใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดเก็บฐานข้อมูลอยู่บ้าง แต่ยังไม่เป็นระบบ
เท่าที่ควร ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการบริการ บางครั้งอาจใช้เวลานานพอสมควรในการ
ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและสิ่งของที่นำมาใช้บริการ เพราะระบบแบบเก่ามีความซับซ้อน เกิดความผิดพลาดอยู่
บ่อยครั้งอาจทำให้ข้อมูลนั้นไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ และมีความล่าช้าของระบบ ทำให้ลูกค้าที่เข้ามารับบริการกับ
ทางร้านไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร ในส่วนเรื่องการรายงานนำเสนอให้แก่ผู ้บริหารนั้นมีความล่าช้า  
เกิดข้อมูลผิดพลาด จึงทำให้ข้อมูลที่ได้รับมีความเสียหายและขาดความน่าเชื่อถือ 

ดังนั้น จากปัญหาข้างต้นที่ได้กล่าวมา จึงสมควรที่จะพัฒนาระบบร้านรับฝากกระเป๋าเดินทาง ด้วยการ
นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดเก็บฐานข้อมูล การประมวลผล การคำนวณ การค้นหา 

การติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก รวดเร็ว ลดความซับซ้อนของข้อมูล การพิมพ์รายงาน
เอกสารให้กับทางร้านมีประสิทธิภาพและลด ความผิดพลาดน้อยลง 

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและเพื่อความสะดวกสบายให้กับ

เจ้าของธุรกิจ 
 

แนวคิดและทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ศึกษางาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ร้านรับฝากกระเป๋าเดินทาง โดยนำแนวคิดในเรื่องของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development 
Life Cycle : SDLC : SDLC) ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดงวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

(ที่มา : ชาญรงค์ คำผล) 
 

1. การเข้าใจปัญหา (Problem Recognition) ด้วยผู้พัฒนา เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับการรับฝากกระเป๋า
เดินทางจึงได้เล็งเห็นว่าระบบสารสนเทศน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ เพื่อเป็นการพึ่งพาคนให้น้อยที่สุด และเพื่อการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ  

2. การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ศึกษาปัญหาของระบบงานเดิมและตัดสินใจที่จะพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ 

3. การวิเคราะห์ (Analysis) ด้วยการวิเคราะห์ระบบงานเดิม และกำหนดระบบงานใหม่ เพื่อนำเสนอ
ข้อมูลสรุป รายงานคำอธิบายวิธีการทำงานเพื่อนำเสนอสู่ขั้นตอนต่อไป 

4. การออกแบบ (Design) ในขั้นตอนการออกแบบต้องออกแบบให้เห็นภาพรวมว่าการทำงานในระบบ
และขั้นตอนต่างๆ สัมพันธ์กันอย่างไร ให้สอดคล้องกับความต้อการของผู้ใช้ ง่ายต่อการใช้งาน และป้องกันความ
ผิดพลาดของการทำงานที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง  

5. การสร้างหรือพัฒนา (Construction) ขั้นตอนการพัฒนาจะต้องเขียนหรือพัฒนาตามเอกสารที่ได้
ออกแบบไว้ พร้อมด้วยการทำการทดสอบ โดยอาจมีการทดสอบทั้งระหว่างการพัฒนาควบคู่ไปด้วย หรือหลังจากที่
พัฒนาเสร็จแล้ว ก็เป็นได้เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของระบบไม่มีข้อผิดพลาดอย่างแท้จริง  

6. การติดตั้งหรือการปรับเปลี่ยน (Installation, Conversion) ในการติดตั้งระบบใหม่ วิธีที่เหมาะสมกับ
หน่วยงานที่สุดคือ การจัดอบรมให้ความรู้เพื่อแนะนำวิธีใช้งานระบบใหม่แก่ผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ก่อนที่จะมี
การนำมาใช้งานจริงซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะตามมาได้เป็นอย่างดี 

7. การบำรุงรักษา (Maintenance) ในส่วนนี้หลังจากที่ระบบได้ติดตั้ง และใช้งานจริงแล้วนั้นจะมีประเมิน
ทุกๆ ครึ่งปีงบประมาณ เพ่ือทำการแก้ไข ข้อผิดพลาดของระบบและตรวจสอบการทำงานของระบบอยู่เสมอ 

แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋า
เดินทาง นำแนวคิดฐานข้อมูลซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์กันมาจัดเก็บในที่เดี ยวกัน ซึ่งแต่เดิมถูก
จัดเก็บอยู่ในแต่ละแฟ้มข้อมูล เพื่อให้การจัดเก็บเป็นระบบแฟ้มข้อมูล ฐานข้อมูลมีความจำเป็นในการแก้ปัญหาต่างๆ 
ได้ แก้ความซ้ำซ้อนของข้อมูล ความขัดแย้งของข้อมูล ความยากในการแก้ไขและการบำรุงรักษา การผูกติดกับข้อมูล 
การกระจายข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลลดลง ระบบฐานข้อมูลมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ฐานข้อมูล 
ระบบจัดการฐานข้อมูล และบุคลากร โดยที่บทบาทสำคัญในการจัดการ การบริหารฐานข้อมูล คือผู ้บริหาร
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ฐานข้อมูล การนำ My SQL ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล เพื่อการจัดการฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของระบบ
สารสนเทศ ให้เกิดการซ้ำซ้อนน้อยที่สุด ความปลอดภัยของข้อมูล และสามารถเรียกใช้ได้จากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
หรือเรียกว่าเป็นการควบคุมจากศูนย์กลางโดยภาษาที่ใช้ในการเขียนได้แก่ C# ฐานข้อมูล MYSQL และใช้ Xampp
เป็นซอฟต์แวร์ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายจึงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร มาทำหน้าที่เป็นโปรแกรมดังกล่าว 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ฉัตร์ธวัช ป้อมสุวรรณ (2559) ได้ทำวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการรับฝากส่งสิ่งของส่ง

ทางไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรณีศึกษาที่ทำการไปรษณีย์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการให้บริการ ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ และหาแนวทางในการปรับปรุงการ
ให้บริการของที่ทำการไปรษณีย์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ทำการศึกษาโดย การเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลของบริษัท 
และจากแหล่งค้นคว้าต่างๆ เช่น วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร พนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมถึงการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและนำมาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า การให้บริการมีปัญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินงานอยู่หลายประการ โดยลำดับดังนี้ ด้านพื้นที่ในการให้บริการ ด้านอัตรากำลังในการปฏิบัติหน้าที่ ด้าน
ระบบการจัดคิว ด้านแรงจูงใจของบุคลากร ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัยมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
โดยการออกแบบระบบการจัดคิวใหม่ การปรับผังพื้นที่การให้บริการ การเสนอเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่  

วีระชัย คอนจอหอและคณะ (2560) การวิจัยเกี่ยวกับระบบเช่าภาพยนตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยการพัฒนาและทดสอบการทำงานของระบบอินเทอร์เฟซและเทคนิคการ
ออกแบบโดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญห้าคนที่เลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า
ประสิทธิภาพของระบบในทุกคุณลักษณะอยู่ในระดับสูง ด้านความรวดเร็วและความแม่นยำอยู่ในระดับสูงสุด 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋าเดินทางได้พัฒนาระบบสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้วงจรการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
1. การรวบรวมความต้องการของระบบ 
 จากระบบเดิมที่มีความล่าช้ากับการรับฝาก และไม่รู ้ถึงรายละเอียดของลูกค้าและการคำนวณคิด

ค่าบริการต่างๆ อาจจะทำให้ลูกค้าไม่ไว้วางใจกับการบริการรับฝากในร้านนี้และอาจจะเปลี่ยนไปใช้บริการร้านอื่น
แทนได้ ผู้พัฒนาระบบจึงได้ทำการพัฒนาในจุดที่บกพร่องกับทางร้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ศึกษาความเป็นไปได้ 
 ผู้พัฒนาได้กำหนดซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋าเดินทาง โดย

ใช้ระบบฐานข้อมูล My SQL ร่วมกับภาษา C# และโปรแกรม Visual Studio 2015 เข้ามาพัฒนาระบบ 
3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋าเดินทาง ผู้พัฒนาระบบได้ทำการวิเคราะห์ระบบโดย

ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ (อ้างอิง) ได้แก่  
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 3.1 Context Diagram ซึ่งเป็นการแสดงภาพรวมของระบบว่าระบบเกี่ยวข้องกับใครบ้าง และมีการ
รับส่งข้อมูลอย่างไร โดยแสดงดังภาพที่ 2  

 

 
ภาพที่ 2 แสดง Context Diagram : ระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋าเดินทาง  

(ที่มา : ธนากร ภาระธัญญา) 
 

  ระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋าเดินทางเกี่ยวข้องกับลูกและเจ้าของร้าน โดยลูกค้ามีการส่ง
ข้อมูลลูกค้า กระเป๋าเดินทาง ให้กับระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋าเดินทางแล้วระบบฐานข้อมูลร้านรับฝาก
กระเป๋าเดินทางจะทำการส่งข้อมูลลูกค้า กระเป๋าเดินทาง และข้อมูลต่างๆ ให้กับเจ้าของร้านและเจ้าของร้านจะทำ
การส่งข้อมูลต่างๆ ให้กับระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋าเดินทางแล้วระบบจะทำการส่งข้อมูลให้กับลูกค้า 

 3.2  Dataflow Diagram Level 1 ซึ่งเป็นการแสดงภาพรวมของระบบว่าระบบเกี่ยวข้องและมีการ
ปรับปรุงในส่วนไหนบ้างใครเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลและมีขั้นตอนในการรับฝากกระเป๋าเดินทาง
อย่างไร 

 
ภาพที่ 3 แสดง Dataflow Diagram Level 1 ระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋าเดินทาง 

(ที่มา : ธนากร ภาระธัญญา) 
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  ในส่วน Dataflow Diagram Level 1 ระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋าเดินทาง จะเริ่มต้นที่
พนักงานได้ทำการส่งข้อมูลต่างๆเพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน แล้วส่งข้อมูลไปยังแฟ้มรับฝากเพื่อดึงข้อมูลลูกค้า  
ข้อมูลต่างๆ นำมาใช้และนำมาให้กับลูกค้าได้เห็น เข้าสู่กระบวนการคำนวณเงินระบบจะดึง Data ข้อมูลการรับฝาก
มาเพื่อคำนวณเงินแล้วส่งใบรับของให้กับลูก แล้วส่งข้อมูลไปยังแฟ้มรายงานเพื่อพิมพ์รายงานให้กับเจ้าของร้าน 

 3.3  ER Diagram ซึ่งเป็นการแสดงภาพรวมของระบบว่าระบบมีการเกี่ยวเนื่องระหว่างใครบ้าง มีการ
กระทำสิ่งใดเป็นสิ่งแรกจากการเชื่อมโยงระหว่างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดง ER Diagram ระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋าเดินทาง  
(ที่มา : ธนากร ภาระธัญญา) 

 
  ส่วนของ ER Diagram ระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋าเดินทาง จะเริ่มจากลูกค้านำกระเป๋า

เดินทางมารับฝากกับทางร้าน ทางร้านก็จะเก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกกับลูกค้าไว้เพื่อติดต่อ พนักงานเมื่อได้ทำการรับ
ฝากกระเป๋าให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้ากลับมารับกระเป๋าเดินทางพนักงานจะทำการคืนกระเป๋าให้กับลูกค้าและระบบจะ
ทำการคิดค่าบริการให้กับลูกค้า 

4. การพัฒนาระบบ 
 ผู้พัฒนาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาโปรแกรม โดยใช้ระบบ

ฐานข้อมูล My SQL ร่วมกับภาษา C# และโปรแกรม Visual Studio 2015 เข้ามาพัฒนาระบบ 
5. การทดสอบระบบ   
 หลังจากที่ได้ทำการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋าเดิน ได้ทำการทดสอบระบบโดยได้  

ทำการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน และประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ
จำนวน 30 คน  

6. ประเมินผลความพึงพอใจของระบบฐานข้อมูลรับฝากกระเป๋าเดินทางด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติ 
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 โดยเครื่องมือที่นำมาใช้ในการประเมินคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับการพัฒนาระบบนี้คือ 
 6.1 แบบประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของระบบ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 
  6.1.1 ด้านความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ (Functional Requirement 

Test) เป็นการประเมินความสามารถของระบบ ว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากน้อยเพียงใด 
  6.1.2 ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Functional Test) เป็นการประเมินความสามารถของระบบ

ว่าสามารถทำงานตามหน้าที่ที่มีอยู่ได้มากน้อยเพียงใด 
  6.1.3 ด้านการใช้งานของระบบ (Usability Test) เป็นการประเมินความสามารถของระบบว่ามี

ความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด 
  6.1.4 ด้านการประมวลผลของระบบ (Performance Test) เป็นการประเมินด้านความรวดเร็ว

ในการประมวลผลว่าอยู่ในระดับใด 
  6.1.5 ด้านการตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูล (Security Test) ที่ป้อนเข้าสู่ระบบ เป็นการ

ประเมินความสามารถของระบบด้านการรักษาความปลอดภัยว่ามีหรือไม่เพียงใด 
 6.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋าเดินทาง 
  6.2.1 ความพึงพอใจด้านเนื้อหาข้อมูล 
  6.2.2 ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบระบบ 
  6.2.3 ความพึงพอใจด้านความสามารถในการทำงาน 
 

ผลการวิจัย 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋าเดินทาง ซึ่งระบบสามารถรับฝากกระเป๋าได้ ดังแสดงในภาพ

ต่อไปนี้  
 

 
 

ภาพที่ 4 การแสดงหน้าจอข้อมูลตู้รับฝาก  
(ที่มา : ธนากร ภาระธัญญา) 
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หน้าโปรแกรมในฟอร์มข้อมูลตู้รับฝากและรับคืน จะมีหน้าที่ทำการบอกสถานะของตู้รับฝากว่ามีตู้ไหนวา่ง 
จะมีสถานะบอก “ว่าง” และจะกระทำการลิงค์ไปยังหน้าฟอร์มการรับฝากในขั้นตอนต่อไป ส่วนสถานะตู้ที่ขึ้น  
“ไม่ว่าง” และจะกระทำการลิงค์ไปยังหน้าฟอร์มการรับคืนในขั้นตอนต่อไป 

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงหนา้จอขอ้มลูรบัฝาก  
(ที่มา : ธนากร ภาระธัญญา) 

 

ในส่วนหน้าฟอร์มของการรับฝาก จะมีหน้าที่ในการทำงานรับฝากกระเป๋าเดินทางของลูกค้าที่นำมาฝากไว้
กับทางร้าน และจะมีการพิมพ์ใบรับฝากเพื่อให้ลูกค้าได้มีหลักฐานในการรับกระเป๋าคืน 
 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงหนา้จอขอ้มลูรบัคืน  
(ที่มา : ธนากร ภาระธัญญา) 
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ในส่วนหน้าฟอร์มของการรับคืน จะมีหน้าที่ในการทำงานรับคืนกระเป๋าเดินทางของลูกค้าที่นำมาฝากไว้กับ
ทางร้าน พนักงานจะทำการรับคืนในฟอร์มการรับคืนนี้เพื่อที่จะทำการบันทึกลงในฐานข้อมูลของระบบ และทำการ
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 
โครงงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋าเดินทาง ได้ศึกษาการทำงานของระบบการทำงาน

เดิมและเริ่มหาข้อบกพร่อง วิเคราะห์ปัญหาการทำงานของระบบเดิม ทำให้ทราบถึงปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้น 
รวมถึงความต้องการส่วนตัว จึงได้นำข้อมูลทั้งหมดมาศึกษาออกแบบกระบวนการทำงาน และเริ่มทำการออกแบบ
ฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาเขียนโปรแกรมและมีการตรวจสอบแก้ไขโปรแกรมเป็นระยะๆ เพื่อให้ได้โปรแกรมที่มี
ประสิทธิภาพสามารถจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลการรับฝาก ข้อมูลกระเป๋าเดินทาง การออกรายงานต่างๆ  สะดวกและง่าย
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าของร้าน ได้มีการปรับปรุงระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพสามารถนำมาใช้ได้จริงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้ระบบได้รับความสะดวก ลดขั้นตอนในการทำงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และประหยัดเวลาใน
การทำงาน 

จากการศึกษาระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋าเดินทาง ได้พัฒนาด้วยโปรแกรม Microsoft Visual 
Basic 2015 ในการพัฒนาระบบและโปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้
และการใช้งาน และหากการพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ จะมีผลทำให้การดำเนินการในการ
จัดการข้อมูลรับฝากกระเป๋าเดินทาง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ระดับการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

  ระดับที่ 1 ควรปรับปรุง เท่ากบั 1 คะแนน 
  ระดับที่ 2 พอใช้  เท่ากับ 2 คะแนน 
  ระดับที่ 3 ดี  เท่ากับ 3 คะแนน 
  ระดับที่ 4 ดีมาก  เท่ากับ 4 คะแนน 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋าเดินทาง (n = 30) 

ประเด็นในการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

1. ความพึงพอใจด้านเนื้อหาข้อมูล 3.51 0.53 
    1.1 มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 3.47 0.51 
    1.2 ระบบมีความเหมาะสม น่าสนใจ 3.50 0.57 
    1.3 การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนมีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ 3.57 0.50 
2.  ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบระบบ 3.35 0.52 
    2.1  การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่าน 3.40 0.50 
    2.2  หน้าการใช้งานหลักมีความสวยงาม ทันสมัย 3.27 0.45 
    2.3  สีสันในการออกแบบมีความเหมาะสม 3.30 0.54 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ประเด็นในการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

    2.4  ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรมีความสวยงามและอ่านได้ง่าย 3.43 0.57 
3.  ความพึงพอใจด้านความสามารถในการทำงาน 3.39 0.56 
    3.1  ระบบมีความถูกต้องในการประมวลผล 3.50 0.51 
    3.2  ความเร็วในการประมวลผล 3.33 0.61 
    3.3  ระบบสามารถใช้งานง่าย 3.33 0.55 

 
จากตาราง สรุปได้ว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาข้อมูลอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 

ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบระบบอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.35 ความพึงพอใจด้าน
ความสามารถในการทำงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.39 

 
ระดับการประเมินคุณภาพของระบบดังนี้ 
5 หมายถึง  มากที่สุด 
4 หมายถึง  มาก 
3 หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  น้อย 
1 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 
ตารางท่ี 2 ประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋าเดินทาง (n = 3) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
1. การประเมินด้านความสามารถของระบบตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ (Function Requirement Test) 

4.84 0.29 

2.  การประเม ินระบบด ้านผลล ัพธ ์ท ี ่ ได ้จากระบบ 
(Functional test) 

4.84 0.29 

3. การประเมินระบบด้านการใช้งานของระบบ (Usability 
test) 

4.60 0.46 

4. การประเมินระบบด้านการประมวลผลของระบบ 
(Performance test) 

4.33 0.58 

5. การประเมินระบบด้านการตรวจสอบข้อผิดพลาดของ
ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ (Security test) 

4.50 0.87 

 
การประเมินด้านความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของผู ้ใช ้ อยู ่ในระดับดี(Function 

Requirement Test) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.84 การประเมินระบบด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ อยู่ในระดับดี (Functional 
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test) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.84 การประเมินระบบด้านการใช้งานของระบบ อยู่ ในระดับดี (Usability test) มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.60 การประเมินระบบด้านการประมวลผลของระบบ อยู่ในระดับดี (Performance test) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 
การประเมินระบบด้านการตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ อยู่ในระดับดี (Security test) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 

 
กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋าเดินทาง เพื่อนำ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในส่วนของการจัดการฐานข้อมูลของระบบร้านรับฝากกระเป๋าเดินทาง และผู้ใช้สามารถจัดการ
ข้อมูลได้เป็นอย่างดี 

โครงงานระบบร้านรับฝากกระเป๋าเดินทาง สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือจาก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม และอาจารย์สวิตา อยู่สุขขี  ซึ่งได้ให้คำปรึกษาและคอยช่วยเป็นกำลังใจให้ใน
ทุกๆ โอกาส ขอบคุณอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกท่านที่ให้คำปรึกษา ขอบคุณสื่อโซเชียลมีเดียและ
ขอขอบคุณเพื่อนๆ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษามาโดยตลอดเกี่ยวกับการดำเนิน
โครงงานนี้ให้สำเร็จไปได้ด้วยด ี

ท้ายที่สุดนี้ผู้พัฒนาระบบร้านรับฝากกระเป๋าเดินทางหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โปรแกรมนี้จะมีประโยชน์ไม่มาก  
ก็น้อยให้กับธุรกิจ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์ทุกคณะ  

ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ระหว่างปีพุทธศักราช 2561 ถึง 2562 โดยเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ มีขั้นตอน
การวิจัย คือ 1) ขั้นตอนการเก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบระบบ โดยเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องด้วยการสัมภาษณ์  
2) ขั้นตอนการออกแบบระบบ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาถึงปัญหาและความต้องการ โดยใช้โปรแกรม 
Joomla 3) ขั้นตอนการใช้ระบบ อัปโหลดข้อมูลผลงานวิจัยและเก็บข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ อาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 30 คน จากคณะ
ต่างๆ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า ระดับความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ระดับความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.13) ความง่ายในการใช้งาน 
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.00) ความถูกต้องและชัดเจนของเนื้อหา ระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.62) ความสวยงามของเว็บไซต์ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
2.57) ความสมบูรณ์ในการใช้งาน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.86) ความสามารถในการ
ค้นหาข้อมูล ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.58)  

 
คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศงานวิจัย,  บทความวิจัย,  ระบบสารสนเทศ  

 

Abstract 
The objective of this research is to develop an information system to manage research 

data for all faculty members at Kasem Bundit University between the year 2018 to 2019 by storing 
in the website database. There were research procedures; which were 1) data collection procedure 
for system design by collecting data from relevant parties through interviews, 2) system design 
process by analyzing the data obtained from the study of problems and needs by using Joomla, 
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3) system usage procedure by uploading users’ research data, and collect users’ satisfaction levels 
by selecting a specified sample group, namely teachers and researchers from Kasem Bundit 
University, consisting of 30 people from various faculties. The data were analyzed according to 
descriptive statistics, means and standard deviation. The results showed the satisfaction level of 
the sample, the overall satisfaction level was at moderate (mean 3.13). The satisfaction level of 
the ease of use was at moderate (mean 3.00). The satisfaction level of the content accuracy and 
clarity was at high (mean 3.62). The satisfaction level of the interface design was at moderate (mean 
2.57). The satisfaction level of system reliability was at moderate (mean 2.86). The satisfaction level 
of the ability to search for information was at high (mean 3.58).  

 
Keywords: Information systems for research,  Research article,  Information systems 
 

บทนำ 
ในปัจจุบันการพัฒนาทางเทคโนโลยีมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งความสามารถเข้าถึงเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวาง ทำให้การสืบค้นข้อมูลนั้นเป็นไปได้รวดเร็ว ตรงจุดประสงค์ของการค้นหา
ข้อมูลต่างๆ สำหรับข้อมูลผลงานวิจัยที่เป็นผลงานของหลากหลายหน่วยงานหรือบุคลากรที่ได้ทำการ ค้นคว้า ศึกษา 
การทำงานในหัวข้อการวิจัยนั้น ๆ ได้นำผลงานที่ได้ผ่านการวิจัยมาอัปโหลดข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เพื่อเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลให้กับผู้ที่ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เข้ามาทำการศึกษาเนื้อหาหรือผลลัพธ์ในรูปแบบอื่นที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์และต่อยอดในขั้นต่อไปได้ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไม่มีการอัปโหลดข้อมูลงานวิจัยผ่านเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งไม่สามารถแสดง
ถึงลำดับขั้นตอนของการดำเนินการวิจัย ระยะเวลาที่ได้ดำเนินการทำวิจัย จึงทำให้อาจเกิดความล่าช้าและเอกสาร
สูญหายและไม่ครบถ้วนตามต้องการ และด้วยการเก็บเอกสารงานวิจัยในแบบของรูปเล่มและไม่ได้อยู่ ในรูปแบบของ
แฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน เกิดปัญหาต่อมาคือสูญเสียพื้นที่ในการจัดเก็บ
ข้อมูลมากเกินความจำเป็นและทำให้เกิดปัญหาการจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนเมื่อมีการวิจัยที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ  ปี ทำให้มี
ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บมีจำนวนมากจึงทำให้ต้องสร้างระบบจัดเก็บฐานข้อมูลขึ้นมา 

ด้วยการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศที่สะดวกและรวดเร็วเป็นอันมาก การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ
ข้อมูลงานวิจัยจึงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้วิจัย โดยระบบเหล่านี้ควรแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของผู้ดูและระบบซึ่งมีหน้าที่ในการนำเข้าข้อมูล และส่วนของผู้ใช้ระบบที่มีความต้องการใน
การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (เอกพงษ์ ทองแท้ และคณะ 2559) ระบบที่พัฒนานี้ขึ้นควรมีความสามารถ
ในการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ค้นหาข้อมูลในรูปแบบตามเงือนไขต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานควรนำ เสนอได้ทั้งรูปแบบ
เอกสารและรูปแบบของกราฟ (หทัยชนก แจ่มถิ่น และอนรุทธ์ สติมั่น 2558) รูปแบบการพัฒนาระบบอาจใช้แนวคิด
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ที่มีขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะห์องค์กร 2) การ
วิเคราะห์ความต้องการระบบ 3) การวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การออกแบบและพัฒนาระบบ และ 5) การ
ทดสอบระบบ (เทวัญ ทองทับ, 2559) 
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จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและได้ใช้วิธีแก้ไขให้ตรงจุดเพื่อลดปัญหาด้านการ ติดตาม
งานวิจัย การค้นหาหัวข้องานวิจัยและแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูลและช่ วยให้ง่ายต่อการค้นหาบนเว็บ
เพจอย่างสะดวกและรวดเร็วในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลและการนำมาใช้ประโยชน์ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานระบบเข้าถึง
เนื้อหาข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
 

กรอบแนวความคิด 
ตัวแปรต้น : ความถูกต้องของข้อมูลและความสามารถในการค้นหาข้อมูลงานวิจัย 
ตัวแปรตาม : ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบสารสนเทศจัดเก็บฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิต 
3.1 ขอบเขตของงานวิจัย 
 พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื ่อจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย ช่วยในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
3.2  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ระบบสารสนเทศที่นำเสนอข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะของงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
3.3  คำนิยามศัพท์ 
 ความถูกต้องของข้อมูล หมายถึง ลำดับขั้นตอนของการดำเนินการวิจัย ระยะเวลาที่ได้ดำเนินการทำ

วิจัย และแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์บทความงานวิจัย 
 ความสามารถในการค้นหาข้อมูลงานวิจัย หมายถึง สามารถในการค้นหาบทคัดย่อ บทความวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ 
 

วิธีการดำเนินงาน 
การดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผลงานวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
4.1  ขั้นตอนการเก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบระบบ 
 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบระบบ โดยการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดเก็บ

ข้อมูลงานวิจัย และอาจารย์ผู้รับผิดชอบด้วยการจัดทำแบบสัมภาษณ์ และทำการศึกษาการทำงานของเว็บเพจ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยรุ่นปัจจุบัน เพื่อศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน 

4.2  ขั้นตอนการออกแบบระบบ 
 ขั้นตอนการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย ในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการ

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาถึงปัญหา และจากการสัมภาษณ์มารวบรวมและแบ่งแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆ 
เพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ไข 
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เลือกรูปแบบที่จะใช้ในการเขียนเว็บไซต์ให้ออกมาใช้งานได้ง่ายมีความสะดวก โดยเลือกพัฒนาบน
โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Joomla ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถพัฒนาให้เข้ากับการเก็บผลงานวิจัยได้อย่าง
ลงตัว ด้วยการออกแบบของคณะผู้จัดทำจึงทำให้มีการตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปและเหลือไว้เพียงเนื้อหาที ่มี
ประโยชน์ต่อการค้นคว้าเท่านั้น  

 

 
 

ภาพที่ 1 Data Flow Diagram Level 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
4.3  ขั้นตอนการใช้ระบบ 
 นำข้อมูลงานวิจัยเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัยที่ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการออกแบบไว้ โดยแบ่ง

ออกเป็นทั้งหมด 11 คณะ และแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยของปี 2561 และปี 2562 
 ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

ได้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจำนวน 30 คน จากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยต้องเป็นผู้ที ่มี
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บเพจงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกำหนดเกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจเป็นดังนี้ 

 ระดับความคิดเห็น 1.00 - 1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด 
 ระดับความคิดเห็น 1.50 - 2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ น้อย 
 ระดับความคิดเห็น 2.50 - 3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง 
 ระดับความคิดเห็น 3.50 - 4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ มาก 
 ระดับความคิดเห็น 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมี

รูปแบบของเว็บไซต์ที่ได้ออกแบบโดย Joomla โดยเลือกใช้ Template ที่สามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์
หลักของเนื้อหา การพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้แนวคิดมา
จากการออกแบบเว็บเพจต้นแบบปัจจุบันที่ทางสำนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้ใช้งานอยู่แล้ว ทาง
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คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การจัดเก็บ ที่แก้ไขข้อปัญหาจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องที่เคย  
มีมาของเว็บไซต์เดิม เพื่อให้ระบบใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ระบบปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่มากขึ้น ตรงกับ
ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง และอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์และบุคคลภายนอกที่ต้องการค้นคว้าหาข้อมูล
หรือศึกษางานวิจัยได้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น และเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมได้กับ
บุคลากรภายในสำนักวิจัยได้โดยตรง โดยระบบสารสนเทศเว็บไซต์ที่พัฒนานี้แบ่งออกเป็น 

1.  ส่วนหน้าแรก อธิบายถึงประวัติความเป็นมา พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องปฏิบัติ 
นโยบาย การสนับสนุนและการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยที่ได้เริ่มการพัฒนาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 
 

 
 

ภาพที่ 2 ส่วนหน้าเว็บเพจของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย 
 

2.  ส่วนข้อมูลงานวิจัย บันทึกข้อมูลงานวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ระหว่าง  
ปี 2561 ถึงปี 2562 ทั้งหมด แสดงเนื้อหาของงานวิจัยที่ได้ทำการเผยแพร่ และงานวิจัยที่อยู ่ในช่วงของการ
ดำเนินการพัฒนา อีกทั้งแสดงเกณฑ์การให้คะแนนการวัดระดับคุณภาพของงานวิจัย โดยในส่วนของด้านล่างของ
ตารางงานวิจัยจะแสดงค่าคะแนนน้ำหนักคุณภาพของงานวิจัยตั้งแต่ 0.20, 0.40, 0.60, 0.80 และ 1.00 

 

 
 

ภาพที่ 3 ส่วนข้อมูลงานวิจัยของเว็บเพจระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย 
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3.  ส่วนชื่อนักวิจัย แสดงรายชื่อนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานวิจัย  
4.  ส่วนติดต่อเรา แสดงเนื้อหาในส่วนของสถานที่ที่สามารถติดต่อกับสำนักวิจัยได้โดยตรงทั้ง ในส่วนของ  

ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-Mail ผู้ให้คำปรึกษา และวันเวลาทำการของบุคลากร 
5.  ส่วนค้นหางานวิจัย เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการค้นหางานวิจัยที่

ต้องการค้นหา สามารถเลือกคำค้น คำสำคัญ รูปแบบประโยคหรือค้นหาเฉพาะคำ เพื่อแสดงงานวิจัยให้ใกล้เคียงกับ
ความต้องการของผู้ค้นหามากที่สุด 

6.  ส่วนสถิติ เป็นส่วนที่แสดงงานวิจัยของปี 2561 และในปี 2562 บอกถึงจำนวนงานวิจัยของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่ามีงานวิจัยของแต่ละปีจำนวนเท่าใด  

 

 
 

ภาพที ่4 ส่วนการค้นหางานวิจัยเว็บเพจระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 5 ส่วนของสถิติงานวิจัยเว็บเพจระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย 
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ตารางท่ี 1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย (n=30) 

ประเด็นความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับความคิดเห็น 
SD ระดับความพึงพอใจ 

1.ความง่ายในการใช้งาน 3.00 0.53 ปานกลาง 
2.ความถูกต้องและชัดเจนของเนื้อหา 3.62 0.53 มาก 
3.ความสวยงามของเว็บไซต์ 2.57 0.79 ปานกลาง 
4.ความสมบูรณ์ในการใช้งาน 2.86 0.38 ปานกลาง 
5.ความสามารถในการค้นคว้าหาขอ้มูล 3.58 0.49 มาก 

รวม 3.13 0.54 ปานกลาง 
 
จากแบบสอบถามระดับความพึงใจของผู้ใช้ระบบจำนวน 30 คน ประเด็นความคิดเห็นรวมของระบบที่

พัฒนามีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.13) เมื่อแยกเป็นประเด็นความคิดเห็นพบว่า 
ประเด็นความคิดเห็นความง่ายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.00) ประเด็น
ความคิดเห็น ความถูกต้องและมีความชัดเจนของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 3.62) 
ประเด็นความคิดเห็น ความสวยงามของเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย 2.57) 
ประเด็นความคิดเห็น ความสมบูรณ์ในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.86) 
และประเด็นความคิดเห็น ความสามารถในการค้นคว้าหาข้อมูล มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 
3.58) 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย เป็นระบบจัดข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต มีรูปแบบพื้นฐานมาจากการออกแบบจาก Joomla ประกอบด้วยการเข้าใช้ระบบที่สามารถเข้าได้ทั้งใน
รูปแบบบุคคลธรรมดา หรือการล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบในรูปแบบของเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มงานวิจัย และระดับผู้ดูแล
ระบบที่ทำการดูแลระบบโดยรวมของเว็บไซต์ จึงทำให้ระบบนี้สามารถมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลที่ทันสมัยเป็น
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงกับแนวคิดในการวิจัยของ เอกพงษ์ ทองแท้ และคณะ (2559) ที่พบว่าการออกแบบ
ระบบสารสนเทศที่สะดวกในการนำเข้าข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ควรมีการแบ่งองค์ประกอบเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ 
ผู้ดูแลระบบ และส่วนของผู้ใช้ระบบ ส่วนในการออกแบบในหน้าของงานวิจัยแสดงถึงงานวิจัยระหว่างปี 2561 และ  
ปี 2562 และยังสามารถเพิ่มเติมข้อมูลในปีต่อไปได้ โดยการแยกเอาไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งแสดงผลงานวิจัยสำหรับ
งานวิจัยที่เผยแพร่และมีการแสดงคะแนนค่าน้ำหนักคุณภาพของงานวิจัยแสดงในช่องของสถานะ เพื่อสะดวกในการ
รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อการค้นหางานวิจัยที่รวดเร็วมากขึ้นภายในเว็บไซต์ จึงได้เพิ่มระบบ
การค้นหางานวิจัยโดยกำหนดคำค้น คำสำคัญ เพื่อให้ได้ข้อมูลผลงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของผู้ค้นคว้า 
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิดา ศักดิ์ศรี และเยาวเรศ เสือกระจ่าง (2550) ที่พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ควรครอบคลุมถึงการบันทึกข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา และ เรียกดู
รายงานของส่วนงานสารสนเทศด้านวิชาการได้ ส่วนในหน้าของสถิติงานวิจัยนั้น เพื่อเป็นข้อมูลที่แสดงจำนวน
ผลงานวิจัยทั้งหมดของแต่ละปี การเพิ่มขึ้นของจำนวนผลงานวิจัยในแต่ละคณะภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ หทัยชนก แจ่มถิ่น และอนรุทธ์ สติมั่น (2558) ที่พบว่าการจัดทำรายงานควรนำเสนอได้ทั้งรูปแบบ
เอกสารและรูปแบบของกราฟ 

โดยภายในเว็บเพจได้มีการใส่ระบบการค้นหาข้อมูลจากชื ่อของอาจารย์ การค้าหาข้อมูลจากคณะ  
บอกสถานะของงานวิจัยให้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานเพื่ออธิบายว่างานวิจัยของอาจารย์ท่านนั้นมีการพัฒนา มี
ความล่าช้ามากน้อยเพียงใดบ้างแล้ว หากงานวิจัยนั้นได้มีการเผยแพร่ออกไปแล้ว ในช่องของสถานะงานวิจัยจะมี
ข้อความขึ้นว่าเผยแพร่และมีสีเขียวและหากงานวิจัยนั้นอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาในช่องของสถานะงานวิจัยจะมี
ข้อความขึ้นว่าอยู่ในช่วงดำเนินการและจะมีสีฟ้าขึ้น การขึ้นแสดงสถานะเช่นนี้ เมื่อมีผู้ที่ต้องการที่จะเข้าเว็บไซต์มา
ค้นหาข้อมูลก็จะสามรถรับรู้ได้ว่างานวิจัยชิ้นใดบ้างที่สามารถเปิดอ่านขึ้นมาเพื่อศึกษา ในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลใน
ระบบนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ ผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบ ระดับแรกผู้ใช้งานทั่วไปที่
สามารถเปิดอ่านงานวิจัยและดาวน์โหลดงานวิจัยได้ทันทีแต่ไม่สามารถที่จะเพิ่มหรือแก้ไขส่วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์
ได้ ในส่วนของการแก้ไขหรือเพิ่มเนื้อหางานวิจัยจะเป็นของเจ้าหน้าที่ ที่สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มงานวิจัย
และแก้ไขงานได้ และในระดับสุดท้าย ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลระบบให้มีความสมบูรณ์และพัฒนา
ระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้สำเร็จได้จากความอนุเคราะห์จาก อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยระบบมีระบบความปลอดภัยด้วยการยืนยันตัวเองด้วย
รหัสผ่าน การจัดการเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลวิทยากร ข้อมูลการจัดอบรม และตรวจสอบผลการเก็บชั่วโมง
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเป็นรายบุคคล รายสาขา และรายคณะ พัฒนาโดยใช้ภาษา C# เพื่อใช้
งานบนระบบปฏิบัติการวินโดวน์ และสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม MySQL  

ระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพ ที่ทางผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นนั้นมีผลการทำงานของระบบที่
ผ่านการประเมินคุณภาพทั้ง 5 ด้าน คือ (1) การประเมินด้านความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
(Function Requirement Test) มีค ่าเฉล ี ่ยอย ู ่ท ี ่  4.61 (2) การประเม ินระบบด้านผลลัพธ ์ท ี ่ ได ้จากระบบ 
(Functional test) มีค่าเฉลี ่ยอยู่ ที ่ 4.95 (3) การประเมินระบบด้านการใช้งานของระบบ (Usability test) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 (4) การประเมินระบบด้านการประมวลผลของระบบ (Performance test) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.00 
(5) การประเมินระบบด้านการตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ (Security test) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.91 สรุปได้ว่า ผู้เชี ่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อยู่ในระดับดี  
มีค่าเฉลี่ย รวมอยู่ที่ 4.69สรุปได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยลดระยะเวลาในการสืบค้น ตรวจสอบ จัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ ทำให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ  
มากยิ่งขึ้น และสะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้ 

 
คำสำคัญ : ระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

Abstract 
This research aims to study and develop a system for professional experience, Faculty of 

Management Science at Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. It has a security system 
using password and it has the ability to manage student’s training information, trainer and training 
information. Moreover, user can check status and result of professional experience training by 
individually, major and faculties. The system was developed on the Windows operating system 
using C# with MySQL for database management system. 
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The system developed through quality assessment by experts is very good at four aspects 
is directly to function requirement test, function test, performance test and security test. In 
addition, the evaluated of usability test is good. To conclude, the developed system can support 
staff to reduce time for searching, processing various information and increase the efficiency of 
work. This system makes storage more systematic and centralize and easy to use of the user. 

 

Keyword : Database system of professional experience 

 

บทนำ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาจะต้องออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และ
เก็บชั่วโมงการอบรมตามที่สาขาวิชาจัดไว้ให้  ซึ่งในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในการเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยที่ผ่านมานั้นใช้การบันทึกข้อมูลลงกระดาษ ซึ่งไม่มีความทันสมัย  
และขาดความน่าเชื่อถือ และอาจเกิดปัญหาตามมาหลายเรื่อง เช่น ข้อมูลสูญหาย ข้อมูลผิดไปจากเดิม และไม่มี
ประสิทธิภาพของข้อมูล อีกทั้งยังล่าช้าต่อการเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล  

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้คิดทำระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศมา
รองรับความต้องการการใช้งานของตัวระบบฐานข้อมูล ซึ่งทำให้การรวบรวมข้อมูลการอบรมเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ มีความสะดวกแม่นยำและถูกต้อง ช่วยลดปัญหาการสูญหายของเอกสารที่ได้บันทึกไว้ และเรียกใช้ได้อย่าง
รวดเร็ว แทนการค้นหารายชื่อจากเอกสารหรือข้อมูลนักศึกษา  

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพใน

การทำงานมากยิ่งขึ้น 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพ ด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram) ในการกำหนดความต้องการของระบบต้องทำการจำลองข้อมูล (Entity relationship diagram: E-R 
Diagram) โดยขอบเขตข้อมูลจะรวบรวมความหมายต่างๆ ของข้อมูล ตั้งแต่ข้อมูลที่อยู่บนเอกสารหรือรายงานต่างๆ 
เพื่อให้เห็นรายละเอียดและภาพรวมความสัมพันธ์ภายในของระบบซึ่งจะประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 

1.  ขั้นตอนการพัฒนาและออกแบบ 
2.  ผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
 ผังการไหลของข้อมูล เป็นเครื่องมือที่่ใช้เพื่อแสดงการไหลของข้อมูล และการประมวลผลต่างๆ ใน

ระบบ สัมพันธ์กับแหล่งเก็บข้อมูลที่ใช้โดยแผนภาพนี้ จะเป็นสื่อที่ช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปได้โดยง่าย แ ละมีความ
เข้าใจตรงกันระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบเอง หรือระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับโปรแกรมเมอร์ หรือระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบ 
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กับผู้ใช้ระบบ 
3.  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้พัฒนาระบบได้ทำการวิเคราะห์ระบบ

โดยใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่  
 3.1  Context Diagram ซึ่งเป็นการแสดงภาพรวมของระบบว่าระบบเกี่ยวข้องกับใครบ้าง และมีการ

รับส่งข้อมูลอย่างไร โดยแสดงดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 Context Diagram ระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (พงษ์เพชร ศรีบุตร.2562) 

 
  ระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวข้องกับนักศึกษาและวิทยากร ซึ่งวิทยากรจะ

ส่งข้อมูลวิชาที่อบรม สถานที่อบรม จำนวนชั่วโมง ข้อมูลวิทยากร ให้กับระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เมื่อนักศึกษาต้องการเรียกใช้ ระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะทำการส่งข้อมูลต่างๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กับนักศึกษามาให้  

 3.2  Dataflow Diagram Level 1 
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ภาพที่ 2 Dataflow Diagram Level 1 ระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(พงษ์เพชร ศรีบุตร.2562) 
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 3.3  ER Diagram 
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ภาพที่ 3 ER Diagram ระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(พงษ์เพชร ศรีบุตร.2562) 

 
4.  การพัฒนาระบบ 
 ผู้พัฒนาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาโปรแกรม โดยใช้ระบบ

ฐานข้อมูล MySQL ร่วมกับภาษา C# และโปรแกรม Visual Studio 2015 เข้ามาพัฒนาระบบ 
5.  การทดสอบระบบ 
 หลังจากที่ได้ทำการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ทำการทดสอบระบบโดย

ได้ทำการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ
จำนวน 30 คน  

6.  ประเมินผลความพึงพอใจของระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้วยระเบียบวิธีการทาง
สถิติ โดยเครื่องมือที่นำมาใช้ในการประเมินคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น 

 6.1  เป็นแบบประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของระบบ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 
  6.1.1 ตารางด้านความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของผู้ใช้  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
1. ความสามารถของระบบในการนำเสนอข้อมูล 4.67 0.58 
2. ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงเมนู 4.67 0.58 
3. ความสามารถของระบบในการสืบค้นข้อมูล 4.67 0.58 
4. ความสามารถของระบบเรื่องระยะเวลาในการตอบสนอง 4.67 0.58 
5. ความสามารถของระบบที่ทำงานอัตโนมัติ 4.67 0.58 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
6. ความสามารถของระบบในการจัดการฐานข้อมูล 4.33 0.58 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.61 0.58 

 
  6.1.2 ตารางด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. ความถูกต้องของระบบในการแสดงผลข้อมูล 5.00 0.00 
2. ความถูกต้องของระบบในการสืบค้นข้อมูล 5.00 0.00 
3. ความถูกต้องของระบบในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 5.00 0.00 
4. ความถูกต้องของระบบในการจัดเก็บข้อมูล 5.00 0.00 
5. ความถูกต้องของระบบในการออกรายงาน 4.67 0.58 
6. ความถูกต้องในการทำงานของระบบในภาพรวม 5.00 0.00 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.95 0.10 

  
  6.1.3 ตารางด้านการใช้งานของระบบ  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. ความง่ายในการใช้งานระบบ 5.00 0.00 
2. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงผล 4.67 0.58 
3. ความเหมาะสมของการใช้สีโดยภาพรวม 4.33 0.58 
4. ความเหมาะสมของข้อมูลที่นำเสนอ 4.33 0.58 
5. ปุ่มและคำอธิบายมีความง่ายต่อความเข้าใจ 4.67 0.58 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.60 0.46 

 
  6.1.4 ตารางด้านการประมวลผลของระบบ  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. ความเร็วในการทำงานของโปรแกรมในภาพรวม 5.00 0.00 
2. ความเร็วในการประมวลผลด้านการค้นหา 5.00 0.00 
3. ความเร็วในการนำเสนอข้อมูล 5.00 0.00 
4. ความเร็วในการแสดงผลจากการเชื่อมโยง 5.00 0.00 
5. ความเร็วในการบันทึก แก้ไข ลบ รายการข้อมูล 5.00 0.00 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 5.00 0.00 
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  6.1.5 ตารางด้านการตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูล  
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ระบบ 5.00 0.00 
2. การกำหนดบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในการใช้งาน 5.00 0.00 
3. การตรวจสอบความถูกต้องในการป้อนข้อมูลนำเข้าระบบ 5.00 0.00 
4. การแจ้งรายงานข้อผิดพลาด เมื่อกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 4.67 0.58 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.91 0.15 

 
 6.2  ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  6.2.1 ตารางผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ประเด็นในการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
1. ความสะดวกในการใช้งานระบบ 3.30 0.54 
2. ความรวดเร็วในการทำงานของระบบ 3.40 0.56 
3. สามารถเรียนรู้การใช้งานระบบได้ง่าย 3.30 0.54 
4. การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ของระบบดูง่ายและชัดเจน 3.33 0.61 
5. ความเหมาะสมในการทำงานของระบบโดยรวม 3.43 0.63 
6. ความถูกต้องของการค้นหา คำนวณผลลัพธ์สมบูรณ์ครบถ้วน 3.53 0.51 
7. ความเหมาะสมด้านการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบ 3.57 0.57 
8. สามารถตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของระบบได้ตลอดเวลา 3.47 0.57 
9. มีความถูกต้องในการบันทึก แก้ไข หรือลบข้อมูล 3.63 0.49 
10. แสดงความผิดพลาดให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการแก้ไข 3.40 0.50 
11. ระบบสามารถแยกประเภทรายการข้อมูล ได้อย่างชัดเจน 3.47 0.51 
12. การออกแบบภาพกราฟิก มีความชัดเจนและเหมาะสม 3.40 0.56 
13. ความชัดเจนของขนาดและสีตัวอักษรที่แสดงในหน้าระบบ 3.50 0.63 
14. มีคู่มืออธิบายการใช้งาน ซึ่งสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ง่าย 3.57 0.50 
รวม 3.45 0.55 

 
ผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา
ได้ ดังแสดงในภาพต่อไปนี้  
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ภาพที่ 4 การแสดงหน้าจอข้อมูลนักศึกษา 
 

หน้าโปรแกรมในฟอร์มข้อมูลนักศึกษา จะมีหน้าที่ในการเพิ่ม ลบ ข้อมูลนักศึกษา และจะทำการลิงค์ไปยัง
หน้าฟอร์มเช็คชื่อการเข้าร่วมอบรมของนักศึกษา ในขั้นตอนต่อไป  

 

 
 

ภาพที่ 5 การแสดงหน้าจอเช็คชื่อการเข้าอบรมของนักศึกษา 

  
ในส่วนหน้าฟอร์มของเช็คชื่อนักศึกษา จะมีหน้าที่ในการเช็คชื่อของนักศึกษา ที่มาเข้าร่วมอบรมเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ และข้อมูลจะถูกส่งไปยังรายงานสรุปผลการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ภาพที่ 6 การแสดงหน้าจอรายงานสรุปผลการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
ในส่วนหน้าฟอร์มของรายงานสรุปผลการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะมีหน้าที่ในการสรุปผลการ

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยแบ่งเป็น สาขาวิชา ชื่อนักศึกษา รหัสนักศึกษา รหัสวิชาอบรม ชื่อ
วิชาอบรม วันที่ รหัสวิทยากร ชื่อวิทยากร จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงรวม และจำนวนชั่วโมงคงเหลือ  

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้วิจัยได้พัฒนาโดยใช้ซอฟต์แวร์ 
visual studio 2015 ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ MySQL ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยลดระยะเวลา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ ทำให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และสะดวกต่อการใช้งาน
ของผู้ใช้ โดยมีความสามารถสำคัญดังต่อไปนี้  

1. ระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษาของระบบ ได้แก่ การเพิ่มข้อมูลนักศึกษา การลบข้อมูล
นักศึกษา การแก้ไขข้อมูลนักศึกษา  

2. ระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลการฝึกอบรม ได้แก่ การแก้ไขข้อมูลฝึกอบรม การลบข้อมูลฝึกอบรม 
และการค้นหาข้อมูลฝึกอบรม 

3. คุณภาพของระบบ ผลการประเมินคุณภาพของระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของระบบทั้ง 5 ด้าน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ดังนั้นสามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพของระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก สรุปได้ว่า 
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ได้จริง และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาระบบครั้งนี้ 
ออกแบบและพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน โดยกระบวนการเรียกว่า วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) โดยเริ ่มตั ้งแต่
การศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบ การกำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงานเดิม ความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ การวิเคราะห์ระบบงาน การพัฒนาระบบงาน การทดสอบและติดตั้งระบบ และกระบวนการ
ทดสอบและหาคุณภาพระบบ  
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4. ความพึงพอใจของผู้ใช้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับระบบอยู่ในระดับดี ได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบข้อสอบออนไลน์สำหรับ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในการวัดความรู้วิชาคอมพิวเตอร์และวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อวัด
ระดับความรู้ของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและก่อนสำเร็จการศึกษา ระบบนี้ได้สร้างและออกแบบโดยโปรแกรม 
Dreamweaver ร่วมกับโปรแกรม Xampp ในการแสดงเว็บไซต์โดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL  
มีลักษณะการทำงานโดยมีผู้ใช้งานสองส่วนคือผู้ทดสอบและผู้ดูแลระบบ โดยเมื่อทดสอบการใช้งานของระบบ
ข้อสอบออนไลน์ที ่พัฒนาขึ้นด้วยกลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 400 คน 
ภายหลังจากทำการทดสอบความรู้ และตอบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจในคุณภาพของระบบ พบว่าประเด็น
ข้อคำถามด้านประสิทธิภาพของระบบ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.42) ความสะดวกในการใช้งาน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.52) ความสอดคล้องของระบบกับความต้องการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51) และ
ด้านคุณภาพของการบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.61) 

 
คำสำคัญ: ข้อสอบออนไลน์,  การวัดระดับความรู้ 

 

Abstract 
The purpose of this study is to design and develop online examination system on the 

subject of computer and English language competency assessment to measure the knowledge 
level of students before enrolment and graduation for student in the faculty of Business 
Administration, Kasem Bundit University. The system was developed and designed by using 
Dreamweaver in conjunction with Xampp, as to run the website by using PHP along with MySQL 
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database. The system consisted of two user components, the tester and the system administrator. 
The online examination system, developed by a group of 400 students from the faculty of Business 
Administration, Kasem Bundit University, after the knowledge assessment and filling in system 
performance satisfaction questionnaire, was tested and the result showed the level of system 
efficiency was at the high (mean 4.42), the convenient of use was at highest (mean 4.52),the system 
consistency and usage requirement was at highest (mean 4.51) and the quality of the service was 
at the highest (mean 4.61). 

 
Keywords: online examination,  knowledge level test 

 

บทนำ 
พัฒนาการในการประเมินผลการเรียนรู้ ภาคความรู้ ความเข้าใจ โดยการจัดการสอบด้วยแบบทดสอบ 

หรือข้อสอบนั้น เริ่มต้นด้วยการที่ผู้สอนจัดทำแบบทดสอบด้วยการเขียนหรือพิมพ์แบบทดสอบ ซึ่งมีการแบ่งจำนวน
ข้อสอบให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาความรู้ที่ต้องการทดสอบ ทั้งในลักษณะข้อสอบที่เป็นปรนัยและอัตนัย เมื่อ
เสร็จสินการทดสอบผู้สอนเป็นผู้ตรวจความถูกต้อง ประเมินผู้เรียนด้วยตนเอง ซ่ึ งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นคือ 
การที่สิ้นเปลืองกระดาษคำถามแบบทดสอบที่เป็นจำนวนมาก ความล่าช้าในการตรวจข้อสอบ และยังสามารถเกิด
ความผิดพลาดในการตรวจข้อสอบ ในช่วงต่อมาได้มีการพัฒนาการตรวจข้อสอบด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มอาร์  (Optical 
Mark Reader: OMR) เพื่อช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจข้อสอบ แต่ระบบดังกล่าวนี้ก็ยังมีขีดจำกัดในการ
ทำงานนั้นก็คือ ระบบโอเอ็มอาร์สามารถตรวจข้อสอบได้เฉพาะแบบปรนัยเท่านั้น ไม่สามารถที่จะตรวจข้อสอบ
ประเภทอัตนัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งระบบโอเอ็มอาร์นั้นทำการตรวจข้อสอบโดยอาศัยความทึบแสงของ
กระดาษคำตอบ ที่ต้องใช้เพียงดินสอความเข้มของการทึบแสงตั้งแต่ 2B ขึ้นไป และต้องระบายในพื้นที่ที่กำหนดได้
อย่างสมบูรณ์ หากการระบายลงบนกระดาษข้อสอบได้ไม่ดีระบบก็ไม่สามารถตรวจสอบและให้คะแนนได้ ซึ่งทำให้  
ผู้ที่สอบสูญเสียผลประโยชน์ได้  

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงให้
การจัดการด้านการศึกษาในปัจจุบันจะอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นและลดข้อผิดพลาดด้านต่างๆ ระบบข้อสอบ
ออนไลน์สำหรับวัดความรู้ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดทำข้อสอบ การดำเนินการสอบ การตรวจข้อสอบ และการ
ประเมินผลการสอบ อีกทั้งยังสามารถออกแบบระบบให้มีความเหมาะสมกับการจัดการสอบในลักษณะต่าง ๆ ได้ ซึ่ง
มีงานวิจัยที่พัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์เช่น พระครูใบฎีกาศรีธนญชัย ธนญชยเมธี (สูกรรัตนวงศ์) (2561) ได้
พัฒนาระบบทดสอบออนไลน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย โดยพัฒนาตามหลัก
ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) และใช้หลักการพัฒนา 5 ขั ้นตอน
ประกอบด้วย 1) กำหนดปัญหา 2) วิเคราะห์ระบบ 3) ออกแบบและพัฒนาระบบ 4) ทดสอบและประเมินผลระบบ 
5) ดูแลการทำงานของระบบ ด้วยประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ ในการพัฒนาระบบทดสอบออนไลน์ 
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการทดสอบแบบเดิมๆโดยมีผลการสำรวจความต้องการจำเป็นโดยรวมสภาพที่
เป็นจริงในปัจจุบันมีระดับความคาดหวังปานกลางถึงมาก และมีสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับความคาดหวังมากถึง
มากที่สุด (จิตรา นาปาเลน และคณะ, 2560)  
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ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการสอบ โดยการนำระบบสารสนเทศหรือระบบ
ข้อสอบออนไลน์ มาพัฒนาการสอบออนไลน์วัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะสามารถแก้ปัญหาการออกข้อสอบและการสอบในแบบเดิม โดยจะ
สามารถจัดการกับการออกข้อสอบและการสอบผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพื่อให้ผู้สอนสามารถจัดการเลือกรูปแบบของข้อสอบ และสามารถแก้ไขข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์
เพื ่อพัฒนาระบบข้อสอบออนไลน์เพื่อวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบข้อสอบออนไลน์ โดยการนำข้อสอบวัดความรู้วิชาคอมพิวเตอร์ และ 

วิชาภาษาอังกฤษ โดยมีขอบเขตความสามารถดังนี้ 
1.  ส่วนของผู้ทดสอบวัดระดับความรู้ 
 1.1 สามารถล็อกอินเข้าระบบได้ 
 1.2  สามารถเลือกวิชาที่จะสอบได้ 
 1.3  สามารถทำการสอบได้ 
 1.4  สามารถรู้ผลการสอบได้ 
2.  ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 2.1  สามารถล็อกอินเข้าระบบได้ 
 2.2  สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อสอบได้ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การพัฒนาระบบข้อสอบออนไลน์เพื่อวัดระดับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีการดำเนินงาน ดังนี้ 
4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 400 คน  
4.2  การออกแบบระบบข้อสอบออนไลน์ 
 1. ศึกษาความเป็นไปได้ การกำหนดขอบเขตและ วางแผนโครงการ ได้แก่ การศึกษาและ วิเคราะห์

สภาพปัญหาหลักของข้อสอบในรูปแบบกระดาษ คือข้อจำกัดเรื่องของสถานที่และ เวลา การจัดเก็บ การสืบค้น การ
สูญหายของข้อสอบและ ประเมินผลการสอบ 

 2. วิเคราะห์ระบบ การนำผลวิเคราะห์ของผู้เข้าใช้มาสร้างเป็น Data flow diagram level 0 ได้ 
ดังภาพที่ 1 และผู้วิจัยได้วิเคราะห์รูปแบบของข้อสอบในการจัดทำคลังข้อสอบ 
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ภาพที่ 1 Data flow diagram level 0 ระบบคลังข้อสอบเพื่อวัดระดับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ 
 

 
 

ภาพที่ 2 Data flow diagram level 1 ระบบคลังข้อสอบเพื่อวัดระดับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ 
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 3. การออกแบบระบบ ได้แก่ การออกแบบการจัดเก็บข้อสอบ การจัดการชุดข้อสอบ และการจัดเก็บ

ผลคะแนนในรูปแบบที่เหมาะสม รวมถึงการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้หรืออินเตอร์เฟส (Interface) 
 4. การพัฒนา ได้แก่ เป็นการพัฒนาโปรแกรมหลังจากที่มีการทดสอบโปรแกรมไปแล้วเพื ่อให้

โปรแกรมมีความถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด และเป็นการตรวจสอบโปรแกรมอีกครั้งหลังจากที่มี
การทดสอบไปแล้วเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดก่อนที่จะนำไปติดตั้งระบบหรือใช้งานจริง 

 5. การทดสอบและปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยนำระบบคลังข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าเรียนและ 
พัฒนาเพื่อให้ทราบถึงข้อผิดพลาดที่เกิดระหว่างการพัฒนาระบบ และเพื่อแก้ไขให้ระบบสามารถทำงานได้อย่าง
ถูกต้องตามความต้องการ 

4.3  การประเมินคุณภาพระบบ 
 ประเมินคุณภาพระบบที่พัฒนาโดยการเก็บข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น 

การ เล ือกกล ุ ่ มต ั วอย ่ างแบบเจาะจงเป ็นน ักศ ึกษาคณะบร ิหารธ ุ รก ิ จ  มหาว ิทยาล ัย เกษมบ ัณฑิต  
จำนวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกำหนดเกณฑ์วัด
ระดับความพึงพอใจเป็นดังนี้ 

 ระดับความคิดเห็น 1.00-1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด 
 ระดับความคิดเห็น 1.50-2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ น้อย 
 ระดับความคิดเห็น 2.50-3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง 
 ระดับความคิดเห็น 3.50-4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มาก 
 ระดับความคิดเห็น 4.50–5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้ได้นำคุณสมบัติของการทำข้อสอบแบบออนไลน์ในส่วนของระบบบริหารจัดการการเรียนการ

สอน ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาจัดทําแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อวัด
ระดับความรู้ของนักศึกษา โดยใช้โปรแกรม MySQL ในการพัฒนาระบบข้อสอบออนไลน์ประเมินสิทธิภาพของระบบ
โดยกลุ่มผู้ใช้ทั้ง 3 ด้าน พบว่าด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านคุณภาพข้อสอบรายวิชา และด้านคุณภาพของการ
บริการอยู่ในระดับดีมากจากการพัฒนาระบบข้อสอบออนไลน์ ทําให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับระบบคลังข้อสอบ 
เพื่อช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการจัดเตรียมข้อสอบ ช่วยลดปัญหาเรื่องสถานที่ เวลา เป็นต้น 

5.1  การพัฒนาโปรแกรม 
 ผลที ่ได้จากการพัฒนาโปรแกรมของระบบแบบทดสอบออนไลน์ที ่สามารถปรับเปลี ่ยนตาม

ความสามารถของผู้สอบโดยใช้แบบจำลองการทดสอบอัตราส่วนความน่าจะเป็นเชิงลำดับ สามารถแสดงตัวอย่าง
หน้าจอการใช้งานของผู้สอบได้คือส่วนหน้าหลักสำหรับการเข้าใช้งานโมดูลการทำข้อสอบ (ภาพที่ 3) ส่วนหน้าจอ
สำหรับการทำข้อสอบและส่งคำตอบ (ภาพที่ 4) ส่วนหน้าจอสำหรับเรียกดูผลคะแนนสอบครั้งที่ผ่านมาของตนเอง 
(ภาพที่ 5) และส่วนหน้าจอสำหรับแสดงรายละเอียดคะแนนสอบแต่ละครั้ง (ภาพที่ 6) 
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ภาพที่ 3 หน้าหลักสำหรับการเข้าใช้งานการทำขอ้สอบ 
 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าจอสำหรับการทำข้อสอบและส่งคำตอบ 
 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงผลคะแนนสอบครั้งที่ผ่านมา 
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ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงรายละเอียดคะแนนสอบ 
 

5.2  การประเมินคุณภาพระบบ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผลการใช้งานโปรแกรมคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจำนวน 400 คน มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับจากระดับน้อยที่สุดไปหา
ระดับมากที่สุด มีคะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนนตามลำดับ ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert) ในการสรุปผลคะแนน
จากแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพของระบบข้อสอบออนไลน์วัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ 

รายการประเมิน 
 

ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. ประสิทธิภาพของระบบ 4.42 0.58 ระดับมาก 
2. ความสะดวกในการใช้งาน 4.52 0.57 ระดับมากที่สุด 
3. ความสอดคล้องของระบบกับความต้องการใช้งาน 4.51 0.57 ระดับมากที่สุด 
4. คุณภาพของการบริการ  4.61 0.51 ระดับมากที่สุด 

รวม 4.52  ระดับมากที่สุด 
 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในคุณภาพของระบบข้อสอบออนไลน์วัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษ พบว่าผู ้ใช้มีความพึงพอใจในประเด็นประสิทธิภาพของระบบอยู ่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ่ย 4.42  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58) ประเด็นความสะดวกในการใช้งาน มีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.52 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57) ประเด็นความสอดคล้องของระบบกับความต้องการใช้งาน มีระดับความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57) และประเด็นคุณภาพของการบริการมีระดับความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.61 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51) ซึ่งจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแบบสอบถาม
พบว่า ระบบมีการใช้ง่าย เนื่องจากมีคำอธิบายประกอบการใช้งานอย่างชัดเจน 
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อภิปรายผล 
ระบบข้อสอบออนไลน์วัดความรู้นี้ เป็นการบริหารจัดการข้อสอบและการสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเป็น

ระบบที่พัฒนาขึ ้นเพื่อใช้ช่วยอำนวยความสะดวกในการสอบวัดพื้นฐานการเรียนรู ้ โดยการนำเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อสอบ โดยการสร้างออกแบบระบบใหม่โดยใช้ภาษา  
PHP ทำงานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ในลักษณะเป็นหน้าเว็บไซต์ ทำการทดสอบใช้งานระบบกับกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักศึกษา จากการประเมินความพึงพอใจพบว่าความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.52) ดังนั้นเหมาะ
สำหรับการนำไปใช้ในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เนื่องจากข้อดีด้านความเร็วในการออกข้อสอบ 
การจัดข้อสอบ และรายงานผลการสอบ ผลการตรวจข้อสอบมีความถูกต้องลดความผิดพลาดและลดระยะเวลาจาก
การตรวจข้อสอบของอาจารย์ ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบสำหรับเป็นแนวทางการพัฒนาให้
สามารถใช้ทดแทนระบบงานเดิมทั่วไปได้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้สำเร็จได้จากความอนุเคราะห์จาก อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจและอาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา 
Development of stadium management system 
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บทคัดย่อ  
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนามกีฬาให้มี

ประสิทธิภาพในระดับที่ดี ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานระบบมีความสะดวกใช้งานง่ายลดความซับซ้อนของข้อมูล ซึ่งมีการ
ดำเนินการโดยใช้โปรแกรม Dreamweaver CS6 รวมกับฐานข้อมูล MySQL ซึ่งระบบสามารถ Login เข้าสู่ระบบ 
เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลการเช่า/จองสนามกีฬา ระบบสามารถคำนวณราคาการเช่า/จอง และออกรายงานต่างๆ
ได้ เมื่อมีการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นได้มีการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งานระบบ ทำการประเมินซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.55  
อยู่ในระดับดี 

 
คำสำคัญ : สนามกีฬา,  การจองสนามกีฬา,  ฐานข้อมูล 

 

Abstract 
Stadium System Development to aims Database Stadium System Development For good 

performance To be convenient to use and design. by use Dreamweaver CS6  with Database 
management (MySQL). Talented program as such as add delete edit and Search for the information 
you need. Calculate usage and reserve prices and can reports. Including system satisfaction 
assessment. With average equal 3.55 good level 
 

Keyword : Stadium,  Reserve stadium,  Database 

 

บทนำ 
สถานการณ์ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการแข่งขันสูงขึ้นและมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะ

ด้วยเหตุการณ์ต่างๆ ของสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งทำให้คนหันมาทำธุรกิจส่วนตัวเพื่อหารายได้กันมากขึ้น จึงทำให้
เกิดการแข่งขันทางด้านการบริการ และมีสนามกีฬาต่างๆ ที่มีชื่อเสียงนั้นให้บริการอยู่ทั่วภูมิภาค ซึ่งสนามกีฬา
เหล่านั้นจะมีการลงทุนที่สูงเพื่อจะดึงความสนใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด จึงทำให้ธุรกิจสนามกีฬาจำเป็นต้องปรับตัว
ให้อยู่รอดในเศรษฐกิจเช่นนี้ ให้ได้ซึ่งจะต้องพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการ
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นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการต่างๆ เพื่อทำให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทั้งผู้ให้บริการและลูกค้าที่มาใช้
บริการ เนื่องด้วยกระบวนการทำงานที่ดำเนินงานอยู่ ณ ปัจจุบันของระบบการบริหารจัดการสนามกีฬายังคงเป็น
ระบบของการประมวลผลด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าจะมีการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยจัดเก็บข้อมูล แต่ก็ยังไม่เป็น
ระบบ บุคลากรต่างๆที่เข้ามาใช้บริการ บางครั้งต้องใช้เวลาในการรอนานเกินสมควร เนื่องจากต้องตรวจเช็คสนามว่า
พร้อมให้บริการหรือไม่ และต้องใช้เวลาไปกับการตรวจสอบ ข้อมูลลูกค้าซึ่งยังมีบางขั้นตอนซ้ำซ้อนอยู่ ทำให้ลูกค้า
ไม่ได้รับความสะดวกในด้านบริการ ส่วนในด้านของการนำเสนอรายงานให้แก่ผู้บริหารมักมีความล่าช้า ไม่ตรงเวลา  
มีข้อผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ  

ดังนั้น จากปัญหาดังกล่าวจึงสมควรที่จะพัฒนาระบบใหม่ด้วยการนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของสนามกีฬา ได้อย่างเป็นระบบซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว ลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล และยังนำข้อผิดพลาดต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้การบริการที่ดีกว่าเดิม เพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ดีที่สุด 

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสนามกีฬาให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน 
 

แนวคิดและทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดหรือทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยการศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบระบบตาม

แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ System Development Life Cycle : SDLC ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์ เขจรน้นท์, 2551) 

 
1. การเข้าใจปัญหา (Problem Recognition) ด้วยผู้พัฒนา เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจองสนามกีฬา

จึงได้เล็งเห็นว่าระบบสารสนเทศน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ เพื่อเป็นการพึ่งพาคนให้น้อยที่สุด และเพื่อการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นระบบ  

2. การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ศึกษาปัญหาของระบบงานเดิมและตัดสินใจที่จะพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ 
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3. การวิเคราะห์ (Analysis) ด้วยการวิเคราะห์ระบบงานเดิม และกำหนดระบบงานใหม่ เพื่อนำเสนอ
ข้อมูลสรุป รายงานคำอธิบายวิธีการทำงานเพื่อนำเสนอสู่ขั้นตอนต่อไป 

4. การออกแบบ (Design) ในขั้นตอนการออกแบบต้องออกแบบให้เห็นภาพรวมว่าการทำงานในระบบ
และขั้นตอนต่างๆ สัมพันธ์กันอย่างไร ให้สอดคล้องกับความต้อการของผู้ใช้ ง่ายต่อการใช้งาน และป้องกั นความ
ผิดพลาดของการทำงานที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง  

5. การสร้างหรือพัฒนา (Construction) ขั้นตอนการพัฒนาจะต้องเขียนหรือพัฒนาตามเอกสารที่ได้
ออกแบบไว้ พร้อมด้วยการทำการทดสอบ โดยอาจมีการทดสอบทั้งระหว่างการพัฒนาควบคู่ไปด้วย หรือหลังจากที่
พัฒนาเสร็จแล้ว ก็เป็นได้เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของระบบไม่มีข้อผิดพลาดอย่างแท้จริง  

6. การติดตั้งหรือการปรับเปลี่ยน (Installation, Conversion) ในการติดตั้งระบบใหม่ วิธีที่เหมาะสมกับ
หน่วยงานที่สุดคือ การจัดอบรมให้ความรู้เพื่อแนะนำวิธีใช้งานระบบใหม่แก่ผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ก่อนที่จะมี
การนำมาใช้งานจริงซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะตามมาได้เป็นอย่างดี 

7. การบำรุงรักษา (Maintenance) ในส่วนนี้หลังจากที่ระบบได้ติดตั้ง และใช้งานจริงแล้วนั้นจะมีประเมิน
ทุกๆ ครึ่งปีงบประมาณ เพ่ือทำการแก้ไข ข้อผิดพลาดของระบบและตรวจสอบการทำงานของระบบอยู่เสมอ 

แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบบริหารจัดการสนามกีฬา นำ
แนวคิดฐานข้อมูลซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์กันมาจัดเก็บในที่เดียวกัน ซึ่งแต่เดิมถูกจัดเก็บอยู่ในแต่
ละแฟ้มข้อมูล เพื่อให้การจัดเก็บเป็นระบบแฟ้มข้อมูล ฐานข้อมูลมีความจำเป็นในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ แก้ความ
ซ้ำซ้อนของข้อมูล ความขัดแย้งของข้อมูล ความยากในการแก้ไขและการบำรุงรักษา การผูกติดกับข้อมูล การ
กระจายข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลลดลง ระบบฐานข้อมูลมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ฐานข้อมูล ระบบ
จัดการฐานข้อมูล และบุคลากร โดยที่บทบาทสำคัญในการจัดการ การบริหารฐานข้อมูล คือผู้บริหารฐานข้อมูล การ
นำ My SQL ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล เพื่อการจัดการฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศ ให้เกิด
การซ้ำซ้อนน้อยที่สุด ความปลอดภัยของข้อมูล และสามารถเรียกใช้ได้จากแหล่งข้อมูลเดียวกัน หรือเรียกว่าเป็นการ
ควบคุมจากศูนย์กลางโดยภาษาที่ใช้ในการเขียนได้แก่ PHP ฐานข้อมูล MYSQL และใช้ AppServ เป็นซอฟต์แวร์ ที่
ไม่มีค่าใช้จ่ายจึงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร มาทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สุรสิทธิ์ จันทเลิศนภากร และยงยุทธ ศิริวารีรัตน (2558) ได้พัฒนาระบบจองสนามฟุตบอลผ่านเว็บ

เบราว์เซอร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการค้นหาข้อมูล หรือจองสนามฟุตบอล โดยมีการใช้ SQL Server Management 
Studio ในการทำระบบจัดเก็บฐานข้อมูล และ Visual Studio 2012 ในการทำเว็บแอพพลิเคชั่น และมีการปรับปรุง
ระบบจัดการต่างๆ โดยการพัฒนาระบบบันทึกรายการจองเวลาเช่าสนามฟุตบอล ส่งผลให้การทำงานได้สะดวก และ
รวดเร็วย่ิงขึ้น  

อดิเทพ บุตรสุทธิวงศ์ และธนพรรณ ทองจรัส (2561) ได้พัฒนาระบบเช่าสนามฟุตบอล มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการระบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเช่าสนามฟุตบอล ขอบเขตการศึกษา
สามารถแก้ไขข้อมูล คิดค่าบริการและออกใบเสร็จได้เครื่องมือที่ใช้  Adobe Photoshop CS6 ใช้ในการตกแต่งภาพ 
Visual Basic 2010 ใช้ในการสร้างระบบฐานข้อมูล Microsoft Access 2010 ใช้ในการทำฐานข้อมูล โดยระบบได้
ออกแบบมาให้มีระบบชำระเงินได้ และออกใบเสร็จให้ลูกค้าได้ สามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้ ขนาดของโปรแกรม 2 
กิกะไบต์ผลการดำเนินงาน ตัวโปรแกรมทั้งหมดเป็นไปตามที่ผู้จัดวางแผนไว้ทุกอย่าง ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้จัดทำ 
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ระบบฐานข้อมูลเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะทำให้ระบบไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย สะดวกต่อการจองสนามฟุตบอล และ
เก็บข้อมูลลูกค้าและยังสามารถชำระเงินได้อย่างสะดวกและสามารถออกใบเสร็จให้ลูกค้าได้และยังทำให้เกิด
ข้อผิดพลาดน้อยลง  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสนามกีฬาได้พัฒนาระบบสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้วงจรการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
1.  การรวบรวมความต้องการของระบบ 
 จากเดิมระบบการจองสนามกีฬานั้นจะเป็นการที่ลูกค้ามีความต้องการใช้สนามกีฬา ลูกค้าต้องการ

ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ลูกค้าต้องใช้วิธีการโทรศัพท์ติดต่อ แต่การใช้โทรศัพท์นั้นอาจไม่ติด หรือสายไม่ว่าง ทำให้
ลูกค้าเปลี่ยนใจและนำไปสู่การเลือกใช้สนามกีฬาอื่น จึงได้มีการคิดนำเอาอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนช่วยในการจอง
สนามกีฬาและเป็นตัวเผยแพร่ให้สมาชิกที่อยากจะออกกำลังกายได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสนามกีฬา 
อัตราค่าบริการ และอื่นๆ 

2. ศึกษาความเป็นไปได้ 
 ระบบบริหารจัดการสนามกีฬาของสนาม Dragon ball ซึ่งเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ มีสนามกีฬาอยู่

หลายประเภท มีงานและขั้นตอนการทำงานดังนี้ 
 มีการบันทึกข้อมูลการเช่า/จอง และข้อมูลลูกค้าลงในสมุดบันทึกเสมอเมื่อลูกค้ามาใช้บริการ เจ้าของ

กิจการต้องเปิดสมุดบันทึกเพื่อตรวจสอบสนามกับเวลาที่ว่าง และเมื่อลูกค้าชำระเงินก็ต้องเขียนใบเสร็จรับเงินให้กั บ
ลูกค้า เวลา 22:00 น. ของทุกวัน เจ้าของกิจการจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูล และสรุปยอดรายได้ประจำวัน
 ผู้พัฒนาจึงได้เลือกที่จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา โดยใช้ระบบฐานข้อมูล My SQL 
ร่วมกับภาษา PHP และโปรแกรม Dreamweaver CS6 เข้ามาพัฒนาระบบ 

3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา ผู ้พัฒนาระบบได้ทำการวิเคราะห์ระบบโดยใช้

แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่  
 3.1  Context Diagram ซึ่งเป็นการแสดงภาพรวมของระบบว่าระบบเกี่ยวข้องกับใครบ้าง และมีการ

รับส่งข้อมูลอย่างไร โดยแสดงดังภาพที่ 1  
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดง Context Diagram : ระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา 
(ชาญณรงค์ คำผล, 2562) 

   



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

421 

  ระบบการบริหารจัดการสนามกีฬาเกี่ยวข้องกับลูกและเจ้าของกิจการ โดยลูกค้ามีการส่งข้อมูล
ลูกค้า และข้อมูลการจอง ให้กับระบบการบริหารจัดการสนามกีฬาแล้วระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา จะทำการ
ส่งข้อมูลลูกค้า และข้อมูลการจอง ให้กับเจ้าของกิจการและเจ้าของกิจการจะทำการส่งข้อมูลต่างๆให้กับระบบแล้ว
ระบบจะทำการส่งข้อมูลให้กับลูกค้า  

3.2 Dataflow Diagram Level 1 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดง Dataflow Diagram Level 1 : ระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา 
(ชาญณรงค์ คำผล, 2562) 

 
  ระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา เริ่มด้วยเจ้าของกิจการทำการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลักโดยดึง

ข้อมูลจาก data store ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสนาม และข้อมูลการจอง มาทำการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบันจากนั้น
จึงจะสามารถทำการจองได้ และเกิด data store ใหม ่คือการจอง จากนั้นทำการชำระเงินและพิมพ์รายงานต่อไป 

3.3 ER Diagram 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดง ER Diagram : ระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา 
(ชาญณรงค์ คำผล, 2562) 
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  ระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ลูกค้า เจ้าของกิจการ การจอง สนาม 
ประเภทสนาม และมีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ที่เกี่ยวข้องกันในระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา 

4.  การพัฒนาระบบ 
 ผู้พัฒนาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาโปรแกรม โดยใช้ระบบ

ฐานข้อมูล My SQL ร่วมกับภาษา PHP และโปรแกรม Dreamweaver CS6 เข้ามาพัฒนาระบบ 
5.  การทดสอบระบบ   
 หลังจากที่ได้ทำการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา ได้ทำการทดสอบระบบโดยได้ทำการ

ประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบจำนวน 30 คน  
6.  ประเมินผลความพึงพอใจของระบบการบริหารจัดการสนามกีฬาด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติ 
 โดยเครื่องมือที่นำมาใช้ในการประเมินคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับการพัฒนาระบบนี้คือ 
 6.1  แบบประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของระบบ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 
  6.1.1 ด้านความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ (Functional Requirement 

Test) เป็นการประเมินความสามารถของระบบ ว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากน้อยเพียงใด 
  6.1.2 ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Functional Test) เป็นการประเมินความสามารถของระบบ

ว่าสามารถทำงานตามหน้าที่ที่มีอยู่ได้มากน้อยเพียงใด 
  6.1.3 ด้านการใช้งานของระบบ (Usability Test) เป็นการประเมินความสามารถของระบบว่ามี

ความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด 
   6.1.4 ด้านการประมวลผลของระบบ (Performance Test) เป็นการประเมินด้านความรวดเร็ว

ในการประมวลผลว่าอยู่ในระดับใด 
  6.1.5 ด้านการตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูล (Security Test) ที่ป้อนเข้าสู่ระบบ เป็นการ

ประเมินความสามารถของระบบด้านการรักษาความปลอดภัยว่ามีหรือไม่เพียงใด 
 6.2  ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา 
  6.2.1 ความพึงพอใจด้านเนื้อหาข้อมูล 
  6.2.2 ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบระบบ 
  6.2.3 ความพึงพอใจด้านความสามารถในการทำงาน 
  

ผลการวิจัย 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา ซึ่งระบบสามารถเช่า/จองสนามได้ ดังแสดงในภาพต่อไปนี้  
 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงฟอร์มการกำหนดวันที่ในการจอง 
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เมื่อทำการเลือกวันที่และกด Submit เข้ามาแล้ว จะแสดงข้อมูลการจองที่เป็นตารางขึ้นมา สีแดงจะแสดง
ถึงว่ามีคนทำการจองไว้แล้ว สีเขียวแสดงถึงยังไม่มีคนทำการจองไว้ ตารางแนวตั้งแสดงสนามว่ามีทั้งหมดกี่สนาม 
ตารางแนวนอนแสดงช่วงเวลาในการทำการของสนาม เมื่อตัดสินใจได้แล้วกด Reserve เพื่อเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูล
การจอง 

 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอตารางการจอง 
 
ในฟอร์มตารางการจอง จะมีหน้าที่ทำการบอกสถานะของสนามว่ามีสนามไหนว่างเวลาไหน จะมีสถานะ

บอก “ว่าง” และจะกระทำการลิงค์ไปยังหน้าฟอร์มกรอกข้อมูลการจองในขั้นตอนต่อไป 
 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอการกรอกข้อมูลเพ่ือทำการจอง 
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ทำการเลือกช่วงเวลาในการจองและกรอกข้อมูล ให้ครบเพื่อที่จะง่ายในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อกรอกครบ
แล้วกด “ยืนยันการจอง” 
 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงข้อมูลใบเสร็จ 

  
หน้าฟอร์มใบเสร็จการจอง จะแสดงข้อมูลที่ได้กรอกไว้ทั้งหมด รวมถึงคำนวณราคาในการจองแต่ละครั้ง 
 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงข้อมูลรายได้ 
 

หน้าฟอร์มข้อมูลการรายงานรายได้ทั้งหมด สามารถกำหนดช่วงเวลาในการพิมพ์รายงานได้ 
 

สรุปและวิจารณ์ผล 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา ได้ศึกษาการทำงานของระบบการทำงานเดิมและเริ่มหา

ข้อบกพร่อง วิเคราะห์ปัญหาการทำงานของระบบเดิม ทำให้ทราบถึงปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้น รวมถึงความต้องการ
ส่วนตัว จึงได้นำข้อมูลทั้งหมดมาศึกษาออกแบบกระบวนการทำงาน และเริ่มทำการออกแบบฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อ
นำมาเขียนโปรแกรมและมีการตรวจสอบแก้ไขโปรแกรมเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ได้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสามารถ
จัดเก็บข้อมูล ข้อมูลการการเช่า/จอง ข้อมูลสนามกีฬา ข้อมูลใบเสร็จ การออกรายงานต่างๆ  สะดวกและง่ายต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าของกิจการ ได้มีการปรับปรุงระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพสามารถนำมาใช้ได้จริงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้ระบบได้รับความสะดวก ลดขั้นตอนในการทำงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และประหยัดเวลาในการ
ทำงาน 
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จากการศึกษาระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา ได้พัฒนาด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS6 ในการ
พัฒนาระบบและโปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้และการใช้งาน และ
หากการพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ จะมีผลทำให้การดำเนินการในการจัดการข้อมูลการเช่า/
จองสนาม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา 

ประเด็นในการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1. ความพึงพอใจด้านเนื้อหาข้อมูล 3.55 0.55 
    1.1 มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 3.60 0.50 
    1.2 ระบบมีความเหมาะสม น่าสนใจ 3.53 0.51 
    1.3 การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนมีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ 3.53 0.63 
2.  ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบระบบ 3.65 0.53 
    2.1  การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่าน 3.67 0.48 
    2.2  หน้าการใช้งานหลักมีความสวยงาม ทันสมัย 3.63 0.62 
    2.3  สีสันในการออกแบบมีความเหมาะสม 3.60 0.56 
    2.4  ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรมีความสวยงามและอ่านได้
ง่าย 

3.70 0.47 

3.  ความพึงพอใจด้านความสามารถในการทำงาน 3.46 0.59 
    3.1  ระบบมีความถูกต้องในการประมวลผล 3.43 0.57 
    3.2  ความเร็วในการประมวลผล 3.43 0.57 
    3.3  ระบบสามารถใช้งานง่าย 3.53 0.63 
    ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.55 0.56 

 
จากตาราง สรุปได้ว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาข้อมูลอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 

ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบระบบอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 ความพึงพอใจด้าน
ความสามารถในการทำงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.46 

 
ตารางท่ี 2 การประเมินด้านความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ (Function Requirement Test) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1. ความสามารถของระบบในการนำเสนอข้อมูล 4.00 0.00 
2. ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงเมนู 4.00 0.00 
3. ความสามารถของระบบในการสืบค้นข้อมูล 4.33 0.58 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
4. ความสามารถของระบบเรื่องระยะเวลาในการตอบสนอง 3.67 0.58 
5. ความสามารถของระบบที่ทำงานอัตโนมัติ 4.00 0.00 
6. ความสามารถของระบบในการจัดการฐานข้อมูล 4.00 0.00 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.00 0.19 

 
ตารางท่ี 3 การประเมินระบบด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Functional test) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1. ความถูกต้องของระบบในการแสดงผลข้อมูล 4.33 0.58 
2. ความถูกต้องของระบบในการสืบค้นข้อมูล 4.00 1.00 
3. ความถูกต้องของระบบในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 3.67 0.58 
4. ความถูกต้องของระบบในการจัดเก็บข้อมูล 4.67 0.58 
5. ความถูกต้องของระบบในการออกรายงาน 4.33 0.58 
6. ความถูกต้องในการทำงานของระบบในภาพรวม 4.00 0.00 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.17 0.55 

 
ตารางท่ี 4 การประเมินระบบด้านการใช้งานของระบบ (Usability test) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1. ความง่ายในการใช้งานระบบ 4.00 0.00 
2. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงผล 3.67 0.58 
3. ความเหมาะสมของการใช้สีโดยภาพรวม 3.33 0.58 
4. ความเหมาะสมของข้อมูลที่นำเสนอ 3.33 0.58 
5. ปุ่มและคำอธิบายมีความง่ายต่อความเข้าใจ 3.67 0.58 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.60 0.46 

 
ตารางท่ี 5 การประเมินระบบด้านการประมวลผลของระบบ (Performance test) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1. ความเร็วในการทำงานของโปรแกรมในภาพรวม 4.00 0.00 
2. ความเร็วในการประมวลผลด้านการค้นหา 4.33 0.58 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
3. ความเร็วในการนำเสนอข้อมูล 4.33 0.58 
4. ความเร็วในการแสดงผลจากการเชื่อมโยง 4.00 0.00 
5. ความเร็วในการบันทึก แก้ไข ลบ รายการข้อมูล 4.33 0.58 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.20 0.35 

 
ตารางท่ี 6 การประเมินระบบด้านการตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ (Security test) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1. การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ระบบ 4.33 0.58 
2. การกำหนดบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในการใช้งาน 4.00 1.00 
3. การตรวจสอบความถูกต้องในการป้อนข้อมูลนำเข้าระบบ 4.00 1.00 
4. การแจ้งรายงานข้อผิดพลาด เมื่อกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 4.00 1.00 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.08 0.90 

 
จากตาราง สรุปได้ว่าการประเมินด้านความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของผู้ใช้  (Function 

Requirement Test) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่ 4.00 การประเมินระบบด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Functional test) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.17 การประเมินระบบด้านการใช้งานของระบบ (Usability test) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.60 การประเมิน
ระบบด้านการประมวลผลของระบบ (Performance test) มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 4.20 การประเมินระบบด้านการ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ (Security test) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.08 
 

กิตติกรรมประกาศ 
โครงงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาและออกแบบระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา เพื ่อนำ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในส่วนของการจัดการฐานข้อมูลของระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา และผู้ใช้สามารถจัดการ
ข้อมูลได้เป็นอย่างดี โครงงานระบบการบริหารจัดการสนามกีฬา สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม อาจารย์สวิตา อยู่สุขขี และอาจารย์สิริพร อินทสนธิ์ ซึ่งได้ให้คำปรึกษาและ
คอยช่วยเป็นกำลังใจให้ในทุกๆ โอกาส ขอบคุณอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุ รกิจทุกท่านที่ให้คำปรึกษาไม่มากก็
น้อย ขอบคุณสื่อโซเชียลมีเดียและขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่คอยช่วยเหลือและให้
คำปรึกษามาโดยตลอดเกี่ยวกับการดำเนินโครงงานนี้ให้สำเร็จไปด้วยดี 

ท้ายที่สุดนี้ผู้พัฒนาระบบการบริหารจัดการสนามกีฬาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โปรแกรมนี้จะมีประโยชน์ไม่มาก
ก็น้อยให้กับธุรกิจ 
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การประยุกต์ใช้หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ในสังคมผู้สูงอายุ 
Applying Kalayanamitsdharm 7 in Elderly Social 

 
พิชญา วงศ์ไวศยวรรณ 

Phichaya Wongwaisayawan 

 

บทคัดย่อ 
ประเทศไทยในปี 2562 เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และในปี 2583 จะมีผู้สูงอายุ 

สูงถึง 20.5 ล้านคน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในด้านการอยู่ร่วมกันของสังคมผู้สูงอายุกับคนวัยอื่น ๆ โดยมาจากปัญหา
ทางด้านสุขภาพกายและจิตใจของผู ้สูงอายุที ่ต้องเผชิญกับการเปลี ่ยนแปลงอย่างร วดเร็วในรูปแบบวิธีการ
ติดต่อสื่อสารในเทคโนโลยีใหม่ ๆ อีกทั้งจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบในด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม  
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว จึงแนะนำการนำหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 เพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจในตนเองอีกทั้งแนะการคบมิตรและการอยู่ร่วมกันในสังคมต่างวัยกันได้อย่างเข้าใจและ  
มีความสุข 

 
คำสำคัญ : กัลยาณมิตร,  สังคมผู้สูงอายุ,  หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 

 

Abstract 
Thailand in 2019 will reach into elderly social for the first time in Thailand history and also 

in 2040, the elder person numbers will reach up to 20.5 million which will make coexist problems 
with other ageing groups which problems come from physical and mental health that elderly 
persons will confront with rapidly changing in new ways of new technologies and in other word, 
the adding up number of elderly persons make more effects in Labour, Economics, and Social. 
Hence, to prevent effecting problems in the long run, would present to bring Kalayanamitrdham 7, 
one of Dharmic principles to reinforce self-understanding, friendship associating and also coexisting 
in different ages with understanding and happiness.  

 
Keywords : Friendships,  Elderly Social,  Kalayanamitrdharm 7 

 

บทนำ 
ปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ อธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในปี 2562 ซึ่งเป็น

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่สัดส่วนผู้สูงวัยจะมีมากกว่าเด็ก และภายใน 3 ปีไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์คือ  
มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 มีผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 70 ปีขึ้นไปจำนวน 4.6 ล้านคน และคาดว่าในปี 2583 จะมีผู้สูงอายุ
มากถึง 20.5 ล้านคน หรือร้อยละ 32 ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานมีเพียง 35.18 ล้านคน 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

430 

เมื่อเทียบกับจำนวนวัยแรงงานในปี 2553 ที่มีอยู่ 42.74 ล้านคน หรือลดลง 7.6 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศ (พรรณพิมล วิปุลากร, 2561) คาดว่าในปี 2573 จะมีผู้สูงอายุจำนวน 17.6 ล้านคน (ร้อยละ 26.3) และ  
ปี 2583 จะมีจำนวนถึง 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) (มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ , 2556) สาเหตุมาจากประชากร
แต่งงานช้าลงหรือคู่สมรสบางคู่ไม่ต้องการมีบุตร นอกจากนี้แล้วคนวัยหนุ่มสาวและวัยกลางคนทำงานหารายได้เพื่อ
รองรับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น คนในวัยทำงานจึงมุ่งหารายได้มากกว่าการเพิ่มรายจ่าย บางคนต้องรับผิดชอบหนี้สินที่มีอยู่
จึงส่งผลให้มีอัตราการเกิดน้อยลง ทำให้มีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ คือภาวะเจริญพันธุ์ลดลงอย่าง
รวดเร็ว คนอายุยืนขึ้นเพราะเทคโนโลยีทางการแพทย์และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร 
ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุกับวัยอื่น ๆ อีกทั้งบุตรหลานไปทำงานต่างพื้นที่ซึ่งห่างไกลบ้านเกิด จึงขาดการดูแล
เอาใจใส่ผู้สูงอายุกว่าที่ควร นอกจากนี้แล้วผู้สูงอายุบางท่านมีสุขภาพไม่ดี เกิดความวิตกกังวลว่าตนเองเป็นภาระต่อ 
บุตรหลาน รวมถึงผู้สูงอายุบางรายขาดรายได้เนื่องจากความชราภาพและมีปัญหาสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถพึ่งพา
ตัวเองได้ จึงทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าบุตรหลานไม่รักและไม่เป็นที่ ต้องการของบุตร
หลานอีกต่อไป อีกทั้งผู้สูงอายุบางคนขาดการติดต่อกับเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันในช่วงประถม มัธยม รวมถึงเพื่อน
มหาวิทยาลัยที่เคยคบหากันมานาน เมื่อต่างคนต่างเรียนจบแยกย้ายไปทำงานสร้างครอบครัวของตนเอง บางคน   
ก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและเมื่อถึงวัยเกษียณ ผู้สูงอายุที่ไม่มีเพื่อนร่วมงาน ไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนสนิท 
ไม่มีงานทำ จึงเกิดความว้าเหว่ บางคนมีปัญหาด้านสุขภาพอีกทั้งความตายที่คืบคลานใกล้เข้ามาทุกนาทียิ่งทำให้
ผู้สูงอายุใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไม่มีความสุขทั้งกายและใจ 

ดังนั ้นบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง  
มีความสุข โดยนำหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 มาประยุกต์ใช้ในสังคมผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้สูงอายุรู้สึก  
มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อสังคมและบุตรหลานต่อไป 

 
สังคมผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (รศรินทร์ เกรย์และคณะ, 2556) ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว

ใช้เกณฑ์อายุที ่ 65 ปี และคำนิยามของผู ้สูงอายุที ่กำหนดโดยปีปฏิทินซึ ่งเปลี ่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่เกี่ยวข้อง (Laws, 2993) คำว่า “สังคมสูงอายุ“นั้นมีหลากหลายคำนิยามอันได้แก่ สังคม
กำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) หมายถึงสังคมนั้นมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรตั้งแต่อายุ  
60 ปีขึ้นไป ซึ่งถือเป็นผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง  

ประเภทผู้สูงอายุตามที่กรมส่งเสริมสุขภาพจิตได้จำแนกกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่  
(1) กลุ่มติดสังคม ซ่ึงเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและสามารถอยู่ตามลำพังได้  
(2) กลุ่มติดบ้านโดยเป็นผู้สูงอายุที่ยังต้องการผู้ช่วยเหลือและการดูแลในชีวิตประจำวัน  
(3) กลุ่มติดเตียง เป็นผู้สูงอายุที่ต้องการ การดูแลระยะยาวด้านการแพทย์ การรักษาพยาบาล และ

สวัสดิการสังคม  
สังคมสูงอายุ (Aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 10 ของ

ประชากรทั้งประเทศหรือเป็นสังคมที่มีประชากรตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ  7 ของประชากรทั้งหมด 
สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Completely Aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปเกิน
กว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศหรือเป็นสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ ้นไปเกินกว่าร้อยละ14 ของ
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ประชากรทั้งหมด สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super–Aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรที่มีอายุตั้งแต่  
60 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งประเทศหรือเป็นสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 
20 ของประชากรทั้งหมด (สุรพงศ์ มาลี, 2561) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตใน“สังคมผู้สูงอายุ” ถือได้ว่าเป็นสังคมแห่งการสร้างคุณค่าของวัยสูงอายุ ดูจาก
ความสามารถศักยภาพ และการพัฒนาของสังคมโดยการมองข้ามภาวะทางสรีระร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา แต่เน้นเห็น “คุณค่าในศักยภาพ” ด้วยจิตใจที่เป็นที่เคารพและยอมรับในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงมี
การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุซึ่งประกอบด้วย (1) การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันการเจ็บป่วยและการดูแลตัวเอง
เบื้องต้น (2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้สูงอายุ (3) ส่งเสริมด้านการทำงานและหารายได้
ของผู้สูงอายุและ (4) สนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Action Ageing) อาจทำได้โดยมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้นำ
ศักยภาพที่มีออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าในตัวเองของผู้สูงอายุ ทำได้ในลักษณะ
ของการรวมกลุ่มทางกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคมหรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า“อาสาสมัคร” หรือ
“จิตอาสา”การรวมกลุ่มเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบสโมสรหรือชมรมโดยจะยึดความพร้อมของผู้สูงอายุเป็นหลัก การ
มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในศักยภาพและความสามารถของผู้สูงอายุนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ 
“สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” แนวคิดผู้สูงอายุยังคุณประโยชน์ (Productive Ageing) มองว่าการเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพความสามารถที่นำความรู้ทักษะและประสบการณ์ในชีวิตของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่น
และสังคม โดยผลจากการได้ปฏิบัติเหล่านี้ อาจจะได้รับทั้งค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่สิ่งที่ผู้สูงอายุได้
คือความสุขทางกาย จิตหรืออารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ โดยผู้สูงอายุนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
ชีวิตในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รู้คุณค่าตนเองผ่านทางความสามารถและประสบการณ์
ในชีวิตที่ผ่านมาโดยดูจากมุมมองและทัศนคติที่มีคุณภาพประกอบด้วย 4 ดี คือ 

(1) คิดดี ต้องเปลี่ยนทัศนคติการมองตนเองใหม่ มองเห็นถึงคุณค่าการเห็นพลังและศักยภาพความรู้
ความสามารถของตนเองมากกว่าร่างกายภายนอก ต้องสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและมีศรัทธาในตัวเอง  

(2) ปัญญาดี คือผู้สูงอายุใช้ชีวิตผ่านอุปสรรคปัญหาและผ่านประสบการณ์ทั้งดีและร้าย  โดยก้าวผ่านมา
ด้วยการเปลี่ยนแปลงปรับตัวเพื่อรับสังคมและวัฒนธรรมใหม่ ๆ เรียนรู้เรื่องราวใหม ่ๆ ต้องมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ขยัน
เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคม เช่นการ ติดต่อสื่อสารใหม่  ๆ ทั้งการใช้อินเตอร์เน็ต การฟังและดูเพลงทาง
ออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยีใหม ่ๆ ที่ไม่หยุดนิ่งได้  

(3) สุขภาพดี คือผู้สูงอายุที่มีการเตรียมความพร้อมให้พร้อมในเรื่องสุขภาพที่ต้องดูแลเอาใจใส่แบบสะสม
ไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่เป็นวัยรุ่น วัยกลางคน และพัฒนาไปจนวัยสูงอายุ เพื่อที่จะไม่ประสบกับปัญหาโรคภัยมารุมเร้า อีก
ทั้งไม่กระทบกับเงินออมที่สะสมมาตลอดชีวิต และเพื่อสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(4) สังคมดี คือ ภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันเป็นสังคมที่เปิดโอกาส
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนสิ่งเดิม ๆ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้า เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีจำนวนประชากร
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น สังคมก็ต้องเปิดโอกาสโดยให้ความสำคัญและสร้างพื้นที่ให้กับสังคมผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้
แสดงศักยภาพในตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เช่นการตั้งกลุ่มอาชีพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน การ
สร้างศูนย์อเนกประสงค์เพื่อการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและการทำจิตอาสาในชุมชน การขยายอายุการ
ทำงานสำหรับบุคคลวัยเกษียณ (จุฑารัตน์ แสงทอง, 2560) 
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ผู้สูงอายุในสังคมไทย 
ในสังคมไทยผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางของจิตใจ สังคมไทยให้การยกย่องผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุเป็นเสาหลัก 

แม้ลูกหลานอยู่ห่างไกลก็จะเดินทางกลับมาแสดงความเคารพผู้สูงอายุ ซึ่งเสมือนเป็นศูนย์กลางจิตใจสำหรับลูกหลาน 
นอกจากนี้ผู้สูงอายุต่างก็มีประสบการณ์ชีวิตมากมายและสามารถแยกแยะสิ่งถูกผิดได้ อีกทั้งอาศัยประสบการณจ์าก
ผู้สูงอายุถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังมีบทบาทในฐานะเป็นผู้ผลิตทำงาน
สร้างรายได้เลี้ยงดูลูกหลาน เป็นกำลังสำคัญในด้านเศรษฐกิจมาก่อน ท่านจึงเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาแก่ชุมชนและ
สังคม ความกตัญญูรู้คุณต่อบุพการีและผู้มีบุญคุณยังคงเป็นค่านิยมอันดีงามของสังคมไทย ผู้สูงอายุต่างเชื่อว่าความ
กตัญญูยังคงดำรงอยู่ สิ่งนี้เป็นการตอบแทนทางสังคม การแสดงออกถึงความกตัญญู ได้แก่ บุตรหลานมารดน้ำดำหัว
ในวันปีใหม่ไทยคือ วันสงกรานต์โดยให้ความเคารพอุปการะด้วยการมอบทรัพย์สินเงินทอง เอาใจใส่สุขภาพ 
นอกจากนี้ยังแสดงออกได้โดยการบวชทดแทนบุญคุณ ความภาคภูมิใจของผู้สูงอายุเกิดจากสังคมและครอบครัวต้อง
สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้สูงอายุ ด้วยการที่ลูกหลานให้ความเคารพยกย่อง เชื่อฟัง
สิ่งที่ท่านอบรมสั่งสอนร่วมกับการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทำงาน เป็นสิ่งสำคัญที่ ช่วยให้ผู้สูงอายุภูมิใจว่ายังคงเป็น
กำลังแรงงานให้ครอบครัวได้ เช่น ช่วยลูกหลานค้าขาย ทำงานบ้าน เลี้ยงหลาน จักสาน ซ่อมแซมบ้าน หรือสนับสนุน
ให้เข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณะ หรือให้ผู้สูงอายุเป็นกรรมการชุมชน กรรมการวัดก็เป็นการสร้างความภาคภูมิใจว่า
ได้ช่วยเหลือผู้อื่นตลอดมา ไม่แตกต่างไปจากอดีตและช่วยลดความโดดเดี่ยวได้ ที่สำคัญคือ ช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้
ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญของตนเองและทำให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและเห็นคุณค่าในตนเอง 

ดังนั้นผู้สูงอายุจึงต้องวางตัวและครองตัวให้เป็นผู้สูงอายุที่ดี จะได้รับการยกย่องและยอมรับจากสังคมและ
ชุมชน เพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ที่อยู่ในกรอบของคุณธรรม มีความประพฤติดี หมายถึงเป็นผู้ที่ทำตัวดีจนเป็นที่ยอมรับ
ของผู้อื่น เช่น ไม่เล่นการพนัน ไม่เที่ยวเตร่ ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้ใด ไม่โกหกไม่ทำตัวเป็นปัญหาแก่ใครและยังเป็นผู้ที่
ทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและชุมชน โดยทั่วไปแล้วผู้สูงอายุไทยเป็นผู้ดูแลครอบครัว เป็นผู้อยู่ในศีลในธรรม เข้า
วัด ฟังธรรม มีเมตตาธรรม เอื้ออาทรผู้ที่เดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้ใด สร้างบุญสร้างกุศล การที่ท่านเป็นผู้ที่สั่งสม
ความดีงาม มีความประพฤติที่ดี ทำตัวพลเมืองดี ทำหน้าที่ทางสังคมอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ผู้สูงอายุจึงได้รับการยกย่อง
จากผู้คนและเป็นอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในชุมชนและสังคม เพราะทุกท่านได้ทำความดีที่สุดคือการอบรม เลี้ยงดูลูกหลาน
จนเติบโตเป็นคนดี และมีหน้าที่การงานดี  

จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมกัน ทำให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและว้าเหว่ 
โดยสังคมภายนอกอาจมองว่าผู้สูงอายุมีชีวิตที่โดดเดี่ยว ขาดการดูแลเอาใจใส่ มีความเหงา สิ้นหวัง แต่สังคมไทยเป็น
ครอบครัวมีปู่ ย่า ตา ยาย อาศัยอยู่ด้วยกัน จึงยังคงปรากฏให้เห็นได้ทั่วไปในสังคม การได้อยู่ร่วมกันเช่นนี้จะไม่ทำให้
ผู้สูงอายุรู้สึกโดดเดี่ยว ซึ่งนอกจากความสัมพันธ์ทางสังคมภายในบ้านแล้ว ผู้สูงอายุก็ยังมีเพื่อนบ้าน เพื่อนรุ่นน้อง 
เพื่อนร่วมอาชีพ เพื่อนที่วัด เพื่อนสภากาแฟ แวะเวียนมาพบกัน ทั้งที่ตลาด วัด และในงานการกุศลต่าง ๆ ส่วนการที่
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาจชอบอยู่อย่างเงียบ ๆ ไม่ชอบสังคม มิใช่เพราะความเหงา แต่เพราะท่านไม่ชอบวุ่นวายกับใคร 
เราจึงควรหาแนวทางให้ผู้สูงอายุได้ทำสิ่งต่าง ๆ ทุกวันโดยไม่ปล่อยให้เวลาผ่านเลยไป ผู้สูงอายุจะดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขได้นั้นผู้สูงอายุต้องยอมรับตัวตนและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เมื่อพบปะผู้สูงอายุในสถานที่ต่าง ๆ นั้น เป็นสิ่งที่
ทุกคนในสังคมไทยควรกระทำต่อท่าน รวมถึงการมองผู้สูงอายุด้วยทัศนคติเชิงบวก ในบริบทของสังคมไทยเห็นว่า
ผู้สูงอายุคือผู้ที่มีวัยวุฒิ ผู้น้อยจึงควรแสดงออกด้วยการยกมือไหว้ ในเวลาพูดคุยสนทนากันควรแสดงออกถึงความ
อ่อนน้อม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้การปฏิสัมพันธ์สื่อสารกับผู้สูงอายุเป็นไปด้วยดี ช่วยให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตได้อย่าง
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มีความสุข การที่ผู้สูงอายุเปลี่ยนตนเองให้ทันสมัยจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 
และทำให้สามารถปรับตัวให้เป็นคนทันสมัย กล้าเรียนรู้และใช้สิ่งอำนวยความสะดวก แต่งกายให้เหมาะสมกับวัย 
อ่านหนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์ เพื่อติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การเมือง น่าสนใจว่า
ผู้สูงอายุได้กล่าวถึงความทันสมัยว่า คือการคิดและเดินให้ทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้เป็น
คนตกข่าว การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุควรเชื่อมั่นต่อชีวิตในปัจจุบัน  
อีกทั้งทางสังคมส่วนรวมควรช่วยกันสร้างความมั่นใจให้ผู้สูงอายุ ว่าชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันของท่านมีคุณค่า มี
ความหมาย และมีความสุขกว่าในอดีต การสร้างทัศนคติเชิงบวกและมองโลกในแง่ดีเช่นนี้จะเสริมสร้างพลังบวกทางใจ 
ได้ แม้ว่าสุขภาพของผู้สูงอายุจะอ่อนแอทรุดโทรมลงทุกขณะก็ตาม ผู้สูงอายุจะเกิดความสุข ไม่ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อย 
เพราะมีลูกหลานดูแลใกล้ชิด มีเวลาพักผ่อนเต็มที่ มีความสะดวกสบาย มีครอบครัวที่อบอุ่น มีเงินเก็บมีฐานะ  

ในมิติทางสังคม การดูแลผู้สูงอายุเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่ไม่อาจแยก
จากกันได้ระหว่างมิติของร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ การเผชิญชีวิตของผู้สูงอายุนั้นย่อมแตกต่างกันไปตาม
ภูมิหลัง และสภาวะสุขภาพ แต่สิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องดำรงอยู่ได้โดยไม่มีความแตกต่างก็คือ การอยู่ร่วมกันทาง
สังคมอย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี โดยการที่ผู้สูงอายุได้รับการยอมรับจากสังคมนั้น จะต้องเกิดขึ้นมาจากพลัง
ภายในและภายนอก โดยเฉพาะพลังจากภายใน ก็คือความมั่นใจ ความเชื่อมั่นที่จะสร้างแรงจูงใจและมองโลกในแง่ดี 
โดยพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง และหลักพุทธศาสนาที่ว่า การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย ล้วนเป็นเรื่อง
ปกติธรรมดา ที่สัตว์โลกทั้งหลายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จงมองตนเองอย่างผู้มีศักดิ์ศรี พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ที่สั่งสมมาใน
อดีต ควรจดจำสิ่งดีเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้ยืนหยัดต่อสู้ต่อไป ควรละทิ้งสิ่งไม่ดีทั้งหลายไม่ให้หลงเหลือในความทรง
จำ เพราะมีแต่คอยบั่นทอนใจและสุขภาพร่างกาย การดูแลทางการแพทย์นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ผู้สูงอายุจะมีโอกาส
ได้พบกับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ต่อเมื่อมีปัญหาสุขภาพ ซึ่งเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น แต่
ผู้สูงอายุต้องอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมตลอดเวลา การดูแลสุขภาพตนเองนั้นต้องดูแลรวมถึงด้านจิตใจ และ
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีด้วย ไม่ใช่เฉพาะแต่การกิน การนอน หรือการใช้ยา แต่การดูแลตนเองครองตัวให้เป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักดิ์ศรีอย่างมีคุณภาพ โดยสร้างความเชื่อถือจากสังคมภายนอก เป็นอาหารเสริม เป็นยาบำรุง เป็นการ
เยียวยาทางสังคม ซึ่งมีพลังเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอายุสามารถยืนหยัดต่อการมีชีวิตที่ดี ได้อย่างสง่างาม การอยู่ร่วมกัน
ของผู้สูงอายุจะเป็นเครือข่ายทางสังคมที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความใกล้ชิดระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว ญาติ และผองเพื่อนจะช่วยให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของตนเอง ชื่นใจภูมิใจและมีความสุขที่
ลูกหลานและสังคมยอมรับ ในด้านการเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่ดีนั้น จึงขึ้นอยู่กับการวางตัวให้
อยู่ในกรอบของสังคม วัฒนธรรม ทำในสิ่งที่ควรทำ อีกทั้งการยกย่องสรรเสริญนั้น เป็นรางวัลที่เสริมสร้างพลังใจให้
ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ด้วยความเชื่อมั่นไม่ท้อแท้สิ้นหวังอีกต่อไป (ปรีชา อุปโยคิน, 2555) 

ดังนั้นหากสังคมผู้สูงวัยไทยอยากอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ก็ยังสามารถนำหลักธรรมที่เรียกว่า 
“กัลยาณมิตรธรรม 7 “ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมให้เข้ากับสมัยปัจจุบันนี้ได้ดังนี้ 
 

กัลยาณมิตรธรรม 7 สำหรับสังคมผู้สูงอายุ 
การประยุกต์ใช้หลักกัลยาณมิตรธรรมในสังคมผู้สูงอายุ  
1) ให้มองโลกในแง่ดีเสมอ การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะที่มีความแตกต่างกันต้อง เข้าใจกันเห็นใจกัน และ

ให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อื่น ให้เกียรติไม่ให้ร้ายใคร และไม่คอยจับผิดใคร  
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2)  ดำเนินชีวิตด้วยการให้ทาน การบริจาคช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเจือจุน ผู้อื่นที่ด้อยโอกาสและด้อยฐานะกว่า
และแผ่เมตตาให้เป็นนิจ  

3)  การปล่อยวางภาระต่าง ๆ ไม่แบกภาระเอาไว้แต่เพียงลำพังคนเดียว และการยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น  

4)  หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหาทั้งปวง เช่น ไม่ก่อความขัดแย้งกับผู้อื ่นหรือกับหมู่คณะ และอยู่
ร่วมกันด้วยการรู้รักสามัคคี การเตรียมความพร้อมด้านสังคมในการอยู่ร่วมกัน  

5)  การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจและรายได้ของผู้สูงอายุ โดยจะต้องมุ่งมั่นในการงานให้สำเร็จ มี
จุดมุ่งหมายแน่ชัดของชีวิตในบั้นปลาย จะเกิดอานิสงส์ทำให้มีอายุยืนยาว ด้วยกายและจิตที่แข็งแรงอีกด้วย รวมทั้ง
การ ละเว้นจากอบายมุขทุกชนิด การดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท และปฏิบัติตนตามหลักธรรม เพื่อให้บรรลุ
จุดหมายที่เป็นประโยชน์ปัจจุบัน ด้วยการหมั่นแสวงหาทรัพย์ รู้จักวิธีรักษาทรัพย์ รู้จั กหาคบกัลยาณมิตรและรู้จักใช้
จ่ายทรัพย์อย่างชาญฉลาด เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่ค่อนข้างจำกัด โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้  

 5.1) การใช้ชีวิตอย่างประหยัด ด้วยการไม่ก่อหนี้สินอันไม่จำเป็น พอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่อย่างพอเหมาะ
พอสมกับอัตภาพ หรืออยู่อย่างสันโดษ 

 5.2) ควรทำตนให้เป็นคนเลี้ยงง่าย อยู่ง่าย กินง่ายไม่เรื่องมาก ไม่จู้จี้จุกจิก ทำแต่สิ่งง่าย  ๆ ไม่ทำเรื่อง
ง่ายให้เป็นเรื่องยาก ควรทำอะไรด้วยตนเองโดยพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยที่สุดด้วยการไม่เป็นภาระของผู้อื่น  

 5.3) รู้จักประมาณตน เช่น รู้จักประมาณในการรับประทาน ที่เรียกว่า เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ และการ
ใช้จ่ายทรัพย์เท่าที่จำเป็น การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจและรายได้ เพื่อพัฒนาด้านปัญญาให้รู้เท่าทันต่อ
สภาวะความจริงของสรรพสิ่งทั้งปวง  

 5.4) ไม่ประมาทในโลกธรรม ๘ ทั้งที่เป็นฝ่ายดี น่าปรารถนา น่าพอใจ คือ ความมีลาภยศ สรรเสริญ 
และความสุข ในขณะเดียวกันพึง ระมัดระวัง มิให้เสียใจไปตามฝ่ายที่ไม่ปรารถนาหรือฝ่ายเกิดทุกข์ 

 5.5) ไม่ประมาทในสังขารร่างกาย เพราะร่างกายเป็นรังของโรคทำให้เกิดความทุกข์  
 5.6) ไม่ประมาทในสุขและทุกข์ ความสุขและทุกข์เป็นธรรมดาของโลก ให้ปล่อยวางทำจิตใจให้ปลอด

โปร่งโล่ง ไม่ยึดติด ไม่กังวล ปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์ด้วยธรรมะ คือ การปฏิบัติธรรม มองเห็นสภาพแห่งกฎธรรมดา หรือ
กฎธรรมชาติ การดำเนินชีวิตประจำวันด้วยความไม่ประมาท ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งทาง
กายและทางจิตใจ การเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ดี และ แง่ร้าย การรู้ทันและการแก้ไขทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญ โดยนำหลัก
พุทธธรรมมาเป็นหลักยึดภายในจิตใจ พร้อมกับการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ 
เมื่อความแก่ชรามาถึง การเตรียมตัวที่ดีย่อมทำให้เรามี ความสุขในการดำเนินชีวิต และลดการเป็นภาระต่อคนใน
ครอบครัวและสังคมได้ เห็นว่าความแก่เป็นเพื่อนแท้ของความตาย (Padvee Academy, 2014)  

ปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้หลักธรรมมาช่วยในการดำเนินชีวิต เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีหลักในการอยู่ใน สังคม
ได้อย่างมีความสุขมากขึ้น คือหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ซึ่งมีความหมายและความสำคัญดังต่อไปนี้ 

1. ปิโย (น่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจ ชวนอยากให้เข้าไปปรึกษา ไต่ถาม - loveable; endearing) 
2. ครุ (น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่ งใจและปลอดภัย - 

estimable; respectable; venerable) 
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3. ภาวนีโย (น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรม
และปรับปรุงตนอยู ่เสมอ ควรเอาอย่าง ทำให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วย ซาบซึ ้งภูมิใจ - adorable; cultured; 
emulable) 

4. วตฺตา จ (รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้ คำแนะนำว่ากล่าว
ตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี - being a counsellor) 

5. วจนกฺขโม (อดทนต่อถ้อยคำ คือ พร้อมท่ีจะรับฟังคำปรึกษาซักถามคำเสนอแนะ วิพากษ์วิจารณ์ อดทน 
ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว - being a patient listener) 

6. คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา (แถลงเรื่องล้ำลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ และให้เรียนรู้
เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป - able to deliver deep discourses or to treat profound subjects) 

7. โน จฏฺฐเน นิโยชเย (ไม่ชักนำในอฐาน คือ ไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปใน ทางเสื่อมเสีย - 
never exhorting groundlessly; not leading or spurring on to a useless end) (พระพรหมคุณาภรณ์, 2546) 

ในช่วงชีวิตของคนเราไม่สามารถอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวได้ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้นการมี
เพื่อนที่ดีนั้น จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคม ทั้งการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านการ
ดำเนินชีวิตและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเรียนหนังสือ เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมองค์กร เพื่อนคู่คิด หรือเพื่อนที่เป็น
คู่ชีวิต รวมถึงเพื่อนต่างวัย จึงควรมีกัลยาณมิตรและทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งจำเป็นต้อง
ฝึกฝนตนเองให้มีคุณสมบัติตามคุณธรรมของ หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ เพื่อให้การทำหน้าที่กัลยาณมิตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันควรเรียนรู้วิธีการคบและมองคนให้รู้ว่าเป็นมิตรแท้หรือมิตรเทียม แม้  
มีมิตรน้อยแต่ดำรงอยู่ในธรรม ก็นับได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรแล้ว 

กัลยาณมิตรช่วยพัฒนาปัญญาในสังคม มิตรที่ดีจะช่วยชี้นำให้เราเห็นถึงแนวทางแก้ไขปัญหาการเป็น
กัลยาณมิตรกันนั้นต้องช่วยกันพัฒนาปัญญา ทำให้ตนเองและผู้อื่นก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และสามารถแยกแยะ
ได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ การสร้างปัญญานั้นเราต้องเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ด้วยวิธีการดังนี้ 

1. การฟัง คือ ต้องเลือกฟังสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ มิตรที่ดีจะแนะนำให้ฟังเรื่องดี ๆ พูดเรื่องดี ๆ โดยผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นชี้แนะถึงข้อดีข้อเสียเหตุและผล และมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น พร้อมทั้งยอมรับในเหตุผลของกันและกันได้ 

2. การอ่าน คือ การเลือกเรื่องที่อ่านเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ
มากกว่าการพูด เพราะสื่อหรือสิ่งที่เราได้อ่านนั้นทำให้เราได้ปัญญาอย่างมาก และถ้ามีมิตรที่ดีนั้นจะช่วยแนะการ
อ่านที่ถูกต้อง และอ่านอย่างคิดวิเคราะห์ ยิ่งถ้าอ่านแล้วมาสร้างความเข้าใจร่วมกัน จะช่วยลดเวลาการอ่านลง แต่ทำ
ให้เกิดปัญญาแห่งความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วย 

3. การคิดพิจารณา คือ การนำความรู้ที่ได้ผ่านจากการฟังและอ่านมาพิจารณาด้วยปัญญา อีกทั้งไตร่ตรอง 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และถ้ามีมิตรที่ดีก็ยิ่งช่วยพิเคราะห์ แสดงเหตุผลที่ถูกต้องก่อนการ
ตัดสินใจลงมือทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 

4. การทำสมาธิ คือ การทำใจหยุดนิ่งเพื่อปล่อยวางสิ่งต่าง  ๆ ที่สร้างความกังวลให้ออกไปจากใจ เพื่อ
ก่อให้เกิดความสงบสดชื่น และเมื่อใจนิ่งแล้วย่อมเข้าถึงธรรมะ ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อย่างไร แรงกดดันหรือ
อุปสรรคมากมายเพียงใด การทำสมาธิก่อให้เกิดใจที่มีคุณภาพและสามารถหาทางออกของปัญหาได้ หากมีมิตรดี ก็
จะชวนกันไปปฏิบัตินั่งสมาธิ เพื่อให้มีปัญญาที่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีสติคอยกำกับควบคุมจุดอ่อนได้ บุคคลที่เป็น
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กัลยาณมิตรจะช่วยพัฒนาส่งเสริมให้เราทำสิ่งต่าง ๆ อย่างมีสติมีปัญญา คิดไตร่ตรองด้วยความคิดรอบคอบ พินิจ
พิเคราะห์ด้วยหลักเหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์ อีกทั้งยังช่วยตักเตือนแนะนำและดึงสติเรากลับมาให้มีสมาธิและ
ปัญญาได้ เราสามารถสังเกตได้หากใครมีกัลยาณมิตร บุคคลนั้นจะมีคุณสมบัติดังนี้  

1. จะเป็นผู้มีบุคลิกภาพดี จากการเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา 
2. จะเป็นผู้มีสุขภาพจิตที่ดี คุณภาพของจิตใจดี คิดดี ทำดี ไม่มีปัญหากับผู้ใด 
3. จะมีผู้ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางจิต ทำให้เกิดสติ มีสมาธิในการคิดอ่านอย่างรวดเร็วและมีปัญญา

รอบคอบในการตัดสินใจ 
4. มีมิตรท่ีจะให้ข้อมูลและแยกแยะปัญหาได้อย่างมีเหตุผล รู้ได้ว่าสิ่งใดมีหรือไม่มีประโยชน์ 
5. แนะนำวางตัวได้เหมาะสมกับกาลเทศะได้อย่างดีและถูกต้อง 
6. จะรู้จักช่วยคลายเครียดซ่ึงกันและกัน และปลอบใจกันในยามที่มีปัญหาด้วยปัญญาที่ถูกต้อง 
7. จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการศึกษาเล่าเรียนและทำการงานด้วยปัญญา 
8. จะส่งเสริมให้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ เชื่อในกฎแห่งกรรมและร่วมกันทำความดี 
9. ทำให้เป็นผู้มีความมักน้อย สงบ และมีความสันโดษจากการพัฒนาปัญญาร่วมกันในสังคมเดียวกัน 
10. สามารถช่วยกันรักษาปัญญาที่มีอยู่แล้ว ไว้ใจได้จากการช่วยเหลือแนะนำและส่งเสริมต่อกัน 
11. ส่งเสริมและแนะนำชักจูงกันไปสร้างปัญญาให้มากขึ้น และเจริญรุ่งเรืองงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
12. ช่วยให้ออกห่างจากกิเลสทั้งปวงจนเกิดปัญญา เพื่อหวังสู่นิพพานตามหลักความเชื่อทางพุทธศาสนา 
ในทางสังคมเราแยกกัลยาณมิตรออกเป็นกัลยาณมิตรทางโลกและกัลยาณมิตรทางธรรมโดยมี

ส่วนประกอบดังนี้ 
1. ด้านสังคม คือ การมีมิตรที่ดี มีความรักชอบคบหากัน โดยพร้อมท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกันและกันอย่างยั่งยืน 
2. ด้านคุณธรรม โดยมีศีล สมาธิ ปัญญา ลดโลภ โกรธ หลง ด้วยกายกรรม วจีกรรมที่สะอาด 
3. ด้านธุรกิจการงาน โดยร่วมกิจการงานด้วยความรู้จักอดทน อดกลั้น มีความสามัคคีทั้งกิจที่เป็นและ  

ไม่เป็นทางการได้  
4. ด้านการสื ่อสาร ต้องรู ้จักชักจูง แนะนำ สนับสนุน พูดคุยสื ่อสารกันด้วยความจริงใจ เป็นธรรม 

ตรงไปตรงมาและเหมาะสม 
5. ด้านผลประโยชน์ จะเน้นความเป็นธรรมทั้งประโยชน์ตนและผู้อื่น โดยไม่หวังผลกำไรตอบแทนเกินควร 

แต่หวังสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน 
6. ด้านบุคลิกภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจโยน หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส กิริยานอบน้อม พูดจา

ไพเราะอ่อนหวาน มีจิตใจและจิตวิญญาณดี (ปราโมทย์ ยอดแก้ว , 2557) 
 

สรุป 
จากการศึกษาปัญหาโดยรวมที่เกิดขึ้นสรุปได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นชุมชนใดหรือสังคมใด หากเรียนรู้การอยู่

ร่วมกันโดยใช้ หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ในการดำเนินชีวิต สังคมหรือชุมชนนั้นจะเป็นชุมชนที่มีความผาสุก เป็น
ชุมชนที่มีแต่รอยยิ้ม มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีมิตรภาพอันดีงาม และเป็ นชุมชนที่ปลอดภัยและปราศจาก 
คนพาล คนในชุมชนนั้นสามารถส่งต่อความสุขให้แก่บุตรหลานต่อไป ซึ่งส่งผลทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะสำหรับสังคมผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมไทยอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นต้องมีการ
วางแผนที่ดี ดังนี้  

1. มีการวางแผนที่ดีในเรื่องโครงสร้างประชากร ระบบการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ ของประชากรใน
รุ่นต่อไปให้มีระบบและเป็นแบบแผนมากข้ึนเป็นการจดัโครงสร้างใหม่ เพื่อรองรับสังคมใหม่ๆในอนาคต 

2. เมื่อวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง สามารถสร้างโอกาสการสร้างรายได้และเศรษฐกิจในประเทศได้โดยการ
จ้างงานในผู้สูงอายุ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาเรื่องความเสี่ยงการเป็นโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุและไม่เป็นภาระบุตรหลาน 

3. เรื่องการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ เริ่มจากจัดการดูแลสุขภาพของประชากรตั้งแต่วัยเยาว์ ให้ความรู้  
คู่สมรส สถาบันครอบครัว โรงเรียน ตลอดจนถึงวัยผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันโรคภัย ไข้เจ็บ และป้องกันภาวะโรคติดเตียง  

4. เตรียมการในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ระยะทางจากบ้านไปสถานพยาบาล ระยะเวลาที่ รอเข้ารับ
บริการ การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที ่มีราคาย่อมเยาว์ และบริการรถรับส่งผู ้ด ูแล หรือคนที ่พาไปส่ง
สถานพยาบาล โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือผู้สูงอายุ กลุ่มติดเตียง  

5. เรื่องการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง ในกรณีที่ผู้สูงอายุเจ็บป่วยจนกระทั่งช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือ
ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน หรือผู้มีฐานะยากจนจะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุกลุ ่มติดเตียงได้รับการดูแลที่ดีและ   
มีคุณภาพ  

6. เรื่องผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแล (care giver) ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญสำหรับผู้สูงอายุที่เริ่มช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ไปจนถึงผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง ผู้ดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้างมักจะเป็นลูกหลานที่ลาออกจากงานเพื่อมาทำ
หน้าที่ซึ่งต้องเผชิญกับภาวะความเครียดทุ่มเทกับการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านจนไม่มีเวลาในการดูแลตนเองจนประสบ
ปัญหาสุขภาพตามมา  

7. เรื่องการออมเงินของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมีอายุยาวนานขึ้นแต่สร้างรายได้น้อยลง ต้องนำเงินใน
ชีวิตประจำวันและเงินในยามเกษียณมาใช้ ขณะที่ปัจจุบันผู้สูงอายุ ร้อยละ 24 ไม่ออมเงิน ดังนั้นควรปลูกฝังให้คน 
ที่ยังอยู่ในวัยทำงาน รู้จักการออมเงินเพื่อรองรับชีวิตในวัยเกษียณ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 

8. เรื่องภาพลักษณ์ของผู้สูงวัยที่มีภาพลักษณ์เป็นผู้อ่อนแอต้องได้รับการดูแลพึ่งพิงผู้อื่น ไม่มีคุณค่าหรือ
สามารถทำประโยชน์ได้ทั้งที่ความเป็นจริงนั้นยังมีคนสูงวัยที่สามารถช่วยเหลือและดูแลตนเองได้และยังมีศักยภาพ
มากเพียงพอที่ช่วยผู้อื่นได้ถึง ร้อยละ 96 ดังนั้นผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีคุณค่ามีประสบการณ์ชีวิตและน่านับถือ  

9. การสร้างกิจกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงวัย โดยมีกิจกรรมใหม่  ๆ ที่สร้างความสุขกำลังใจและทำให้
ผู้สูงอายุมีความสุขและอยากอยู่ในสังคมมากขึ้น 

10. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย ทำให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตทั้งในบ้านและออกไป
นอกบ้านได้อย่างสบายใจโดยท่ีบุตรหลานไม่ห่วงกังวล (ธัญญภรณ์, 2560) 

นอกจากนี้แล้วผู้สูงอายุควรเตรียมตัวและรับมือกับอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ
อย่างมีความสุข โดยแนะนำผู้สูงอายุควรกระทำดังนี้ 

1. เลือกคบหาสมาคมกับบุคคลที่มีพฤติกรรม คำพูดที่สร้างสรรค์ 
2. วางตัวเองได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์เหมาะสม 
3. คบหาสมาคมกับบุคคลที่ทำตามจารีตประเพณีของสังคม 
4. คบหาสมาคมกับบุคคลที่ทำตามมโนสำนึกหรือจิตสำนึกที่ดี 
5. คบหาสมาคมกับบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่มหาชน 
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6. คบหาสมาคมกับบุคคลที่แสดงออกทางด้านกาย วาจาและความคิด ไปในทางที่พึงประสงค์ของสังคม 
เป็นคนมีสติปัญญาฉลาดพิจารณาในเหตุผลพูดตามจริงมีสาระประโยชน์  กิริยาอ่อนหวาน มีความเมตตากรุณา พูด
เพื่อประโยชน์ตนเองและต่อผู้อื่นและมีความยุติธรรม 

7. คบหาสมาคมกับบุคคลที่จะไม่ชักนำคนไปในทางผิดที่เสียหาย ไม่เป็นประโยชน์ ไม่ชักชวนให้ลุ่มหลงใน
อบายมุข  

8. คบกับบุคคลที่ทำแต่สิ่งที่ถูกที่ควรไม่เห็นผิดเป็นชอบ ไม่ทำสิ่งผิด และเมื่อทำผิดถูกกล่าวตักเตือนก็  
ไม่ถือโทษโกรธเคือง 

9. คบหากับบุคคลที่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นและให้เกียรติคนอื่นเสมอ ไม่อวดดีดื้อรั้นและยินดี
ปรับปรุงแก้ไข 

10. คบหากับบุคคลที่ยอมรับระเบียบวินัย กฎข้อบังคับและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้น  ๆ เพื่อ
ความเจริญของสังคมส่วนรวม (จิราภรณ์ ผันสว่างและคณะ, 2560) 

แนวทางกิจกรรมในการสร้างมิตรในชุมชนผู้สูงอายุโดยใช้หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ดังนี้ 
1. เปิดชมรมทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันในระหว่างผู้สูงอายุ เช่น การร้องเพลง เต้นรำ เล่นดนตรีที่ถนัด โดย

จัดการประกวดแข่งขันวงดนตรี สร้างเสียงเพลง หรือนำครูสอนเต้นรำเป็นอาสาสมัครในการสอนผู้ สูงอายุเต้นรำ
สัปดาห์ละครั้งเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ และได้ออกกำลังขยับเขย้ือนร่างกายพร้อมทั้งได้รับความบันเทิงใจ 

2. ชมรมกีฬาที่ผู้สูงอายุทำร่วมกันได้ เช่น สอนการเล่นโยคะ สอนว่ายน้ำโดยมีครูผู้ชำนาญและหน่วย
พยาบาลและรักษาความปลอดภัยช่วยดูแลอีกระดับหนึ่ง 

3. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้หรือผลิตปุ๋ยธรรมชาติใช้เองและแบ่งปันเพื่อประโยชน์ในที่สาธารณะ ทำให้
ผู้สูงอายุรู้สึกตัวเองมีคุณค่า และได้ออกมาสูดอากาศสะอาดบริสุทธิ์นอกเมือง  

4. เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุทำอาหาร ขนมหวานที่แต่ละคนถนัด นำมาให้กัลยาณมิตรได้ลิ้มชิมรสชาติอาหาร 
และสังสรรค์พูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ชีวิต 

5. นำผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำหัตถกรรมฝีมือพื้นบ้านจักสาน งานถักทอ ร้อยพวงมาลัย หรือ งานภูมิปัญญา
ชาวบ้าน เปิดตลาดนัดขายของ ได้ทั้งรายได้ ได้ทั้งพบปะผู้คน ทำให้ผู้สูงอายุ ได้ใช้ความถนัดด้านงานฝีมือเป็นที่
ภาคภูมิใจในตนเอง และในผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตและขายได้ 

6. จัดงานพบปะกันตามวันหยุดประเพณี เช่น รดน้ำดำหัวผู ้สูงอายุในประเพณีวันสงกรานต์ นัดกัน
ทำอาหารทำบุญเลี้ยงพระในวาระต่าง ๆ หรือรวมกันเข้าวัดฟังธรรม นั่งวิปัสสนา สวดมนต์ไหว้พระร่วมกัน  

7. จัดหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่เข้ามาดูแลด้านสุขภาพกาย ช่วยเหลือผู ้สูงอายุที่มีสุขภาพ ไม่แข็งแรง  
ให้คำแนะนำ และสอนวิธีการดูแลรักษาตนเองและให้ช่วยกันสอดส่องดูแล เพื่อนผู้สูงอายุด้วยกัน เพื่อสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้มาช่วยได้ทันเวลา และจัดหน่วยพยาบาล ที่ดูแลด้านจิตใจ ให้คำปรึกษารับฟังปัญหา  พร้อมทั้งให้
คำแนะนำผู้สูงอายุให้รักษาสุขภาพใจ เพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข มีรอยยิ้ม และร่างกายแข็งแรงไป
จนกว่าหมดอายุขัย 

8. มีบริการร้านตัดผมให้ผู้สูงอายุได้เข้ามาใช้บริการฟรี หรือหากผู้สูงอายุท่านใดที่มีความรู้ ความสามารถ
หรืออยากเป็นช่างทำผม เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างมิตรภาพ กับเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกัน ก็ให้โอกาส
ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพนั้น 
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9. เปิดสอนให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ฝึกฝนการนวดแผนไทยอย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อเป็นความรู้  และ
สามารถช่วยเหลือเพื่อนผู้สูงอายุที่ปวดเมื่อยได้ตามอัตภาพ สอนวิธีการยืดเส้น คลายกล้ามเนื้อ กดจุด เพื่อช่วยเหลือ
ตนเองได้เวลาอยู่ลำพัง และยามฉุกเฉิน 

โครงการสำหรับผู้สูงวัย 
1. ให้ร่วมกิจกรรมในองค์กร 
2. ให้ร่วมทำกิจกรรมในสังคม 
3. ป้องกันความเหงาและซึมเศร้า 
4. แนะนำการกินอาหาร 
5. จัดให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ด ี
6. การดูแลเรื่องสุขภาพ 
7. แนะนำการเคลื่อนไหวอย่างปลอดภัย 
8. ยุติสิ่งเสพติดทั้งหลาย  
9. มีโครงการสุขภาพที่ทุกคนเข้าร่วมได้ง่าย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลดอนหายโศก 

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตัวแปรที่มีผลต่อความต้องการของผู้สูงอายุในแต่ละกิจกรรม โดยใช้
เครื่องมือแบบสอถาม และเพื่อเปรียบเทียบความต้องการของผู้สูงอายุโดยจำแนกตามกิจกรรมการเรียนรู้อีกทั้ง 
ศึกษาหาแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้วางแผนการจัดกิจกรรมในด้านต่า งๆ สำหรับ
ผู้สูงอายุในอนาคต โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุ ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
อาศัยอยู่ในตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุม 9 ด้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test และการทดสอบ f- test 

ผลการวิจัย พบว่า  
1. ผู้สูงอายุ ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่ าง 60 - 69 ปี สถานภาพอยู่กับ 

คู่สมรส สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา และอาศัยอยู่ร่วมกับบุตรหลานหรือบุคคลอื่น จากการสุ่มสำรวจ โดยใช้
แบบสอบถาม พบว่า ทุกตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและสถานภาพการอยู่อาศัย
ร่วมกับผู้อื่น มีผลต่อความต้องการของผู้สูงอายุในแต่ละกิจกรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. เมื่อแยกเป็นรายด้าน จากทั้งหมด 9 ด้าน ผู้สูงอายุมีความต้องการกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยมากที่สุด 
โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความต้องการในกิจกรรมการตรวจสุขภาพและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น  
มากที่สุด 

3. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลดอนหายโศก มีแผนที่จะดำเนินการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งเป็นด้านที่ผู้สูงอายุ
มีความต้องการมากที่สุด เป็นลำดับแรก โดยการนำแผนลงในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ในรูปของ 
โรงเรียนผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณถัดไป ร่วมดำเนินการกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  

 

คำสำคัญ :  ผู้สูงอายุ,  กิจกรรมการเรียนรู้,  ความต้องการ 
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Abstract 
The purposes of this research were to study learning activities to develop the potential of 

the elderly Tambon Donhaisok, Amphoe Nonghan, Udonthani Province, including variables that 
affect requirement of the elderly in each activity by using a questionnaire. And compare 
requirement of the elderly were classified by learning activities. Also study guidelines for organizing 
activities for related departments in order to plans activities in various fields for the elderly in the 
future. The sample group used in this research are the elderly, both male and female 60 years and 
older, live in Tambon Donhaisok, Amphoe Nonghan, Udonthani Province 260 people. The 
instrument used for collecting data was a questionnaire created by the researcher, consisting of 
various activities covering 9 aspects. The descriptive statistics used to analyze the data were 
percentage, mean, standard deviation, t-test and f-test.  

The results of this research were found that  
1. The elderly used as sample group mostly female aged 60 - 69 years old, status with 

spouse, graduation primary school and living with children or other people. From a random survey 
by using the questionnaire found that all variables, namely sex, age, marital status, education and 
living status with other people.  That affect activity requirement of the elderly are different 
significantly at statistic level of 0.05. 

2. When separated into sides from all 9 aspects, the elderly have requirement the most 
health activities. And when considering each item, it found that have requirement the most 
examination health and primary health care activities.  

3. The guidelines for organizing activities to develop the potential of the elderly for related 
departments. Donhaisok subdistrict administration organization have plans to organizing learning 
activities health which is the aspect that the elderly are most in requirement first. By bringing the 
plan packed in Donhaisok subdistrict administrative organization ordinance, In the form of a school 
for the elderly in the next fiscal year by joint operation with Tambon health promoting hospital. 

 
Keywords :  Elderly,  Learning activities,  requirement 

 

บทนำ 
สังคมไทยในปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่ในภาวะสังคมผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกำลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมสูงวัยเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ จากฐานข้อมูลจำนวนประชากร พบว่า 
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 66.1 ล้านคน เป็นชาย 32.4 ล้านคน เป็นหญิง 33.7 ล้านคน และมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  
จำนวน 10.2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.45 ของจำนวนประชากรทั้งหมด (สำนักงานสถิติแห่งชาติ , 2560) เมื่อ
เปรียบเทียบในหลายปีที่ผ่านมา พบว่า ประชากรผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
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เนื่องจากปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีต่างๆ ทันสมัย จึงส่งผลให้
ประชากรมีอายุที่ยืนยาวและสัดส่วนโครงสร้างประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  

สภาพปัจจุบันในภาวะสังคมผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและปัญหาที่
จะตามมาในอนาคต ทั้งต่อผู้สูงอายุเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความต้องการแตกต่างจากคน 
ในวัยอื่น สังคมจึงต้องให้การดูแลและเกื้อหนุนผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม ความต้องการเหล่านี้ เป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกายที่เสื่อมถอยลง เจ็บป่วยง่าย และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
เกี่ยวกับสถานภาพและบทบาททางสังคม ผู้สูงอายุถูกลดบทบาทลง ขาดการเข้าร่วมในกิจกรรมภายในครอบครัว 
ชุมชน และสังคม คนวัยอื่นเข้ามามีบทบาทแทนที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างเห็นได้ชัด การได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผู้สูงอายุ ปัญหาที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงไม่สามารถบริหาร
จัดการได้โดยลำพัง เป็นบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ของสังคมที่ต้องช่วยเหลือประคับประคองเพื่อให้ผู้สูงอายุ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากคนในสังคมจะต้องช่วยกันตระหนักในการดูแลแล้ว จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู ้สูงอายุ  
มีความสามารถในการดูแลตนเองในชีวิตประจำวันและการเข้าไปร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม 

ในพื้นที่ตำบลดอนหายโศก โดยองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรหลัก มีหน้าที่ในการดูแล 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุภายในตำบล ได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุได้เข้าร่วม เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุภายในตำบลได้มีโอกาสเรียนรู้ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพตนเอง ดังนั้น การเริ่มต้นที่ดี 
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
และสำรวจความต้องการในกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุ รวมถึงตัวแปรที่มีผลต่อ
ความต้องการในกิจกรรมของผู้สูงอายุ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดลำดับความสำคัญ แก้ไขปัญหา และใช้เป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้สูงอายุ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนการบริหารจัดการ การจัด
กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุภายในตำบลให้เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ 
ความถนัด และความสนใจของผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน 

จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตัวแปรที่มีผลต่อความต้องการของผู้สูงอายุในแต่ละกิจกรรม โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม 
2.  เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของผู้สูงอายุ โดยจำแนกตามกิจกรรมการเรียนรู ้
3.  ศึกษาหาแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้วางแผนการจัดกิจกรรมในด้าน

ต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุในอนาคต 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วย

เนื้อหาสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยของชีวิต เริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ตลอดจนเข้าสู่วัยสูงอายุ  เปรียบเป็น

ช่วงวัยสุดท้ายของชีวิต จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นลักษณะเฉพาะแต่ก็แตกต่างกันไปแต่ละบุคคลตามเงื่อนไข
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สภาพแวดล้อม ความสามารถ ประสบการณ์หรือการตัดสินใจของบุคคล สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1)  การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เป็นการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและหน้าที่ของทุกระบบในร่างกายตาม
ธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้สูงอายุนั้นขึ้นอยู่กับอิทธิพลทางด้านพันธุกรรม โภชนาการ การพักผ่อน 
การออกกำลังกายและสิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายไปในทางเสื่อมมากกว่าในด้านการ
เสริมสร้าง การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้แก่ การเปลี่ยนแปลงระบบผิวหนัง ระบบประสาท ระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อ ระบบการไหลเวียนของโลหิต ระบบการหายใจและระบบทางเดินอาหาร 

2)  การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ มักจะมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและสังคม เพราะการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ปัญหาการออกจากงาน ต้องสูญเสียอำนาจ บทบาทหน้าที่ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเครียด ในวัยนี้ต้องพบกับการสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิต คือ การขาดคู่ชีวิต ซึ่งเป็นผลทำให้ภาวะจิตใจ
ของผู้สูงอายุได้รับการกระทบกระเทือน การอยู่โดยขาดคู่คิดจะทำให้จิตใจหดหู่ ผู้สูงอายุจึงท้อแท้และมักมีอารมณ์
ฉุนเฉียว โกรธง่าย สิ้นหวัง และอาจเป็นเหตุให้การทำงานของระบบต่างๆ อ่อนล้าลง 

3)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สังคมปัจจุบันที่มีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว  และสภาพแวดล้อมใกล้ตัว
ของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเกษียณอายุการทำงาน ทำให้เกิดการลดสถานภาพ บทบาทจากการทำงาน 
ส่งผลให้การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นน้อยลง รวมทั้งรายได้ที่ลดลงหรือหายไปจากการหยุดทำงาน ล้วนเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและอารมณ์ออกมาคล้ายคลึงกัน คือ มีความ
วิตกกังวล รู้สึกขาดคุณค่า ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง 

ทฤษฎีความต้องการ 
ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) นักจิตวิทยามหาวิทยาลัยแบรนดีส์ ได้พัฒนาทฤษฎีการจูงใจที่

รู้จักกันมากที่สุดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมา ระบุว่าบุคคลจะมีความต้องการที่เรียงลำดับจากระดับพื้นฐานมากที่สุดไปยังระดับ
สูงสุด เรียกลำดับความต้องการนี้ว่า “Hierarchy of Needs” ซึ่งประกอบด้วยลำดับความต้องการของมนุษย์จาก
ระดับต่ำไประดับสูง 5 ระดับ คือ  

1) ความต้องการขั้นพื้นฐาน เป็นความต้องการด้านร่างกายเพื่อความอยู่รอดของชีวิต  
2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย หมายถึง ความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยปราศจาก

อันตรายทางร่างกายและจิตใจ ความมั่นคงในการทำงาน  
3) ความต้องการทางสังคม คือ ความต้องการที่จะเกี่ยวพัน การมีเพื่อนและการถูกยอมรับโดยบุคคลอื่น 

เพื่อการตอบสนองความต้องการทางสังคม  
4) ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง คือ เป็นความต้องการที่จะให้ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญตัวเองมีความ

ภาคภูมิใจในสถานภาพทางสังคม  
5) ความต้องการความสำเร็จในชีวิต คือ ความต้องการที่จะบรรลุความสมหวังของตนเองด้วยการใช้

ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอย่างเต็มท่ี 
ทฤษฎีความต้องการ ERG ของ Alderfer (อ้างถึงใน สิรินาตย์ กฤษฎาธาร, 2552) ได้แบ่งความต้องการ

มนุษย์เป็น 3 ระดับ คือ  
1) ความต้องการที่จะดำรงชีวิต หรือความต้องการที่จะคงอยู่ เป็นความต้องการปัจจัยสี่ ในการดำรงชีวิต

ความต้องการทางวัตถุ เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน สภาพการทำงาน เป็นต้น  



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

445 

2) ความต้องการด้านความสัมพันธ์ คือ ความต้องการผูกพันกับผู้อื่นในการทำงาน ต้องการเป็นพวกได้รับ
ความยอมรับ ร่วมรับรู้และแบ่งปันความรู้สึกระหว่างกัน  

3) ความต้องการด้านความเจริญเติบโต เป็นความต้องการที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้า ในการทำงาน 
สามารถทุ่มเทความรู้ ความสามารถของตนในการทำงานอย่างเต็มท่ีและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเพิ่มขึ้น 

การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สูงอายุ 
การเตรียมตัวสำหรับผู้สูงอายุ 4 ประการ (บรรลุ ศิริพานิช, 2550) คือ ปรับแนวความคิดของตนเองให้

ถูกต้อง ยอมรับโอกาสใหม่ๆ และประสบการณ์ใหม่ๆ ใช้โอกาสที่ว่างสร้างงานอดิเรกใหม่ที่สนใจและสนุกสนานกับ
มัน และจงดูแลสุขภาพอนามัยทั้งกายและใจให้ดี 

วิธีการเตรียมตัวสำหรับวัยสูงอายุ คือ การเตรียมความมั่นคงให้กับชีวิต โดยการออมทรัพย์ตั้ งแต่วัยต้น 
วางแผนด้านที่อยู่อาศัย เมื่อผู้สูงอายุจะพักอาศัย อยู่กับใคร ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยที่ดีตั้งแต่วัยเด็กและต่อเนื่อง
จนถึงวัยผู้ใหญ่ วางแผนดำเนินกิจกรรมหลังเกษียณ หรือเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ตรวจสุขภาพฟันและตรวจสุขภาพ
ร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ฝึกจิตและสมาธิตั้งแต่วัยต้น รู้จักปล่อยวาง มองโลกในแง่ดี รวมทั้งการพัฒนาทาง
อารมณ์ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อเป็นคนทันสมัย 

การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
ของผู้ใหญ่วัยแรงงาน ครอบคลุมเนื้อหา 4 ด้านคือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการปรับตัวทางสังคมและจิตใจ ด้าน
พฤติกรรมการออม และด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน
ควรจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุม โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยเกษียณอายุ
โดยตรง ทั้งนี้ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องคำนึงถึง
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละช่วงวัยอย่างแท้จริง โดยเขต
พื้นที่ระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท มีความสัมพันธ์กับลักษณะด้านอาชีพและการดำรงชีวิต จึงทำให้สภาพปัญหา
และความต้องการในการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุมีความแตกต่างกัน ควรเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย, 2553)  

ทฤษฎีกิจกรรม 
ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) เป็นทฤษฎีในกลุ่มสังคมวิทยา ได้พัฒนาขึ้นมาวิเคราะห์ถึงการทำ

กิจกรรมต่างๆ ของบุคคล สิ่งที่ช่วยให้บุคคลมีความพึงพอใจในตนเองและมีแรงจูงใจที่จะสร้างสัมพันธภาพกับบุคคล
อื่น เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับบุคล โดยมีกิจกรรมเป็นเครื ่องมือและเป็นการพัฒนาบุคคลโดยอาศัยการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน (เล็ก สมบัติ และคณะ, 2554) นักทฤษฎีกิจกรรมส่วนใหญ่เชื่อว่า กิจกรรมทางสังคมมี
ความจำเป็นสำหรับบุคคลทุกวัยและเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุ การจัดให้มีกิจกรรม
เป็นการดึงดูดผู้ที่อยู่ในวัยนี้ได้เข้าร่วมพบปะสังสรรค์ ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตชีวามีความคาดหวังในชีวิต ช่วยลด
ความวิตกกังวลในจิตใจ ทำให้มีสุขภาพดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการมีกิจกรรมใน
สังคมของผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น มีผลให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่า มีความพึงพอใจในชีวิต ปรับตัวได้ดี และ
ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต กิจกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ อาจกลายเป็นบทบาทหน้าที่
ของผู้สูงอายุที่ควรมีต่อสังคม ครอบครัว และชุมชน เพื่อการมีคุณค่าในชีวิตและเพิ่มความพึงพอใจตนเองของ
ผู้สูงอายุ 
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รูปแบบของกิจกรรม  
รูปแบบของกิจกรรมแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ (เล็ก สมบัติ และคณะ, 2554) 
1)  กิจกรรมที่ไม่มีรูปแบบ (Informal Activity) เป็นกิจกรรมทั่วไปแบบไม่เป็นทางการ เช่น การช่วยเหลือ

งานทั่วไปภายในครอบครัว การพบปะพูดคุย หรือการสังสรรค์กับเพื่อนหรือญาติ เป็นต้น 
2)  กิจกรรมที่มีรูปแบบ (Formal Activity) เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นทางการ เช่น การเป็นจิตอาสา 

หรืออาสาสมัครทำกิจกรรมเพื่อสังคม การเข้าร่วมกลุ่มในสมาคมหรือชมรมต่างๆ เป็นต้น 
3)  กิจกรรมที่ทำคนเดียว (Solitary Activity) เป็นการทำกิจกรรมที่มีความจำเป็นส่วนตัวที่ทำภายในบ้าน 

เช่น การทำกิจกรรมยามว่าง กิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหรือคลายเครียด เป็นต้น 
จากรูปแบบของกิจกรรมดังกล่าว ยังสามารถสรุปกิจกรรมเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กิจกรรมส่วนบุคคล กิจกรรม

ในครอบครัว และกิจกรรมในสังคมหรือนอกครอบครัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ประพิศ จันทร์พฤกษา, 2537 อ้างถึง
ใน แสงเดือน มุสิกรรมณี, 2545) 

1)  กิจกรรมส่วนบุคคล หมายถึง กิจกรรมที่ผู ้สูงอายุปฏิบัติตามลำพังคนเดียวตามความสนใจและ
ความสามารถของตนอย่างอิสระ ได้แก่ การทำกิจวัตรประจำวัน การปลูกต้นไม้ การออกกำลังกาย เป็นต้น 

2)  กิจกรรมในครอบครัว หมายถึง กิจกรรมที่ผู้สูงอายุร่วมกันสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษา
ให้คำแนะนำแก่ลูกหลาน การอบรมเลี้ยงดูหลาน การช่วยเหลือบ้านพักอาศัย กิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่า
มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว และมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญ 

3)  กิจกรรมในสังคมหรือนอกสังคม หมายถึง กิจกรรมที่ผู้สูงอายุทำร่วมกับคนอื่นๆ นอกครอบครัวหรือใน 
สังคม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการทางสังคม สมาคมหรือชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมเหล่านี้ทำให้
ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนเองสามารถรักษาบทบาทเอาไว้ได้ เป็นที่ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป อาศัย 

อยู่ในตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 740 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้แนวคิดการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ ทาโร ยามาเน (1973) โดย

กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มได้ไม่เกินร้อยละ 5 มีค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 260 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ 
จำนวน 9 ด้าน แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูล ลักษณะส่วนบุคคลทั่วไปของผู้สูงอายุ 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสำรวจรายการ (Check List) และส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดับความต้องการให้
เลือกตอบ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลำดับ 

3. การสร้างและทดสอบเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ประเด็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ความต้องการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ กำหนด
เนื้อหาของข้อคำถามและตัวแปรที่ต้องการวัด เพื่อให้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีความสมบูรณ์ในเนื้อหา ผู้วิจัยได้นำ
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ร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 
ท่าน ในการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือนี้ ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อ
คำถามแต่ละข้อกับเนื้อหา (IOC) นำไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรผู้สูงอายุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha 

coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .929 นำแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้ 

และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติพรรณนา ใช้ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ในรูปตาราง แสดงความถี่  ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x)̅ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความ
ต้องการเพื่อวัดความแตกต่างระหว่างตัวแปร จำแนกโดยการทดสอบค่า  t-test กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 
0.05 และการทดสอบ f-test 

 

ผลการวิจัย 
1.  ผู้สูงอายุ ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ร้อยละ 

60.8 เป็นเพศหญิง ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.2 มีอายุระหว่าง อายุ 60 - 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.2 รองลงมา 
คือ อายุ 70 - 79 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.2 สถานภาพส่วนใหญ่อยู่กับคู ่สมรส คิดเป็นร้อยละ 69.6 สำเร็จระดับ
การศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 94.2 และสถานภาพการอยู่อาศัย คือ อยู่ร่วมกับบุตรหลานหรือบุคคลอื่น คิด
เป็นร้อยละ 41.5  

2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลดอนหายโศก 
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำแนกเป็นรายด้าน จากทั้งหมด 9 ด้าน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมและ

รายด้าน โดยหาค่าเฉลี่ย (x)̅ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุโดยภาพรวม
และรายด้าน 

ความต้องการในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 
N = 260 ระดับความ

ต้องการ x̅ S.D. 
1.  ด้านสุขภาพอนามัย 4.57 .404 มากที่สุด 
2.  ด้านการศึกษาตามความสนใจและความถนัด 4.16 .444 มาก 
3.  ด้านนันทนาการ 4.39 .415 มาก 
4.  ด้านวัฒนธรรม 3.92 .358 มาก 
5.  ด้านศาสนา 4.08 .581 มาก 
6.  ด้านการเมือง 3.13 .520 ปานกลาง 
7.  ด้านการเผยแพร่ความรู้ 3.48 .439 ปานกลาง 
8.  ด้านการพัฒนาสังคม 4.02 .421 มาก 
9.  ด้านการทัศนศึกษานอกสถานที่ 4.20 .386 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.999 .264 มาก 
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จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ความต้องการในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก 
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านจากทั้งหมด 9 ด้าน เรียงลำดับความต้องการในการกิจกรรมสูงสุด คือ 1. กิจกรรมด้าน
สุขภาพอนามัย 2. กิจกรรมด้านนันทนาการ 3. กิจกรรมด้านการทัศนศึกษานอกสถานที่ 4. กิจกรรมด้านการศึกษา
ตามความสนใจและความถนัด 5. กิจกรรมด้านศาสนา 6. กิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม 7. กิจกรรมด้านวัฒนธรรม 
8. กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้ 9. กิจกรรมด้านการเมือง เมื่อแยกพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านสุขภาพอนามัย โดยภาพรวมมีความต้องการในกิจกรรม อยู่ในระดับ “มากที่สุด” เมื่อแยกเป็นรายข้อ 
พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการในกิจกรรมการตรวจสุขภาพและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และกิจกรรมการออกกำลัง
กายโดยใช้อุปกรณ์ใกล้ตัว มากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกั บการใช้ยาเบื้องต้นและโรคของ
ผู้สูงอายุ และกิจกรรมป้องกันการหกล้ม ตามลำดับ 

ด้านการศึกษาตามความสนใจและความถนัด โดยภาพรวมมีความต้องการในกิจกรรม อยู่ในระดับ “มาก” 
เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการในกิจกรรมงานสานจากวัสดุใกล้ตัว มากที่สุด รองลงมาคื อ 
กิจกรรมการเรียนรู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ และการประดิษฐ์ของชำร่วย
เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ ตามลำดับ 

ด้านนันทนาการ โดยภาพรวมมีความต้องการในกิจกรรมอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้สูงอายุมีความต้องการในกิจกรรมการเต้นรำ เข้าจังหวะ และกิจกรรมการประกวดร้องเพลง มากที่สุด รองลงมา 
คือ กิจกรรมเกมการศึกษา พัฒนาสมอง และกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ ตามลำดับ 

ด้านวัฒนธรรม โดยภาพรวมมีความต้องการในกิจกรรมอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้สูงอายุมีความต้องการในกิจกรรมการมีส่วนร่วมในประเพณีท้องถิ่น มากที่สุด รองลงมา คือ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน กิจกรรมภาษาอาเซียน และกิจกรรมการเรียนรู้สืบสานมารยาทไทย ตามลำดับ 

ด้านศาสนา โดยภาพรวมมีความต้องการในกิจกรรมอยู่ในระดับ “มาก” เมื ่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้สูงอายุมีความต้องการในกิจกรรมการสวดมนต์ มากที่สุด รองลงมา คือ กิจกรรมทำสมาธิวิปัสสนา กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในชีวิตประจำวัน และกิจกรรมธรรมเทศนา ตามลำดับ 

ด้านการเมือง โดยภาพรวมมีความต้องการในกิจกรรมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้สูงอายุมีความต้องการในกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย มากที่สุด รองลงมา คือ กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับ
การเลือกตั้งในชุมชน กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ และ
กิจกรรมการฟังอภิปรายการเมือง ตามลำดับ 

ด้านการเผยแพร่ความรู้ โดยภาพรวมมีความต้องการในกิจกรรมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” เมื่อแยกเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการในกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรับมือเหตุฉุกเฉินและการแจ้งเหตุขอ
ความช่วยเหลือ มากที่สุด รองลงมา คือ และการจัดทำบัญชีการออมสำหรับผู้สูงอายุการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุกับการรู้เท่า
ทันเทคโนโลยี ตามลำดับ 

ด้านการพัฒนาสังคม โดยภาพรวมมีความต้องการในกิจกรรมอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อแยกเป็นรายข้อ 
พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการในกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด 
รองลงมา คือ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมธนาคารความดี และกิจกรรมการเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน 
ตามลำดับ 
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ด้านการทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยภาพรวมมีความต้องการในกิจกรรมอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อแยกเป็น
รายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการในกิจกรรมดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุ มากที่สุด รองลงมา คือ 
ได้แก่ กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีตามวัดต่างๆ กิจกรรมนันทนาการตามสวนสาธารณะ และกิจกรรมการเรียนรู้
จากพิพิธภัณฑ์ ตามลำดับ 

3.  ผลการเปรียบเทียบความต้องการในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ โดยจำแนกตามเพศ เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ที่มีเพศต่างกัน จะมีความต้องการในกิจกรรมแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้าน โดยการทดสอบค่า t-test 
กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ปรากฏผลดังตารางที่ 2  

 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความต้องการในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ โดยจำแนกตามเพศ 

ความต้องการ 
ในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 

ชาย 
N = 102 

หญิง 
N = 158 t p 

x̅ S.D. x̅ S.D. 

1.  ด้านสุขภาพอนามัย 4.75 .296 4.46 .424 6.547 .000* 
2.  ด้านการศึกษาตามความสนใจ 
    และความถนัด 

3.99 .281 4.27 .492 -5.928 .000* 

3.  ด้านนันทนาการ 4.37 .581 4.40 .259 -.400 .000* 
4.  ด้านวัฒนธรรม 3.75 .296 4.03 .535 -6.560 .392 
5.  ด้านศาสนา 3.49 .340 4.46 .331 -22.817 .173 
6.  ด้านการเมือง 3.33 .519 3.00 .481 5.214 .098 
7.  ด้านการเผยแพร่ความรู้ 3.26 .344 3.62 .438 -7.318 .022* 
8.  ด้านการพัฒนาสังคม 4.17 .402 3.93 .406 4.785 .074 
9.  ด้านการทัศนศึกษานอกสถานที่ 4.06 .424 4.30 .328 -4.850 .000* 

รวม 3.91 .266 4.05 .248 -4.402 .671 
* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า เพศของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน มีความต้องการในกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยด้าน

การศึกษาตามความสนใจและความถนัด ด้านนันทนาการ ด้านการเผยแพร่ความรู้ และด้านการทัศนศึกษานอก
สถานที่ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านวัฒนธรรม ด้านศาสนา ด้านการเมือง และ
ด้านการพัฒนาสังคม ผู้สูงอายุมีความต้องการในกิจกรรมไม่แตกต่างกัน  

4.  ผลการเปรียบความในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ โดยจำแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และสถานภาพการอยู่อาศัยร่วมกับผู้อื่น เพื่อทดสอบสมมติฐาน ที่มีตัวแปรต่างกัน จะมีความต้ องการใน
กิจกรรมแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้าน โดยการทดสอบ f-test กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3  สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ โดยการทดสอบ  
f-test จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และสถานภาพการอยู่อาศัยร่วมกับผู้อื่น 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ตัวแปร 

อาย ุ
สถานภาพ

สมรส 
ระดับ

การศึกษา 
สถานภาพการอยู่
อาศัยร่วมกับผู้อื่น 

1. ด้านสุขภาพอนามัย - - ✓ - 
2. ด้านการศึกษาตามความสนใจและความถนัด - - - - 
3. ด้านนันทนาการ - - - ✓ 
4. ด้านวัฒนธรรม ✓ - ✓ - 
5. ด้านศาสนา - - ✓ - 
6. ด้านการเมือง ✓ - - ✓ 
7. ด้านการเผยแพร่ความรู้ ✓ - - - 
8. ด้านการพัฒนาสังคม ✓ - - ✓ 
9. ด้านการทัศนศึกษานอกสถานที่ - ✓ - - 

หมายเหต ุ:  ✓ หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   - หมายถึง  ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า ทุกตัวแปร ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและสถานภาพ
การอยู่อาศัยร่วมกับผู้อื่น ล้วนมีผลต่อความต้องการในกิจกรรมของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ แตกต่างกันไป อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน 

จังหวัดอุดรธานี สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
1. ความต้องการในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ จากการสุ่มสำรวจ โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ความต้องการในกิจกรรมของผู้สูงอายุด้านสุขภาพอนามัยมี
ระดับความต้องการมากที่สุด รองลงมา มีระดับความต้องการมาก จำนวน 6 ด้าน คือ ด้านนันทนาการ ด้านการ 
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ด้านการศึกษาตามความสนใจแล ความถนัด ด้านศาสนา ด้านการพัฒนาสังคม และด้าน
วัฒนธรรม ตามลำดับ ส่วนด้านการเผยแพร่ความรู้ และด้านการเมือง ผู้สูงอายุมีความต้องการในกิจกรรม อ ยู่ใน
ระดับ ปานกลาง  

2. กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และสถานภาพการอยู่อาศัยร่วมกับผู้อื ่นที่
แตกต่างกัน ล้วนมีผลต่อความต้องการในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในแต่ละด้านแตกต่างกันไป ดังนี้  

 -  กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการในกิจกรรมแตกต่างกัน จำนวน 5 ด้าน คือ ด้าน
สุขภาพอนามัย ด้านการศึกษาตามความสนใจและความถนัด ด้านนันทนาการ ด้านการเผยแพร่ความรู้ และด้านการ
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ทัศนศึกษานอกสถานที่ ทั้งนี้ ด้านสุขภาพอนามัย ผู้สูงอายุเพศชายมีความต้องการในกิจกรรมมากกว่าผู้สูงอายุเพศ
หญิง ส่วนด้านการศึกษาตามความสนใจและความถนัด ด้านนันทนาการ ด้านการเผยแพร่ความรู้ และด้านการทัศน
ศึกษานอกสถานที่ ผู้สูงอายุเพศหญิงจะมีความต้องการในกิจกรรมมากกว่าผู้สูงอายุเพศชาย  

 -  กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน ส่งผลให้มีความต้องการในกิจกรรมแตกต่างกัน จำนวน 4 ด้าน คือ 
ด้านวัฒนธรรม ด้านการเมือง ด้านการเผยแพร่ความรู้ และด้านการพัฒนาสังคม ทั้งนี้ ความต้องการในกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุโดยภาพรวม ในด้านที่กล่าวมานี้ ผู้สูงอายุ 60 - 69 ปี จะมีค่าเฉลี่ยความต้องการน้อยกว่า อายุ 70 - 79 
ปี และผู้สูงอายุ 70 - 79 ปี มีค่าเฉลี่ยความต้องการมากกว่าผู้สูงอายุ 80 - 89 ปี อาจเป็นไปได้ว่า ผู้สูงอายุเป็นวัยที่
ผ่านชีวิตมามาก ยิ่งมีอายุมากขึ้นย่อมผ่านประสบการณ์ชีวิตมามาก ทำให้มองเห็นการณ์ไกล มีการตัดสินใจที่ดีกว่า
ในช่วงอายุอืน่ๆ ดังเช่น ผู้สูงอายุ 70 - 79 ป ีที่มีความต้องการในกิจกรรมมากกว่า ผู้สูงอายุ 60 - 69 ปี และผู้สูงอายุ 
80 - 89 ปี ที่การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและการตัดสินใจเริ่มเสื่อมถอยลง 

 -  กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีความต้องการในกิจกรรมด้านการทัศนศึกษานอก
สถานที่แตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพโสด จะมีค่าเฉลี่ยความต้องการมากกว่าผู้สูงอายุที่มีสถานภาพ
สมรส และสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่  

 -  กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความต้องการในกิจกรรมแตกต่างกัน จำนวน 3 ด้าน 
คือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านวัฒนธรรม และด้านศาสนา โดยพบว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา จะมี
ค่าเฉลี่ยความต้องการมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา และผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
มัธยมศึกษา จะมีค่าเฉลี่ยความต้องการมากกว่า ผู้สูงอายุระดับอื่นๆ อาจเป็นไปได้ว่า ผู้สูงอายุที่มีวุฒิการศึกษาที่
สูงขึ้นจะมีการเรียนรู้ มีการเข้าร่วมกิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น มากกว่าผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาน้อย 
โดยการศึกษาที่สูงขึ้นย่อมมีผลต่อการตัดสินใจ การคิดวิเคราะห์ที่สูงขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงความต้ องการที่มากขึ้นด้วย
เช่นกัน 

 -  กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพการอยู่อาศัยร่วมกับผู้อื่นแตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความต้องการใน
กิจกรรมแตกต่างกัน จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านนันทนาการ ด้านการเมือง และด้านการพัฒนาสังคม ผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่คนเดียว จะมีค่าเฉลี่ยความต้องการมากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ร่วมกับสามีหรือภรรยาและบุตรหลาน และอาศัย
อยู่ร่วมกับบุตรหลานหรือบุคคลอื่น อาจะเป็นไปได้ว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว อาจเนื่องมาจากการสูญเสียบุคคล
อันเป็นที่รัก หรือครอบครัว บุตรหลาน คู่ชีวิตต้องแยกย้ายไปอยู่ท่ีอื่น ไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ที่อื่น อาจส่งผล
ทำให้ผู ้สูงอายุเกิดความรู้สึกพลัดพราก โดดเดี่ยว รู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่าน้อยลง เมื ่อบทบาทการพูดคุย การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นลดน้อยลง การทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวหรือผู้อื่นลดลง จึงมีผลให้เกิดความเครียดและ
ซึมเศร้าได้ง่าย เหตุนี้จึงมีความต้องการในกิจกรรมเพื่อเติมเต็ม เสริมสร้างสิ่งที่ตนเองขาดหายไปในด้านนันทนาการ 
ด้านการเมือง และด้านการพัฒนาสังคม มากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยร่วมกับผู้อื่น  

 ตัวแปร ซึ่งได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และสถานภาพการอยู่อาศัยร่วมกับผู้อื ่นที่
แตกต่างกันนี้ อันส่งผลทำให้ความต้องการในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อนุตตรา อนุเรือง (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอายุ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพปัจจุบัน มีการรับรู้ของสมาชิกต่อกิจกรรมที่จัดโดยชมรมผู้สูงอายุ และ
ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อการพัฒนากิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ แตกต่างกันไป 
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3. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนหายโศก มีแผนที่จะดำเนินการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านของสุขภาพอนามัย ซึ่งเป็นด้านที่ผู้สูงอายุ
มีความต้องการมากที่สุด เป็นลำดับแรก โดยการนำแผนลงในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ในรูปของ 
โรงเรียนผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณถัดไป ร่วมดำเนินการกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

 

ข้อเสนอแนะ 
ผลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความต้องการ ทำให้ได้ข้อเสนอแนะในการวิจัยเรื่องแนวทาง 

การจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนรับผิดชอบในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรม ควรจัดกิจกรรมโดย

เรียงลำดับความสำคัญจากผลการประเมินความต้องการในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สูง อายุ ตำบลดอนหายโศก 
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่ได้ ตามลำดับ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ อย่างแท้จริง 

2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ควรมีการประเมินก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในเชิงคุณภาพให้มากขึ้น เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนา

กลุ่ม เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มผู้สูงอายุ 
2.  ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุ โดยขยายผลการศึกษาไปยังตำบล อำเภอ หรือจังหวัด

ใกล้เคียง เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้มาเปรียบเทียบกันและกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้สูงอายุในระดับที่กว้าง
ขึ้นต่อไป 

3.  ศึกษาการประเมินความต้องการในผู้สูงอายุกลุ ่มอื ่นๆ เช่น ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา 
ผู้สูงอายุที่พิการหรือทุพลภาพ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ แล้วนำมาเปรียบเทียบ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน และวิทยาลัยพิชญบัณฑิต ศูนย์อุดรธานี  

ที่มีส่วนช่วยให้การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2) ระดับแรงจูงใจการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ 
3) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อแรงจูงใจการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
งานวิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างจำนวน 186 คน โดยสุ่มเก็บแบบตามสะดวก การวิเคราะห์
ทางสถิติใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการศึกษา พบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30 - 39 ปี การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท  
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 5 - 10 ปี (2) ค่าเฉลี ่ยของระดับแรงจูงใจทั ้งในภาพรวมและรายด้านของผู ้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในระดับมาก (3) ตัวแปรอายุ 30-39 ปี และตัวแปรรายได้ 30,001 บาทขึ้นไปมีอิทธิพลต่อปัจจัย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม (4) ตัวแปรอายุ 30-39 ปีที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อปัจจัยแรงจูงใจด้านปัจจัย 
ค้ำจุน และ (5) ตัวแปรการศึกษาปริญญาโทมีอิทธิพลเชิงบวกต่อปัจจัยแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ งานวิจัยเสนอแนะว่า 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับแรงจูงใจในการทำงานกับบุคลากรสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 
โดยในบุคลากรกลุ่มที่ยังมีอายุ 30-39 ปี กลุ่มที่มีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป และบุคลากรกลุ่มที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ถือเป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารก็ควรใส่ใจในการกระตุ้นแรงจูงใจในกลุ่ม
อื่นๆ ด้วยเช่นกัน 
 
คำสำคัญ :  ปัจจัยส่วนบุคคล,  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน,  บุคลากรสายปฏิบัติการ  
 

Abstract 
The objectives of this research are to study 1) personal factors of the operational 

personnel in Petchabun Rajabhat University, 2) the work motivation level of the operational 
personnel in Petchabun Rajabhat University, and 3) personal factors affecting work motivation of 
the operating personnel in Petchabun Rajabhat University. The research uses questionnaires to 
collect data from 186 respondents by using the convenience random method. Statistical analysis 
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uses descriptive analysis and multiple regression analysis. The results of the study revealed that 
(1) most of the respondents were female, aged between 30 - 39 years, bachelor degree, married, 
monthly income 20,001 - 30,000 baht, and working period 5 - 10 years, (2) the average level of 
motivation in overall and in each aspect of the respondents was at a high level, (3) the variable 
aged 30-39 years and the income variable of 30,001 baht and above had a positive influence on 
the overall work motivation factor, (4) variable aged 30-39 years had a positive influence on the 
hygiene factor, and (5) Master's study variables had a positive influence on the motivation factor. 
Research suggests that university administrators should focus on the work motivation of the 
university's operational personnel. In the group of personnel aged 30-39 years, groups with incomes 
of 30,001 baht and personnel with a master's degree are important forces for the university. 
However, administrators should pay attention to motivation in other groups as well. 

 
Keywords :  Personal Factor,  Work Motivation,  Operational Personnel 
 

บทนำ  
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรเกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน จำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้

ทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร องค์กรจึง
ควรให้ความสนใจสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรที่สามารถควบคุมได้ เช่น การสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน 
การเน้นเรื่องความพึงพอใจในการทำงาน เป็นต้น ซึ่งปัจจัยภายในเหล่านี้ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานและความสำเร็จ
ขององค์กร (Islam, Mahajan, & Datta, 2012) แรงจูงใจในการทำงานเป็นประเด็นสำคัญต่อความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร เนื่องจากแรงจูงใจเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้พนักงานแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีตามเป้าหมายของบุคคลและองค์กร ซึ่งแรงจูงใจเกิดได้จากปัจจัยสำคัญ
ทั้งเรื่องลักษณะงานโดยตรงและปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของงาน (เฉลิม สุขเจริญ, 2557; นลพรรณ บุญฤทธิ์, 
2558; Parreno, 2016) ดังนั ้น องค์กรทุกประเภทจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความใส่ใจและมุ่งสร้างแรงจูงใจในตัว
บุคลากรในองค์กร เพื่อทำให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้
เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร  

งานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจในพนักงานสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ซึ่ง
ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักของจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นแหล่งพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่พันธกิจหลัก คือ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร จากแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ให้
ความสำคัญในการตอบสนองนโยบายการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์
เป็นหลัก ได้กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สำคัญ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง มุ่งเน้นการให้บริการสังคมตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้องค์กรมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพและได้ผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร งานวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาปัจจัย
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ส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของพนักงานสายปฏิบัติการซึ่งถือเป็นกลุ่มทรัพยากรมนุษย์ที่สนับสนุนการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยและช่วยให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ผลการวิจัยสามารถ
เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานเพื่อสร้าง แรงจูงใจในบุคลากรสายปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป 

  

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งใช้ทฤษฎีแรงจูงใจของ Hertzberg เป็นแนวทางในการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ

บุคลากรสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่มีต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และได้ศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดงานวิจัยหลายงานจากทั้งในและต่างประเทศ รายละเอียด ดังนี้ 

แรงจูงใจในการทำงาน 
แรงจูงใจ คือ ปัจจัยหรือสิ่งกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่นำไปสู่การเกิดผลตามเป้าหมายที่บุคคลตั้งไว้

หรือสิ่งที่บุคคลนั้นต้องการ (Parreno, 2016) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่บุคคลมีความปรารถนาหรือ
ความต้องการที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ โดยสิ่งดังกล่าวเกิดขึ้นจากความพึงพอใจภายในบุคคล (เฉลิม สุขเจริญ, 
2557) โดยแรงจูงใจสามารถมีได้ 2 แบบ คือ แรงจูงใจที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอก เช่น นโยบายของผู้บริหาร เงินเดือน 
เป็นต้น และแรงจูงใจที่เป็นสิ่งเร้าภายใน เช่น ความพึงพอใจในงาน ความก้าวหน้าในการทำงาน เป็นต้น (นันทนพ 
เข็มเพชร และ พบสุข ช่ำชอง, 2561) ซึ่งแรงจูงใจในการทำงานนั้น อาจเกิดขึ้นจากลักษณะนิสัยส่วนบุคคล เช่น การ
เป็นคนกระตือรือร้น เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น เป็นคนที่รักความก้าวหน้าในชีวิต หรือ การเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีต่องาน
ของตนเอง เป็นต้น (จินตนาพร สวยกลาง และ ชลทิศ ธีระฐิติ, 2560) ทฤษฎีแรงจูงใจของ Hertzberg ได้อธิบายถึง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลว่าประกอบด้วย 2 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ปัจจัยแรก คือ ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene 
factor) ได้แก่ เงินเดือน โอกาสความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ลักษณะของอาชีพ 
สภาพการทำงาน นโยบายการบริหาร ความมั่นคงในการทำงาน การบังคับบัญชา และปัจจัยที่สอง คือ ปัจจัยจูงใจ 
(Motivation factor) ได้แก่ ความสำเร็จในการทำงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า 
ลักษณะของงาน (เฉลิม สุขเจริญ, 2557; นลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558; Islam, Mahajan, & Datta, 2012) นอกจากนั้น
งานวิจัยของ Islam, Mahajan, and Datta (2012) ได้ระบุว่า ความพึงพอใจในการทำงานที่เป็นแรงจูงใจของบุคคล
มีองค์ประกอบสำคัญ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านองค์การที่เน้นเรื่องการบริหารงานของฝ่ายบริหาร การทำงานกับ
เพื่อนร่วมงาน ผลตอบแทนที่ได้รับ และด้านแรงจูงใจที่เน้นเรื่องโอกาสในการเติบโตในองค์การและการปฏิบัติหน้าที่
ความรับผิดชอบ  

งานวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรในการศึกษา 
งานวิจัยของ อทิตยา เสนะวงศ์ (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรระดับ

ปฏิบัติการและระดับหัวหน้างานที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลหลายด้าน ได้แก่ อายุ สถานภาพ การศึกษา สภาพการทำงาน รายได้ และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน งานวิจัยของ สุทธิศักดิ์ นาคบำรุง (2554) ที่ศึกษาแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พบว่า แรงจูงใจของพนักงานเทศบาลจะขึ้นกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้และ
ตำแหน่งงาน เนื่องจากพนักงานรายได้และตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อแรงจูงใจที่ต่างกัน  งานวิจัยของ 
บุษบา เชิดชู (2556) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยด้าน
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เพศ อายุ ตำแหน่งงาน และรายได้ ไม่มีผลต่อแรงจูงใจที่แตกต่างกัน แต่ระดับการศึกษาของพนักงานที่ต่างกัน  
มีแรงจูงใจที่แตกต่างกัน งานวิจัยของ นงค์นุช จันทร (2556) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบล พบว่า แรงจูงใจของพนักงานในองค์การอยู่ในระดับมาก และปัจจัยส่วนบุคลด้านเพศและอายุของ
พนักงานในองค์การไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษา รายได้ และ
ตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน งานวิจัยของ กาญจนา ตรีรัตน์ (2549) ที่ศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย ระบุว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ตำแหน่งงาน และประสบการณ์ในการทำงานที่ต่างกัน มีแรงจูงใจที่แตกต่าง
กัน ตรงกันข้ามกับงานวิจัยของ จินตนาพร สวยกลาง และ ชลทิศ ธีระฐิติ (2560) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ลักษณะงาน 
อายุงาน และค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
2. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจของบุคลากรสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อแรงจูงใจของบุคลากรสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ์ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ผ่านมา งานวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดของการวิจัยตามภาพที่ 1  
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสายปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรของงานวิจัย คือ บุคลากรสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 360 คน ผู้วิจัย

คำนวณหาตัวอย่างตามแบบของ Krejcie and Morgan (1970) (สุบิน ยุระรัช, 2559) ได้ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ บุคลากรสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เท่ากับ 186 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
งานวิจัยใช้แบบสอบถามที่ได้รับการพัฒนาข้อคำถามมาจากงานวิจัยที่ผ่านมาเป็นเครื่องมือของงานวิจัย 

เนื้อหาของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนของปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนของแรงจูงใจในด้าน
ปัจจัยค้ำจุน และส่วนของแรงจูงใจในด้านปัจจัยจูงใจ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ข้อคำถามและสัญลักษณ์ในแบบสอบถาม 

ตัวแปร ตัวอย่างของข้อคำถาม ท่ีมา 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วยข ้อคำถามเก ี ่ยวก ับ เพศ อาย ุ การศ ึกษา 
สถานภาพสมรส รายได้ต ่อเดือน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง 

แรงจูงใจในด้าน
ปัจจัยค้ำจุน 

ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 18 ข้อ แบ่งเป็นด้านต่างๆ 
ได้แก่ ด้านเงินเดือน ด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 
ด้านความสัมพันธ์กับคนในองค์กร ด้านสถานะของอาชีพ ด้าน
นโยบายและการบริหาร ด้านสภาพการทำงาน ด้านชีวิต
ส่วนตัว ด้านความมั่นคง และด้านการปกครองบังคับบัญชา/
นิเทศงาน 

ปรับจากงานวจิัยของ 
เฉลิม สุขเจริญ (2557), 
อทิตยา เสนะวงศ์ 
(2555) และ Islam, 
Mahajan, and Datta 
(2012) 

แรงจูงใจในด้าน
ปัจจัยจูงใจ 

ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ แบ่งเป็นด้านต่างๆ 
ได้แก่ ด้านความสำเร็จในงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้าน
ความรับผิดชอบในการทำงาน ด้านลักษณะงาน และด้าน
ความก้าวหน้า 

ปรับจากงานวจิัยของ 
เฉลิม สุขเจริญ (2557), 
อทิตยา เสนะวงศ์ 
(2555) และ Islam, 
Mahajan, and Datta 
(2012) 

 
ผู้วิจัยได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านทำการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถาม

ของงานวิจัยที ่พัฒนาขึ ้น โดยทำการตรวจสอบความตรง (Validity test) ซึ ่งประเมินจากค่า Item-Objective 
Congruence (IOC) ที่ต้องเกิน 0.6 และทำการทดสอบความเชื่อมั ่น (Reliability test) ของแบบสอบถามจาก
แบบสอบถาม 30 ชุด ด้วยสถิติ Cronbach’s Alpha ซึ่งต้องเกิน 0.7 ผลการวิเคราะห์และทดสอบทั้งสองกรณี
ดังกล่าว พบว่า ค่า IOC ของทุกตัวแปร เท่ากับ 1 และค่า Cronbach’s Alpha ของแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนมีค่า
เท่ากับ 0.95 ส่วนค่า Cronbach’s Alpha ของแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจมีค่าเท่ากับ 0.96 ได้ค่าที่ผ่านเกณฑ์กำหนด
ทั้งความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถาม จึงถือว่า แบบสอบถามมีความเหมาะสม (Hair et al., 2014) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามพัฒนาขึ้นและผ่านการตรวจสอบความตรงและความน่าเชื่อถือ

ของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ด้วยวิธีการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience sampling) จากตัวอย่างของ
งานวิจัย คือ บุคลากรสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 186 คน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
งานวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ 2 ลักษณะ ได้แก่  
การวิเคราะห์สถิต ิเช ิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นการวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่  

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ (Multiple 

regression analysis) 
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลและตัวแปรแรงจูงใจทั้ง

สองด้าน เกณฑ์ประเมินผลของค่าเฉลี่ยของตัวแปรต่างๆ แสดงไว้ในตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 เกณฑ์การประเมินผลของค่าเฉลี่ยของตัวแปรสำคัญ 

ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การประเมินผล 

4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 
1.00 – 1.80 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยที่สุด 
 
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุของงานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของตัวแปรสำคัญใน

กรอบแนวคิดของงานวิจัย โดยวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ ดังนี้ 
 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8 + β9X9 

+ β10X10 + β11X11 + β12X12 + β13X13 + β14X14 + β15X15 +  
   
เมื่อ Y คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, X1 คือ เพศ, X2 คือ อายุ 30-39 ปี, X3 คือ อายุ 40-49 ปี, X4 คือ 

อายุ 50 ปีขึ้นไป, X5 คือ การศึกษาปริญญาโท, X6 คือ การศึกษาปริญญาเอก, X7 คือ การศึกษาอื่นๆ, X8 คือ 
สถานภาพสมรส, X9 คือ สถานภาพหย่า, X10 คือ รายได้ 10,001-20,000 บาท, X11 คือ รายได้ 20,001-30,000 
บาท, X12 คือ รายได้ 30,001 บาทขึ้นไป, X13 คือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 5-10 ปี, X14 คือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

11-15 ปี, X15 คือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 16 ปีขึ้นไป, β0 คือ ค่าคงที่ constant, β j คือ ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

regression coefficient (เมื่อ j = 1-14), และ  คือ ค่าความคลาดเคลื่อน error term  
 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

460 

ผลการวิจัย  
ผลวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
ผลวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 186 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 84.4) มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 68.8) อายุอยู่ระหว่าง 30-39 ปี  
(ร้อยละ 65.6) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 50.0) มีรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 77.4) 
และกลุ่มใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานมาเป็นช่วงเวลา 5-10 ปี (ร้อยละ 64.5) (รายละเอียดแสดงในตาราง
ที่ 3) 

 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตัวแปร จำนวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 

หญิง 
29 
157 

15.6 
84.4 

การศึกษา 
 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

อื่นๆ 

128 
46 
5 
7 

68.8 
24.7 
2.7 
3.8 

อายุ ต่ำกว่า 30 ป ี
30 - 39 ปี 
40 - 49 ปี 
50 ปีขึ้นไป 

14 
122 
34 
16 

7.5 
65.6 
18.3 
8.6 

สถานภาพ โสด 
สมรส 
หย่า 

78 
93 
15 

41.9 
50.0 
8.1 

รายได้ต่อเดือน 
 

น้อยกว่า 10,000 บาท 
10,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาทขึ้นไป 

8 
26 
144 
8 

4.3 
14.0 
77.4 
4.3 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่ำกว่า 5 ปี 
5 - 10 ปี 
11 - 15 ปี 
16 ปีขึ้นไป 

18 
120 
24 
24 

9.7 
64.5 
12.9 
12.9 

  
ด้านผลการวิเคราะห์สถิติของตัวแปรแรงจูงใจ ทั้งในภาพรวมและรายด้าน แสดงในตารางที่ 4 พบว่า 

ค่าเฉลี่ยของระดับแรงจูงใจทั้งในภาพรวมและรายด้าน ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์สถิติพรรณนาของตัวแปรงานวิจัย 

ตัวแปรแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปล

ความหมาย 
ปัจจัยจูงใจ 
ด้านความสำเร็จในการทำงาน 3.93 0.91 มาก 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3.74 0.88 มาก 
ด้านลักษณะของงาน 3.86 0.89 มาก 
ด้านความรับผิดชอบ 3.77 0.82 มาก 
ด้านความก้าวหน้า 3.65 0.90 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.79 0.78 มาก 
ปัจจัยค้ำจุน 
ด้านเงินเดือน 3.65 0.92 มาก 
ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 3.70 1.00 มาก 
ด้านความสัมพันธ์กับคนในองค์กร 3.97 0.90 มาก 
ด้านสถานะของอาชีพ 3.92 0.98 มาก 
ด้านนโยบาย และการบริหาร 3.77 0.96 มาก 
ด้านสภาพการทำงาน 3.79 0.97 มาก 
ด้านชีวิตส่วนตัว 3.82 1.00 มาก 
ด้านความมั่นคงในงาน 3.86 0.97 มาก 
ด้านปกครองบังคับบัญชา/นิเทศงาน 3.70 0.99 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.80 0.81 มาก 

แรงจูงใจ โดยภาพรวม 3.79 0.78 มาก 
 
ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ  
ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุของงานวิจัยครั้งนี้ แสดงในตารางที่ 5-7 โดยผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ

ของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม แสดงในตารางที่ 5 พบว่า ตัวแปรอายุ 
30-39 ปี (X2) และตัวแปรรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป (X12) มีอิทธิพลต่อปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญ ได้สมการถดถอยพหุมาตรฐาน คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม = -0.153 X2  
+ 0.149 X12 ผลวิเคราะห์ได้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท่ากับ 0.049 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองตัวแปร
สามารถอธิบายความแปรปรวนของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมได้ร้อยละ 4.9 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำ 
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ตารางท่ี 5 ผลวิเคราะหส์มการถดถอยพหขุองตัวแปรตามแรงจูงใจโดยรวม 

Variables 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t-statistics Sig. 

 
VIF 

 Std. Error Beta 

Constant 3.803 0.060  63.840 0.000***  

X2 -0.450 0.212 -0.153 -2.117 0.036* 1.004 

X12 0.572 0.276 0.149 2.069 0.040* 1.004 

F = 4.959, Sig. of F = 0.027*, R Square = 0.049 

หมายเหตุ ***,* ระดับนัยสำคัญที่ระดับ .001 และ .05 
 
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านปัจจัย

ค้ำจุน แสดงในตารางที่ 6 พบว่า มีเพียงตัวแปรอายุ 30-39 ปี (X2) ที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
ด้านปัจจัยค้ำจุนอย่างมีนัยสำคัญ ได้สมการถดถอยพหุมาตรฐาน คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านปัจจัยค้ำจุน  
= -0.168 X2 ผลวิเคราะห์ได้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท่ากับ 0.028 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำ 
 
ตารางท่ี 6 ผลวิเคราะหส์มการถดถอยพหขุองตัวแปรตามแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุน 

Variables 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t-statistics Sig. 

 
VIF 

 Std. Error Beta 

Constant 3.837 0.061  62.597 0.000***  

X2 -0.516 0.223 -0.168 -2.308 0.022* 1.000 

F = 5.329, Sig. of F = 0.022*, R Square = 0.028 

หมายเหตุ ***,* ระดับนัยสำคัญที่ระดับ .001 และ .05 
 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านปัจจัย  
จูงใจ แสดงในตารางที่ 7 พบว่า มีเพียงตัวแปรการศึกษาปริญญาโท (X5) ที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในด้านปัจจัยจูงใจอย่างมีนัยสำคัญ ได้สมการถดถอยพหุมาตรฐาน คือ  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้าน
ปัจจัยจูงใจ = 0.162 X5 ผลวิเคราะห์ได้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท่ากับ 0.026 ซึ่งถือว่าอยู่ใน 
ระดับต่ำ 
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ตารางท่ี 7 ผลวิเคราะหส์มการถดถอยพหขุองตัวแปรตามแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ 

Variables 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t-statistics Sig. 

 
VIF 

 Std. Error Beta 

Constant 3.717 0.066  56.677 0.000***  
X5 0.294 0.132 0.162 2.227 0.027* 1.000 

F = 4.960, Sig. of F = 0.027*, R Square = 0.026 

หมายเหตุ ***,* ระดับนัยสำคัญที่ระดับ .001 และ .05 
 

สรุปและอภิปรายผล  
งานวิจัยครั้งนี้มุ่งที่จะศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รวมถึงการศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อแรงจูงใจของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการดังกล่าว ผลวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี อายุอยู่ระหว่าง 30-39 ปี มีสถานภาพสมรส มีรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน 
และปฏิบัติงานมาเป็นช่วงเวลา 5-10 ปีเป็นส่วนใหญ่ ส่วนผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม พบว่า ตัวแปรอายุ 30-39 ปี และตัวแปรรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป 
มีอิทธิพลต่อปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญ โดยตัวแปรอายุ 30-39 ปี มีอิทธิพลเชิงลบ
ต่อแรงจูงใจในภาพรวม แสดงถึงบุคลากรอายุช่วง 30-39 ปี มีแรงจูงใจในภาพรวมที่เป็นลบแตกต่างจากบุคลากรที่
อายุต่ำกว่า 30 ปี แต่เมื่อวิเคราะห์เฉพาะแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนด้านเดียว กลับพบว่า ตัวแปรอายุ 30-39 ปีที่มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านปัจจัยค้ำจุนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นไปได้ว่า บุคลากรที่
อายุมากขึ้นอาจมีความคาดหวังกับมหาวิทยาลัยในลักษณะที่แตกต่างจากบุคลากรที่อายุน้อยกว่า  โดยเฉพาะในด้าน
สภาพแวดล้อมของงานที่ทำในมหาวิทยาลัย ส่วนตัวแปรบุคลากรที่มีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไปที่พบว่ามีแรงจูงใจใน
ภาพรวมที่เป็นบวกแตกต่างจากบุคลากรที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ผลวิจัยในประเด็นนี้อาจเกิดเพราะบุคลากร
ที่มีรายได้สูงกว่ามีความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับทางมหาวิทยาลัยมากกว่าบุคลากรที่ยังมีรายได้
น้อยที่ยังต้องคาดหวังการบริหารงานของทางมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองความต้องการของตนได้มากยิ่งขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อทิตยา เสนะวงศ์ (2555) ที ่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้ายอายุที ่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ตรีรัตน์ (2549) ที่ระบุว่า แรงจูงใจของบุคลากร
ที ่มีอายุช่วง 31-40 ปีมีแรงจูงใจสูงกว่ากลุ ่มอายุอื ่นๆ ซึ ่งเหตุผลอาจเกิดจากช่วงวัยดังกล่าวเป็นวัยที ่มีความ
ทะเยอทะยานสูง ต้องการการเติบโตในหน้าที่การงาน ต้องการการได้รับการยกย่องการยอมรับจากสังคม รวมถึงมี
ความพร้อมในหลายด้าน จึงมีแรงจูงใจที่สูงกว่ากลุ่มอายุอื่นๆในการปฏิบัติงานในองค์กร นอกจากนั้น ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุทธิศักดิ์ นาคบำรุง (2554) และงานวิจัยของ นงค์นุช จันทร (2556) ที่พบว่า พนักงานที่มีรายได้
แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน งานวิจัยยังพบว่า ตัวแปรการศึกษาปริญญาโทมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านปัจจัยจูงใจอย่างมีนัยสำคัญ แสดงถึงบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาโทมีแรงจูงใจที่เป็นบวกในด้านตัวงานโดยตรงมากกว่าบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งอาจเป็น
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เพราะบุคลากรวุฒิปริญญาโทได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและตรงความต้องการหรือมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบา เชิดชู (2556) และงานวิจัยของ 
นงค์นุช จันทร (2556) ที่พบว่า ระดับการศึกษาของพนักงานที่ต่างกัน มีแรงจูงใจที่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กาญจนา ตรีรัตน์ (2549) ที่ระบุว่า แรงจูงใจของบุคลากรที่มีการศึกษาสูงกว่ามีแรงจูงใจสูงกว่า เหตุผล
น่าจะเป็นเพราะได้รับความไว้วางใจ มีอิสระในการปฏิบัติงาน ได้รับงานพิเศษมอบหมายจากฝ่ายบริหาร เมื่อ
ปฏิบัติงานสำเร็จจึงได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน 

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้  
ผู้วิจัยเสนอแนะว่า ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ควรให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เกิด

แรงจูงใจในการทำงานกับบุคลากรสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ซึ่งในบุคลากรกลุ่มที่ยังมีอายุ 30-39 ปี กลุ่มที่ 
มีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป และบุคลากรกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีแรงจูงใจที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ จึงถือเป็น
กำลังสำคัญของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารก็ควรใส่ใจในการกระตุ้นแรงจูงใจในกลุ่มอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เช่น 
กลุ่มที่ยังมีรายได้น้อย กลุ่มที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น การให้ความสำคัญและสนับสนุนดังกล่าวจะ
ช่วยส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ส่งผลต่อความมี
ประสิทธิภาพในการทำงานและความสำเร็จของงานตามเป้าหมายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ใน
ที ่ส ุด สำหรับแนวทางในการศึกษาวิจ ัยครั ้งต่อไปในอนาคต ควรมีการศึกษาเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับปัจจัยอื ่นๆ 
นอกเหนือจากปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลไม่สามารถอธิบายปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานได้มากเพียงพอ หรือ กล่าว
อีกนัยได้ว่า ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งจะทำให้ได้ปัจจัยสำคัญที่จะเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารงานของฝ่ายบริหารงานบุคลากร
สายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ประชาชน และ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบล
หนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี้  ได้แก่ ประชากรที่เป็นหัวหน้า
ครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย  จำนวน 366 คน โดยการใช้สูตรของ Taro 
Yamane (Yamane. 1973 : 125) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามเกี่ยวกับความเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 ส่วน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือสถิติพรรณนาได้แก่ จำนวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับศึกษาข้อมูลทั่วไปของ
ประชาชน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ t-test และ F-test สำหรับเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลหนองหลวงอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅= 3.21, 

S.D.= 0.71) เมื ่อพิจารณารายดาน พบว่า ด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด คือด้านสิ ่งอำนวยความสะดวก ( X̅= 3.35,  

S.D.= 0.74) รองลงมา คือด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( X̅= 3.22, 
S.D.= 0.65) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(X̅= 3.06, S.D.= 0.72) 
การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบล  

หนองหลวงโดยจำแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ พบว่าโดยภาพรวมด้าน อายุและอาชีพมีความแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านเพศพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน 

 
คำสำคัญ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,  ความคิดเห็น,  องค์การบริหารส่วนตำบล 
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Abstract 
The purpose of this research was to study public opinion. To compare people's opinions 

and to be guideline for development on disaster prevention and mitigation in Nong Luang 
Subdistrict, Fao Rai District, Nong Khai Province. The sample group used in this research was 366 
people who were the head of households in Nong Luang Subdistrict, Fao Rai District, Nong Khai 
Province, by using the formula of Taro Yamane (Yamane. 1973: 125). information is a questionnaire 
about public opinion about disaster prevention and mitigation, consisting of 3 parts and statistics 
used for data analysis is the descriptive statistics which are number, average, percentage and 
standard deviation for studying general information of people Inferential statistics, including t-test 
and F-test statistics for comparing public opinion about disaster prevention and mitigation, Nong 
Luang Subdistrict, Fao Rai District Nong Khai Province 

The result of the research shows that Public opinion levels about disaster prevention and 
mitigation in Nong Luang Subdistrict Administrative Organization, Fao Rai District, Nong Khai Province 

The overall picture was at a moderate level (X̅= 3.21, S.D. = 0.71). When considering each aspect, 

it was found that the aspect with the highest mean was the facilities (X̅= 3.35, SD = 0.74), followed 

by the process of providing disaster prevention and mitigation services (X̅= 3.22, SD = 0.65). The 

least mean was the staff. Providing disaster prevention and mitigation service (X̅= 3.06, SD = 0.72) 
Comparing the opinions of people about the prevention and mitigation of Nong Luang 

sub-district disaster, classified by gender, age and occupation, it was found that age and occupation 
are significantly different at the level of 0.05 however gender is not different. 

 
Keywords : Disaster Prevention and Mitigation,  Opinions,  Subdistrict Administrative Organization 

 

บทนำ 
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ภัยพิบัติอันเป็นสาธารณภัย มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น 

การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงนับว่าเป็นบทบาทสำคัญและจำเป็นโดยหน่วยงาน 
ทุกภาคส่วนจะต้องบูรณาการงานร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ได้ทันต่อเหตุการณ์ ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่าง
รวดเร็ว ทำให้ประชาชนมีโอกาสอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง และภัยที่เกิดจากการกระทำของ
มนุษย์ United Nations (UN) ได้กำหนดวาระการพัฒนาภาย หลังปี พ.ศ. 2558 (post- 2015 development 
agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปีพ.ศ.2558 คือ 
การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals–SDGs) มีเป้าหมายลำดับที่ 13 คือ การ
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รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งนำไปสู่การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่ 3 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น โดยประเทศไทยได้รับรองกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อ
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 -พ.ศ. 2573 (Sendai Framework for DisasterRisk Reduction 2015-
2030: The Sendai Framework) มีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงที่มีอยู่ เพื่อ
ป้องกันความล่อแหลมและเปราะบางต่อภัยพิบัติให้น้อยลง และช่วยเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ และการ
ฟื้นฟูหลังเกิดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ (Department of Disaster Prevention and Mitigation, 2016) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการให้
ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในลำดับแรกก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
พื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นดำเนินการทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งพื้นที่ ทำหน้าที่อำนวยการ 
ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อ
เกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการเพื่อทำหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงถือเป็นภารกิจสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์สิ้นสุดลง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2542) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่
ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,250 ไร่ สำหรับในด้านการให้บริการประชาชนในพื้นที่นั ้นเป็น
ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง โดยงานที่ให้บริการหลักๆ ได้แก่ งานโครงสร้าง
พื้นฐาน งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน งานสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี งานกีฬานันทนาการ และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นงานบริการอย่างหนึ่งที่ต้อง
ติดต่อสื่อสารและทำความเข้าใจกับประชาชนในเขตตำบลหนองหลวง และเป็นงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับ
หน่วยอื่นจึงทำให้การบริการและการให้ความช่วยเหลือล่าช้า แต่เนื่องจากประชาชนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการ
ให้บริการและการให้ความช่วยเหลือด้านภัยต่าง ๆ เท่าที่ควร ประชาชนในพื้นที่จึงเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในการ
ให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้อาจจะยังขาดเจ้าหน้าที่ในด้านการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เพียงพอ จากปัจจัยต่าง ๆ ในข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ 
จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเห็นของประชาชน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน 
และเพื่อข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ 
จังหวัดหนองคายเพื่อนำผลการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาฝึกอบรมให้ความรู้ แนะนำในลักษณะ  
พี่เลี้ยง ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเตรียมตัว 
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ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และภายหลังเกิดเหตุ และจัดทำเป็นองค์ความรู้ของชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ในภายภาค
หน้าต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลหนองหลวง 

อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลหนอง

หลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยจำแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ 
3. เพื่อเป็นข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบลหนอง

หลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เฮอล็อค (Hurlock, 1995อ้างถึงใน เสกสิทธิ์ สุวรรณโชติ, 2550, หน้า 8) ได้ให้คำนิยามว่า ความคิดเห็น
เป็นการแสดงออกด้านความรู้สึกสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นความรู้สึกเชื่อถือที่ไม่ได้อยู่  บนความแน่นอนหรือความจริง  
แต่ขึ้นอยู่กับจิตใจบุคคลจะแสดงออกโดยมีข้ออ้างหรือการแสดง  เหตุผลสนับสนุน หรือปกป้องความคิดเห็นนั้น 
ความคิดเห็นบางอย่างเป็นผลของการแปล ความหมายของข้อเท็จจริง ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพาะตัวของแต่ละคน 
เช่น พื้นความรู้ ประสบการณ์ ในการทำงาน สภาพแวดล้อม และมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ การแสดงความ
คิดเห็น อาจจะได้รับการยอมรับ หรือปฏิเสธจากคนอื่น ๆ ก็ได้ 

พจนานุกรรมราชบัณฑิตยสถาน (2539, หน้า 174 -178) ได้ให้ความหมายของคำว่า “ความ” ที่เป็น 
คำนำหน้ากิริยาหรือคำวิเศษ เพื่อแสดงภาพและให้ความหมายของ “คิดเห็น” ว่าเป็น คำกิริยาที่แปลว่าเข้าใจ ดังนั้น 
“ความคิดเห็น” จึงมีความหมายรวมว่า เป็นการแสดงภาพของ ความเข้าใจ 

“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์  
โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ 
มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย 

“ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่

ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วน

จังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เมืองพัทยา 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ธนวัฒน์ นนทะนำและประชัน คะเนวัน (2556) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า  
1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 
อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
ติดตามผล อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาตำจะได้
ดังนี้ คือ ด้านการติดตามผล ด้านการดำเนินงาน และด้านการวางแผน ตามลำดับ 2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อื่น ๆ มีจำนวนมากที่สุด คือ บุคลากรควรมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมากกว่านี้ รองลงมา ควรจัดหารถน้ำเพื่อบริการประชาชนในฤดูแล้ง และควรมีการตรวจสอบถังและระบบ
หัวจ่ายแก๊สหุงต้มตามบ้านเรือนเพื่อการบริการประชาชน ตามลำดับ 

ประสิทธิ์ เวียงสงค์ (2557) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยของเทศบาล
ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า 1. แนวทาง ด้านนโยบายที่ชัดเจน พบว่าเทศบาลตำบล
กมลาไสยมีการกำหนดนโยบายด้านแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย และผู้นำมีวิสัยทัศน์ เข้าใจ
ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านสาธารณภัย (มากกว่าร้อยละ80) มีการจัดทำแผน หรือวางระบบการปฏิบัติการ
ก่อนเกิดเหตุ (ร้อยละ 74) และที่ต่ำกว่าร้อยละ 70 คือ การแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่แผนการปฏิบัติงานมีความ
เชื่อมโยงกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยว ข้อง 2. แนวทางด้านการบูรณาการแผนการจัดการของหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า 
เทศบาลตำบลกมลาไสย มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีการฝึกซ้อมแผนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์  
สาธารณภัยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (มากกว่าร้อยละ80) และ ที่ต่ำกว่าร้อยละ 70 คือ แผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยมีความชัดเจนในขั้นตอนการช่วยเหลือและปฏิบัติงานเมื่อเกิดสาธารณภัย 3. แนวทางด้านการเผชิญเหตุ
และการกู้ภัย พบว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้น เทศบาลตำบลกมลาไสยสามารถเข้าควบคุมเหตุก ารณ์ได้
ในทันที (มากกว่าร้อยละ 70) และที่ต่ำกว่าร้อยละ 70 คือ เทศบาลตำบลกมลาไสยมีการตั ้งศูนย์บัญชาการ 
(Command Center) เพื ่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร 4. แนวทางด้านการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและ
ประชาชน พบว่าเทศบาลตำบลกมลาไสยมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และมีทีมกู้ภัยประจำตำบล (มากกว่า
ร้อยละ 80) ที่ต่ำกว่าร้อยละ 70 คือ เทศบาลตำบลกมลาไสยมีการปลุกระดมความคิดในก ารสร้างจิตสำนึกให้
ตระหนักในเรื่องอันตรายจากสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 5. แนวทางด้านการแก้ไขปัญหาระยะยาว พบว่า
เทศบาลตำบลกมลาไสยมีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (มากกว่าร้อยละ 80) มีการจัดสรรเงินไว้
สำหรับการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (ร้อยละ 72) และที่ต่ำกว่าร้อยละ70 คือ เมื่อเหตุการณ์สาธารณภัยผ่านพ้นไป 
เทศบาลตำบลกมลาไสยมีแผนการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาว ซึ่งหมายถึง การพัฒนาแบบยั่งยืนและ
สมดุล 

อภิรักษ์ รุจิระภูมิ (2561) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในอำเภอฮอดอยู่ในระดับปานกลาง 2. ปัจจัยด้านด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการนานโยบาย
ไปปฏิบัติด้านประชารัฐ ต่างมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ในอำเภอฮอด โดยมีระดับความสัมพันธ์ในทางบวกค่อนข้างสูง 3. จุดแข็งคือประชาชนส่วนใหญ่มีจิตสำนึกต่อ
ส่วนรวม จุดอ่อนคือทรัพยากรในการดำเนินงานมีไม่เพียงพอทั้งในด้านบุคลากรและงบประมาณ ในด้านโอกาส คือ
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เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงาน อุปสรรคคือสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ 
ข้อเสนอแนะคือภาครัฐควรสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นในการนานโยบายประชารัฐด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติให้แก่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และชุมชนอย่างเพียงพอ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ และ
ความตระหนักให้แก่ชุมชน อย่างทั่วถึง ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งควรนำโอกาส
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินนโยบายประชารัฐในด้านสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหลวง 

อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จำนวน 4,036 ครัวเรือน หัวหน้าครัวเรือนทั้งเพศชายและหญิงที่สามารถให้ข้อมูลได้
หลังคาเรือนละ 1 คน เป็น 4,036 คน จำนวน 366 คน การกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่ (Yamane, 
1967: 886 - 887) 

 

สูตร   n = 
N

1+Ne2       แทนค่า       n = 
4,036 

1+4,036 (0.05)2
       ได้  n = 366 คน 

หลังจากนั้นผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 20 หมู่บ้าน 
 
เครื่องมือในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 3 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความเห็นของประชาชนเกี ่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัด
หนองคาย และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบล  
หนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด ผู้เชี่ยวชาญ  3 ท่านตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา และในด้านของความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่นโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (CRONBACH’S ALPHA COEFFICIENT)ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือเท่ากับ 0.82  

 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของประชาชน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 241 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 65.85 และเป็นเพศหญิง จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 34.15 อายุอยู่ระหว่าง 40 – 49 ปี จำนวน 116 คน  
คิดเป็นร้อยละ 31.69 และรองลงมาอายุอยู ่ระหว่าง 18 – 29 ปี จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 23.22 และ 
ช่วงอายุน้อยที่สุดคือ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 32 คิดเป็นร้อยละ 8.74 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 142 คน  
คิดเป็นร้อยละ 38.80 รองลงมาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 34.70 และ 
น้อยที่สุดสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.46 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 198 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.10 รองลงมาพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 24.59 และน้อยที่สุด  
ไม่ประกอบอาชีพ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท  
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จำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 47.27 รองลงมา มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท 
จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 17.76 และน้อยที่สุด ตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 

2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅= 3.21, S.D.= 0.71) 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (X̅= 3.35, S.D.= 0.74) รองลงมา 

คือด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( X̅= 3.22, S.D.= 0.65) ส่วนด้านที่ 

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (X̅= 3.06, S.D.= 0.72) และ
แบ่งออกเป็นรายด้านดังนี้ 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 2. เจ้าหน้าที่ 

แต่งกายสุภาพ พูดสุภาพ อัธยาศัยดี การวางตัวมีความเหมาะสมกับงาน (X̅= 3.84, S.D.= 0.98) รองลงมาคือข้อ 6. 

เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ( X̅= 3.56, S.D.= 1.20)และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 1. มีอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เหมาะสมกับ

งาน (X̅= 2.30, S.D.= 1.28) 
 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  

ข้อ 17. สามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว (X̅= 3.92, S.D.= 1.26) รองลงมาคือ

ข้อ 14. จัดสรรงบประประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเหมาะสม (X̅= 3.72, S.D.= 1.17) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดคือ 15. พัฒนาความเข้มแข็งด้านการบริการ ภายใต้หลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที ่ดี ( X̅= 2.51,  
S.D.= 1.45) 

 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 23. มีอุปกรณ์และเครื่องมือเตรียมความพร้อม

รับมือกับอุทกภัย (X̅= 3.92, S.D.= 1.26) รองลงมาคือข้อ 25. มีระบบให้ความรู้ในการป้องกันและรับมือกับสาธารณ

ภัยให้กับประชาชน (X̅= 3.86, S.D.= 1.20) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 21. มีระบบแจ้งเตือนภัยได้อย่าง

เหมาะสม (X̅= 2.51, S.D.= 1.45) 
 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกัน  และบรรเทา
สาธารณภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวม 

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

 

X̅ 
 

S.D. แปลผล 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.06 0.72 ปานกลาง 
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

3.22 0.65 ปานกลาง 
 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 3.35 0.74 ปานกลาง 
รวม 3.21 0.71 ปานกลาง 
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3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี ่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบล  
หนองหลวงอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยจำแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ  

 3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี ่ยวกับการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยตำบลหนองหลวงอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยจำแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้าน โดย
ภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบล

หนองหลวงอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยจำแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้าน 

ตัวแปร 
ชาย หญิง 

t-test P-value 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

3.09 0.70 3.03 0.76 0.753 0.156 

2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.25 0.66 3.17 0.62 1.110 0.623 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 3.38 0.74 3.30 0.73 1.077 0.941 
โดยภาพรวม 3.24 0.57 3.16 0.59 1.170 0.386 

*แทน ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05   
 

 3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยจำแนกตามอายุ โดยภาพรวม พบว่าโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน  

 3.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยจำแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม พบว่าโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 

4. ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบลหนองหลวง 
อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 

 จากข้อคำถามปลายเปิดในแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย พบว่า มีผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
จำนวน 54 คน ซึ่งจะแบ่งออกเป็นประเด็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ควรมีการสนับสนุน การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
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 2. ภาครัฐควรส่งเสริมด้านกิจการอาสาสมัครให้มากขึ้น เช่นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนซึ่งเป็น
ประชาชนในชุมชน 

 3. ควรส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของชุมชนให้มากขึ้น เพื่อท่ีจะสามารถขจัดอุปสรรคด้านสภาพเศรษฐกิจที่
ตกต่ำ เพื่อท่ีชุมชนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มากขึ้น 

 4. ภาครัฐควรสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินนโยบายให้กับหน่วยงานในพื้นที่อย่างเพียงพอไม่ว่า 
จะเป็นด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 

 5. ภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมชุมชนในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การอพยพ การเอาตัวรอดเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยโดยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่
เกิดขึน้จากสาธารณภัย แนวทางในการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัย หรือคาดว่าจะเกิดภัย 

 6. ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ 
 7. หน่วยงานในพื้นที่ควรที่จะมีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่อื่นที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูร

ณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ 
 8. สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายภายในชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งเป็น

ชุมชนต้นแบบ ยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีในการทุ่มเทเสียสละให้กับชุมชนอื่น 
 9. ควรจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องชมเชย ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยดีเด่น ให้สังคมยอมรับการเสียสละ ให้มีการยอมรับนับถือ 
 10. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในเบื้องต้นกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และจัดหาอุปกรณ์และ

ครุภัณฑ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ 
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
2. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅= 3.21, S.D.= 0.71) เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านสิ่ งอำนวยความสะดวก (X̅= 3.35, S.D.= 0.74) รองลงมา คือด้าน

กระบวนการขั้นตอนการให้บริการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (X̅= 3.22, S.D.= 0.65) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (X̅= 3.06, S.D.= 0.72) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของธนวัฒน์ นนทะนำและประชัน คะเนวัน (2556) ที ่พบว่า 1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการติดตามผล อยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
อื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาตำจะได้ดังนี้ คือ ด้านการติดตามผล ด้านการ
ดำเนินงาน และด้านการวางแผน ตามลำดับ 2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ มีจำนวนมากที่สุด คือ บุคลากร
ควรมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากกว่ านี้ รองลงมา ควร
จัดหารถน้ำเพื่อบริการประชาชนในฤดูแล้ง และควรมีการตรวจสอบถังและระบบหัวจ่ายแก๊สหุงต้มตามบ้านเรือน
เพื่อการบริการประชาชน 

3. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบล
หนองหลวงโดยจำแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ พบว่าโดยภาพรวมด้าน อายุและอาชีพมีความแตกต่างกันอย่างมี



 
 

รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 

475 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านเพศไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบุญถม มาตย์แสง 
และวิจิตรา ศรีสอน (2559) ที่พบว่า การเปรียบเทียบระดับการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ของกรมประชาสัมพันธ์ ปี 2559 ในพื้นที่ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี ่ยต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มี เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน การดำเนินงานด้านปัจจัยพื้นฐานและสภาพแวดล้อม และ
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. จากผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅= 3.21, 
S.D.= 0.71) ควรการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในการให้ความรู ้เร ื ่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ต่อประชาชนที่จะทำให้มีความรู้และได้รับข่าวสารด้านสาธารณะภัยเป็นอย่างดี ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ควรดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยเข้ามาช่วยในการทำงาน เนื่องจากสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในปัจจุบัน 
สามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดนรวม 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ควรมีการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับโครงการด้านสาธารณภัยฯ ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

3. การดำเนินงานในเชิงนโยบายที่เป็นนโยบายสาธารณะ ควรที่จะให้ความสำคัญในเรื่องการสื่อสารเพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงอันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานนโยบายที่กำหนดไว้ในเรื่องของ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ควรมีการประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง เพื่อจัดตั้งเครือข่ายในการป้องกันและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในด้านสาธารณภัย 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 
2. ควรมีการศึกษาการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างยั่งยืน เช่น การทำเส้นทางระบายน้ำ เพื่อให้เกิดการ

จัดการภัยพิบัติน้ำท่วมที่อย่างถูกต้อง เป็นระบบ ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยรวม และลดผลกระทบ
ในทางลบ 

3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย  

 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผู้นำชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ที่อำนวย 
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รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 

476 

เอกสารอ้างอิง 

กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น. (2542). แนวคิดคู่มือปฏิบัติงานสภาตำบล และอบต. กรุงเทพมหานคร. 
บุญถม มาตย์แสงและวิจิตรา ศรีสอน. (2559). การประเมินผลการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยของกรมประชาสัมพันธ์ ปี 2559 พื้นที่ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง . 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.  สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา. 

ธนวัฒน์ นนทะนำและประชัน คะเนวัน. (2556). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา . วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 5(2): 75-87. 

ประสิทธิ์ เวียงสงค์. (2557). แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลกมลาไสย 
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารบัณฑิตศึกษา. 11(53): 89-96. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2545). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2539. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญพัฒน์. 
เสกสิทธิ์ สุวรรณโชติ. (2550). ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียน อำเภอ

เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี. ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะ , 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย . (2562). สภาพและข้อมูลพื้นฐานตำบล
หนองหลวง.หนองคาย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง. 

อภิรักษ์ รุจิระภูมิ. (2561). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

Cronbach, L.J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16 
(3), 297-334. 

DDPM. (2015). National Disaster Risk Management Pland. Bangkok: Department of Disaster 
Prevention and Mitigation.  

DDPM. (2016). Thailand's Disaster Management System. bangkok: Department of Disaster 
Prevention and Mitigation. 

Taro Yamane. (1 9 7 3 ) .  Statistics: An Introductory Analysis. 3 rd Ed. New York. Harper and 
RowPublications. 

 

  



 
 

รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 

477 

การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน  
บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด  

The Quality of Work Life of the Employees of the Kaset Phol 
Sugar Company Limited 

 
มณีรัตน์ วงษ์อัยรา1 ดร.ชาญยุทธ หาญชนะ2  

Maneerat Wongaiyara1 Dr.Chanyut Hanchana2 
1นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

2อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
E-mail : annita18@outlook.co.th  

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท น้ำตาล

เกษตรผล จำกัด กลุ่มตัวอย่างคือได้แก่พนักงาน บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี ทั้งเพศชายและหญิงที่สามารถให้ข้อมูลได้ โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973) จำนวน 230 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 ส่วน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
สถิติพรรณนาได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับศึกษาข้อมูลทั่วไปของประชากร 
สถิติเชิงอนุมานได้แก่ T-test และ F-test สำหรับเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน โดยจำแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ผลการศึกษาพบว่า 
การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับปานกลาง (X̅= 3.89, S.D.= 0.45) และแบ่งเป็นรายด้านพบว่าด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุดคือด้านการพัฒนา

ความสามารถของบุคคล (X̅= 3.99, S.D.= 0.46) รองลงมาคือด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  

(X̅= 3.98, S.D.= 0.48) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือด้านการบูรณาการทางสังคม (X̅= 3.66, S.D.= 0.44) 
ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด โดยจำแนก

ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยภาพรวม พบว่า เพศ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
อายุพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัดจาก
ข้อคำถามปลายเปิดในแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ พบว่า มีผู้ให้ข้อเสนอแนะ จำนวน 54 คน ซึ่งจะแบ่ง
ออกเป็นประเด็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ในการพิจารณาตำแหน่งควรใช้ความสามารถและผลงานของพนักงานเป็น
เกณฑ์หลักสำหรับการตัดสินใจ 

2) องค์กรควรมีการสนับสนุนให้พนักงานทุกคน ทุกตำแหน่ง มีโอกาสได้ทุนเพื่อไปศึกษาต่อยังระดับที่
สูงขึ้นตามความต้องการของพนักงานอย่างเสอมภาค และเท่าเทียมกันทั้งองค์การ 3) องค์กรควรมีการจัดหาอุปกรณ์
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สำนักงานที่ทันสมัยกว่านี้ เช่น คอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายเอกสาร ปริ้นเตอร์ เป็นต้น และควรจัดหาให้เพียงพอต่อการ 
ใช้งานของพนักงานด้วย 

 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตในการทำงาน,  บริษัทน้ำตาลเกษตรผล จำกัด,  พนักงาน 
 

Abstract 
The main objective of this research is to study the level of working life quality of company 

employees. Kasetphol Sugar Co., Ltd. The sample group consisted of employees of Kasetphol Sugar 
Company Limited, Pako Subdistrict, Kumphawapi District. Udon Thani Province Both males and 
females can provide information. Using the formula of Taro Yamane (Yamane. 1973), 230 people, 
the instrument used in the study was a questionnaire consisting of 3  parts and the statistics used 
for data analysis. Is the descriptive statistics which are number, percentage, average and standard 
deviation for studying general population data. Inferential statistics including T-test and F-test for 
comparing the quality of working life of employees Classified by gender, age, education level Work 
experience And the average monthly income 

The results of findings were as follows :  
A study of the quality of working life of the company employees Limited agricultural sugar 

found that the overall picture is at a moderate level (X̅= 3.89, SD = 0.45) and divided into each 

side, found that the aspect with the highest average is the development of human ability (X̅= 3.99, 

SD = 0.46) next is the safe and healthy environment (X̅= 3.98, SD = 0.48) and the least mean is 

social integration (X̅= 3.66, SD = 0.44). 
The results of the comparison of the quality of working life of the employees of Kaset 

Phol Sugar Company Limited by gender, age, educational level Work experience And the average 
monthly income, overall, found that gender, education level Work experience And the average 
monthly income Differences were statistically significant at the level of 0.05, while the age showed 
no differences. 

Recommendations for improving the quality of working life of employees of Kasetphon 
Sugar Company Limited from open-ended questions in the questionnaire regarding suggestions, 
found that there were 54 suggestors, which would be divided into suggestions as follows: 1) When 
considering the position, the ability and work performance of employees should be used as Main 
criteria for decision making 2) The organization should support all employees in every position to 
have the opportunity to go to higher education levels according to the needs of the employees in 
the semester. 3 )  The organization should procure more modern office equipment such as 
computers, copiers, printers etc. and should provide enough for the employees' use as well. 
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บทนำ 
สังคมโลกปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี องค์การจึงได้รับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเปลี่ยนวิธีการทำงานและเป้าหมายของการ
ผลิตและวัฒนธรรมองค์การ องค์การจึงต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอ องค์การที่ไม่มีการปรับปรุงและพัฒนา
จะก้าวเข้าสู่ภาวการณ์เสื่อมและองค์การอาจจะสลายได้เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิ ตโดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงองค์การ 
มีหลายรูปแบบและรูปแบบหนึ่งที่นักวิชาการให้ความสนใจคือการพัฒนาองค์การ (Organization Development) 
การพัฒนาองค์การเป็นวิธีการหนึ่งทางวิชาการที่ถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อช่วยให้แต่ละองค์การสามารถดำรงอยู ่และ
เจริญเติบโตท่ามกลางความผันผวนของสภาพแวดล้อมเช่นในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การในปัจจุบันและ
อนาคตที่จะดำรงอยู่ท่ามกลางความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานเกิดขึ้นเนื่องจากมนุษย์มิใช่เครื่องจักร มีความรู้สึกนึกคิด มีคว าม
ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและอยากมีส่วนร่วม การที่มนุษย์ต้องทำงานอยู่ในสภาพหรือ
บรรยากาศที่ไม่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานก็จะทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ มีอาการแปลกแยก 
(Alienation) เช่น เกิดความรู ้สึกว่าตนเองไร้อำนาจและไร้ความหมาย คิดว่าความสำเร็จของงานมิใช่มาจาก
ความสามารถของตนเอง มีความรู้สึกเฉยเมย ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความเบื่อหน่ายในการที่ต้องทำงานซ้ำซาก
อยู่ทุกวัน หรือการที่ต้องอยู่ในสภาพการทำงานที่ตนเองไม่พึงพอใจ อาการแปลกแยกดังกล่าวอาจนำไปสู่การแยกตัว
ออกจากเพื่อนร่วมงาน แยกตัวออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ในองค์การ ซึ่งนำไปสู่การทำลายและจะเป็น
อันตรายต่อตัวผู้ทำงานเองและต่อองค์การ กล่าวคือการที่มนุษย์มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ไม่ดี ผลกระทบที่
ตามมาคือ การขาดความพึงพอใจในการทำงาน มีการหยุดงานบ่อย สุขภาพจิตไม่ดี เป็นผลให้ประสิทธิภาพในการ
ผลิตลดลง มีการลาออกจากงานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อองค์การทำให้ผลิตภาพขององค์การลดลงสินค้าและบริการที่
ผลิตได้มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น นายจ้างอาจประสบกับปัญหาการขาดทุน ส่งผลต่อภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ และในที่สุดผลกระทบก็จะตกแก่คนในสังคมส่วนรวม แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทำงานจึงเกิดขึ้นภายใต้ความคิดที่ว่า “มนุษย์มิใช่เครื่องจักร” (วิภาวี ศรีเพียร, 2537) 

พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กรโดยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการบริหารงานองค์กรให้
สามารถทำงานบรรลุเป้าหมายได้ดังนั้นงานสำคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารก็คือการเอาใจใส่และกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัตงิาน
ทุกคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพส่วนผู้ปฏิบัติงานก็ต้องทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรประสิทธิภาพ
การทำงานของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปแม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถเท่าเทียมกันและอยู่ใน สิ่งแวดล้อมที่
เหมือนกัน สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมและผลงานของเขาก็คือความพึงพอใจในการทำงานที่เหมาะสมตรงกับ
ความต้องการของพนักงานและตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร (กรภัทร์ เจริญสุข, 2552) คุณภาพชีวิตในการ
ทำงานเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการทำงานของบุคคลและต่อองค์การ เนื่องจากคุณภาพชีวิตในการทำงานของ
บุคคลแต่ละคนจะทำให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน แรงจูงใจทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน ทั้งนี้เพราะถ้าหาก
บุคคลในองค์การได้รับแรงจูงใจที่เหมาะสม ย่อมทำให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงาน และทำงานอย่างเต็ม
กำลังความสามารถด้วยความเต็มใจ (ธงชัย สันติวงษ์, 2548: 20) ปัจจัยที่ทำให้เกิดความพอใจในงานอยู่ในงานที่ทำ 
เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความพอใจในงานได้สูง ได้แก่ ลักษณะของงาน ความสำเร็จของงาน โอกาส 
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ได้เลื่อนตำแหน่ง โอกาสได้ก้าวหน้า และได้รับการยอมรับ ซึ่งเรียกปัจจัยเหล่านี้คือ ปัจจัยจูงใจ (ณัฏฐพันธ์ เขจร 
นันทน์, 2551: 103) 

บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลที่มีการบริหารจัดการแบบพิเศษแตกต่างจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่น 
คือมีการแบ่งผลประโยชน์ระหว่าง ลูกไร่ นายหน้า และโรงงานอย่างชัดเจน จนทำให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่าง  
ก้าวกระโดดจนปัจจุบัน มีพนักงานประจำทั้งหมด 536 คน (ข้อมูลทั่วไปบริษัทน้ำตาลเกษตรผล จำกัด ตำบลปะโค 
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี, 2562) การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเรียบง่าย ปริมาณการผลิตและ
การขายสินค้าเป็นไปตามสภาพของตลาด มีการเพิ่มและลดปริมาณการผลิตเป็นบางช่วงระยะเวลาการพัฒนา
องค์การเป็นความต้องการแสวงหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงองค์การจากสภาพที่เป็นอยู่ไปสู่สภาพที่ได้รับการ
พัฒนาที่ดีกว่า (สุนันทา เลาหนันท์ , 2551) การศึกษาเรื ่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานที่ส่งผลต่อ
ศักยภาพในการพัฒนาองค์การของ บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด ตำบล ปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จึง
เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะทำให้เข้าใจคุณภาพชีวิตของพนักงานและสามารถก ำหนด
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานได้อย่างเหมาะสมและเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบริษัทฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด 
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด โดยจำแนก

ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
3. เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
ความหมายของการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ 
Gary and Dessler (1997: 2 อ้างถึงใน สุนันทา เลาหนันท์ , 2546: 3) ได้ให้ความหมายว่าการบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ต้องดำเนินการซึ่งครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ 
ได้แก่ การสรรหาการกลั่นกรอง การฝึกอบรม การให้รางวัล และผลประโยชน์เกื้อกูล การประเมินผลและแรงงาน
สัมพันธ์ 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2547: 15) กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงกระบวนการสรรหา การ
คัดเลือกและบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานในองค์กร รวมถึงการบำรุงรักษาและพัฒนาตลอดจนเสริมสร้างหลักประกัน
เมื่อบุคคลนั้นต้องพ้นจากงาน 

โดยสรุป การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การใช้กลยุทธ์ การกำหนดนโยบายในการปฏิบัติการ
สรรหา การคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสม การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์สวัสดิการ การพัฒนาทักษะ
เพิม่พูนความรู้ให้แก่บุคลากร รวมทั้งการธำรงรักษาให้บุคลากรปฏิบัติงานอยู่กับองค์กร และสามารถทำให้บุคลากรมี
สุขภาพกายและจิตที่ดี 
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ความหมายคุณภาพชีวิตการทำงาน 
ชิลเดอร์และราโอ(Childers&Rao, 1992, p.209) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทำงาน หมายถึง การให้

ความสำคัญแก่พนักงานในองค์การ โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่ทำให้พนักงาน ทำงานได้อย่างมีความสุขและเกิดความ
พึงพอใจในงานสูง นำไปสู่ผลที่ได้รับ คือ พนักงานมีความ ผูกพันต่อองค์การและนำองค์การบรรลุเป้าหมายในที่สุด  

สโครแวน (Skrovan, 1983, p.18) ได้ให้คำจำกัดความของคุณภาพชีวิตการทำงานไว้ว่ า คุณภาพการ
ทำงานเป็นกระบวนการขององค์การทำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของสมาชิกทุกระดับขององค์การในการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานวิธีการและผลลัพธ์ต่างๆ ให้ดีขึ ้น กระบวนการที่ยึดหลักค่านิยมร่วมกันนี้  
มุ่งบรรลุเป้าหมายสองมิติ คือ ด้านประสิทธิผลขององค์การ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในองค์การ 

สรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตการทำงานหมายถึงความรู้สึกพึงพอใจที่พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานได้รับจากการ
ทำงานและประสบการณ์การทำงานในองค์การที่สามารถตอบสนองตามความคาดหวังและความต้องการทั้ งด้าน
ร่างกายและจิตใจโดยผ่านกระบวนการที่องค์กรได้จัดให้มีขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุขและ
มีสุขภาพจิตดี ความสำคัญของการสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน คนทำงานทุกระดับในองค์การถือเป็นทรัพยากรหลัก
และสำคัญในกระบวนการผลิต ฉะนั้นคุณภาพของกระบวนการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ย่อมขึ้นอยู่กับชีวิตที่มี
“คุณภาพ” ของ “คนทํางาน”ที่ต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากผู้บริหารประโยชน์ของการบริหารจัดการคุณภาพ 
ชีวิตการทำงานในองค์การ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สมพร สังข์เพิ่ม (2555) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปลานกลาง เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ ด้านการเกื ้อกูลและการรับฟังความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสภาพการทำงานที่มีความ
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและความก้าวหน้า ด้านผลตอบแทนที่
เพียงพอและเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง สำหรับผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนมหาวิทยาลัย
เอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น พบว่า อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของมหาวิทยาลัย มีอิทธิพล
ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 0.05 0.01 ตามลำดับ 

ณัฐชาต อินทจักร์และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2556) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานที่ส่งผล
ต่อศักยภาพในการพัฒนาองค์การของบริษัท อินเตอร์แอ็ดว้านซ์ฟูด จำกัด พบว่าระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต
ในการทำงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ศักยภาพในการพัฒนาองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คุณภาพ
ชีวิตในการทำงานโดยรวมมีอิทธิพลกับศักยภาพในการพัฒนาองค์การเชิงบวก ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาองค์การต่อไป 

รณัชฤดี ป้องกันภัย (2557) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษา
พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานใหญ่ พบว่า 1) ปัจจัยด้านการทำงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับดังนี้ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ การบังคับบัญชา
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดล้อมการทำงาน 2) ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางเรียงลำดับดังนี้ การดำเนินชีวิตที่
สมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และโอกาสพัฒนาขีดความสามารถ
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ของตนเอง 3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่ ได้แก่ 
เพศ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ การบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน สำหรับ
ปัจจัยที ่ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงาน ได้แก่อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตำแหน่ง 
ประสบการณ์ทำงาน อัตราเงินเดือนและอายุราชการ 

มงคล คำมา (2562) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด 
พบว่าผลวิจัยพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 248 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.0 มีอายุ 31 - 35 ปี จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 สถานภาพโสด จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 91.1 ระยะเวลาในการทำงาน 3 -5 ปี จำนวน 77 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.0 มีเงินเดือน มากกว่า 50,000 บาท จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9 ตามลำดับโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการทำงานและ
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการทำงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพ ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ส่วนด้านที่อยู ่ในระดับปานกลาง คือ ด้านโอกาสที่ได้รับการพั ฒนาความ 
สามารถ ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงาน ด้านการทำงานและการดำเนินชีวิตโดยรวม ตามลำดับ 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่พนักงาน บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานี ทั้งเพศชายและหญิงที่สามารถให้ข้อมูลได้ จำนวน 536 คน การกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ 
ยามาเน่ (Yamane, 1967: 886 - 887) ดังนี้ 

สูตร   n = 
N

1+Ne2       แทนค่า       n = 
536

1+536 (0.05)2
       ได้  n = 230 คน 

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple random sampling) จับสลากตามพนักงาน บริษัท น้ำตาลเกษตร
ผล จำกัด ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี ที่ปฏิบัติงานจริง 

เครื่องมือในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 3 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามเกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน และข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน 
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และในด้านของแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ของพนักงานวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (CRONBACH’S ALPHA 
COEFFICIENT) ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.82 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการใช้แบบสอบถามระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เมษายนถึงเดือน 

ธันวาคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้สถิติพรรณนา แสดงจำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับข้อมูลทั่วไป สถิติเชิงอนุมานได้แก่ T-test และ F-test สำหรับเปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานของพนักงาน โดยจำแนกตามเพศ อายุ  ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และรายได้เฉลี่ย 
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ต่อเดือน ส่วนแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด ซึ่งเป็นลักษณะ
คำถามปลายเปิดผู้วิจัยสรุปเป็นประเด็นสำคัญรายข้อ 

 

ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 116 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.43 และเป็นเพศหญิง จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 49.57 ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30 – 39 ปีจำนวน  
79 คน คิดเป็นร้อยละ 34.35 และรองลงมาอายุอยู่ระหว่าง 40 – 49 ปี จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 31.74 และ
ช่วงอายุน้อยที่สุดคือ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.22 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 
79 คน คิดเป็นร้อยละ 34.35 และน้อยที่สุดสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.87 มีประสบการณ์
ทำงาน 1 - 5 ปี จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 49.13 และน้อยที่สุด มากกว่า 10 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.04 ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของพนักงาน บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัดโดยภาพรวม (n=230)   

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
 ชาย 116 50.43 
 หญิง 114 49.57 
 อาย ุ จำนวน (คน) ร้อยละ 
 18 – 29 ปี 29 12.61 
 30 – 39 ปี  79 34.35 
 40 – 49 ปี 73 31.74 
 50 – 59 ปี 37 16.09 
 60 ปีขึ้นไป 12 5.22 
 ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
 ประถมศึกษา 66 28.70 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 79 34.35 
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 40 17.39 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 20 8.70 
 ปริญญาตรี 23 10.00 
 สูงกว่าปริญญาตรี 2 0.87 
 รวม 230 100.00 

 
2. การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด พบว่าโดยภาพ

รวมอยู่ใน ระดับปานกลาง (X̅= 3.89, S.D.= 0.45) และแบ่งเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการ

พัฒนาความสามารถของบุคคล (X̅= 3.99, S.D.= 0.46) รองลงมาคือด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสขุภาพ 
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(X̅= 3.98, S.D.= 0.48) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการบูรณาการทางสังคม ( X̅= 3.66, S.D.= 0.44)  
ดังตารางที่ 2 

 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 15 คือ ในการทำงานกับ

บริษัท แห่งนี้ท่านมีความก้าวหน้าในงานตามที่คาดหวัง (X̅= 4.24, S.D.= 0.75) รองลงมือข้อที่ 4 คือ ระบบการจ่าย

ค่าตอบแทนของบริษัทดีกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน (X̅= 4.13, S.D.= 0.73) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดคือ ข้อที่ 21 คือเพื่อนรว่มงานของท่านให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเป็นอย่างดี (X̅= 3.52, S.D.= 1.14) 
 

ตารางท่ี 2 ระดับการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัดโดยภาพรวม  
(n=230)   

การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท  
น้ำตาลเกษตรผล จำกัด X̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 3.95 0.42 ปานกลาง 
2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3.98 0.48 ปานกลาง 
3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 3.99 0.46 ปานกลาง 
4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงาน 3.89 0.48 ปานกลาง 
5. ด้านการบูรณาการทางสังคม 3.66 0.44 ปานกลาง 

รวม 3.89 0.45 ปานกลาง 
 
3. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด โดยจำแนก

ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยภาพรวม พบว่า เพศ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
อายุพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน 

4. ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด
จากข้อคำถามปลายเปิดในแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ พบว่า มีผู้ให้ข้อเสนอแนะ จำนวน 54 คน ซึ่งจะแบ่ง
ออกเป็นประเด็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1) ในการพิจารณาตำแหน่งควรใช้ความสามารถและผลงานของพนักงานเป็นเกณฑ์หลักสำหรับการ
ตัดสินใจ 

 2) องค์กรควรมีการสนับสนุนให้พนักงานทุกคน ทุกตำแหน่ง มีโอกาสได้ทุนเพื่อไปศึกษาต่อยังระดับที่
สูงขึ้นตามความต้องการของพนักงานอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกันทั้งองค์การ 

 3) องค์กรควรมีการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัยกว่านี้  เช่น คอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายเอกสาร  
ปริ้นเตอร์ เป็นต้น และควรจัดหาให้เพียงพอต่อการใช้งานของพนักงานด้วย 
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับปานกลาง (X̅= 3.89, S.D.= 0.45) และแบ่งเป็นรายด้านพบว่าด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุดคือด้านการพัฒนา

ความสามารถของบุคคล (X̅= 3.99, S.D.= 0.46) รองลงมาคือด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  

(X̅= 3.98, S.D.= 0.48) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการบูรณาการทางสังคม (X̅= 3.66, S.D.= 0.44) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของสมพร สังข์เพิ่ม (2555) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมอยู่ใน
ระดับปลานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ ด้านการเกื้อกูลและการรับฟังความ
คิดเห็นในการปฏิบัติงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสภาพการทำงาน
ที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองและความก้าวหน้า ด้าน
ผลตอบแทนที่เพียงพอและเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง สำหรับผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น พบว่า อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของ
มหาวิทยาลัย มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 
0.05 0.01 ตามลำดับ ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
พบว่า พนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้ น องค์การควรมีการวางแผน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานเพิ่มขึ้น เช่น การนำทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่มาใช้ภายใน
องค์การให้ชัดเจนและมากขึ้น การบริหารจัดการคนเก่งและคนดี (Talented People) การสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อพัฒนาองค์การ เน้นการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์การ (Team Learning) 
เพื ่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์และทักษะร่วมกัน ทำให้เกิดกระบวนการทำงานที ่มี
ประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และยังสอดคล้องกับการศึกษาของณัฐชาต อินทจักร์และวิโรจน์ 
เจษฎาลักษณ์ (2556) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานที่ส่งผลต่อศักยภาพในการพัฒนาองค์การของ
บริษัท อินเตอร์แอ็ดว้านซ์ฟูด จำกัด พบว่าระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตในการทำงานในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ศักยภาพในการพัฒนาองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คุณภาพชีวิตในการทำงานโดยรวมมีอิทธิพล
กับศักยภาพในการพัฒนาองค์การเชิงบวก ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาองค์การต่อไป 

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด โดยจำแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยภาพรวม พบว่า เพศ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน 
อายุพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของณิศาภัทร ม่วงคำ (2558) ที่พบว่าผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนสถานภาพและระยะเวลาการทำงานไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี และยังสอดคล้องกับการศึกษาของอิงอร ตั้นพันธ์ (2556) ที่พบว่าการวิเคราะห์เปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า 
คุณภาพชีวิตการทำงานระหว่างเพศชายกับเพศหญิง, พนักงาน และผู้บริหารโรงแรม จำแนกตามมาตรฐานบริการ , 
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กลุ่มอายุ, สถานภาพสมรส, ระยะเวลาการทำงาน และประสบการณ์ในการทำงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
(P= 0.05) กระนั้นก็ดีพนักงานโรงแรม 4 ดาว ที่มีอายุต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทำงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ 
( P=0.005) โดยอายุงาน 33 – 37 ปี มีคุณภาพชีวิตการทำงานสูงที่สุด คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน 
ไม่แตกต่างกันในด้านระดับการศึกษายกเว้นในโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว (P=0.022) แต่ระดับเงินเดือนที่แตกต่างกัน 
คุณภาพชีวิตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.001) โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว 
นอกจากนั้นพนักงานโรงแรมมาตรฐาน 3 และ 5 ดาว ที่มีอัตราเงินเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทำงานไม่แตกต่าง
กัน (P=0.05) ในโรงแรมมาตรฐาน 3, 4 และ 5 ดาวประสบการณ์ในการทำงานที่ต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทำงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) 

  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. ผู้บริหารควรวางแผนในการพัฒนาองค์การ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานชี้แนะแนวทางการปรับปรุงงานที่

ตนปฏิบัติอยู่ให้ดีขึ้น โดยนำผลการศึกษาวิจัยที่ว่าด้วยศักยภาพในการพัฒนาองค์การมาเป็นแนวทางในการวางแผน 
โดยเฉพาะความพร้อมของพนักงานในการประยุกต์เทคนิคและวิธีการทำงานใหม่ ความพร้อมของพนักงานใน
การศึกษาหาทางลดต้นทุนการผลิต ความพร้อมของพนักงานที่จะเข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติงาน
และความพร้อมของพนักงานในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน 

2. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากพบว่า พนักงาน
มีระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น องค์การควรมีการวางแผนส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานเพิ่มขึ้น เช่น การนำทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่มาใช้ภายในองค์การให้ชัดเจนและ
มากขึ ้น การบริหารจัดการคนเก่งและคนดี (Talented People) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้ (Learning 
Organization) เพื่อพัฒนาองค์การ เน้นการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์การ (Team Learning) เพื่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และทักษะร่วมกัน ทาให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีผล
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 

3. องค์การ ควรสร้างความยืดหยุ่นในการทำงานให้กับพนักงาน เช่น ไม่ควบคุมเวลาในการเข้า – ออกงาน
อย่างเคร่งครัดเกินไป อนุโลมให้พนักงานสามารถสลับเวลา ทำงานได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลงานเป็น
หลัก หรือการวางแผนงานให้เป็นระบบ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและถูกต้อง ออกแบบ
ขั้นตอนการทำงานให้สั้นลงและง่ายต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงปริมาณงานที่เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ใ นการปฏิบัติงาน 
ควรให้พนักงานมีเวลาส่วนตัว เวลาสำหรับครอบครัว เวลาพักผ่อน และเวลาสำหรับสังคมของพนักงานที่เหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรทำการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยอาจเพิ ่มเติมในส่วนของคำถาม

ปลายเปิด เพื่อทราบถึงทัศนคติ และความต้องการของพนักงานระดับปฏิบัติการมากขึ้น 
2. ทำการวิจัยเพิ่มเติมในส่วนของระดับผู้บริหาร เพื่อศึกษาว่าผลที่ได้มีความสอดคล้องด้านทัศนคติ ความ

คิดเห็น ของพนักงานในระดับปฏิบัติการ กับเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงมากน้อยเพียงใด 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านเมืองน่าอยู่

ของประชาชน และเพื่อศึกษามาตรการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านขาม โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane. 1973 : 125) จำนวน 381 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามเกี่ยวกับการสร้างวิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่และยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาค
ประชาชน ประกอบไปด้วยเนื้อหา 4 ส่วน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติพรรณนาได้แก่ จำนวน ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่าด้านวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาของภาคประชาชน ด้านวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจ คือชาวตำบลบ้านขามมีอาชีพที่รายได้ยั่งยืน  คิดเป็น 
ร้อยละ 42.26 ด้านวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของภาคประชาชน ด้านวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม คือชาวตำบลบ้านขามมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 
33.60 ด้านวิสัยทัศน์ด้านกายภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาค
ประชาชน ด้านวิสัยทัศน์ด้านกายภาพ คือชาวตำบลบ้านขามได้รับการบริการของภาครัฐ/ท้องถิ่น เช่น นํ้า ไฟ ถนน 
อย่างเพียงพอ ต่อความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 41.47 และด้านวิสัยทัศน์ด้านสังคมและความปลอดภัยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชน ด้านวิสัยทัศน์ด้านสังคมและ
ความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 35.43 

การพัฒนาของภาคประชาชนเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่โดยภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชน

เกี่ยวกับเมืองน่าอยู่โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (X̅= 3.58, S.D.= 0.68) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มียุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชนเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่อยู่ใน

ระดับมาก (X̅= 4.05, S.D.= 0.78) รองลงมาคือด้านด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก (X̅= 3.90, S.D.= 0.85) และ
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ด้านที ่มีค ่าเฉลี่ยน้อยที ่ส ุดคือด้านสังคมและความปลอดภัย อยู ่ในระดับปานกลาง ( X̅= 3.38, S.D.= 0.55) 
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ ได้แก่  

1. การพัฒนากิจกรรมนำร่อง ต้องคำนึงในด้านปัญหาความ ต้องการที่ชุมชนให้ความสำคัญ ซึ่งจะนำไปสู่
การมีส่วนร่วม และการให้ความสำคัญในกิจกรรมการ พัฒนาชุมชนเพิ่มมากขึ้น 2. สำหรับการพัฒนากระบวนการมี
ส่วนร่วม ประเด็นการสร้างความเชื่อมั่น ในศักยภาพชุมชน จะนำไปสู่การริเริ่มจากตนเองเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนา
ชุมชนของตนเองที่สามารถ ดำเนินการได้เลย 

 
คำสำคัญ : วิสัยทัศน์,  ยุทธศาสตร์การพัฒนา,  การขับเคลื่อนภาคประชาชน 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the vision of livable city. And development 

strategy for the livable city of the people And to study the measures to move the livable city of 
the people in the area of Ban Kham Subdistrict Administrative Organization, Mueang District, Nong 
Bua Lam Phu Province. The sample consisted of people with voting rights. Living in the area of Ban 
Kham Subdistrict Administration Organization By using the formula of Taro Yamane (Yamane. 1973: 
1 2 5 ) , 381  people. The tools used for data collection. Is a questionnaire about creating a livable 
city vision and development strategy for the public sector It consists of 4  parts. Statistics used for 
data analysis. Is the descriptive statistics such as average number, percentage, standard deviation 

The results of the study showed that in the aspect of economic vision, most of the 
respondents are in need of the development strategy of the public sector. Economic vision Ban 
Kham people are jobs that have a sustainable income. 42.26 percent of the environmental vision 
Most respondents are in need of the development strategy of the public sector. Environmental 
vision The people of Ban Kham are aware of the environment. In terms of physical vision, most of 
the respondents are in need of the development strategy of the public sector. Physical vision The 
people of Ban Kham have received government / local services such as sufficient water, electricity 
and roads to meet their needs. Accounted for 41.47 percent, and in the aspect of social and safety 
vision, the majority of respondents are in need of the development strategy of the public sector. 
Vision, Society and Safety 35.43 percent 

The development of the people sector about the livable city in general, the overall 

development strategy of the public sector about the livable city in the high level (X̅= 3 . 5 8 , SD = 
0 . 6 8 )  and when considered in each aspect, it was found that the valuable aspect The highest 
average is economic development. There is a development strategy of the public sector about 

livable cities at a high level (X̅= 4.05, S.D. = 0.78), followed by the environmental aspect. Was at a 
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high level (X̅= 3 . 9 0 , S.D. = 0 . 8 5 )  and the least average aspect was social and safety. Was at a 

medium level (X̅= 3.38, S.D. = 0.55). Suggestions for using this research result were 
1 .  Development of pilot activities Must consider the problem of Want the community to 

focus on Which will lead to participation And paying attention to the activities More community 
development 2 .  For the development of the participation process Building confidence In 
community potential Will lead to self-initiative to solve problems Or develop your own community 
that can Do it now. 

 
Keywords : Vision,  Developing Strategy,  Criterion on operation of public sector 

 

บทนำ 
องค์การอนามัยโลกได้ใช้คำว่าเมืองน่าอยู่ในความหมายของ “Healthy City” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ผู้ใช้

คำว่า “เมืองน่าอยู่” ในความหมายของ Healthy City เป็นท่านแรกคือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ไชยยันตร์ กัมปนาท
แสนยากร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนั้น โดยรับเอาแนวความคิดนี้ มาจากองค์การอนามัยโลกและนำมา
เผยแพร่สนับสนุนให้ชุมชนเมืองขนาดต่าง ๆ กัน 5 เมือง ในประเทศไทยเป็นเมืองนำร่องที่จะนำแนวคิดนี้ไปปฏิบัติ
โดยมุ่งไปที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสูงสูดในทางราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้
เป็นผู้นำหรือเป็นแกนหลักในการดำเนินการ โดยพยายามดำเนินการในลักษณะเครือข่ายร่วมหรือภาคีร่วมกับชุมชน 
หรือประชาคมของท้องถิ่นนั้นๆ เอง จังหวัดนำร่องในการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ 5 จังหวัด ได้แก่ พะเยา นครราชสีมา 
ชลบุรี ยะลาและกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ แต่ละเมืองก็ได้ใช้วิธีการของตนเองแตกต่าง กันไป ในการพัฒนาไปสู่ความ
เป็นเมืองน่าอยู่ของแต่ละแห่งบางเมืองก็ใช้ความเป็นผู้นำของผู้บริหาร และความเข้มแข็งของระบบราชการของตน 
กระตุ้นภาคีอื่นๆอย่างแข็งขัน บางเมืองก็ให้บทบาทเป็นของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบางเมืองก็พยายาม
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานราก ก่อนและเติบโตอย่างช้าๆ ความสำเร็จของการพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่
นั้นจะวัดกันอย่างไรหรือต้องอยู่ในระดับใด (สุกโชค กลมกลาง. 2553:2-3) 

ทั้งนี้เนื่องด้วยปรัชญาหลักเพียงสองประการ คือ ประการที่หนึ่ง คือ ความเป็น เมืองน่าอยู่นั้น ต้องเป็น
ความน่าอยู่ของชาวเมืองนั้นเองมิใช่กรมอนามัยหรือหน่วยงานองค์กรภายนอกใด ๆ และ ประการที่สองคือ ความ  
น่าอยู่หรือไม่น่าอยู่ทั้งสองประการย่อมเป็นอนิจจัง วันนี้อาจน่าอยู่แต่รุ่งขึ้น พลเมืองของเมืองนั้นอาจต้องการให้น่า
อยู่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมหรือวันนี้ไม่น่าอยู่แต่รุ่งขึ้นอาจเห็นว่าน่าอยู่ดีอยู่แล้วก็ได้ แต่โดยความเป็นพลเมืองที่เป็นมนุษย์การ
พัฒนาจึงน่าจะมีความหมายเพียงด้านเดียว คือเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเท่านั้น ไม่ใช่เปลี่ยนเพียงได้ชื่อว่าเปลี่ยน หรืออีก
นัยหนึ่ง “การพัฒนาความเป็น เมืองน่าอยู่” จะเป็นกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นคงอยู่ ดับไปของกิจกรรมต่าง ๆ 
และ เกิดขึ้นใหม่อีกอย่างไม่สิ้นสุด จึงต้องมีการประเมินบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพให้ความสำคัญกับการ
กระจาย อำนาจและกระจายงบประมาณสู่ท้องถิ่นและชุมชน เพื่อการจัดการพัฒนาเมืองคุณภาพชีวิตได้อย่ าง
สอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ มีการกำหนดและพัฒนาเครื่องมือชี้วัด ความเป็นเมือง 
น่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม (สุกโชค กลมกลาง. 2553 : 2-3)  

กระบวนการในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่และยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามที่ผ่านมาเป็นกระบวนการจากบนลงล่าง (Top-down Approach) คือ การศึกษา
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ความต้องการขององค์กรจากแผนยุทธศาสตร์ จากนั้นจึงพัฒนาและสร้างแผนงานนั้นโดยเริ่มจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลตามลำดับขั้นลงมาสู่ภาคประชาชนทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
ดังนั้นกระบวนการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ที่ผ่านมาจึงประสบปัญหาคือไม่เกิดประสิทธิผล มักจะเป็นความต้องการของ
ผู้บริหารไม่ใช่ของประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากแผนเป็นเครื่องชี้  
ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นตัวกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรรวมทั้งงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นได้นำนโยบายการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสู่เมืองน่าอยู่มาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา เริ่มด้วยการทำวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลว่า “บ้านขามเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว” และจัดทำโครงการที่เกิดจากปัญหาความต้องการของ
ประชาชนโดยการทำประชาคม ประชาชนย่อมเสรีภาพปัญหาของท้องถิ่นที่ตนเองอยู่เป็นอย่างดี โดยเสนอปัญหา
ต่างๆที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการแก้ไขผ่านเวทีประชาคม บางโครงการก็ประสบความสำเร็จ
สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้ บางโครงการก็ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย
และด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสาธารณะ และติดแหล่งน้ำสาธารณะ กำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
และมีประชากรอยู่หนาแน่นทำให้ยากต่อการพัฒนาได้ทั่วถึง การมียุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ดีทำให้สามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ และเป็นกลไกลให้นโยบายเมืองน่าอยู่ประสบความสำเร็จ  

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเรื่องการสร้างวิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่และยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการนำความต้องการของประชาชนในพื้น
ที่มาพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่มาจากความต้องการกับภาคประชาชนที่แท้จริงหรือจากล่างขึ้นบน  
(Buttom-up Approach) เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ในอนาคตต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นวิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน

ขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
2. เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านเมืองน่าอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล บ้านขาม อำเภอ

เมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
3. เพื่อศึกษามาตรการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขาม 

อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่ เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ เป็นกระบวนการพัฒนาที่เป็นองค์รวมยึดคนเป็น
ศูนย์กลางอาศัยความเข้มแข็งของชุมชนเป็นรากฐานของการพัฒนามุ่งให้เกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มี
ระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจเข้มแข็ง ระบบบริหารที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีวิถีชีวิตดีมีความสุข และสำหรับการ
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ทำเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ต้องอาศัยพลังการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2546 : 8) 

ลักษณะของเมืองน่าอยู่ ไชยยันต์ กัมปนาทแสนยากร (2540 : 9) กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้กำหนด
คุณลักษณะ ของเมืองน่าอยู่ไว้ ดังนี้1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและที่อยู่อาศัยสะอาดและปลอดภัย 2. ระบบนิเวศ
อยู่ในภาวะดุลยภาพและสามารถดำรงอยู่ในดุลยภาพนี้ได้อย่างยั่งยืน 3. ชุมชนเข้มแข็งมีการช่วยเหลือเจือจุนกันเป็น
อย่างดี ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ 4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลกำหนดการตัดสินใจในสิ่งที่มีผลต่อสุขภาพ 

แหล่งที่มาของวิสัยทัศน์ วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ (2541 : 30) กล่าวว่าในการพัฒนาวิสัยทัศน์โดยเฉพาะ 
อย่างยิ ่ง วิสัยทัศน์องค์กรนั ้นมิได้เกิดจากการนั ่งคิดนั ่งฝันไปเพียงลำพัง แต่จะต้องมีองค์ประกอบสำคั ญอีก  
หลายอย่างหลายประการ ซึ่งมาจาก 1. ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร  2. องค์ความรู้ของบุคคลใน
องค์กรนั้น ๆ 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ปราศจากการยึดติดคับรูปแบบหรือวิธีการเติม ๆ 4. ความคาดหวังของผู้ที่
มีส่วนร่วมอย่างสำคัญขององค์กร  

ฐิติวุฒิ สุนนานนท์ (2546 : 15) ได้อธิบายว่า วิสัยทัศน์ เป็นความสามารถในการมองเห็น ความแตกต่าง
ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่ต้องการให้เป็นไปในอนาคตและสามารถกระทำ กิจกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลง
สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่สิ่งที่ต้องการในอนาคต 

กัญญนันทน์ ท่าทราย (2554) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่ของชุมชนในเขต เทศบาลตำบล
หวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าสภาพเมืองน่าอยู่ของชุมชนภายในเขต เทศบาลตำบล 
หวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สะท้อนให้เห็นว่าชุมชนหวายเหนียว เป็นชุมชนชนบท ประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จึงมีวัฒนธรรมพี่ดั้งเติมคือเป็นวัฒนธรรมของ การเอื้ออาทร มีนํ้าใจ เอื้อเฟือเผื่อแผ่ และมิติ
ด้านเมืองธรรมาภิบาล พบว่าประชาชนให้ความสำคัญ คับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและมีการรวมกลุ่มคันค่อนข้าง
สูง แต่ควรปรับปรุงการบริการของ เทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องจากมีการร้องเรียนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้
รับการสนองตอบ เท่าที่ควรและการได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ล่าช้า แต่ในขณะเดียวคันชุมชนหวายเหนียวได้รับผล
จากแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงให้ชุมชนหวายเหนียวมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและเกิ ด ช่องว่างขึ้น 
โดยพบว่ามิติด้านเมืองปลอดภัยยังมีปัญหาการว่างงาน ยาเสพติด การลักขโมย การขยาย เขตเมืองและการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน จากการมีโรงงานมากขึ้น ทำให้มิติด้านเมืองสะอาด ยังมีปัญหา ความไม่สะอาดตามถนนหนทาง
และสถานที่สาธารณะ ความสกปรกและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเรือนและที่อยู่อาศัย มิติด้านเมือง
คุณภาพชีวิต ประชาชนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตค่อนข้างดี แต่จะมีบางส่วนที่ไม่พอใจเกี่ยวกับการว่างงาน การใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย มีฝุ่นละอองและมลพิษเกิดขึ้นใน ชุมชนและใช้งบประมาณทางด้านสุขภาพและสังคมของประเทศยังอยู่ใน
ระดับตา คือประชาชน ส่วนใหญ่ของประเทศมีฐานะยากจน ด้อยการศึกษา ซึ่งเป็นตัวแปรที่วัดสถานะทางสุขภาพ 
เพราะทำให้ทราบถึงสภาวะสุขภาพได้เป็นอย่างดี นำไปสู่สภาวะสุขภาพของบุคคลหรือชุมชน 

สุชน อินทเสม (2555) ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์:
กรณีศึกษาตำบลปากน้ำปราณ พบว่า 1. ตำบลปากน้ำปราณ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางระบบนิเวศ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ การเดินศึกษาธรรมชาติ การปลูกป่าชายเลน การ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่สามารถเชื ่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงได้   
2. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการมาท่องเที่ยวตำบลปากน้ำปราณ อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาที่พบ
จากการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว คือ การกำจัดขยะ การระบายน้ำเสียลงสู่แม่น้ำปราณบุรี สถานที่จอดรถและ
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ห้องสุขาสาธารณะไม่เพียงพอ ไม่มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวได้วิสัยทัศน์คือ 
“พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (เพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน)” มี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ2) ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 3) การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ และ 
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และ ผลการประเมินยุทธศาสตร์มีความ
เหมาะสมระดับมาก สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 

อาทิตยา สุขประเสริฐ (2558) ศึกษาวิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่และยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชุนใน
เขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่าวิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่ ของภาค
ประชาชน คือต้องการให้ชาวตําบลปากน้ำประแสในอนาคตมีรายได้ที่ยั่งยืน มีระบบการจัดการให้ประแสปลอดจาก
ขยะทั้งบนบกและในน้ำมีสถานที่ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ที่สมบูรณ์ ชุมชนปลอดจากยาเสพติด รวมทั้งการมีผู้นำที่
เสียสละและยุติธรรมในการบริหารจัดการ ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชนนั้นควรเน้นการมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว การรวมกันสร้างจิตสำนึก รักษ์สิงแวดล้อมและการรณรงค์ป้องกนสารเสพติดโดยให้
ประชาชนมีส่วนในการเสนอความคิดเห็น และประโยชน์ในการบริหารจัดการ ส่วนมาตรการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่
ของภาคประชาชนในเขต เทศบาลตําบลปากน้ำประแสนั้นจะเน้นการเคลื่อนไหวพื้นที่สีเขียวที่ มีการจัดบริการ
สาธารณะที่มี คุณภาพและมีความปลอดภัยทางสังคม โดยภาคประชาชนจะต้องสามารถเข้าถึ งข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ได้อย่างแท้จริง 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ได้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 

จำนวน 7,900 คนทั้งเพศชายและหญิงที่สามารถให้ข้อมูลได้ จำนวน 381 คน การกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ
ยามาเน่ (Yamane, 1967: 886 - 887) 

สูตร   n = 
N

1+Ne2       แทนค่า       n = 
7,900 

1+7,900 (0.05)2
       ได้  n = 381 คน 

หลังจากนั้นผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนจำนวนของประชากรแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน 
 
เครื่องมือในการศึกษา 
เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 4 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลพื ้นฐานทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ความคิดเห็นด้านวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเมืองน่าอยู่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาค
ประชาชน และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้เชี ่ยวชาญ  3 ท่าน
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และในด้านความคิดเห็นด้านวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเมืองน่าอยู่  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชน วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 
(CRONBACH’S ALPHA COEFFICIENT) ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.86 
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ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 55.12 และเป็นเพศหญิง จำนวน 
171 คน คิดเป็นร้อยละ 44.88 มีระดับการศึกษาปวส./ปวช หรือเทียบเท่า จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 37.01 
และรองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 32.55 และระดับการศึกษาที่น้อยที่สุดคือ
ปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.04 และส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จำนวน 175 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 45.93 รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 22.83 และน้อยท่ีสุดคือ รับราชการพนักงาน
ของรัฐหรือเอกชน จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.71 

2. การศึกษาความต้องการของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชน พบว่าด้าน
วิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจ คือชาวตำบลบ้านขามมีอาชีพที่รายได้ยั ่งยืน จำนวน 161 คน คิ ดเป็นร้อยละ 42.26 
รองลงมาคือชาวตำบลบ้านขามมีผลิตผลทางการเกษตรเป็นรายได้หลักของตำบล จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.35 และน้อยที่สุดคือ ชาวตำบลบ้านขามมีตลาดชุมชนเพื่อจำหน่ายสินค้าของตนเอง จำนวน 12 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 3.15 ด้านสิ่งแวดล้อม คือชาวตำบลบ้านขามมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.60 รองลงมาคือมีระบบการจัดการให้ตำบลบ้านขามปลอดจากขยะ จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 32.81 และ
น้อยที่สุดคือ ชาวตำบลบ้านขามร่วมใจไม่เผาป่าและไร่อ้อย เพื่อลดมลพิษ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.36 ด้าน
วิสัยทัศน์ด้านกายภาพ คือชาวตำบลบ้านขามได้รับการบริการของภาครัฐ/ท้องถิ่น เช่น นํ้า ไฟ ถนน อย่างเพียงพอ 
ต่อความต้องการ จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 41.47รองลงมาคือมีชาวตำบลบ้านขามมีการจัดสรรการใช้ที่ดินที่
เหมาะสม จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 32.02 และน้อยที่สุดคือ ชาวตำบลบ้านขามมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่สมบูรณ์ จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.92 ด้านวิสัยทัศน์ด้านสังคมและความปลอดภัย คือตำบลบา้น
ขามมีโรงเรียนประจำตำบลที่มีคุณภาพ จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 35.43 รองลงมาคือตำบลบ้านขามมี
โรงพยาบาลชุมชนที่ดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 28.35 และน้อยที่สุดคือ ตำบลบ้านขาม
เป็นชุมชนปลอดจากยาเสพติด จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 16.27 ด้านบริหารจัดการ คือมีผู้นำที่เสี ยสละและ
ยุติธรรม จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.60 รองลงมาคือมีการทำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ จำนวน  
114 คน คิดเป็นร้อยละ 29.92และน้อยท่ีสุดคือ มีการรวมกลุ่มที่ช่วยเสริมรายได้ให้กับชุมชน จำนวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.12 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชนเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (X̅= 3.58, 
S.D.= 0.68) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มียุทธศาสตร์

การพัฒนาของภาคประชาชนเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่  อยู ่ในระดับมาก (X̅= 4.05, S.D.= 0.78) รองลงมาคือด้าน 

สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก (X̅= 3.90, S.D.= 0.85) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านสังคมและความปลอดภัย 

อยู่ในระดับปานกลาง (X̅= 3.38, S.D.= 0.55) และวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นรายข้อได้ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากภาคประชาชนเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (X̅= 3.58, 
S.D.= 0.68) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 1 คือการพัฒนาอาชีพที่รายได้ย่ังยืน 

(X̅= 4.13, S.D.= 0.90) และข้อที่ 2 คือการพัฒนาผลิตกัณฑ์ประจำตำบล (X̅= 4.13, S.D.= 0.85) รองลงมาคือ  
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ข้อท่ี 5 คือการจัดการขยะในชุมชน (X̅= 4.11, S.D.= 0.92) และข้อที่มีจำนวนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 17 คือการ

เป็นตัวแทนชุมชน (X̅= 3.15, S.D.= 0.89) 
 

ตารางท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชนเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่โดยภาพรวม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชนเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่ X̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4.05 0.78 มาก 
2. ด้านสิ่งแวดล้อม 3.90 0.85 มาก 
3. ด้านกายภาพ 3.37 0.64 ปานกลาง 
4. ด้านสังคมและความปลอดภัย 3.24 0.61 ปานกลาง 

5. ด้านการบริหารจัดการ 3.38 0.55 ปานกลาง 
รวม 3.58 0.68 มาก 

 
4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เมืองน่าอยู ่และยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาค

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
 จากข้อคำถามปลายเปิดในแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เมือง

น่าอยู่และยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลำภู พบว่า มีผู้ให้ข้อเสนอแนะ จำนวน 65 คน ซึ่งผู้วิจัยสรุปประเด็นสำคัญและแบ่งออกเป็นประเด็น
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. วิสัยทัศน์เพิ่มเติมจากที่กล่าวมา  
 - ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและ

บริการ 
 - ควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสทธิภาพให้มากกว่านี้ 
 - ควรมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตและแปรรูป 
 - ควรมีการจัดตั้งศูนย์บริหารการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาการเชื่อมโยงการตลาด 
 - ควรมีการพัฒนากระบวนการเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 - การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งใน  
 – นอกระบบและตามอัธยาศัยให้มากขึ้น 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มเติมจากที่กล่าวมา 
 - ควรให้ความสําคัญในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภูโดยการสร้างความรู้

ความเข้าใจและ ยกระดับความเชียวชาญแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ 
โดยการนําเทคโนโลยีที ่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต การใช้พลังงาน
ทดแทนกเช่นการนำพลังงานโซล่าเซลล์เพื่อเป็นการประหยัดและลดต้นทุน พัฒนามาตรฐานการผลิตให้สินค้าและ
บริการที่สําคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดและผู้บริโภค เช่น สินค้าเกษตรปลอดภัย และมี
การพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อไป 
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 - ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) จากสินค้าบริการและการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนสนับสนุนบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะทางศิลปะในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า 
การ ใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า 

 - ให้ความสําคัญกับการดําเนินการส่งเสริมให้มีการน้อมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนว
ทางการดํารงชีวิตการสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้องค์กรชุมชนมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้ มีสุขภาวะเหมาะสม  

 - การบังคับใช้กฎหมายทั่วถึงและเป็นธรรม สร้างวินัยทางสังคม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน แก้ไขปัญหาการว่างงาน แก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง 

 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชน ด้านวิสัยทัศน์

ด้านเศรษฐกิจ คือชาวตำบลบ้านขามมีอาชีพที่รายได้ยั่งยืน จำนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 42.26 รองลงมาคือ 
ชาวตำบลบ้านขามมีผลิตผลทางการเกษตรเป็นรายได้หลักของตำบล จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 28.35 และ
น้อยที่สุดคือ ชาวตำบลบ้านขามมีตลาดชุมชนเพื่อจำหน่ายสินค้าของตนเอง จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.15 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ อาทิตยา สุขประเสริฐ (2558) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
ปากน้ำประแสสัดส่วนมากที่สุดอยากให้ชาวประแสมีอาชีพที่รายได้ยั่งยืน จำนวน 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.30 
และสัดส่วนน้อยที่สุดคือ ชาวประแสมีแหล่งการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประแส จำนวน56 ราย คิดเป็นร้อยละ 
15.10 จากการศึกษาของ (ชโลม วงศ์ทิม. สัมภาษณ์. 2557) กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขต เทศบาลตำบลปากน้ำ
ประแส อยากให้ชาวประแสมีอาชีพที่รายได้ยั่งยืนมีการจัดตั้งกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ 53 ชาใบขลู่เลยทำให้คนในชุมชนมี
รายได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนอายุมากจะได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  ไม่เป็นภาระลูกหลานที่มาเกิดจากที่ชุมชนได้ทำ
ความสะอาดหมู่บ้าน ลุงเป็นคนริเริ่มเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยนำชื่อชุมชนแสมผู้มาตั้งชื่อโครงการว่า “แสมผู้สะอาด
ปราศจากโรค” จากเมื่อก่อน ทำแค่ภายในชุมชน เลยได้ชวนคนในชุมชนที่มาทำความสะอาดทำชาใบขลู่ เพราะ
ตอนนันใบขลู่เยอะ มากเราน่าจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ และบรรพบุรุษลุงเป็นหมอแผนโบราณเลยรู้วาสรรพคุณของ
ใบขลูรวบรวมสมาชิกได้ 40 คน แรกๆ ทำกินเอง ต่อมาเริ่มเป็นที่รู ้จักเลยทำขาย ตอนนี้สมาชิกทุกคนมี รายได้ 
ทุกเดือนคนละประมาณ 4,000 บาทต่อเดือน ลุงทำส่งต่างจังหวัดด้วยก็มีจังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต 
ชลบุรี ตอนนี้ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและได้จดทะเบียนเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนความต้องการของประชาชน
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชน พบว่าด้านวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
ต้องการต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชน ด้านวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม คือชาวตำบลบ้านขามมีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.60 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อาทิตยา สุขประเสริฐ 
(2558) ที่พบว่าพบวากลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแสสัดส่วนมากที่ สุดอยากให้มีระบบ
การจัดการให้ประแสปลอดจากขยะทั้งบนบกและในน้ำ จำนวน 206 รายคิดเป็นร้อยละ 55.50 และสัดส่วนน้อย
ทีสุ่ดคือ มีระบบการจัดการน้ำเสียจากท่อระบายน้ำจำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.10 ด้านวิสัยทัศน์ด้านกายภาพ
ส่วนใหญ่มีความต้องการต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชน ด้านวิสัยทัศน์ด้านกายภาพ คือชาวตำบลบ้าน
ขามได้รับการบริการของภาครัฐ/ท้องถิ่น เช่น น้ำ ไฟ ถนน อย่างเพียงพอ ต่อความต้องการ จำนวน 122 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.47 ด้านวิสัยทัศน์ด้านสังคมและความปลอดภัยผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการต่อ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชน ด้านวิสัยทัศน์ด้านสังคมและความปลอดภัย คือตำบลบ้านขามมีโรงเรียน
ประจำตำบลที่มีคุณภาพ จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 35.43 และด้านบริหารจัดการผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความต้องการต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชน ด้านบริหารจัดการ คือมีผู้นำที่เสียสละและยุติธรรม 
จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.60 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อาทิตยา สุขประเสริฐ (2558) ที่พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแสส่วนใหญ่อยากให้มีผู้น้ำที่เสียสละและยุติธรรม จำนวน 130 
ราย คิดเป็นร้อยละ 35.00 สัดส่วนน้อยที่สุดคือมีการจัดตั้งกลุ่มตามหมู่ต่างๆ เป็นพื้นฐาน จำนวน 70ราย คิดเป็น
ร้อยละ 18.90 และจากการศึกษาของ นภาภรณ์ สุขประเสริฐ (2557) พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชน ในเขตเทศบาล 
ตตำบลปากน้ำประแสอยากให้มีผู้นำที่เสียสละและยุติธรรมเพราะปัจจุบันมีบางชุมชนที่ผู้นำยังไม่ค่อยทำหน้าที่ที่ตน
ได้รับมอบหมายเท่าที่ควร ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกบทาง เทศบาลเช่น ไม่เข้าร่วมประชุมและยังมีการแบ่งพรรค  
แบ่งพวกในเรืองการช่วยเหลือประชาชนส่วนใหญ่จึงมาขอความช่วยเหลือจากเทศบาลโดยตรงเพราะบางชุมชนก็
ไม่ให้ความร่วมมือเวลาเทศบาล มีข้อมูลข่าวสาร ชุมชนไม่รู้เรืองเพราะผู้น้ำไม่ร่วมประชุม ทำให้ชุมชนไม่ได้รับรู้ข้อมูล
เท่าไหร่ อยากได้ผู้นำที่เข้มแข็ง มีน้ำใจช่วยเหลือคนในชุมชน ใส่ใจคนในชุมชนและปกป้องผลประโยชน์ของชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชนเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (X̅= 3.58, 
S.D.= 0.68) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มียุทธศาสตร์

การพัฒนาของภาคประชาชนเกี ่ยวกับเมืองน่าอยู่ อยู ่ในระดับมาก (X̅= 4.05, S.D.= 0.78) รองลงมาคือด้าน

สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก (X̅= 3.90, S.D.= 0.85) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านสังคมและความปลอดภัย 

อยู่ในระดับปานกลาง (X̅= 3.38, S.D.= 0.55) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของภูวิชัย ชัยมณและคณะ(2556) ที่พบว่า
ผลการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพที่เอื้อ ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรแขนงคุ้มครองทางน้ำ พบว่า  ทุก
กิจกรรมบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ

ต่างๆ หลัง การเข้าร่วมฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม ฝึกอบรมอยู่ใน ระดับมาก (X̅= 4.70, S.D. = 0.28) รวมทั้ง

มีความพึงพอใจต่อ การเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.54, S.D. = 0.44) 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้  
  1.1 การพัฒนากิจกรรมนำร่อง ต้องคำนึงในด้านปัญหาความ ต้องการที่ชุมชนให้ความสำคัญ ซึ่งจะ

นำไปสู่การมีส่วนร่วม และการให้ความสำคัญในกิจกรรมการ พัฒนาชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
  1.2 สำหรับการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม ประเด็นการสร้างความเชื่อมั่น  ในศักยภาพชุมชน จะ

นำไปสู่การริเริ่มจากตนเองเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาชุมชนของตนเองที่สามารถ ดำเนินการได้เลย 
  1.3 ควรการพัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการระบบประปาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบผังเมือง 
  1.4 ควรเพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้สะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  1.5 ควรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษา และเข้าถึงแหล่งข้อมูล

สารสนเทศได้อย่างทั่วถึง 



 
 

รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 

498 

  1.6 ควรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปลอดภัย มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.7 ควรเสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด และสังคม
ผู้สูงอายุ 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือตรวจสอบยุทธศาสตร์โดยการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
  2.2 ควรศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเมืองน่าอยูอย่าง

ยัง่ยืนทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค 
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การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่อประชาชนขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่อประชาชน ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นชองประชาชน ตลอดจน
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อ
ใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่เป็นประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี จำนวน 360 คน โดยการใช้สูตรของ Taro Yamane เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 ส่วน และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติพรรณนาได้แก่ จำนวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับศึกษาข้อมูล
ทั่วไปของประชาชน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ t-test และ F-test สำหรับเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี  

ผลการวิจัยพบว่า 1.) ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้างขององค์การ

บริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (X̅= 3.21, S.D.= 0.71) 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านไฟฟ้า (X̅= 3.35, S.D.= 0.74) รองลงมา คือด้านประปา 

(X̅= 3.22, S.D.= 0.65) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ด้านถนน (X̅= 3.06, S.D.= 0.72) 2.)การเปรียบเทียบ
ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใ หญ่ 
อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี จำแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ พบว่าโดยภาพรวมด้าน อายุและอาชีพมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านเพศไม่มีความแตกต่างกัน 

 
คำสำคัญ : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน,  ความคิดเห็น,  องค์การบริหารส่วนตำบล 
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Abstract 
The Objectives of this research were to study of basic infrastructure services to the people 

Of Kho Yai Subdistrict Administration Organization, Ku Kaew District, Udon Thani Province .The 
sample group used in this research was 360 peoples in Kho Yai Subdistrict, Ku Kaew District, Udon 
Thani Province, using the formula of Taro Yamane (Yamane. 1973: 125). The tools used for data 
collection. Is a questionnaire about the opinion of the public regarding the provision of 
infrastructure services to the people of Kho Yai Subdistrict Administration Organization. Consisting 
of 3 parts and statistics used for data analysis Is the descriptive statistics which are number, average, 
percentage and standard deviation for studying general information of people. The inferential 
statistics are t-test and F-test for comparing the opinions of the public concerning the basic services 
of the Kho Yai Subdistrict Administration Organization, Ku Kaew District, Udon Thani Province. 

The results of the research revealed that the level of people's opinions regarding the 
structural services of Kho Yai Subdistrict Administrative Organization, Ku Kaew District, Udon Thani 

Province. Overall, it is at the medium level (X̅= 3.21, SD = 0.71). When considering each side, it is 

found that the highest mean is electricity (X̅= 3.35, SD = 0.74), followed by water supply (X̅= 3.22, 

SD = 0.65) the lowest mean is the road side (X̅= 3.06, SD = 0.72) Comparison of public opinion 
levels regarding infrastructure services Of Kho Yai Subdistrict Administrative Organization, Ku Kaew 
District, Udon Thani Province, classified by gender, age and occupation, found that overall Age and 
occupation are statistically significant different at the level of 0.05 whereas gender is not different. 

 
Keywords : Basic Infrastructure Services,  Opinions,  Subdistrict Administrative Organization 

 

บทนำ 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล

และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายที่ใช้จัดระเบียบการบริหารงานในตำแหน่งแทนประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ในปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลได้มีการเสนอขอปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2542 เพื่อให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งโครงสร้างที่มาของสมาชิก อบต. 
อำนาจหน้าที่ของ อบต. เป็นต้น ซึ่งในที่นี้จะนำเสนอให้เป็น ทั้งโครงสร้าง อบต. ตามกฎหมายเดิม และในส่วนที่เป็น 
อบต. ที่ได้รับการแก้ไขใหม่พร้อม ๆ กันไป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ให้ความสำคัญกับ
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีบทบัญญัติว่าด้วยการบริหารส่วนท้องถิ่นไว้ ใน หมวด 9 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้ความสำคัญกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยมีบทบัญญัติ
ว่าด้วยการบริหารส่วนท้องถิ่นไว้ในหมวด 14 ซึ่งการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว  แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการ
บริหารประเทศ เพราะการกระจายอำนาจบริหารสู่ท้องถิ่นเป็นเสมือนการกระจายอำนาจสู่ประชาชน และเน้นการ



 
 

รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 

501 

บริหารด้วยคนในชุมชนของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารและการแก้ปัญหาสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้นได้ดีอีกด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความสำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในชุมชนในชนบท ซึ่งมีฐานะเป็น  
นิติบุคคลที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและการบริหารงานได้ด้วยตนเอง ความเป็นมาของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนั้น หากเริ่มนับจากการจัดระเบียบบริหารงานในตำบลที่ เกิดขึ้น ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พุทธศักราช 2475 เป็นต้นมา แต่ถ้ายึดตาพระราชบัญญัติฉบับล่าสุดคือปี พ.ศ. 2537 ด้วยจัดว่าเป็นระยะเวลา
การก่อตั้งไม่นานนักจากข้อความดังกล่าวทำให้ผู้ศึกษาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่อประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษานำเสนอต่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงในโอกาสต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาระดับการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ 

อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นในการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต่อประชาชนขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ตามปัจจัยส่วนบุคคล  
3.เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามความเห็นของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี  
 

นิยามศัพท ์
“การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า โครงสร้างทางกายภาพซึ่งใช้อำนวยความสะดวก

สาธารณะ ซึ่งอาจเป็นโครงการที่ภาคเอกชนหรือภาครัฐทำก็ได้ โดยมุ่งเน้นให้สาธารณะชนได้ประโยชน์ อาทิ เช่น 
ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบถนน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่
ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สามารถ ยิ่งกำแหง (2553) การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสอบถามความต้องการการ

ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของ ประชาชน และนำผลการสอบถามมาสร้างแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ
ด้านโครงสร้างพื ้นฐาน ของหมู่บ้านหินหล่อง หมู ่ที่  3 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ชาวบ้านหินหล่องหมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
จำนวน 200 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลทำโดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามแสดงให้เห็นว่า
ประชาชนมีความต้องการถนน ระบบประปา และระบบไฟฟ้าเป็นลำดับต้น ผู้วิจัยจึงได้ทำการออกแบบเป็นถนน
คอนกรีต 2 เส้นทาง ถนนลูกรัง 1 เส้นทาง ถนนคอนกรีตเส้นที่หนึ่งอยู่ที่ปากทางบ้านหินหล่อง หลักกิ โลเมตรที่ 28 
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บนทางหลวงหมายเลข 201 ราคาก่อสร้าง 8.70 ล้านบาท ถนนคอนกรีตเส้นที่สองเป็นถนนเชื่อมบ้าน หนองละมั่ง
อยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 28 บนทางหลวงหมายเลข 201ราคาก่อสร้าง 4.66 ล้านบาท ถนนลูกรังเป็นถนนเชื่อม
บ้านกุดม่วง หลักกิโลเมตรที่ 65 บนทางหลวงหมายเลข 2256 ราคา ก่อสร้าง 1.5 ล้านบาท ระบบประปาออกแบบ
เป็นสองระบบคือ ระบบประปาบาดาลติดตั้งที่ โรงเรียนหินหล่อง ราคาก่อสร้าง 0.33 ล้านบาท และระบบถังเก็บกัก
น้ำ คอนกรีต 100 ลูกบาศก์ เมตร ติดตั้งใกล้ประปาหมู่บ้าน ราคาก่อสร้าง 0.65 ล้านบาท ระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่
ปรับปรุงมี มูลค่า 0.62 ล้านบาท 

นริทธิ์ สุขอำไพจิตร (2556) การศึกษาความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ของเทศบาลตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงระดับและ
เปรียบเทียบความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลตำบลทับช้าง 
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกและการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่มีสิทธิ์ ในการเลือกตั้งใน
เขตเทศบาลตําบลทับช้าง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จํานวน 388 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 
สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสังเกตการณ์ 
แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่าความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้าง พื้นฐานของ
เทศบาลตําบลทับช้าง ภาพรวมอยูในระดับมาก ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลตําบลทับช้าง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบว่า มีตัวแปรที่สามารถจําแนก
ความแตกต่างความต้องการของประชาชน ในระดับนัยสําคัญที่ .05 คือ ตัวแปร เพศ อายุการศึกษา อาชีพ รายได้ 
และสถานภาพ 

นิภาพร ชาวแกลง (2552) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อ การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพมาก อันดับแรกคือ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ถัดมาคือ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลวันยาว
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีระดับการศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชนและการได้รับ ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลวันยาวต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน  

ธวัช เพชรเรือนทอง (2553) ได้ทำการศึกษาความคาดหวงของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหาร  ส่วนตำบล
ห้วยนาง ได้พัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในช่วง พ.ศ.2550-2552 อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุม ด้าน
การพัฒนาคมนาคม การประปา และการไฟฟ้า โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาการคมนาคมเป็นลำดับแรก และ  การ
พัฒนาการประปาและไฟฟ้าเป็นลำดับรอง ประชาชนมีความคาดหวงให้พัฒนาด้านการให้บริการด้านโครงสร้าง
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พื้นฐาน ในทุก ด้านควบคู่กันไป ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังด้านปริมาณต่อการพัฒนาการประปามากที่สุด 
รองลงมา คือการพัฒนาการไฟฟ้าและการพัฒนาคมนาคม ความคาดหวังด้านคุณภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คาดหวังต่อการพัฒนาการคมนาคมมากที่สุด รองลงมาคือการพัฒนาการประปา และการพัฒนาการไฟฟ้า ตามลำดับ 
และ ต้องการให้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานใน 
ทุกขั้นตอนตั้งแต่ ร่วมรับรู ้ร่วมคิด ร่วมกำหนดนโยบาย ร่วมดำเนินการและร่วมตรวจสอบ 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก ่คือ ประชาชนที่มาใช้บริการด้านการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ทั้ง 6 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 3,554 คน ทำการสุ่ม
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Simple Size) โดยวิธีการคำนวณตามสูตรการคำนวณของทาโร ยามาเน่ จากสูตรดังกล่าว
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 360 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้านโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน 
(Proportional Stratified Random Sampling) ทำการคำนวณเพื่อทำการสุ่มตัวอย่างในการศึกษาแต่ละหมู่บ้าน 

เครื่องมือในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 3 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่  

อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ได้ศึกษา 3 ด้าน 1.ด้านไฟฟ้า 2.ด้านถนน 3.ด้านประปา และส่วนที่ เป็นแบบสอบถาม
ลักษณะคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อ
ใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ได้ศึกษา 3 ด้าน 1.ด้านไฟฟ้า 2.ด้านถนน 3.ด้านประปา ลักษณะเป็นคำถาม
ปลายเปิด ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และในด้านของความเห็นของประชาชนเกี่ ยวกับการ
ให้บริการด้านโครงสร้างพื ้นฐาน วิเคราะห์หาค่าความเชื ่อมั ่นโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.97 

 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของประชาชน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 240 คน คิดเป็น

ร้อยละ 65.85 และเป็นเพศหญิง จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 34.15 อายุอยู่ระหว่าง 40 – 49 ปี จำนวน 112 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.69 และรองลงมาอายุอยู่ระหว่าง 18 – 29 ปี จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 23.22 และช่วง
อายุน้อยที่สุดคือ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 31 คิดเป็นร้อยละ 8.74 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 140 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.80 รองลงมาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 34.70 และน้อยที่สุด
สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.46 อาชีพเกษตรกรรม จำนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 54.10 
รองลงมาพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 87คน คิดเป็นร้อยละ 24.59 และน้อยที่สุด ไม่ประกอบอาชีพ จำนวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.64 และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.27 รองลงมา มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 17.76 
และน้อยที่สุด ตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 
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2.  ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅= 3.34, S.D.= 0.51) เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านไฟฟ้า ( X̅= 3.40, S.D.= 0.64) รองลงมา คือด้านประปา  

(X̅= 3.20, S.D.= 0.85) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านถนน  (X̅= 3.06, S.D.= 0.72) และแบ่งออกเป็น 
รายด้านดังนี้ 

 ด้านไฟฟ้า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อ 1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน (X̅= 3.84, S.D.= 

0.98) รองลงมาคือข้อ 9. ระบบไฟฟ้ามีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ (X̅= 3.56, S.D.= 1.20) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดคือ 3. การติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ (X̅= 2.30, S.D.= 1.28) 

 ด้านประปา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 8. ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน (X̅= 3.92,  

S.D.= 1.26) รองลงมาคือข้อ 2. ปริมาณน้ำประปาเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค (X̅= 3.72, S.D.= 1.17) และข้อที่

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 10. ประชาชนรับทราบถึงงบประมาณในการซ่อมแซมหรือขยายเขตน้ำประปา ( X̅= 2.51, 
S.D.= 1.45) 

 ด้านถนน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 2. ความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน เช่น ไม่มีสิ่งกีดขวางบน

ถนน (X̅= 3.92, S.D.= 1.26) รองลงมาคือข้อ 7. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนน (X̅= 3.86, S.D.= 1.20) 

และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 10. การแจ้งชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง (X̅= 2.51, S.D.= 1.45) 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี ่ยวกับการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม 

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

X̅ 
 

S.D. แปลผล 

1. ด้านไฟฟ้า  3.40 0.64 ปานกลาง 
2. ด้านประปา  3.20 0.85 ปานกลาง 
3. ด้านถนน 3.06 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.34 0.51 ปานกลาง 
  
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้างองค์การบริหารส่วน

ตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี โดยจำแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ  
 3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี โดยจำแนกตามเพศ โดยภาพรวมและ 
รายด้าน โดยภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณา  
รายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่อ
ประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานีโดยจำแนกตามเพศ โดย
ภาพรวมและรายด้าน 

ตัวแปร 
 

ชาย หญิง  t-test P-value 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1. ด้านไฟฟ้า  3.09 0.70 3.02 0.76 0.753 0.456 
2. ด้านประปา  3.25 0.66 3.47 0.62 1.510 0.673 
3. ด้านถนน 3.38 0.74 3.38 0.73 1.651 0.141 

โดยภาพรวม 3.24 0.57 3.26 0.59 1.270 0.786 
*แทน ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05   

 
 3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี โดยจำแนกตามอายุ  
 
ตารางท่ี 3  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้าง

พื้นฐานต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี โดยจำแนก 
ตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้าน 

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 
การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P-value 

1. ด้านไฟฟ้า 
 

ระหว่างกลุ่ม 4.520 4 1.130 2.175 0.071 
ภายในกลุ่ม 187.579 361 0.520   

รวม 192.098 365    
2. ด้านถนน ระหว่างกลุ่ม 4.972 4 1.243 2.955 0.060 

ภายในกลุ่ม 151.865 361 0.421   
รวม 156.836 365    

3. ด้านประปา ระหว่างกลุ่ม 8.287 4 2.072 3.885 0.004* 
ภายในกลุ่ม 192.509 361 0.533   

รวม 200.796 365    
 

โดยภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 4.560 4 1.140 3.402 0.009* 
ภายในกลุ่ม 120.943 361 0.335   

รวม 125.502 365    
*แทน ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
 พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า ด้านไฟฟ้าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน  
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 3.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี โดยจำแนกตามอาชีพ  

 
ตารางท่ี 4  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้าง

พื้นฐานต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี โดยจำแนก
ตามอาชีพ โดยภาพรวมและรายด้าน 

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P-value 

1. ด้านไฟฟ้า 
ระหว่างกลุ่ม 14.001 6 2.334 4.704 0.002* 
ภายในกลุ่ม 178.097 359 .496   

รวม 192.098 365    
2. ด้านถนน ระหว่างกลุ่ม 11.777 6 1.963 4.858 0.120 

ภายในกลุ่ม 145.059 359 .404   
รวม 156.836 365    

3. ด้านประปา ระหว่างกลุ่ม 8.699 6 1.450 2.709 0.114 
ภายในกลุ่ม 192.097 359 .535   

รวม 200.796 365    
 

โดยภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 8.425 6 1.404 4.305 0.000* 
ภายในกลุ่ม 117.078 359 .326   

รวม 125.502 365    
*แทน ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
พบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ด้านไฟฟ้า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 
 
4.  ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในองค์การบริหาร

ส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แกว้ จังหวัดอุดรธานี จากข้อคำถามปลายเปิดในแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
แนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว 
จังหวัดอุดรธานี พบว่า มีผู้ให้ข้อเสนอแนะ จำนวน 74 คน ซึ่งจะแบ่งออกเป็นประเด็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ควรมีการสนับสนุน การพัฒนา ความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

 2. ภาครัฐควรส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าแก่ประชาชนในชุมชนให้มากขึ้น 
 3. ควรส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของชุมชนให้มากขึ้น เพื่อท่ีจะสามารถขจัดอุปสรรคด้านสภาพเศรษฐกิจที่

ตกต่ำ เพื่อท่ีชุมชนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มากขึ้น 
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 4. ภาครัฐควรสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินนโยบายให้กับหน่วยงานในพื้นที่อย่างเพียงพอไม่ว่าจะ
เป็นด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 

 5. ภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมชุมชนในการจัดทำแผนการใช้ไฟฟ้า และประปาหมู่บ้าน 
รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยโดยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย แนวทางในการปฏิบัติตัวเมื่อ
เกิดภัย หรือคาดว่าจะเกิดภัย 

 6. ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ 
 7. หน่วยงานในพื้นที่ควรที่จะมีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูร

ณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ 
 8. สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายภายในชุมชนในการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จัดตั้งเป็น

ชุมชนต้นแบบ ยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีในการทุ่มเทเสียสละให้กับชุมชนอื่น 
 9. ควรจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องชมเชย ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการด้านโครงสร้าง

พื้นฐานดีเด่น ให้สังคมยอมรับการเสียสละ ให้มีการยอมรับนับถือ 
 10. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในเบื้องต้นกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และจัดหาอุปกรณ์และ

ครุภัณฑ์การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้เพียงพอ 
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅= 3.34, S.D.= 0.51) เมื่อพิจารณาราย

ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านไฟฟ้า ( X̅= 3.40, S.D.= 0.64) รองลงมา คือด้านประปา (X̅= 3.20,  

S.D.= 0.85) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านถนน (X̅= 3.06, S.D.= 0.72 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
สามารถ ยิ่งกำแหง (2553) พบว่าประชาชนมีความต้องการถนน ระบบ ประปา และระบบไฟฟ้าเป็นลำดับต้น ผู้วิจัย
จึงได้ทำการออกแบบเป็นถนนคอนกรีต 2 เส้นทาง ถนนลูกรัง 1 เส้นทาง ถนนคอนกรีตเส้นที่หนึ่งอยู่ที่ปากทาง 
บ้านหินหล่อง หลักกิโลเมตรที่ 28 บน ทางหลวงหมายเลข 201 ราคาก่อสร้าง 8.70ล้านบาท ถนนคอนกรีตเส้นที่
สองเป็นถนนเชื ่อมบ้าน หนองละมั ่งอยู ่บริเวณหลักกิโลเมตรที่  28 บนทางหลวงหมายเลข 201ราคาก่อสร้าง  
4.66 ล้านบาท ถนนลูกร ังเป ็นถนนเช ื ่อมบ้านกุดม่วง หลักก ิโลเมตรที ่  65 บนทางหลวงหมายเลข 2256  
ราคาก่อสร้าง 1.5 ล้านบาท ระบบประปาออกแบบเป็นสองระบบคือ ระบบประปาบาดาลติดตั ้งที่  โรงเรียน 
หินหล่อง ราคาก่อสร้าง 0.33 ล้านบาท และระบบถังเก็บกักน้ำ คอนกรีต 100 ลูกบาศก์ เมตร ติดตั้งใกล้ประปา
หมู่บ้าน ราคาก่อสร้าง 0.65 ล้านบาท ระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่ปรับปรุงมี มูลค่า 0.62 ล้านบาท 

2. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี โดยจำแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ พบว่าโดย
ภาพรวมด้าน อายุและอาชีพมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านเพศไม่มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนริทธิ์ สุขอำไพจิตร (2556) พบว่าความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการด้านโครงสร้าง พื้นฐานของเทศบาลตําบลทับช้าง ภาพรวมอยูในระดับมาก ส่วนปัจจัยที่ มีผลต่อความ
ต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลตําบลทับช้าง อําเภอสอยดาว จังหวัด
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จันทบุรี พบว่า มีตัวแปรที่สามารถจําแนกความแตกต่างความต้องการของประชาชน ในระดับนัยสําคัญที่ .05 คือ  
ตัวแปร เพศ อายุการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. จากผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅= 3.34,  
S.D.= 0.51) ควรการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในการให้ความรู้เรื ่องการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่อ
ประชาชนที่จะทำให้มีความรู้และได้รับข่าวสารด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างดี ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล  
ค้อใหญ่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ควรดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างต่ อเนื่อง 
แม้ไม่มีงบประมาณก็ตาม เพียงแต่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยเข้ามาช่วยในการทำงาน ประชาชนในชุมชนสามารถ
รับรู้ข่าวสารด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ตลอดเวลา ดังนั้นต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์
สูงสุดของประชาชนโดนรวม 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้กับ
โครงการด้านสาธารณภัยฯ ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

3. ควรมีการสนับสนุน การพัฒนา ความรู้และทักษะของเจ้าพนักงานที่มีส่วนให้บริการเกี่ยวกับโครงสร้าง
พ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่  อำเภอกู ่แก้ว จังหวัดอุดรธานี  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านรายจ่าย
งบประมาณ และไม่มีงบประมาณในการสมัคร เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอ
กูแ่ก้ว จังหวัดอุดรธานี จึงควรมีงบประมาณในด้านนี้และมีการส่งเสริมการพัฒนานี้อย่างต่อเนื่อง  

4. การดำเนินงานในเชิงนโยบายที่เป็นนโยบายสาธารณะ ควรที่จะให้ความสำคัญในเรื่องการสื่อสารเพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงอันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานนโยบายที่กำหนดไว้ในเรื่องของ
การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 
2.ควรมีการศึกษาการให้บริการจากพนักงานและเจ้าหน้าที่ในการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่าง

จริงจัง  
3.ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดา้น

โครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี  
 

กิตติกรรมประกาศ 
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ความสะดวกในการเก็บข้อมูลทำให้งานวิจัยสำเร็จด้วยดี  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด

เพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพบริการของ
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มาใช้บริการ
ห้องสมุด จำนวน 324 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มี ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานใช้ t-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  

ผลการศึกษาพบว่า  
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่มาใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร  

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 15 - 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  
2. คุณภาพการบริการของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมมีคุณภาพ

การบริการในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านรู้จักและ
เข้าใจผู้ใช้บริการ รองลงมาได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านความเป็นรูปธรรม
ของบริการ และด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ 

3. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพบริการของห้องสมุดเพื ่อการเรีย นรู ้ลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพบริการของห้องสมุด 
ไม่แตกต่างกัน 

 
คำสำคัญ : คุณภาพการบริการ, ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to study service quality of Lat Krabang Discovery 

Learning Library, Bangkok Metropolitan Administration and 2) to compare service quality of Lat 
Krabang Discovery Learning Library, Bangkok Metropolitan Administration classified by personal 
factor. The samples consisted of 234 users who have received services at Lat Krabang Discovery 
Learning Library, Bangkok Metropolitan Administration. A questionnaire is used for data collecting. 
The research’s overall confidence level is 0.89. The data were analyzed by using percentage, mean 
and Standard Deviation. Hypotheses were tested by using Independent Sample t-test, paired 
sample t-test F-test (One-way ANOVA) 

The research results revealed that; 
1. Most of service users are female, between 15-30 years old, Bachelor’s Degree, and 

student. 
2. The service quality of Lat Krabang Discovery Learning Library, Bangkok Metropolitan 

Administration was overall and in each aspect at a highest quality, by the service empathy, service 
assurance, service reliability, service tangibility, and responsiveness respectively. 

3. The comparing results of opinions toward the service quality of Lat Krabang Discovery 
Learning Library, Bangkok Metropolitan Administration, classified by gender, age, educational and 
occupation were found to be no difference.  

 
Keywords : service quality,  discovery learning library 

 

บทนำ 
การพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาทักษะในการเรียนรู้ 
เสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา และการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมเรียนรู้และการอ่านอย่าง
แท้จริง เพื่อเสริมสร้างให้สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ ในอนาคต ทำให้ 
ทุกคนในสังคมพร้อมที่จะพัฒนาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรภาครัฐ ที่มีนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน ภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที ่ยว กรุงเทพมหานคร จึงได้พัฒนาห้องสมุดเพื ่อการเรียนรู้
กรุงเทพมหานคร เป็นห้องสมุดประชาชนมิติใหม่ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพประชากรผ่านการ
อ่าน การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ การปลูกฝังผ่านมิติทางวัฒนธรรม สร้างพฤติกรรม
รักการอ่านที่เข้มแข็งให้กับคนทุกช่วงวัย อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชน ยกร ะดับ
คุณภาพแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านเพื่อการเรียนรู้ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน การ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย การให้บริการเชิงรุกเพื่อสนองความต้องการของประชาชนอย่างกว้างขวาง และหลากหลายเน้น
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การพัฒนาห้องสมุดสู่ห้องสมุดสมัยใหม่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นห้องสมุดสังกัด
ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ตามอัธยาศัยของคนทุกวัยส่งเสริมการจั ด
กิจกรรม เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมแก่ประชาชน โดยเปิดให้บริการสารสนเทศทุกประเภท ยังผลให้มีส่วนสำคั ญ
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันห้องสมุดจึงต้องปรับเปลี่ยนการทำงาน หน้าที่สำคัญของห้องสมุดจาก
การให้บริการหนังสือจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ห้องสมุดที่สามารถนำ
พัฒนาการบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่เป็นมาตรฐานไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ พัฒนาคุณภาพ
การบริการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ จะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด เมื่อผู้ใช้บริการเห็น
ความสำคัญและเห็นคุณค่าของความเป็นห้องสมุด ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการเกิดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ผู ้จึงวิจัยสนใจศึกษาเรื ่อง “คุณภาพการบริการของห้องสมุดเพื ่อการเรียนรู้
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร” โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญที่จะศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการห้องสมุดเพื่อการ
เรียนรู้ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ต่อคุณภาพการบริการ โดยนำแนวคิดคุณภาพการบริการ (Service Quality) 
อาศัยปัจจัย 5 ด้าน คือ 1) ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 2) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ 3) ด้านการตอบสนอง
ต่อผู้ใช้บริการ 4) ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ และ 5) ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้ใช้บริการ และนำข้อมูลที่
ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางการกำหนดนโยบายวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อให้ห้องสมุดพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ อันจะส่งผลให้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพการ
บริการ และเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้แบบยั่งยืนพัฒนาคนให้มีการเรียนรู้ และกลายเป็นพลังทางสังคม เกิดการ
พัฒนาชุมชน การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพบริการของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร  
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดคุณภาพการบริการ 
แนวคิดคุณภาพการบริการตามทัศนะของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) กล่าวว่า 

คุณภาพบริการ คือ การรับรู้ของลูกค้าซึ่งลูกค้าจะทำการประเมินคุณภาพบริการโดยทำการเปรียบเทียบความ
ต้องการหรือความคาดหวังกับการบริการที่ได้รับจริง และการที่องค์กรจะได้รับชื่อเสียงจากคุณภาพบริการต้องมีการ
บริการอย่างคงที่อยู่ในระดับของการรับรู้ของลูกค้าหรือมากกว่าความคาดหวังของลูกค้า 

แนวความคิดของ Kotler and Anderson (1987) ได้ให้ความหมายคุณภาพการให้บริการว่า เป็นมโนทัศน์ 
และปฏิบัติการในการประเมินของผู้รับบริการโดยทำการเปรียบเทียบระหว่างการบริการที่คาดหวัง  (Expectation 
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Service) กับการบริการที่รับรู้จริง (Perception Service) จากผู้ให้บริการซึ่งหากผู้ให้บริการสามารถให้บริการที่
สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการหรือสร้างการบริการที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการได้คาดหวังจะ
ส่งผลให้การบริการดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้บริการซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่ได้รับเป็น
อย่างมาก 

แนวความคิดของ สาธิต โตบัณฑิต (2558) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ความสามารถในการ
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ คุณภาพของการบริการเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะสร้างความ  
พึงพอใจให้กับผู้รับบริการ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระทำ 
ผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการ 

กล่าวสรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ เป็นการประเมินในมิติของการรับรู้และความคาดหวัง เปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับคุณภาพ
บริการที่ได้รับรู้ การวัดระดับบริการที่ได้ให้กับผู้ใช้บริการได้ดีเท่ากับความคาดหวังของผู้ใช้บริการหรือไม่ โดยที่
คุณภาพบริการการให้บริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังอย่างสม่ำเสมอ และการให้บริการที่มากกว่าหรือตรงตาม
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

เครื่องมือวัดคุณภาพของการบริการ 
คุณภาพการบริการเป็นสิ่งที่ลูกค้าทุกคนคาดหวังที่จะได้รับจากการบริการในการให้บริการ  ลูกค้าจะ

ประเมินจากเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ ซึ่งผลงานความคิดและการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพที่เรียกว่า 
“SERVQUAL” ของ Parasuraman, Ziethaml and Berry (1988) เป็นการประเมินคุณภาพจาก 5 ด้าน คือ  
1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง งานบริการควรมีความเป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัส 
จับต้องได้มีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็น 2) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง การให้บริการต้องตรง
ตามเวลาที่สัญญาไว้กับลูกค้างานบริการที่มอบหมายให้แก่ลูกค้าทุกครั้งต้องมีความถูกต้องเหมาะสมและมีความ
สม่ำเสมอ มีการเก็บข้อมูลของลูกค้าและสามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ  
3) การตอบสนองลูกค้า (Responsive) หมายถึง ความรวดเร็วเป็นความตั้งใจที่จะช่วยเหลือลูกค้า โดยให้บริการ
อย่างรวดเร็วไม่ให้รอคิวนาน รวมทั้งต้องมีความกระตือรือร้นเห็นลูกค้าแล้วต้องรีบต้อนรับให้การช่วยเหลือสอบถาม 
และกระบวนการในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 4) การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) หมายถึง การบริการ
จากพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องมีทักษะในการทำงานตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือ และรู้สึกปลอดภัยสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าได้รับ
บริการที่ดี 5) การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy) หมายถึง พนักงานที่ให้บริการลูกค้าแต่ละรายด้วยความเอาใจใส่
และให้ความเป็นกันเองและดูแลลูกค้าเปรียบเสมือนญาติ สร้างความพึงพอใจ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริการ 
เก็จวลี ศรีจันทร์ (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณภาพการให้บริการ ทรูช้อป ที่มีผลต่อความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ สี่จี แอลทีอี เครือข่ายทรูมูฟ เอช จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็น
ต่อคุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมและด้านการให้ความมั่นใจในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง และด้านการดูแลเอาใจใส่ อยู่ในระดับเห็นด้วย ทั้งนี้คุณภาพการให้บริการทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ ความเป็นรูปธรรม ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง การให้ความมั่นใจ และการดูเอาใจใส่ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 4G LTE เครือข่ายทรูมูฟ เอช โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่ระดับ 0.803 และปัจจัย
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ส่วนบุคคล ด้านเพศ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 4G LTE เครือข่าย
ทรูมูฟ เอช ไม่แตกต่างกัน  

วิลาวัณย์ แสงประดับเพชร (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณภาพการให้บริการของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556” ผลการวิจัยพบว่า 
1. คุณภาพการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยรวม
และทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำแนกตามสถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะ/
หน่วยงาน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 

อรสา หนูกระแสร์ (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของธนาคาร
ออมสิน สาขาจันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน 
สาขาจันทบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายด้าน ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการ อยู่ ในระดับ 
มากที่สุด มีความคิดเห็นเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ ด้านความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจได้ อยู่ในระดับมากที่สุด การตอบสนองต่อผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก และสุดท้ายด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ในส่วนของการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ 
คุณภาพการบริการ จำแนกตามลักษณะทั่วไปของประชากร พบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการในธนาคารออมสินสาขา
จันทบุรี ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน ส่วน
ประชาชนที่มีอายุ อาชีพ รายได้ และการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน
สาขาจันทบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ ได้แก่ ประชาชนผู ้มาใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู ้ลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร เฉลี่ยต่อเดือน 2,062 คน (ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, 2561) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 324 คน โดยใช้สูตรของ เครซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อ้างถึง
ใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื ่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี ้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีขั ้นตอนการสร้างเครื ่อง มือ

ตามลำดับ ดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องคุณภาพการบริการ จากนั้นนำมากำหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจัย กำหนดนิยาม และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเนื้อหาของคำถามออกเป็น  

3 ส่วน คือ 
 แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
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 แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของห้องสมุดเพื่ อการเรียนรู้
ลาดกระบัง กรุงเพทมหานคร จำนวน 25 ข้อ 

 แบบสอบถามส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการของบริการของห้องสมุด
เพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

3.  นำร่างแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที ่ปรึกษาทำการตรวจ วิจารณ์ แก้ ไข 
เสนอแนะ ปรับปรุง เพ่ือความเหมาะสมและความถูกต้องของแบบสอบถาม 

4.  นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงตามข้อ 3 เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และความครอบคลุมของเนื้อหา 

 จากนั้นนำร่างแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ของผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) (ธีรศักดิ์  อุ ่นอารมณ์เลิศ , 2549: 65) จากข้อคำถามทั ้งหมด  
25 ข้อ ใช้ได้จำนวน 25 ข้อ ซึ่งข้อคำถามที่ใช้ได้มีค่า IOC เท่ากับ 1 

5.  นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มี
คุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ จำนวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.89 แล้วนำผลการตอบ 
แบบ สอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach) 

6.  นำแบบสอบถามมาปรับปรุง แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณาจัดพิมพ์
และนำไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลและมีสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
1) สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้นเกี ่ยวกับ

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลระดับความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบซึ่งสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2) ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
โดยใช้สถิติ t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่มโดยนำมาใช้ทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลตัวแปร
เพศ (มี 2 กลุ่ม) โดยใช้สูตร Independent t-test ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 95 และสถิติ F-test ใช้
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีตัวแปร
มากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทำการทดสอบ
รายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe) 

 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  
1. ผู้ใช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 57.41 รองลงมาเป็นเพศ

ชาย จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 42.59 
2. ผู้ใช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่มีอายุ 15 - 30 ปี จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 35.19 รองลงมามีอายุ

น้อยกว่า 15 ปี จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 22.84 มีอายุ 31 - 45 ปี จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 20.06 มีอายุ 
46 - 60 ปี จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 13.58 และมีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33  
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3. ผู้ใช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 46.61 
รองลงมามัธยมศึกษา/ปวช. จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 21.92 ประถมศึกษา จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.81 อนุปริญญา/ปวส. จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.33 

4. ผู้ใช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมา
พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 17.90 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.29 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 14.81 และอาชีพอื่นๆ เช่น ข้าราชการบำนาญ 
แม่บ้าน จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56  

 
ระดับคุณภาพการบริการของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

คุณภาพการให้บริการ x̅ S.D. แปลความ ลำดับ 
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 4.27 0.517 มากที่สุด 4 
2. ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ 4.50 0.483 มากที่สุด 3 
3. ด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ 4.26 0.579 มากที่สุด 5 
4. ด้านความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ 4.51 0.501 มากที่สุด 2 
5. ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้ใช้บริการ 4.61 0.501 มากที่สุด 1 

ภาพรวม 4.43 0.421 มากที่สุด  
  
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดับคุณภาพการบริการของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

5 ด้าน ในภาพรวมระดับคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.43, S.D. = 0.421) พิจารณาเป็นรายด้าน

โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 1) ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้ใช้บริการ (X̅= 4.61, S.D. = 0.501) มีระดับ

คุณภาพการบริการอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ด้านความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ (X̅= 4.51, S.D. = 0.501) มีระดับ

คุณภาพการบริการอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (X̅= 4.50, S.D. = 0.483) มีระดับคุณภาพ

การบริการอยู่ในระดับมากที่สุด 4) ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (X̅= 4.27, S.D. = 0.517) มีระดับคุณภาพการ

บริการอยู่ในระดับมากที่สุด และ 5) ด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ (X̅= 4.26, S.D. = 0.579)มีระดับคุณภาพการ
บริการอยู่ในระดับมากที่สุด  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการบริการของห้องสมุดเพื ่อการเรียนรู ้ลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการบริการของห้องสมุดเพื ่อการเรียนรู ้ลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 324 คน มีเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการ
บริการของห้องสมุดจำนวน 67 คน พบว่า ผู้ใช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่ต้องการหนังสือต่างๆ เพิ่มขึ้น เพราะ  
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาต้องการเพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
เพิ่มมากขึ้น จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ต้องการเพิ่มห้องต่างๆ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7 เท่ากัน  
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เปร ียบเทียบปัจจ ัยส ่วนบุคคลกับคุณภาพการบริการของห้องสมุดเพื ่อการเร ียนร ู ้ลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร และการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน Sig ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของ
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง ไม่แตกต่างกัน 

.142 ปฏิเสธสมมติฐาน 

2. ผู้ใช้บริการห้องสมุดที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
บริการของห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง ไม่แตกต่างกัน 

.143 ปฏิเสธสมมติฐาน 

3. ผู ้ใช้บริการห้องสมุดที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการบริการของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง ไม่แตกต่างกัน 

.128 ปฏิเสธสมมติฐาน 

4. ผู้ใช้บริการห้องสมุดที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
บริการของห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง ไม่แตกต่างกัน 

.189 ปฏิเสธสมมติฐาน 

*p ≤ .05 
 
ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการบริการของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกัน ค่า Sig = .142 มี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของห้องสมุด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน 2) ผู้ใช้บริการห้องสมุดที่มีอายุต่างกัน ค่า Sig = .143 มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของห้องสมุด 
ไม่แตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 3) ผู้ใช้บริการห้องสมุดที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน ค่า Sig = .128 มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของห้องสมุด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 4) ผู้ใช้บริการห้องสมุดที่มีอาชีพต่างกัน ค่า Sig = .189 มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การบริการของห้องสมุด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน  

 

สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ใช ้บริการห้องสมุดเพื ่อการเรียนรู ้ลาดกระบั ง 

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 186 คน  อายุ 15 - 30 ปี จำนวน 114 คน มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 151 คน อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 144 คน  

2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพการบริการด้านการรู้จั กและ
เข้าใจผู้ใช้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้าน
ความเป็นธรรมของบริการ และด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ  

3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการบริการของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการบริการของห้องสมุด 
ผู้ใช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่ต้องการหนังสือต่างๆ เพิ่มข้ึน เพราะไม่เพียงพอต่อความต้องการ รองลงมาต้องการเพิ่ม
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ โน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ตู้ยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ โต๊ะ เก้าอี้ 
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ปลั๊กไฟ ที่ชาร์ตแบตโทรศัพท์ และต้องการเพิ่มห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องนิทรรศการ ห้องประชุม ห้องติวหนังสือ  
ห้องวาดภาพ ร้านกาแฟ ให้ห้องสมุดเปิดบริการทุกวัน  

4. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการบริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผู้ใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการบริการของ
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

อภิปรายผล 
การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการศึกษาเกี ่ยวกับคุณภาพการบริการของห้องสมุด เพื ่อการเรียนรู ้ลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
และทุกด้านมีระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง วิลาวัณย์ แสงประดับเพชร (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการ
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 
2556 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งจากการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัยสามารถแยก
วิเคราะห์เป็นรายด้านได้ดังนี้ 

1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการใน
ระดับมากที่สุด ในความคิดเห็นของผู้ทำวิจัยอาจกล่าวได้ว่า ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ มีการจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนของห้องสมุดอย่างเหมาะสม ง่ายต่อการสืบค้น แสงสว่างใน
ห้องสมุดมีเพียงพอ และมีการจัดหมวดหมู่หนังสือย่างเป็นระเบียบ ซึ่งสอดคล้องกับ  เก็จวลี ศรีจันทร์ (2557) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการศูนย์บริการ ทรูช้อป ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สี่จี แอลทีอี 
เครือข่ายทรูมูฟ เอช จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  

2) ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการในระดับมาก
ที่สุด ในความคิดเห็นของผู้ทำวิจัยอาจกล่าวได้ว่า ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกต่อคุณภาพการบริการในระดับมากที่สุด 
เพราะเจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ความน่าเชื่อถือ ให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียม บริการและคำแนะนำอย่างถูกต้อง 
เป็นไปตามทฤษฎีของ พาราสุรามาน, เซียแทมล์ และแเบร์รี่ (Parasuraman, Ziethaml and Berry, 1988) ที่ได้
กล่าวว่า ความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง การให้บริการต้องตรงตามเวลาที่สัญญาไว้กับลูกค้างานบริการที่
มอบหมายให้แก่ลูกค้าทุกครั้งต้องมีความถูกต้องเหมาะสมและมีความสม่ำเสมอ มีการเก็บข้อมูลของลู กค้าและ
สามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ และสามารถช่ วยแก้ไขปัญหาที่เกิดกับลูกค้า
ด้วยความเต็มใจ และสอดคล้องกับ อรสา หนูกระแสร์ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
คุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมด้านความน่าเชื ่อถือและ
ไว้วางใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

3) ด้านความตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการในระดับ
มากที่สุด ในความคิดเห็นของผู้ทำวิจัยอาจกล่าวได้ว่า ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกต่อคุณภาพการบริการในระดับมากที่สุด 
เพราะเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการตอบคำถามผู้ใช้บริการ สะดวกและรวดเร็ว เป็นไปตามทฤษฎีของ พาราสุรามาน,  
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เซ ียแทมล์ และแเบร ์ร ี ่  (Parasuraman, Ziethaml and Berry, 1988) ที ่ ได ้กล ่าวว ่า การตอบสนองล ูกค้า 
(Responsive) หมายถึง ความรวดเร็วเป็นความตั้งใจที่จะช่วยเหลือลูกค้า โดยให้บริการ อย่างรวดเร็วไม่ให้รอคิวนาน
รวมทั้งต้องมีความกระตือรือร้นเห็นลูกค้าแล้วต้องรีบต้อนรับ ให้การช่วยเหลือสอบถาม ถึงการมาใช้บริการอย่าง  
ไม่ละเลย ความรวดเร็วจะต้องมาจากพนักงาน และกระบวนการในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

4) ด้านความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการในระดับมาก
ที่สุด ในความคิดเห็นของผู้ทำวิจัยอาจกล่าวได้ว่า ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีเจ้าหน้าที่มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงทำให้ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกต่อคุณภาพการบริการในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับ อรสา หนูกระแสร์ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของ
ธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมด้านความให้ความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

5) ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการในระดับ
มากที่สุด ในความคิดเห็นของผู้ทำวิจัยอาจกล่าวได้ว่า เจ้าหน้าที่ดูแล เอาใจใส่ผู้ใช้บริการ ให้เกียรติผู้ใช้บริการเห็นว่า
เป็นคนสำคัญ และเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ เป็นไปตามทฤษฎีของ พาราสุรามาน, เซียแทมล์ และแเบร์รี่ (Parasuraman, 
Ziethaml and Berry, 1988) คุณภาพการบริการในด้านรู้จักและเข้าใจผู้ใช้บริการ คือ พนักงานที่ให้บริการลูกค้า
แต่ละรายด้วยความเอาใจใส่และให้ความเป็นกันเองและดูแลลูกค้าเปรียบเสมือนญาติและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ให้รับทราบ ศึกษาความต้องการของลูกค้าแต่ละรายมีความเหมือนและความแตกต่างในบางเรื่อง ใช้เป็นแนวทางการ
ให้บริการลูกค้าแต่ละรายในการสร้างความพึงพอใจ และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มุ่งมั่น 
เอาใจใส่ผู้ใช้บริการโดยใช้หลักพื้นฐานสู่ความสำเร็จของการบริการ (SERVICE) คือ 1) ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
2) ความคาดหวัง (Expectation) 3) ความพร้อม (Readiness) 4) ความมีคุณค่า (Values) 5) ความสนใจ (Interest) 
6) ความมีไมตรีจิต (Courtesy) 7) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) รวมถึงผู ้บริหารห้องสมุดเพื ่อการเรียนรู้
กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญต่อคุณภาพการบริการให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน ตั้งใจปฏิบัติราชการให้มี
ความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน อุทิศตนและเสียสละเพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับ
ประชาชน และให้คำขวัญที่น่าจดจำว่า "ยิ้มง่าย ไหว้สวย เต็มใจ ให้บริการ” จะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
ห้องสมุด เมื่อผู้ใช้บริการเห็นความสำคัญและเห็นคุณค่าของความเป็นห้องสมุด จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้ใช้บริการ
มาใช้บริการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และสอดคล้องกับ อรสา หนูกระแสร์ (2557) ที่ไ ด้ศึกษา
เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า โดย
ภาพรวมด้านการเข้าใจรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการบริการของห้องสมุดเพื ่อการเรียนรู ้ลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการบริการของห้องสมุด ซึ่ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการดังกล่าว แบ่งตามองค์ประกอบสำคัญของห้องสมุดตาม
แนวคิดของ กอบแก้ว โชติกุญชร และคณะ (2546) ดังนี้ 1) อาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ ผู้ใช้บริการห้องสมุดเพื่อ
การเรียนรู ้ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ต้องการเพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ โน้ตบุ๊ค 
คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ตู้ยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ ต้องการเพิ่มห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องนิทรรศการ ห้องประชุม ห้อง ติว
หนังสือ ห้องวาดรูป พร้อมทั้งขยายห้องสมุดให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม จัดให้มีร้านกาแฟ ให้ห้องสมุดเปิดบริการทุกวัน  
2) ด้านทรัพยากร ผู้ใช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่ต้องการหนังสือต่างๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ หนังสือธรรมะ หนังสือนิยาย
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วัยรุ่น หนังสือวิชาการ หนังสือภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทย หนังสือการ์ตูน บทความทางวิชาการ หนังสือ
ปรัชญาชีวิต Textbook เพราะไม่เพียงพอต่อความต้องการ 3) บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่  ต้องการให้มีการสอน
ภาษาอังกฤษ สอนการพับกระดาษ  

การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการบริการการเรียนรู้ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการบริการโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ  
พรทิพย์ สว่างเนตร (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบคุณภาพการบริการที่ได้รับจริง จำแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า โดยภาพรวมไม่พบความแตกต่าง ส่วนการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการ
บริการการเรียนรู้ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ พบว่า  
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ วิลาวัณย์ แสงประดับเพชร (2557) ศึกษาวิจัย
เรื่อง คุณภาพการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของ
นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำแนกตามสถานภาพ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา คณะ/หน่วยงาน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล

ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามวัดใน 5 ระดับของลิเคิร์ท สเกล มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.948 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลราชา 
เทวะ จำนวน 86 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบ
สมมติฐานใช้ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุ 20-30 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 6 ปีขึ้นไป และมี
รายได้เฉลี่ย 10,000-15,000 บาท  

2. คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ พบว่า ภาพรวมคุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับมาก (X̅= 3.52, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ด้านความภาคภูมิใจในองค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅= 3.87, S.D. = 

0.69) รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน (X̅= 3.64, S.D. = 0.82) และด้านผลตอบแทนที่

ยุติธรรมและเพียงพอมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (X̅= 3.27, S.D. = 0.78) ตามลำดับ 
3. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่ วนตำบล

ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัด
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สมุทรปราการ ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อจำแนกตามเพศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำงาน,  บุคลากร,  องค์การบริหารส่วนตำบล 
 

Abstract 
The objective of this study was to study quality of working life of personnel in Rachathewa 

Sub-district Administration Organization Bang Phli District, Samutprakan Province and comparatively 
analyze personal factors and quality of working life of personnel in Rachathewa Subdistrict 
Administration Organization Bang Phli District. The data was collected through the application of 
questionnaires with 5 - level Likert scale, Cronbach’s Alfa coefficient with reliability at 0 .948 .  The 
sample of the study comprised 8 6 personnel in Rachathewa Sub-district Administration 
Organization. statistic were percentage, average and Standard Deviation, and the inferential statistics 
including t-test and one way ANOVA. 

The results of study were as follows:  
1. Most of personnel in Rachathewa Subdistrict Administration Organization were female, 

age between 20-30, married, bachelor’s degree, having work experience more than 6 years and the 
average income per month were 10,000 -15,000 baht. 

2. The quality of work life of personnel in Rachathewa Sub-district Administration 
Organization level. It was found that the overall level of quality of work life of personnel in 

Rachathewa Sub-district Administration Organization was high level ( x̅ =3.52, S.D.= 0.60). When 
considered in each aspect, it was found that the organizational pride was the highest average, 

development of human capacities (x̅ = 3.64, S.D. = 0.82) and adequate and fair compensation was 

the lowest average (x̅ =3.27, S.D. = 0.78) respectively. 
3 The comparatively personal factors analyze and quality of working life of personnel in 

Rachathewa Sub-district Administration Organization Bang Phli District. It was found that age, 
marriage status, education levels, periods of implementation were no different and age , average 
income per month was different at significantly of 0.05. 

  
Keywords : quality of working life,  personnel,  sub-district administration organization 

 

บทนำ 
การทำงานเป็นกิจกรรมที่จำเป็นและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์เมื่อก้าวสู่วัยทำงานทุกคนต้องทำงาน เพื่อ

การดำรงชีวิต เนื่องจากการทำงานทำให้มีรายได้ และรายได้นั้นจะตอบสนองความต้องการด้านปัจจัยสี่ ซึ่งเป็น
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ปัจจัยพื้นฐานที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต และอำนวยความสะดวกสบาย เมื่อบุคคลเข้าไปทำงานอยู่ในองค์การ
ย่อมต้องการคุณภาพชีวิตการทำงาน คือ ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ สภาพการทำงานที่ปลอดภัยไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ มีความก้าวหน้า หากได้รับองค์ประกอบต่างๆ อย่างเหมาะสมจะทำให้มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองต่องาน มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ  

การสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน จึงถือเป็นเรื่องจำเป็นและมีความสำคัญ หากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการ
ทำงานที่ดีย่อมมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การและความรู้สึกที่ดีต่องาน เต็มใจปฏิบัติงานและมีความผูกพันต่อองค์กร ส่งผลดี 
ในการลดอัตราการขาดงาน การโอนย้าย การลาออก ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
ขนาดใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมและบางส่วนเป็นพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิ  
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ มีภาระงานมากขึ้น 
ต้องกำหนดกรอบอัตรากำลังของบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ  
มีหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล รวมทั้งให้บริการประชาชนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว จึงจำเป็นต้อง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการทันต่อเหตุการณ์ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ระเบียบ กฎหมายท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้เกิดความกดดัน
และความเครียด ส่งผลให้บุคลากรเกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ไม่อยากทำงานอีกต่อไป ดังนั้น บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ควรจะมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่เหมาะสมในด้านต่างๆ คือ ด้านผลตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพที่ทำงานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ด้านการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงาน และด้าน
ความภูมิใจในองค์การ  

ด้วยความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง “คุณภาพชีวิต
การทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” เพื่อจะนำผลจาก
การศึกษามาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
ราชาเทวะ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานขององค์กรอื่นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ  

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

แนวคิด และทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน 
ฮิวส์ และ คัมมิงส์ (Huse and Cummings, 1985: 199-200) ได้เสนอลักษณะที่สำคัญที่ประกอบขึ้นเป็น

คุณภาพชีวิตการทำงาน 8 ด้าน คือ ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation)  
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หรือรายได้และประโยชน์ตอบแทน หมายถึง การได้รับรายได้และผลตอบแทนที่เพียงพอและสอดคล้องกับมาตรฐาน
ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่ามีความเหมาะสมและเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากงานอื่นๆ  ด้านสภาพที่ทำงาน 
ที่ปลอดภัยไมเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Safe and Healthy Environment) หมายถึง การที่พนักงานได้ปฏิบัติงานใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสถานที่ทำงานไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพและไม่เสี่ยงอันตราย ด้านการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน (Development of Human Capacities) หรือ “โอกาสพัฒนาศักยภาพ” หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานที่ทำโดยพิจารณาจากลักษณะของานที่ปฏิบัติ ได้แก่ งานที่ได้ใช้
ทักษะและความสามารถหลากหลายงานที่มีความท้าทาย งานที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเป็นตัวของตัวเอง ในการทำงาน 
งานที่ได้รับการยอมรับว่า มีความสำคัญและงานที่ผู ้ปฏิบัติได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้า  
(Growth) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงาน มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพและตำแหน่งอย่างมั่นคง  ด้านสังคมสัมพันธ์ 
(Social Integration) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นที่ยอบรับของผู้ร่วมงานที่ทำงาน มีบรรยากาศของความเป็น
มิตรมีความอบอุ่นเอื้ออาทรปราศจากการแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่าผู้ปฏิบัติงานได้รับการยอบรับและมีโอกาสปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น ด้านลักษณะการบริหารงาน (Constitutionalism) หมายถึง การมีความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการ
ปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม พนักงานได้รับการเคารพในสิทธิและความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บังคับบัญชายอมรับ
ฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศขององค์การมีความเสมอภาพและความยุติธรรม  ด้านภาวะอิสระจากงาน 
(Total Life Space) หมายถึง ภาวะที่บุคคลมีความสมดุลในช่วงของชีวิตระหว่างงานกับช่วงเวลาอิสระจากงาน มี
ช่วงเวลาที่ได้คลายเครียดจากภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ  และด้านความภูมิใจในองค์การ (Organizational Pride) 
หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานที่มีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในองค์การที่มีชื่อเสียงและได้รับรู้ว่าองค์การ
อำนวยประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทำงาน 
เพ็ญศรี เวชประพันธ์ (2557) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการ
ครูสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา แยก
ตามด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความ
ภูมิใจในองค์การ ด้านธรรมนูญในองค์การ ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ด้านพัฒนา
ศกัยภาพ ด้านภาวะอิสระจากงาน ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และด้านรายได้และประโยชน์
ตอบแทน การจำแนกตามรายได้ประสบการณ์ ในการทำงานและขนาดโรงเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นจำแนกตามเพศ และตำแหน่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

รัตนาภรณ์ บุญมี (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลนาดี” 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลนาดี พบว่าพนักงาน
เทศบาลตำบลนาดี มีคุณภาพชีวิตการในทำงานในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยด้านที่มีระดับคุณภาพชีวิตมากที่สุด คือ 
ด้านความภูมิใจในองค์กร รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้า ด้านสภาพที่ทำงานปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
และด้านภาวะอิสระในการปฏิบัติงาน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
และเพียงพอตามลำดับและด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยน้อยที ่สุด คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู ้ปฏิบัติงานผลการ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานมีความเห็นต่อ
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คุณภาพชีวิตการทำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัย ทางด้านเพศ อายุ สถานภาพ
สมรสและรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนมีคุณภาพชีวิตการทำงานไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 

พิศโสภา ทีฆาวงค์ (2560) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทของงาน ประกอบด้วยลักษณะงาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง ส่วนความเกี่ยวข้องผูกพันกับงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากและด้านการรับรู้ พบว่า 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการทำงาน และการรับรู้ต่อระบบบริหารในภาพรวมอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้
ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าระดับคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับสูงมากเพียงด้านเดียว คือ ด้านความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับสังคม ส่วนด้านค่าตอบแทนที ่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านสิ ่งแวดล้อมที ่ปลอดภัย ด้ านความรู้
ความสามารถในงาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านการมีส่วนร่วมของสังคม ด้านความยุติธรรมใน
องค์กร และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานอยู ่ในระดับสูง การ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำแนกตามคุณลักษณะส่วน
บุคคล พบว่า ตำแหน่งงาน ช่วงอายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การทำงาน และขนาดของ
องค์การบริหารส่วนตำบลที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
(p <0.01, p <0.01, p <0.02, p <0.01, p <0.01, และ p <0.01, ตามลำดับ)  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่

ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูลบุคลากรเดือน
กรกฎาคม 2562 จำนวน 110 คนและใช้ตารางสำเร็จรูปสำหรับพิจารณาเปรียบเทียบขนาดตัวอย่างของเครจซี่ และ 
มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) ได้กลุ่มตัวอย่าง 86 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยดำเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
2.  รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล เพื่อสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. สถานภาพการ

สมรส 4. ระดับการศึกษา 5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ 

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่ 1. ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 2. สถานที่ทำงาน
ที่ปลอดภัย 3. การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 4. ความก้าวหน้าในอาชีพ/สายงาน 5. สังคมสัมพันธ์ 6. ลักษณะ
การบริหารงาน 7. ภาวะอิสระจากงาน 8. ความภาคภูมิใจในองค์กรจำนวน 40 ข้อ โดยนำแนวความคิดของฮิวส์ 
และ คัมมิงส์ (Huse and Cumming, 1985) 
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 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน หลังจากนั้นนำร่างแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ
เรียบร้อยให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการตรวจ วิจารณ์ แก้ไข เสนอแนะและปรับปรุง เพื่อความถูกต้องของแบบสอบถาม 

3.  นำร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนำมาปรับปรุงแก้ไข 
จากนั้นนำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี ่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความ
เที่ยงตรงและครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จากนั้นนำร่างแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ของ
ผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) (ธีระศักดิ์ 
อุ่นอารมณ์เลิศ, 2549) ข้อคำถามทั้งหมดจำนวน 40 ข้อ ใช้ได้จำนวน 40 ข้อ ซึ่งข้อคำถามที่ใช้ได้มีค่า IOC อยู่ในช่วง 
0.67 - 1.00 ถือว่าใช้ได้ 

4.  นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มี
คุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ จำนวน 30 คน แล้วนำผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาค่าความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.948 

5.  นำแบบสอบถามมาปรับปรุงเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณา จัดพิมพ์และ
นำไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
1.  วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม และวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.  ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
เปรียบเทียบคุณภาพการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำแนกตามเพศด้วยวิธีการทดสอบ
ค่า t-test ส่วนการจำแนกตาม อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลที่
มีตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทำการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Sheffe) 
 

ผลการวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคล  
1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 

55.81 และเป็นเพศชาย จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 44.19 
2. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 

42.02 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 25.58 อายุ 41-50 ปี จำนวน 19 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 22.10 และ อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 ตามลำดับ 

3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ส่วนใหญ่มีสถานภาพการสมรส จำนวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.84 รองลงมาคือ โสด จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 44.19 หย่าร้าง จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65 
และแยกกันอยู่ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.32 ตามลำดับ 
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4. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 37 คน  
คิดเป็นร้อยละ 43.02 รองลงมาคือ อนุปริญญา/ปวส. จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93 สูงกว่าปริญญาตรี 
จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.64 มัธยมศึกษา
ตอนต้น จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 และประถมศึกษา จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.16 ตามลำดับ 

5. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ส่วนใหญ่ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 6 ปีขึ้นไป 
จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 37.21 รองลงมา คือ ระยะเวลา 1-2 ปี จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 26.74 
ระยะเวลา 3-4 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 และ
ระยะเวลา 5-6 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.15 ตามลำดับ 

6. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ส่วนใหญ่มีรายได้ 10 ,000-15,000 บาท จำนวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.84 รายได้ 15,001-20,000 บาท จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40 และมากกว่า 20,000 
บาท จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 19.77 ตามลำดับ 

  
วิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 
n = 86 

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ X̅ S.D. ระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน 

1. ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 3.27 0.78 ปานกลาง 
2. สถานที่ทำงานที่ปลอดภัย 3.41 0.78 มาก 
3. การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 3.64 0.82 มาก 
4. ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ/สายงาน 3.48 0.71 มาก 
5. สังคมสัมพันธ์ 3.55 0.72 มาก 
6. ลักษณะการบริหารงาน 3.36 0.86 ปานกลาง 
7. ภาวะอิสระจากงาน 3.59 0.71 มาก 
8. ความภาคภูมิใจในองค์กร 3.87 0.69 มาก 

รวม 3.52 0.60 มาก 
 
ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ ใน 8 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 3.52, S.D. = 0.60) เมื่อแยกค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตการ
ทำงานเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ด้านความภาคภูมิใจในองค์กร มีระดับคุณภาพชีวิตการ

ทำงานอยู่ในระดับมาก (X̅= 3.87, S.D. = 0.69) รองลงมา ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน มีระดับคุณภาพ

ชีวิตการทำงานอยู่ในระดับมาก (X̅= 3.64, S.D. = 0.82) ด้านภาวะอิสระจากงาน มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานอยู่

ในระดับมาก (X̅= 3.59, S.D. = 0.71) ด้านสังคมสัมพันธ์ มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับมาก (X̅= 3.55, 

S.D. = 0.72) ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ/สายงาน มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ ในระดับมาก (X̅= 3.48,  
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S.D. = 0.71) ด ้านสถานที ่ทำงานที ่ปลอดภัย มีระดับคุณภาพชีว ิตการทำงานอยู ่ในระดับมาก ( X̅= 3.41,  

S.D. = 0.78) ด้านลักษณะการบริหารงาน มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานอยู ่ในระดับปานกลาง ( X̅= 3.36,  
S.D. = 0.86) และน้อยที่สุดด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรม และเพียงพอ มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับ

ปานกลาง (X̅= 3.27, S.D. = 0.78) ตามลำดับ 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานจากคำถามปลายเปิด โดยบุคลากรขององค์การบริหาร  

ส่วนตำบลราชาเทวะได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรม ควรมีการปรับเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการ  
ด้านอื่นๆ ให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ด้านสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย ควรซ่อมแซมอาคารและป้องกันไม่ให้
มีสุนัขหรือนกอยู่ในอาคาร ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ควรส่งบุคลากรไปอบรมทุกคนและจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ/สายงาน 
ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถ มีเกณฑ์มาตรฐานในการเลื่อนตำแหน่ง ด้านสังคมสัมพันธ์ ควรมี
การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน ด้านลักษณะการบริหารงาน ผู้บริหารควรให้ความสนใจและให้
อิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย และด้านความภาคภูมิใจ ในองค์กร บุคลากรมีความ
ภาคภูมิใจที่ได้ทำงานในองค์กรที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล
ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน Sig ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล
ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน 

.015* ยอมรับสมมติฐาน 

2. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล
ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกัน 

.751 ปฏิเสธสมมติฐาน 

3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะที่มีสถานภาพการสมรส
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การ
บริหาร ส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไม่
แตกต่างกัน 

.061 ปฏิเสธสมมติฐาน 

4. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะที ่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไม่
แตกต่างกัน 

.639 ปฏิเสธสมมติฐาน 

5. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ไม่แตกต่างกัน  

.079 ปฏิเสธสมมติฐาน 
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สมมติฐาน Sig ผลการทดสอบสมมติฐาน 
6. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จ ังหวัดสมุทรปราการ 
แตกต่างกัน 

.003* ยอมรับสมมติฐาน 

*p < .05 
 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1. บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตำบลราชาเทวะที่มีเพศต่างกัน ค่า Sig = .015 มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน 2. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะที่มีอายุ
ต่างกัน ค่า Sig = .751 มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
จึงปฏิเสธสมมติฐาน 3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน ค่า Sig = .061 
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
4. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ค่า Sig = .639 มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
ชีวิตการทำงาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 5. บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตำบลราชาเทวะที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน ค่า Sig = .079 มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการ
ทำงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 6. บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตำบลราชาเทวะที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันต่างกัน ค่า Sig = .003 มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน  

 

สรุปและอภิปรายผล  
สรุปผลการวิจัย 
1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญงิ มีอายุ 20-30 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรี มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 6 ปีขึ้นไป และมี
รายได้ 10,000-15,000 บาท  

2. ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ใน 8 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตการทำงานเป็น 
รายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน  ได้แก่ ด้าน
ความภาคภูมิใจในองค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านภาวะอิสระ
จากงาน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ/สายงาน ด้านสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย และมีระดับคุณภาพ
ชีวิตการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ตามลำดับ 

3. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล
ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
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ปฏิบัติงาน กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อจำแนกตามเพศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล 
การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ ใน 8 ด้าน ได้แก่ ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ สถานที่ทำงานที่ปลอดภัย การพัฒนา
ศักยภาพ ของผู้ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ/สายงาน สังคมสัมพันธ์ ลักษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจาก
งาน และความภาคภูมิใจในองค์กร ในภาพรวมผลการวิจัยระดับคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญศรี เวชประพันธ์ (2557) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการ
ทำงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพ
ชีวิตการทำงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์ บุญมี (2558) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน
เทศบาลตำบลนาดี ผลการวิจัยพบว่า พนักงานเทศบาลตำบลนาดี มีคุณภาพชีวิตการทำงานในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของพิศโสภา ทีฆาวงค์ (2560) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบล
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่าระดับคุณภาพชีวิตการทำงานในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล
ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน พบว่า ด้าน
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ และด้านลักษณะการบริหารงาน มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง จึงควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในด้านดังกล่าวเพิ่มขึ้น ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอควร
พิจารณาปรับเงินเดือนบุคลากร ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและครอบครัว โดยผู้บริหารระดับสูงควรกำหนด
แนวทาง ระเบียบและกฎหมาย เพื่อปรับเงินเดือนและสวัสดิการด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับปัจจุบันที่มีอัตราค่าครอง
ชีพสูง ด้านลักษณะ การบริหารงาน ควรรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้น และ
รับฟังข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนการพิจารณาความดีความชอบควรพิจารณาด้วยความเสมอภาคและ
ยุติธรรม  

การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชา
เทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  พบว่า 1. เพศ บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตำบลราชาเทวะ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทำงานแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญศรี  
เวชประพันธ์ (2557) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา” พบว่า การจำแนกตามจำแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 2. อายุ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ที่มีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทำงานไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์ บุญมี (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทำงานของ
พนักงานเทศบาลตำบลนาดี” ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานเทศบาล
ตำบลนาดี พบว่า ปัจจัยทางด้านอายุ ต่อระดับคุณภาพชีวิตการทำงานไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 



 
 

รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 

532 

3. สถานภาพการสมรส บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตการทำงานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์ บุญมี (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “คุณภาพ
ชีวิตการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลนาดี” ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของ
พนักงานเทศบาลตำบลนาดี พบว่า ปัจจัยทางด้านสถานภาพการสมรส ต่อระดับคุณภาพชีวิตการทำงานไม่แตกต่าง
กันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 4. ระดับการศึกษา บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทำงานแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์ บุญมี (2558) 
ได้ทำการศึกษาเรื ่อง “คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลนาดี” ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลนาดี พบว่า ปัจจัยทางด้านระดับการศึกษาต่อระดับ
คุณภาพชีวิตการทำงานแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทำงานไม่แตกต่างกัน  
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศโสภา ทีฆาวงค์ (2560) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน
ส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบล
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า  ประสบการณ์ทำงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการทำงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตำบลราชาเทวะ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทำงานแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พิศโสภา ทีฆาวงค์ (2560) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ

ห้องสมุดสีเขียว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดสีเขียว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดสีเขยีว 
จำนวน 341 คน โดยการเปรียบเทียบจากตารางของเครซี่และมอร์แกน (1970) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถาม หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการห้องสมุดสีเขียว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงมีอายุ 10-15 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ไม่เป็นสมาชิกห้องสมุดและเข้าใช้
บริการห้องสมุดสัปดาห์ละ 1-2 วัน 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดสีเขียว เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.24, S.D. = 1.081) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

(x̅ =  3.55, S.D. = 1.199) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (x̅ = 3.44, S.D. = 1.172) และน้อยที่สุด

คือ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (x̅ = 2.90, S.D. = 1.159) ตามลำดับ 
3. ปัญหาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดสีเขียว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

ในภาพรวมมีท้ังหมด 4 ด้าน โดยปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ปัญหาด้านการเข้าร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในประโยชน์จาก
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และน้อยที่สุดได้แก่ ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ตามลำดับ 
 
คำสำคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน,  การส่งเสริมการอ่าน,  ห้องสมุดสีเขียว 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study public participation in reading promotion 

activities of Green Library Lat Krabang District, Bangkok Metropolitan Administration and to study 
the problem of public participation in reading promotion activities of Green Library  Lat Krabang  
District, 

Bangkok Metropolitan Administration. The samples were selected from 341 of the green 
library users by Krejcie and Morgan approaches (1970). A questionnaire was used for data collecting. 
The reliability of Cronbach alpha coefficient showed values was 0.84. Statistical analysis used to 
analyze the data were frequency, percentage, mean and Standard Deviation. 

This research found that:  
1. Most of respondents were female, age between 10-15 years old, primary school,  

student, not a member of the library and access to the library 1-2 days a week. 
2. The overall of public participation in reading promotion activities of Green Library Lat 

Krabang District, Bangkok Metropolitan Administration was rated ‘moderate’ (X̅= 3.24, S.D. = 1.081) 
by the respondents. Specifically, when considering in each aspect, it was found that, the aspect in 

relation to the participation in benefits was the highest average (X̅= 3.55, S.D. = 1.199), followed 

by the aspect of decision making (X̅= 3.44, S.D. = 1.172) and the least average was cooperation (X̅= 
2.90, S.D. = 1.159) respectively. 

3. The overall problem of public participation in reading promotion activities of  Green 
Library Lat Krabang District, Bangkok Metropolitan Administration have been 4 aspect, it was found 
that, the majority problem of participation in reading promotion activities of Green Library Lat 
Krabang District, Bangkok Metropolitan Administration was decision, followed by the aspect of 
cooperation, the aspect of participation in benefits and the least of problem was the aspect of 
participation in evaluations respectively. 

 
Keywords : Public Participation,  Reading Promotion Activities,  Green Library 
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บทนำ 
การอ่านหนังสือเป็นวิธีการพัฒนาตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีและดีที่สุดวิธีการหนึ่ง ทั้งนี้เพ ราะเป็นวิธีการที่

สามารถทำได้อย่างอิสระ เสรีที่สุด โดยไม่เลือกเวลา สถานที่ เพราะการอ่านทำให้เกิดพัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ พฤติกรรม และการดำเนินชีวิต ศีลธรรมจรรยาและค่านิยม พฤติกรรมการรัก
การอ่านเป็นการแสดงออกถึงความสนใจ ใส่ใจการอ่านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถของตนเอง 
(เครือวัลย์ ศุภรัชฏเดช, 2552) การอ่านจึงเป็นทักษะที่มีความสำคัญแก่มนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในด้านการพัฒนา
ตนเอง การศึกษาและการดำเนินชีวิต ดังที่ Palani (2012) ได้กล่าวไว้ว่า การอ่านที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่
ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ โดยการอ่านมีความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ กล่าวคือการที่จะให้การ
จัดการศึกษาประสบความสำเร็จต้องมีนิสัยการอ่านที่ดี สถาบันที่มีบทบาทในการสร้างนิสัยรักการอ่านเริ่มจากบ้าน
หรือครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญที่จะช่วยให้เด็กรักการอ่าน และประการสำคัญอีกประการหนึ่งคือแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชน ซึ่งได้แก่ “ห้องสมุดในชุมชน” ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยเป็นผู้มี
บทบาทในการสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ในชุมชน มีการจัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการสืบค้นหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร สื่ออิ เล็กทรอนิกส์ โดยมีบุคลากรคอยอำนวยความ
สะดวก ให้บริการเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน ในรูปแบบต่างๆ และประการสำคัญคือการจัดกิจกรรม ในการจูงใจ
ให้ประชาชนในพื้นที่มีนิสัยรักการอ่านเห็นประโยชน์ในการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ และสามารถนำไปสู่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต อีกทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนาคน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บท ส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยพ .ศ. 2560-2564 ที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นแนวทางในการนำไป
ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื ่อเป็นกลไกผลักดันการขับเคลื ่อนและบู รณาการในการพัฒนาประเทศ 
(สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2562) 

จากผลการวิจัยของโอภาส สุขหวาน (2559) พบว่า การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยการรักการอ่านประกอบไปด้วยคณะกรรมการดำเนินการ การกำหนดนโยบายการรักการอ่าน การประเมิน
ศักยภาพด้านกิจกรรมการรักการอ่าน การกำหนดแผนและการดำเนินงาน การดำเนินงานตามแผนงาน  การ
ตรวจสอบและการประเมินผล และการทบทวนวิเคราะห์และแก้ไข 

อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีปัจจัยที่สำคัญคือ ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสังคมนั้นจะได้ประชากรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต ในการทำงานและมีความรับผิดชอบสูง และ
ส่งผลไปถึงการพัฒนาประเทศอีกด้วย ดังนั้น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จึงให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในสังคม ตามแนวคิดของโคเฮน และ อัพฮอฟฟ์ (Cohen and Uphoff, 1980) ที่ได้แบ่งระดับขั้นของการ
มีส่วนร่วมออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1) การตัดสินใจ (Decision Making) 2) การดำเนินงาน (Implementation)  
3) การรับประโยชน์ (Benefit) 4) การประเมินผล (Evaluation) 

ห้องสมุดสีเขียว เขตลาดกระบัง เป็นห้องสมุดในชุมชน สังกัด สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้
ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องทุกวัน
เสาร์ เวลา 14.00–16.00 น. ทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด เช่น กิจกรรมเล่านิทาน การประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
การพับกระดาษ เกมส่งเสริมความรู้ ตอบปัญหาความรู้ เป็นต้น ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดย  
ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นคือจำนวนประชาชนที่มาเข้าร่วมในกิจกรรมต่างยังมีจำนวนไม่มากนัก 
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จากสภาพปัญหา และความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดสีเขียว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้บรรณารักษ์ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องจะ
สามารถนำผล จากการศึกษาค้นคว้านี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดสีเขียว  เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื ่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดสีเขียว   

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
เมตต ์เมตต์การุณ์จิต (2553) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล เข้ามา 

มีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ  
ร่วมติดตามผล 

โคเฮน และ อัพฮอฟฟ์ (Cohen andUphoff, 1980) ได้จำแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ระดับ คือ 
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างการมี

ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งอาจเป็นการตัดสินใจตั้งแต่ระยะเริ่ม การตัดสินใจในช่วงของกิจกรรม และการ
ตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรม 

2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (Implementation) เป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำ
แผนโครงการไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งอาจเป็นไปในรูปของการเข้าร่วม โดยการมีการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร การเข้า
ร่วมในการบริหาร และการร่วมมือ รวมทั้งการเข้าร่วมในการร่วมแรงร่วมใจ 

3) การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ (Benefit) เป็นการมีส่วนร่วมที่ทำให้ประชาชนรับประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากผลผลิตที่เกิดขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นประโยชน์ทางตรงหรือประโยชน์ทางอ้อม หรืออาจจะเป็น
ประโยชน์ในเชิงปริมาณหรือในเชิงคุณภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในการพิจารณาเรื่องการรับประโยชน์จำเป็นที่จะต้อง
พิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์โดยเน้นความเสมอภาคและความเป็นธรรมด้วย 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น เป็นการสร้างการมี
ส่วนร่วมโดยให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องที่ตนเองได้รับผลกระทบจาก
นโยบาย แผน แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐ  

แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (2556) กล่าวว่า ความสำคัญของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คือ 
1) การอ่านมิใช่ทักษะที่เกิดเองตามธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้สามารถเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ที่ มี

การบันทึกไว้ด้วยตัวหนังสือในภาษาแต่ละภาษา การเรียนการอ่านเป็นการยาก ต้องอาศัยการแนะนำ สั่งสอน ฝึกฝน 
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ด้วยตนเองและมีโอกาสได้อ่าน โดยในระยะแรกเริ่มอ่าน จะต้องมีการแนะนำให้รู้จักหนังสือให้เร้าใจและเกิดความ
อยากอ่าน 

2) การอ่านเป็นพฤติกรรมการสื่อสารและรับสารอย่างหนึ่ง พฤติกรรมเช่นนี้จะเจริญงอกงามเมื่อมีผู้กระทำ
มากกว่าหนึ่งคน เพื่อส่งสาร รับสาร ย่อยสาร สนองตอบสาร พัฒนาสาร และกระจายหรือส่งสารต่อไปเป็นวงจร  

3) ผู้ที่อ่านหนังสือแตกฉานแล้ว และสังคมที่ประกอบด้วยผู้อ่านที่พัฒนาการอ่านไปมากแล้ว ก็ยังมีความ
อยากรู้เรื่องราวต่าง ๆ ให้มากหลากหลายให้ขึ้นไปอีก ยังต้องการกระตุ้นหรือแนะนำให้ทราบหรือแหล่งวัสดุการอา่น
ที่มีหนังสือมาก ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อรักษาความสนใจในการอ่านให้ต่อเนื่อง เป็นการเปิดทางเพื่อ
พัฒนาตนเองจนตลอดชีวิต 

แนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน 
สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ให้ความหมายว่า ห้องสมุดประชาชน หมายถึงห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้น 

โดยรัฐบาลและรัฐบาลเป็นผู้คอยควบคุมดูแลบริการประชาชนในท้องถิ่นให้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และสารสนเทศที่
หลากหลาย เพื่อสนองความต้องการในด้านการศึกษาสารสนเทศ การพัฒนาตนเอง ความจรรโลงใจและการพักผ่อน
หย่อนใจ  
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจ ัยเร ื ่อง “การมีส ่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสร ิมการอ่านของห้องสมุดสีเข ียว   

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และได้มีการค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบ
การวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ ได้แก่ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดสีเขียว เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร จำนวน 3,000 คน จากสถิติการใช้บริการของประชาชนห้องสมุดสีเขียว จากรายงานสถิติประจำปี 
2561 (สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, 2561 ) กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยตารางสำเร็จรูปของเครซี่ และ  
มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ได้จำนวน 341 คน 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
แหล่งข้อมูลหลักที่ได้นำมาวิเคราะห์ครั้งนี้แบ่งออกได้ 2 ส่วน ได้แก่ 
1.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งได้จากแบบสอบถามผู้ใช้บริการห้องสมุดสีเขียว เพื่อให้ได้ข้อมูลมา

ประมวลผลและวิเคราะห์หาคำตอบของการวิจัย จำนวน 341 ชุด 
2.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ตำรา เอกสาร 

งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพื่อสอบถาม

เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดสีเขียว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะของแบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นคำถามแบบ
เลือกตอบ (Check Lists) ตามตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. อาชีพ 5. สถานภาพ
สมาชิกห้องสมุด 6. ความถี่ในการใช้ห้องสมุดเฉลี่ยต่อสัปดาห์  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด  
สีเขียว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2. การมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงาน 3. การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ตามแนวคิดของ 
โคเฮน และอัพฮอฟฟ์ Cohen and Uphoff (1980) โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale)  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดสีเขียว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยดำเนินการสร้างตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 
1)  ศึกษาจากตำรา เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดสีเขียวเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
2)  กำหนดกรอบแนวคิดและเนื ้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย นำมาใช้เป็นข้ อมูลในการสร้าง

แบบสอบถาม ท้ังชนิดปลายปิดและปลายเปิด 
3)  นำร่างแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที ่ปรึกษาทำการตรวจ วิจารณ์ แก้ไข 

เสนอแนะ ปรับปรุง เพ่ือความเหมาะสมและความถูกต้องของแบบสอบถาม 
4)  นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงตามข้อ 3 เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความ

เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และความครอบคลุมของเนื้อหา  
 จากนั้นนำร่างแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ของผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) (ธีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2559) โดยเลือกข้อคำถามที่มีค่าตั้งแต่ 
0.50 ขึ้นไป จากข้อคำถามทั้งหมดจำนวน 18 ข้อ ใช้ได้จำนวน 18 ข้อ ซึ่งข้อคำถามที่ใช้ได้มีค่า IOC อยู่ในช่วง  
0.67 - 1.00 

5)  นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มี
คุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ จำนวน 30 คน แล้วนำผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาค่าความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 

 ในการวิจ ัยครั ้งนี ้ได้ทดลองใช้กับประชาชนผู ้มาใช้บริการห้องสมุดเพื ่อการเรียนรู้ ลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก จำนวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับเท่ากับ 
0.84 

6)  นำแบบสอบถามมาปรับปรุง แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณาจัดพิมพ์
และนำไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ใช้ในการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย  
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1. ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์ระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 

ผลการวิจัย 
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการห้องสมุดสีเขียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 10-15 ปี มีการศึกษา

ระดับประถมศึกษา มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ไม่เป็นสมาชิกห้องสมุด และส่วนใหญ่เข้าใช้บริการห้องสมุดสัปดาห์
ละ 1-2 วัน  

2.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดสีเขียว  เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 อธิบายผลการวิจัยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดสีเขียวเขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดสีเขียว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

ค่าเฉลี่ย 

(X̅) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

การมีส่วนร่วม 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ 
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

3.44 
2.90 
3.55 
3.06 

1.172 
1.159 
1.199 
1.351 

มาก 
ปานกลาง 

มาก 
ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.24 1.081 ปานกลาง 
 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดสีเขียว เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 4 ด้าน ในภาพรวม มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.081 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการ 
มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.199 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.44 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.172 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.351 และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 2.90 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
1.159 ตามลำดับ 

3.  ปัญหาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดสีเขียว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
 จากกลุ ่มตัวอย่างจำนวน 341 คน เป็นผู ้ไม่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 244 คน และเป็นผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จำนวน 97 คน รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  อธิบายจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามปัญหาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดสีเขียว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวมใน 4 ด้าน 

ปัญหาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามปัญหาการมีส่วนร่วม 
1. ปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

47 

2. ปัญหาการเข้าร่วมในการดำเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

27 

3. ปัญหาการมีส่วนร่วมในประโยชน์จากกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

14 

4. ปัญหาการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

9 

รวม 97 
  

จากตารางที่ 2 พบว่าจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามปัญหาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ
ห้องสมุดสีเขียว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 97 คน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จำนวน 47 คน ส่วนใหญ่ คือ
ปัญหาเกี่ยวกับเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ห้องสมุดสีเขียวจัดขึ้น โดยนักเรียน/นักศึกษา ส่วนหนึ่งมักให้ความสำคัญกับการใช้เวลา
ว่างในการอ่านหนังสือเตรียมสอบ เรียนพิเศษ และทำการบ้าน มากกว่าที่จะเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และ
ประชาชนที่ทำงานประจำ ส่วนหนึ่งทำงานวันเสาร์ซึ่งตรงกับวันที่ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้ รองลงมา คือปัญหาเกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่า วัสดุอุปกรณ์และเนื้อหาของกิจกรรมไม่ค่อยหลากหลาย กิจกรรมไม่ตรงกับ
ความต้องการ กิจกรรมมีความเบื่อหน่าย ไม่สนุกสนาน ไม่น่าสนใจ บางกิจกรรมไม่ดึงดูดให้อยากอ่าน จึงทำให้  
ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปัญหาการเข้าร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จำนวน  
27 คน ส่วนใหญ่ คือปัญหาเกี่ยวกับเวลาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องจากบางครั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ไม่ตรงกับเวลาที่แจ้งไว้ ทำให้พลาดเข้าร่วมกิจกรรม รองลงมา คือปัญหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน เนื่องจากบางครั้ง มีการเปลี่ยนแปลงวันที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แต่ไม่แจ้งล่วงหน้า ไม่ทราบว่า  
มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านไม่ทั่วถึง ไม่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล 
เช่น Line Facebook ปัญหาการมีส่วนร่วมในประโยชน์จากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จำนวน 14 คน ส่วนใหญ่ คือ
ปัญหาเกี่ยวกับวัย เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่เหมาะสำหรับเด็ก ทำให้ผู้ใหญ่ได้รับประโยชน์น้อยไม่ตรงกับความ
ต้องการ รองลงมา คือปัญหาเกี่ยวกับการอ่าน เนื่องจากบางกิจกรรมไม่ได้ช่วยส่งเสริมด้านการอ่านเท่าที่ควร 
บางครั้งเป็นกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ และปัญหาการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จำนวน 9 คน 
ตามลำดับ ส่วนใหญ่ คือปัญหาเกี่ยวกับเวลา เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เห็นความสำคัญของการประเมินผลการ
จัดกิจกรรม รู้สึกว่าเป็นการเสียเวลา รองลงมา คือปัญหาเกี่ยวกับการติดตามการประเมินผล เนื่องจากมีการให้
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ประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านน้อยมาก และการติดตามการประเมินผลทำได้ยาก เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มี
การชี้แจงผลการประเมิน ไม่มีระบบขั้นตอนในการติดตามผลที่ชัดเจน 

4.  ข้อเสนอแนะจากประชาชนที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดสีเขียว 
 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 341 คน เป็นผู้ไม่ตอบแบบสอบถามข้อเสนอแนะ จำนวน 262 คน และเป็น

ผู้ตอบแบบสอบถามข้อเสนอแนะ จำนวน 79 คน รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 อธิบายจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามข้อเสนอแนะ ด้านภาพรวมใน 4 ด้าน 
ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสริมการ

อ่าน 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 29 
2. ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 38 
3. ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ 9 
4. ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน 3 

รวม 79 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามข้อเสนอแนะ จำนวน 79 คน และเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน จำนวน 38 คน 
ส่วนใหญ่ เสนอแนะว่า ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้นและทั่วถึงตามสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน 
และประชาสัมพันธ์ทาง Line, Facebook ให้ทราบถึงกิจกรรมของห้องสมุด รองลงมา คือ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านหลากหลายวัย ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จำนวน 
29 คน ส่วนใหญ่ เสนอแนะว่า ต้องการให้มีหนังสือการ์ตูน หนังสือแนวสืบสวน แอคชั่น หนังสือแปลจากต่างประเทศ 
หนังสือภาษาญี่ปุ่น และภาษาอื่น ๆ หนังสือการท่องเที่ยว หนังสือสุขภาพ หนังสือธรรมะ เพิ่มมากขึ้น เพื่อสามารถ
เลือกมาทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้หลากหลายและตรงกับความต้องการมากขึ้น  รองลงมา คือ ต้องการให้มี
ของขวัญของรางวัลเพิ่มมากขึ้น เพื่อจูงใจให้เข้าร่วมกิจกรรม ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ 
จำนวน 9 คน ส่วนใหญ่ เสนอแนะว่า ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เกิดประโยชน์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกเพศ 
ทุกวัย รองลงมา คือ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที ่ให้ความรู ้ที ่ทันสมัย นำไปใช้ ประโยชน์ได้จริง และ
ข้อเสนอแนะ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน จำนวน 3 คน ตามลำดับ ส่วนใหญ่ เสนอแนะว่า ควรมีแบบ
ประเมินผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประเมินผลทุกครั้งหลังจากทำกิจกรรม รองลงมา คือ ควรปรับปรุง
ข้อบกพร่องตามที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเสนอแนะอย่างจริงจัง  

 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยเรื ่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดสีเขียว  

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร” พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ
ห้องสมุดสีเขียว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของนครมะดีนะห์ มะแอ (2559) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขต
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เทศบาลตำบลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  

เมื่อวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นรายด้าน พบว่า 
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ของห้องสมุดสีเขียว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในภาพรวมมีระดับการมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 สอดคล้องกับวิษณุ หยกจินดา (2557) ศึกษา เรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุ รี พบว่า ด้านการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในระดับมาก เนื่องจากประชาชนตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับ
ห้องสมุดด้วยความสมัครใจ การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสามารถเลือกวัน เวลา  และสถานที่ได้ มีอิสระใน
การเลือกประเภทของหนังสือในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สามารถตัดสินใจเลือกวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านด้วยตนเอง เช่น กระดาษ วัสดุตกแต่ง เป็นต้น และมีอิสระในการตัดสินใจออกแบบสิ่งประดิษฐ์ในกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านกับห้องสมุดด้วยตนเอง 

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านของห้องสมุดสีเขียว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในภาพรวม มีระดับ
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 สอดคล้องกับ นครมะดีนะห์ มะแอ (2559) ศึกษาเรื่อง 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พบว่า ด้านการมีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานของชุมชน มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง เนื่องจากประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านทั้งในห้องสมุดและนอกห้องสมุด แต่การมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับ
ห้องสมุดยังไม่เป็นที่สนใจเท่าที่ควร ควรจะต้องรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยกันส่งเสริมการอ่านให้กับคนในชุมชนของตนเอง เป็นการทำสาธารณประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น  
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนของรางวัลสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
ชุมชน 

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านของห้องสมุดสีเขียว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์  ในภาพรวมมี
ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 สอดคล้องกับ วิษณุ หยกจินดา (2557) ศึกษาเรื่องการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี พบว่า 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ มีส่วนร่วมในระดับมาก เนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
ห้องสมุดจัดขึ้น ทำให้อ่านหนังสือและค้นคว้าหาข้อมูลมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีของคนใน
ครอบครัวและผู้อื่นได้ และทำให้ได้ฝึกความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออก 

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านของห้องสมุดสีเขียว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลในภาพรวม มีระดับ
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 สอดคล้องกับ นครมะดีนะห์ มะแอ (2559) ศึกษาเรื่อง 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี พบว่า ด้านการมี 
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ส่วนร่วมในการประเมินผล มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการทำแบบประเมิน การแสดง
ความคิดเห็น และการติดตามประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ห้องสมุดจัดขึ้น  ประชาชนมีส่วนร่วมค่อนข้าง
น้อย ทำให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนและสิ่งที่เจ้าหน้าที่ควรปรับปรุงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

เมื ่อวิเคราะห์ปัญหาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดสีเขียว  เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีทั้งหมด 4 ด้าน โดยปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
มีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 48.45 รองลงมาได้แก่ ปัญหาด้านการเข้าร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
คิดเป็นร้อยละ 27.84 ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในประโยชน์จากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดเป็นร้อยละ14.43 และ
น้อยที่สุดได้แก่ ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดเป็นร้อยละ 9.28 ตามลำดับ 

ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 341 คน เป็นผู้ไม่ตอบแบบสอบถามข้อเสนอแนะ 
จำนวน 262 คน และเป็นผู้ตอบแบบสอบถามข้อเสนอแนะ จำนวน 79 คน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับ
จากมากไปหาน้อย พบว่าข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน จำนวน 38 คน ข้อเสนอแนะด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ จำนวน 29 คน ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ จำนวน 9 คน และ
ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน จำนวน 3 คน ตามลำดับ 
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
สรุปผลจากการวิจัย 
1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 

10 - 15 ปี ระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ไม่เป็นสมาชิกห้องสมุด และเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดสัปดาห์ละ 1-2 วัน  

2.  ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดสีเขียวเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในภาพรวมมีระดับ
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้ อย พบว่า การมี
ส่วนร่วมในการรับประโยชน์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และน้อยที่สุดคือ การมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงาน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เป็นดังนี้ 

1.  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่ งเสริมการอ่าน
ของห้องสมุดสีเขียว ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่า การมีอิสระในการเลือกประเภทของหนังสือในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยความสมัครใจ และน้อยที่สุด คือการ
ตัดสินใจเลือกวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยตนเอง เช่นกระดาษวัสดุตกแต่ง เป็นต้น  

2.  ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ของห้องสมุดสีเขียว ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็น  
รายข้อ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งในห้องสมุดและนอก
ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน และ
น้อยที่สุด คือการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
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3.  ด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านของห้องสมุดสีเขียว ด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การนำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้ และน้อยที่สุด คือการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทำให้ได้ฝึกความเป็นผู้นำและความกล้า
แสดงออก 

4.  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ของห้องสมุดสีเขียว ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็น  
รายข้อ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่าการมีส่วนร่วมในการทำแบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
ห้องสมุดจัดขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
ห้องสมุดจัดขึ้น และน้อยที่สุด คือการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

3.  ผลการวิเคราะห์ปัญหาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดสีเขียว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีทั้งหมด 4 ด้าน โดยปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
มีมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปัญหาด้านการเข้าร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปัญหาด้า นการมีส่วน
ร่วมในประโยชน์จากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และน้อยที่สุด  ได้แก่ ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามลำดับ 

4.  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากประชาชนที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดสีเขียว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีทั้งหมด 4 ด้าน โดยข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มีมากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ 
และน้อยที่สุดได้แก่ ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน ตามลำดับ  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน เช่น ทำกิจกรรมสะสมแต้ม โดยมีบัตรสะสมแต้ม ถ้าเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านครบ 10 ครั้ง 
จะได้รับของขวัญ ของสมนาคุณ เป็นต้น เป็นปัจจัยแรงจูงใจให้เกิดความต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมที่ห้องสมุดสีเขียว
เพิ่มมากขึ้น 

2.  ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสม่ำเสมอและ
ทั่วถึง เจ้าหน้าที่ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของ
การอ่าน และนำไปสู่การที่ทุกคนในครอบครัว ในชุมชนร่วมกันสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ร่วมกันสนับสนุนบริจาควัสดุหรือของขวัญของรางวัลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ บอกต่อไปยังเพื่อนบ้าน รวมถึงร่วมกันเป็นผู้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับบุตรหลานหรือสมาชิก
ในครอบครัวตนเอง โดยห้องสมุดอาจสร้างแรงจูงใจในการชักชวนจิตอาสามาร่วมจัดกิ จกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วย
การมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม หากร่วมจัดกิจกรรมกับห้องสมุดอย่างสม่ำเสมอ เป็ นการ
สร้างเสริมนิสัยรักการอ่านเนื่องจากได้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่เสมอๆ 
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3.  ด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ ควรจัดกิจกรรมสำหรับทุกเพศ ทุกวัย มีกิจกรรมที่เหมาะ
สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำกิจกรรมอย่างทั่วถึง มีความเสมอภาค เกิดการพัฒนา
ห้องสมุด ที่มีการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย 

4.  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ควรมีกล่องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โดยเฉพาะ สำหรับให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอแนะว่าอยากให้จัดกิจกรรมอะไรบ้าง และแสดงความคิดเห็นว่าการจัด
กิจกรรมยังมีข้อบกพร่องหรือปัญหาอะไรบ้าง ทุกครั้งหลังจากทำกิจกรรม เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านครั้งต่อไปให้ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการรับรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการว่ามี
ความปรารถนาที่จะรับบริการอย่างไร หรือควรเพิ่มเติมอะไรบ้าง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1.  ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดประชาชน

กรุงเทพมหานคร 36 แห่ง  
2.  ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านของผู้ใช้บริการห้องสมุดสีเขียว 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะพื้นที่สำนักงานเขต

สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ศึกษาได้แก่ข้าราชการและบุคลากรสังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตสะพานสูง  
กรุงเทพมหานคร ศึกษาจากประชากรทั้งหมดจำนวน 34 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า  

1. ข้าราชการและบุคลากรสังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 46 - 55 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประสบการณ์ทำงาน
มีอายุราชการระหว่าง 16 - 20 ปี และดำรงอยู่ในตำแหน่งบุคลากร 

2. การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะพื้นที่สำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.56, S.D.= 0.173) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยรวมจากมาก 

ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅=4.67, S.D.= 0.284) รองลงมา

ได้แก่ ด้านความพร้อมของทรัพยากร (X̅=4.62, S.D.= 0.353) ด้านลักษณะของนโยบาย (X̅=4.50, S.D.= 0.401) 

ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดได้แก่ด้านการบริหารนโยบาย (X̅=4.44, S.D.= 0.361)  
 
คำสำคัญ : นโยบายการขนส่งทางบก,  การจัดระเบียบสังคม,  จักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ 
 

Abstract 
The purposes of this research was to study public motorbike organizing in the area of 

Saphan Sung district, Bangkok metropolitan administration. The population was officer and personal 
of municipal officials of Saphan Sung district and consisted 234 samples. A questionnaire used for 
data collecting. The data were analyzed by using percentage, mean and Standard Deviation. The 
research results revealed that; 
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1. Most of officer and personal of municipal officials of Saphan Sung district, Bangkok 
metropolitan administration are male, aged between 46-55 years old, high school degrees, 
experience of working for 16-20 years and in personal position.  

2. The public motorbike organizing in the area of Saphan Sung district, Bangkok 

metropolitan administration was overall at highest level (X̅= 4.56 , S.D.= 0.173 ). When considered 

in each aspect, it were found that the participation was the highest average ( X̅ =4 . 6 7 , S.D.= 

0.284) , readiness of resources (X̅ =4.62, S.D.= 0.353), qualification of policy (X̅ =4.50, S.D.= 0.401) 

and the lowest of average was policy management aspect (X̅ =4.44, S.D.= 0.361) respectively. 
 

Key words:  land transport policy,  social order,  public service motorcycle 

 
บทนำ 

การนำนโยบายการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมาปฏิบัติ โดย
กรมขนส่งทางบกได้ร่วมกับมณฑลทหารบกที่11 กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกรุงเทพมหานคร ได้มีภารกิจใน
การดำเนินงานจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยได้มีการกำหนดให้
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง จะต้องนำรถจักรยานยนต์มาจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์  สาธารณะ และกำหนด
สถานที่จอดรอผู้โดยสารให้มีความเป็นระเบียบทั้งยังได้กำหนดให้ใช้รูปแบบของเสื้อวินตามที่คณะกรรมการกำหนด 
ซึ่งแสดงชื่อวิน บัตรประจำตัวและหมายเลขประจำตัวที่ถูกต้องตรงกัน ต่อมาระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม พ.ศ.
2559 ได้มีการเปิดการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ ครั้งที่ 2 โดยกำหนดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รับจ้างใน
วินเดิมยื่นความประสงค์เพื่อขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ และเปิดให้สามารถยื่นความประสงค์เพื่อ
ขอจัดตั้งวินใหม่ โดยทั้งสองประเภทจะรับลงทะเบียน และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ.2561ได้มีการ
เปิดการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะครั้งที่ 3 โดยกำหนดให้มีการเปิดรับลงทะเบียนผู้ขับรถจักรยานยนต์
สาธารณะพร้อมเปิดให้ยื่นเอกสารหลักฐานได้ ณ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ที่วินตั้งอยู่ ทั้งนี้ แต่ละเขตจะเริ่ม
ดำเนินการตรวจสอบสิทธิและออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ (กรมขนส่งทางบก, 2561) 

สำนักงานเขตสะพานสูง เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในกลุ่มเขตของกรุงเทพ
ตะวันออก มีถนนสายหลักและสายรองจำนวน 8 สายเช่นถนนรามคำแหง เป็นย่านธุรกิจการค้าและเป็นแหล่งที่พัก
อาศัยคนทำงานหรือประกอบธุรกิจและเป็นศูนย์รวมของความเจริญทุกด้าน ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดและระบบ
ขนส่งสาธารณะไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
ตอบสนองความต้องการในการเดินทางที่ประหยัดเวลา อีกทั้งยังเป็นธุรกิจการให้บริการในรูปแบบใหม่ที่สร้างรายได้
กับผู้จัดตั้งวินและหัวหน้าวิน ประชาชนในพื้นที่เขตสะพานสูงอีกจำนวนมากเช่นกัน ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต
สะพานสูง กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะ ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดให้บริการลงทะเบียนผู้ให้บริการในการขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้ างสาธารณะ เป็นรถที่
ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่ทางราชการกำหนด (สำนักงานเขตสะพานสูง, 2561) 
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แต่เนื่องจากปริมาณรถจักรยานยนต์รับจ้างมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย 
เช่น การได้รับค่าบริการในอัตราที่สูงเกินความ เป็นจริง การเสี่ยงกับความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ
ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นต้น นอกจากนี้ยัง มีปัญหาในเรื ่องของการเรียกรับผลประโยชน์จากวิน
จักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้มีอิทธิพล "กลุ่มคนมีอำนาจนอกระบบ" หรือ  "กลุ่มที่มีอำนาจแฝงจากระบบราชการ
โดยตรง"ที่คุมวินจักรยานยนต์นั้นๆ จากสภาพปัญหาดังกล่าว เป็นเหตุให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ร่วมมือกับ
กรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาระบบการขนส่งทางมีการจัดระเบียบ  
รถโดยสารสาธารณะของกรมการขนส่งทางบกประกอบด้วยรถ 3 ประเภท คือรถตู้โดยสาร รถแท็กซี่มิเตอร์และ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ ได้มีการดำเนินการตามภารกิจและมีการประกาศขับเคลื ่อน นโยบายจัดระเบียบ
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ สามารถ
ประกอบอาชีพได้ โดยเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและเกิดความเป็นธร รมกับผู้ใช้บริการ 
รถจักรยานยนต์สาธารณะภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัย และคุณภาพบริการจากภาครัฐ เพื่อรองรับ
การขยายตัวของเมืองและชุมชนให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ (อินทรชัย พาณิชกุล, 2557) 

จากความเป็นมาและปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นทำให้ผู้วิจัยสนใจทำการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัด
ระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในพื้นที่สำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร” เพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสังคมและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ ่มความมั่นใจและการควบคุมการ
ให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ ื ่อศ ึกษาการจ ัดระเบ ียบรถจ ักรยานยนต์ร ับจ ้างสาธา รณะในพื ้นท ี ่สำน ักงานเขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดเกี่ยวกับการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  ของวรเดช จันทศร (2557) กล่าวถึง หลักการกำหนด

นโยบายของรัฐ ได้แก่ 1) การกำหนดนโยบายภาครัฐต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เอื ้ออำนวยต่อความสำเร็จของการนำ
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ 2) นโยบายที่ถูกกำหนดมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์  3) การมี
มาตรการ กฎ ระเบียบแนวทางการปฏิบัติ คู่มือ การฝึกอบรม  4) พลังบังคับใช้ให้มีความเหมาะสมและเอื้อต่อ
ความสำเร็จ 5) การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 6) การกำหนดภารกิจความรับผิดชอบและความพร้อมที่จะรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงาน 7) การกำหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 8) มีระบบการติดตามและประเมินผล 9) การให้
รางวัลและบทลงโทษแก่ผู้ปฏิบัติงาน 10) การกำหนดผลลัพธ์ของนโยบายที่พึงปรารถนา 11) การกำหนดโครงสร้าง
ของนโยบายให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของนโยบาย 12) การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในพื้นที่สำนักงานเขต
สะพานสูง กรุงเทพมหานครตามนโยบายของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดของวรเดช จันทศร(2557) ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องเพียง 4 ด้านได้แก่ ด้านความพร้อมของทรัพยากร ด้านลักษณะของนโยบาย ด้านการบริหารนโยบาย และ 
ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาผู้วิจัยได้ศึกษาจากประชากรทั้งหมด ได้แก่ ข้าราชการและบุคลากรสังกัดฝ่าย

เทศกิจสำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่ในด้านการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
การตรวจสอบหลักฐานและการพิสูจน์สิทธิ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะและตรวจสอบกวดขันสถานที่ตั้งวิน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการระดับเขตของสำนักงานเขตสะพานสูงกำหนดจำนวนทั้งสิ้น 
34 คน (สำนักงานเขตสะพานสูง, 2561)  

 

เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 
เครื ่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี ้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีขั ้นตอนการสร้างเครื ่องมือ

ตามลำดับ ดังนี้ 
1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ

ในพื้นที่สำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
2.  รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเนื้อหาของคำถามออกเป็น  

2 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี ่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ ข้าราชการและบุคลากรสังกัดฝ่ายเทศกิจ

สำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่ในด้านการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างพื้นที่สำนักงานเขตสะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน คือ 1. ด้านความพร้อมของทรัพยากร 2. ด้านลักษณะของนโยบาย 3. ด้านการบริหาร
ของนโยบาย และ 4. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใช้มาตรวัดของ (Likert scate) โดยมีเกณฑ์
ในการวัดระดับ 5 ระดับ 

3.  นำร่างแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที ่ปรึกษาทำการตรวจ วิจารณ์ แก้ไข 
เสนอแนะ ปรับปรุง เพ่ือความเหมาะสมและความถูกต้องของแบบสอบถาม 

4.  นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงตามข้อ 3 เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และความครอบคลุมของเนื้อหา 

5.  จากนั้นนำร่างแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ของผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) (พิษณุฟองศรี, 2553, หน้า 310) โดยได้กำหนดความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมีค่าไม่ต่ำกว่า 0.60 

6.  นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับข้าราชการและบุคลากรสังกัดฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตมีน
บุรีจำนวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าความเที่ยงหรือ  ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม 
(Reliability) แบบ Cronbach’s Alpha ได้ค่าความเที่ยงหรือ ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (พิษณุ ฟองศรี, 
2553, หน้า 313) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.867  
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การวิเคราะหข์้อมูลและมสีถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัย 

ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลระดับความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์
รับจ้างพื้นที่สำนักงานเขตสะพานสูงซึ่งสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  
1.  ข้าราชการและบุคลากรสังกัดฝ่ายเทศกิจส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 79.4 

รองลงมาเป็นเพศหญิง จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 ตามลำดับ 
2.  ข้าราชการและบุคลากรสังกัดฝ่ายเทศกิจส่วนใหญ่มีอายุ 46 – 55 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 

47.1 รองลงมามีอายุ 36 – 45 ปี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 อายุ 25 – 35 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 11.8 และมีอายุมากกว่า 55 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 ตามลำดับ 

3.  ข้าราชการและบุคลากรสังกัดฝ่ายเทศกิจส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.4 มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 4 คน  
คิดเป็นร้อยละ 11.8 ตามลำดับ 

4.  ข้าราชการและบุคลากรสังกัดฝ่ายเทศกิจส่วนใหญ่มีอายุราชการ 16 – 20 ปี จำนวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.1 รองลงมามีอายุราชการมากกว่า 20 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2  อายุราชการ 5 - 10 ปี 
และ 11 – 15 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 เท่ากัน และมีอายุราชการน้อยกว่า 5 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.9 ตามลำดับ 

5.  ข้าราชการและบุคลากรสังกัดฝ่ายเทศกิจส่วนใหญ่มีตำแหน่งงานเป็นบุคลากร จำนวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.7 รองลงมาข้าราชการ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 ตามลำดับ 

 
การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะพื้นที่สำนักงานเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดับการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะพื้นที่สำนักงานเขตสะพานสูง  

กรุงเทพมหานคร 4 ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะพื้นที่สำนักงานเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร 
การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ X̅ S.D. แปลความ ลำดับ 
1. ด้านความพร้อมของทรัพยากร     4.62 0.35 มากที่สุด 2 
2. ด้านลักษณะของนโยบาย     4.50 0.40 มากที่สุด 3 
3.  ด้านการบริหารนโยบาย    4.44 0.36 มากที่สุด 4 
4.  ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    4.67 0.28 มากที่สุด 1 

ค่าเฉลี่ยรวม   4.56 .017 มากที่สุด  
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะพื้นที่สำนักงานเขตสะพานสูง  

กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.56, S.D.= 0.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ย

รวมจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅=4.67, S.D.= 0.28) 

รองลงมาได้แก่ ด้านความพร้อมของทรัพยากร  (X̅=4.62, S.D.= 0.35) ด้านลักษณะของนโยบาย (X̅=4.50,  

S.D.= 0.40) ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดได้แก่ด้านการบริหารนโยบาย (X̅= 4.44, S.D.= 0.36)  
 

สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการและบุคลากรสังกัดฝ่ายเทศกิจส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

มีอายุ 46 – 55 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีอายุราชการ 16 – 20 ปี อายุราชการ 16 
– 20 ปี จำนวน 15 คน การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ร ับจ้างสาธารณะพื ้นที ่สำนักงานเขตสะพานสูง 

กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.56, S.D.= 0.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ย

รวมจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅=4.67, S.D.= 0.28) 

รองลงมาได้แก่ ด้านความพร้อมของทรัพยากร  (X̅=4.62, S.D.= 0.35) ด้านลักษณะของนโยบาย (X̅=4.50,  

S.D.= 0.40) ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดได้แก่ด้านการบริหารนโยบาย (X̅= 4.44, S.D.= 0.36) 
อภิปรายผล 
จากการศึกษา พบว่า "การจัดระเบียบจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะพื้ นที ่สำนักงานเขตสะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร" ของข้าราชการและบุคลากรโดยภาพรวม อยู่ที่ระดับมากที่สุด ซึ่ง ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ปิยลักษณ์ แสงศิลา (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของเจ้าหน้าที่เทศกิจต่อการจัดระเบียบจักรยานยนต์รับจ้างพื้นที่
สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องจากการได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่สำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลเป็นรายด้านได้ ดังนี้ 
1.  ด้านความพร้อมของทรัพยากร จากการศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ปิยลักษณ์ แสงศิลา (2558) ได้ศึกษาเรื่อง"ทัศนคติของเจ้าหน้าที่เทศกิจต่อการจัดระเบียบจักรยานยนต์รับจ้าง
พื้นที่สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร" ผลการศึกษา พบว่า ด้านความพร้อมของทรัพยากร เจ้าหน้าที่เทศกิจ 
สำนักงานเขตวัฒนามีทัศนคติต่อการจัดระเบียบจักรยานยนต์สาธารณะพื้นที่สำนักงานเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร
ด้านความพร้อมของทรัพยากรภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถรับลงทะเบียน  
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 

2.  ด้านลักษณะของนโยบาย จากการศึกษาพบว่ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ เล็ก ทันพิสิทธิ์  
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง"การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร” พบว่าส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับแนวทางการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะของทางราชการและเห็นด้วยที่จะใช้แนวทางการจัด
ระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการกำหนดมาตรการให้
ประชาชนเข้าถึงอาชีพได้ง่ายขึ้นเป็นการลดบทบาทผู้มีอิทธิพลและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
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3.  ด้านการบริหารของนโยบาย การศึกษา พบว่า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
นัพวุฒิ ชื ่นบาล และคณะ (2556) ได้ศึกษาเรื ่อง ปัจจัยที ่ม ีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู ้ข ับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างในสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่าผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการ
ทำงานของผู้ขับขี่รถจักรยานยานต์รับจ้างที่พบปัญหาระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของสำนักงานเขตฯ สามารถ
ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยกวดขันเรื่องการตรวจวัดควันดำ และ
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เข้ามาตรวจสุขภาพผู้ขับขี่อย่างสม่ำเสมอ 

4.  ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง จากการศึกษา พบว่ามีค่าเฉลี ่ย มากที่สุด ซึ่ง 
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เล็ก ทันพิสิทธิ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะใน
กรุงเทพมหานครเขตจตุจักรพบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วไปมีข้อเสนอบางประการของแต่ละกลุ่มการศึกษาที่ต้องให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสะดวกและเป็นธรรม ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เทศกิจสำนักงานเขตสะพานสูง ได้ร่วมมือกับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่  4 กองพันทหารราบที่ 21  
(ร.พัน 1รอ.) สถานีตำรวจนครบาลบางชัน สถานีตำรวจนครบาลประเวศ ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลความเรียบร้อย
ของผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ  

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1. ด้านความพร้อมของทรัพยากร การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะควรได้รับการ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
2. ด้านลักษณะของนโยบาย ควรมีการกำหนดมาตรการในการควบคุมผู้ขับขี่โดยกำหนดแผนให้เจ้าหน้าที่

เทศกิจ ทหาร ตำรวจและกรมการขนส่งออกตรวจร่วมกันทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ได้
ง่าย 

3. ด้านการบริหารของนโยบาย หากพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานสำนักงานเขตสะพานสูงควรมี
มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันท ี

4. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการจัดกิจกรรมอบรมความรู้เพิ่มเติมให้กับผู้ขับ
ขี่จักรยานยนต์รับจ้างอยู่เสมอๆ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
1.ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีลักษณะงานและประเภทการทำงานใกล้เคียงกันเพื่อนำผลที่

ได้มาเปรียบเทียบและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจต่อไป 
2.ควรศ ึกษาการจ ัดระเบ ียบรถจ ักรยานยนต์ร ับจ ้างสาธารณะพื ้นท ี ่สำน ักงานเขตสะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลการศึกษา เพื่อจะได้พัฒนาต่อยอดกับงานวิจัยชิ้นนี้ต่อไป 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม 2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม วิธีดำเนินการวิจัย เป็นการศึกษาการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้วิธีศึกษาวิจัย
เอกสาร และการศึกษาภาคสนามโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างข้าราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ส่วนกลาง) จำนวน 121 ชุด การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 5 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 31 - 40 ปี 

สถานภาพโสดการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี ระยะเวลาการทำงาน 1-5 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,000 - 20,000 บาท 

2. การบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (X̅= 3.92, S.D.= 0.480) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูที่สุด 

คือ ด้านการนำองค์กร (X̅= 4.11, S.D.= 0.543) รองลงมา คือ ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (X̅= 4.08, S.D.= 

0.529) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (X̅ = 3.77, S.D.= 0.696) ตามลำดับ  
3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี ่ยวกับการบริหารองค์การสู ่ความเป็นเลิศของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้ ด้านการนำองค์กร ขาดการสื่อสารที่ดี ผู้บริหารให้ความสนใจและผลักดันเกี่ยวกับ
การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศน้อย , ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การกำหนดพันธกิจยังไม่ตอบสนองกับ
วิสัยทัศน์ขององค์กรในทุกข้อ การวางแผนสู่การปฏิบัติยังไม่ชัดเจน , การกำหนดแผนงานเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ยังไม่สอดคล้องกับประเด็นความต้องการที่แท้จริง , การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ และ
ข้อมูลสำคัญบางส่วนยังอยู่ในรูปของเอกสารมากกว่าในรูปของดิจิทัล , บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
บุคลากรขาดความรู้ ทักษะด้านดิจิทัล ไม่มีความชำนาญเฉพาะด้าน , ด้านระบบการปฏิบัติการ  องค์กรมีการนำ
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เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานน้อย และด้านผลลัพธ์การดำเนินการ มีการนำผลลัพธ์มาวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาระบบและบุคลากร ยังไม่ครอบคลุมและยังไม่ดีเท่าที่ควร 

4. แนวทางการพัฒนาการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ควร
ให้ความสำคัญด้านการมุ่งเน้นบุคลากร เน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในด้านการนำองค์ กรผู้บริหารองค์กรต้องมี
ภาวะผู้นำ เป็นแบบอย่างที่ดี มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ผลักดันและสนับสนุนการบริหารองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ด้านการมุ ่งเน้นระบบปฏิบัติการ องค์กรควรเน้นการปฏิบัติงานที ่นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน ด้านผลลัพธ์การดำเนินการ องค์กรควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ด้านการวางแผนและการบริหารงานควรดำเนินการอย่างเป็นระบบอยู่บนหลักของธรรมาภิบาล ยึดหลัก
เหตุผลและคุณธรรม 
 
คำสำคัญ  :  การบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ,  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 
 

Abstract 
The purposes of this research was to study the organization management to excellence 

of the office of the permanent secretary, ministry of industry and to study problems, obstacles, 
and suggestions regarding the organization management to excellence of the office of the 
permanent secretary, ministry of industry. The sample group was 121 officers in the permanent 
secretary of the ministry of industry (central). A questionnaire used for data collecting. The data 
were analyzed by using percentage, mean and standard deviation. The research results revealed 
that; 

1. Most of officer and personal of officers in the permanent secretary of the ministry of 
industry are female, aged between 31-40 years old, single status, bachelor's degree, experience of 
working for 1-5 years, and average income of 15,000 - 20,000 baht.  

2. The results of the study showed that was overall, at a high level (X̅ = 3.92, S.D. = 0.480) 
when considered in each aspect, it was found that the organization leadership was the highest 

average ( X̅= 4 . 1 1 , S.D.= 0. 5 4 3 ) , In the followed was strategic planning average ( X̅= 4 . 0 8 , S.D.= 

0.529) and the lowest in the aspect was personnel average (X̅= 3.77, S.D.= 0.696) respectively. 
3. The problems and obstacles considered in each of the following aspects, the 

organization leadership poor communication, Executives are not interested in the organization, 
Strategic planning is not according to operation, the planning is not respond stakeholder, the 
collection data is not digital form, the personnel are lacked of skills and special expertise, the 
operating system of organization has not efficiency and the problem of systems and personnel.  

4. The guideline for the development of organizational to the excellence, should focus on 
the personnel, human resource development. The leader should be drive force and supports the 
management of the organization to excellence in operating system. The organization should be 
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the operational results that use technology to increase the efficiency, the organization should be 
continuously monitored and evaluated, the planning and management should be systematically 
implemented on the good governance on reasoning and moral principles. 
 
Keywords  : Organization Management to Excellence,  Public Sector Management Quality Award 
(PMQA 4.0) 

 

บทนำ 
สังคมแห่งกระแสโลกาภิวัตน์ หรือสังคมแห่งพลวัต เป็นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การถ่ายทอด

และการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ มีการนำวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ นำมาใช้ในการ
อำนวยความสะดวกในการทำงานและในชีวิต ประจำวันอย่างมาก ที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น มีความรู้มากขึ้น ส่งผลต่อความคาดหวังของประชาชนต่อการบริการและการบริหารงานภาครัฐ
มากขึ้นตามลำดับ  

การพัฒนาระบบราชการไทยมีมาอย่างต่อเนื ่อง ในรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้กำหนดแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) โดยกำหนดให้มีการพัฒนาระบบราชการเพื ่อให้
หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการ รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามหลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม จากนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้การดำเนินการด้านการบริหารองค์กรมี
ความยั่งยืน สามารถยกระดับและมาตรฐานการปฏิบัติรองรับการพัฒนาองค์กร และติดตามการจัดการบริหาร
หน่วยงานภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง มติคณะรัฐมนตรีการประชุมเมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้นำการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ เป็นเครื่องมือผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการ มีประสิทธิภาพ และ
มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาองค์การสู่ระบบ
ราชการ 4.0 โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผ่านระบบการประเมินให้รางวัลคุณภาพ เรียกว่า รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) โดยมอบให้แก่หน่วยงานที่มีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศเทียบเท่ามาตรฐานที่กำหนดระดับสากล  

ดังนั้น การบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ จึงได้ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในการบริหารงานของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐจึงมีความคาดหวังและมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรของตน
ให้มีความโดดเด่นและมีความเป็นเลิศ เพื่อที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่ง ยืน การบริหารองค์การสู่
ความเป็นเลิศ จึงเป็นกลไกสำคัญเพื่อนำวิธีการและรูปแบบมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การปฏิบัติของบุคลากร ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารและจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบวิธีการบริหารองค์การและ
การจัดการองค์กร ได้ตรงและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ รวมถึงสามารถสร้างความสุขในการทำงาน
ให้แก่ข้าราชการ บุคลากรทุกคนขององค์กรได้ ทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกการให้บริการและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการขององค์กร เพื่อการบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินงานและเป้าหมาย ตลอดจนเป็น
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องค์กรที่สามารถดำเนินไปในทิศทางที่ต้องการมีการเอาใจใส่ต่อสวัสดิการและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพ
การทำงานของบุคลากรและกำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจน 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิบัติภารกิจ
ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถของการประกอบการอุตสาหกรรม โดยใช้หลักในการพัฒนายุทธศาสตร์ 
และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์” ในปี พ.ศ.2561 สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ได้รับการคัดเลือกและผ่านการรับรองคุณภาพด้านการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 
โดยมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 90.57 และผลการประเมินทุกหมวดมากกว่าร้อยละ 80 เป็นไปตามเงื่อนไขการผ่านการ
รับรองและมีผลการตรวจประเมินการรับรองคุณภาพด้านการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ซึ่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีผลการดำเนินการที่ดีในการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาประยุกต์ใช้
อย่างต่อเนื่องภายในองค์การ เพื่อปรับเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการตามพันธกิจหลัก และได้รับประกาศเกียรติ
คุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (Certified FL Version 2) จากสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ซึ่งอย่างไรก็ต ามสำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ยังคงไม่ผ่านเกณฑ์การที่จะได้รับรางวัลเลิศรัฐ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี 
2561 ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจทำวิจัยเรื่อง “การบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” เพื ่อศึกษาถึงการบริหารองค์การสู ่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อช่วยในการสนับสนุน ส่งเสริม แก้ไขอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการและก าร
ปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเพื่อจะช่วยใน
การพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมให้การบริหารขององค์การประสบความสำเร็จและเป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศด้าน
การบริหารจัดการต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
3. เพื ่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารองค์การสู ่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรว ง

อุตสาหกรรม 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

วิธีการดำเนินการวิจ ัยในครั ้งนี้  เป็นการศึกษาการวิจัยแบบผสานวิธี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ส่วนกลาง) จำนวน 121 ชุด การ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 5 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ผู้วิจัยดำเนินการสร้างและ
ตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสร้างแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยแบบ สอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ 
1. เพศ 2. อายุ 3. สถานภาพสมรส 4. ระดับการศึกษา 5. ระยะเวลาการทำงาน 6. รายได้ต่อเดือน โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบคำตอบตามความเป็นจริงของแต่ละคน ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารองค์กรสู่ความเป็น
เลิศตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการนำองค์กร 
ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และด้านผลลัพธ์การ
ดำเนินการ (สำนักงาน ก.พ.ร., 2561) โดยสร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541) 
และตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการบริหารองค์การสู่
ความเป็นเลิศ และนำร่างแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการตรวจ วิจารณ์ แก้ไข 
เสนอแนะ ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสมและความถูกต้องของแบบสอบถาม  นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้วนั้น 
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา และความครอบคลุมของเนื้อหา 
จากนั้นนำร่างแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ของผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Item Objective Congruence : IOC) (ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2549) โดยเลือกข้อคำถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
จากข้อคำถามทั ้งหมดจำนวน 36 ข้อ ใช้ได้จำนวน 36 ข้อ ซึ ่งข้อคำถามที ่ใช้ได้มีค่า IOC เท่ากับ 1 และนำ
แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ จำนวน 30 คน นำผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับเท่ากับ 0.865 และได้นำ
แบบสอบถามนั้นไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พร้อมเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  
1. ข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 87 คน คิดเป็น

ร้อยละ 71.90 และเพศชาย จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10 ตามลำดับ  
2. ข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จำนวน 45 คน คิดเป็น

ร้อยละ 37.19 รองลงมา อายุ 20-30 ปี จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 32.23 ถัดมา อายุ 51 ปีขึ้นไป จำนวน  
22 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ถัดมา อายุ 41-45 ปี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.40 และสุดท้าย อายุต่ำกว่า 
20 ป ีตามลำดับ 

3. ข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จำนวน 75 คนคิดเป็น
ร้อยละ 61.98 รองลงมา สมรส/อยู่ด้วยกัน จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 35.54 และหย่าร้าง/แยกกันอยู่น้อยที่สุด 
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.48 ตามลำดับ  

4. ข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีจำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 62.81 รองลงมา ปริญญาโท จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40 ถัดมา 
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ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.96 และสุดท้าย ปริญญาเอก น้อยที่สุด จำนวน 1 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 0.83 ตามลำดับ  

5. ข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการทำงาน 1-5 ปี จำนวน 
53 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30 รองลงมา 6-10 ปี จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 19.84 ถัดมา 20 ปีขึ้นไป จำนวน  
23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.01 ถัดมา ต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.26 ถัดมา 16-20 ปี จำนวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.96 และสุดท้าย 11-15 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.13 ตามลำดับ 

6. ข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่มีรายได้ 15 ,000-20,000 บาท จำนวน 
46 คน คิดเป็นร้อยละ 38.02 รองลงมา มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป จำนวน 29 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.97 ถัดมา  
มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.35 ถัดมา มีรายได้ 25,001-30,000 บาท จำนวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.57 และสุดท้าย มีรายได้  20,001-25,000 บาท จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 
ตามลำดับ 

การบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดับการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ใน 7 ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1 

(n = 121) 
 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดับความเห็นด้วยต่อการบริหารองค์การสู ่ความเป็นเลิศของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 7 ด้าน  
ในภาพรวม มีระดับความเห็นด้วยต่อการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่

ในระดับมาก (X̅= 3.92, S.D.= 0.480) พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ด้านการนำ

องค์กร มีระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.11, S.D.= 0.543) 2) ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มีระดับ

ความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.08, S.D.= 0.529) 3) ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย มีระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก (X̅= 3.92, S.D.= 0.595) 4) ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ มีระดับ

การบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม X̅ S.D. 
แปล
ความ 

ลำดับ 

1. ด้านการนำองค์กร     4.11 .543 มาก 1 
2. ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์    4.08 .529 มาก 2 
3.  ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    3.92 .595 มาก 3 
4. ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้    3.85 .620 มาก 6 
5. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร    3.77 .696 มาก 7 
6. ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ    3.87 .618 มาก 4 
7. ด้านผลลัพธ์การดำเนินการ    3.86 .582 มาก 5 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.92 .480 มาก  
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ความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก (X̅= 3.87, S.D.= 0.618) 5) ด้านผลลัพธ์การดำเนินการ มีระดับความเห็นด้วยอยู่ใน

ระดับมาก (X̅= 3.86, S.D.= 0.582) 6) ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีระดับความเห็นด้วยอยู่ใน

ระดับมาก (X̅= 3.85, S.D.= 0.620) และ 7) ด้านการมุ ่งเน้นบุคลากร มีระดับความเห็นด้วยอยู ่ในระดับมาก  

(X̅= 3.77, S.D.= 0.696) ตามลำดับ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการศึกษาการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
ความคิดเห็นของข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมต่อการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ

ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 121 คน มีผู้ให้ความเห็น จำนวน 11 คน จากแบบสอบถามส่วนที่ 
3 ที่มีลักษณะของแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended) ใช้วิธกีารวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยสรุป
ภาพรวม ดังนี้ 

ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม จำนวน 10 คน มีความเห็นว่าปัญหา อุปสรรค ส่วนมาก คือ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร โดยเห็นว่า 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรยังไม่ดีเท่าที่ควร โครงสร้างการแบ่งส่วนภายในองค์กรมีความซ้ำซ้อนในการทำงาน การ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย ทำให้การปฏิบัติตามนโยบายขาดความต่อเนื่อง บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
บุคลากรขาดความรู้ ทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี บุคลากรยังไม่มีความเข้าใจต่อระบบที่ใช้ในการปฏิบัติงานมาก
นัก และยังไม่มีความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับงานประจำที่มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
ปัญหาเกี่ยวกับการโอนย้ายของบุคลากร ทำงานเกิดปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการทำงาน ด้านการมุ่งเน้นระบบการ
ปฏิบัติการ เห็นว่า ระบบปฏิบัติที่ใช้อยู่ยังไม่สามารถบูรณาการด้านข้อมูลได้อย่างเต็มที่ และด้านผลลัพธ์การ
ดำเนินการ เห็นว่า การนำผลลัพธ์มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการยัง
ไม่มีความต่อเนื่อง 

ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม จำนวน 8 คน ในภาพรวมมีข้อเสนอแนะ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร โดยเห็นว่า ควรทบทวนเรื่องการ
แบ่งโครงสร้างภายในองค์กรไม่ให้มีความซ้ำซ้อนในการทำงาน ควรจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ควร
มีการจัดอบรม หลักสูตรงานด้านดิจิทัล เทคโนโลยี มุ่งเน้นการสื่อสารที่ดีให้บุคลากรอย่างทั่วถึง และนำไปปฏิบัติใน
การทำงานได้ ควรมีแผนการพัฒนาบุคลากรในสอดคล้องกับแผนสืบทอดตำแหน่งในอนาคตและควรมีการวางความ
ชำนาญเฉพาะด้านที่ชัดเจน และมีความชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิภาพในการทำงาน ในองค์กรควรมีการ
จัดพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น มีการตั้งสถาบันในการพัฒนาบุคลากรของตนเอง เป็นต้น ควร
ทบทวนเรื่องระยะเวลาในการอนุญาตโอนย้าย เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ด้านการนำ
องค์กร เห็นว่า การกำหนดนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน ต้องไม่กำหนดตามนโยบายของนักการเมือง หรือกลุ่ม
ที่ได้รับผลประโยชน์ องค์กรควรมีการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรทุกระดับ เช่น การติดป้าย/ออกหนังสือเวียน ให้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้  ควรทำข้อมูลสำคัญๆ ให้อยู่ในรูปของดิจิทัลหรือ
ระบบสารสนเทศ เพื่อความสะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็วและเป็นประโยชน์ใน ควรเน้นการทำงานเป็นทีม 
ควรดำเนินการติดตาม การประเมินประมวลผล และการปรับปรุงการดำเนินการอย่างความต่อเนื่อง และยึดถือ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง 

แนวทางการพัฒนาการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ความคิดเห็นขอผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ในส่วนของแนวทางการพัฒนาการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม จำนวน 5 คน สรุปโดยภาพรวม ดังนี้  

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การนำองค์กร มีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ ผู้บริหารควรมีภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารงานองค์กรผู้บริหารควรบริหารโดยยึดหลักแห่งธรรมาภิบาล มีเหตุผลและมีคุณธรรม 
ผู้บริหารควรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านความประพฤติ ด้านการทำงาน ด้าน
ทัศนคติ และด้านวิสัยทัศน์ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ลำดับที่ 1 กล่าวไว้ว่า “ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ฝึกสมาธิและ
บริหารงานมีสติ เมื่อเรามีสติก็จะทำให้เกิดความคิดต่อยอดในการพัฒนางานใหม่ๆ ตลอดจนการแก้ปัญหา และ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรควรมีการพัฒนาภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง เช่น การเป็นผู้นำด้าน
การใช้เทคโนโลยีมาปฏิบัติงาน การเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน” (ผู้ให้สัมภาษณ์ลำดับที่ 1, ผู้บริหารระดับสูง 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, สัมภาษณ์เมื่อ 16 กันยายน 2562) สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ลำดับที่ 3 
กล่าวไว้ว่า “ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล มีภาวะผู้นำสูง เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง มีการวางแผนการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ” (ผู้ให้สัมภาษณ์ลำดับที่ 3, ผู้บริหารระดับสูง ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, 
สัมภาษณ์เมื ่อ 16 กันยายน 2562) และสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ลำดับที่ 5 กล่าวไว้ว่า “ผู้บริหารควรเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้งด้านความประพฤติ ด้านการทำงาน ด้านทัศนคติ และด้านวิสัยทัศน์” (ผู้ให้สัมภาษณ์ลำดับที่ 5, 
ข้าราชการชำนาญการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, สัมภาษณ์เมื่อ 17 กันยายน 2562)  

 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ ควรมีการวิเคราะห์ 
ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอยู่เสมอ ควรมีการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ลำดับที่ 2 กล่าวไว้ว่า 
“องค์กรควรมีการวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยู่เสมอ รวมถึงควรมีการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ 
โอกาส และอุปสรรค ของหน่วยงาน (SWOT Analysis) และองค์กรควรมีการวางแผนการปฏิบัติราชการที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริง และมีการติดตามแผนอยู ่เสมอ” (ผู ้ให้สัมภาษณ์ลำดับที ่ 2, ผู ้บริหารระดับสูง ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, สัมภาษณ์เมื่อ 16 กันยายน 2562) 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีแนวทางการพัฒนา
ดังต่อไปนี้ ควรมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ โดยยึดหลักนิติธรรมและคุณธรรม
เป็นหลัก ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง ดังผู้ให้สัมภาษณ์ลำดับที่ 4 กล่าวไว้ว่า “องค์กรควรมีการสร้างความสัมพันธ์
ที ่ดี และรักษาสัมพันธ์ที ่ดีกับผู ้รับบริการ เพื ่อการประสานและการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือประชาชนอย่างแท้จริง โดยยึดหลักนิติธรรมและคุณธรรมเป็นหลัก ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ลำดับที่ 4, ข้าราชการชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, สัมภาษณ์เมื่อ  
17 กันยายน 2562) 

แนวทางการพัฒนาที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ มีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ ควรมี
การปรับปรุงและทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ควรส่งเสริม
เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน ดังผู้ให้สัมภาษณ์ลำดับที่ 1 กล่าวไว้ว่า “ควรมี
การจัดทำฐานข้อมูล หรือ บิ๊กดาต้า (Big data) ของหน่วยงานในสังกัด ที่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ
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ปฏิบัติงานหรือการบริการประชาชนได้รวดเร็ว ส่งเสริมเรื่องการทำระบบดิจิทัล และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ผู้ให้สัมภาษณ์ลำดับที่ 1, ผู้บริหารระดับสูง ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, สัมภาษณ์เมื่อ  
16 กันยายน 2562)  

แนวทางการพัฒนาที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร มีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ ผู้บริหารควรจัดการและ
พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนำความรู้และศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ ควรเพิ่มทักษะและ
ความชำนาญให้กับบุคลาการอยู่เสมอ ควรสร้างความผูกพันในองค์กร และควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในหน่วยงาน
เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน ดังผู้ให้สัมภาษณ์ลำดับที่ 1 กล่าวไว้ว่า “องค์ประกอบที่สำคัญที่สุด คือ 
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคล ควรมุ่งเน้นและให้ความสำคัญการพัฒนาบุคลากร ควบคู่กับการพัฒนาระบบของ
กระทรวง และองค์ความรู้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น ควรนำไปเป็นต้นแบบของการพัฒนาในส่วนอื่นๆ และควร
ประยุกต์รูปแบบแนวทางการบริหารงานของเอกชนชั้นนำในไทยมาปรับใช้กับงานบริหารงานราชการ โดยเบื้องต้น
การพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ควรเป็นแบบพี่สอนน้อง เพื่อให้ข้าราชการรุ่นใหม่ๆ เกิดความเข้าใจในเนื้องาน ซึมซับ
วัฒนธรรมองค์กร และพร้อมจะพัฒนางานไปร่วมกับข้าราชการรุ่นพี่” (ผู้ให้สัมภาษณ์ลำดับที่ 1, ผู้บริหารระดับสูง 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, สัมภาษณ์เมื่อ 16 กันยายน 2562) สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ลำดับที่ 2 
กล่าวไว้ว่า “การพัฒนาบุคลากร ควรมุ่งเน้นการจัดการและพัฒนาทักษะ ความรู้ของบุคลากรเพื่อนำศักยภาพของ
บุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ สร้างความผูกพันในองค์กร สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดสรรบุคลากร
ให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บุคลากรเกิดความสุขในการทำงาน” (ผู ้ให้สัมภาษณ์ลำดับที่ 2, 
ผู้บริหารระดับสูง ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, สัมภาษณ์เมื่อ 16 กันยายน 2562) สอดคล้องกับผู้ให้
สัมภาษณ์ลำดับที่ 4 กล่าวไว้ว่า “การพัฒนาที่สำคัญที่สุดต้องเริ่มจากการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นคนดี และคนเก่ง 
ควรปลูกฝังให้บุคลากรเกิดความรักในงาน ในหน้าที่ และในองค์กร สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็นผู้ให้  
เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี” (ผู้ให้สัมภาษณ์ลำดับที่ 4, ผู้บริหารระดับสูง ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, สัมภาษณ์เมื่อ 16 กันยายน 2562)  

แนวทางการพัฒนาที่ 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ มีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ ควรเน้นการ
ปฏิบัติงานที่นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดังผู้ให้สัมภาษณ์ลำดับที่ 5 กล่าวไว้ว่า “องค์กรควร
เน้นการปฏิบัติงานที่นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมทั้งเตรียมบุคลากรให้พร้อมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี บุคลากรต้องยอมรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งใหม่ๆ 
พร้อมทั้งมีทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น” (ผู้ให้สัมภาษณ์ลำดับที่ 5, ผู้บริหารระดับสูง ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, สัมภาษณ์เมื่อ 17 กันยายน 2562) 

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ มีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ ควรมีการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ดังผู้ให้สัมภาษณ์ลำดับที่ 3 กล่าวไว้ว่า “ควร
มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินการ และวิธีการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและครบถ้วน” (ผู้ให้สัมภาษณ์ลำดับที่ 3, ผู้บริหารระดับสูง ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, สัมภาษณ์เมื่อ 16 กันยายน 2562)  
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สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื ่อง “การบริหารองค์การสู ่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” มี

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อศึกษา
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการบริหารองค์การสู ่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระ ทรวง
อุตสาหกรรม โดยวิธีดำเนินการวิจัย เป็นการศึกษาการวิจัยแบบผสานวิธี โดยสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี มีระยะเวลาการทำงาน 1-5 ปี และมี
รายได้เฉลี่ยจำนวน 15,000-20,000 บาท  

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดย
ภาพรวม พบว่า ระดับความเห็นด้วยต่อการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 7 ด้าน ในภาพรวม มีระดับความเห็นด้วยต่อ
การบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ในระดับมาก พิจารณา เป็นรายด้าน
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ด้านการนำองค์กร 2) ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3) ด้านการให้
ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 5) ด้านผลลัพธ์ดำเนินการ  
6) ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และ 7) ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ตามลำดับ 

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นของข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมต่อการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้  

ปัญหา และอุปสรรค ในการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใน
ภาพรวมส่วนมาก ให้ความเห็นในด้านการมุ่งเน้นบุคลากร โดยเห็นว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์กรยังไม่ดีเท่าที่ควร 
โครงสร้างการแบ่งส่วนภายในองค์กรมีความซ้ำซ้อนในการทำงาน การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย ทำให้การปฏิบัติ
ตามนโยบายขาดความต่อเนื่อง บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ บุคลากรขาดความรู้ ทักษะด้านดิจิทัลและ
เทคโนโลยี บุคลากรยังไม่มีความเข้าใจต่อระบบที่ใช้ในการปฏิบัติงานมากนัก และยังไม่มีความชำนาญเฉพาะด้าน
เกี่ยวกับงานประจำที่มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน และปัญหาเกี่ยวกับการโอนย้ายของบุคลากร 
ทำงานเกิดปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการทำงาน ด้านการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ  เห็นว่า ระบบปฏิบัติที่ใช้อยู่ยัง
ไม่สามารถบูรณาการด้านข้อมูลได้อย่างเต็มที่ และด้านผลลัพธ์การดำเนินการ เห็นว่า การนำผลลัพธ์มาวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาระบบ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการยังไม่มีความต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะอื ่นๆ ในการบริหารองค์การสู ่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
ในภาพรวมส่วนมาก คือ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร เห็นว่า ควรทบทวนเรื่องการแบ่งโครงสร้างภายในองค์กรไ ม่ให้มี
ความซ้ำซ้อนในการทำงาน ควรจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดอบรม หลักสูตรงานด้าน
ดิจิทัล เทคโนโลยี มุ่งเน้นการสื่อสารที่ดีให้บุคลากรอย่างทั่วถึง และนำไปปฏิบัติในการทำงานได้ ควรมีการจัดพัฒนา
บุคลากรในด้านต่างๆ ด้วยตนเอง ควรทบทวนเรื่องระยะเวลาในการอนุญาตโอนย้าย ด้านการนำองค์กร เห็นว่า การ
กำหนดนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน ต้องไม่กำหนดตามนโยบายของนักการเมือง หรือกลุ่มท่ีได้รับผลประโยชน์ 
ด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ควรทำข้อมูลสำคัญๆ ให้อยู่ในรูปของดิจิทัลหรือระบบสารสนเทศ 
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เพื่อความสะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็วและเป็นประโยชน์ใน ควรเน้นการทำงานเป็นทีม ควรดำเนินการ
ติดตาม การประเมินประมวลผล และการปรับปรุงการดำเนินการอย่างความต่อเนื่อง และยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง 

4. แนวทางการพัฒนาการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จาก
การสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลเชิงลึก ในภาพรวมเห็นว่าแนวทางการพัฒนาการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ ให้
ความสำคัญด้านการพัฒนาบุคลากร เมื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาเป็นรายด้าน ดังนี้ แนวทางการพัฒนาด้านการ
นำองค์กร ผู้บริหารควรมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานองค์กรผู้บริหารควรบริหารโดยยึดหลักแห่ง 
ธรรมาภิบาล มีเหตุผลและมีคุณธรรม ผู้บริหารควรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีทั้ง
ด้านความประพฤติ ด้านการทำงาน ด้านทัศนคติ และด้านวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาด้านการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ ควรมีการวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยู่เสมอ ควรมีการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ แนว
ทางการพัฒนาด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และ
รักษาสัมพันธ์ที ่ดีกับผู ้รับบริการ โดยยึดหลักนิติธรรมและคุณธรรมเป็นหลัก ไม่เอื ้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง  
แนวทางการพัฒนาด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ มีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ ควรมีการ
ปรับปรุงและทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ควรส่งเสริม
เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน แนวทางการพัฒนาด้านการมุ่ งเน้นบุคลากร มี
แนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ ผู ้บริหารควรจัดการและพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์ความรู้ เพื ่อนำความรู้และ
ศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ ควรเพิ่มทักษะและความชำนาญให้กับบุคลากรอยู่เสมอ ควรสร้างความ
ผูกพันในองค์กร และควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน แนวทางการ
พัฒนาด้านการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ มีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ ควรเน้นการปฏิบัติงานที่นำเทคโนโลยีมา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และแนวทางการพัฒนาด้านผลลัพธ์การดำเนินการ มีแนวทางการพัฒนา
ดังต่อไปนี้ ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

อภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม ในภาพรวมผลการศึกษาพบว่า การบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ เยาวเรศว์ นุตเดชานันท์ (2558) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนา
องค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข” ผลการศึกษาพบว่า 
บุคลากรของกรมสุขภาพจิตมีความเห็นว่ากรมสุขภาพจิตมีระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากการวิจัยครั้งนี้สามารถแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านได้
ดังนี้  

1. ด้านการนำองค์กร โดยภาพรวม พบว่า ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีความคิดเห็น
ต่อบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ อยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริหารมีการกำหนดวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดชัดเจนตอบสนองต่อพันธกิจและภาระหน้าที่ของส่วนราชการ  มีแนวทางและ
ระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อกำกับดูแลที่เสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เยาวเรศว์ นุตเดชานันท์ (2558) ทำวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ
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การบริหารจัดการภาครัฐของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข” พบว่า บุคลากรของกรมสุขภาพจิตมีความเห็น
เกี่ยวกับระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสุขภาพจิต ใน
ด้านการนำองค์กร อยู่ในระดับมาก 

2. ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยภาพรวม พบว่า ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
มีความคิดเห็นต่อบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ อยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก ทั้งนี้ เนื่องจากองค์กรมีกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์ อย่างเป็นระบบทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อบรรลุพันธกิจ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ มี
การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ที่ตอบสนองพันธกิจของหน่วยงาน มีการวางแผนยุทธศาสตร์โดยคำนึงถึง
ประโยชน์สุขของประชาชน และรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บัณฑิต พัดเย็น(2558) ทำวิจัยเรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษาสู่
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษามี
ความเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติการในการพัฒนา โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษาสู่เกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ ในด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมาก 

3. ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยภาพรวม พบว่า ข้าราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีความคิดเห็นต่อบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศอยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก ทั้งนี้ 
เนื่องจากองค์กรมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก องค์กรมี การประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพันของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุง กระบวนกา ร
ทำงาน และองค์กรมีกระบวนการรับข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวเรศว์ นุตเดชานันท์ (2558) ทำวิจัยเรื ่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข” พบว่า บุคลากรของกรมสุขภาพจิตมีความเห็นเกี่ยวกับระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสุขภาพจิต ในด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย อยู่ในระดับมาก 

4. ด้านการจัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ โดยภาพรวม พบว่า ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม มีความคิดเห็นต่อบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศอยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก ทั้งนี้ เนื่องจากองค์การ
มีกลไกในการวิเคราะห์ข้อมูลในทุกระดับ เพื่อใช้ในการติดตามและแก้ไขปัญหา มีการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ 
และองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างเป็นระบบ มาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดการเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน องค์การมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินการกับค่าเป้าหมาย เพื่อนำไป
ปรับปรุงการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวเรศว์ นุตเดชานันท์ (2558) ทำวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสุ ขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข” พบว่า บุคลากรของกรมสุขภาพจิตมีความเห็นเกี่ยวกับระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสุขภาพจิต ในด้านการจัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ อยู่ใน
ระดับมาก 

5. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร โดยภาพรวม พบว่า ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีความ
คิดเห็นต่อบริหารองค์การสู ่ความเป็นเลิศอยู ่ในระดับความเห็นด้วยมาก ทั ้งนี ้ เนื่ องจากองค์การมีการสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยสนับสนุนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวร่วมกันทำงานให้เกิด
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ประสิทธิผล มีระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และการจัดวางคนไปยังตำแหน่งงานที่ตรงกับความถนัด และความ
ต้องการเพื่อประโยชน์สูงสุดของระบบงานของราชการ และองค์การมีระบบการพัฒนาบุคลากรที่สร้างคนให้มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความรู ้ และทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านดิจิทัล และความรอบรู ้ให้ทั นต่อการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัณฑิต พัดเย็น (2558) ทำวิจัยเรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษามีความเห็นเกี ่ยวกับระดับการปฏิบัติการในการพัฒนา โรงเรียน
มาตรฐานสากลระดับประถมศึกษาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในด้านการมุ่งเน้นบุคลากร อยู่ในระดับมาก 

6. ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ โดยภาพรวม พบว่า ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
มีความคิดเห็นต่อบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศอยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก ทั้งนี้ เนื่องจากองค์การมีกระบวนการ
ทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าแก่ประชาชน องค์การมีการบริหาร
จัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน มีการติดตาม และปรับป รุง
เพื่อให้เกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นคุณค่าแก่ประชาชน และองค์การมีการประสานการทำงานที่ข้ามส่วนราชการ 
เพื่อให้งานเกิดประโยชน์อย่างบูรณาการ ตามลำดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวเรศว์ นุตเดชานันท์ (2558)  
ทำวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข” พบว่า บุคลากรของกรมสุขภาพจิตมีความเห็นเกี่ยวกับระดับความสำเร็จใน
การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสุขภาพจิต ในด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
อยู่ในระดับมาก 

7. ด้านผลลัพธ์การดำเนินการ โดยภาพรวม พบว่า ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มี
ความคิดเห็นต่อบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศอยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก โดยเฉพาะประเด็นองค์การมีการวัด
ความสำเร็จของการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลัก
และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รองลงมา คือ ในประเด็นองค์การมีการวัดความสำเร็จของการดำเนินการบรรลุ
เป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการเป็นต้นแบบของผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการ ประเด็นองค์การ
มีการวัดความสำเร็จของการดำเนินการด้านการบริหารบุคคล การพัฒนาและการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ของส่วนราชการเพื่อให้มีสมรรถนะสูง ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวเรศว์ นุตเดชานันท์ (2558)  
ทำวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข” พบว่า บุคลากรของกรมสุขภาพจิตมีความเห็นเกี่ยวกับระดับความสำเร็จในการ
พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสุขภาพจิต ในด้านผลลัพธ์การดำเนินการ อยู่ใน
ระดับมาก 

ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้ 
ปัญหา และอุปสรรค เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรยังไม่ดีเท่าที่ควร โครงสร้างการแบ่งส่วนภายในองค์กรมี
ความซ้ำซ้อนในการทำงาน การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย ทำให้การปฏิบัติตามนโยบายขาดความต่อเนื่อง บุคลากร
ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ บุคลากรขาดความรู้ ทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ด้านการมุ่งเน้นระบบการ
ปฏิบัติการ เห็นว่า ระบบปฏิบัติที ่ใช้อยู่ยังไม่สามารถบูรณาการด้านข้อมูลได้อย่างเต็มที่  และด้านผลลัพธ์การ
ดำเนินการ เห็นว่า การนำผลลัพธ์มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการยัง
ไม่มีความต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เห็นว่า 
ควรทบทวนเรื่องการแบ่งโครงสร้างภายในองค์กรไม่ให้มีความซ้ำซ้อนในการทำงาน ควรจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดอบรม หลักสูตรงานด้านดิจิทัล เทคโนโลยี ควรมีการจัดพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ 
ด้วยตนเอง ควรทบทวนเรื่องระยะเวลาในการอนุญาตโอนย้าย เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
ด้านการนำองค์กร เห็นว่า การกำหนดนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน ต้องไม่กำหนดตามนโยบายของ
นักการเมือง หรือกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ องค์กรควรมีการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรทุกระดับ เช่น การติดป้าย/
ออกหนังสือเวียน ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ควรทำข้อมูลสำคัญๆ ให้อยู่ใน
รูปของดิจิทัลหรือระบบสารสนเทศ ควรเน้นการทำงานเป็นทีม ควรดำเนินการติดตาม การประเมินประมวลผล และ
การปรับปรุงการดำเนินการอย่างความต่อเนื่อง และยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง 

แนวทางการพัฒนาการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีแนวทาง
การพัฒนาแยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 1) ด้านการนำองค์กร ผู้บริหารควรมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การบริหารงาน
องค์กรโดยยึดหลักแห่งธรรมาภิบาล มีเหตุผลและมีคุณธรรม ผู้บริหารควรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ผู้บริหารควร
เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านความประพฤติ ด้านการทำงาน ด้านทัศนคติ และด้านวิสัยทัศน์ 2) ด้านการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ ควรมีการวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยู่เสมอ ควรมีการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ 3) ด้าน
การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้รับบริการ โดยยึดหลักนิติธรรมและคุณธรรมเป็นหลัก 4) ด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ควรมีการ
ปรับปรุงและทำฐานข้อมูลสารสนเทศ ควรส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 5) ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผู้บริหารควรพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนำความรู้และศักยภาพ
ของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ ควรเพิ่มทักษะและความชำนาญให้กับบุคลาการอยู่เสมอ ควรสร้างความผูกพันใน
องค์กร และควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน 6) ด้านการมุ่งเน้น
ระบบการปฏิบัติการ ควรเน้นการปฏิบัติงานที่นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และ 7) ด้าน
ผลลัพธ์การดำเนินการ ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
ควรมีการศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารองค์การสู ่ความเป็นเลิศ ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ ของ

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ควรมีการศึกษาการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐในแต่ละด้าน และเปรียบเทียบกับองค์กรที่มีลักษณะเดียวกันที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารองค์การสู่
ความเป็นเลิศ เพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรของ 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชากรของงานวิจัย คือ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวดเพชรบูรณ์ 
งานวิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างจำนวน 164 คน ด้วยวิธีสุ่มแบบตามสะดวก ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติพื้นฐาน t-test และ F-test ผลวิจัยพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี อายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน และเป็น
พนักงานประจำ ด้านสถานภาพสมรส พบว่า สถานภาพโสดและสมรสมีจำนวนใกล้เคียงกัน ส่วนระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในองค์กร พบว่า กลุ่มใหญ่ไม่เกิน 20 ปี (2) ค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจทั้งสองด้านสำคัญ คือ ด้านปัจจัยค้ำจุน
และด้านปัจจัยจูงใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3) ตำแหน่งงานที่ต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในด้านปัจจัยจูงใจ ซึ่งกลุ่ม
ข้าราชการมีแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจแตกต่างจากกลุ่มพนักงานประจำ และ  (4) รายได้ต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อ
แรงจูงใจในด้านปัจจัยค้ำจุน โดยพบว่า กลุ่มผู้มีรายได้สูง คือ รายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือนแตกต่างจากกลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อยกว่า งานวิจัยเสนอแนะว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ
กับบุคลากร โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือนและกลุ่มที่มีตำแหน่งงานที่เป็นข้าราชการ เพื่อ
จะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิผลขององค์กร 
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Abstract 
This research aims to study the personal factors that affect the work motivation of the 

personnel of the local administrative organization in Phetchabun province. The population of the 
research is the personnel of the local administrative organization in Phetchabun province. The 
research uses questionnaires to collect data from 164 respondents using convenient random 
sampling. The researcher analyzed data with basic statistical analysis, t-test, and F-test. The results 
show that (1) Most of the respondents are female, Bachelor’s degrees, age between 31-40 years 
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old, a monthly income of less than 15,000 baht, and full-time employees. As for marital status, it 
is found that the single and married status are similar in number. As for the duration of working in 
the organization, it is found that the large group is not over 20 years, (2) the mean of work 
motivation in both important aspects including the hygiene factor and the motivation factor is at 
a high level, (3) the difference of positions affect the work motivation in the motivation factor. A 
civil servant has the motivation factor difference from those of full-time employees, and (4) 
different monthly incomes have an effect on work motivation in hygiene factor, it found that the 
high-income group who receive more than 30,000 baht per month is different from those with less 
income. The research suggests that the management of the local administrative organization should 
emphasize on the motivation of their personnel especially in groups with incomes below 30,000 
baht per month and groups with civil servant positions to benefit the organization's effectiveness. 

 
Keywords :  Personal Factor,  Work Motivation,  Local Administrative Organization   

 
บทนำ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยถือเป็นองค์กรพื้นฐานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา
และความเจริญของประเทศ นอกจากนั้น ยังถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศผ่านทางนโยบายของรัฐ เช่น 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น 
โดยภาครัฐได้กระจายอำนาจรัฐลงสู่ท้องถิ่นของประเทศผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนา
และความเจริญของท้องถิ่น การดำเนินงานตามนโยบายรัฐได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของภาครัฐ 
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั่วถึงทั้งประเทศ (ชลดรินทร์ ธนะศักดิ์เจริญ และ บัณฑิตา 
อินสมบัติ, 2558; อดุลย์ ทองจำรูญ, 2556) องค์กรทุกประเภทจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที ่มีความรู้
ความสามารถและมีทักษะที่เหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงานในองค์กร เพื่อดำเนินงานให้องค์กรประสบความสำเร็จใน
การดำเนินงานตามเป้าหมาย นอกจากนั้น ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทุกส่วนยังต้องมีสภาพความพร้อมทางด้ าน
จิตใจ เพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายด้วย โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
ถือได้ว่ามีความสำคัญสูงในการปฏิบัติงานให้ได้ผลดี การจูงใจจึงถือเป็นแนวทางหรือเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญของฝ่าย
บริหารจัดการขององค์กร เพื่อใช้แรงจูงใจในการกระตุ้นให้บุคลากรขององค์กรเกิดความมุ่งมั่นและเต็มใจที่จะใช้
ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบจากองค์กร 
(บุษบา เชิดชู, 2556; ปฐมวงศ์ สีหาเสนา, 2557; อดุลย์ ทองจำรูญ, 2556) ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นมากต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบ
ผลสำเร็จตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐ (ชลดรินทร์ ธนะศักดิ์ เจริญ และ บัณฑิตา อินสมบัติ, 2558) 
งานวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนของฝ่ายบริหารองค์กร โดยงานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถือเป็นเขตพื้นที่พันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์กร โดยใช้ทฤษฎีของ 

Hertzberg เป็นหลักสำคัญของการศึกษา โดยมีงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี ้ทั้ งจากในประเทศและ
ต่างประเทศหลายงาน มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

แรงจูงใจในการทำงาน 
การสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงานให้เกิดขึ้นกับพนักงานขององค์กรส่งผลดีต่อผลการ

ปฏิบัติงานและความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร (ชลดรินทร์ ธนะศักดิ์เจริญ และ บัณฑิตา อินสมบัติ,  2558; 
Islam, Mahajan, & Datta, 2012; Rahman, Uddin, & Mia, 2012) แรงจูงใจเป็นปัจจัยกระตุ้นและชักนำให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมต่างๆออกมา ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะนำไปสู่การเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือเกิดผลตาม  
สิ่งที่บุคคลนั้นๆต้องการ (เฉลิม สุขเจริญ, 2557; ชลดรินทร์ ธนะศักดิ์เจริญ และ บัณฑิตา อินสมบัติ, 2558) โดย
แรงจูงใจของบุคคลจะประกอบด้วยแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก (ชลดรินทร์ ธนะศักดิ์เจริญ และ บัณฑิตา 
อินสมบัติ, 2558; Parreno, 2016) ความหมายของ “แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน” คือ การที่บุคคลมีความปรารถนา
หรือความต้องการที่จะปฏิบัติงานให้เกิดความสำเร็จ โดยสิ่งดังกล่าวจะเกิดจากความพึงพอใจภายในตัวบุคคล  
(เฉลิม สุขเจริญ, 2557; อดุลย์ ทองจำรูญ, 2556) ทฤษฎีแรงจูงใจของ Hertzberg ระบุว่า แรงจูงใจประกอบด้วย  
2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene factor) ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โอกาสความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ลักษณะของอาชีพ สภาพการทำงาน นโยบายการบริหาร ความมั่นคงในการทำงาน 
การบังคับบัญชา และ (2) ปัจจัยจูงใจ (Motivation factor) ซึ่งได้แก่ ความสำเร็จในการทำงาน การได้รับการ
ยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า ลักษณะของงาน (เฉลิม สุขเจริญ, 2557; นลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558; 
ชลดรินทร์ ธนะศักดิ์เจริญ และ บัณฑิตา อินสมบัติ, 2558; ปฐมวงศ์ สีหาเสนา, 2557; อดุลย์ ทองจำรูญ, 2556; 
Islam, Mahajan, & Datta, 2012) งานวิจัยครั้งนี้ใช้ตัวแปรแรงจูงใจตามทฤษฎีของ Hertzberg โดยแรงจูงใจมี 
สองด้านหลัก ได้แก่ แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนและแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ  

งานวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจ 
งานวิจัยของ นงค์นุช จันทร (2556) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน

ตำบลในอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย พบว่า แรงจูงใจของพนักงานในองค์การอยู่ในระดับมาก และปัจจัย
ส่วนบุคลด้านเพศและอายุของพนักงานในองค์การไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยส่วน
บุคคลด้านการศึกษา รายได้ และตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ด้านงานวิจัย
ของ ชลศิริ จันทร (2554) ซึ่งศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอพราน
กระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ และตำแหน่งงานที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจ
โดยรวมที่ต่างกัน แต่เมื่อศึกษาเฉพาะด้านของแรงจูงใจ กลับพบว่าแรงจูงใจในด้านลักษณะงานมีความต่างกัน  
ในระหว่างเพศชายและหญิง และระหว่างพนักงานที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีและพนักงานที่จบการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี ส่วนงานวิจัยของ สุทธิศักดิ์ นาคบำรุง (2554) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเขตอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พบว่า แรงจูงใจของพนักงานเทศบาลจะขึ้นกับปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
รายได้และตำแหน่งงาน เนื่องจากพนักงานรายได้และตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อแรงจู งใจที่ต่างกัน แต่
งานวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ การศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในองค์กร
ไม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของ อรกัญญา อย่างสวย (2557) ซึ่งศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาล
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จังหวัดนครพนม ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศและประเภทของบุคลากรที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจใน
ภาพรวมที่ต่างกัน ด้านงานวิจัยของ ชลดรินทร์ ธนะศักดิ์เจริญ และ บัณฑิตา อินสมบัติ (2558) ศึกษาแรงจูงใจใน
การทำงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  
การศึกษา รายได้ต่อเดือน ตำแหน่งงาน และประสบการณ์ในการทำงาน มีแรงจู งใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
ส่วนงานวิจัยของ บุษบา เชิดชู (2556) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ ตำแหน่งงาน และรายได้ ไม่มีผลต่อแรงจูงใจที่แตกต่างกัน แต่
ระดับการศึกษาของพนักงานที่ต่างกัน มีแรงจูงใจที่แตกต่างกัน นอกจากนั้น งานวิจัยของ ปฐมวงศ์ สีหาเสนา (2557) 
ที่ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลค่ายเนินวง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า ปัจจั ย
ส่วนบุคคลทุกด้าน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือน และตำแหน่งงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่าง
กัน  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยปัจจัยส่วนบุคคลที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ ตำแหน่ง
งาน และระยะเวลาทำงาน (ดังแสดงในกรอบแนวคิดของการวิจัยในภาพที่ 1) 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ ตาม

ภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์

ทางสถิติ งานวิจัยศึกษาประชากรที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรของงานวิจัย คือ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย 

ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในหน่วยต่างๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้วิจัยไม่ทราบ
จำนวนประชากรที่แน่ชัด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสุ่มเลือกตามสะดวกในระดับตำบล จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านโตก องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า และองค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าเลา หลังจากนั้น ผู้วิจัยสุ่มเก็บข้อมูลงานวิจัยแบบตามสะดวก (Convenience sampling) จากตัวอย่างที่
เป็นบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละตำบลที่เลือกมา โดยแจกแบบสอบถามให้บุคลากรที่มีความพร้อม
และสะดวกในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมา จำนวน 164 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือของงานวิจัย คือ แบบสอบถามที่พัฒนาโดยผู้วิจัยเองและจากการทบทวนงานวิจัยที่เคยทำก่อน

หน้าจากทั้งในและต่างประเทศ เนื้อหาของแบบสอบถาม ประกอบด้วย ตัวแปรสำคัญ 3 ตัวแปรหลัก ได้แก่ ปัจจัย
ส่วนบุคคล แรงจูงใจในด้านปัจจัยค้ำจุน และแรงจูงใจในด้านปัจจัยจูงใจ ดังแสดงข้อคำถามและแหล่งอ้างอิงไว้ตาม
ตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ข้อคำถามและสัญลักษณ์ในแบบสอบถาม 

ตัวแปร ตัวอย่างของข้อคำถาม ท่ีมา 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ต่อเดือน 
ตำแหน่งงาน และระยะเวลาที่ทำงานในองค์กร 

ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง 

แรงจูงใจในด้าน
ปัจจัยค้ำจุน (HYG) 

ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 14 ข้อ ตัวอย่าง คำถาม
เกี ่ยวกับด้านนโยบายการบริหารองค์กร ด้านค่าจ้างและ
ผลตอบแทน ด้านสภาพในการทำงาน และด้านความมั่นคงใน
การทำงาน เป็นต้น 

ปรับจากงานวิจัยของ 
เฉลิม สุขเจริญ (2557) 
และ Islam, Mahajan, 
and Datta (2012) 

แรงจูงใจในด้าน
ปัจจัยจูงใจ (MOT) 

ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ ตัวอย่าง คำถาม
เกี่ยวกับด้านความสำเร็จในงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้าน
ความรับผิดชอบในการทำงาน ด้านงานที่สร้างสรรค์ท้าทาย 
เป็นต้น 

ปรับจากงานวิจัยของ
เฉลิม สุขเจริญ (2557) 
และ Islam, Mahajan, 
and Datta (2012) 

 
แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นได้ตรวจสอบความตรง (Validity test) จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจำนวน 

3 ท ่าน ได ้ค ่า Item-Objective Congruence (IOC) เท ่าก ับ 1 และทดสอบความเช ื ่อม ั ่น (Reliability test)  
ของแบบสอบถามก่อนวิจัย จำนวน 30 ชุด ด้วยสถิติ Cronbach’s Alpha ได้ค่าที่เหมาะสมทุกตัวแปร คือ เกิน 0.7 
นั่นคือ แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุน มีค่าเท่ากับ 0.89 และแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุน มีค่าเท่ากับ 0.96 ถือว่าแบบสอบถาม 
มีความเหมาะสมในการนำไปเก็บข้อมูลต่อไป (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014)   
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงและความน่าเชื่อถือของ

แบบสอบถามแล้ว ด้วยวิธีการสุ่มแบบตามสะดวก โดยเก็บข้อมูลกับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมา จำนวน 164 คน 

สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิ ติ  

t-test และ F-test โดยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลและตัว
แปรสำคัญอื่นๆ ของงานวิจัย เกณฑ์ประเมินผลของค่าเฉลี่ยของตัวแปรแสดงในตารางที่ 2  

 
ตารางท่ี 2 เกณฑ์การประเมินผลของค่าเฉลี่ยของตัวแปรสำคัญ 

ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การประเมินผล 

4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 
1.00 – 1.80 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย  
ผลวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
ผลวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของงานวิจัยครั้งนี้แสดงในตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจำนวน 

164 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนมากมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ด้าน
สถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า สถานภาพโสดและสมรสมีจำนวนใกล้เคียงกัน ด้านรายได้ต่อเดือน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม งานวิจัยพบว่า กลุ่มใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 36 มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท
ต่อเดือน รองลงมา ร้อยละ 28 มีรายได้ต่อเดือนอยู ่ในช่วง 15,001 ถึง 20,000 บาท ตำแหน่งงานของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจำ ส่วนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร พบว่า มีสองกลุ่มที่มีร้อยละเท่ากัน
ที่ร้อยละ 32.9 คือ ระยะเวลาทำงานต่ำกว่า 5 ป ีและ ระยะเวลาทำงานระหว่าง 11-20 ป ี 

 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตัวแปร จำนวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 

หญิง 
66 
98 

40.2 
59.8 

การศึกษา 
 

มัธยม หรือ ปวช. 
อนุปริญญา หรือ ปวส. 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโทขึ้นไป 

14 
17 
98 
35 

8.5 
10.4 
59.8 
21.3 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
ตัวแปร จำนวน ร้อยละ 

อายุ ต่ำกว่า 31 ป ี
31 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 
51 - 60 ปี 

39 
73 
42 
10 

23.8 
44.5 
25.6 
6.1 

สถานภาพ โสด 
สมรส 
หย่า 

75 
76 
13 

45.7 
46.3 
7.9 

รายได้ต่อเดือน 
 

น้อยกว่า 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 

30,001 บาทขึ้นไป 

59 
46 
34 
16 
9 

36.0 
28.0 
20.7 
9.8 
5.5 

ตำแหน่งงาน พนักงานประจำ 
ลูกจ้างชั่วคราว 

ข้าราชการ 

100 
62 
2 

61.0 
37.8 
1.2 

ระยะเวลาที่ทำงานใน
องค์กร 

ต่ำกว่า 5 ปี 
5 – 10 ป ี
11 – 20 ปี 

มากกว่า 20 ปี 

54 
48 
54 
8 

32.9 
29.3 
32.9 
4.9 

  
ส่วนผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรสำคัญของงานวิจัยทั้งในปัจจัยด้านแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงในตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจทั้งสองด้าน
สำคัญ คือ ด้านปัจจัยค้ำจุนและด้านปัจจัยจูงใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงถึงระดับปัจจัยด้านแรงจูงใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่มากทุกด้าน  

 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์สถิติพรรณนาของตัวแปรสำคัญ 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 
HYG ภาพรวม 3.84 0.55 ระดับมาก 
MOT ภาพรวม 3.87 0.52 ระดับมาก 

 
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย  
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในตัวแปรของงานวิจัยครั้งนี้ แสดงในตารางที่ 5-9 โดยค่าเฉลี่ย

ของแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจของตัวแปรเพศ คือ เพศชายมีค่าเฉลี่ย 3.94 (SD = 0.56) อยู ่ในระดับมาก และ 
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เพศหญิงอยู่มีค่าเฉลี่ย 3.82 (SD = 0.48) อยูใ่นระดับมาก ส่วนค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนของตัวแปรเพศ 
คือ เพศชายมีค่าเฉลี่ย 3.88 (SD = 0.66) อยู่ในระดับมาก และเพศหญิงอยู่มีค่าเฉลี่ย 3.82 (SD = 0.47) อยู่ในระดับ
มาก ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย แยกตามเพศ ในตารางที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจทั้งสองด้านใน
เพศชายสูงกว่าในเพศหญิงเล็กน้อย และผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า เพศที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อ
แรงจูงใจที่ต่างกันทั้งสองด้าน  

 
ตารางท่ี 5 ผลวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย แยกตามเพศ 

ตัวแปร จำนวน ค่าเฉลี่ย 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of 
Means 

F Sig. t df Sig. 

MOT 
ชาย 66 3.94 

1.12 0.29 1.42 162.00 0.16 
หญิง 98 3.82 

HYG 
ชาย 66 3.88 

5.07 0.03 0.66 108.50 0.51 
หญิง 98 3.82 
 
ค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจในกลุ่มต่างๆในตัวแปรอายุ คือ อายุต่ำกว่า 31 ปีมีค่าเฉลี่ย 3.93  

(SD = 0.47) อยู่ในระดับมาก อายุ 31-40 ปีมีค่าเฉลี่ย 3.95 (SD = 0.53) อยู่ในระดับมาก อายุ 41-50 ปีมีค่าเฉลี่ย 
3.69 (SD = 0.49) อยู่ในระดับมาก และอายุ 51-60 ปีมีค่าเฉลี่ย 3.86 (SD = 0.58) อยู่ในระดับมาก ส่วนค่าเฉลี่ย
ของแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนในกลุ่มต่างๆในตัวแปรอายุ คือ อายุต่ำกว่า 31 ปีมีค่าเฉลี่ย 3.90 (SD = 0.45) อยู่ใน
ระดับมาก อายุ 31-40 ปีมีค่าเฉลี่ย 3.93 (SD = 0.52) อยู่ในระดับมาก อายุ 41-50 ปีมีค่าเฉลี่ย 3.66 (SD = 0.68) 
อยู่ในระดับมาก และอายุ 51-60 ปีมีค่าเฉลี่ย 3.81 (SD = 0.43) อยู่ในระดับมาก ก่อนการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย แยกตามอายุ ผู้วิจัยได้ทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนของข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ Levene’s 
test ซึ ่งพบว่า ความแปรปรวนของข้อมูลไม่มีความแตกต่างกัน (Levene statistics: MOT = 0.523, p >.05;  
HYG = 1.774, p >.05) ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย แยกตามอายุ แสดงในตารางที่ 6 โดยพบว่า 
อายุที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจที่ต่างกันทั้งสองด้าน  

 
ตารางท่ี 6 ผลวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย แยกตามอายุ 

Variables Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
MOT Between Groups 2.015 3 .672 

2.590 .055 Within Groups 41.481 160 .259 
Total 43.495 163  

HYG Between Groups 2.061 3 .687 
2.297 .080 Within Groups 47.863 160 .299 

Total 49.924 163  
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ค่าเฉลี ่ยของแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจในกลุ ่มต่างๆ  ในตัวแปรสถานภาพ คือ โสดมีค่าเฉลี ่ย 3.88  
(SD = 0.47) อยู่ในระดับมาก สมรสมีค่าเฉลี่ย 3.83 (SD = 0.57) อยู่ในระดับมาก และหย่าร้าง/แยกกันอยู่มีค่าเฉลี่ย 
4.02 (SD = 0.40) อยู่ในระดับมาก ส่วนค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนในกลุ่มต่างๆ ในตัวแปรสถานภาพ คือ 
โสดมีค่าเฉลี่ย 3.88 (SD = 0.49) อยู่ในระดับมาก สมรสมีค่าเฉลี่ย 3.78 (SD = 0.63) อยู่ในระดับมาก และหย่าร้าง/
แยกกันอยู่มีค่าเฉลี่ย 3.98 (SD = 0.33) อยู่ในระดับมาก การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย แยกตามสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนของข้อมูลด้วยวิธี Levene’s test พบว่า 
ความแปรปรวนของข้อมูลไม่มีความแตกต่างกัน (Levene statistics: MOT = 2.708, p >.05; HYG = 2.580,  
p >.05) ด้านผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย แยกตามสถานภาพ แสดงในตารางที่ 7 พบว่า สถานภาพที่
ต่างกัน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจที่ต่างกันทั้งสองด้าน  

 
ตารางท่ี 7 ผลวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย แยกตามสถานภาพ 

Variables Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
MOT Between Groups .387 2 .193 

.722 .487 Within Groups 43.109 161 .268 
Total 43.495 163   

HYG Between Groups .639 2 .320 
1.044 .354 Within Groups 49.285 161 .306 

Total 49.924 163   
 
ค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจในกลุ่มต่างๆ ในตัวแปรการศึกษา คือ มัธยมหรือ ปวช. มีค่าเฉลี่ย 3.69  

(SD = 0.77) อยู่ในระดับมาก อนุปริญญาหรือ ปวส. มีค่าเฉลี่ย 3.98 (SD = 0.52) อยู่ในระดับมาก ปริญญาตรีมี
ค่าเฉลี่ย 3.88 (SD = 0.49) อยู่ในระดับมาก และปริญญาโทขึ้นไปมีค่าเฉลี่ย 3.85 (SD = 0.49) อยู่ในระดับมาก ส่วน
ค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนในกลุ่มต่างๆ ในตัวแปรการศึกษา คือ มัธยมหรือ ปวช. มีค่าเฉลี่ย 3.77 (SD = 0.67)  
อยู่ในระดับมาก อนุปริญญาหรือ ปวส. มีค่าเฉลี่ย 3.94 (SD = 0.57) อยู่ในระดับมาก ปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ย 3.83 
(SD = 0.52) อยู่ในระดับมาก และปริญญาโทขึ้นไปมีค่าเฉลี่ย 3.86 (SD = 0.60) อยู่ในระดับมาก การวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย แยกตามการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวน
ของข้อมูลด้วยวิธี Levene’s test พบว่า ความแปรปรวนของข้อมูลต่อแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนไม่มีความแตกต่างกัน  
(Levene statistics: HYG = 0.947, p >.05) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย แยกตามสถานภาพต่อ
แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุน แสดงในตารางที่ 8 พบว่า สถานภาพที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจที่ต่างกันในด้านปัจจัยค้ำจุน 

 
ตารางท่ี 8 ผลวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ แยกตามการศึกษา 

Variables Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
MOT Between Groups .240 3 .080 

.258 .855 Within Groups 49.684 160 .311 
Total 49.924 163   
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ส่วนผลการทดสอบความแตกต่างความแปรปรวนของข้อมูลต่อแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจด้วยวิธี Levene’s 
test พบว่า ความแปรปรวนของข้อมูลมีความแตกต่างกัน (Levene statistics: MOT = 2.966, p <.05) ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแยกตามการศึกษาต่อแรงจูงใจในด้านปัจจัยจูงใจด้วยวิธี Welch’s test 
ซึ่งผลวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า การศึกษาที่ต่างกันไม่มีผลต่อแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจที่ต่างกัน (Welch statistics: 
MOT = 0.521, p>.05) 

ค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจในกลุ่มต่างๆ ในตัวแปรรายได้ต่อเดือน คือ ต่ำกว่า 15,000 บาท 
มีค่าเฉลี่ย 3.82 (SD = 0.52) อยู่ในระดับมาก 15,001-20,000 บาท มีค่าเฉลี่ย 3.95 (SD = 0.55) อยู่ในระดับมาก 
20,001-25,000 บาท มีค ่าเฉล ี ่ย 3.87 (SD = 0.47) อยู ่ ในระดับมาก 25,001-30,000 บาท มีค ่าเฉล ี ่ย 3.76  
(SD = 0.46) อยู่ในระดับมาก และมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย 4.01 (SD = 0.62) อยู่ในระดับมาก ส่วน
ค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนในกลุ่มต่างๆ ในตัวแปรรายได้ต่อเดือน คือ ต่ำกว่า 15,000 บาท มีค่าเฉลี่ย 3.79  
(SD = 0.46) อยู่ในระดับมาก 15,001-20,000 บาท มีค่าเฉลี่ย 3.95 (SD = 0.52) อยู่ในระดับมาก 20,001-25,000 บาท  
มีค่าเฉลี่ย 3.75 (SD = 0.59) อยู่ในระดับมาก 25,001-30,000 บาท มีค่าเฉลี่ย 3.68 (SD = 0.77) อยู่ในระดับมาก 
และมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย 4.27 (SD = 0.45) อยู่ในระดับมากที่สุด การวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย แยกตามรายได้ต่อเดือน ผลการทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนของข้อมูลด้วยวิธี Levene’s 
test พบว่า ความแปรปรวนของข้อมูลไม่มีความแตกต่างกัน (Levene statistics: MOT = 0.524, p >.05; HYG = 
0.846, p >.05) ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย แยกตามรายได้ต่อเดือนต่อไป ซึ่งผลวิเคราะห์แสดงใน
ตารางที่ 9 พบว่า รายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในด้านปัจจัยจูงใจ แต่มีผลต่อแรงจูงใจในด้านปัจจัยค้ำจุน  
(F = 2.544, p = .042) ผ ู ้ว ิจ ัยได้ว ิเคราะห์ค ู ่ของข้อมูลด้านรายได้ต ่อเดือนด้วยวิธ ี LSD (Least Significant 
Difference) พบว่า กลุ่มผู้มีรายได้สูง คือ รายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนที่แตกต่าง
จากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกว่า คือ รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท และรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท 

 
ตารางท่ี 9 ผลวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย แยกตามรายได้ต่อเดือน 

Variables Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
MOT Between Groups .852 4 .213 

.794 .531 Within Groups 42.644 159 .268 
Total 43.495 163   

HYG Between Groups 3.002 4 .751 
2.544 .042* Within Groups 46.922 159 .295 

Total 49.924 163   
หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจในกลุ่มต่างๆ ในตัวแปรตำแหน่งงาน คือ พนักงานประจำ มีค่าเฉลี่ย 
3.94 (SD = 0.50) อยู่ในระดับมาก ลูกจ้างชั่วคราว มีค่าเฉลี่ย 3.78 (SD = 0.52) อยู่ในระดับมาก และข้าราชการ 
มีค่าเฉลี่ย 3.20 (SD = 0.28) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนในกลุ่มต่างๆ ในตัว
แปรตำแหน่งงาน คือ พนักงานประจำมีค่าเฉลี่ย 3.89 (SD = 0.59) อยู่ในระดับมาก ลูกจ้างชั่วคราว มีค่าเฉลี่ย 3.78 
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(SD = 0.47) อยู่ในระดับมาก และข้าราชการมีค่าเฉลี่ย 3.21 (SD = 0.30) อยู่ในระดับปานกลาง การวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย แยกตามตำแหน่งงาน ผลการทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนของข้อมูลด้วยวิธี 
Levene’s test พบว่า ความแปรปรวนของข้อมูลไม่มีความแตกต่างกัน (Levene statistics: MOT = 0.511,  
p >.05; HYG = 0.695, p >.05) ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแยกตามตำแหน่งงาน ผลวิเคราะห์
แสดงในตารางที่ 10 พบว่า ตำแหน่งงานที่ต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในด้านปัจจัยจูงใจ (F = 3.481, p = .033) แต่ 
ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในด้านปัจจัยค้ำจุน ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์คู ่ของข้อมูลด้านตำแหน่งงานด้วยวิธี LSD พบว่า  
กลุ่มข้าราชการมีแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจแตกต่างจากกลุ่มพนักงานประจำ  

 
ตารางท่ี 10 ผลวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย แยกตามตำแหน่งงาน 

 Variables Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
MOT Between Groups 1.803 2 .901 

3.481 .033* Within Groups 41.693 161 .259 
Total 43.495 163   

HYG Between Groups 1.282 2 .641 
2.122 .123 Within Groups 48.642 161 .302 

Total 49.924 163   
หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจในกลุ่มต่างๆ ในตัวแปรระยะเวลาในการทำงาน คือ ทำงานต่ำกว่า  

5 ปี มีค่าเฉลี่ย 3.97 (SD = 0.51) อยู่ในระดับมาก ทำงาน 6-10 ปี มีค่าเฉลี่ย 3.83 (SD = 0.56) อยู่ในระดับมาก 
ทำงาน 11-20 ปี มีค่าเฉลี่ย 3.81 (SD = 0.48) อยู่ในระดับมาก และทำงาน 21 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย 3.93 (SD = 
0.50) อยู่ในระดับมาก ส่วนค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนในกลุ่มต่างๆ ในตัวแปรระยะเวลาในการทำงาน คือ 
ทำงานต่ำกว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ย 3.93 (SD = 0.49) อยู่ในระดับมาก ทำงาน 6-10 ปี มีค่าเฉลี่ย 3.81 (SD = 0.62) อยู่
ในระดับมาก ทำงาน 11-20 ปี มีค่าเฉลี่ย 3.76 (SD = 0.54) อยู่ในระดับมาก และทำงาน 21 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย 
4.02 (SD = 0.63) อยู่ในระดับมาก การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย แยกตามระยะเวลาในการทำงานใน
องค์กรของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนของข้อมูลด้วยวิธี Levene’s test 
พบว่า ความแปรปรวนของข้อมูลไม่มีความแตกต่างกัน (Levene statistics: MOT = 0.810, p >.05; HYG = 
0.616, p >.05) ด้านผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย แยกตามระยะเวลาในการทำงาน แสดงในตารางที่ 
11 พบว่า ระยะเวลาในการทำงานที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจที่ต่างกันทั้งสองด้าน 

 
ตารางท่ี 11 ผลวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย แยกตามระยะเวลาที่ทำงาน 

 Variables Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
MOT Between Groups .857 3 .286 

1.072 .363 Within Groups 42.639 160 .266 
Total 43.495 163   
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 
 Variables Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

HYG Between Groups 1.079 3 .360 
1.178 .320 Within Groups 48.846 160 .305 

Total 49.924 163   
 

การอภิปรายผล  
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยปัจจัยส่วนบุคคลที่ผู้วิจัยนำมาศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
รายได้ต่อเดือน ตำแหน่งงาน และระยะเวลาที่ทำงานในองค์กร ส่วนปัจจัยแรงจูงใจนั้น ผู้วิจัยแยกศึกษาองค์ประกอบ
สำคัญสองด้านของแรงจูงใจ ได้แก่ ปัจจัยค้ำจุนและปัจจัยจูงใจ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานทั้งสองด้านของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจ
ในแต่ละด้านโดยแยกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้านเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร  
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนและตำแหน่งงานของบุคลากรดังกล่าวที่
แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบว่า กลุ่มผู้มีรายได้สูง คือ รายได้มากกว่า 30,000 
บาทต่อเดือน มีแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนที่แตกต่างจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกว่า และตำแหน่งงานในกลุ่มข้าราชการมี
แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจแตกต่างจากตำแหน่งงานในกลุ่มพนักงานประจำ จากผลวิจัยในด้านรายได้ต่อเดือนที่มีผล
ต่อแรงจูงใจที่ต่างกัน เป็นไปได้ว่า พนักงานที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือนมีความพร้อมในชีวิตมากกว่า  
ทำให้ระดับแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานอยู่ในระดับที่ สูงมากกว่าบุคลากรที่มีรายได้ต่ำ
กว่า ส่วนผลวิจัยในด้านตำแหน่งงานที่มีผลต่อแรงจูงใจที่ต่างกัน บุคลากรที่เป็นพนักงานประจำมีค่าเฉลี่ยแรงจูงใจ  
สูงกว่าบุคลากรที่เป็นข้าราชการ เป็นไปได้ว่า พนักงานประจำได้ปฏิบัติงานในส่วนของงานที่มีพึงพอใจสูงและ
จำเพาะมากกว่ากลุ่มข้าราชการที่อาจมีภาระงานที่หลากหลายมากกว่า อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเด็นนี้ เนื่องจากจำนวนของบุคลากรในกลุ่มข้าราชการมีจำนวนน้อยเพียง 2 รายที่ตอบแบบสอบถามเท่านั้น  
ผลวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าหลายงานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยของ  สุทธิศักดิ์ นาคบำรุง (2554) ที่ศึกษา
พบว่า แรงจูงใจของพนักงานเทศบาลจะขึ้นกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้และตำแหน่งงาน นั่นคือ พนักงานรายได้
และตำแหน่งงานที่แตกต่างกันจะมีผลต่อแรงจูงใจที่ต่างกัน งานวิจัยของ  ปฐมวงศ์ สีหาเสนา (2557) ที่ศึกษาพบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านรายได้ต่อเดือนและตำแหน่งงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และงานวิจัยของ 
นงค์นุช จันทร (2556) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้และตำแหน่งงานมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์การอย่างมีนัยสำคัญ โดยรายได้และตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่าง
กัน 

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้  
ผู้วิจัยเสนอแนะว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจใน

การทำงานกับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน
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และกลุ่มที่มีตำแหน่งงานที่เป็นข้าราชการ ควรจะทำความเข้าใจในบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มที่
มีลักษณะดังกล่าวว่า มีความต้องการอะไรบ้างในการทำงานและการดำเนินชีวิต อะไรบ้างที่ทำให้บุคลากรกลุ่มนี้มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส ำเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กร ซึ ่งการพิจารณาในรายละเอียดดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานและความสำเร็จขององค์กร สำหรับแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในอนาคต ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
ในประเด็นปัจจัยส่วนบุคคลด้านตำแหน่งงานที่มีผลต่อแรงจูงใจที่ต่างกัน เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีจำนวนของ
บุคลากรในกลุ่มข้าราชการน้อยเกินไป หากได้ใช้จำนวนที่มากขึ้นในการศึกษาและการเปรียบเทียบระหว่างแต่ละ
กลุ่มขอตำแหน่งงาน อาจทำให้การสรุปผลวิจัยในประเด็นนี้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มุ ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเองกับภาวะผู้นำของกลุ่มผู้น ำนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชากรของงานวิจัย คือ นักศึกษาที ่ทำงานบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ซึ่งได้แก่ นักศึกษาที่ทำงานในสภานักศึกษามหาวิทยาลัยและสโมสรของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ งานวิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างจำนวน 148 คน ด้วยวิธีสุ่มแบบตามสะดวก 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษาที่
ทำงานบริหารในมหาวิทยาลัยมีลักษณะที่เด่นชัดของภาวะผู้นำมุ่งสายกลางและภาวะผู้นำมุ่งทีม (2) ตัวแปรการ
พัฒนาตนเองทุกด้านมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางถึงสูง (3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรการพัฒนา
ตนเองทุกด้านมีนัยสำคัญทางสถิติกับภาวะผู้นำมุ่งสายกลางและภาวะผู้นำมุ่งทีมที่ระดับปานกลางถึงสูง และ (4) การ
พัฒนาตนเองด้านกำหนดเป้าหมายมีความสัมพันธ์ในระดับสูงทั้งกับภาวะผู้นำมุ่งสายกลางและภาวะผู้นำมุ่งทีม ส่วน
การพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับภาวะผู้นำมุ่งทีม งานวิจัยเสนอแนะว่า ผู้บริหารคณะ
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับภาวะผู้นำของนักศึกษาในสถาบันและช่วยสนับสนุนให้เกิดโอกาสใน
การพัฒนาตนเองของกลุ่มผู้นำนักศึกษา ซึ่งถือเป็นพันธกิจที่สำคัญด้านหนึ่งของสถาบันการศึกษา  

 
คำสำคัญ :  การพัฒนาตนเอง  ภาวะผู้นำ  กลุ่มผู้นำนักศึกษา  
 

Abstract 
This research aims to study the relationship between self-development and leadership of 

student leaders in Phetchabun Rajabhat University. The population of the research is students who 
work in administration at Phetchabun Rajabhat University, which are students working in the 
university student council and clubs of various faculties in Phetchabun Rajabhat University. The 
research uses questionnaires to collect data from 148 people by using convenient random 
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sampling. The data were analyzed using descriptive statistical analysis and correlation analysis. The 
results showed that (1) the results of the research revealed that (1) The group of student leaders 
who worked in the administration had distinct characteristics of middle-of-the-road leadership and 
team-based leadership, (2) there were moderate to high levels of self-development variables in 
every aspect, (3) ) the correlation coefficient of all aspects of self-development variables were 
statistically significant with middle-of-the-road leadership and team-based leadership at moderate 
to high levels, and (4) self-development in the area of goal setting has a high level of relationship 
with both middle-of-the-road leadership and team-based leadership. As for self-development in 
learning, there is a high level of relationship with team-based leadership. Research suggests that 
Faculty administrators and university administrators should focus on the leadership of students in 
the institution and help support the opportunities for self-development of student leaders, which 
is considered an important mission of the educational institution. 

 
Keywords :  Self Development,  Leadership,  Student Leader Group   
 

บทนำ  
ประเทศจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในการทำงานและภาวะผู้นำ เพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศให้

เจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความพร้อมในการแข่งขันในระดับโลก ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัย
สำคัญในการขับเคลื ่อนประเทศให้ไปสู ่ เป ้าหมายการพัฒนาความเจริญและความสามารถในการแข่งขัน 
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศมีบทบาทสำคัญในการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในส่วนของ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เพื่อจบไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต การจัดการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษามีความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาบุคลากรของประเทศในประเด็นดังกล่าว 
นอกจากนั้น สถาบันอุดมศึกษายังถือเป็นแหล่งการพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษาที่ใช้เวลาอื่นที่นอกเหนือจากชั่วโมง
การเร ียนการสอนมาทำกิจกรรมในองค์การนักศึกษาหรือการทำกิจกรรมต่างๆตามสโม สรนักศ ึกษาใน
สถาบันการศึกษา สิ่งเหล่านี้ช่วยพัฒนาความสามารถและทักษะของนักศึกษาในหลานด้าน เช่น ด้านภาวะผู้นำ เป็น
ต้น (มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, 2549; รภัสศา พิมพา, 2557; รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ, 2555) กิจกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาถือได้ว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตของนักศึกษาอย่างมาก เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวช่วย
เสริมสร้างวุฒิภาวะทางความคิด อารมณ์ และสติปัญญาของนักศึกษา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิดและ
จิตใจที่ดีงามและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตของนักศึกษาในอนาคต (จักรี ต้นเชื้อ, 2555) ผู้นำนักศึกษา
เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนงานกิจการนักศึกษาของสถาบันการศึกษา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษา หากผู้นำนักศึกษาขาดทักษะด้านภาวะผู้นำในการบริหารงานกิจการนักศึกษา ย่อมส่งผลต่อการ
บริหารกิจการนักศึกษาของสถาบันการศึกษา (ทวี ควรผล และ ช่อเพชร เบ้าเงิน, 2558) ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึง
ควรส่งเสริมให้นักศึกษาในสถาบันมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อทั้งตัวนักศึกษา ต่อสถาบันการศึกษา และต่อประเทศ (ธัญวิทย์ ศรีจันทร์ สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ 
และ ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2559) งานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการพัฒนาตนเองกับภาวะ
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ผู้นำของกลุ่มผู้นำนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งการพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษาถือเป็นหนี่งใน
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างและพัฒนานักศึกษาไปเป็นกำลังของการพัฒนาความเจริญ
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และประเทศไทยในอนาคต  

 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยครั้งนี้ได้เน้นการใช้แนวคิดสองเรื่อง ได้แก่ แนวคิดด้านการพัฒนาตนเองของ Megginson and 

Pedler (1992) และใช้แนวคิดภาวะผู้นำจากตัวแบบที่พัฒนาโดย Blake and Mouton (1992) เป็นแนวทางของ
การวิจัย และผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากทั้งในและต่างประเทศ รายละเอียด ดังนี้ 

การพัฒนาตนเอง 
การพัฒนาตนเองของนักศึกษาในวัยเรียนมีความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่

จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เมื่อนักศึกษาได้ฝึกอบรมอย่างเหมาะสม จะส่งผลให้เกิดความสามารถและทักษะในการ
สื่อสารที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดีขึ้น รวมถึงมุมมองทางความคิดส่วนบุคคลจะดีมากขึ้นด้วย (Cord & 
Clements, 2010) การพัฒนาตนเอง หมายถึง การปฏิบัติที่ทำให้เกิดความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะ
ต่างๆที่สำคัญต่อตนเอง ทั้งนี้ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตน โดยการอาศัยวิธีการ กระบวนการ 
และขั้นตอนต่างๆ ซึ่งอาจกระทำด้วยตนเองโดยตรงหรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กรก็ได้ (อัจศรา ประเสริฐสิน, 
2556) การพัฒนาตนเองเป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตน เป็นการสะสมความรู้ในตนเอง ถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น (วรรณวิสา แย้มเกตุ, 2558) การพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมจะนำไปสู่ความสุขและความภูมิใจใน
ตนเองของนักศึกษาในสถาบันการศึกษา (Kaesornsamut et al., 2011) Megginson and Pedler (1992) ได้
นำเสนอกระบวนการพัฒนาตนเอง ในลักษณะต่างๆหลายลักษณะ ได้แก่ บุคคลต้องปรารถนาในการเรียนรู้ บุคคล
ต้องวินิจฉัยตนเอง บุคคลต้องกำหนดเป้าหมาย บุคคลต้องแสวงหาทรัพยากรที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตนเอง บุคคล
ต้องรู้จักจัดการด้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง บุคคลต้องมีความอดทนและมีความพยายาม และบุคคลต้อง
สามารถประเมินผลตนเองได้ (วรรณวิสา แย้มเกตุ, 2558; อัจศรา ประเสริฐสิน, 2556) 

ภาวะผู้นำ 
ภาวะผู้นำ คือ พฤติกรรมและกระบวนการของผู้นำที่ใช้อิทธิพลอย่างเหมาะสมในการกระตุ้นและแนะนำ

การทำงานให้ผู้ร่วมงานเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร (กิตติรานีย์ ขวงพร, 2558; 
รภัสศา พิมพา, 2557) หรือ ภาวะผู้นำอาจหมายถึง การมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น 
สามารถโน้มน้าวใจ จูงใจ เพื่อให้ผู้อื่นมีความมั่งมั่นทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร (ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ์ 
และ ธีระวัฒน์ จันทึก, 2559) ลักษณะภาวะผู้นำที่ดีควรมีลักษณะสำคัญ เช่น มีความภูมิใจในตนเอง มีแรงจูงใจ  
ใฝ่สัมฤทธิ์ มีวินัยสูง มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นตนเอง เป็นต้น (ปฏิพัทธ์ ธะนะหมอก, 2552) งานวิจัยของ 
จักรี ต้นเชื้อ (2555) ที่ศึกษาภาวะผู้นำในนักศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำของนักศึกษาควรประกอบด้วย 
ด้านต่างๆ ดังนี้ คือ ด้านการสื่อสารและจูงใจ ด้านความกล้าแสดงออก ด้านความเฉลียวฉลาดและแก้ไขปัญหา  
ด้านวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ ด้านความกระตือรือร้น ด้านความเชื่ อมั่นตนเอง ด้านความรับผิดชอบและ
มุ่งมั่น ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านลุคลิกภาพ และด้านความกล้า
ในการตัดสินใจ สำหรับการศึกษาตัวแบบภาวะผู้นำนั้น ตัวแบบหนึ่งที่มีความนิยมในการนำมาประเมินภาวะผู้นำ คือ 
ตัวแบบที่พัฒนาโดย Blake and Mouton (1992) ซึ่งเป็นตัวแบบกรอบประเมินภาวะผู้นำที่แยกออกเป็นสองแกน



 
 

รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 

588 

สำคัญ ได้แก่ แกนของการมุ่งคน (Concern of people) และแกนของการมุ่งการทำงาน (Concern of production)  
จากลักษณะดังกล่าว ทำให้สามารถแบ่งภาวะผู้นำขององค์กรได้เป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ ผู้นำมุ่งงาน ผู้นำมุ่งคน ผู้นำมุ่งทีม  
ผู้นำสายกลาง และผู้นำที่ไม่ชัดเจน (Impoverished) ที่มีระดับต่ำทั้งการมุ่งงานและการมุ่งคน (Nahar, 2014)  

งานวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรในการศึกษา 
งานวิจัยของ Reichard and Johnson (2011) ระบุว่า การพัฒนาตนเองมีผลต่อภาวะผู้นำที่จะสามารถ

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้ดีทั้งการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร งานวิจัยของ 
Aymoldanovna et al. (2015) ระบุว่า ประสิทธิผลของการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษานั้น มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ภาวะผู้นำ เช่น กิจกรรมที่นักศึกษาต้องได้ฝึกปฏิบัติหรือเรียนรู้จริง การมีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติในบทบาทของผู้นำ 
เป็นต้น ด้านงานวิจัยของ Mozhgan et al. (2011) พบว่า มีปัจจัยหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของนักศึกษา 
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ประสิทธิผลในตนเอง ความเชื่อมั่นตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ ความกล้าแสดงออก 
ปัจจัยด้านประสบการณ์และการเกี่ยวข้องในกิจกรรมของสถาบันการศึกษา ความสัมพันธ์กับสถาบันและเพื่อน
นักศ ึกษา การมีตำแหน่งในการบริหารในชั ้นเร ียนหรือในสถาบันการศึกษา และปัจจ ัยส ิ ่งแวดล้อมใน
สถาบันการศึกษาที่เอื้ออำนวย ส่วนงานวิจัยของ รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ (2555) เสนอแนะว่า การพัฒนาภาวะผู้นำของ
นักศึกษา ควรดำเนินแนวทาง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ โดยการให้ความรู้ จัดอบรม และร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับผู้นำ 
ด้านความสามารถ โดยการเข้าร่วมหลักสูตรด้านกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา รวมถึงการหาที่ปรึกษาที่
แนะนำได้ ด้านบุคลิกภาพ โดยการเข้าร่วมโครงการทางด้านบุคลิกภาพ และด้านทักษะการปฏิบัติงาน โดยการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวางแผนงาน และการบริหารเวลา  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้มุ ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการพัฒนาตนเองกับภาวะผู้นำของกลุ่มผู ้นำ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ ตาม

ภาพที่ 1  

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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วิธีดำเนินการวิจัย  
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ 

ทำการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาที่ทำงานบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรของงานวิจัย คือ นักศึกษาที่ทำงานบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งได้แก่ นักศึกษาที่

ทำงานในสภานักศึกษามหาวิทยาลัยและสโมสรของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยผู้วิจัยสุ่มเก็บ
ข้อมูลจากตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ทำงานบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แบบตามสะดวก (Convenience 
random sampling) ซึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากตัวอย่างได้รวมท้ังหมด จำนวน 148 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามที่ได้รับการพัฒนาข้อคำถามมาจากงานวิจัยที่ผ่านมา โดยเนื้อหาของ

แบบสอบถาม ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ตัวแปรสำคัญ 2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรการพัฒนาตนเอง และตัวแปร
ภาวะผู้นำลักษณะต่างๆ ดังแสดงตัวอย่างข้อคำถามและแหล่งอ้างอิงไว้ตามตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ข้อคำถามและสัญลักษณ์ในแบบสอบถาม 

ตัวแปร ตัวอย่างของข้อคำถาม ท่ีมา 

ปัจจัยการพัฒนา
ตนเอง (DEVELOP) 

ใช้ตัวแบบที่เป็นแนวคิดของ Megginson and Pedler (1992) 
ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 28 ข้อ ซึ่งวัดความคิดเห็นใน
ด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียนรู้ ด้านการวินิจฉัยตนเอง ด้าน
การกำหนดเป้าหมาย ด้านการพัฒนางาน เป็นต้น 

ปรับจากงานวิจัยของ 
วรรณวิสา แย้มเกตุ 
(2558) และงานของ 
อัจศรา ประเสริฐสิน, 
(2556) 

ปัจจัยภาวะผู้นำ 
(LEADER) 

ใช้ตัวแบบที ่เป็นแนวคิดของ Blake and Mouton (2011) 
ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 25 ข้อ ซึ่งวัดความคิดเห็นใน
ภาวะผู้นำลักษณะต่างๆ เช่น ภาวะผู้นำมุ่งงาน ภาวะผู้นำมุ่ง
คน ภาวะผู้นำสายกลาง เป็นต้น 

ปรับจากงานวิจัยของ 
Nahar (2014) 

 
แบบสอบถามที่ผู ้วิจ ัยได้พัฒนาขึ ้นนำไปตรวจสอบความตรง (Validity test) จากผู ้ทรงคุณวุฒิและ

ผู ้เช ี ่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ได้ค่า Item-Objective Congruence (IOC) เท่ากับ 1 และทดสอบความเชื ่อมั่น 
(Reliability test) ของแบบสอบถามก่อนวิจัย จำนวน 30 ชุด ด้วยสถิติ Cronbach’s Alpha ได้ค่าที ่เหมาะสม 
ทุกตัวแปร คือ ตัวแปรภาวะผู้นำ มีค่า เท่ากับ 0.84 และตัวแปรภาวะผู้นำ มีค่า เท่ากับ 0.81 ถือว่าแบบสอบถาม 
มีความเหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์ (Hair et al., 2014)   

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงและความน่าเชื่อถือของ

แบบสอบถามแล้ว ด้วยวิธีการสุ่มแบบตามสะดวก โดยเจาะจงเก็บข้อมูลกับนักศึกษาที่ทำงานบริหารในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากตัวอย่างได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 148 คน 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ โดยการวิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณนาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลและตัวแปรสำคัญของงานวิจัย เกณฑ์ประเมินผลของ
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรแสดงในตารางที่ 2  

 
ตารางท่ี 2 เกณฑ์การประเมินผลของค่าเฉลี่ยของตัวแปรสำคัญ 

ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การประเมินผล 

4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 
1.00 – 1.80 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยที่สุด 
 
ส่วนการวิเคราะห์สหสัมพันธ์นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้วิธี Pearson product moment correlation เป็นการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรสำคัญต่างๆ ของงานวิจัย การประเมินค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะใช้เกณฑ์
ประเมิน ดังนี้ (Hinkle, William, & Stephen, 1998) 

 
ตารางท่ี 3 เกณฑ์การประเมินผลของค่าเฉลี่ยของตัวแปรสำคัญ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระดับความสัมพันธ์ 

0.90 – 1.00 
0.70 – 0.90 
0.50 – 0.70 
0.30 – 0.50 
0.00 – 0.30 

ระดับสูงมาก 
ระดับสูง 

ระดับปานกลาง 
ระดับต่ำ 

ระดับต่ำมาก 

 
ผลการวิจัย  

ผลวิเคราะห์สถิตเิชิงพรรณนา 
ผลวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาแสดงในตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวนทั้งหมด 148 คน 

เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 57.4) ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 เป็นส่วนใหญ ่(ร้อยละ 48.0) ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากทำงานในสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 97.3) โดยเป็นนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์
มากที่สุด คือ จำนวน 45 คน (ร้อยละ 30.4) รองลงมา ได้แก่ นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จำนวน 30 คน (ร้อยละ 20.3) และ นักศึกษาจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 29 คน 
(ร้อยละ 19.6) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตัวแปร จำนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 
หญิง 

63 
85 

42.6 
57.4 

ระดับการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 

10 
43 
71 
24 

6.8 
29.1 
48.0 
16.2 

ส่วนงาน สภานักศึกษา 
สโมสรนักศึกษา 

4 
144 

2.7 
97.3 

คณะ ครุศาสตร ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิทยาการจัดการ 

45 
29 
20 
30 
24 

30.4 
19.6 
13.5 
20.3 
16.2 

  
ส่วนผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรสำคัญของงานวิจัยในตัวแปรการพัฒนาตนเองและ  

ตัวแปรภาวะผู้นำของนักศึกษาที่ทำงานบริหาร แสดงในตารางที่ 5 พบว่า ภาวะผู้นำของนักศึกษาแบ่งออกได้เป็น  
2 กลุ่มใหญ่ โดยกลุ่มที่มีความคิดเห็นในภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ภาวะผู้นำมุ่งงาน ภาวะผู้นำมุ่งคน 
และภาวะผู้นำไม่ชัดเจน ส่วนกลุ่มที่มีความคิดเห็นด้านภาวะผู้นำอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ภาวะผู้นำมุ่งสายกลางและ
ภาวะผู้นำมุ่งทีม ดังนั้น จึงถือได้ว่า ภาวะผู้นำของนักศึกษาที่ทำงานบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มี
ลักษณะภาวะผู้นำที่มุ่งสายกลางและมุ่งทีม ส่วนการพัฒนาตนเองของนักศึกษาที่ทำงานบริหารนั้น ผลวิเคราะห์ทาง
สถิติพบว่า การพัฒนาตนเองทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์สถิติพรรณนาของตัวแปรสำคัญ 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 
ภาวะผู้นำ 
ภาวะผู้นำมุ่งงาน (JOB) 3.04 1.19 ระดับปานกลาง 
ภาวะผู้นำมุ่งคน (PER) 3.06 1.24 ระดับปานกลาง 
ภาวะผู้นำไม่ชัดเจน (IMP) 3.03 1.12 ระดับปานกลาง 
ภาวะผู้นำมุ่งสายกลาง (BAL) 3.82 0.90 ระดับมาก 
ภาวะผู้นำมุ่งทีม (TEAM) 3.86 0.97 ระดับมาก 
การพัฒนาตนเอง 
ด้านการเรียนรู้ (X1) 3.85 0.84 ระดับมาก 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

ด้านการวินิจฉัยตนเอง (X2) 3.83 1.15 ระดับมาก 
ด้านการกำหนดเป้าหมาย (X3) 3.80 0.95 ระดับมาก 
ด้านการพัฒนางาน (X4) 3.90 0.74 ระดับมาก 
ด้านความสัมพันธ์ (X5) 3.97 0.89 ระดับมาก 
ด้านความมุ่งมั่นพยายาม (X6) 3.89 0.87 ระดับมาก 
ด้านการประเมินตน (X7) 3.92 0.88 ระดับมาก 

 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์  
จากผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำของนักศึกษาที่ทำงานบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่พบว่า 

นักศึกษาที่ทำงานบริหารมีลักษณะภาวะผู้นำที่มุ่งสายกลางและภาวะผู้นำมุ่งทีม ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรการพัฒนาตนเองกับภาวะผู้นำในสองด้านดังกล่าว ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงในตารางที่ 6-7 
การวิเคราะห์ในตารางที่ 6 พบว่า ตัวแปรการพัฒนาตนเองทุกด้านมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางถึงสูง เช่น 
การพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ที่สูงกับการพัฒนาตนเองในด้านการกำหนดเป้าหมาย การพัฒนา
ตนเองด้านการวินิจฉัยตนเองมีความสัมพันธ์ที่สูงกับการพัฒนาตนเองในด้านการกำหนดเป้าหมาย การพัฒนาตนเอง
ด้านมุ่งมั่นพยายามมีความสัมพันธ์ที่สูงกับการพัฒนาตนเองในด้านกำหนดเป้าหมายและด้านความสัมพันธ์ เป็นต้น 
ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรการพัฒนาตนเองทุกด้านมีนัยสำคัญทางสถิติกับตัวแปรภาวะผู้นำมุ่งสาย
กลางที่ระดับปานกลางถึงสูง โดยการพัฒนาตนเองด้านกำหนดเป้าหมายมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับภาวะผู้นำมุ่ง
สายกลาง 

 
ตารางท่ี 6 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการพัฒนาตนเองกับภาวะผู้นำมุ่งสายกลาง 

สหสัมพันธ์ X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 มุ่งสายกลาง 
ด้านการเรียนรู้ (X1) 1 .663** .761** .640** .677** .698** .622** .661** 

วินิจฉัยตนเอง (X2)   1 .732** .521** .602** .648** .571** .544** 
กำหนดเป้าหมาย (X3)     1 .648** .702** .785** .675** .708** 

พัฒนางาน (X4)       1 .748** .639** .615** .519** 
ความสัมพันธ์ (X5)         1 .795** .711** .613** 
มุ่งมั่นพยายาม (X6)           1 .747** .616** 
ประเมินตน (X7)             1 .526** 

หมายเหตุ ** หมายถึง นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการพัฒนาตนเองกับตัวแปรภาวะผู้นำมุ่งทีม ผลวิเคราะห์

สหสัมพันธ์แสดงในตารางที่ 7 ซึ่งพบว่า ตัวแปรการพัฒนาตนเองทุกด้านมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางถึงสูง
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ดังที่ได้อธิบายแล้ว ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรการพัฒนาตนเองทุกด้านมีนัยสำคัญทางสถิติกับตัวแปร
ภาวะผู้นำมุ่งทีมที่ระดับปานกลางถึงสูงเช่นกัน โดยการพัฒนาตนเอง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนรู้และด้านกำหนด
เป้าหมายมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับภาวะผู้นำมุ ่งทีม  ซึ ่งพบว่า การพัฒนาตนเองด้านกำหนดเป้าหมายมี
ความสัมพันธ์ที่สูงที่สุดกับภาวะผู้นำมุ่งทีม 

 
ตารางท่ี 7 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการพัฒนาตนเองกับภาวะผู้นำมุ่งทีม 

สหสัมพันธ์ X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 มุ่งทีม 
ด้านการเรียนรู้ (X1) 1 .663** .761** .640** .677** .698** .622** .730** 
วินิจฉัยตนเอง (X2)   1 .732** .521** .602** .648** .571** .613** 
กำหนดเป้าหมาย (X3)     1 .648** .702** .785** .675** .745** 
พัฒนางาน (X4)       1 .748** .639** .615** .524** 
ความสัมพันธ์ (X5)         1 .795** .711** .650** 
มุ่งมั่นพยายาม (X6)           1 .747** .653** 
ประเมินตน (X7)             1 .578** 

หมายเหตุ ** หมายถึง นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

การอภิปรายผล  
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาความสัมพันธ์ของการพัฒนาตนเองกับภาวะผู้นำของนักศึกษาที่ทำงานบริหารใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยตัวแปรการพัฒนาตนเองประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้านการ
วินิจฉัยตนเอง ด้านการกำหนดเป้าหมาย ด้านการพัฒนางาน ด้านความสัมพันธ์ ด้านความมุ่งมั่นพยายาม และด้าน
การประเมินตน ส่วนตัวแปรภาวะผู้นำ ประกอบด้วย 5 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ ภาวะผู้นำมุ่งงาน ภาวะผู้นำมุ่งคน 
ภาวะผู้นำไม่ชัดเจน ภาวะผู้นำมุ่งสายกลาง และภาวะผู้นำมุ่งทีม ผลวิจัยครั้งนี้พบว่า นักศึกษาที่ ทำงานบริหารใน
มหาวิทยาลัยมีลักษณะที่เด่นชัดของภาวะผู้นำมุ่งสายกลางและภาวะผู้นำมุ่งทีม และผลวิจัยพบว่า ตัวแปรการพัฒนา
ตนเองทุกด้านมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางถึงสูง โดยเฉพาะการพัฒนาตนเองด้านมุ ่งมั ่นพยายามมี
ความสัมพันธ์ที่สูงกับการพัฒนาตนเองในด้านกำหนดเป้าหมายและด้านความสัมพันธ์ การพัฒนาตนเองในด้าน
กำหนดเป้าหมายมีความสัมพันธ์สูงกับการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้และด้านการวินิจฉัยตนเอง การพัฒนาตนเอง
ด้านการพัฒนางานมีความสัมพันธ์ที่สูงกับการพัฒนาตนเองในด้านความสัมพันธ์ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
ตัวแปรการพัฒนาตนเองทุกด้านมีนัยสำคัญทางสถิติกับภาวะผู้นำมุ่งสายกลางและภาวะผู้นำมุ่งทีมที่ระดับปานกลาง
ถึงสูง โดยเฉพาะการพัฒนาตนเองด้านกำหนดเป้าหมายมีความสัมพันธ์ในระดับสูงทั้งกับภาวะผู้นำมุ่งสายกลางและ
ภาวะผู้นำมุ่งทีม ส่วนการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับภาวะผู้นำมุ่งทีม ผลวิจัยดังกล่าว
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าทั ้งในและต่างประเทศหลายงานวิจัย เช่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Reichard and Johnson (2011) ที ่ระบุว ่า การพัฒนาตนเองมีผลต่อภาวะผู ้นำที ่จะสามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ดี และงานวิจัยของ Aymoldanovna et al. (2015) ที่พบว่า มีหลายปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษาเช่น การได้เรียนรู้ในกิจกรรมที่มีการฝึกปฏิบัติหรือเรียนรู้จริง การมีโอกาสที่จะได้
พัฒนาผ่านทางการปฏิบัติในบทบาทของผู้นำ เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mozhgan et al. (2011) ที่
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พบว่า มีปัจจัยหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของนักศึกษา ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ความเชื่อมั่นตนเอง ความ
ฉลาดทางอารมณ์ และความกล้าแสดงออก ปัจจ ัยด ้านประสบการณ์และการเก ี ่ยวข ้องในกิจกรรมของ
สถาบันการศึกษา ความสัมพันธ์กับสถาบันและเพื่อนนักศึกษา และการเรียนรู้โดยการมีตำแหน่งในการบริหารใน
สถาบันการศึกษา นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ (2555) ที่อธิบายถึงการพัฒนาภาวะ
ผู้นำของนักศึกษาว่า ควรดำเนินแนวทาง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านความสามารถ ด้านบุคลิกภาพ และด้าน
ทักษะการปฏิบัติงาน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดและการแก้ไข
ปัญหา การวางแผนงาน และการบริหารเวลาในการปฏิบัติงานต่างๆ  

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้  
การพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษาในสถาบันการศึกษามีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาสถาบันและประเทศชาติ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารคณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับภาวะผู้นำของนักศึกษาใน
สถาบันและช่วยสนับสนุนให้เกิดโอกาสในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ทำงาน
บริหารในมหาวิทยาลัยทั้งในการทำงานบริหารระดับคณะและการบริหารระดับมหาวิทยาลัย การสนับสนุนการ
พัฒนาตนเองและสร้างภาวะผู้นำดังกล่าว ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญด้านหนึ่งของสถาบันการศึกษา ส่วนในด้าน  
ตัวนักศึกษาเอง ควรให้ความใส่ใจที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดภาวะผู้นำขึ้นในตัวนักศึกษา ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อคณะ ต่อมหาวิทยาลัย และต่อประเทศชาติในอนาคต เพราะเมื่อประเทศมีบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีภาวะผู้นำสูง ย่อมเป็นปัจจัยส่งเสริมการขับเคลื่อนความเจริญของสังคมและของประเทศ สำหรับแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในอนาคต ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมว่า เหตุใดนักศึกษาที่ทำงานบริหารในมหาวิทยาลัยจึงมี
ภาวะผู ้นำที ่มุ ่งงานและภาวะผู ้นำที ่มุ ่งคนอยู ่ในระดับที ่ไม่สูงมากนัก และภาวะผู ้นำแต่ละแบบนั้น ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของงานมากน้อยเพียงใด  
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Abstract 
The organizational commitment and the work satisfaction are direct impact on how to 

organizational citizenship behaviors, while making indirect influential toward the employee 
performance. To be precise, in order to have organizational citizenship behaviors by looking at the 
employee performance. Can be put simplify as working process with the right quantity, proper 
quality and effective productivity. All of these procedures are appreciated within the framework 
and methods indicated. From the organization to achieve the objectives for the company’s survival. 
The 3 indicators are task’s quantity, quality and productivity. On the other hand, the organizational 
citizenship behaviors mean the organization’s personnel’s behaviors the future support the 
organization’s accomplishment and effectiveness. These behaviors are related to all of the 
operation that beyond the assigned tasks form the organization, and the employees are voluntary 
do without any force or obligation, and these behaviors are what every organization yearend far. 
Because the self-activated behaviors are beneficial to the organization, and they are accepted and 
valued from the people within the same field. The organizational citizenship behaviors are 
comprised of being altruism, sportsmanship, courtesy, conscientiousness, and civic virtue. While 
the work satisfactions are the satisfaction of the employees toward their work with the attitudes, 
preferences or any specific dislike. Each person’s preferences their works are depending on how 
they react both physically and mentally toward their operation task. We can call the measurement 
for the work satisfactions as Motivators. Whereas the work satisfactions are called the Hygiene. And 
lastly the organizational commitment is the feely of being a part of the organization each employee 
has, with pride and willingness to dedicate themselves for the salve for the organization. Each us 
of them the passion to sacrifice and best wish for their organization, and always longs for being the 
permanent member of the organization forever. We can categorize these commitments into 3 
characteristics which are the identification, involvement, and loyalty.  

 
Keyword : The Organizational Commitment,  Work Satisfaction,  Organizational Citizenship 
Behaviors,  Employee Performance 
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Introduction 
In the current world of 2020, The VUCA World Era, the organization and private sectors are 

affected the tremendously form the disruption. Because those small scale of organizations with 
less resource are able to upgrade and develop their new good, or services so much that everting 
the new wave of urge. And these new urges have replaced what we usually have originally. On the 
other hand, the big sealed of organization will normally improve from the originated, or forms 
groups of companies that are the fruits of the old ones, which finally blind them from seeing any 
others needs in market. All of these problems have required the new entrepreneurs to adept 
themselves quicker in the VUCA World Era (Christensen, Raynor, and McDonald,  2 0 15 , George, 
2017).  

VUCA World stand for (V) Volatility or Fluctuation, a fast change, unpredictable, (U) 
Uncertainty is they are impermanence, difficult for making decision, (C) Complexity is more 
complication in tern of system and the last abbreviation, (A) Ambiguity is unstably, unclose, and 
absolutely unpredictable. There for the organization’s leaders qualifications are indeed regained 
people who can lead the changes, create the potential, efficiency and develop the employees to 
be ready for the changes, at the same time they need to create new innovation for the 
organization’s brighten success.   

Manage under the tough environment nowadays, the organization’s managements have 
to the organization performance successfully by using multi-knowledge understandings, and 
studying the continue business’s fast changing environment. To be able to adapt and adjust your 
method of work in order to get along with changes of pace of the business environment, the 
managements have to keep watching, following and understanding the situation around them are 
difficultly enable to achieve their organization’s target successfully. There are many internal 
indicators that enable the organization to afford the goal, as per the researcher’s proposed, which 
are the organizational citizenship behaviors, and good quality of service provided to the customers 
(Tungnarumit,  2 015 ) .  These are the key of success for the organization. Because the participant 
from every member in the organization varies activities, are considered essential asset for the 
organization to improve, develop and initiate them to have the organizational citizenship behaviors 
(Dymock and McCarthy, 2006). All of these indicators are the most vital that effect the current 
organization’s performenc. Thence the human resources equipped with knowledge, ability, good 
attitudes toward organization, and willingness to dedicate these mind and bodies for the 
organization will help the organization to survive the changes, create the reliability that are ready 
for the changes and drive the performance efficiently and successfully (Malai, Dangdomyouth, 
Kanhadilok, and Suwanjaroen, 2017 ) .  The organization is in fact deepened on the employee’s 
cooperation in order to be competitiveness especially in Hospitality Business, as the organization’s 

https://hbr.org/search?term=michael%20e.%20raynor
https://hbr.org/search?term=rory%20mcdonald
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value. Cooperation are the essential key to run the successes. Eventually the service satisfaction is 
considered essential. Factors that will certainly affect the organization’s service to be successfully 
and operated. As per the organization’s service objective, and also help the organization to correct 
the unsatisfaction service afterword (Srathongyoo, 2019). Once these is any service that appears to 
be unsatisfaction and not-following to the customers, intention, organization has to improve, and 
correct this customers unsatisfaction immediately. 

The outcomes are how the organization use the rules and resolution to support any 
related factors to the employees, which will directly affect to how their operation works. These 
are the tasks for the management to process and put strategies and policies or any operation plan 
to action in order to administrated the employees to work towards achieving the organization’s 
target. However, in case of putting too much research and analyze on these too many factors, here 
will be investment in labor more than accessory and may cause the labor-related problems, in the 
future. 

 

Content 
Work Satisfaction 
The work satisfaction means level of satisfaction of the willingness of an individual toward 

their work (DuBrin, 2005). It can be the satisfaction or the optimistic emotion of a person toward 
their work, which is derived from self-job assessment or personal work experiences ( Locke, 1976), 
an employee’s positive attitude toward their own work (Daft, 2006), or one’s view toward their 
work, as per their own job acknowledge, remind in a good way comparing to other people within 
the organization (Ivancevich, Konoposke and Matteson, 2008), or when one can value themselves, 
which could possibly call accepting oneself, self-satisfaction, seeing the value within themselves, 
having self-respect or self-confidence (Tharenou, 1979). 

Being granted in this field, a theory that can define the employee’s satisfaction is The Two-
Factor Theory by Herzberg (Herzberg, Musner and Synderman, 1959). Herzberg has proposed that 
the work itself is the important sources that can make each individual’s satisfaction. And these 
factors are significantly vital dimension related to the work satisfaction. Because one dimension is 
the Job satisfaction or Motivators while the other dimension is the job dissatisfaction or Hygiene.  

The Organizational Commitment 
The Organizational Commitment is when the employee feel that they are part of the 

organization (Barron and Greenberg, 1990) with the pride and willingness to dedicate themselves 
for the benefit of the organization (Mowday, Porter and Steers, 1982). The employees eill simply 
put their heart to work, sacrifice, and always wishing good wishes to the organization (Panaccio and 
Vandenberghe, 2012), and the rage to remain the organization’s member forever (Meyer and Allen, 
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1991). These commitments have 3 Components (Porter and other, 1977), i.e. 1) Identification 2) 
Involvement and 3) Loyalty 

Organizational Citizenship Behaviors 
Being the Organizational Citizenship Behaviors can be defined as how the organizations 

operate or their behaviors that accelerate the success the and productivity to their organization. 
Mostly of the behavior we are looking are concerned any task outside their assigned job from the 
organization, and they do turn voluntarily without any force or no policies to oblige them to do 
so. All of these actions have no direct involvement t the aware granting system (Castro, Armario, 
and Ruiz, 2004; Robbins and Judge, 2009; Podsakoff et al., 1990). These behaviors are what every 
organization yearend for, as they are the behaviors that the employees act with no official 
announcement from the organization, nor in the description. On the others hand, these behaviors 
are beneficial to the organization and the organization society accepted and valued them (Organ 
and Konovsky, 1989). Amidst the high competition, only doing their assigned jobs are not enough. 
Once employees have worked more then their roles and responsibilities, eventually it will benefit 
the organization. Any role beyond the designed responsibilities are considered the behaviors risen 
up from the employee’s cooperation, absolve not showing in their job description, however 
employees are willing to do more voluntarily. These behaviors can be seen from each individual’s 
cooperation beyond their assigned tasks (Wright and Sablynski, 2008). The Organizational Citizenship 
Behaviors are those behaviors that from themselves when they are persisted to do for the 
organization with their attractiveness, even though these tasks are not in the scope in their 
responsibilities as per indicated in the behavior that beyond the Job description. And these 
expectations are deliberately support and provide positive effect to the organization’s efficiency. 
As per the study of Tambe and Shanker (2014) , the research has found that the Organizational 
Citizenship Behaviors are the behaviors that come from the employees voluntarily, by showing 
their commitment to the organization. As per Organ (1988) Theory, there are 5 dimensions of these 
behaviors, e.g. 1) Altruism, 2) Sportsmanship, 3) Courtesy, 4) Conscientiousness, and 5) Civic Virtue. 
These the Organizational Citizenship Behaviors will be beneficial in 2 aspects (Teeravanittrakul, 
1990,  Podsakoff et al. , 1997) .  First, the benefits of being the Organizational Citizenship Behaviors 
for each individual are the employees are able to work for the goal asper assignment by 
themselves, and they concern make themselves famous from their own achievability. And second 
is the benefits of the Organizational Citizenship Behaviors with the effect to the organization, 
productivity is reducing the cost from wasting the organization’s human resources and cost for 
keeping the employees to maintain their jobs in the organization. Not only Organizational 
Citizenship Behaviors will make the effective mutual activities among the members in one 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 

600 

department and between one department and other department but also persuade of employees 
and keeping the good ones to still working in the organization. 

Employee Performance 
The Employee performance is one of the significant psychologies within the field and 

organization. And this theory has been developed by the academics over the decade continuously 
to define and propagate this theory (Campbell, 1990)  However, the employees are not solely 
depended on the Theory of how they do their jobs, as only the organization’s target-related 
behaviors are putting into account. Therefore, to be working would mean when the organization 
hires individuals to do some jobs and their works have were out quite good (Campbell et al., 1993). 
The results of employees works mean the employees have worked for the efficient quantity, 
quality, and productivity. And they have been working within the framework and procedures as the 
organization has instructed in order to achieve the objectives or accomplish for the organizations 
survive. There are 3 measurements to define the success, which are Quantity, Quality, and Product 
( Yeamphuen,  2008). The performance measurement is comprised of into 4 essential factors, 
followings, Job Quality, Job Quantity, Time, and Cost. (Peterson and Plowman, 1953)  

 

Analysis 
The relationship between work satisfaction and employee performance. 
The work satisfaction, employee’s realization on organization’s support, and their positive 

participation has the significant as between High-Performance Work System and Employee 
Performance (Li, Naz, Khan, Kusi, and Murad, 2019). The work satisfaction is an emotion component 
influenced to work knowledge and understanding in various aspects (Mercer, 1997). The work 
satisfaction is the reflection between employee’s emotion and their assigned jobs in many aspects 
(Wright, 1997). Vanden (2011) has defined that the work satisfaction has some what weak relation 
with the employee performance. And these causes and effects of these relationship are unable to 
summarize yet. This statement is conformed with Ghoreishi,  Zahirrodine, Assarian, Moosavi, Zare, 
and Zadeh (2011) theory, indicating that the employee performance and work satisfaction have a 
rather simple relation. These were serval researchers who voted for the aspect of inaccuracy of 
the relation between work satisfaction and employee performance (Petty,  McGee, and Cavender, 
1984). On the other hand, there are many academic researches finding the work satisfaction has 
significant effect toward employee performance. Because of positive impact from the work 
satisfaction has make the employee to have the strong power mind to make decision, and it 
conveys to any job-related behaviors and their performance. The researchers have indicated that 
the work satisfaction has positive influenced toward the employee’s efficiency performance via 
the organizational commitment (Falkenburg and Schyns, 2007, Tissera and Fernando, 2014, Vrinda 
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and Nisha, 2015, Noermijati, 2015). Consequently, The training has the capability to boost the self-
confidence, work satisfaction, and employees career development, where as it reduce the 
differences and decrease the tension in work (Alavi, 2000). The hypothesis, as follows: 

Hypothesis 1 (H1): Work Satisfaction significantly effects Employee Performance 
The relationship between work satisfaction and organizational citizenship behaviors. 
The work satisfaction is a key factor of the organizational citizenship behaviors. When an 

employee is any work satisfaction, there are more chances to announce the good sides of their 
organization verbally, giving support to their colleagues and working beyond their normal operation 
(Robbins, 2006). This theory has matched with most of the studies that found the work satisfaction 
has a significant impact toward the organizational citizenship behaviors (Organ and Konovsky, 1989, 
Yoon and Suh, 2003, Gonzales and Garazo, 2006, Zeinabadi 2010, Rasheed, et al., 2013, Zeinabadi 
and Salehi, 2011, Salehi and Gholtash, 2011, Sabahi, and Dashti, 2016). On the opposite, some of 
the studies, such as the study of Agustiningsih, Thoyib, Djumilah, Noermijati (2016) has not found 
that the satisfaction and organizational citizenship behaviors have significant effect with the 
employee performance. With this information, we can define the hypothesis as following: 

Hypothesis 2 ( H2): Work Satisfaction significantly effects Organizational Citizenship 
Behaviors 

The relationship between the organizational commitment and organizational citizenship 
behaviors. 

The organizational commitment has a direct impact to organizational citizenship behaviors. 
The organizational commitment, the better member of organization the employee will be. 
(Srimaitree, Chotivanich, and Khonthongjun, 2018) The results from most of the researches have 
found that the organizational commitment has positive impact towards the organizational 
citizenship behaviors (Erkmen and Hancer, 2015, Rurkkhum and Bartlett, 2012, Zehir, Muceldili and 
Zehir, 2012, Podsakoff, McKenzie and Boommer, 1996, Meyer et al, 2002 , Peng and Chiu, 2010 , 
Salehi and Gholtash, 2011 ) . In conclusion, the organizational commitment this is the foundation 
behaviors from an individual’s attitude towards the organization. This is the key that bind the 
employee to keep working with the organization. From all of this information, we can create the 
hypothesis as following:  

Hypothesis 3 ( H3): Organizational Commitment significantly effects Organizational 
Citizenship Behaviors 

The relationship between organizational citizenship behaviors and employee performance. 
The organizational citizenship behaviors adjustment is a part of the wider definition of 

employee performance (Organ, 1997). At the sometime, there are various related works, we can 
assess the employee performance by looking at the spreadsheet Cascio, 2000) .  The individual 
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performance is especially helped the organization towards the achievement. Therefore, the 
employee behavior assessment will have an important role as the tool to measure the employee 
performance (Ostroff, 1992). The one call Quality Management Framework will lead the way on 
how to define the employee performance, including better employee behavior assessment. The 
working progress definition especially on those initiative and cooperative behaviors, besides their 
assigned task, are also including how the organization measures the level of perseverance in 
operation specifically with the workplace as well ( Waldman, 1994) . The knowledge, skill and 
competence of each employee are required to develop in the performance aspect. Because the 
employee performance will have significant effect to the service quality and organization 
performance ( Kim et al., 2 0 1 1 ) . With the support from combining the dimension of the 
organizational citizenship behaviors, within the current regulation of the employee performance 
(Barksdale and Werner, 2001). In the mention, the assessment hierarchy from the superiors will be 
the least efficiency alternative, that the organization able to assess the exact performance. 
Moreover, the true employee performance may partly arise from the failure from working in other 
field, which is considered part of for true operation (Wexley and Yukl, 1984) .  The study of the 
relation between the organizational citizenship behaviors and employee performance has found 
that the organizational citizenship behaviors for each individual has increased the employee 
performance. Whereas having the organizational citizenship behaviors has a direct effect towards 
the organization’s productivities, and enable the employees to operate in various roles, which is 
for the productivity in management, and also having more human resources with the target of 
creating unlimited productivities in mind. These behaviors can be seen from the employee’s 
behaviors to support each other, helping each other to learn the new knowledge maintaining to 
create new product, and enable the organization to keep and persuade these value employees 
within the organization as long as possible (Podsakoff and McKenzie, 1997). We can see the similar 
finding from the study of McKenzie et al (1991) that the factors hierarchy which is affected on how 
to control and assess the employee performance has been forecasted significantly. Beginning from 
achieving the target by selling, which is on the sure level as the organizational citizenship behaviors. 
The next lower level is the empathies and employee’s moral. Or what we found form Kladerndong 
(2009) is that when the employee has organizational citizenship behaviors, it will result in a much 
level of employee performance, and the cooperative behaviors has the relation with the employee 
performance. Concluded from this information we can define the hypothesis as follow: 

Hypothesis 4 ( H4): Organizational Citizenship Behaviors significantly effects Employee 
Performance 
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Conceptual Framework  
As per the literature review, related researches, and hypothesis definition, the research has 

created the knowledge that comes from data analysis and synthesis, which enable as to create the 
conceptual framework as following:  

 

 
 

Picture 1 The Conceptual Framework 
 

Conclusion 
The employee performance can be defined as when the employees have worked 

efficiently in terms of quantity, Quality and productivity. This is operating within the framework and 
indicated method as the organization has instructed, in order to achieve its objective or succeed 
for the organization’s survival, measuring these 3 factors, i.e. the job quantity, quality, and 
production. The components on measuring the job efficiency use categories into 4 components 
which are job quality, quantity, time, and cost.  

The organizational citizenship behaviors can be defined as the support employee behavior 
within the organization to help the organization to achieve and many productivities for the 
organization. These behaviors are related to any tasks beyond their own assignment from the 
organization and these employees have done with their own will, without any obligation indicated 
as the behaviors that every organization has longed for their employees to have. As they are 
beneficial to the organization, the same field in the organization have granted and valued these 
practices. The components of organizational citizenship behaviors are comprised of Generosity, 
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Patience, Cooperative, Job Realization, and Empathy for others. The benefits of having 
organizational citizenship behaviors for each employee are both helping the employees to achieve 
move on the assigned targets by themselves, they can create more production factor, and the 
benefits of the organizational citizenship behaviors for the organization productivities, reducing the 
chances of losing the human resource, helping an keeping the employee to maintain work in the 
organization creating the efficiency for the activities the employees have within their department 
and neither departments, and lastly is persuading the employee, and maintaining their those good 
employees to continue working with the organization. 

The work satisfaction can be defined as the job satisfaction with the attitude are preference 
or dislike specifically of each individual. For the employees preferences in their job are depending 
on how much the responses they yet physically and mentally from their own job. The wide 
accepted theory to descript the work satisfaction are The Two-Factors of Herzberg. This mentioned 
theory has proposed that the work itself is the essential source for each individual to be have the 
work satisfaction. And it has the significant continually in the work satisfaction. We can desired that, 
one dimension is the factor that cause the Motivators, while the others has created the job 
dissatisfaction or Hygiene factor. 

The organizational commitment is the feeling that employee feel that they are part of the 
organization with pride, and willingness to dedicate themselves for the organization’s benefits. By 
putting their effort, sacrifices, and always wish the organization to progress, and these employees 
have the urge to maintain their employment with the organization forever. These organizational 
commitments can be defined into 3 characteristics, i, e. the Faith and Acceptance in organization’s 
goals, the willingness to were all their might and capabilities for the sale of the organization and 
the need to remain the membership of the organization. 

From the literature review and related researches, we can define the relation between the 
organizational commitment, the work satisfaction, the organizational citizenship behaviors and the 
employee performance and the employee performance are the bond towards the organization 
commitment and the work satisfaction has influenced directly to the organizational citizenship 
behaviors and indirect influential to the employee performance through the organizational 
citizenship behaviors. 

Having the organizational citizenship behaviors promotion by using the strategy of bonding 
management towards the organization and the work satisfaction with the employees, under the 
circumstance of challenge in the VUCA era is the Key issue, that the management needs to plan 
the policies for managing the human resources wisely, required the experienced and professional 
management to manage the employees satisfaction properly, efficiently within the restraints of 
current limited budget the organization has.  
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Abstract 
The social media is growing significantly in the area of tourism and services industry, and 

many researchers are connecting to study the extent of the impact of social media on the tourism 
industry. This study intends to understand the positive and negative effects of social media on 
tourism and hospitality products. Therefore, the objective is to understand the future role of social 
media and the prevention of social media risks regarding tourism and hospitality products in the 
coming years. To reduce risks and increase opportunities for tourism and hospitality products. 
Taking advantage of social media and travel products has proven to be a good strategy for 
reconditioning both the quality and quantity of a business and also included the positive and 
negative awareness of social media about tourism and hospitality products. The research was done 
on the use of social media and the positive and negative effects of social media in tourism and 
hospitality products. The objective is to encourage consideration of various impacts that may affect 
the industry from the use of social media in tourism products and services. 

 
Keyword : Positive,  Negative,  Social,  Media,  Tourism,  Hospitality 
 

Introduction 
Social media is a travel marketing tool, so marketers believe that destinations are part of 

marketing campaign. By now, visitors do not trust ads that focus on the advantages and special 
features of the destination. Visitors need to use personal, intelligent, creative, communication and 
textual methods, including attention and emotions (Királováa & Pavlíceka, 2014). Social networks 
are a powerful medium for advertising good things about people and places. So now it is used to 
promote the tourism industry through networking sites that most people communicate and find 
new ventures (Buted, 2014). It is important to note that communication in the virtual world is 
speedy, and the news will spread faster than other forms of communication over the internet. It is 
now possible via social media websites to allow for word-of-mouth referrals. It is also possible to 
access the visual impact of the destination on social media websites and internet websites. Make 
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decisions more accessible and support the decision making the process as the best proposal for 
travel to that destination (Mintel, 20130).  

Social networking also allows the tourism and hospitality industry to connect with 
consumers and employees quickly and efficiently. Connecting to social networks is a great way to 
spread information globally, especially for business promotion and for building a specific brand 
image (Yazdanifard, & Lim, 2014). According to Bennaciri (2012) mentioned on the negative side of 
social media although creating a blog is considered a prominent social networking tool. However, 
today, the tourism industry is well aware that blogs can have negative effects, including positive 
ones, if not handled carefully. As blogs became more and more popular as social media tools, 
some meanings developed. These meanings include the increased power of technology, the 
increasing influence of the community and the influence of the institution or marketers. Blogs can 
indeed be an authoritative source of "word of mouth", but they can also be a source of negative 
influences from unhappy customers. The negative electronic word-of-mouth harms attitudes and 
booking the intention of the consumers. Moreover, the benefits pursue from the type of response 
vary depending on the social media type in which negative word-of-mouth appears (Casado-Díaz, 
2018). 

Social media is a phrase describing technology that facilitates data interaction, user-
generated content, and collaboration. Examples of social networks include Wikipedia (for 
reference), Facebook (for social activities), YouTube (for video sharing), TripAdvisor (for travel 
networks) and others (Elefant, 2011). There are different ways to use social media to make the 
most of the operations, whether it is foodservice, hotels, theme parks, hospitals, or other affiliated 
hotel businesses. The complexities of the internet and social media create problems for the service 
industry. Since most social media content is consumer-based, it is difficult to filter through all the 
information available to consumers. Internet search is heavily influenced by large search engines 
that restrict search results to popular social media sites (Leung, 2013). The attractiveness and 
impact of social media are very popular as consumers use the network to share ideas, photos, 
suggestions, videos and notebooks while developing friendships in the virtual community. While 
social networks can help strengthen guest loyalty and satisfaction, it can also lead to injustice, 
adverse information and inappropriate criticism (Kasavana, 2008). 

 

Scope of the study 
The first study analyses variables that affect the impact of social media on tourism and 

then analyses social media participation on the tourism industry. At the same time, study the 
negative effects of social media in the tourism industry as well. 
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The objectives of the study 
To assess of social media in the tourism and hospitality products in Thailand 
To understand the positive and negative impact of social media on the tourism and 

hospitality products in Thailand 
To identify problems encountered when using social media as a medium for business 

activities and propose action plans to address the negative effects of social media. 
 

Methodology of the study 
The target population of this research consists of people aged between 18 - 45 years of 

age (upward), accessible via email or the internet, members of online social networking websites 
and located in Bangkok, Thailand. To be able to reach them, a web link for online questionnaires 
was sent to potential respondents on the dates between March-May in 2019. The questionnaire 
was delivered to over 100 people in total as indicated in T able 1 - 2. The distribution of all 
participants based on their demographics, social media behaviours and number of holidays spent 
per year. Data acquisition of the data query is divided into three parts. The first part is to identify 
the most used social media elements; the second is to assess the positive and negative effects of 
social media, and last part is to identify the problems encountered in using social media. 

 
Table 1 Figures of distribution based on ages 

Distribution based on ages 

Age Ranges Responses Response (%) 

18-25 35 34 
26-29 17 16 
30-34 25 27 
35-39 15 14 
40-44 5 7 

45 upward 3 2 
Total 100 100 

 
All data is compiled, counted, analysed, and interpreted using different statistical tools. 

These include percentage, frequency of distribution, and weighted average, which are used 
depending on the purpose of the study. Percentage and frequency distribution are also used in 
the first part of the question, such as identifying the social applications that the respondents use 
and the most commonly used social networking websites. The second part uses a weighted average 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 

613 

to assess the positive and negative effects of social media on respondents. It is also used in the 
third part to determine what problems may occur using social media. 

 
Table 2 Figures of distribution based on genders 

Distribution based on genders 
Gender Ranges Responses Response (%) 

Male 48 47 
Female 50 49 
Other 2 4 
Total 100 100 

 

Results 
The new interactive multimedia platform and the use of the internet have changed the 

way of life of the whole world from an economic and socio-cultural perspective. As indicated in 
Figure 1  shows the percentage of getting information about tourism and hospitality products by 
different users in Thailand. The internet has the highest number of users with 85  out of 10 0 
respondents, or 83.33 per cent, followed by family/friends with 9.26 per cent or 7 respondents 
then travel agency with 4.63 per cent (5 respondents) also the newspaper/magazines with 2.78 per 
cent. 

The researcher found out that the most formerly sources of information about tourism 
and hospitality products searching in Thailand are the internet channels. According to the users, 
the use of the internet helps easily connect with providers and build a good relationship between 
them or business to consumer (B2C). From the results of most of the social networking websites 
are most often to reach the information which Facebook is a high-frequency use to get information 
up to 75.79 per cent. Youtube as 36.92 per cent to review the tourism and hospitality products 
information and Line-application still raising at 28.07 per cent, moreover, websites such as travel 
agent webs, hotel webs, air company webs and many more are commonly use about 27.94 per 
cent and the travel agency applications, for instance, Agoda app, Booking.com app, Trivako app, 
etc. Also, 68  ( 3 6 . 7 6  per cent) of 100  respondents purchased their trips and accommodations 
through the applications, for example, ShopBack, Agoda, Booking.com, Hotels.com and others 
(Figure 2 ) , the social media is becoming as important ways of their purchase and communicate 
with the providers at the attractive per cent (22.16) 
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Figure 1 Sources of information about tourism and hospitality products searching 
 

 
 

Figure 2 The internet networking forms of purchased trips and accommodations previously. 
 

According to this survey which presented an Online Travel Agent (OTA), for instance, Agoda, 
Expedia, Booking.com, Hotels.com, Skyscanner, Lonely Planet, Airbnb and others are mostly used 
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to reserve or purchase a tourism and hospitality product up to 56.48 per cent attractively. The 
Tourism and hospitality products manufacturer social media application forms like Travel agency 
apps, Accommodation apps, Air company apps are a trendy of purchasing go together with OTA 
webs as 24.07 per cent. Direct booking to the property or provider website or FIT (Free Independent 
Traveler) is still accessible using to pay for each tourism products as 4.63 per cent.  

The results of the survey on the positive effects of social media in the Tourism and 
Hospitality Products in Bangkok, Thailand. It was found out that the respondents were strongly 
agreed a social media helps tourism and hospitality to deliver product information faster (44.30 
per cent) as well as the social media is a popular tool for consumers to share their personal 
experiences, comments and opinions. Social media is not just for social interaction, but most 
probably becoming the best form of proven to be a much better strategy than any promotional 
campaign. Also, it is a critical implement to analyse the efficiency and satisfaction of consumers as 
well as to access a global audience, and the best tool for Word-Of-Mouth (WOM) including can 
help to provides opportunities to improve products quality both tangible and intangible and 
manage, deliver product contents. Nevertheless, this survey surprisingly found that the respondents 
strongly disagree on social media may not help to overcome distance and other communication 
obstacles quite high scores at 24.24 per cent.  

Social media networks play an essential element in receiving information, processing that 
information, including storing information for further use. In such cases, the information may be in 
the form of text, numbers, pictures, or even vocals. Social media has a profound impact on 
economic and social development. One of the critical support is the increase in the supply of 
information to share with a broad audience. It helps in reducing inculcated expenses in 
disseminating knowledge. It reduces the ineffectiveness associated with the spread of information 
as well as reduces obstacles that are caused by distance and time 

 
Table 3 Problems encountered in using social media in tourism and hospitality products. 

Objectives Reponses Rank 
Response 

(%) 
Can easily damage the reputation of the products. 78 1 41.03 
Can disclose products confidential information. 68 2 22.06 
Can reveal confidential information products and may be 
transmitted to a virus, resulting in loss of privacy. 

69 3 20.29 

Can spread bad comments quickly and go viral which can 
harm products. 

70 4 20.00  
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Table 3 (continued) 

Objectives Reponses Rank 
Response 

(%) 
May be abused by tourists and employees in disclosing 
employer's trade secrets or business proprietary information. 

65 5 21.54 

Can lead to unfair rejection, inaccurate information, and 
inappropriate comments about tourism and hospitality 
products. 

67 6 20.90 

Can spread false products information. 67 7 20.90 
Only popular social media are well presented. 66 8 16.67 
Product providers find ways to abuse social media without 
anyone truly knowing and without any real consequences. 

65 9 20.00 

Can have bad publicity of using social media. 62 10 24.19 
50 – 40 = Strongly agree, 39 – 20 = Agree, 19 – 0 = Disagree 

 
According to the research on the problems encountered in using social media to reach 

tourism and hospitality products in Thailand. It was found that 78 respondents of 100 strongly 
agree that social media can easily damage the reputation of the products with 41.03 per cent is 
illuminated in Table 3. Among all the issues mentioned above (Table 3), social media users do not 
always represent the good comments, opinions and expressions, and the respondents disagreed 
(16.67 per cent) that not only the most popular social media was used to express their tourism 
and hospitality product purchase experiences. From the researcher's perspective, users of different 
social networking websites such as Facebook, Twitter, Instagram, TripAdvisor and blogs are 
sometimes accurate that using social media, sharing user experiences, or receiving some bad 
informational reviews can hurt credibility and reputation. 

Social media is open to the public, and no one can control what people say. One reason 
customers and guests experience the negative impact of social media is that they rely on only 
those websites and networks such as Facebook and Twitter. On the other hand, respondents 
believed that social media could reveal confidential information products and may be transmitted 
to a virus, resulting in loss of privacy with a weighted mean of 20.29 per cent which social media 
also can disclose products confidential information. Therefore, studies show that not everyone can 
expect the results of social media always to be right; sometimes, it can lead to incorrect 
assumptions, criticisms and false opinions. An event published in the mass media is seen as 
objective and factual because a third party writes it. However, the editorial staff of the media 
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controls what is being published, and it is hard, if not impossible, for the tourism operators to 
control.  

From the survey of the positive impact of social media. This result is confirmed by 
significant increases in tourist expectations in terms of better services and products quality. The 
expectation that in the next few years, the internet networking will play an increasingly important 
role and will continue to develop, which will be an opportunity for the tourism industry to deal 
with emerging changes in the environment. In the soon future, for tourists, the use of social media 
or the internet means improved service and product quality, which is continuously improved to 
increase satisfaction. The main goal of introducing internet networks in the tourism sector is to 
develop services that give tourists value for money invested in travel and tourism.  

As can be seen in the research, the negative impact of social media on tourism and 
hospitality products, respondents pointed that to using the internet network is a high-risk level to 
receive information and purchase tourism products. This situation is truly remarkable for areas such 
as customer relationship management or data mining and product management that can be 
thought of as strategic activities. In these cases, the role of a suitable computer system will not be 
considered at the appropriate priority level. Therefore, the tourism providers and all stakeholders, 
for instance, local authorities, local hosts (village leaders) should launch a permanent policy to 
prevent any risk or harmful information may raise about tourism and hospitality products.  

 

Conclusion and Recommendation 
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, blogs and websites are social networking websites 

that are frequently used by individuals and the service industry. Social media applications are a 
means of faster dissemination of information, especially for tourism establishments with less cost. 
The main problem discovered in using social media is that customer comments, ideas and 
expressions are not well presented, leading to poor impressions and unfair criticism. Propose an 
action plan to solve problems encountered in using social media. 

All stakeholders must be familiar with different social media applications in order to avoid 
harmful use of social media. Users of social media applications must use the filter folder with 
spammers to reduce unnecessary messages. How should establishments conduct meetings with 
their employees about social media usage regulations and how they may affect the company's 
reputation. The tourism and hospitality products providers should use strict rules that will protect 
the company, can consider and inform them and post with all the guidelines using social media 
regarding the privacy of the company. The tourism and hospitality industry may use social media 
continuously as a promotion tool. However, they should be ready to take immediate action to 
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resolve potential problems. Future studies may be conducted using other variables to confirm the 
results of further studies. 
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Abstract 
This research, the researcher has the objective to study the equation model of the loyalty 

customer structure of the commercial banks int the southern of Lao People’s Democratic Republic 
(LPDR). It is a study on the ideas theories and related researches involving the loyalty structure of 
the customer. Each factor has the image factors of the Commercial Bank in 3 key components, 
which are Corporate Image, Service Image and Brand Image. There are 5 key factors in the 
Commercial Bank’s service factor, i.e. Tangibles component, Service Reliability, Customer’s 
Responsiveness, Assurance, Customer Empathy. And 4 key factors of customer’s value awareness, 
as followings; Emotional Value, Quality Value, Price Value, Cost Value, and Social Value. For the 
customer satisfaction towards the Commercial Bank’s service, there are 5 important components, 
as followings; Convenience Service Process, Service Personnel, Service Quality Operating Time and 
Information granted. Then the Customer’s Trust for the Commercial Bank can be categorized into 
3 key components which are the Competence, Communication and Commitment. And lastly is the 
Customer Loyalty Factor towards the Commercial Bank can be divided into 3 components, which 
are the Returning the Service, Word of Mouth, and Price Tolerance. 

 
Keywords:  Business Banks,  Image,  Service Quality,  Perceived Value,  Satisfaction,  Trust, Customer 
Loyalty  
 

Introduction 
Nowadays LPDR has 42 branches of Commercial Banks (not including 1 branch) of the 

specific State Bank), which are 3 of state-run Commercial Banks, 3 branches of stat-Mutual Fund 
commercial banks and 8 branches of Private Banks, 8 of the subsidiary bands from overseas banks, 
20 branches of foreign commercial banks. For the branches that situated in the southern region of 
LPDR (Champasak, Salavan, Sekong and Attapeu Subdivision), there are only 24 of them, which 
include the State-Own commercial bank, the state-mutual Fund Commercial bank, Private Bank, 
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the overseas bank’s subsidiaries bank, Foreign Commercial bank, and other Financial services to 
the customers both inbound and outbound, with the service platform equivalence to Head Quarter 
Commercial Bank. 

Currently the Commercial Banks are under tough service competition, Most likely 
influenced from external factors, such as economic, social, cultural, technology and consumption 
Behaviors. These factors have direct impact to the bank’s operation. Therefore many commercial 
banks is required to adapt themselves in developing their technologies, in order to match with 
customer’s changes in financial service platform. They have adjusted and brought in the new 
technologies. Especially using the internet as a main role in financial platform via online banking 
system (Rahi et al, 2017; Stevano et al, 2019), by creating good image for the bank (Yu-te tu et al, 
2013; Osman et al, 2015), adjusting the service format and developing the service quality enough 
for receiving the customer’s trust (Khan, 2014; Abduh and Alobaad, 2015). By making the customer 
awareness from the service value that the business organization has provided (Rasheed and Abadi, 
2014), until the customer has received service satisfaction (Leninkumar, 2017 Karyose et all, 2017), 
then they would fell confident and trust to the bank’s service (Rasheed and Abadi, 2014, Magasi, 
2016), and eventually became loyalty to the bank’s service (Abduh and Alobaad, 2015, Koloor, 
2015; Magasi, 2016). 

The commercial banks have paid important roles for the country’s Business and Social 
Development. In order for the commercial bank to perform and produce efficiently, by having 
more loyalty customer, as per studying on the ideas, theories and related research, we have not 
found any research involving the equation model on h customer loyalty structure towards the 
commercial banks in the southern part of LPDR. Hence the researcher has an interest to study on 
“the Customer Loyalty Structure Equation Model towards the commercial banks in the southern 
parts of LPDR” We can conclude the components of the equation model structure are comprised 
of Image, Service Quality, Value Perception, Satisfaction, Trust, and Customer Loyalty. 

 

The Objectives of this Research 
The researcher has objectives to study the Custer Loyalty Structure Equation Model 

towards the Commercial Banks in the Southern part of Lao People’s Democratic Republic (LPDR). 
 

Perception, Theories and Related Researches 
Image 
Robinson and Barlow (1959) has given the definition that image is the picture people think 

of the organization in their Mind, which may be from their own direct or indirect experiences. While 
Kotler (2000) has defined that image is the combination of Belief, thought, some impressions 
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imprinted in their mind, attitude and the behavior they present to the society. Most of the studies 
have researched on the image components of commercial bank and categorize them into 3 
components which are Organization Image, Service Image, and Brand Image (Karyose et al, 2017, 
Yonggris et al, 2018, Abduh and Alobaad, 2015 Osman et al, 2015, Rahi. et al, 2017; Telagawathi et 
al, 2018). After studying the perception, theories and researchs related to the image, we can 
conclude the component of commercial bank into 3 key factors, as followings; the corporate 
Images, Service Image and, and Brand Image. 

Service Quality 
Zeithaml and Bitner (2000) has given the meaning of Service Quality as the consumer’s 

satisfaction or dissatisfaction indicators. And there are 5 factors involved with the service quality, 
which we could use them as means for Quality Assessment. They are 1) Reliability means the 
ability to perform the service independently as per the organization has committed the consumers 
with reliability and service accuracy. The result focus is the customer has deserved the service with 
satisfaction every time. 2) Responsiveness means the personnel has the willingness to help and 
ready to support to every concern that the customer has. 3) Assurance means the knowledge, 
expertise, politeness, proper manner is in use when the personnel service the customer, including 
the ability of the employees to build the customer’s trust, faith, and reliability. 4) Empathy means 
the employees effort to understand the customer’s needs and manage to service specifically as 
per each customer’s enquiries with the caring behavior and well aware on the customer’s need. 
5) Tangible means the extinguish physical image of the location and all other surrounding facilities 
such as tools and equipment, staffs and communication devices. The examples of Tangible 
evidences are the venue decoration, all of the rooms are well decorated in line with the target’s 
customer group, the beautiful and heat uniform that are also proper to the job’s characteristic, 
and making the customer satisfaction while having all of convenient and supportive equipment for 
the customer’s needs. 

There are 5 measurements for making the customer loyalty to the organization’s service 
Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988, Yarimoglu, 2014), as followings; 1) Tangible substance are 
all of facilities, that the organization has prepare for their customers, such as the service ambiance 
and all other supportive tools and equipment, 2) The Reliability which is the ability to service to 
service the customer’s requirements accurately and trust worthy, 3) The responsiveness is the 
willingness to provide service instantly and attentive to help the customer with no hesitation, 4) 
The Assurance is when the service provider has the required knowledge and skill to serve the 
customers with hospitality and humble, while beings integrity and creating trust worthy to those 
they serve, and 5) Empathy is when the service provider is approachable, easy access to 
communicate and service the customers and understand the customer’s need. The research of 
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Osman et al (2015) and Yanto et al (2018) has concluded the Commercial Bank’s Service Quality 
into 5 criteria as followings; Tangibles Facilities, Reliability Service, Customer Responsiveness, Ensure 
the Service Assurance, and providing empathy to customer. 

According to the perception, theories and researches related to the Service Quality, we 
have concluded the components of Commercial Bank’s Service Quality into 5 key factors, which 
are Tangibles, Reliability, Customer Responsiveness, Assurance, and Empathy.  

Perceived Value 
The perceived value is made from the customer’s assessment on the overcall benefit of 

goods and service between the Total Customer Value and the Total Customer Cost or the 
Comparison between Giving and Taking (Give-Versus-Get), by comparing the received benefits from 
the received service and the cost in both financially and non-financially (Zeithaml, 1988). The Value 
Perception is the consumer Loyalty Develop in increasing the frequency of goods and service 
purchasing. Consequently, the more value perception the service provider they have (Rust, 1994). 
The perceived value is the relationship between people and products or services that the 
consumers have experienced from using the goods and series (Holbrook, 1999). The customers will 
most likely purchase the product from the business have offer the most value that the customers 
can fell and acknowledge. This case will happen by comparing the value from the benefits with 
the Total Cost that customers has to spend for that particular goods or service, under the 
customer’s cost restriction, expenditure, good and services Knowledge, the transportation or time 
spending, or even the income constraints. The customer will define the expectation in value and 
the processing in order to perceive that expectation. Therefore, any proposal the business has 
made will be influenced to customer satisfaction and the decision to repurchase (Ivanauskiene et 
al, 2012). The perceived value that the customers have received means the different between the 
value the customers receive from their ownership and using that specific products and the cost 
that they have to append in order to have that products. We can assess the total benefits the 
customer received from the sale proposal and alternative choices for acknowledgement (Kotler 
and Keller, 2016). The Customer Value means the customer’s assessment involving the comparison 
between the total benefits the customer received and the total expenditure coming from any 
offered marketing promotion comparing with the competitor’s offers. These differences can create 
more value in the eyes of the customers. (Kotler and Armstrong, 2016) 

According to the perception, theories and researches related to the Perceived Value, we 
have concluded the value perception components for the customers who come to the commercial 
in 4 key factors, for instances, Emotional Value, Quality Value, Cost Value and Social Value. 

Satisfaction 
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Satisfaction can be crated for a person when both physical and mental fundamental needs 
have been response. The Human’s satisfaction related behaviors are the afford to drive the tension 
or distress or any unbalance condition within the body. When they can release these so-called 
agitations, one will be satisfied when they can get what they want (Davis, 1967). The satisfaction 
can be defined a tension-free mind, as normally human always has the need, once this need has 
been satisfied totally or partially the lesser the tension has become, and then the satisfaction will 
emerge accordingly. On the other hand, if the need is not response, the rise of the tension and 
dissatisfaction will happen (Morse, 1958). The satisfaction is the feeling that the customer can feel 
satisfied or dissatisfied. It is the result from comparing the product acknowledgement and customer 
expectation (Kotler, 2003). The satisfaction, therefore, means the qualification condition or level of 
satisfaction that resulted from various interests and the people’s attitudes towards the service 
(Good, 1973). 

Regarding to the perception, theories and researches related to the Customer Satisfaction, 
we have concluded the components of the Customer Satisfaction towards the Commercial Bank’s 
Service into 5 key factors as followings; Convenience Received, Service Personnel, Quality Received, 
Operating Time, and Information Received. 

Trust 
Trust will happen when one person has the wiliness to take risk with the other person, or 

the determination that one party has for taking risk with the other party. The trust is based on the 
believe that the other purity is enable to disclose their confidential to them and that the other 
party is reliable enough to keep it under profile (Mayer, Davis and Schoorman, 1995). The Trust is 
comprised of 1) Merciful, 2) Honesty, 3) Competency, 4) Predictability (Driver, Russell, Cafferty and 
Allen, 1968; McLain and Hackman, 1999).  The trust is also comprised of 1) Ability, 2) Benevolence, 
3) Integrity (Mayer et al,  1995). When the business is easy to access to purchase the products and 
practical tools search engine, including a one-point service where the customers have problem, 
consequently, the customers are satisfied with the service as per commitment, they will bit by bit 
favor and put more trust on the business. (Kotler, 2000) 

According to the perception, theories and researches related t the Trust, we have 
concluded the Customer Trust towards the commercial Bank in 3 components, Comprised of 
Ability, Communication, and Promise. 

Customer Loyalty 
Customer loyalty is the behaviors the customers display when they prefer to purchase the 

goods and service again repeatedly (Kotler and Keller, 2016). The Customer Loyalty is the strength 
of the relationship between each individual’s attitude and the urge to purchase again. This 
relationship has been seen as the media of Social Standard and Circumstance factors. The 
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psychological factor is the course of Cognitive, Affective, Conative. Because all of these factors 
have made the customer loyalty and also created the perception inspiration along with creating 
the behavior influential towards the loyalty of a certain brand in the long term. In the research of 
(Dick and Basu, 1994), whereas the Customer Loyalty is the determination and intention of the 
customer to do the repeated purchase and continue support in the company’s goods and services 
or some certain brand continuously. Although, there are times of some circumstances and 
influential arise to that specific brand, however, they remain to support without any change of 
mind or hesitation (Krishnamurthi and Raj, 1991). 

As per the concept, theories, and researches related to the Customer Loyalty, we have 
concluded the components of the Customer Loyalty towards the Commercial Bank into 3 key 
factors which are Repurchase Intentions, world of Mouth and Price Tolerance.  

Influence Factors to Customer Loyalty 
Regarding to the related literature review, there are Influence to the Customer Loyalty as 

followings; i.e. Image Factor, Service Quality Factor, Perceived Value Factor, Satisfaction Factor, and 
Trust Factor. The study of Yu-Te Tu et al (2013) has found the image of the organization’s brand 
has direct influential to the Customer’s Perceive Value, Satisfaction, and Loyalty. While Karyose et 
al (2017) and Yonggris et Al, (2018) has found that the Bank’s Image has direct influential to the 
Customer satisfaction, and Loyalty. Whereas Osman et al, (2015) and Yanto et al (2018) has found 
the Commercial Bank’s Service Quality is concerned with the Customer Loyalty directly. Rasheed 
and Abadi (2014) และ Rahi et al (2017) has found that the Customer Perceive Value has influential 
with the Customer Loyalty. And lastly Leninkumar (2017) has found that the Customer Satisfaction 
is related with the Trust and Customer Loyalty. 

 

The Research Conceptual Framework 
According to the concept, Theories and many related researches we have come across, 

we have synthesized and found the hidden factors and hidden factor components, and use them 
to frame the Research Conceptual Framework. “The Customer Loyalty Equation Model Framework 
towards the Commercial Banks in the Southern part of LPDR” and shown Image, Service Quality, 
Perceived Value, Satisfaction, Trust and Customer Loyalty in Picture 1. 
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Picture 1 Conceptual Framework 
 

Conclusion 
The customer Loyalty towards the Commercial Bank is the significant factor. Because of 

the bond that the customer is willing to repurchase the goods or the services again while having 
satisfaction to use this product brand continuously and repeatedly. With the word of mouth, even 
though the price of products of service are higher, they refuse to use the service from another 
commercial bank, owing to the Customer Trust towards the Bank, whom received the assessment 
on the Service Quality of the Bank’s ability, Fast Customer Problem Solution and the Commitment 
to the customer to provide the service with integrity. All of the bank’s personnel are well 
knowledgeable, Competent and specifically expertized, providing services politely. As the bank is 
the best location, which is well arranged and providing enough facilities to all of the customers, 
the customer has decided to come bank for more service. Another important factor that we shall 
not miss is the Technology Factor. At the present the Technology has played an important role in 
changing the way of Commercial Bank Services. Hence the Bank is now in need to create the Bank’s 
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Service Image to be fully electronic Bank Service provider in every system. As the Electronics Bank 
Image’s essential Component is the innovation. The Electronics Bank has to emphasize on the 
organization image as being innovative, electronics expertized and keep launching the financial 
operation initiative product. In conclusion, the Commercial Bank’s good image has influenced the 
Customer Satisfaction, Trust, and Loyalty which  all of them will eventually derived towards the 
Success Business Operation of that particular Bank.  
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Abstract 
This study aims to explore export success factors of Thai small and medium- sized 

enterprises (SME) manufacturing processed fruits. The purpose of the study is to be the guidelines 
enhancing other small and medium- sized firms to become a good export firm or to do better in 
exporting aspect.  In this context, an attempt is made to investigate the potentially significant in 
perceptions of key export success factors based upon three dimensions; enterprise-specific factors, 
marketing policy, and environment.  Then correlations of factors were tested by using multiple 
regression approach.  Questionnaires were collected totally from 100 from processed fruit SME in 
Thailand by using probability sampling with simple random method. The study results point to the 
importance of firm- specific dimension with the level of technology intensiveness, foreign market 
connection, and quality of staff which influence exporter perceptions of factors contributing to 
export success. 

 
Keyword : Success Factor,  Processed Fruit,  SME 

 

Introduction 
Terms of SME or small and medium- sized enterprise has become noticeable in Thailand 

since 1997 after an occurring of economy crisis. The government launched many economic policies 
to protect the economy. One of the measures was promoting small and medium-sized business in 
many aspects. Motivating SME in proper way may lead to income distribution as Thai SMEs comprise 
of three main sectors; manufacturing, trading, and service which hire totally around thirteen million 
employees.  Hence, such sectors can support unemployment condition and create more value-
added comparing to large-sized firms which mainly rely on high technology and imported resources. 
An exact meaning of small and medium- sized enterprise or SME relies on the country.  As for 
Thailand, when an enterprise has less than two hundred employees and/or its fixed capital is less 
than around 5. 7 million USD, it will be categorized as small and medium- sized firm.  There are 
around three million SMEs existing in Thailand, which equal to ninety-nine percent of entire Thai 
business (Office of Small and Medium Enterprises Promotion, 2019). 

mailto:tnp.jana@gmail.com
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Thai processed food industry is a high capability industry in export competition since 
Thailand is in the world top- ten rank of processed food export measuring by value.  In 2016, the 
total export value of Thai processed food was 17,322. 36 million USD which around 43. 2 percent 
of such value came from an exporting of SMEs sector (Kasikorn Research Center, 2016). One of the 
noticeable processed food products of Thailand is processed fruits which have been also export 
globally in high proportion with a figure of 57 percent of Thai total fruit exporting. 

This circumstance is interesting and leads to a question that are SMEs’  performance play 
an important role in this situation or not? Consequently, this paper will investigate key export 
success factors of Thai processed fruit SME which can be the idea for the other SME to become a 
good export firm or to do better in their exporting aspect. 
 

Research Objectives 
This research is a study of export success factors to improve processed fruit export 

situation of Thai small and medium-sized firms, and to find the key success factors that should be 
promoted or enhanced. 

 
 

Figure 1 Research Conceptual Framework 
 

Literature Review 
This topic provides reviews of literature which relate to business success factors and export 

success factors. 
Building identity and reputation are also noteworthy for starters like small and medium-

sized firms.  As for small- sized business, three themes that business owners have to concern to 
create identity are consistency, internal training, and human capital and three themes to build 
reputation are credibility, transparency, and legitimacy (Huang, 2015). Other than that, the findings 

Export success factor dimensions 

Marketing Policy  

Firm-Specific Factors  

External Factors  

Income Growth Rate 
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of Appiah and Singh (1998)  present that environmental variables may influence the degree of 
customer orientation and then the customer orientation is significantly and positively related to 
business performance across a range of small and medium-sized companies. 

As for small-sized business, Yusuf (1995) classified critical success factors for small business 
and test them with South Pacific entrepreneurs. The result indicates that good management is the 
most significant factor of small business success, follows by accessing to financial and level of initial 
investment and personal qualities.  The study conforms to a study of Ghosh et al.  ( 2001)  which 
strong management team and leadership and an ability to identify and focus on market are key 
success factors of top SMEs in Singapore. 

However, export success elements show slightly different aspect.  There are three main 
factor categories indicating export successfulness. The study of Cavusgil and Zou (1994) and Cooper 
and Kleinschmidt (1985)  present that firm’ s marketing policy plays crucial role towards export 
performance.  Variables of these studies relate to export market selection, competitive pricing, 
payment terms, packaging characteristics, new product development, promotional efforts, after-
sales service support, and distribution network. Other than that, Katsikeas et al. (1997) states that 
firm- specific characteristics are also important factors for export success including technology 
intensiveness, export market planning, management control, quality of export staff, product quality 
control, and foreign market connections ( Gumede and Rasmussen, 2002) .  To be success in 
exporting, external factors must also be considered such as diplomatic relations between countries, 
government export subsidies, national credibility in overseas market, tax incentives, stability of 
foreign economy, income in host country, and export market accessibility ( Samiee and Walters, 
1990). 
 

Research Methodology 
1. Population and Samples 
The population of this study is small and medium-sized firms who produce processed fruit 

in Thailand.  From the database of Department of Business Development (2017) , there are totally 
519 processed fruit entrepreneurs. When using Taro Yamane’s formula (1973) to find a sample size 
with a significance level of 0.05, the result points to a sample size with a figure of 225 SME. Then, 
the study uses probability sampling with simple random method to collect questionnaires. 

2. Research Instrument 
The research was designed as a quantitative research using five- point Likert- scale 

questionnaire. The questionnaire was designed in both paper-based format and online format. 
As for survey design, each questionnaire consists of three main parts.  The first part is 

general information such as business-running age, number of employee, type of production, export 
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experience and income per year.  Second part is asking about key export success factor which ask 
how respondent agree with each factor that firm has been applied in doing their business (5 means 
strongly agree until 1 means strongly disagree). The last part is an open-end question asking about 
risks of exporting goods that respondents concerned. 

3. Method of Analysis 
The research aims to test a degree of relationship of export success factors with income 

growth rate by applying multiple regression approach to analyze a quantitative data.  Hence, in 
context of the study, income growth rate is a dependent variable (Y)  and export success factors 
asked in the second part will be independent variables (X1, X2, X3, …). Firstly, the relation between 
income growth rate will be tested with each three dimension of export success factors which are 
marketing policy, enterprise- specific factors, and external factors, respectively.  Then if some 
dimension( s)  has significant relation with income growth rate, the sub-export success factors of 
such dimension will be tested afterward. 
 
Table 1 Factors and Indicators 

Indicators and Abbreviation Description 
Marketing Policy (X1)  
X11 Export market selection 5 strongly agree - 
X12 Competitive pricing 1 strongly disagree 
X13 Packaging characteristics  
X14 After-sales service support  
Firm-Specific Factors (X2)  
X21 Technology intensiveness 5 strongly agree - 
X22 New product development  1 strongly disagree 
X23 Foreign market connection   
X24 Quality of export staff    
External Factors (X3)  
X31 Government export subsidiary 5 strongly agree - 
X32 Tax incentives 1 strongly disagree 
X33 Income in destination country  
X34 Export market accessibility  
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Results 
After the questionnaires were sent to 225 SME, there is 44 percent of questionnaire’s 

return rate. In general, most of respondents are medium- sized enterprises.  38 percent of 
respondents have been running business for more than 10 years, following by 6-10 years with a 
figure of 29 percent.  Most of respondents have their own product’ s brand with a figure of 41 
percent, while having their brand and produce- to- order production ( Original Equipment 
Manufacturer: OEM) took place at 35 percent. 

The multiple regression was tested at a significance level of 0.05 (95 percent confidence) 
which means three main groups of export success factors influence income growth rate at a 
significance level of 0.05. There is positive relation between export success factors (X) and income 
growth rate (Y)  with R- Square 0. 372, means that this multiple regression analysis of three main 
export success factors contributes to 37.2 percent of suitability. 

As for multiple regression result, which test the relation of income growth rate and export 
success factors, firm-specific Factors (X2) is the only factor that have influenced income growth rate 
(Y)  with a positive relation.  Marketing policy (X1) and external policy (X1) are not accepted in the 
analysis due to their significance levels are higher than 0.05, as in Table 2. 

 

Table 2 Multiple Regression Analysis of Three Dimensions 
Export success factors B Std. Error Beta t Sig. 
Marketing policy (X1) -.017 .074 -.020 -.234 .815 
Firm-specific factors (X2)  .678 .094 .588 7.207 .000* 
External factors (X3)  .080 .058 .114 1.362 .176 
Constant .950 .434  2.189 .031* 

Multiple R =.610a  R Square = .372  Adjusted R Square = .353  Std. Error = 0.89303 
 

Hence, the multiple regression equation of three dimensions tested can be created as follows, 
Income growth rate = 0.950 + 0.678(X2) 

 

Table 3 Multiple Regression Analysis of Firm-Specific Factors 
Firm-Specific Factors B Std. Error Beta t Sig. 
Technology intensiveness (X21) .564 .085 .497 6.666 .000* 
New product development (X22) .087 .067 .074 1.296 .198 
Foreign market connection (X23) .318 .073 .265 4.337 .000* 
Quality of export staff (X24) .216 .065 .232 3.326 .001* 
Constant -.708 .353  -2.008 .047* 

Multiple R =851a  R Square = .725  Adjusted R Square = .713  Std. Error = 0.59855 
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From Table 3, the result shows that firm- specific factors (X2) has positive relation with 
income growth rate (Y) with R- Square 0. 725, means that the multiple regression analysis of firm-
specific factors (X2)  contributes to 72.5 percent of suitability. 

Nevertheless, there are only three sub-variables that effect income growth rate (Y) due to 
their significance level are lower than 0.05 which are technology intensiveness (X21) , foreign market 
connection (X23) , and quality of export staff (X24).  

 
 
 
 

 

Figure 2 Export Success Factors Influencing Income Growth Rate 
 

As for the rest variable, new product development (X22)  do not has influenced on income 
growth rate (Y) due to its significance level is higher than 0. 05.  Therefore, the multiple regression 
equation of export success factors can be created as follows, 

 
Income growth rate = -0.708 + 0.564(X21)  + 0.318(X23)  + 0.216(X24) 

 
From the equation, income growth rate of SME, in other word, export success factor 

depends on three dimensions – technology intensiveness, foreign market connection, and quality 
of export staff.  

When technology intensiveness (X21) increases 1 unit, income growth rate also increases 
0. 564 unit.  In the same way, if foreign market connection (X23) rises 1 unit, income growth rate 
boosts 0.318 unit. Finally, income growth rate is increased 0.216 unit from an increment of export 
staff’s quality (X24) 1 unit. 
 

Conclusion and Discussion 
This paper presents important export success factors of processed fruit SME in Thailand to 

indicate a business performance and readiness of exportation processed fruit.  The data was 
analyzed through marketing policy, firm specification, and external factors contexts.  All in all, the 
export successfulness of Thai processed fruit SME depends on three factors which are technology 
intensiveness, foreign market connection, and quality of export staff. 

Investment in technology, whether in production or in organization department, is a 
majority factor affecting an export successfulness.  The more entrepreneurs invest in technology; 
the higher income they get. Technology plays a role in helping SME quickly respond to customers' 

Firm-Specific Factors (X2) 

Income Growth Rate 

X21  Technology intensiveness 
X23  Foreign market connection 
X24  Quality of export staff 
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orders, also making better organization management.  Then connection is considered as one of 
export key success factors. This result conforms to Gumede and Rasmussen’s study (2002) which 
states that networks play an important role in increasing the probability to export of small 
enterprises.  With good connections, small and medium- sized firms have more chance to access 
foreign market.  Nevertheless, only business linkage cannot perfectly lead SME to foreign market 
itself, firm’ s staffs should have experiences in exportation as well.  Term of quality of export staff 
includes both business owner(s) and operating staffs’ experiences.  

 

Recommendation 
Although the export success factors of Thai processed fruit SME is reached, this study also 

has some limitations.  The research is focus on only supply side, however, a demand- side study 
should be study intensively as well. A study of foreign consumer behavior towards processed fruit 
should be researched to comprehend the consumer behavior, such as what taste they like, which 
market segments should be focused, or their purchasing decisions. 
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ABSTRACT 
This research aims: 1) to analyze and evaluate the potential of medical tourism as cultural 

and local knowledge. The Community-Based and 2) to study the development and improvement 
of tourism holistic wellness based on cultural and local knowledge to meet the needs of visitors 
and the community. Using a sample of 400 people and tourists who have been involved in tourism 
for 30 people, which collect specific information. Then analyzed with descriptive statistics include 
percentage, mean and standard deviation.  

The research found that most travelers to treatment and wellness care alone, 215 people, 
representing 53.75, followed by massage Thailand of 51 percent to 12.75, followed by the exciting 
and nature and riding, meditation 44 percent by 11:00, when the tourist who wants to travel to 
Wat Tepsamakkeetum,  Wat Khong Klang fellowship through service activities Christchurch. 
Wellness service and medicine Thailand 141 people, representing 35.25, followed by herbal steam 
therapy to treat disease and maintain a wellnessy amount of 133 percent of 33.25, followed by a 
ride along the water to the atmosphere / ride, food / beverage, food, herbal innocent are low in 
calories and drink 126 percent 31.50 and opinions of the staff or service providers Riga. Medical 
massage Thailand In good / good-natured. The average is 3. 12, followed by a structured 
management system of money / ease of use, period - off place. The approach to enhance and 
manage the holistic development of tourism products and services as wellness, cultural and local 
knowledge. The Community-Based the stakeholders have defined role in supporting and promoting 
the development of wellness tourism as cultural and local knowledge. To stimulate and create 
job opportunities. Economic income communities on each side of each branch, as well as 
community leaders. Party organizations / networks in targeted areas. Both the manufacturing sector, 
trade and services linked to the economy, the community as a whole to achieve the integration 
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of traditional broadcast transmission to future generations through medical tourism potential. Time 
- off place. The approach to enhance and manage the holistic development of tourism products 
and services as wellness, cultural and local knowledge. The community based the stakeholders 
have defined role in supporting and promoting the development of wellness tourism as cultural 
and local knowledge. To stimulate and create job opportunities. Economic income communities 
on each side of each branch, as well as community leaders. Party organizations / networks in 
targeted areas. Both the manufacturing sector, trade and services linked to the economy, the 
community as a whole to achieve the integration of traditional broadcast transmission to future 
generations through medical tourism potential. Time - off place. The approach to enhance and 
manage the holistic development of tourism products and services as wellness, cultural and local 
knowledge. The Community-Based the stakeholders have defined role in supporting and promoting 
the development of wellness tourism as cultural and local knowledge. To stimulate and create 
job opportunities. Economic income communities on each side of each branch, as well as 
community leaders. Party organizations / networks in targeted areas. Both the manufacturing sector, 
trade and services linked to the economy, the community as a whole to achieve the integration 
of traditional broadcast transmission to future generations through medical tourism potential. To 
stimulate and create job opportunities. Economic income communities on each side of each 
branch, as well as community leaders. Party organizations / networks in targeted areas. Both the 
manufacturing sector, trade and services linked to the economy, the community as a whole to 
achieve the integration of traditional broadcast transmission to future generations through medical 
tourism potential. To stimulate and create job opportunities. Economic income communities on 
each side of each branch, as well as community leaders. Party organizations / networks in targeted 
areas. Both the manufacturing sector, trade and services linked to the economy, the community 
as a whole to achieve the integration of traditional broadcast transmission to future generations 
through medical tourism potential. 
 
Keyword: Holistic management,  Wellness tourism,  Culture and local wisdom 
 

INTRODUTION 
The tourism industry is a strategic priority for the government. And is likely to the more 

important and cause business to make money for the owners of the areas that generate revenue 
for the country. The natural resources and cultural resources this is a product or a point of interest 
for travelers who are interested in tourism activities is enormous. And the current trend of medical 
tourism. Has been popular with tourists. Since it is a form of tourism where tourists are wellness 
conscious and answering a stream of wellness promotion activities. Whether Spa Beauty Thailand 
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massage, herbal steam baths, hot springs or activity for wellness. To learn life by maintaining a 
wellness mind to get enjoyment. Aesthetics and the beauty of nature. Culture and local wisdom 
by telling the story of human and social development through history. As a result associated with 
cultural knowledge and values of society. Both architecturally valuable natural environment. That 
reflects the beauty and benefits of nature. To reflect the conditions of life. Being of the people in 
each period as well. Whether the economy, society or culture. Visitors who attend these events to 
learn. Experience the lifestyle of the people of Thailand in another aspect, steamed. 

Thus, the researchers have realized the importance of this. The Study of Development 
and Management holistic development of tourism products and services as wellness, cultural and 
local knowledge. The Community-Based On a variety of common good of the community. This can 
be used as a tourist attraction for both locals and foreigners to visit Thailand and knowledge 
coupled with relaxation. As well as to increase the competitiveness of the group of people in the 
community have created a taproot. Job creation and economic development. On the basis of 
creating a culture of change in the thinking and understanding the behavior of a rational choice 
and change in line with market demand. They can develop a community of learning, culture and 
local wisdom in promoting public wellness, aging society, a better quality of life leads to self-
knowledge and continue to build the human resources side. The modern and knowledge 
management in tourism linked to the wellness of communities, products and services to the 
market, both domestic and the next external relation. 
 

OBJECTIVE 
1) To analyze and evaluate the potential of medical tourism as cultural and local 

knowledge for community based. 
2) to study the development and improvement of tourism holistic wellness based on 

cultural and local knowledge to meet the needs of visitors and the community. 
 

REVEVIEW LETERATURE 
The Concept of the Wellness tourism 
Wellness Tourism a trip to visit tourist attractions in the beautiful natural attractions and 

culture as well as learn life and recreation. Activities to promote wellness, wellness and 
rehabilitation. Which can be divided according to the aims and objectives of the program activities 
and needs of tourists into 2 main categories (TAT, 2009) as follows.  

First Class Tourism Wellness (Wellness Promotion Tourism) is traveling. Sightseeing tour in 
the beautiful natural attractions and culture. Learning a way of life and leisure time sharing part of 
the trip activities to promote wellness in the camp or outside the camp properly. Theoretical and 
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quality Indeed, such a standard massage, herbal compress treatment services Buddhism (Aroma 
Therapy) treatment and Tide (Water Therapy) or hot spring baths. Deposit exercises a hermit Dutton 
the practice of meditation Buddhism. The service, food and beverage, wellness and so on. 

The second type of tourism, wellness treatment (Heath Healing Tourism) is traveling. 
Sightseeing tour in the beautiful natural attractions and culture. Learning, lifestyle, and recreation. 
By the time part of the tour to get the service. Wellness treatment Wellness care and rehabilitation 
in a hospital or medical facility there. Quality standards as truly physical examination. The 
treatment of various diseases of the teeth and maintain dental wellness and cosmetic surgery. 
Transsexual, etc.  

The main aim of this tour is to promote the 2 maintaining physical and mental wellness. 
Medical treatment and rehabilitation As well as have the opportunity to exchange experiences and 
to social gatherings. Promoting good wellness with others on the tour. And sports Weight control 
the popular food and drink with wellness benefits. The mind, undisturbed by the practice of 
meditation based on Buddhist religious instruction. And the use of herbal medicines with fewer 
side effects. 

In addition to providing wellness services to the Tourism Authority of Thailand has set a 
target yield 3 groups: Medical Services wellness promotion services and wellness products and 
herbal remedies. Thailand with for the model of managing tourism promotion in the country. 
Wellness Tourism is a form of organized tours with different wellness promotion activities are 
varied. 

1. Tour medicine Thailand Visit Wat Pho with the history of the famous old. He has been 
hailed as Thailand's first Open University. Receive briefings and demonstrations of traditional 
Thailand massage and treatment. Wellness Students will learn and practice traditional massage 
from Thailand who has the ability. Comparison of Traditional Thai Massage with the other countries 
of the world. 

2. Medicinal Food Tours Visit the Center for Agricultural herbs Botanical Garden Samui 
herbal study and learn the wonderful wisdom of the Thailand Creative Culture. The innocent 
culinary herbs that are low in calories and drink available. Wellness Benefits Thailand massage and 
herbal medicine to treat disease and maintain wellness. The practice of meditation and Buddhist 
religious instruction / yoga / exercise training exercises a hermit. Demonstrations and food and drink 
production process. 

3. Herbal Rural Tour Excursions to visit the operations of groups, clubs and other interested 
herbs for medicinal and wellness care in rural provinces also. Conservation of traditional knowledge 
and traditional healers by arranging a visit to the herb garden. In a real place and listen to lectures 
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properties. Including dialogue, exchange experiences with local doctors and residents groups. Club 
or association herbs. 

4. Agriculture, Nature Tours Visit the natural farming. Organic farming New Theory works 
and learn to grow organic vegetables. With practice, how to grow vegetables for their own 
consumption. Thailand to learn the wisdom of making new plans for sustainable agriculture without 
fertilizer, without pesticides, with field trips and meet, chat and talk. Farm folk scholars Thailand. 

5. Tours to hot springs and mineral baths. Visit excursions sources Hot springs and spas 
Available in several provinces in 4 regions of Thailand. And stay in hotels and resorts are located 
on or near the property, mineral bath. Wellness Treatment The tourism and recreation attractions 
in the beautiful natural Tune. In which the request for the hot springs and spas. 

6. Tour meditation and ascetic. Visit the wild natural beauty and peace. Buddhist 
meditation practice on the line. In order to calm the mind amidst natural tropical beauty. 
Meditation or ascetic advanced place in prepared. Wild nature the consulting practice meditation 
correctly and beneficial. The stress of everyday life. The educational philosophy of life and the 
spiritual East. 

7. Nature Tours visit and learn natural biodiversity beautiful. Herbs by hiking or mountain 
biking, nature and biodiversity. The National Parks and Forest Biotechnology Including wellness 
promotion activities in a variety of locations, from hotels and camp. Resort facilities include 
wellness spa services are available. 

However, as a service to promote wellness tourism. In a format providing wellness 
promotion activities are different. Variety included in the tour program Commercial Wellness a 
travel agency offering tourists both Thailand and foreign countries, including Thailand massage 
therapy as a way of Thailand with the original. Starting from an attempt to relieve the aches and 
bruises with a tangible experience. Or press the injured area to help themselves and to experience 
a massage from a massage, self-massage to help individuals and families spread out widely in the 
community. 

The concept of participation.  
Tourism Development Institute for Environmental Conservation (fern. Lotus Beauty Wong 

et al, 2013), the meaning and concept of participation in a broader perspective as to participate 
actively in the implementation of public decision-making at all levels and for all. Patterns of activity 
in the economy, society and politics, especially in the context of the planning process is to define 
the concept of participation in relation to the participation of the masses extensive selection of 
services and evaluation of programs and projects. Various to bring the leverage is higher. This 
participation will consist of 3 main characteristics. 
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1. Participation is the influence of public policy decisions relating to the allocation and. 
Take advantage of the resources for Latinos. 

2. The participation of citizens in the planning and implementation of activities will create 
opportunities. Society and the economy to raise revenue, increase employment and well-being. 

3. The decision to engage the public's reaction to the need to improve. Quality of life is 
political participation, it is necessary to help achieve the objectives. The social, economic and 
political participation led to the decentralization of the administration and the local resources. 

For part of the tour, which is associated with many forms Jamieson and Noble (2000), 
divided into five types.  

1. The owner of a tourist attraction to visit. The attractions that are located in or near 
residential or arable communities. 

2. The suppliers in the community is a tourist attraction to tourists. People with income 
from tourism. 

3. Service providers in emerging tourist destinations, or to invest in business services. 
People often have the opportunity to tour in the first stage, for example in the community. Shops, 
restaurants and toilets, 

4. Tourism providers in the community. Community organizations in areas with a strong or 
a great deal to offer in a special format that is organized overnight in the homes of local residents 
to travel or attend community events such as the medical tourism industry. 

5. Developer or control the environment in tourist destinations such as Tambon 
Administration Organization. Currently responsible tourism development Storage and disposal of 
the line technology. As well as the tour as well. 

The concepts of potential 
Potential refers to the condition or passive features inherent in things. May develop or 

appear to be what it seemed. Figures have the ability or availability of anything in itself. To facilitate 
the development Management improvements or to make any changes to the number of each 
attraction, so there is the potential or importance of their differences out. Considering the potential 
of tourism in the area. The need to consider the availability of attraction. That should improve or 
before any development of tourism in the first. The proposed criteria and determine the potential 
or importance of tourism. Based on the following main elements. 

1) The value of tourist attractions, including beautiful feature in itself. The ancient history. 
The importance of the ideological and religious atmosphere of the natural landscape. And the 
lifestyle surrounding etc.  

2) Access conditions, including the condition of the route characteristic travel distance 
from home to downtown to tourism and so on. 
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3) Facilities, including accommodation, food and beverage services, electricity, water, 
telephone facility for treatment. Security, etc. 

4) Environment, including physical climate, sound, smell, smoke, ecology and other images 
of the city and vicinity. 

5) Limits to tourists, including restrictions on the area. Limitation for utility services the 
safety of tourists, etc. 

6) The famous today, including a well-known tourist. Thousands of tourists visit each of 
the sources. 

It can be concluded that ability means the ability or availability of attraction. In order to 
accommodate the tourists who come to take in the sights. The composition of the value of tourism 
facilities and convenient environment. Restrictions on tourists the famous today to meet the needs 
of tourists each model appropriately. 

The concepts of potential tourist 
Potential tourist destination for medical tourism is a natural attraction. Cultural and local 

identity and related ecosystems are managed sustainably. 
1) The potential of tourism resources. Considering the appropriate resources are unique. 

By emphasizing the importance of the ecosystem. Or culture and attractiveness that much the 
importance of each factor below. 

 1.1) Type of attraction considering the natural environment of the city. It is a tourist 
attraction with its original natural state. The natural state were converted, partially furnished but 
remains essentially the same. Or natural resources created by the merger. Replication or 
refurbished without a proper ecological conditions. The area is on the Ecotourism less, respectively. 

 1.2) features a unique considering the importance of integrity Meaning many 
relationships in the area. Its capacity is a very remarkable or notable decrease, respectively. 
Composition and natural history Cultural blend or increasing the attractiveness much profit. 

2) The potential for manipulation considering the condition that the current arrangements 
within the framework of medical tourism much. Consider this deal to identify opportunities to 
maximize the potential of tourism to a higher level. The deal includes potential 

 2.1) to provide environmental education based format to convey. Educational activities 
that are characteristic of environmental education of attraction. 

 2.2) management and environmental protection in tourism based on the preservation 
and protection of the environment control measures. Effectively do There are life safety And 
property and Control measures to limit the number of tourists and much more effectively. 
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 2.3) the organization manageable given the importance of the cooperation of the 
organizational model to manage an organization focused on the public and private sectors. And 
the level of participation that the local community is involved in the regulation of tourism.  

 

METHODOLOGY 
For guidelines, enhance and manage holistically by linking design and develop products 

and services based on cultural tourism, wellness and wisdom, the process is as follows:  
1. Gather documents, literature and related research. 
2. The data collection area of health tourism. 
3. Create and develop tools to measure and analyze potential tourist attraction. 
4. Analysis of Synthetic management practices holistic in design and development of 

products, services and tourism development and holistic health. 
5. The joint evaluation by the Community Brainstorming night and presented the findings. 
When the potential of medical tourism as cultural and traditional knowledge in the holistic 

development of tourism products and services as health, cultural and local knowledge, a 
technology transfer or research results into. Target areas in the province took part in the production, 
marketing and distribution, and management. Whether the source of medical tourism for within 1 
year. 

The samples used in the research are: 1) community leaders, cultural leaders. Chairman 
of the group leader or the management of medical tourism in the local village. Coordinator to 
manage tourism in the village. Committee on Development and Tourism Committee Tambon 
Administrative Organizations involved in supporting the tourism community in the province of 30 
people by selecting specific (Purposive Sampling), which is determined by the leadership of the 
community to manage. The cultural Tourism The scholar’s healthcare with local knowledge. And 
the potential for management, tourism, health, culture and local wisdom. Because this study to 
view the nature of the management of medical tourism. On the basis of cultural Quality 
Improvement Standard and responsive provider of medical tourism by way of the wisdom of local 
communities. In order to compare the management of medical tourism in each community, and 
2) as tourists sample of 400 randomly selected by a simple example. And the use of questionnaires 
and interviews as a research tool. The study of literature as well as information from secondary 
data centers, local and provincial levels. Data were analyzed with descriptive statistics and 
percentage Average (Mean) and standard deviation and content analysis. 
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RESULT AND DISCUSSION 
1) The study data on the economy and society. By sex of the respondents were found. 

Most were female, 211 were accounted for 52.75 percent, followed by the male 189, representing 
47.25 percent.  

2) The results of the study on the behavior of tourism attractions in the province at this 
time. BY the time this province. In addition, you have to visit any other purpose or below of the 
respondents were found. Most come here for healing and maintaining healthy, only 215 people, 
representing 53.75, followed by massage Thailand of 51 percent to 12.75, followed by the 
atmosphere of nature and meditate 44 people. 11.00 percent, which was classified as a tourist 
wanting to come to this province of the respondents were found. The majority of respondents 
Travel Health as a fellowship, Wat Khong Klang, he shoots etc. 143 people, representing 35.75 
followed by the historic site / object like a Wat Tepsamakkeetum Avail the Banphot (Horned Frogs), 
etc. 140, the figure was 35 percent.  

3) Conduct a study on tourism, health tourism at this time. BY Getting to the attraction of 
the province showed that the majority of private cars to 225 people, representing 56.25 followed 
by the motorcycle 108 percent, 27.00, followed by the cab of 47 percent. 11.75, a tourist attraction 
during this time that most of the time, 15:01 to 17:00 hrs. 129, representing a 32.25 second time is 
11:01 to 13:00 hrs. 59 thought it was. Less than 14.75, followed by a 13:01 to 15:00 hrs. 58 percent 
14.50 area known attraction by any of the respondents, mostly from the travel journals of 65 
people, representing 16.25 minor, is TV / radio total of 63 people, representing 15.75 percent, 
followed by the tour company of 61 people, representing 15.25 percentage. 

4) The study provides information on the activities of health tourism. The options most 
areas of this kind are found mainly massage medicine Thailand 141 people, representing 35.25, 
followed by drying herbs for healing and health maintenance of 133 percent 33.25, the second 
area is sit by the pool and get a taste / eat / drink herbal innocent are low in calories and drink of 
126 people representing 31 percent. 0.50 for a location or activity that affects the needs or 
expectations of the tourists in the tourist areas of most of the respondents were found. Most 
respondents liked the physical health of 66 people representing a wide variety of 16.50, followed 
by 63 to 15 percent. 75, followed by a recreation area such as this. Visit Wat Klang natural beauty 
and peace. Buddhist meditation practice in the line of 60 people, representing 15.00 percent. 

5) The study comments on the guidelines for the management of medical tourism is to 
provide travelers with the most comments about the staff or service provider’s medicine Thailand. 
In good / good-natured. The mean score of 3.12, followed by a structured management system of 
money / ease of use, period - off the attractions of this Center and OTOP products and gift / food 
/ of use The mean score of 3.04, followed by the serving of dried herbs to treat disease and 
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maintain a variety of health needs and facilities that are available to / with security of life and 
property. / Parking / car - free / Guard. / Bin / etc. The average score was 3.03 

6) The results correspond to enhance and manage the holistic development of tourism 
products and services as health, cultural and local knowledge. The community-based the 
stakeholders have defined role in supporting and promoting the development of health tourism 
as cultural and local knowledge. To stimulate and create job opportunities. Economic income 
communities on each side of each branch, as well as community leaders. Party organizations / 
networks in targeted areas. Both the manufacturing sector, trade and services linked to the 
economy as a whole community, including the cluster to convey the wisdom passed on to future 
generations the medical tourism potential. This is consistent with Jaikaew Taemngern (2014) and 
Kamonthip Kajai (2013) with the guidelines for the development of tourism, holistic health based 
on cultural and local knowledge to meet the needs of visitors and the community. This is 
consistent with Kanchana Sura (2015) that increasing potential service businesses related to medical 
tourism linkages in the target area. The results of the research to create a network of researchers 
and higher education institutions and associated organizations from around the country. Published 
in academic and public information on the one hand and economic development in a 
comprehensive system in the form of an application to build the capacity to achieve economic 
sustainable competitiveness driven tourism industry.  
 

SUGGESTION 
1) Can bring information to guide further support to enhance the management of tourism 

and enhance products through medical tourism as cultural and traditional knowledge to be 
recognized on an identity that can attract tourists each group. Travel to work Create jobs and 
increase income for people in the community and the province, or nation. 

2) The data to support the decision to conduct the affairs related to medical tourism to 
meet market requirements and accommodate tourist’s behavior based on cultural and local 
knowledge that can add value to tourism. 
 

REFERENCE 
Kamonthip Kajai (2013). To improve the management of local cultural tourism. Chiang Mai. 

Chiang Mai Rajabhat University. 
Tourism Authority of Thailand. (2009). Tourism Vision 2012. New York: Division of Tourism has 

printed. 
Tourism Authority of Thailand. (2010). The wellness tourism (Health Tourism). Compressed copy 

documents. 



 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 

647 

Tourism Authority of Thailand. (2013). Action Plan for National Tourism Thailand. (Online). 
Source. http://thai.tourismthailand.org, 2 Aug 2019 

Kanchana Sura. (2015). To improve the management of local cultural tourism. Chiang Mai Year 
3. Management. Mai Rajabhat University 

Jaikaew  Taemngern. (2014). Developing the market potential of medical tourism cases: Spa in 
Nakhon  

Ratchasima. Journal of Humanities and Social Sciences University. Year 33 No. 6, November-
December 2014. 

Swarbrooke, J. (1999). Sustainable Tourism Management. Oxford: CABI Publishing. 
World Tourism Organization. (2001). Sustainable Development of Ecotourism A Compilation of 

Good Practices. World Tourism Organization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




	01-Cover-Front
	02-สารจากอธิการ
	03-สารบัญ-Oral
	04-Cover-Oral-National
	05-AllProceeding-Oral-R1-Final
	06-AllProceeding-Oral-R2-Final
	07-AllProceeding-Oral-R3-Final
	08-AllProceeding-Oral-R4-Final
	09-AllProceeding-Oral-R5-Final
	10-Cover-Oral-Inter
	11-AllProceeding-Oral-R6-Final
	Cover-Back

