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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเส่ียงภายในสมัยใหม่ ด้านการระบุความเส่ียง 
ด้านการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพและปริมาณ ด้านการจัดล าดับและการตอบสนองแผนป้องกันความเสี่ยง ด้านการก ากับดูแล
ความเสี่ยงกับคุณภาพการสอบบัญชี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย จ านวน 1 ,944 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามโดยเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ Google Form โดยส่งถึงผู้ตอบแบบสอบถาม        
ด้วย E-mail จ านวน 362 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่าง     
ตัวแปรและการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  
 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ ด้านการระบุความเสี่ยง ด้านการประเมินความเส่ียงด้านคุณภาพ
และปริมาณ ด้านการจัดล าดับและการตอบสนองแผนป้องกันความเสี่ยง ด้านการก ากับดูแลความเสี่ยงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ค าส าคัญ: การบริหารความเส่ียงภายในสมัยใหม่ คุณภาพการสอบบญัชี ผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย 
 

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to test the relationship between modern internal audit risks 
management, risk identification, quality and quantity risk assessment, priorities risks and implement risk responses, 
and audit quality.  The data was collected from 1,944 auditors from the Cooperative Auditor Department of 
Thailand. The research instrument was a questionnaire. Data were collected from 362 respondents from google 
form system via e mail sending. The Data analyzed by using linear correlation between variables and multiple 
regression analysis.  
 The research results revealed that the relationship between modern internal audit risks management, 
risk identification, quality and quantity risk assessment, priorities risks and implement risk responses, and audit 
quality of the cooperative Auditor Department in Thailand are significantly at the level of 0.01. 
Keywords: Modern Internal Audit Risks , Audit Quality, Cooperative Auditors Department in Thailand 
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บทน า   
ปัจจุบันการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานของสหกรณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากเรื่อยๆ สหกรณ์ตกเป็นเครื่องมือของนายทุน        

ในการแสวงหาก าไรจากสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีการวางระบบที่รัดกุมมากพอในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ส่งผลท าให้          
การด าเนินงานของสหกรณ์สะดุดลง  เนื่องจากสหกรณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงินและความเชื่อมั่นในตัวของสหกรณ์ท าให้หน่วยงาน
ภายนอกไม่กล้าที่จะลงทุนกับสหกรณ์ รวมถึงสมาชิกของสหกรณ์ก็จะเสียประโยชน์ของตนเองและท าให้สหกรณ์เกิดความสูญเสียและ  
ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของสหกรณ์ เกิดความไม่มั่นใจต่อตัวสมาชิก ส่งผลระยะยาวให้สหกรณ์ต้องปิดกิจการลง การทุจริต
คอรัปชั่นในสายตาของกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ส่วนใหญ่อาจมองเป็นเรื่องปกติไม่เป็นเรื่องใหญ่อะไร                
แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินสหกรณ์มากยิ่งนัก เพราะส่วนใหญ่       
การทุจริตคอรัปชั่นจะเป็นการคอรัปชั่นในระบบการเงิน เพราะงบประมาณในการใช้จ่ายจะต้องถูกใช้โดยกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์
จึงมีช่องว่างให้กับกรรมการและผู้จัดการที่จะคอรัปชั่นเพราะงบประมาณที่จะน ามาใช้จ่ายในสหกรณ์นั้นเป็นจ านวนที่มาก สหกรณ์    
ต้องยึดหลักการในการก ากับดูแลกิจการทางการเงินของสหกรณ์ โดยให้มีการก ากับดูแลทางการเงินในแนวทางเดียวกับสถาบันการเงิน
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจส านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จึงมีบทบาทในการตรวจสอบและให้ค าปรึกษาการด าเนินงาน            
ของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์ด าเนินงานตามกฎระเบียบข้องบังคับของสหกรณ์ที่สหกรณ์ได้วางไว้ และเป็นการรับรองงบการเงินท าให้    
งบการเงินและการด าเนินงานของสหกรณ์มีความน่าเชื่อถือท าให้สหกรณ์ด าเนินกิจการต่อไปได้ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ , 
https://www.cad.go.th/cadweb_org/ewt_news.php?nid=30847&filename=index) 
 จากกรณีกระแสข่าวการทุจริตในสหกรณ์หลายแห่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ก าหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้ค าปรึกษาและให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชี 
โดยในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ได้มอบอ านาจให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชี การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เพื่อให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ ตามที่ระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติ เมื่อผู้สอบบัญชีตรวจพบเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือพบข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี ผู้สอบบัญชีจะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบและ
แก้ไข พร้อมทั้งรายงานให้ส านักตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์               
จะไม่เปิดเผยข้อมูลตามข้อสังเกตให้บุคคลอื่นทราบยกเว้นสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์ หากสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ ข้อสังเกต      
ยังเป็นประเด็นที่มีสาระส าคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นและเพิ่มเติมข้อมูลไว้ในรายงานการสอบบัญชี
เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินและสมาชิกทราบ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 
 https://www.cad.go.th/cadweb_org/ewt_news.php?nid=35132&filename=index) 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่         
กับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกรมตรวจสอบผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย โดยท าการเก็บข้อมูลจากผู้สอบบัญชี      
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการใช้พัฒนาคุณภาพของรายงาน      
การตรวจสอบและการรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือ        
ให้กับผู้สอบบัญชีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทยในอนาคตต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเส่ียงภายในสมัยใหม่ ด้านการระบุความเส่ียงกับคุณภาพการสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย 

 2. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ ด้านการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพและ
ปริมาณกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย 
 3. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเส่ียงภายในสมัยใหม่ ด้านการจัดล าดับและการตอบสนองแผนป้องกัน
ความเส่ียงกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย 
 4. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ ด้านการก ากับดูแลความเสี่ยงกับคุณภาพ       
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย 
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ภาพที่ 1 การบริหารความเส่ียงภายในสมัยใหม่กับคุณภาพการสอบบัญชี 

 
 ทฤษฎี COSO ERM 2017 

 COSO Enterprise Risk Management 2017 ให้นิยามความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ความเสี่ยงในความหมายของ COSO เป็นเหตุการณ์                     
ที่เป็นความไม่แน่นอน ซ่ึงมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร เช่น คู่แข่งรายใหม่ เทคโนโลยีล้าสมัย สินค้าไม่ตรง    
ความต้องการของลูกค้า ผู้บริหารทุจริต เป็นต้น (จุฆามน สิทธิผลวนิชกุล , 2561) 
 ความหมายของการบริหารความ เสี่ ยง  การบริหารความเสี่ ย งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)              
เป็นกระบวนการที่ก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ของทั้งหน่วยงาน 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงถูกออกแบบมา เพื่อใช้ระบุความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจมีผลกระทบ             
ต่อหน่วยงานและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ซ่ึงจะช่วยให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าหน่วยงาน        
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ (จุฆามน สิทธิผลวนิชกุล , 2561) 
 คุณภาพการสอบบัญชี 
 ลัดดาวัลย์ ยอดบัว และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ (2560 : 5 -6) ได้ให้ความหมายไว้ว่าคุณภาพการสอบบัญชี หมายถึง     
การประเมินคุณภาพของการรายงานผลการด าเนินงานที่แสดงไว้ในรายงานทางการเงินเป็นสาระส าคัญ ธิดารัตน์ ยงยศยิ่ง (2560 : 5) 
การแสดงความเห็นในงบการเงินของผู้สอบบัญชีในรายงานการสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเชื่อมั่นในส่วน              
ของความถูกต้องและครบถ้วนในสาระส าคัญเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน 
 การบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่  
 การบริหารความเส่ียงภายในสมัยใหม่ (Modern Internal Audit Risks) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการตรวจสอบที่ทันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ความเชี่ยวชาญในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบ         
ที่สอดคล้องกับที่ผู้สอบบัญชีก าหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติเพื่ อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเสี่ยงในการตรวจสอบ           
จะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการท าความเข้าใจโอกาสที่ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นที่ไม่เหมาะสมเพื่อหาวิธีการจัดการควบคุม
โอกาสนั้นให้เหลือน้อยที่สุดหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (อุษณา ภัทรมนตร,ี2560 : 5) 
 การบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ ด้านการระบุความเสี่ยง 
 การระบุความเส่ียง (Risk Identification) หมายถึง การก าหนดหรือการบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีจะต้องลดโอกาส     
ที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ได้แก่ ความเส่ียงในวิชาชีพที่ผู้สอบบัญชีอาจถูกฟ้องร้องจากการปฏิบัติหน้าที่ความเสี่ยง     
ในการควบคุมการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบต้องระมัดระวังในการเลือกใช้วิธีการตรวจสอบหรือการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม      
อย่างเพียงพอในการเก็บรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี (อุษณา ภัทรมนตรี,2560 : 6) 
  

คุณภาพการสอบบัญช ี

(Audit Quality) 

 

การบริหารความเสีย่งภายในสมัยใหม่ 
(Modern Internal Audit Risks) 

1. ด้านการระบุความเส่ียง (Risk Identification) 

2. ด้านการประเมินความเส่ียงด้านคุณภาพและปริมาณ 

    (Quantitative and Qualitative Risks Assessment) 

3. ด้านการจัดล าดับและการตอบสนองแผนป้องกัน       
    ความเส่ียง (Risks Response and Risks Planning) 

4. ด้านการก ากับดูแลความเส่ียง (Risk Monitoring) 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ด้านการระบุความเสี่ยงและคุณภาพการสอบบัญชี 
 นวลจันทร์ ศรีสารคาม (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ผลกระทบของประสิทธิภาพการวางแผนการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพ
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย พบว่า ประสิทธิภาพการวางแผนการสอบบัญชีมีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม 
 ดังนั้นจากเหตุผลที่กล่าวไว้ข้างต้นจึงต้ังสมมติฐานได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 การบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ด้านการระบุความเส่ียงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย 
 การบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ ด้านการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพและปริมาณ 
 การประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพและปริมาณ (Quantitative and Qualitative Risks Assessment) หมายถึง         
การวิเคราะห์ประมวลผลเหตุการณ์หรือสถานการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง              
การตอบสนองความเสี่ยงจนถึงการรายงานของผู้สอบบัญชี ด้านความเหมาะสม (คุณภาพ) และความเพียงพอ (ปริมาณ) ของเอกสาร
หลักฐานการสอบบัญชี ว่ามีความเหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะสรุปผลการตรวจสอบได้ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ           
(อุษณา ภัทรมนตรี,2560 : 7) 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ด้านการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพและปริมาณและ
คุณภาพการสอบบัญชี 
 ธนาทิพย์ วัฒนสุชาติ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการสอบบัญชีกับคุณภาพการสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย พบว่า สมรรถนะทางการสอบบัญชี ด้านเทคนิคการสอบบัญชี มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี 
 ดังนั้นจากเหตุผลที่กล่าวไว้ข้างต้นจึงต้ังสมมติฐานได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 2 การบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ด้านการประเมินความเส่ียงด้านคุณภาพและปริมาณมีความสัมพันธ์  
เชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย 
 การบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ ด้านการจัดล าดับและการตอบสนองแผนป้องกันความเสี่ยง 
 การจัดล าดับความเสี่ยงและการตอบสนองแผนป้องกันความเสี่ยง (Risks Response and Risks Planning) หมายถึง     
การระบุล าดับความส าคัญของความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่จะต้องสอดคล้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนที่มีประโยช น์สูงสุด      
ของการตรวจสอบ (อุษณา ภัทรมนตรี,2560 : 10) 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่  ด้านการจัดล าดับและการตอบสนองแผนป้องกัน     
ความเสี่ยงและคุณภาพการสอบบัญชี 
 ขนิษฐา  แสงจันทร์ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลกระทบของการบริหารงานตรวจสอบภายในที่เป็นเลิศที่มีต่อคุณภาพ
รายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า การบริหารงานตรวจสอบภายในที่เป็น
เลิศมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพรายงานผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียน 
 ดังนั้นจากเหตุผลที่กล่าวไว้ข้างต้นจึงต้ังสมมติฐานได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 3 การบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ด้านการจัดล าดับและการตอบสนองแผนป้องกันความเสี่ยงมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย 
 การบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ ด้านการก ากับดูแลความเสี่ยง 
 การก ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Monitoring) หมายถึง การติดตาม ประเมินผล แผนการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่จัดไว้ในแผนแก้ไข เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ ด าเนินการตามแผนแล้ว ซ่ึงจะเป็นทั้งการประเมินคุณภาพ และติดตาม
ความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเส่ียงที่ใช้อยู่ว่ามีตามความเหมาะสมมีคุณภาพ (อุษณา ภัทรมนตรี,2560 : 15) 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ ด้านการก ากับดูแลความเสี่ยงและคุณภาพการสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชี 
 วันรักษ์ โสภาพร (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมการสอบบัญชีกับคุณภาพการสอบบัญชีของ
ส านักงานสอบบัญชีในประเทศไทย พบว่า ผู้บริหารส านักงานสอบบัญชีในประเทศไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีคุณภาพการสอบ
บัญชีโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 
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 ดังนั้นจากเหตุผลที่กล่าวไว้ข้างต้นจึงต้ังสมมติฐานได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 4 การบริหารความเส่ียงภายในสมัยใหม่ด้านการก ากับดูแลความเส่ียงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการ
สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย 
 
ระเบียบวิธีด าเนินการวิจัย  

1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยผ่านแนวคิด ทฤษฎี       
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้พัฒนาเครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถาม  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์      
ในประเทศไทย จ านวน 1,944 คน (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์,https://cadict.cad.go.th/main.php?filename=index_2019#,2563) 

3. ทดสอบความถูกต้องของเนื้อหาของแบบสอบถาม (Validity) น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า  ดัชนี          
ความสอดคล้องของแต่ละข้อ (IOC: Index of Item Objective Congruence) ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป และปรับแก้ไขข้อค าถามแล้วจึงน า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ (Try Out) โดยพิจารณาข้อค าถามเป็นรายข้อว่าแต่ละข้อครอบคลุมเนื้อหามีความเหมาะสม 
ความถูกต้องและความสมบูรณ์  สอดคล้องกับเนื้อหา และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์              
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990 : 202-204) โดยพิจารณาค่า (Reliability) ที่ไม่น้อยกว่า 0.70  

4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทยที่ไม่ใช่        
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัท 
(Cronbach) 
 5.  เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ Google Form โดยส่งถึงผู้ตอบแบบสอบถามด้วย E-mail มีผู้ตอบกลับมาทั้งหมดจ านวน 362 คน 
 

ผลการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามซ่ึงได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 362 คน ผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ93.40)  มีอายุมากกว่า 40 ปี (ร้อยละ 43.40) รองลงมา อายุระหว่าง 30-35 ปี 
(ร้อยละ 20.20) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 43.10) รองลงมาสถานภาพโสด (ร้อยละ 39.80) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 73.50) 
ประสบการณ์ท างาน ระหว่าง 11-15 ปี (ร้อยละ 33.10)  รองลงมา มากกว่า 15 ปี (ร้อยละ 26.80) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 
20,000 บาท (ร้อยละ 36.50) รองลงมา 20 ,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 23.20) ต าแหน่งปัจจุบันนักวิชาการตรวจสอบบัญชี         
(ร้อยละ 40.10) รองลงมานักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (ร้อยละ 24.60) 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ ด้านการระบุความเสี่ยง ด้านการประเมินความเสี่ยง   
 ด้านคุณภาพและปริมาณ ด้านการจัดล าดับและการตอบสนองแผนป้องกันความเสี่ยง ด้านการก ากับดูแลความเสี่ยง        
 กับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวมของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย 
 

ตัวแปร AUQ RI QQRA RRRP RM VIFs 

X̅ 4.72 4.52 4.54 4.59 4.63  
S.D. 0.43 0.55 0.48 0.43 0.46  
AUQ  0.66** 0.78** 0.69** 0.77**  
RI   0.84** 0.90** 0.77** 5.81 
QQRA    0.90** 0.87** 6.74 
RRRP     0.87** 5.06 
RM      5.34 

** มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p<0.01) 
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จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่กับคุณภาพการสอบบัญชีมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 0.01 มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการระบุความเสี่ยง ด้านการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพและปริมาณ ด้าน
การจัดล าดับและการตอบสนองแผนป้องกันความเส่ียง และด้านการก ากับดูแลความเส่ียง (r = 0.66 , 0.78 , 0.69 และ 0.77 ตามล าดับ)                 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.84 – 0.90  
 ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันหรือเกิดเป็น  Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบ Multicollinearity

โดยค่า Variance Inflation Factor (VIF) ปรากฏว่าค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระ มีค่าตั้งแต่ 5.06 – 6.74 ซ่ึงมีค่า
น้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2553) 
 

ตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยส าหรับตัวแปรที่พยากรณ์การบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่กับคุณภาพการสอบ            
 ของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย 
 

การบริหารความเส่ียงภายในสมัยใหม่ b β SEb t Sig 

ด้านการระบุความเส่ียง 0.13 0.19 0.05 2.69 0.008*** 

ด้านการประเมินความเส่ียงด้านคุณภาพและปริมาณ 0.43 0.56 0.06 7.05 0.000*** 

ด้านการจัดล าดับและตอบสนองแผนป้องกันความเส่ียง 0.39 0.45 0.08 4.47 0.000*** 

ด้านการก ากับดูแลความเส่ียง 0.43 0.53 0.05 7.52 0.000*** 

SEest = ±0.220    F = 178.011***    Constant  = 0.816    Adjusted R2 = 0.662 

*** มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 (p<0.01) 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การบริหารความเส่ียงภายในสมัยใหม่กับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย มีจ านวน 3 ตัวแปรที่ดีที่สุด คือ ด้านการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพและปริมาณ ด้าน
การก ากับดูแลความเส่ียง และด้านการจัดล าดับและตอบสนองแผนป้องกันความเสี่ยง ความสัมพันธ์ (b) เท่ากับ 0.43 0.43 และ0.39 
ตามล าดับ ซ่ึงมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์  SEest เท่ากับ  ±0.220 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ 
Adjusted R2 เท่ากับ 0.662  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย สรุปตามสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 : ยอมรับสมมติฐานการบริหารความเส่ียงภายในสมัยใหม่ ด้านการระบุความเส่ียงมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย (b = 0.13, p<0.01) นั่นคือการบริหารความเส่ียงภายในสมัยใหม่ 
ด้านการระบุความเสี่ยงมีอิทธิพลกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย หมายความว่า       
การก าหนดหรือการบ่งชี้ ถึงความเสี่ยง ที่ผู้สอบบัญชีจะต้องลดโอกาสที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ได้แก่ ความเสี่ยง       
ในวิชาชีพที่ผู้สอบบัญชีอาจถูกฟ้องร้องจากการปฏิบัติหน้าที่ความเสี่ยงในการควบคุมการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบต้องระมัดระวัง         
ในการเลือกใช้วิธีการตรวจสอบหรือการตอบสนองความเส่ียงที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการเก็บรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี 
 สมมติฐานที่ 2 : ยอมรับสมมติฐานการบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ ด้านการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ         
และปริมาณมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย (b = 0.43, p<0.01) นั่นคือ
การบริหารความเส่ียงภายในสมัยใหม่ ด้านการประเมินความเส่ียงด้านคุณภาพและปริมาณมีอิทธิพลกบัคุณภาพการสอบบญัชีของผู้สอบ
บัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย หมายความว่า การวิเคราะห์ประมวลผลเหตุการณ์หรือสถานการณ์เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยงจนถึงการรายงานของผู้สอบบัญชี ด้านความเหมาะสม 
(คุณภาพ) และความเพียงพอ (ปริมาณ) ของเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีว่ามีความเหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะสรุปผลการตรวจสอบ
ได้ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 สมมติฐานที่ 3 : ยอมรับสมมติฐานการบริหารความเส่ียงภายในสมัยใหม่ ด้านการจัดล าดับและการตอบสนองแผนป้องกัน
ความเส่ียงมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย (b = 0.39, p<0.01) นั่นคือ
การบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ ด้านการจัดล าดับและการตอบสนองแผนป้องกันความเส่ียงมีอิทธิพลกับคุณภาพการสอบบัญชี
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ของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย หมายความว่า การระบุล าดับความส าคัญของความเสี่ยงและการจัดการ      
ความเส่ียงที่จะต้องสอดคล้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนที่มีประโยชน์สูงสุดของการตรวจสอบ 
 สมมติฐานที่ 4 : ยอมรับสมมติฐานการบริหารความเส่ียงภายในสมัยใหม่ ด้านการก ากับดูแลความเส่ียงมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย (b = 0.43, p<0.01) นั่นคือการบริหารความเสี่ยงภายใน
สมัยใหม่ ด้านการก ากับดูแลความเสี่ยงมีอิทธิพลกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย 
หมายความว่า การติดตาม ประเมินผล แผนการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จัดไว้ในแผนแก้ไข เพื่อให้เกิดความมั่นใจ       
ว่าได้ ด าเนินการตามแผนแล้วซ่ึงจะเป็นทั้งการประเมินคุณภาพและติดตามความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ว่ามี      
ตามความเหมาะสมมีคุณภาพ 
 

สรุปและอภิปรายผล  
สรุป  
ผลการทดสอบความสัมพันธ์พบว่า การบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่กับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี         

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย การบริหารคามเสี่ยงภายในสมัยใหม่ ด้านการระบุความเสี่ยง ด้านการประเมินความเสี่ยง      
ด้านคุณภาพและปริมาณ ด้านการจัดล าดับและการตอบสนองแผนป้องกันความเส่ียง และด้านการก ากับดูแลความเส่ียง มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ดังนั้นผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย ควรน าแนวทางไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพปรับปรุง และวางแผนงาน  
สอบบัญชี เพื่อสร้างคุณภาพงานสอบบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท าให้ผู้สอบบัญชีมีความเชี่ยวชาญและช านาญ   
ในวิชาชีพสร้างความน่าเช่ือถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 

อภิปรายผล  
 จากการศึกษาเรื่อง การบริหารความเส่ียงภายในสมัยใหม่กับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ในประเทศไทย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. การบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ ด้านการระบุความเสี่ยงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีของ    
ผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย ต้องระบุถึงความเสี่ยง    
ที่อาจจะเกิดขึ้นในการท างานของผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบและโอกาสที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์            
ในการตรวจสอบ ได้แก่ ความเสี่ยงในวิชาชีพที่ผู้สอบบัญชีอาจถูกฟ้องร้องจากการปฏิบัติหน้าที่ ความเส่ียงในการควบคุมการตรวจสอบ
ที่ผู้ตรวจสอบต้องระมัดระวังในการเลือกใช้วิธีการตรวจสอบ หรือการตอบสนองความเส่ียงที่เหมาะสม อย่างเพียงพอในการเก็บรวบรวม
หลักฐานการสอบบัญชี ซ่ึงสอดคล้องกับ นวลจันทร์ ศรีสารคาม (2556) ได้ศึกษา ผลกระทบของประสิ ทธิภาพการวางแผน             
การสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย พบว่า ประสิทธิภาพการวางแผนการสอบบัญชี     
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม ด้านความสมบูรณ์ ประสิทธิภาพการวางแผนการสอบบัญชี 
ด้านการก าหนดระดับความมีสาระส าคัญ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม 

 2. การบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ ด้านการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพและปริมาณมีความสัมพันธ์เชิงบวก       
กับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย กล่าวคือ การวิเคราะห์ประมวลผลเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์เกี่ยวกับการปฏบิัติงานตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียงจนถึงการรายงานของผู้สอบ
บัญชี ด้านความเหมาะสม (คุณภาพ) และความเพียงพอ (ปริมาณ) ของเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีว่ามีความเหมาะสม            
อย่างเพียงพอที่จะสรุปผลการตรวจสอบได้ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคล้องกับ ธนาทิพย์ วัฒนสุชาติ (2556) ได้ศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการสอบบัญชีกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย พบว่า สมรรถนะ
ทางการสอบบัญชี ด้านเทคนิคการสอบบัญชี ด้านความเหมาะสมและความเพียงพอ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านความสร้างสรรค์      
และด้านความสมบูรณ์มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี 
 3. การบริหารความเส่ียงภายในสมัยใหม่ ด้านการจัดล าดับและการตอบสนองแผนป้องกันความเส่ียงมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศ กล่าวคือ การระบุล าดับความส าคัญของความเสี่ยงและ  
การจัดการความเส่ียงที่จะต้องสอดคล้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนที่มีประโยชน์สูงสุดของการตรวจสอบ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสียหาย (Reduce Likelihood) เป็นการจัดการปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยตรงโดยมุ่งลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์     
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ความเสียหาย เหมาะกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติบ่อยครั้งหรือปฏิบัติเป็นประจ าการลดขนาดผลกระทบของความเสียหาย ( Reduce 

Impact) เป็นการจัดการความเส่ียงโดยมุ่งลดขนาดความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว เหมาะกับความเส่ียงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุม   
ได้ยาก หน่วยงานผู้ประเมินอาจจะใช้วิธกีารกระจายความเส่ียงหรือไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของความเส่ียง (Diversification) ซ่ึงสอดคล้อง
กับ ขนิษฐา แสงจันทร์ (2555) ได้ศึกษาผลกระทบของการบริหารงานตรวจสอบภายในที่เป็นเลิศที่มีต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียน                 
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีการบริหารงานตรวจสอบภายในที่ เป็นเลิศโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก  ได้แก่             
ด้านการวางแผน ด่านการระบุความเสียง ด้านการเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านนโยบายและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านการร่วมมือประสานงานและด้านการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการระดับสูงและ
ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียน  

 4. การบริหารความเส่ียงภายในสมัยใหม่ ด้านการก ากับดูแลความเสี่ยงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี    
ของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย  กล่าวคือ การติดตาม ประเมินผล แผนการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่จัดไว้ในแผนแก้ไข เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ด าเนินการตามแผนแล้วซ่ึงจะเป็นทั้งการประเมินคุณภาพและติดตาม    
ความเหมาะสมของวิธีการจัดการ ความเส่ียงที่ใช้อยู่ว่ามีตามความเหมาะสมมีคุณภาพ เพื่อให้กลไกการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่สมบูรณ์ ควรจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลที่มีความต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอและเป็นวงจรการประเมินผล          
ที่ทุกหน่วยงานภายในองค์กรรับทราบและสามารถด าเนินการเมื่อถึงรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลที่ก าหนด กระบวนการและ
วิธีการการรายงานสถานะความเส่ียงให้มีความชัดเจนรวมถึง ความถี่ของการติดตามประเมินผลและรูปแบบการรายงานตลอดจนวิธีการ
น าเสนอรายงานต่อผู้บริหาร นอกจากนี้ได้ก าหนดให้มีรายงานในกรณีที่มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น (Exception Reports) เช่น เหตุการณ์   
ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยแต่ผลกระทบสูงและมีนัยส าคัญซ่ึงสอดคล้องกับ วันรักษ์ โสภาพร (2556) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุม
การสอบบัญชีกับคุณภาพการสอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชีในประเทศไทย พบว่า ผู้บริหารส านักงานสอบบัญชีในประเทศไทย       
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี คุณภาพการสอบบัญชีโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ ในระดับมาก ได้แก่  ด้านความถูกต้อง                    
ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด ด้านความสร้างสรรค์ ด้านความสมบูรณ์ และด้านความทันกาล             
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า การควบคุมการสอบบัญชีด้านข้อก าหนดวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ด้านความรู้        
ความช านาญ ด้านการแบ่งงานมีความสัมพันธ์และผลกระทบ ด้านการขอค าปรึกษาหารือ ด้านการติดตามการประเมินผล              
ด้านความรับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพภายในส านักงานมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม 
 

ข้อเสนอแนะ   

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้  
จากผลการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเส่ียงภายในสมัยใหม่กับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ควรน าการบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ ด้านการระบุความเสี่ยง               

ด้านการประเมินความเส่ียงด้านคุณภาพและปริมาณ ด้านการจัดล าดับและตอบสนองแผนป้องกันความเสี่ยง และด้านการก ากับดูแล
ความเส่ียงไปใช้เพื่อเป็นแนวการในการสอบบัญชีให้มีคุณภาพในการสอบบัญชีมากยิ่งขึ้น 

2. ผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ควรให้ความส าคัญในการบริหารความเส่ียงภายในสมัยใหม่ โดยมีการระบุความเสี่ยง 
การประเมินความเส่ียง การจัดล าดับความเส่ียงด้านคุณภาพและปริมาณ และการก ากับดูแลความเส่ีย เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและ
ทันต่อเวลาท าให้การท างานสอบบัญชีมีคุณภาพและท าให้สหกรณ์มีความเชื่อมั่นในรายงานของผู้สอบบัญชี 

3. ผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ควรให้ความส าคัญกับคุณภาพโดยเฉพาะด้านความชัดเจน และความสร้างสรรค์ 
เพื่อให้ได้รายงานการสอบบัญชีที่มีความชัดเจนและเหมาะสมกับผู้ใช้ข้อมูล 

4. ผู้สอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ควรมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชีให้มีความทัน             
ต่อสถานการณ์ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน   
มากยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
ในการศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่กับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย ได้ศึกษาความสัมพันธ์ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในเนื้อหาแต่อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
ในประเด็นอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ควรศึกษาการบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ในกลุ่มอื่น ๆ เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างอื่นว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงอาจ    
ท าให้งานวิจัยมีประสิทธิผลและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษาตัวแปรคุณภาพการสอบบัญชีเป็นตัวแปลอื่น เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น ประสิทธิภาพการสอบ
บัญชี ความสามารถในการท างาน การตรวจสอบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะทางวิชาชีพ กระดาษท าการอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น 

3. ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการสอบบัญชี 

4. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่ 
เพื่อให้ได้รายละเอียดของปัจจัยที่ก่อให้เกิดคุณภาพการสอบบัญชีเพื่อให้การศึกษามีเน้ือหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 บทความฉบับนี้ ส าเร็จสมบู รณ์ ได้ด้วยดี โดยได้รับความกรุณา ดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ งจาก                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม      
ที่ท่านทั้งสองได้ให้ค าแนะน าที่ดีเสมอมา รวมถึงสั่งสอนว่ากล่าวตักเตือน ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ ติดตามงานและ
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่ท าให้บทความฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และยังมีส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้วิจัยได้มีความรู้ในเชิงวิชาการยิ่ งขึ้น 
อีกทั้งยังท าให้ผู้วิจัยได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างมากมายในการท าวิทยานิพนธ์ ที่ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ         
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน

และบัญชีของวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มประชากร ได้แก่ หน่วยงานของวิทยาลัยในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 429 แห่ง ซ่ึงได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 207 แห่ง ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรต้น            
คือการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม  การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
ประกอบด้วย คุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลา และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของวิทยาลัยในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัย ได้แก่ สถิติพื้นฐานเบื้องต้นโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

ผลการวิจัย พบว่า การควบคุมภายในมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของวิทยาลัย
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ของวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

ค าส าคัญ : การควบคุมภายใน การปฏบิัติงานด้านการเงินและบัญชี 
 

ABSTRACT 

The aim of this studywas to examine the relationship between internal control and financial-accounting 
operation efficiency of colleges under Office of the Vocational Education Commission.  The population covered 429 
organizational units in the colleges under Office of the Vocational Education Commission while 207 samples were selected 

from the population.  Independent variables were internal control consisting of 5  aspects i.e. control environment, risk 
assessment, control activities, information and communication, and monitoring.  Dependent variables were financial-
accounting performance consisting of job quality, workload, time and operating expenses. The research instrument was a 
questionnaire investigating the relationship between internal control and financial-accounting operation efficiency of 
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colleges under Office of Vocational Education Commission.  The statistics for data analysis were percentage, mean and 
standard deviation while multiple correlation analysis and multiple regression analysis were used for hypothesis testing. 

The results indicated that the Internal control was positively related to the financial-accounting performance of colleges 
under Office of Vocational Education Commission consisting of 4 aspects i.e.  risk assessment, control activities, information and 
communication, and monitoring showed positive relationship towards financial-accounting operation efficiency of colleges under 
Office of Vocational Education Commission at the significance level of . 001. 

Keywords: internal control financial-accounting operation efficiency 

 

บทน า 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง 

ด้านการเงิน ด้านการตลาด รวมถึงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนั้น ส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน ซ่ึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัยปัจจุบัน รวมทั้งจัดหาเครื่องมือทางด้านการบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพเข้ามา
ช่วยในการบริหารงานมากขึ้น ระบบการควบคุมภายในนับเป็นเครื่องมือด้านการบริหารจัดการประเภทหนึ่งที่น ามาใช้ในการบริหารงาน
และเป็นกลไกพื้นฐานส าคัญของกระบวนการก ากับดูแลการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆภายในองค์กรเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ องค์กรส่วนใหญ่จะน าระบบการควบคุมภายใน มาใช้เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วย
ป้องกันและรักษาทรัพย์สินขององค์กร โดยช่วยให้การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยในการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 

การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการในการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรร่วมกันก าหนดขึ้น เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นและความเชื่อถือได้ที่สมเหตุสมผลว่าการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานจะเกิดผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดที่เกิดจากความเสียหายหรือการทุจริตใน
องค์กร ดังนั้นองค์กรควรมีระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับนโยบายของระบบราชการไทย ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ทบวง กรม 
ควรจัดท าระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องและเหมาะสมส าหรับแต่ละองค์กร เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานสูงสุด โดย
ในปัจจุบันนี้มีแนวปฏิบัติของระบบการควบคุมภายในส่วนราชการได้ก าหนดขึ้นโดยประยุกต์จากระบบการควบคุมภายในของ The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซ่ึงเป็นระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึง
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความ
เส่ียง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและการสื่อสาร 5) การติดตามและประเมินผล (ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2554 : 7-

19) การจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชี คณะ กรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารที่ต้องร่วมมือกัน เพื่อให้ได้รับข้อมูลของการควบคุมภายในครบทุกด้าน และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท าให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าองค์กรจะด าเนินงานต่อไปอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และช่วย
ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้อง จะต้องท าการศึกษาระเบียบวิธีการปฏิบัติงานและน าไปปฏิบัติให้ถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ตลอดจนมีการ
จัดการเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอย่างมีประสิทธภิาพ ซ่ึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานอาจแสดงค่าของประสิทธิภาพในลักษณะการ
เปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลก าไรที่ได้รับ ซ่ึงถ้าผลก าไรมีสูงกว่าต้นทุนเท่าใดแสดงถึงประสิทธิภา พมากขึ้น 
ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต่แสดงด้วยการบันทึกถึงลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และเวลา  ในการปฏิบัติงาน
อย่างคุ้มค่า  ประหยัด รวมถึงการใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมสามารถน าไปสู่ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว ตรงประเด็น และมีคุณภาพ ซ่ึง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ประกอบด้วย  1) ด้านคุณภาพของงาน 2) ด้านปริมาณงาน 3) ด้านเวลา 4)  ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (กชกร เอ็นดูราษฏ์, 2547: 11) ซ่ึงองค์กรทุกองค์กรจะต้องตระหนักและให้ความส าคัญต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร และยังสามารถน าผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงใน
การปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินในองค์กร ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็เป็นองค์กรของรัฐ
ที่ต้องมีระบบการควบคุมภายในเป็นตัวช่วยและเป็นกลไกส าคัญในการบริหารงานทุกด้านให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานราชการ         

ในประเทศไทย 
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ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีได้ด าเนินการในการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการอาชีวศึกษา สร้างความนิยมในการเรียนวิชาชีพให้กับ
สังคม มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนมีกิจกรรมและการบริการสังคมในโครงการต่างๆ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้เรียน
อาชีวศึกษา ทั้งยังเน้นเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบและมีบทบาทในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันมาก
ขึ้น ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาต้องการจะพัฒนาด้านคุณภาพการเรียนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้
ความสามารถเพื่อออกไปรับใช้สังคมและสามารถประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีคุณภาพ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีแหล่งเงินทุนจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของสถานศึกษาจากการเก็บค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม 
ค่าบ ารุงการศึกษาต่าง ๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี
แผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันได้อย่างมี
ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ  แ ล ะ เก ิด ป ร ะ โย ช น์ สู ง สุ ด  (ส า นั ก ง า น บั ญ ชี แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใน  ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง , 2 5 6 3 ,                             

http://www2. cgd.go.th.uploadfile/doc/159_doc.doc.) ซ่ึงจากภาระหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกล่าว    
ควรต้องมีการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี รัดกุม และรอบคอบ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีควรมี
ระบบการบันทึกข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เนื่องจากข้อมูลทางด้าน
การเงินและบัญชีเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ผู้บริหารในองค์กรให้ความส าคัญ โดยผู้บริหารต้องใช้งบการเงินมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินขององค์กร และน าไปใช้เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน โดยเป็นข้อมูลที่สรุปมา
จากวิธีการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีโดยได้สรุปรายงานทางการเงินส าหรับผลการด าเนินงานขององค์กรแต่ปี ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานในด้าน
การเงินและบัญชีจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  เพื่อจะได้จะจัดท ารายงานงบการเงินขององค์ กรให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามเอกสารการบันทึกบัญชีอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี (สุภาพร แช่มช้อย, 2555 : 73) 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยท าการเก็บข้อมูลจาก                
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้างานการเงิน และหัวหน้างานบัญชี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับ
วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของวิทยาลัยในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การควบคุมภายในตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission 

(COSO) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานที่ก าหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 5 ด้าน ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
อุทุมพร ธรรมสนอง (2551 : 62) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายใน ทางการบัญชีของ           

เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”โดยท าการประเมินการควบคุม 8 องค์ประกอบ ตามแนวทางการบริหารความเส่ียง
องค์กรโดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้ปฏิบัติงานทุกคนในกองบัญชีและการเงินเหมืองแม่เมาะ และการสัมภาษณ์
ผู้บริหารและน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์โดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย จากการศึกษา พบว่า การควบคุมภายในทางการ
บัญชีของเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว โดยองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม
ภายในมีระดับการด าเนินการที่ดีพอใช้ โดยมีการจัดท าข้อก าหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กฟผ. เพื่อเป็นแนวทางที่พึ่งปฏิบัติ 
มีโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงานขององค์กร และจัดแบ่งหน้าที่แต่ละ
ต าแหน่งงานอย่างชัดเจน รวมถึงมีการก าหนดระดับความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่ง แต่ยังพบจุดอ่อนของ
การควบคุมภายในเรื่องของจ านวนบุคลากร ที่ยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานซ่ึงจ าเป็นที่หน่วยงานจะต้องมีการสรรหาเพิ่มเติมให้มีความ
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินงานได้ ศิริมล แสนสุข (2555 : 74)  ได้ศึกษา
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ผลกระทบของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่มีต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในธุรกิจโรงแรมในประเท ศไทย พบว่า                   
1) สภาพแวดล้อมการควบคุมโดยรวม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลการควบคุมภายในด้านผลการปฏิบัติงาน
ขององค์กร ด้านการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และด้านการบริหารทรัพยากร และกิตติศักดิ์ มะลัย (2557 : 
80) ได้ศึกษา ผลกระทบของการควบคุมภายในเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า การควบคุมภายในเชิงกลยุทธ์ด้าน
สภาพแวดล้อมการควบคุม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีโดยรวม ด้านคุณภาพของงาน         
ด้านความเชื่อถือได้  ด้านความครบถ้วน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 2. การประเมินความเส่ียง 
สุพรรณรัตน์ มาศรัตน์ (2552 : 65) ได้ศึกษา แนวทางการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินขององค์การบริหา ร      

ส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบล มีการควบคุมภายในทุกองค์ประกอบ การควบคุมภายใน    

ด้านการประเมินความเส่ียง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินอยู่ในระดับมาก  สมใจ พวงนิล (2554 : 70) 
ได้ศึกษา ผลกระทบของการควบคุมภายในทางการบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการรายงานทางการเงินของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า การควบคุมภายในทางการบัญชีโดยรวมอยูใ่นระดับมาก การควบคุมภายในด้านการประเมินความ
เสี่ยง มีผลกระทบเชิงบวกกับมีประสิทธิภาพการรายงานทางการเงินในระดับมากที่สุด และสุวินชา การพัดชี (2555) ได้ศึกษาการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า การประเมินความเส่ียงที่หน่วยงานน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานส่งผลให้ผลการด าเนินงานประสบผลส าเร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพของข้อมูลทางการบัญชี แสดงให้เห็นว่าองค์กรนี้มีการประเมินความ
เสี่ยงทางด้านการจัดท าบัญชีที่เหมาะสม  และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (2558 : 3) กล่าวว่าหน่วยงานของรัฐควรระบุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่สามารถระบุและประเมิน
ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และควรระบุความเส่ียงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง
หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นโดยพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการ
ประเมินความเส่ียงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

3. กิจกรรมการควบคุม 

รพิรัตน์ ลือชานิติโพธ (2557 : 82) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อคุณภาพการ
ปฏิบัติงานบัญชีของผู้ท าบัญชีในเขตภาคตะวันออก  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ท าบัญชีในเขตภาคตะวันออก มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมี
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
คุณภาพการปฏิบัติงานบัญชีด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ปิยะรักษ์ สิงทองทัศน์ (2557 : 91) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการติดตาม
การปฏิบัติงานที่มีต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย  ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารฝ่าย
ตรวจสอบภายในธุรกิจ มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีการติดตามการปฏิบัติงานโดยรวมมากที่สุด โดยด้านการติดตามประเมินผล มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และนโยบาย และธนพัฒน์ ขันกฤษณ์ (2560 : 63) ได้ศึกษาผลกระทบของการควบคุมภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการกรมการเงินทหารบก พบว่า การควบคุมภายในด้านกิจกรรมการควบคุม มีผลกระทบเชิง
บวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสะท้อนให้เห็นว่ายิ่งยิ่งหน่วยมีการควบคุมภายใน       

ด้านการควบคุมที่ดี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ดี  
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

ละอองดาว ภูกิ่งหิน (2557 : 82) ได้ศึกษา ผลกระทบของการวางแผนการควบคุมภายในแบบบูรณาการที่มีต่อ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า         

การควบคุมภายในด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลการด าเนินงานโดยรวม 
ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านความยืดหยุ่น กัลณี ด่านทองหลาง (2560 : 59) ศึกษาผลกระทบของระบบการควบคุมภายในต่อ
ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ด้านสารสนเทศและการสื่อสารในระบบ
การควบคุมภายในส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา สามารถอธิบายได้ว่า 
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หน่วยงานมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดท าอย่างเป็นปัจจุบันผู้บริหารสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการ
ด าเนินงานและตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที  สิริรัตน์ โสดา (2554 : 86) ได้ศึกษาผลกระทบของการควบคุมภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบว่า การควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน ด้านคุณภาพของงาน และด้านระยะเวลาให้บริการ และธนพัฒน์ ขันกฤษณ์ (2560 : 63) ศึกษา
ผลกระทบของการควบคุมภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการกรมการเงินทหารบก พบว่า 
การควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยสะท้อนให้เห็นว่ายิ่งหน่วยมีการควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ดี
เช่นกัน 

 5. การติดตามและประเมินผล 

นูรียะ สันบากอ (2553 : 87) ได้ศึกษาองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พบว่า การติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในช่วยให้สถานศึกษามั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล 
กิตติพงษ์ โภชนะสมบัติ (2557 : 73) ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO:กรณีศึกษา หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับที่ดี และเมื่อพิจารณารายข้อแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคพร้อมรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อให้สามารถใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจหรือปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันต่อปัจจุบัน และกัลณี ด่านทองหลาง (2560 : 59 -60) ได้ศึกษา
ผลกระทบของระบบการควบคุมภายในต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า 
ด้านการติดตามประเมินผลในระบบการควบคุมภายในส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา  ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้สามารถอธิบายได้ว่า หากหน่วยงานได้มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่ วมในการแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่อง 
พร้อมทั้งมีการรายงานผลให้ผู้บริหารได้รับทราบจะท าให้ผลการด าเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รายงานการเงินมี
ความน่าเช่ือถือ และสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับได้อย่างเหมาะสม ผู้วิจัยจึงมีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 การควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีของสถาบันการอาชีวศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 2 การควบคุมภายในด้านการประเมินความเส่ียงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีของวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สมมติฐานที่ 3 การควบคุมภายในด้านกิจกรรมการควบคุม  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีของสถาบันการอาชีวศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 4 การควบคุมภายในด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถาบันการอาชีวศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 5 การควบคุมภายในด้านการติดตามประเมินผล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน       

ด้านการเงินและบัญชีของสถาบันการอาชีวศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย 
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยได้กรอบแนวความคิดในการ

วิจัย ดังภาพที่ 1 ดังนี้ 

 
 
           
  
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การควบคุมภายใน COSO 
     1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม(X1) 
     2.  การประเมินความเสี่ยง(X2) 
     3.  กิจกรรมการควบคุม(X3) 
     4.  ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (X4) 
     5.  การติดตามและประเมินผล(X5) 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

     1.  คุณภาพของงาน 

     2.  ปริมาณงาน 

     3.  เวลา 

     4.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. วิธีวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยส ารวจความคิดเห็นของ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้างาน
การเงิน และหัวหน้างานบัญชีของวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 207 คน  จากแบบสอบถามที่
พัฒนาขึ้น และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ หน่วยงานของวิทยาลัยในสังกัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 429 

แห่ง (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.), 2563,  http://techno.vec.go.th/Default.aspx?tabid=659)  
ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิจากประชากรทั้งหมด 429 แห่ง โดยส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานของวิทยาลัย

ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 207 แห่ง หลังจากนั้นจึงใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากรายชื่อในฐานข้อมูล
บริการออนไลน์ของหน่วยงานของวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลการควบคุมภายในโดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดและงานวิจัยในอดีต ซ่ึงได้
ผ่านการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผ่านการตรวจสอบความเช่ือถือได้ประเภทวัดความสอดคล้องภายใน โดยตัว
แปรในแบบสอบถามจะต้องมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ alpha coefficient) อย่างน้อย 0.7 ซ่ึงแสดงว่ามีความ
เช่ือถือได้ค่อนข้างสูง (Hair et al., 2010) ทั้งนี้ผู้วิจัยให้คะแนนความเห็นในแต่ละค าถามโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตาม
รูปแบบของ Best, J.W. & Kahn, J. (2006) 

4. ตัวแปรที่ศึกษา 

4.1 การควบคุมภายใน ประยุกต์จากแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission (COSO) (ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2554 : 7-19) ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม2) การ
ประเมินความเส่ียง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) การติดตามและประเมินผล 

4.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ประยุกต์จากแนวคิด (กชกร เอ็นดูราษฏ์, 2547: 11) ประกอบด้วย 4 
ด้าน ได้แก่ 1) คุณภาพของงาน 2) ปริมาณงาน 3) เวลา และ 4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของวิทยาลัย
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  X   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
  S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  t  แทน  ค่าทีในการทดสอบสัมประสิทธิข์องตัวพยากรณ์ 

  p-value  แทน ระดับนัยส าคัญ (Significance) 

  SEest  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ 

  SEb  แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวพยากรณ์ 

  r  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์

  R  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

  R2  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย 

  b  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
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  B  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนคงที่  

  β  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  X1  แทน สภาพแวดล้อมการควบคุม 

  X2  แทน การประเมินความเส่ียง 
  X3  แทน กิจกรรมการควบคุม 
  X4  แทน ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
  X5  แทน การติดตามและประเมินผล 
  Y  แทน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวา่งตัวแปร 
 

การควบคุมภายใน 
 

S.D. X1 X2 X3 X4 X5 Y VIF 

สภาพแวดล้อมการควบคุม (X1) 3.86 0.551 1 
    

 1.592 

การประเมินความเส่ียง (X2) 4.57 0.393 .601** 1 
   

 2.271 

กิจกรรมการควบคุม (X3) 4.59 0.349 .335** .570** 1 
  

 1.966 

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (X4) 4.58 0.324 .383** .538** .622** 1 
 

 1.927 

การติดตามและประเมินผล (X5) 4.56 0.311 .425** .580** .494** .513** 1  1.689 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดา้นการเงิน
และบัญชี (Y) 

4.43 0.28 .506** .572** .534** .558** .535** 1 
 

 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 1 ก่อนการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) 

โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ พบว่าไม่มีตัวแปรอิสระคู่ใดที่มีความสัมพันธ์กันสูงกว่า 0.70 ดังตารางที่ 1 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ตรวจสอบค่า 
Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) พบว่าค่า Tolerance มีค่าไม่น้อยกว่า 0.1 หรือไม่เข้าใกล้ศูนย์และค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 
10 ทุกตัวแปร แสดงว่าไม่เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ โดยมีค่าตั้งแต ่1.592 – 2.271 (Black, K. 2006 : 585) 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการควบคุมภายในแต่ละด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม
ของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.335 – 0.643 

2. ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
ผลจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตามสมมติฐานและแบบจ าลองที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ดังตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
 

ตัวแปร b β SEb t Sig 

(Constant) 1.412 
  

5.825 0.000 

สภาพแวดล้อมการควบคุม (X1) 0.104 0.204 0.033 3.185 0.000*** 

การประเมินความเส่ียง (X2) 0.101 0.145 0.055 1.899 0.000*** 

กิจกรรมการควบคุม (X3) 0.119 0.147 0.057 2.07 0.322 

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (X4) 0.184 0.213 0.061 3.018 0.000*** 

การติดตามและประเมินผล (X5) 0.165 0.182 0.060 2.762 0.000*** 

SEest= ±.20445   R = .694   R2 = .481  F = 37.312  Constant = 1.412 

*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.001 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของ
วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (X1) ด้านการประเมิน
ความเสี่ยง (X2) ด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (X4) และด้านการติดตามและประเมินผล (X5) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.001 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 2 4 และ 5 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ (b) เท่ากับ .101, .104, .165 และ .184 ตามล าดับ มีค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEb) เท่ากับ ±.20445 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .694 มีค่าสัมประสิทธิ์
การท านาย (R2) เท่ากับ .481 แสดงว่าตัวแปรการควบคุมภายในมีความสามารถในการพยากรณ์ ได้ร้อยละ 48.10 

เมื่อทราบค่าคงที่ ( Constant) เท่ากับ 1.412 ทราบค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวพยากรณ์ ซ่ึงอยู่ในรูปคะแนนดิบ (b) และ
ทราบน้ าหนักความส าคัญของตัวพยากรณ์ ซ่ึงอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) จึงสามารถสร้างสมการถดถอยได้ ดังนี้ 

 

สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ Y = a+ b1 x1 + b2 x2 + b4 x4 + b5 x5 

แทนค่าได้ดังนี้ Y = 1.412+.104 x1 + .101 x2+ .184 x4+ .165 x5 
สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z = β 1 Z1 +β2 Z2 +β 4 Z4 + β5 Z5 

แทนค่าได้ดังนี้ Z = .204 Z1 +.145 Z2 +.213 Z4, + .182 Z5 

เมื่อ Y และ Z = ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

Z1, Z2 , Z3, Z4 คือ คะแนนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

สรุป 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 83.60 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 59.90 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 74.90 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการเงิน/บัญชีทั้งหมด มีต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นหัวหน้างานบัญชี ร้อยละ 44.0 มี
ประสบการณ์ท างานมากกว่า 15 ปี ร้อยละ 68.10 ประสบการณ์ท างานด้านการเงิน/บัญชี 11-15 ปี ร้อยละ 45.90 ผู้ตอบแบบสแบถาม
ส่วนใหญ่อยู่สถานศึกษาที่ เป็นวิทยาลัยการอาชีพ ร้อยละ 32.40 ที่ตั้งของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 27.50 สถานศึกษามีบุคลากร จ านวน มากกว่า 60 คน ร้อยละ 79.20 มีจ านวนนักเรียน มากกว่า 
2,000 คน ร้อยละ 49.80 ระยะเวลาที่ เปิดสอนส่วนใหญ่มากกว่า 30 ปี ร้อยละ 69.10 งบประมาณที่ได้รับส่วนใหญ่ จ านวน 21 -40 
ล้านบาท ร้อยละ 34.80 และมีรายได้ของสถานศึกษามาจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สถานศึกษา 
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สรุปผลการวิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของวิทยาลัยในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ พบว่าไม่มีตัวแปรอิสระคู่ใดที่มีความสัมพันธ์กันสูงกว่า 0.70 โดยได้
ตรวจสอบค่า Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) พบว่าค่า Tolerance มีค่าไม่น้อยกว่า 0.1 หรือไม่เข้าใกล้ศูนย์และค่า VIF 

มีค่าน้อยกว่า 10 ทุกตัวแปร แสดงว่าไม่เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ โดยมีค่าตั้งแต่ 1.592 – 2.271 แสดงว่าไม่เกิดปัญหาภาวะร่วม
เส้นตรงพหุ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการควบคุมภายในแต่ละด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม
ของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.335 – 0.643 

จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบว่า การควบคุมภายในมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีของวิทยาลัยในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยด้วยตัวแปร 4 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม (X1) การประเมินความเสี่ยง (X2) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (X4) และการติดตามและประเมินผล (X5) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 2 4 และ 5 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ (b) เท่ากับ .101, .104, .165 และ .184 ตามล าดับ มีค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEb) เท่ากับ ±.20445 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .694 มีค่า
สัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ .481 แสดงว่าตัวแปรการควบคุมภายในมีความสามารถในการพยากรณ์ ได้ร้อยละ 48.10 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของ
วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความ
เส่ียง ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีของวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

2.1 การควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน            

ด้านการเงินและบัญชีของวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001              

เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การประเมินความเสี่ยงภายในที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานรองลงมา ได้แก่ การก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเส่ียงหรือจัดล าดับความเส่ียงไว้อย่างชัดเจน และการจัดล าดับความ
เส่ียงโดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ อุทุมพร ธรรมสนอง (2551: 62) ได้ศึกษาการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ทางการบัญชีของเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยท าการประเมินการควบคุม       
8 องค์ประกอบ ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้ปฏิบัติงานทุกคนในกอง
บัญชีและการเงินเหมืองแม่เมาะ และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พบว่า การควบคุมภายในทางการบัญชีของเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว โดยองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายในมีระดับการด าเนินการที่ดีพอใช้ 
โดยมีการจัดท าข้อก าหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กฟผ. เพื่อเป็นแนวทางที่พึ่งปฏิบัติ มีโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับ
บัญชาที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงานขององค์กร และจัดแบ่งหน้าที่แต่ละต าแหน่งงานอย่างชัดเจน ยังสอดคล้องกับ    

ศิริมล แสนสุข (2555 : 74)  ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่มีต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทย พบว่า 1) สภาพแวดล้อมการควบคุมโดยรวม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลการควบคุมภายใน
ด้านผลการปฏิบัติงานขององค์กรด้านการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และด้านการบริหารทรัพยากร ส่วน
ละอองดาว ภูกิ่งหิน (2557 : 82) ศึกษาผลกระทบของการวางแผนการควบคุมภายในแบบบูรณาการที่มีต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
แบบบูรณาการ ด้านการจัดการ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลการด าเนินงานโดยรวม ด้านศักยภาพการแข่งขัน 
ด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านคุณภาพการให้บริการและด้านความยืดหยุ่น ยังสอดคล้องกับ นวพร ศรีสวาท (2557 : 
64) ที่ศึกษาผลกระทบของคุณภาพการควบคุมภายในทางการเงินที่มีต่อประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า 1) การควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลขององค์กรด้านคุณภาพของการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และยัง
สอดคล้องกับ กิตติศักดิ์ มะลัย (2557 : 80) ได้ศึกษาผลกระทบของการควบคุมภายในเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อประสิทธิภาพการจัดท าบัญชี
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า การควบคุม
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ภายในเชิงกลยุทธ์ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีโดยรวม ด้าน
คุณภาพของงาน ด้านความเชื่อถือได้ ด้านความครบถ้วน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

2.2 การควบคุมภายในด้านการประเมินความเส่ียง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีของวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับ ประเสริฐ กายาไชย (2550 : 52) ศึกษาการควบคุม
ภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโป่งฮึ้ง ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า การก าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง
ควรพิจารณาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดความเสี่ยงขึ้น ซ่ึงวิธีการเหล่านี้จะช่วยให้หน่วยงานมี
การด าเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎและ
ข้อบังคับ  ยังสอดคล้องกับ ปาริชาติ อุ่นเรือน (2551 : 89) ที่ศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบการควบคุมภายใน
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4  พบว่า โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4  มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ อยู่ในระดับ
มาก โดยการควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยง พบว่า มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบการควบคุมภายในการเงิน อยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่วนด้านการบัญชีและด้านการพัสดุวิธีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก ส่วนสุพรรณรัตน์ 
มาศรัตน์ (2552 : 65) ได้ศึกษาแนวทางการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบล มีการควบคุมภายในทุกองค์ประกอบ การควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยง มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินอยู่ในระดับมาก ยังสอดคล้องกับ สมใจ พวงนิล (2554 : 70) ได้ศึกษา ผลกระทบของการควบคุม
ภายในทางการบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการรายงานทางการเงินของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า การ
ควบคุมภายในทางการบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก การควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยง มีผลกระทบเชิงบวกกับมีประสิทธิภาพ
การรายงานทางการเงินในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ สุวินชา การพัดชี (2555 : 57) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบการ
ควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การประเมินความเสี่ยงที่
หน่วยงานน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานส่งผลให้ผลการด าเนินงานประสบผลส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพของข้อมูลทางการบัญชี แสดงให้เห็นว่าองค์กรนี้มีการประเมินความเสี่ยงทางด้านการจัดท าบัญชีที่
เหมาะสม 

2.3 การควบคุมภายในด้านกิจกรรมการควบคุม ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีของวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารองค์กรไม่มีความเชี่ยวชาญ หรือไม่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่มีการตระหนักถึงมาตรการป้องกันการดูแลทรัพย์สินไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานขาดแนวปฏิบัติและวิธีการ
ปฏิบัติงานในการท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.4 การควบคุมภายในด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีของวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับ ปาริชาติ อุ่นเรือน (2551 : 65) ศึกษาเรื่อง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่า ระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 4 อยู่ในระดับมาก โดยมีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า การปฏิบัติงานด้านการเงินมี
การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการบัญชีและพัสดุมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ยังสอดคล้องกับ 
ละอองดาว ภูกิ่งหิน (2557 : 82) ศึกษาผลกระทบของการวางแผนการควบคุมภายในแบบบูรณาการที่มีต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า การควบคุมภายในด้านข้อมูลสารสนเทศ
และการสื่อสารมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลการด าเนินงานโดยรวม ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านความ
ยืดหยุ่น  ส่วนกัลณี ด่านทองหลาง (2560 : 59) ได้ศึกษาผลกระทบของระบบการควบคุมภายในต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ด้านสารสนเทศและการสื่อสารในระบบการควบคุมภายในส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา สามารถอธิบายได้ว่า หน่วยงานมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง และจัดท าอย่างเป็นปัจจุบันผู้บริหารสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานและตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที ธนพัฒน์ 
ขันกฤษณ์ (2560 : 63) ได้ศึกษาผลกระทบของการควบคุมภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ
กรมการเงินทหารบก พบว่า การควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสะท้อนให้เห็นว่ายิ่งหน่วยมีการควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ดีเช่นกัน และยังสอดคล้องกับ จณัญญา ใหม่นทีกุล (2561: 82) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบควบคุมภายในด้าน
การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า ระดับการควบคุมภายในอยู่ในระดับดีที่สุด พบว่า การ
ควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารส าหรับการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ซึ่งจากผล
การศึกษาข้างต้นนั้นก็เป็นไปตามแนวคิดของ COSO ที่อธิบายไว้ว่าสารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการบริหารงานโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซ่ึง
เป็นยุคที่สามารถได้สารสนเทศที่รวดเร็วและถูกต้องจะสามารถช่วงชิงโอกาสได้ก่อนผู้อื่น  

2.5 การควบคุมภายในด้านการติดตามและประเมินผล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีของวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับ ปาริชาติ อุ่นเรือน (2551 : 66) ได้ศึกษาเร่ือง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่า ระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 4 อยู่ในระดับมาก โดยมีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในด้านการติดตามและประเมินผลมีการปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
บัญชีและการพัสดุมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ยังสอดคล้องกับ นูรียะ สันบากอ (2553 : 87) ได้ศึกษาองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 1 พบว่า การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในช่วยให้สถานศึกษามั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  กัลณี ด่านทองหลาง (2560 : 59-60) ศึกษาผลกระทบของระบบการควบคุมภายในต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า การติดตามประเมินผลในระบบการควบคุมภายในส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา  อธิบายได้ว่า หากหน่วยงานได้มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขและปรับปรุง
ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งมีการรายงานผลให้ผู้บริหารได้รับทราบจะท าให้ผลการด าเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รายงาน
การเงินมีความน่าเชื่อถือ และสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ จณัญญา ใหม่นทีกุล 
(2561: 82-83) โดยศึกษาการพัฒนาระบบควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พบว่า มีระดับการควบคุมภายในอยู่ในระดับดีที่สุด โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน มีการเปรียบเทียบ
ระหว่างแผนงานกับผลการดด าเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารส่วนงานทราบอย่างต่อเนื่องและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการติดตามผลการด าเนินงานทั้งระหว่างปฏิบัติงาน และหลังจากงานเสร็จสิ้น  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง ข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล  เนื่องจากองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายและส่งผลให้องค์กรประสบผลส าเร็จด้านการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีได้อย่างมีประประสิทธิภาพ 

 2.  ผู้บริหาร ควรก าหนดนโยบาย วิธีการ และวิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึง การก าหนดโครงสร้าง 
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส านึกที่ดีด้านจริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ มีความรับผิดชอบ 

 3.  ผู้บริหาร ควรก าหนดให้การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ โดยสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การควบคุมภายในประสบความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 4.  ผู้บริหาร ควรให้ความส าคัญกับการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ที่เหมาะสม ควรมี
กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภาย อย่างเป็นระบบและมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ติดตามผลการด าเนินงานทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 
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 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

 1.  ควรศึกษาแนวทางที่มีผลหรือมีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี เพื่อน ามา
พัฒนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมภายในองค์กร
ได้ดียิ่งขึ้น 
 2.  ควรศึกษาความสัมพันธ์หรือผลกระทบในด้านอื่นที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีส าหรับองค์กร
อื่น ๆ เพื่อศึกษาสาเหตุที่ท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จในการความคุมภายใน 
 3.  ควรท าการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่ไม่ใช่วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์กับองค์กรอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4.  ควรมีการศึกษาวิจัย โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผู้ประกอบการ ปัจจัยด้านข้อมูลงบการเงิน และปัจจัยด้านแผนงานธุรกิจ ที่มี
อิทธิพลต่อการอนุมัติ สินเช่ือให้วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม SMEs ของเจ้าหน้าที่สินเช่ือธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 270 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรง และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรง พบว่า ปัจจัยด้านผู้ประกอบการ ปัจจัยด้านข้อมูลงบการเงิน และปัจจัยด้านแผนงานธุรกิจ มี
ความสัมพันธ์กับการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่าความ
น่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ หลักทรัพย์ค้ าประกัน งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน งบกระแสเงินสด และ การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน มีความส าคัญเชิงบวกกับการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนการขยายการลงทุน มี
ความส าคัญเชิงบวกกับการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ค าส าคัญ : ปัจจยัที่ส่งผลต่อการอนุมัติสนิเช่ือ  วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 
ABSTRACT 

 The objective of this research was to study entrepreneurial factors, Factors of Financial Statement Information, 
and business plan factors influencing loans approval for SMEs of Thai commercial bank credit officers in the upper northern 
region.  The sample consisted of 270 samples.  The research instrument tool was a questionnaire.  The statistics used to 
analyze the data were mean, standard deviation, linear correlation analysis and multiple regression analysis. 
 The analysis of the linear correlation showed that the factors of Financial Statement Information and business 
plan factors correlated with credit approvals of credit officers of Commercial banks with statistical significance. The multiple 
regression analysis showed that the credibility of the entrepreneur, collateral statement of financial position, operating 
performance statements, cash flow statement, and working capital management.  Showed positive importance to loan 
approvals of credit officers of commercial bank statistical significance.  The investment expansion showed positive 
importance to loan approvals of credit officers of Commercial bank with no statistical significance.  
Keywords:  Factors Affecting Loan Approval, Small and Medium Enterprises 
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บทน า  
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) หรือ SMEs เป็นวิสาหกิจที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เนื่องจากมีความคล่องตัวในการปรับสภาพให้เข้ากับสถานการณ์ทั่วไปของประเทศอีกทั้งยัง
เป็นวิสาหกิจที่ใช้เงินทุนในจ านวนที่ต่ ากว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ เป็นตัวช่วยให้เกิดการกระจายรายได้จากกลุ่มผู้ประกอบวิสาหกิจ ไปสู่
กลุ่มคนต่าง ๆ ก่อให้เกิดการจ้างงาน ท าให้ประชาชนมีรายได้ ซ่ึงเป็นตัวช่วยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น ก่อให้เกิดการ
พัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังเป็นจุดเริ่มต้นของวิสาหกิจขนาดใหญ่ การ
แสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงานหรือขยายกิจการของวิสาหกิจนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นมาก ส าหรับวิสาหกิจ SMEs  และ
แหล่งเงินทุนที่ส าคัญคือ ธนาคารพาณิชย์ไทย 

 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2553) ในปัจจุบัน วิสาหกิจ SMEs มีข้อจ ากัดในการเข้าถึง แหล่ง
เงินทุนเมื่อเทียบกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ โดยมีอุปสรรคส าคัญในการเข้าถึงสินเช่ือเนื่องจากการขาดหลักทรัพย์ค้ าประกัน การไม่มีแผน
วิสาหกิจที่ดี และขาดประวัติการช าระเงิน/เป็นกิจการใหม่ และเมื่อพิจารณาถึง ผู้ประกอบการกิจการขนาดเล็กมีความยากในการกู้เงิน
จากสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินมีเง่ือนไขที่เข้มงวดมากเกินไป ซ่ึงเป็นปัญหาในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน  
  ด้วยเหตุนี้ทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงได้ให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับวิสาหกิจ SMEs 

ขณะเดียวกัน ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ก็มีนโยบายให้ความส าคัญกับ วิสาหกิจ SMEs มากขึ้น เพื่อเป็นฐานส าหรับแหล่งเงินทุนที่จะ
น ามาใช้ในการด าเนินงานหรือขยายกิจการของวิสาหกิจนั้น ๆ ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจ SMEs นั้น เป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดท างบการเงินตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน และฐานะการเงิน ของกิจการ ซ่ึงงบ
การเงินที่น าเสนอนี้ จะต้องมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจ ช่วยให้ผู้ที่ใช้งบการเงินเกิดความเช่ือมั่นในวิสาหกิจ 
เพื่อน าไปสู่การเข้าถึงแหล่งเงินทุน (วรรษมน  ทองรักษ์.2554) ดังนั้นวิสาหกิจ SMEs ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน จะต้องจัดท างบ
การเงิน ที่มีข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน มีความน่าเช่ือถือ จัดท าแผนวิสาหกิจ แผนการขยายการลงทุน เพื่ อน าเสนอต่อธนาคาร
พาณิชย์ ต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการขอสินเชื่อ 

 จากความส าคัญและมูลเหตุดังที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนในที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อของ
วิสาหกิจ SMEs ของเจ้าหน้าที่สินเช่ือธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตภาคเหนือตอนบนหรือไม่ อย่างไร โดยท าการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลจาก เจ้าหน้าที่สินเช่ือธนาคารพาณิชย์  ที่อนุมัติสินเช่ือให้กับวิสาหกิจ SMEs ซ่ึงผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นแนวทาง และเป็น
ประโยชน์ในการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ไทย 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผู้ประกอบการ ปัจจัยด้านข้อมูลงบการเงิน และปัจจัยด้านแผนงานธุรกิจ ที่มีอิทธิพลต่อการอนุมัติ

สินเชื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขตภาคเหนือตอนบน  
 

ทบทวนวรรณกรรม  
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยด้านผู้ประกอบการ มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ 
 ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ (Credibility)  

สาวิตรี ศรีวิมลศิริ (2558) ความน่าเชื่อถือ หมายถึง ขอบเขตที่ผู้บริโภครับรู้กล่าวอ้าง เกี่ยวกับตราสินค้าในโฆษณาอย่าง
ซ่ือสัตย์และน่าไว้วางใจ เกิดจากอิทธิพลของปัจจัยที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความน่าเช่ือถือของบริษัท วิไล พึ่งผล (2561) พบว่า 
ผู้ประกอบการที่ยอมรับในคุณค่าของผู้อื่น ปฏิบัติตน และการวางตัวให้มีความน่าเช่ือถือ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น จะเป็นประโยชน์
ต่อการสร้างรายได้และชื่อเสียงของธุรกิจ มีปฏิสัมพันธ์สื่อสารระหว่างสังคม สามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค และสามารถสร้าง
มิตรภาพสู่เครือข่ายทางธุรกิจได้ 

ดังนั้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ดังกล่าวข้างต้นจึงก าหนดสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้  
สมมติฐานที่ 1 : ความน่าเช่ือถือของผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ 
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หลักทรัพย์ค้ าประกัน (Collateral)  
ฐิติพร ลวดทอง (2554) พบว่า ปัจจัยด้านหลักประกัน จะให้ความส าคัญกับความเพียงพอด้านมูลค่าของ หลักประกัน 

ประเภทของหลักประกัน กรรมสิทธิ์ในหลักประกัน และการใช้ประโยชน์ของหลักประกนัที่เกี่ยวข้องกับกิจการ  กานต์พิชชา กองคนขวา 
(2561) พบว่า สถาบันการเงินจะมีการก าหนดสัดส่วนของหลักประกนัแต่ละประเภทไว้อยูแ่ล้ว สถาบันการเงินจะพิจารณาหลักประกันที่
มีมูลค่ามากกว่าการใช้บุคคลค้ าประกัน โดยผู้ขอสินเช่ือจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน โดยทรัพย์สินเหล่านั้นจะต้องปลอด
ภาระหนี้หรือภาระผูกพัน (ค้ าประกัน) ใด ๆ และน ามาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ  

ดังนั้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ดังกล่าวข้างต้นจึงก าหนดสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้  
สมมติฐานที่ 2 : หลักทรัพย์ค้ าประกันมีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ 

ปัจจัยด้านข้อมูลงบการเงิน มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์  
งบแสดงฐานะการเงิน 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 29/2561 งบแสดงฐานะการเงินต้องมีรายการที่แสดงจ านวนเงินของ เงินสด รายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ หนี้สิน เจ้าหนี้ ส่วนของเจ้าของ และส่วนทุน  ธนาคารพาณิชย์ ใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการ
บริหารสินเชื่อ ซ่ึงสามารถให้ข้อมูลทางบัญชี การน ามาตรฐานการบัญชี การใช้ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท า
ให้บริการสินเช่ือของธนาคารเป็น ไปอย่างมีประสิทธิผล ทวิชชัย อุรัจฉัท (2554) พบว่า ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการ
บริหารสินเชื่อของธนาคาร ซ่ึงสามารถให้ข้อมูลทางบัญชีการน ามาตรฐานการบัญชี การใช้ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในการขอสินเช่ือก่อน ท าให้บริการ สินเชื่อของธนาคารเป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิผล  

ดังนั้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ดังกล่าวข้างต้นจึงก าหนดสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้  
สมมติฐานที่ 3 : งบแสดงฐานะการเงิน มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์  

 

งบแสดงผลการด าเนินงาน 

ภาสกร ปาละวัล (2560) งบแสดงผลการด าเนินงาน แสดงผลการด าเนินงานในงวดระยะเวลาหนึ่งว่า กิจการมีผลก าไร
หรือขาดทุน แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกิจการ นอกจากนี้งบก าไรขาดทุนส าหรับ บริษัท มหาชนจ ากัด ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะใช้ชื่อว่า งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  นที ศรีสุทธิ์ (2547) พบว่า การบริหารสินเช่ือของ
ธนาคารพาณิชย์ สามารถน าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการวิเคราะห์ และการอนุมัติสินเช่ือ การติดตามผลการด าเนินงาน การติดตาม
หนี้และแก้ไขหนี้ ข้อมูลทางการบัญชีที่น าไปใช้ ได้แก่ งบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ใบแจ้ง
ยอดเงินฝากธนาคาร โดยจะพิจารณาจากงบก าไรขาดทุนเป็นอันดับแรก ถัด มาจะพิจารณาจากงบกระแสเงินสด 

ดังนั้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ดังกล่าวข้างต้นจึงก าหนดสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้  
สมมติฐานที่ 4 : งบแสดงผลการด าเนินงาน มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่ อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์          

งบกระแสเงินสด 

ทิพาภรณ์  เชียงทอง (2554) ให้ความหมายว่า งบกระแสเงินสดหมายถึงงบการเงินที่จัดท าขึ้นตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 7 
เร่ืองงบกระแสเงินสด เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินสดของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยจะแสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดของ 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน วิภา วังศิริกุล (2552) 
พบว่า การจัดท างบกระแสเงินสดจะแสดงให้เห็นว่าก าไรสุทธิ และเงินสดคงเหลือปลายงวด ไม่ใช่ยอดเดียวกัน เป็นการแสดงรายงานให้
เห็นถึงความเคลื่อนไหวของเงินสดของกิจการตลอดทั้งปี ว่าเงินสดของกิจการได้มาและถูกใช้ไปด้วยสาเหตุใดจึงเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้
ในการที่จะประเมินความสามารถในการจ่ายช าระหนี้และการอนุมัติเงินทุนหรือสินเชื่อในคราวต่อไป 

ดังนั้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ดังกล่าวข้างต้นจึงก าหนดสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้  
สมมติฐานที่ 5 : งบกระแสเงินสด มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ 

ปัจจัยด้านแผนงานธุรกิจ มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ 
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ (2558) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การที่ธุรกิจจะสามารถด าเนินการต่อไปได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
บริหารจัดการด าเงินทุนหมุนเวียนของกิจการให้มีประสิทธิภาพ กิจการต้องมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการด าเนิน
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ธุรกิจในแต่ละวัน รวมทั้งมีความสามารถในการจ่ายช าระหนี้สินที่มีภายในก าหนดระยะเวลา ซ่ึงผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญกับการ
ควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กิจการมีสภาพคล่องทางการเงิน ท าให้กิจการมีความสามารถในการท าก าไรได้มากขึ้น และลดความเส่ียงใน
การด าเนินธุรกิจ สุรศักดิ์ อ านวยประวิทย์ (2559) พบว่า กลยุทธ์ส าคัญในการพัฒนาวิสาหกิจให้ประสบความส าเร็จ จ าเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการด้านแหล่งเงินทุน คือ ต้องจัดการระบบบริหารภายในองค์กรให้ เข้มแข็ง และโปร่งใส และต้องบริหารจัดการด้านระบบ
บัญชีที่ได้มาตรฐาน มีวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ชัดเจน 

ดังนั้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ดังกล่าวข้างต้นจึงก าหนดสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 6 : การบริหารเงินทุนหมุนเวียน มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์          

การขยายการลงทุน 

ปฐมพร ทรงสุโรจน์ (2559) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของผู้ประกอบการ มักจะเกิดปัญหาเร่ืองการขาด
สภาพคล่องทางการเงิน รองลงมาเป็นความต้องการขยายกิจการ ท าให้ต้องกู้ยืมเงิน ซ่ึงในการขอสินเช่ือ จ าเป็นต้องแจ้งวัตถุประสงค์ใน
การกู้เงินต่อเจ้าหน้าที่สินเช่ือเพื่อการด าเนินการทางเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซ่ึงผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ 

ในการกู้เงินในการขยายการลงทุน การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และการเพิ่มสภาพคล่องโดยใช้เป็นเงินทุนส ารองหมุนเวียนภายในกิจการ  
เคียงเดือน พิจิตรชุมพล (2553) พบว่า สถาบันการเงินพิจารณา แผนการเงินของโครงการลงทุนมากที่สุด เพื่อที่จะประเมินความเป็นไป
ได้ทางด้านการเงิน และพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการลงทุน โดยเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่จะต้องจ่ายออกไปกับผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลับคืนมาจากการด าเนินโครงการ และจะไม่อนุมัติสินเชื่อให้กับ โครงการที่มีความเส่ียงที่สูงเกินไป เพราะ โอกาสในการเติบโตอาจจะมี
น้อย และอาจจะเป็นโครงการที่ไม่เป็นที่ยอมรับของตลาด 

ดังนั้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ดังกล่าวข้างต้นจึงก าหนดสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้  
สมมติฐานที่ 7 : การขยายการลงทุน มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ 

กรอบแนวคิด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผ่านการ

เก็บข้อมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขตภาคเหนือตอนบน ส าหรับการน าเสนอระเบียบวิธีการวิจัยหรือ
กระบวนการวิจัย ทางผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบและขอบเขตของระเบียบวิธีการวิจัย หรือกระบวนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดย

ข้อมูลงบการเงิน 

 งบแสดงฐานะการเงิน (H3) 

 งบแสดงผลการด าเนินงาน (H4) 

 งบกระแสเงินสด (H5) 

ผู้ประกอบการ 

 ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ 
(H1) 

 หลักทรัพย์ค้ าประกัน (H2) 

แผนงานธุรกิจ 

 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (H6) 

 การขยายการลงทุน (H7) 

การอนุมัติสินเชื่อของ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

ธนาคารพาณิชย ์
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ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อสรุปผลการวิจัย ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3) การเก็บ
รวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล  

ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เจ้าหน้าที่สินเช่ือ (หัวหน้าฝ่าย) ธนาคารพาณิชย์ ที่อนุมัติสินเช่ือให้กับ วิสาหกิจ SMEs 

ในเขตภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด ประกอบด้วย 12 ธนาคารพาณิชย์ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย และธนาคารทหาร
ไทย รวมทั้งสิ้นจ านวน 742 สาขา (ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2562)) กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ( หัวหน้าฝ่าย) 
ธนาคารพาณิชย์ที่อนุมัติสินเช่ือให้กับวิสาหกิจ SMEs ใน เขตภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Stratified 

Random Sampling) โดยใช้สูตร ค านวณในการค านวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวนของ Taro Yamane ซ่ึงได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 270 ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่สถิติพื้นฐานเบื้องต้น โดยหา
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐาน ได้แก่การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่าง
ตัวแปร และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์
ไทยในเขตภาคเหนือตอนบน ผู้วิจัยได้จัดท าการเก็บข้อมูลด้วย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคลกับผู้จัดการสาขาของ ธนาคา ร
พาณิชย์ทั้ง 12 ธนาคาร จ านวน 12 คน และใช้แบบสอบถามให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ อีก จ านวน 270 ตัวอย่าง ซ่ึง
วิธีการส่งแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบแล้ว ซ่ึงเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ส่งทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ส่งทางไปรษณีย์ 
และส่งทางระบบสารสนเทศ (Google Form) โดยแนบ แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และซองเปล่าติดแสตมป์เพื่อส่งแบบสอบถามคืนที่
ตอบค าถามเสร็จ เรียบร้อยแล้ว นัดวันเวลาในการรับกลับคืน รวมทั้งสิ้น 270 ชุด เมื่อได้รับแบบสอบถามตอบกลับ ท าการตรวจทาน
ความ สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ลงรหัสตัวเลข (Codding) และก าหนดแนวทาง การวิเคราะห์ ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ โดย
จ าแนกตามวิธีทางสถิติที่น ามาใช้ และท าการประมวลผลทางสถิติด้วย กรมส าเร็จรูป ได้แก่ สถิติพื้นฐานเบื้องต้นโดยหาค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเพื่อ สมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรและการวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเมื่อได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมา
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อท าการประมวลผลทั้งหมด โดยสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลแบ่ง ออกเป็น  

1) สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean :𝑥) และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 

SD) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นแล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงเพื่อให้การแปรความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สอดคล้องกับความเป็นจริง 

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร   

เป็นคู่ที่อยู่ในกรอบแนวคิด เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เบื้องต้นของตัวแปร 

 

 

 

 

 
และการวิเคราะห์การ ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) 

เพื่อหาขนาด และทิศทางความสัมพันธ์ของปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ของ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์จากกรอบแนวคิด ใช้ Regression Analysis เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

 
 

ปัจจัยดา้นผู้ประกอบการ 

ปัจจัยด้านข้อมูลงบการเงิน 

ปัจจัยดา้นแผนงานธุรกจิ 

 

การอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ 
ความสัมพันธ์ 

ปัจจัยดา้นผู้ประกอบการ 

ปัจจัยด้านข้อมูลงบการเงิน 

ปัจจัยดา้นแผนงานธุรกจิ 

 
 

การอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
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ผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร
พาณิชย์ไทย ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผู้ประกอบการ ปัจจัยด้านข้อมูลงบการเงิน และปัจจัย
ด้านแผนงานธุรกิจ ที่มีอิทธิพลต่อการอนุมัติ สินเช่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ของเจ้าหน้าที่สินเช่ือธนาคารพาณิชย์
ไทย ในเขตภาคเหนือตอนบน ซ่ึงผลการศึกษามีดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62.60 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.10 ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.90 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 50.40 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานสินเชื่อ 11-15 ปีคิดเป็น
ร้อยละ 47.40  
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ตัวแปร 
 

S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 VIF 

ความน่าเช่ือถือของ
ผู้ประกอบการ 

4.47  0.45  1        8.99 

หลักทรัพย์ค้ าประกัน 4.47  0.44  .883** 1       4.89 

งบแสดงฐานะการเงิน 4.48  0.45  .888** .819** 1      9.72 

งบแสดงผลการ
ด าเนินงาน 

4.44  0.50  .866** .798** .927** 1     9.09 

งบกระแสเงินสด 4.45  0.46  .875** .797** .845** .803** 1    6.44 

การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน 

4.50 0.43 .860** .818** .876** .866** .891** 1   7.43 

การขยายการลงทุน 3.82  0.80  .608** .526** .655** .698** .576** .603** 1  1.98 

การอนุมัติสินเชื่อของ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
ธนาคารพาณิชย ์

4.43  0.46  .930** .879** .942** .937** .898** .941** .666** 1  

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05) 
 

จากตารางที่ 1 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามพบว่า ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการมี
ความสัมพันธ์กับการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเช่ือ ธนาคารพาณิชย์ที่ระดับนัยส าคัญที่ .05 โดยมีค่า r = .930 , p-value น้อยกว่า 
.05 หลักทรัพย์ค้ าประกันมีความสัมพันธ์กับการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเช่ือ ธนาคารพาณิชย์ ที่ระดับนัยส าคัญที่ .05 โดยมีค่า    
r = .879 , p-value น้อยกว่า .05 งบแสดงฐานะการเงินมีความสัมพันธ์กับการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ที่
ระดับนัยส าคัญที่ .05 โดยมีค่า r = . 942 , p-value น้อยกว่า .05 งบแสดงผลการด าเนินงานมีความสัมพันธ์กับการอนุมัติสินเชื่อของ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ที่ระดับนัยส าคัญที่ .05 โดยมีค่า r = .937 , p-value น้อยกว่า .05 งบกระแสเงินสดมีความสัมพันธ์กับ
การอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ที่ระดับนัยส าคัญที่ .05 โดยมีค่า r = .898 , p-value น้อยกว่า .05 การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กับการอนุมัติสินเช่ือของเจ้าหน้าที่สินเช่ือ ธนาคารพาณิชย์ที่ระดับนัยส าคัญที่ .05 โดยมีค่า r = .941,   

p-value น้อยกว่า .05 การขยายการลงทุนมีความสัมพันธ์กับการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเช่ือ ธนาคารพาณิชย์ที่ระดับนัยส าคัญ  

ที่ .05 โดยมีค่า  r = .666 , p-value น้อยกว่า .05 

ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันหรือเกิดเป็น Multicollinearity ดังนั้นผู้วิจัยได้ ท าการทดสอบ Multicollinearity 

โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor  (VIF)  ปรากฏว่าค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระมีค่าเท่ากับ 8.99 , 4.89, 

9.72, 9.09, 6.44, 7.43 และ 1.98  ซ่ึงค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบการถดถอยส าหรับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ 
 

ปัจจัยตัวแปร b SE B β t p 

 ความน่าเช่ือถือของผู้ประกอบการ  .152 .032 .149 4.737 .000** 

 หลักทรัพย์ค้ าประกัน  .120 .024 .114 4.922 .000** 

 งบแสดงฐานะการเงิน  .162 .033 .159 4.864 .000** 

 งบแสดงผลการด าเนินงาน  .218 .029 .237 7.494 .000** 

 งบกระแสเงินสด  .083 .027 .083 3.120 .002** 

 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  .304 .031 .285 9.942 .000** 

 การขยายการลงทุน  .015 .008 .026 1.766 .078 

R Square = .971   Adjusted R Square = .970 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05) 

 จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบการถดถอยส าหรับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเช่ือของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคาร
พาณิชย์พบว่า   ผลการวิเคราะห์การถดถอยของปัจจัยมีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อ โดยการวิเคราะห์การถดถอย พบว่า การขยายการ
ลงทุน มีความส าคัญเชิงบวกกับการอนุมัติสินเชื่อ ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนความ
น่าเช่ือถือของผู้ประกอบการ มีความส าคัญเชิงบวกกับการอนุมัติสินเช่ือของเจ้าหน้าที่สินเช่ือธนาคารพาณิชย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ค่า β = .149 , p < .05 หลักทรัพย์ค้ าประกัน มีความส าคัญเชิงบวกกับการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเช่ือ ธนาคารพาณิชย์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ค่า β = .114 , p < .05 งบแสดงฐานะการเงิน มีความส าคัญเชิงบวกกับการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ธนาคารพาณิชย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ค่า β = .159 , p < .05 งบแสดงผลการด าเนินงานมีความส าคัญเชิงบวกกับการอนุมัติ
สินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ค่า β = .237 , p < .05 งบกระแสเงินสด มีความส าคัญเชิงบวก
กับการอนุมัติสินเช่ือของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ค่า β = .083 , p < .05 และ การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน มีความส าคัญเชิงบวกกับการอนุมัติสินเช่ือของเจ้าหน้าที่สินเช่ือ ธนาคารพาณิชย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ค่า β = .285 ,   
p < .05 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมติฐานที่ 1: ความน่าเช่ือถือของผู้ประกอบการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการอนุมัติสินเช่ือของเจ้าหน้าที่สินเช่ือธนาคาร
พาณิชย์ นั่นคือความน่าเช่ือถือของผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเช่ือ ธนาคารพาณิชย์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

สมติฐานที่ 2: หลักทรัพย์ค้ าประกัน มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์     
นั่นคือหลักทรัพย์ค้ าประกัน มีอิทธิพลต่อ การอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ปัจจัยด้านข้อมูลงบการเงิน 

สมติฐานที่ 3: งบแสดงฐานะการเงิน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์     
นั่นคืองบแสดงฐานะการเงิน มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมติฐานที ่ 4 : งบแสดงผลการด า เนิน งานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการอนุมัติสินเชื ่อของเจ้าหน้าที ่ส ินเชื ่อ      

ธนาคารพาณิชย์ นั่นคืองบแสดงผลการด าเนินงาน มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื ่อของเจ้าหน้าที ่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์      

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมติฐานที่ 5: งบกระแสเงินสด มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการอนุมัติสินเช่ือของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ นั่นคือ    

งบกระแสเงินสด มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ปัจจัยด้านแผนงานธุรกิจ 
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สมติฐานที่ 6: การบริหารเงินทุนหมุนเวียน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ 
นั่นคือการบริหารเงินทุนหมุนเวียน มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         
ที่ระดับ .05 

สมติฐานที่ 7: การขยายการลงทุน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์       
นั่นคือการขยายการลงทุน มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
สรุปและอภิปรายผล  
  การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร
พาณิชย์ไทยในเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผู้ประกอบการ ปัจจัยด้านข้อมูลงบการเงิน และปัจจัยด้าน
แผนงานธุรกิจ ที่มีอิทธิพลต่อการอนุมัติ สินเช่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ของเจ้าหน้าที่สินเช่ือธนาคารพาณิชย์ไทย 
ในเขตภาคเหนือตอนบน ซ่ึงประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ ที่อนุมัติสินเชื่อให้กับวิสาหกิจ SMEs 

ในเขตภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยครอบคลุมถึง     
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ การน าผลวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไป 

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62.60 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.10 
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.90 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 50.40 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ท างานสินเชื่อ 11 – 15 ปีคิดเป็นร้อยละ 47.40 
 

ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ศึกษาในเบื้องต้น 

  ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สินเชื่อเกี่ยวกับการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ มีดังนี้ 
  ด้านความน่าเช่ือถือของผู้ประกอบการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ การตรวจสอบประวัติการเงิน/การกู้ยืมเงินของผู้ประกอบการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบประวัติและ
อุปนิสัยส่วนตัวของผู้ประกอบการ และการตรวจสอบประสบการณ์ในการประกอบการที่ผ่านมาในอดีต   

ด้านหลักทรัพย์ค้ าประกันในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การ
ตรวจสอบสภาพคล่องของหลักประกันสินเชื่อ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ กรรมสิทธิ์ในการครอบครองหลักทรัพย์ค้ าประกัน
ของผู้ประกอบการ และหลักประกันที่เสนอบุคคลค้ าประกัน 

ด้านงบแสดงฐานะการเงินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของผู้ประกอบการอย่างเพียงพอ และมีการวิเคราะห์งบแสดงฐานะ
การเงินของผู้ประกอบการ อย่างเพียงพอ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ มีการประเมินฐานะการเงินของผู้ประกอบการ              
และมีการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของผู้ประกอบการอย่างเพียงพอ 

ด้านงบแสดงผลการด าเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
มีการวิเคราะห์งบแสดงผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการอย่างเพียงพอ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ มีการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลงบแสดงผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการอย่างเพียงพอ และมีการวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร
ของกิจการของผู้ประกอบการ  

ด้านงบกระแสเงินสดในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการ
ประเมินเงินสดรับ และเงินสดจ่ายของกิจการของผู้ประกอบการ  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ มีการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
ของผู้ประกอบการอย่างเพียงพอ และมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลงบกระแสเงินสดของผู้ประกอบการ อย่างเพียงพอ 

ด้านการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
พิจารณาแผนงานธุรกิจในด้านการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของผู้ประกอบการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ พิจารณาความ
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เป็นไปได้ของแผนงานธุรกิจในด้านการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของผู้ประกอบการ และพิจารณาความสามารถในการบริหาร เงินทุน
หมุนเวียนของทีมผู้บริหารของกิจการของผู้ประกอบการ  

 การขยายการลงทุนในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ วิเคราะห์สัดส่วน
เงินทุนของผู้ประกอบการต่อการลงทุนในโครงการใหม่ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ วิ เคราะห์แผนฉุกเฉิน ที่กิจการมีไว้เพื่อ
รองรับกับสถานการณ์ ที่ไม่ได้คาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าของกิจการของผู้ประกอบการ และวิเคราะห์แนวโน้มการแข่งขันทางการค้าของ
กิจการของผู้ประกอบการ  

 ด้านการอนุมัติสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเช่ือ ธนาคารพาณิชย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
ด้านที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความเหมาะสมของปริมาณวงเงินสินเชื่อ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ ความเหมาะสม              
ของระยะเวลาการช าระคืนสินเชื่อ และความเหมาะสมของเง่ือนไขในสัญญากู้ยืมเงิน 
 

อภิปรายผล 

ปัจจัยดา้นผู้ประกอบการ  
 1. ความน่าเช่ือถือของผู้ประกอบการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า เจ้าหน้าที่สินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการตรวจสอบประวัติการเงิน/การกู้ยืมเงินของผู้ประกอบการ การตรวจสอบประวัติและ
อุปนิสัยส่วนตัวของผู้ประกอบการ และการตรวจสอบประสบการณ์ในการประกอบการที่ผ่านมาในอดีต ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วิไล พึ่งผล (2561) ซ่ึงได้กล่าวไว้ว่า ผู้ประกอบการที่ยอมรับในคุณค่าของผู้อื่น ปฏิบัติตน และการวางตัว ให้มีความน่าเช่ือถือ ยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น ย่อมจะได้รับการตอบสนองเชิงบวก จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างรายได้และชื่อเสียงของธุรกิจ มีปฏิสัมพันธ์
สื่อสารระหว่างสังคม สามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค และสามารถสร้างมิตรภาพสู่เครือข่ายทางธุรกิจได้ 

2. หลักทรัพย์ค้ าประกันในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด จากการศึกษาในครังนี้ พบว่า เจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร
พาณิชย์ไทยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการตรวจสอบสภาพคล่องของหลักประกันสินเช่ือ กรรมสิทธิ์ในการครอบครองหลักทรัพย์ค้ า
ประกันของผู้ประกอบการ และหลักประกันที่เสนอบุคคลค้ าประกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติพร ลวดทอง (2554) พบว่า ปัจจัย
ด้านหลักประกัน จะให้ความส าคัญกับความเพียงพอด้านมูลค่าของ หลักประกัน ประเภทของหลักประกัน กรรมสิทธิ์ในหลักประกัน 
และการใช้ประโยชน์ของหลักประกันที่เกีย่วข้องกับกจิการซ่ึงเป็นการพิจารณาในแง่ของคุณภาพและสภาพคล่องของหลักประกัน เพื่อใช้
ป้องกันความเส่ียง ประเภทของหลักประกันนั้นอาจเป็น เงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ พันธบัตร ใบหุ้น หรือการค้ าประกันโดยบุคคล  

ปัจจัยด้านข้อมูลงบการเงิน 

3. งบแสดงฐานะการเงินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จากการศึกษาในครังนี้ พบว่า เจ้าหน้าที่สินเชื่อของธ นาคาร
พาณิชย์ไทยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของผู้ประกอบการ อย่าง
เพียงพอ และมีการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของผู้ประกอบการ อย่างเพียงพอ มีการประเมินฐานะการเงินของผู้ประกอบการ                            
และมีการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของผู้ประกอบการอย่างเพียงพอ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวิชชัย อุรัจฉัท (2554) พบว่า 
ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคาร ซึ่งสามารถให้ข้อมูลทางบัญชีการน ามาตรฐานการบัญชี การใช้
ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า                    

ในการขอสินเชื่อก่อน ท าให้บริการ สินเชื่อของธนาคารเป็น ไปอย่างมีประสิทธิผล  
4. งบแสดงผลการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จากการศึกษาในครังนี้ พบว่า เจ้าหน้าที่สินเช่ือของธนาคาร

พาณิชย์ไทยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการวิเคราะห์งบแสดงผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการอย่างเพียงพอ  มีการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลงบแสดงผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการอย่างเพียงพอ และมีการวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร
ของกิจการของผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นที ศรีสุทธิ์ (2547) พบว่า การบริหารสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ สามารถ
น าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์สินเชื่อและการอนุมัติสินเชื่อ การรับช าระหนี้ และการติดตามผลการด าเนินงาน การ
ติดตามหนี้และแก้ไขหนี้ ข้อมูลทางการบัญชีที่น าไปใช้ในการบริหารสินเชื่อ ได้แก่ งบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร การพิจารณาข้อมูลในงบการเงินของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ จะพิจารณาถึง
ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของกิจการ โดยจะพิจารณาจากงบก าไรขาดทุนเป็นอันดับแรก ถัดมาจะพิจารณาจากงบกระแสเงินสด 

5. งบกระแสเงินสดในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จากการศึกษาในครังนี้ พบว่า เจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทย
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการประเมินเงินสดรับ และเงินสดจ่าย ของกิจการของผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ งบกระแสเงินสดของ
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ผู้ประกอบการอย่างเพียงพอ และมีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลงบกระแสเงินสดของผู้ประกอบการ อย่างเพียงพอ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภา วังศิริกุล (2552) พบว่า ในการจัดท างบกระแสเงินสดของกิจการ จะแสดงให้เห็นว่าก าไรสุทธิ และเงิน
สดคงเหลือปลายงวด ไม่ใช่ยอดเดียวกัน เกิดจากงบบกระแสเงินสด เป็นการแสดงรายงานให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของเงินสดของ
กิจการตลอดทั้งปี ว่าเงินสดของกิจการได้มาและถูกใช้ไป ด้วยสาเหตุใด จึงเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้ ในการที่จะประเมินความสามารถใน
การจ่ายช าระหนี้และการอนุมัติเงินทุนหรือสินเชื่อในคราวต่อไป 

ปัจจัยด้านแผนงานธุรกิจ 

6. การบริหารเงินทุนหมุนเวียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จากการศึกษาในครังนี้ พบว่า เจ้าหน้าที่สินเช่ือของธนาคาร
พาณิชย์ไทยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการพจิารณาแผนงานธรุกิจในด้านการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของผู้ประกอบการ พิจารณาความ
เป็นไปได้ของแผนงานธุรกิจในด้านการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของผู้ประกอบการ และพิจารณาความสามารถในการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนของทีมผู้บริหารของกิจการของผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรศักดิ์ อ านวยประวิทย์ (2559) ซ่ึงได้กล่าวไว้ว่า 
กลยุทธ์ส าคัญในการพัฒนาวิสาหกิจให้ประสบความส าเร็จ จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการด้านแหล่งเงินทุนอย่างไร ด้านผู้ประกอบการ 
SMEs ให้ทัศนะที่คล้ายกัน คือ ต้องจัดการระบบบริหารภายในองค์กรให้เข้มแข็ง และโปร่งใส และต้องบริหารจัดการด้านระบบบัญชีที่ได้
มาตรฐาน มีวัตถุประสงค์ทางการเงินที่มีการวางแผนระบบบริหารจัดการด้านการเงิน และจะต้องมีประสบการณ์ด้านการเงิน 

 

ข้อเสนอแนะ   
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้  
จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร

พาณิชย์ไทย ในเขตภาคเหนือตอนบน ผู้ศึกษาเห็นว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการค้นคว้าข้อมูล สามารถน าผล
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ 

1. ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ พบว่าเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการ
ตรวจสอบประวัติการเงิน/การกู้ยืมเงินของผู้ประกอบการ การตรวจสอบประวัติและอุปนิสัยส่วนตัวของผู้ประกอบการ และการ
ตรวจสอบประสบการณ์ในการประกอบการที่ผ่านมาในอดีต ดังนั้นผู้ประกอบการควรค านึงถึงภาพลักษณ์ส่วนของผู้ประกอบการ ความ
ซ่ือสัตย์ในการประกอบธุรกิจ ความมีวินัยทางการเงิน อยู่เสมอ 

2. หลักทรัพย์ค้ าประกัน พบว่าเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการตรวจสอบสภาพ
คล่องของหลักประกันสินเช่ือ กรรมสิทธิ์ ในการครอบครองหลักทรัพย์ค้ าประกันของผู้ประกอบการและหลักประกันที่เสนอบุคคลค้ า
ประกัน ดังนั้นผู้ประกอบการควรวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของหลักทรัพย์ต่อวงเงินสินเชื่อที่ท าการขออนุมัติและควรตระหนักถึง
กรรมสิทธิ์ในการครอบครองหลักทรัพย์ค้ าประกันของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

3. งบแสดงฐานะการเงิน พบว่าเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน มีการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของผู้ประกอบการ และมีการป ระเมินฐานะ
การเงินของผู้ประกอบการ อย่างเพียงพอ ดังนั้นควรจัดท างบแสดงฐานะการเงินของกิจการให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการวิเคราะห์สินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

4. งบแสดงผลการด าเนินงาน พบว่าเจ้าหน้าที่สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ไทยส่วนใหญ่ให้ความส า คัญต่อการวิเคราะห์งบ
แสดงผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการ มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลงบแสดงผลการด าเนินงานของ
ผู้ประกอบการ และมีการวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของกิจการของผู้ประกอบการ ดังนั้นควรจัดท างบแสดงผลการ
ด าเนินงาน ของกิจการให้ถูกต้อง และครบถ้วน แสดงผลก าไรของกิจการให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สินเชื่อของ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

5. งบกระแสเงินสด พบว่าเจ้าหน้าที่สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ไทยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการประเมินเงินสดรับ และ
เงินสดจ่ายของกิจการ มีการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดของผู้ประกอบการ มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลงบกระแส
เงินสดของผู้ประกอบการ ดังนั้นควรจัดท างบกระแสเงินสด ของกิจการให้ถูกต้อง และครบถ้วน แสดงรายละเอียดเงินสดรับ และเงินสด
จ่าย รายการเทียบเท่าเงินสด ของ 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
วิเคราะห์สินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
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6. การบริหารเงินทุนหมุนเวียน พบว่าเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการพิจารณา
แผนงานธุรกิจในด้านการบริหารเงินทุนหมุนเวียน พิจารณาความเป็นไปได้ของแผนงานธุรกิจในด้านการบริหารเงินทุนหมุนเวียน และ
พิจารณาความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของทีมผู้บริหารของกิจการของผู้ประกอบการ ดังนั้นควรจัดท าแผนงานธุรกิจใน
ด้านการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีความรัดกุม เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันที่จะก่อให้เกิดผลก าไรในอนาคตได้ และสามารถปฏิบัติได้
จริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป  
ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นที่อาจมีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของเจ้าหน้าที่สินเชื่ อธนาคาร
พาณิชย์ไทย ที่นอกเหนือจากนี้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอนุมัติสินเชื่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของเจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขต
ภาคเหนือตอนบนฉบับนี้ บรรลุผลส าเร็จได้จากบุคคลหลายท่านให้ความช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนซ่ึ งข้าพเจ้าขอกล่าวถึง ณ ที่นี้ 
เพื่อเป็นการแสดงความร าลึกถึงด้วยความเคารพยิ่ง ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.จิรภา       
ศักดิ์กิตติมาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ ที่ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาจนสมบูรณ์  
 สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่ให้โอกาสในการศึกษา และคอยเป็นกาลังใจที่ดีเสมอ
มา รวมทั้งเพื่อนทุกทุกคนส าหรับก าลังใจและความห่วงใยตลอดมา 
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การพัฒนาลวดลายผ้าทอเสื้อกะเหรี่ยง บ้านเมืองงาม ต าบลท่าตอน 
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

Development of Karen weaving pattern Baan Muang Ngam, Tha Ton Subdistrict,                                          
Mae Ai District, Chiang Mai Province. 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิธีการทอ แหล่งที่มาของเส้นด้าย ลักษณะของการจัดจ าหน่าย และความคิดเห็น
เกี่ยวกับผ้าทอกะเหรี่ยงในอนาคต และเพื่อพัฒนาลวดลายผ้าทอเสื้อกะเหรี่ยง บ้านเมืองงาม ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ทอผ้ากะเหรี่ยง ชุมชนบ้านเมืองงาม ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูล คือ แบบสอบถาม และบทสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 60 ปี มีอาชีพเกษตรกร     
มีประสบการณ์ทอผ้ามากกว่า 10 ปี  ข้อมูลเกี่ยวกับการทอผ้า   ส่วนใหญ่ทอผ้าด้วยมือ มีแหล่งที่มาของเส้นด้ายคือซ้ือ และเครื่องมือ    
ที่ใช้ในการทอผ้า คือ กี่เอว  2) ปัญหาเกี่ยวกับ การทอผ้าในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัญหาด้านวัตถุดิบ (เส้นด้าย) รองลงมา ปัญหาด้านกระบวน การทอ ปัญหาด้านผู้ผลิต (ผู้ทอ) และ ปัญหาด้าน
ผลิตภัณฑ์ 3) การพัฒนาลวดลายผ้าทอเส้ือกะเหรี่ยง มีการออกแบบลวดลายขึ้น 1 ลาย คือลายนกยูงในทุ่งเดซีม่วง 4) การประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบผ้าทอ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ         
ด้านลวดลาย รองลงมา ด้านประโยชน์การใช้สอย ด้านสี และด้านผู้ออกแบบ  
ค าส าคัญ: การพัฒนา ปัญหาการทอผ้า ลวดลายผ้าทอเสื้อกะเหรี่ยง  

 
ABSTRACT 

This study aimed to study basic information, weaving method, yarn source, distribution characteristics and 
opinions about the future Karen weaving and to develop a weaving pattern for Baan Muang Karen shirt, Tha Ton Sub-district, 
Mae Ai District, Chiang Mai Province The target groups used in the study are 30 people weavers in the village of Ban Muang 
community, Tha Ton Sub-district, Mae Ai District, Chiang Mai Province. The tools used for data collection were 
questionnaires and interviews. For qualitative data analysis by content analysis and the statistics used in the analysis were 
mean, and standard deviation. 

                                                           
1 ผศ.ดร. อาจารยพ์ิเศษ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
2 เยาวชนนกัพัฒนาผา้ทอเสื้อกะเหรี่ยง 
3 เยาวชนนกัพัฒนาผา้ทอเสื้อกะเหรี่ยง 
4 เยาวชนนกัพัฒนาผา้ทอเสื้อกะเหรี่ยง 
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The research findings were as follows: 1) General information of the respondents. Most of them are female. Are 
over 60 years old More than 10 years of weaving experience. Information about weaving. Most of them weave by hand. 
There is a source of yarn to buy. And the tool used for weaving is the lumbar. 2) The weaving problem as a whole Is 
moderate When considering each aspect, it was found that the side with the highest average was raw material (yarn) 
problem, followed by weaving process problem, manufacturer (weaving) problem and product problem. 3) The 
development of Karen weaving patterns There was one pattern design, peacock in the field purple daisy. 4) The overall 
evaluation by the experts in woven design was at the highest level. When considering each aspect, it was found that the 
side with the highest average was the pattern, the less useful, the color, and the designer. 

Keywords: Development, Weaving problem, Karen pattern woven cloth 
 

บทน า  
ผ้าทอกะเหรี่ยงมีความส าคัญและมีคุณค่าต่อสังคม เป็นมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะพื้นบ้านชาวไทยกะเหรี่ยง ที่สะท้อนให้เห็น

ถึงวัฒนธรรมและอารยธรรมของชุมชนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผ้าทอกะเหรี่ยงมีกระบวน กรรมวิธีในการผลิต การใช้สอย และรูปแบบ
ลวดลายที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาและลักษณะทางกายภาพของแต่ละชุมชนนั้นๆ ส าหรับชนเผ่ากะเหรี่ยงนั้นมี
กระบวนการทอที่เป็นเอกลักษณ์มีลักษณะพิเศษเฉพาะ เพราะฉะนั้นต้องใช้ความอดทน ความรู้ ความช านาญของผู้ผลิตที่สืบทอดต่อๆ
กันมา ผ้าทอกะเหรี่ยงจัดเป็นงานช่างฝีมือประเภทผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า ที่นิยมท ากันมานานและในชุมชนชาวกะเหรี่ยงถือเป็นศิลปะ
พื้นบ้านชนิดหนึ่ง โดยจะทอด้วยเครื่องทอผ้าแบบกี่เอวจะมีลักษณะพิเศษสามารถเคลื่อนย้ายไปทอในที่ต่า งๆ ได้อย่างง่ายดาย  ) ฤชุอร 
แซ่โกย, 2544) จากค าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ว่าการทอผ้ามีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายซ่ึงได้สืบทอดต่อๆ กันมา กี่เอวทอผ้าในยุคก่อนท า
จากไม้สัก เพราะเป็นไม้เนื้ออ่อนผ่าตัดแต่งเป็นรูปทรงง่าย ส่วนลวดลายที่ทอนั้นก็มีเพียงไม่กี่ลาย เช่น ลายเมล็ดฟักทอง ลายดอกพริก 
ลายแมงมุม และลายหัวเต่า ซ่ึงลวดลายได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังนิยมใช้ลูกเดือยปักตกแต่ง
บนผืนผ้าอย่างสวยงาม ส าหรับวัตถุดิบหลักที่น ามาใช้การทอผ้า คือ ฝ้าย เพราะดูดความชื้นได้ง่าย ผู้สวมใส่จะรู้สึกเย็นสบายเหมาะกับ
อากาศเมืองร้อน อีกทั้งยังปลูกได้ทั่วไป นับเป็นเอกลักษณ์ด้วยผ้าทอพื้นเมืองของชาวกะเหรี่ยงอย่างแท้จริง )แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ,  
2557) ในปัจจุบันการทอผ้าของชนเผ่ากะเหรี่ยงนอกจากจะทอและสวมใส่กันเองภายในครัวเรือนแล้วยังได้มีการผลิตออกจ าหน่ายอีก
ด้วยซ่ึงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ก็มีความหลากหลายกันไปมีการพัฒนารูปแบบ สีสัน และลวดลายใหม่ออกจ าหน่ายตามความต้องการของ
ท้องตลาด เนื่องจากมีทั้งนักท่องเท่ียวทั้งไทยและต่างชาติให้ความสนใจในสินค้านั้นๆ ที่มีความสวยงามและความประณีตท าให้เกิดการ
ซ้ือขายสินค้ามากขึ้น จึงส่งผลให้ชาวกะเหรี่ยงทอผ้าเป็นอาชีพเพิ่มมากขึ้น บ้านเกือบทุกหลังมีอาชีพส่วนใหญ่ทอผ้าเสริม 

 ปัจจุบันผ้าทอของชนเผ่ากะเหรี่ยงเป็นที่นิยมพอสมควร ซ่ึงจะเห็นได้โดยทั่วไป แต่เนื่องด้วยผู้ประกอบอาชีพทอผ้าส่วนใหญ่
จะเป็นรุ่นคุณย่า คุณยาย และคุณแม่บางคน จะท าให้ลวดลายของผ้าทอไม่ได้มีความแตกต่างหรือโดดเด่นไปจากเดิม ท าให้มีสินค้าหรือ
ผ้าทอที่มีลวดลายเดียวกันซ้ าๆเต็มไปหมด ไม่มีความหลากหลาย เพียงแต่ต่างกันตรงการใช้สีในผ้าทอ ท าให้เกิดความไม่น่าดึงดูดมาก
เท่าไหร่ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าความเป็นเอกลักษณ์แบบเดิมของชนเผ่ากะเหรี่ยงน ามาผสมผสานกับลวดลายใหม่เพื่อเพิ่มความ
สวยงาม และความแตกต่างจากเดิมแต่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงดั้งเดิมไว้ (ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอขุนยวม, 2560) 

 ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษา จึงสนใจที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบผ้าทอเสื้อชนเผ่ากะเหรี่ยง เพื่อน ามาพัฒนาต่อ
ยอดแนวคิดและความสร้างสรรค์ใหม่ โดยศึกษาจากชุมชนบ้านเมืองงาม ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษา
ขั้นตอนกระบวนการทอผ้า และลวดลายต่างๆของชนเผ่ากะเหรี่ยง เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาต่อยอดผลิตเป็นชิ้นงานที่มีลวดลายที่
ผสมผสานกับความเป็นต้นแบบของชาวกะเหรี่ยงกับลวดลายแบบใหม่ ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1.  เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วธิีการทอ แหล่งที่มาของเส้นด้าย ลักษณะของการจัดจ าหน่าย และความคิดเห็นเกีย่วกบัผ้าทอ

กะเหรี่ยงในอนาคต 
2.  เพื่อพัฒนาลวดลายผา้ทอเสื้อกะเหรีย่ง บ้านเมืองงาม ต าบลท่าตอน อ าเภอแมอ่าย จังหวัดเชียงใหม่ 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวจิัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ทอผ้ากะเหรีย่ง บ้านเมืองงาม ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 30 ราย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

  การศึกษาความคิดเห็นของผู้ทอผ้ากะเหรี่ยง กรณีศึกษา กลุ่มผู้ทอผ้ากะเหรี่ยงบา้นเมืองงาม ต าบลท่าตอน อ าเภอแมอ่าย 
จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้จะใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึน้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  2 ชุด ในชุด
แรก ประกอบด้วยข้อมูล 2 ตอน ดังนี้   

  ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับขอ้มูลพื้นฐาน วธิีการทอ แหล่งที่มาของเส้นด้าย ลักษณะของการจัดจ าหนา่ย และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผา้ทอกะเหรี่ยงในอนาคต 

ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกีย่วกับปัญหาเกี่ยวกับการทอผา้ โดยเป็นแบบสอบถามประเมินค่า (Rating Scale) มีค าตอบให้เลือก 5 
ระดับ ดังนี้ มากที่สุด มากปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ส าหรับชุดที่ 2 ใช้แบบสอบถามในการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบผา้ทอเสื้อกะเหรีย่ง โดยเป็นแบบสอบถาม
ประเมินค่า (Rating Scale) มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ดังนี้ มากที่สุด มากปานกลาง น้อย นอ้ยที่สุด 

 
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูลดังนี้ 
  1. ข้อมูลปฐมภูมิใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทอผ้า โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้สัมภาษณ์ 
คือ กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง บ้านเมืองงาม ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
พื้นฐาน วิธีการทอ แหล่งที่มาของเส้นด้าย ลักษณะของการจัดจ าหน่าย และความคิดเห็นเกี่ยวกับผ้าทอกะเหรี่ยงในอนาคต รวมถึง
ความรู้เกี่ยวกับการอบรมการพัฒนาลวดลายใหม่ๆ  
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการเก็บรวบรวมค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ หนังสือ เอกสารที่เผยแพร่จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปวิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
  

ผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง บ้านเมืองงาม ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

              คนในชุมชนบ้านเมืองงามส่วนใหญ่ย้ายมาจากแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รองลงมาคือเป็นคนในพื้นที่เกิดและโตที่
บ้านเมืองงาม และย้ายมาจากอ าเภออื่นในจังหวัดเชียงใหม่ การประกอบอาชีพหลักส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และค้าขาย  
ผู้ทอผ้ากะเหรี่ยงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ส่วนใหญ่เริ่มหัดทอผ้าตั้งแต่อายุ 8-9 ขวบ บางคนเรียนรู้จากการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ   
บ้างก็เรียนรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาลวดลาย และเริ่มหัดทอด้วยตนเอง ลองผิดลองถูกจนช านาญ มีประสบการณ์ในการทอผ้า 
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จุดประสงค์ของการทอผ้าส่วนใหญ่ทอเพื่อใส่เอง ทอให้ลูกหลาน ทอใส่เองและจ าหน่าย และทอเพื่อจ าหน่าย และ
จะทอผ้าช่วงว่างจากการท างานประจ า    
 ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการทอ แหล่งที่มาของเส้นด้าย ลักษณะของการจัดจ าหน่าย และความคิดเห็นเกี่ยวกับผ้าทอ
กะเหรี่ยงในอนาคต การทอผ้าใช้วิธีการทอด้วยมือ แหล่งที่มาของเส้นด้ายส่วนใหญ่จะซื้อเป็นโหล ที่ตลาดกาดหลวง เนื่องจากนานๆ จะ
ได้เข้าไปในเมืองเลยซ้ือทีละเยอะๆ ซ่ึงราคาถูก และประหยัดกว่าการซ้ือแบบทีละนิด อายุการใช้งานของเส้นด้ายสามารถเก็บไว้ใช้ในครั้ง
ต่อไปได้นาน และบางคนก็ซ้ือที่ร้านค้าในหมู่บ้านแบบแบ่งขายอาจจะมีราคาแพงกว่ าการเข้าไปซ้ือเองในเมือง และซ้ือและผลิตเอง      
ใช้เครื่องมือกี่เอว ลักษณะของการจัดจ าหน่าย จะเป็นการรับสั่งท าแบบพรีออเดอร์ตามที่ลูกค้าสั่งเข้ามา ในการรับสินค้าส่วนใหญ่ลูกค้า
จะเข้ามารับเอง จะไม่มีการจัดส่งทางขนส่งหรือไปรษณีย์ นอกจากบางกรณีที่ไม่สามารถมารับ เองได้ การจัดจ าหน่ายไม่มีหน้าร้าน     
ฝากญาติที่อยู่ในตัวเมืองให้ช่วยขาย ช่วยประชาสัมพันธ์ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า ในอนาคตผ้าทอกะเหรี่ยงจะไม่มีลูกหลานสืบทอด แม้แต่ในทุกวันนี้การใส่ชุดชน
เผ่าก็น้อยลงจะใส่ก็ต่อเมื่อมีเทศกาลหรืองานจ าเป็นต่างๆ ลูกหลานส่วนใหญ่หันไปท างานในเมืองกันหมดไม่มีใครสนใจเรียน หรือฝึกทอ 
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จึงท าให้ในอนาคตผ้าทอกะเหรี่ยงอาจจะลดลง หรืออาจจะมีการพัฒนาเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ ผ้าทอแบบดั้งเดิมอาจหาดูยากในอนาคต 
และผู้ทอผ้ากะเหรี่ยงส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองสุขภาพท าให้เกิดอาการปวดหลัง 

  ตอนที่ 3 ปัญหาเกี่ยวกับการทอผ้า 

 ปัญหาเกี่ยวกับการทอผ้าในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥) = 2 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ ปัญหาด้านวัตถุดิบ (เส้นด้าย) (𝑥 = 3.47) รองลงมา ได้แก่ ปัญหาด้านกระบวนการทอ (𝑥 = 3.10) ปัญหาด้านผู้ผลิต             

(ผู้ทอ) (𝑥 = 3.06) และปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ (𝑥 = 1.57) รายละเอียดดังนี้ 

 1. ปัญหาด้านวัตถุดิบ พบว่าปัญหาด้านวัตถุดิบ อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 = 3.47) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการหาแหล่งที่จัดซ้ือเส้นด้าย (𝑥 = 3.70) รองลงมา ได้แก่ ปัญหาด้านราคา (𝑥 = 3.60) การเลือกคุณภาพ

ของเส้นด้าย (𝑥 = 3.34) และอายุการใช้งานของเส้นด้าย (𝑥 = 3.23)  

 2. ปัญหาด้านกระบวนการทอ อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 = 3.10) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ ปัญหาการแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดในการทอผ้ากะเหรี่ยง (𝑥 = 3.83) รองลงมาได้แก่ ระยะเวลาในการทอผ้ากะเหรี่ยง        

(𝑥 = 3.20) และการลงน้ าหนักไม่สม่ าเสมอ (𝑥 = 2.27)   

 3. ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับน้อย (𝑥 = 1.57) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่      

ปัญหาลวดลายไม่มีรูปแบบใหม่ (𝑥 = 1.87) รองลงมา ได้แก่ ลวดลายไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และคุณภาพของผ้าทอกะเหรี่ยง     

(𝑥 = 1.53) ลวดลายไม่มีความชัดเจน (𝑥 = 1.50) และสีของผ้าทอไม่มีลักษณะโดดเด่น (𝑥 = 1.40) 

 4. ปัญหาด้านผู้ผลิต (ผู้ทอ) อยู่ในระดับปานกลาง  (𝑥 = 3.06)  เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 

ผู้ทอไม่สามารถนั่งทอผ้าได้เป็นเวลานานเนื่องจากปัญหาสุขภาพ (𝑥 = 3.27) รองลงมาได้แก่ ผู้ทอทอผ้าไม่ได้หากขาดรูปแบบตัวอย่าง 

(𝑥 = 2.97) และผู้ทอออกแบบลวดลายที่แปลกใหม่ไม่ได้ (𝑥 = 2.93) 
  ตอนที่ 4 การพัฒนาลวดลายผ้าทอเสื้อกะเหรี่ยง 
 การพัฒนาลวดลายผ้าทอเสื้อกะเหรี่ยง ได้เริ่มพัฒนาจากการ น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเร่ืองปัญหาจึงได้หาแนวทางในการ
แก้ปัญหา โดยการออกแบบลวดลายผ้าทอเสื้อกะเหรี่ยงขึ้นมาใหม่ โดยศึกษาขั้นตอน เทคนิคการออกแบบต่างๆ จากผู้เชียวชาญ คุณ
กาญจนา ลึแฮ กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง บ้านเมืองงาม เร่ิมร่างรูปแบบลวดลายลงในในผ้าตามที่ต้องการ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหาแนวทางแก้ไข
ข้อผิดพลาดในการออกแบบ และพัฒนาตามความเหมาะสมของลวดลาย ได้ตั้งชื่อลาย “นกยูงในทุ่งเดซ่ีม่วง” 
ขั้นตอนในการพัฒนาลวดลายผ้าทอกะเหรี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 1 น าผลการวิเคราะห์ปัญหามาร่วมกันมาหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยการออกแบบผ้าทอกะเหรี่ยงขึ้นมาใหม่ 
โดยศึกษาขั้นตอน เทคนิคการออกแบบต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ คุณกาญจนา ลึแฮ ผู้ทอผ้ากะเหรี่ยง บ้านเมืองงาม ต าบลท่าตอน อ าเภอ
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

  
 
ภาพที่ 1 ศึกษาเทคนิคการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 2 ร่างรูปแบบลวดลายลงในผ้า ปรึกษาผู้เช่ียวชาญหาแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกแบบ และพัฒนาตาม
ความเหมาะสมของแบบเสื้อและลวดลาย มีการออกแบบเสื้อและลวดลายขึ้น 1 แบบ ดังนี้ 
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ภาพที่ 2 การพัฒนาครั้งที่ 1 
 จากภาพการพัฒนาครั้งที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถทอผ้าออกมาในลวดลายที่ต้องการได้  ผู้เช่ียวชาญมีข้อเสนอแนะในการ
ออกแบบ ให้ใช้วิธีการปักมาช่วยเพิ่มลวดลาย เพื่อให้ผ้ามีความนูนของลวดลายที่ปักเพื่อเพิ่มความสวยงามและให้มีมิติ จุดเด่นที่สะดุดตา 
โดยการร่างภาพที่ต้องการลงบนผ้าที่ทอเสร็จและตัดเย็บเข้าชุด 

 
                                       ลายเดิม                                             ลายใหม่ 
ภาพที่ 3 การพัฒนาครั้งที่ 2 
 จากภาพการพัฒนาครั้งที่ 2 จากการปักลายดอกลวดลายแรกดูเล็กและไม่มีจุดเด่น จึงปรับแก้ลวดลายจากดอกเล็กๆ ให้เป็น
ดอกใหญ่ ลวดลายดอกไม้ที่ได้ ได้จากการเลียนแบบดอกเดซ่ีและมีการปรับเปลี่ยนสีเกสรจากสีเหลืองเป็นสีม่วงเนื่องจากสีจะชนกับใบไม้  
 
ตอนที่ 5 การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบผ้าทอเสื้อกะเหรี่ยง  
 ตัวแปรที่จะใช้ในการศึกษาการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบผ้าทอเสื้อกะเหรี่ยง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่    
ด้านการออกแบบ ด้านสี ด้านผู้พัฒนา   
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ภาพที่ 4 แบบเสื้อที่ใช้ประกอบการประเมิน 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบผา้ทอเสื้อกะเหรีย่งในภาพรวม 

รายการ 𝑥  S.D. ระดับ 
1. ด้านลวดลาย 
2. ด้านส ี
3. ด้านประโยชน์การใช้สอย 
4. ด้านผู้ออกแบบ 

4.77 
4.49 
4.69 
4.36 

0.48 
0.69 
0.51 
0.60 

มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

ภาพรวม 4.58 0.57 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบผ้าทอเสื้อกะเหรี่ยง ในภาพรวมอยู่ใน ระดับ

มากที่สุด (𝑥 = 4.58) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านลวดลาย (𝑥 = 4.77) รองลงมา ได้แก่         

ด้านประโยชน์การใช้สอย (𝑥 = 4.69) ด้านสี (𝑥 = 4.49) และด้านผู้ออกแบบ (𝑥 = 4.36) รายละเอียด ดังนี้ 

1. ด้านลวดลาย อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.77)  เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ลวดลาย     

มีความแปลกใหม่ (𝑥 = 4.90) รองลงมา ได้แก่ ลวดลายมีความสวยงาม (𝑥 = 4.80) ลวดลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (𝑥 = 4.73) และ

ลวดลายมีความชัดเจน (𝑥 = = 4.63) 

2. ด้านสี อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.49) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการใช้สีไปในทิศทาง

เดียวกัน (𝑥 = 4.60) รองลงมา ได้แก่ มีการใช้สีที่เหมาะสม  (𝑥 = 4.50)  และมีการใช้สีที่โดดเด่นสะดุดตา (𝑥 = 4.37)  

3. ด้านประโยชน์การใช้สอย อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.69) เมื่อพิจารณา แต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 

ผ้าทอสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า (𝑥 = 4.83) รองลงมา ได้แก่ ผ้าทอลายใหม่มีความเหมาะสมกับการใช้สอย (𝑥 = 4.77) ผ้าทอ

สามารถน าไปผลิตต่อได้ (𝑥 = 4.67) และผ้าทอลายใหม่สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ (𝑥 = 4.50) 

4. ด้านผู้ออกแบบ อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.36) เมื่อพิจารณา แต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ (𝑥 = 4.67) รองลงมา ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบผ้าทอ (𝑥 = 4.37) ความละเอียดในการออกแบบ   

(𝑥 = 4.37) ความใส่ใจในการออกแบบลวดลาย (𝑥 = 4.33) และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการออกแบบ (𝑥 = 4.07) 
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สรุปและอภิปรายผล  
อภิปรายผล  
  จากการศึกษา การพัฒนาลวดลายผ้าทอเสื้อกะเหรี่ยง กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง บ้านเมืองงาม ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ สามารถน ามาอภิปรายผล  ได้ดังนี้ 
  1. สมาชิกในกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ที่มีอายุประมาณ 60 ปีขึ้นไป และผู้ทอผ้าส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
เกษตรกร มีประสบการณ์ด้านการทอผ้ากะเหรี่ยงมากกว่า 10 ปีขึ้นไป สอดคล้องกับวิภาวี สีลากุล และรุ่งนภา กิตติลาภ (2559) พบว่า 
ผู้ทอผ้าและท าผลิตภัณฑ์จากผ้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีประสบการณ์ในการทอผ้าส่วนใหญ่มากกว่า 10 ปี จุดประสงค์ของ       
การทอผ้าส่วนใหญ่ทอเพื่อใส่เองในครอบครัว และช่วงเวลาที่ใช้ในการทอคือเวลาว่างจากการท างานประจ า  
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทอผ้ากะเหรี่ยง ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ในอนาคตจะไม่มีเด็กรุ่นใหม่มาสืบทอดการทอผ้า
กะเหรี่ยง เนื่องจากบุตรหลานส่วนมากไปท างานในเมือง เด็กที่อยู่บ้านก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเนื่องจากการทอผ้าจ าเป็นต้องใช้ความ
พยายาม ความอดทน ความตั้งใจในการทอผ้าอย่างมาก ซ่ึงคนที่ ไม่มี ใจรักในการท าก็จะท าให้ เบื่อได้ ง่ายๆ สอดคล้องกั บ           
ปรมินทร์  นาระทะ (2563) พบว่า การเปลี่ยนให้คนรุ่นใหม่มาสืบทอดต้องใช้แรงบันดาลใจ ว่าจะน าภูมิปัญญาที่มีอยู่มาต่อยอดอย่างไร 
เช่น การน าผ้าไทยมาประยุกต์ในการตัดเย็บร่วมกับชุดกีฬาที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ รวมถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยผ่านลายผ้า    
ที่เอามาตกแต่งบนชุดกีฬา  
  3. การทอผ้ากะเหรี่ยงยังท าให้เกิดอาการปวดหลัง สอดคล้องกับณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า และกาญจนา นาถะพินธุ (2561) 
พบว่า กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมส่วนใหญ่มีปัญหาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือมากที่สุดคือ บริเวณเอว เข่า ไหล่ ต้นขา และหลังส่วนบน ลักษณะ
การก้มคอขณะท างานเป็นประจ ามีความสัมพันธ์กับการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ซ้าย และไหล่ขวาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ      
(p-value < 0.05) การเอี้ยวตัวขณะท างานเป็นประจ ามีความสัมพันธ์กับการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณข้อศอกซ้าย และเอว         
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)  
  4. การพัฒนาลวดลายผ้าทอเสื้อกะเหรี่ยงจากปัญหาการทอผ้ากะเหรี่ยงส่วนใหญ่ลวดลายไม่มีรูปแบบใหม่ ลวดลายไม่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยศึกษาขั้นตอน เทคนิคการออกแบบต่างๆ จากผู้เชียวชาญ คุณกาญจนา ลึแฮ 
กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง บ้านเมืองงาม เร่ิมร่างรูปแบบลวดลายลงในในผ้าตามที่ต้องการ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหาแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดใน
การออกแบบ และพัฒนาตามความเหมาะสมของลวดลาย ได้ตั้งชื่อลาย “นกยูงในทุ่งเดซ่ีม่วง” และได้มีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญใน
การออกแบบผ้าทอเสื้อกะเหรี่ยง ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านลวดลายมีความแปลกใหม่ ลวดลายมีความสวยงาม 
ลวดลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และลวดลายมีความชัดเจน สอดคล้องกับ ตุนท์ ชมชื่น และสมชาย ใจบาน (2558) ที่กล่าวว่าผลิตภัณฑ์
ผ้าทอกะเหรี่ยงที่รับการพัฒนามีคุณค่าเหมาะสม เอกลักษณ์และโดดเด่น มีลักษณะที่ต่างไปจากเดิมท าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้  
 จากการศึกษาการพัฒนาลวดลายผ้าทอเสื้อกะเหรี่ยง บ้านเมืองงาม ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. จากการพัฒนาลวดลายใหม่ของผ้าทอกะเหรี่ยง ท าให้ได้ลวดลายใหม่ที่แปลกใหม่ สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว        
และมีความชัดเจน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาส าหรับผู้ที่สนใจในอาชีพการทอผ้าได้ 
และสามารถก าหนดราคาขายเพิ่มเดิมได้ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มผู้ ประกอบการ ผู้น าชุมชนในหมู่บ้านบ้านเมืองงาม      
ควรสนับสนุนให้มีศูนย์ฝึกอาชีพ และฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาลวดลายของผ้าทอมากขึ้น 
 2. การทอผ้าส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านวัตถุดิบ เส้นด้าย ดังนั้น ผู้น าชุมชนในหมู่บ้านเมืองงามควรมีการสนับสนุน        
และส่งเสริมให้มีการจ าหน่ายเส้นด้ายผ้าฝ้ายในหมู่บ้านที่มีราคาถูก และให้ความรู้ในการน าวัตถุดิบมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์           
ให้มีความแปลกใหม่และทันสมัยขึ้น แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอกะเหรี่ยง   
 3. ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ การไม่มีผู้สืบทอดการทอผ้า ดังนั้นผู้น าชุมชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้มี         
การสืบทอดต่อไปในอนาคต ผู้ใหญ่ในชุมชนบ้านเมืองงามควรมีการจัดแหล่งเรียนรู้และปลูกฝังบุตรหลานหรือบุคคลที่มีความสนใจ      
ในการทอผ้าได้มีโอกาสเรียนรู้และได้ฝึกท า ไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มชนเผ่ากะเหรี่ยงเท่านั้น แต่เป็นการเปิดให้ความรู้กับทุกคนให้เล็งเห็น    
ถึงความส าคัญ ความเป็นเอกลักษณ์ให้ยังคงอยู่สืบทอดต่อๆกันไป 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
 จากการศึกษาการพัฒนาลวดลายผ้าทอเสื้อกะเหรี่ยง  กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง บ้านเมืองงามต าบลท่าตอน อ าเภอเมืองงาม 
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้เพื่อเป็นความรู้ในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในครั้งต่อไป 
 ส่งเสริม พัฒนาช่องทางการเพิ่มมูลค่าของผ้าทอกะเหรี่ยง โดยการเพิ่มลวดลาย สีสันและรูปแบบของทรงเสื้อผ้าให้ทันสมัย
แก่ผ้าทอ และเพื่อบุคคลต่างๆจะสามารถสวมใส่ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม และช่องทางในการจัดจ าหน่ายที่กว้างมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายของคนในชุมชน และเพื่อ

ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายของคนในชุมชนบ้านหลวง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
คือ ผู้ประกอบอาชีพจักสานตะกร้าหวาย บ้านหลวง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบ
สัมภาษณ์ ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ เนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าสถิติ  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ประกอบอาชีพจักสานตะกร้าหวายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 56 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก (2) ข้อมูลด้านต้นทุนในการผลิตตะกร้าหวายพบว่า ตะกร้าหวายขนาดเล็กมีต้นทุนการผลิต
เฉลี่ยเท่ากับ 32,588.11 บาทต่อปี ตะกร้าหวายขนาดกลางมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 60,433.62 บาทต่อปี และตะกร้าหวายขนาด
ใหญ่มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 31 ,829.26 บาทต่อปี (3) ข้อมูลด้านผลตอบแทนพบว่า ตะกร้าหวายขนาดเล็กมีก าไรเฉลี่ย 
12,471.89 บาทต่อปี ตะกร้าหวายขนาดกลางมีก าไรเฉลี่ย 21,566.38 บาทต่อปี ตะกร้าหวายขนาดใหญ่มีก าไรเฉลี่ย 6 ,740.74 บาท   
ต่อปี (4) ด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวาย พบว่า ตะกร้าหวายแบบเดิมในชุมชนมีรูปทรงและลวดลายทั้งหมด 4 รูปทรง        
7 ลวดลาย คณะผู้วิจัยได้พัฒนาตะกร้าหวายขนาดกลาง เนื่องจากมีผลตอบแทนและเป็นที่นิยมใช้มากที่สุด โดยพัฒนารูปทรงตะกร้า
จากรูปทรงสี่เหลี่ยมให้เป็นรูปทรงรูปเรือที่มีความแปลกใหม่และจัดรูปแบบในการสานลวดลายใหม่ให้เกิดการยกนูนท าให้มีมิติมากขึ้น        
มีความน่าใช้และออกแบบหูจับตะกร้าให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ : ต้นทุน ผลตอบแทน ผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวาย 
 

ABSTRACT 
This research has the objective to study the cost and return of wicker basket products of the people in 

the community.  And to study and develop wicker basket products of people in Ban Luang community Chiang 
Khong District Chiang Rai the target groups used in this study are Professionals weaving rattan baskets, Ban Luang, 

                                                           
1 อาจารย์ประจ า สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
2 เยาวชนนกัพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวาย บ้านหลวง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชยีงราย 
3 เยาวชนนกัพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวาย บ้านหลวง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชยีงราย 
4 เยาวชนนกัพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวาย บ้านหลวง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชยีงราย 
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Chiang Khong district 15 people in Chiang Rai Province.  Qualitative data using content analysis techniques And 
quantitative data analysis using statistical values.The statistics used for data analysis are mean, standard deviation. 

The research found that (1 ) Professionals woven wicker baskets are mostly female. Most of them are 
aged 56 years or more. They are farmers as their main occupation. (2) The cost of wicker basket production was 
found that Small wicker baskets have an average production cost of 32,588.11 baht per year, medium wicker 
baskets have an average production cost of 60,433.62 baht per year, and large wicker baskets have an average 
production cost of 31,829.26 baht per year. (3) Information on returns found that Small wicker baskets have an 
average profit of 12,471.89 baht per year, medium wicker baskets have an average profit of 21,566.38 baht per 
year, large wicker baskets have an average profit of 6,740.74 baht per year. (4) For the development of wicker 
basket product holes, it was found that the traditional wicker baskets in the community had 4 shapes and 7 
patterns. This is because it is the most popular. By developing a basket shape from a rectangular shape to a boat 
shape exoticand arrange the patterns to weave a new pattern to create a bulge and make it more dimensional it 
is more attractive to use and designed the basket handle to be more modern. 
Keywords: Cost, Return, Wicker basket products 
 

บทน า 
งานหัตถกรรมเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่สร้างขึ้นด้วยมือเป็นหลัก ใช้เป็นสิ่งของสนองความเชื่อถือทางด้านประเพณี ศาสนา 

เช่น เป็นเครื่องบูชา ใช้เพื่อความสวยงามสนองความสุขทางจิตใจและเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ เช่น การปั้น การแกะสลัก 
การจักสาน ซ่ึงเกิดจากฝีมือช่างเพียงคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่งคน โดยน าวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้
เพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวนั งานหัตถกรรมจะมีการพัฒนารูปแบบไปตามการพัฒนาฝีมือของช่างที่สั่งสมประสบการณ์ และสืบ
ทอดความรู้ ความช านาญ จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลา และทักษะ ส่งผลให้งานหัตถกรรมมีความงามและมีคุณค่า
ทางศิลปะ  

เครื่องจักสานถือเป็นเป็นงานหัตถกรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์ท าขึ้นเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
กรรมวิธีในการท าเครื่องจักสาน เร่ิมจากการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นเถา เป็นเส้น มาสอดขัดกันเป็นแผ่นอย่างง่ายๆ แล้ว
พัฒนาเป็นภาชนะหรือเครื่องใช้ กลุ่มประเทศในแถบเอเชียเป็นแหล่งผลิตเครื่องจักสานที่ส าคัญของโลก ทั้งนี้เพราะภูมิภาคนี้อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ยังมิได้พัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
การเกษตรที่ใช้เครื่องจักร โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย ซ่ึงประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรมและยังเป็นการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ใช้เครื่องมือพื้นบ้าน นอกจากนี้การด ารงชีพของประชาชนในชนบท ยังด ารงชีวิตตาม
สภาพสังคมเกษตรกรรมที่ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ขึ้นเองจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น ได้แก่ การท าภาชนะดินเผาด้วยดินที่หาได้ใน
ท้องถิ่น การท าเครื่องจักสานด้วย เถา ใบ และต้นไม้ชนิดต่างๆ เป็นต้น (ทรูปลูกปัญญา, 2560) 

 การท าเครื่องจักสานในประเทศไทยมีการท าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นักโบราณคดีได้พบหลักฐานส าคัญ
เกี่ยวกับการท าเครื่องจักสานในยุคหินใหม่ที่บริเวณถ้ าแห่งหนึ่งในเขตอ าเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซ่ึงท าด้วยไม้ไผ่เป็นลายขัดสองเส้น
ประมาณว่ามีอายุราว 4,000 ปี เครื่องจักสานเป็นเครื่องใช้ของคนไทยที่มีใช้กันทั่วไปแทบทุกครัวเรือนมาตั้งแต่สมัยโบราณ เครื่องจัก
สานนั้น นอกจากจะสานเป็นภาชนะต่างๆ แล้วยังสานเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันอีกมากมายหลายชนิด เครื่องจักสานยัง
เป็นงานศิลปหัตถกรรม และหัตถกรรมที่บรรพชนไทยท าขึ้นตามสภาพสิ่งแวดล้อม ขนบประเพณีและวัฒนธรรม ดังนั้น เครื่องจักสาน
ไทย ซ่ึงเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาของคนไทยสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย จากอดีตสืบ
มาจนปัจจุบัน (ทรูปลูกปัญญา, 2560) 

หวายเป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่เป็นกอมีใบเรียวยาวผิวเกลี้ยง (บ้านและสวน, 2562) และจัดอยู่ในตระกูลปาล์ม เป็นไม้เขตร้อน มี
คุณสมบัติพิเศษคือ มีเน้ือเหนียวสามารถดัดงอตัวได้ยืดหยุ่นได้ดีกว่าวัสดุอื่นๆ ด้วยคุณสมบัติพิเศษนี้ท าให้หวายกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่
นิยมน ามาใช้เป็นเครื่องจักสาน เมื่อน าหวายมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะมีน้ าหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย อีกทั้งยังมีราคาถูก    
(ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, 2563)  
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ผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายบ้านหลวง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ถือเป็นส่วนหนึ่งของชาวจังหวัดเชียงรายที่แสดงถึงวิถี
ชีวิตพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดต่อกันมา โดยน าหวายซ่ึงเป็นวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน น ามาผลิตเป็น
งานจักสานเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้สอย แต่ปัจจุบันงานจักสานเร่ิมมีคนนิยมใช้สอยลดน้อยลง สาเหตุมาจากมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เร่ิมเข้า
มามีบทบาทในการด ารงชีวิตของชาวบ้าน วิถีชีวิตของชาวบ้านก็เริ่มเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมทางสังคมแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ยังคงสนใจ
และเห็นคุณค่าของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านประเภทงานจักสาน จึงมีการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อใช้สร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนและยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กรุ่นหลังรู้จักน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

คณะผู้วิจัยได้กล่าวถึงคุณค่าของศิลปะหัตกรรมเครื่องจักสานที่เกิดขึ้นจากฝีมือคนไทยซ่ึงเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายของบ้านหลวง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่เกรงว่าจะสูญหายไป ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความน่าใช้แต่ยังคงรูปแบบงานจักสานแบบเดิมในอดีตไว้ เพียง
จะออกแบบรูปทรงและลวดลายใหม่ๆ เพิ่มเข้าไป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์งานจักสานและท าให้คนสนใจที่จะกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์
จักสานหวายมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายของคนในชุมชนบ้านหลวง อ าเภอเชียงของ      

จังหวัดเชียงราย 
2. เพื่อศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายของคนในชุมชนบ้านหลวง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interviews) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวาย บ้านหลวง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
คัดเลือกผู้ให้ข้อส าคัญในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ จ านวน 15 คนได้แก่ นางเลียว แก้วตา นางฉายพิน กงฝ้าย นายสงวน ค าริน นางอัมพร    
ธิชาญ นางค า แปงใจดี นางสาวพรรณี แปงใจดี นางรัตนาพร ค าสมบัติ นางนฤพร สิงห์เหาะ นายจักราวุธ ธิชาญ นางค าใส สภูยศ นาง
พิกุลทอง มาโชค นายเล่ือน แปงใจดี นางบัวผัด นอบนบ นางบุบผา ธรรมชัย และนางมอญ ชัยชาญ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายบ้านหลวง 
อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีเครื่องมือที่ใช้เก็บในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ประกอบด้วย        
5 ขั้นตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 ลักษณะเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบอาชีพจักสานตะกร้าหวายท าให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ เพศ อายุ อาชีพ 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายที่ท าให้ทราบถึงต้นทุน วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน และค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลผลตอบแทนจากการผลิตตะกร้าหวาย 
 ตอนที่ 4 ข้อมูลการประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายที่ออกแบบขึ้นมา 
 ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

เพื่อให้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถวัดสิ่งที่ต้องการวัด และมี ความแม่นย าในการวัด ผู้วิจัยได้ท า
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ ร่างแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแนวทางที่ได้ศึกษาจากเอกสาร         
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน าแบบสัมภาษณ์กลับมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า  
 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบสัมภาษณ์ไป
ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 15 ท่าน และน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าสถิติ มาแจกแจงความถี่และวิเคราะห์ข้อมูลของ
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง โด ย ใช้ โป รแ ก รม ส า เร็ จ รู ป ใน ก า รวิ เค รา ะ ห์ โด ย ห า ค่ า เฉ ลี่ ย  ( Mean) แ ล ะส่ ว น เบี่ ย ง เบ น ม าต รฐาน                       
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(Standard Deviation: S.D) เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เกณฑ์วัดไว้      
5 ระดับและแปลความหมายดังนี้ ดังนี้ 
 

ระดับ ช่วงของค่าเฉลี่ย ระดับคะแนน 

มากที่สุด 4.51-5.00  5 

มาก 3.51-4.50  4 

ปานกลาง 2.51-3.50  3 

น้อย 1.51-2.50  2 

น้อยที่สุด 1.00-1.50  1 

 
  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานตะกร้าหวาย 

จากตะกร้าลายผีเสื้อแบบเดิมที่มีลวดลายเรียบง่าย ไม่ค่อยโดดเด่นและเห็นลวดลายไม่ชัดเจน มาพัฒนาเป็นลายผีเสื้อที่มี
รูปแบบเหมือนรูป 3 มิติ มีขั้นตอนพัฒนาดังนี้ 
 1. ศึกษาที่เกี่ยวกับลวดลายและรูปทรงของตะกร้าหวายของชุมชนบ้านหลวง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะ
น ามาพัฒนาให้เกิดรูปแบบใหม่ 
 2. ได้มีการลงพื้นที่บ้านหลวง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อส ารวจลวดลายและรูปทรงของตะกร้าหวาย พบว่าใน
หมู่บ้านหลวงได้มีการถักลายทั้งหมด 7 ลาย 4 รูปทรง 
 3. ได้มีการรวบรวมลวดลายและรูปทรงของตะกร้าหวายจากผู้ประกอบอาชีพจักสานตะกร้าหวายแล้ ว ผู้วิจัยจึงได้น าลาย
และรูปทรงมาพัฒนาให้เป็นรูปแบบใหม่  
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบอาชีพจักสานตะกร้าหวาย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ระหว่าง 56 ปีขึ้นไป รองลงมา               
คือ มีอายุระหว่าง 46 – 50  ปี และอายุระหว่าง 30 – 45 ปี ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก  
และประกอบอาชีพจักสานตะกร้าหวายเป็นอาชีพเสริม ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ท าตะกร้าหวายในช่วงเวลาว่างจากการท างาน 
รองลงมาใช้เวลาในการท าตะกร้าตลอดทั้งวัน และผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ท าตะกร้าเพื่อน าไปจ าหน่ายและใช้เอง 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายที่ท าให้ทราบถึงต้นทุน วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน และค่าวัสดุอุปกรณ์ 
   2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของทั่วไปของผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
เกี่ยวกับจ านวนร้อยละของวัตถุดิบหลักที่น ามาผลิตตะกร้าหวายพบว่าซ้ือวัตถุดิบจากคนในชุมชนเนื่องจากมีหวายเป็นพืชเศรษฐกิจของ
ชาวบ้าน จึงมีการซ้ือขายกันเองในชุมชน ท าให้หวายมีราคาถูกกว่าการซ้ือจากพ่อค้าคนกลาง 

  2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านค่าแรงงานจากการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์พบว่า ค่าเฉลี่ยต้นทุนค่าแรงงานของผลิตภัณฑ์
ตะกร้าขนาดเล็กต่อปี เท่ากับ 20,026.67 บาท ค่าเฉลี่ยต้นทุนค่าแรงงานของผลิตภัณฑ์ตะกร้าขนาดกลางต่อปี เท่ากับ 34,166.67 บาท 
และค่าเฉลี่ยต้นทุนค่าแรงงานของผลิตภัณฑ์ตะกร้าขนาดใหญ่ต่อปี เท่ากับ 17,290.00 บาท 
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 2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตะกร้าหวาย แสดงตามตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตต่อปี 
 

ค่าวัสดุ/อุปกรณ ์
ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อป ี

เล็ก กลาง ใหญ ่
ลูกแม็ก 3,158.20 7,200.22 4,188.17 
สีเคลือบเงา 1,365.42 2,231.83 1,234.62 
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 105.14 215.25 111.72 

รวม 4,628.76 9647.30 5,534.51 

 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต พบว่า  
ค่าเฉลี่ยต้นทุนของลูกแม็กต่อปี ในตะกร้าขนาดเล็ก เท่ากับ 3,158.20 บาทตะกร้าขนาดกลาง เท่ากับ 3,158.20 บาท และ

ตะกร้าขนาดใหญ่ เท่ากับ 4,188.17 บาท  
 ค่าเฉลี่ยต้นทุนของของสีเคลือบเงาต่อปี ในตะกร้าขนาดเล็ก เท่ากับ 1,365.42 บาทตะกร้าขนาดกลาง เท่ากับ 2,231.83 
บาท และตะกร้าขนาดใหญ่ เท่ากับ 1,234.62 บาท 

ค่าเฉลี่ยต้นทุนของน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95ต่อปี ในตะกร้าขนาดเล็ก เท่ากับ 105.14 บาทตะกร้าขนาดกลาง เท่ากับ 215.25 
บาท และตะกร้าขนาดใหญ่ เท่ากับ 111.72 บาท 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตต่อปี 
 

ค่าวัสดุ/อุปกรณ ์ ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อป ี
ปั๊มลม 1,117.11 

คีมตัดหวาย (กรรไกรตัดแต่งกิ่ง) 43.19 
มีดขูดหวาย 12.17 
ค้อนตีตะปู (ขนาดเล็ก) 7.74 
แปรงทาสี 43.33 
หัวยิง (หัวยิงตะปูลม) 211.08 
คีมปากจิ้งจก (หนีบตะปู) 12.35 
เหล็กปลายแหลม 6.95 
สายวัดตัว 16.67 

รวม 1,470.59 

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต พบว่า 
 ค่าเฉลี่ยต้นทุนของปั๊มลมต่อปี เท่ากับ 1,117.11 บาท ค่าเฉล่ียต้นทุนของคีมตัดหวายต่อปี เท่ากับ 43.19 บาท ค่าเฉล่ีย

ต้นทุนของมีดขูดหวายต่อปี เท่ากับ 12.17บาท ค่าเฉลี่ยต้นทุนของค้อนตะปูเหล็กต่อปี เท่ากับ 7.74 บาท ค่าเฉลี่ยต้นทุนของแปรงทาสี
ต่อปี เท่ากับ 43.33บาท ค่าเฉลี่ยต้นทุนของหัวยิง (แม็กลม) ต่อปี เท่ากับ 211.08บาท ค่าเฉลี่ยต้นทุนของคีมปากจระเข้ต่อปี เท่ากับ 
12.35 บาท ค่าเฉลี่ยต้นทุนของเหล็กปลายแหลมต่อปี เท่ากับ 6.95 บาท ค่าเฉลี่ยต้นทุนของสายวัดตัวต่อปี เท่ากับ 16.67 บาท  

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลตอบแทนจากการผลิตตะกร้าหวาย 
   ในส่วนนี้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านรายได้ในการจักสานตะกร้าหวายพบว่า รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ตะกร้าหวายขนาดเล็กเฉลี่ย 45,060.00 บาทต่อปี ก าไรจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายขนาดเล็ก เฉลี่ย 12,139.04 บาทต่อปี 
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ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิตตะกร้าหวายพบว่าต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ย 7,422.38 บาทต่อปี ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง    
ในการผลิตตะกร้าหวายพบว่าต้นทุนค่าแรงงานทางตรงเฉลี่ย 20,026.67 บาทต่อปี  

รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายขนาดกลางเฉลี่ย 82,000.00 บาทต่อปี ก าไรจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ตะกร้า
หวายขนาดกลาง เฉลี่ย 20,577.60 บาทต่อปี ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิตตะกร้าหวายพบว่าต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ย 
15,935.33 บาท ต่อป ีต้นทนุค่าแรงงานทางตรงในการผลิตตะกร้าหวายพบวา่ต้นทนุค่าแรงงานทางตรงเฉล่ีย 34,166.67 บาท ต่อปี 

รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายขนาดใหญ่ เฉลี่ย 38,570.00 บาทต่อปี ก าไรจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ตะกร้าหวายขนาดใหญ่เฉลี่ย 6,484.42 บาทต่อปี ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิตตะกร้าหวายพบว่าต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ย  
8,728.79บาทต่อป ีต้นทุนค่าแรงงานทางตรงในการผลิตตะกร้าหวายพบวา่ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงเฉลี่ย 17,290.00 บาทต่อปี   

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวาย 
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวาย ได้เริ่มจากศึกษาที่เกี่ยวกับลวดลายและรูปทรงเดิมของตะกร้าหวายว่ามี           

การถักลายตะกร้าหวายทั้งหมด 7 ลาย มีรูปทรงทั้งหมด 4 รูปทรง ดังภาพ 

 
ภาพที่ 1 รูปทรงเดิมทั้ง 4 รูปทรง 

 
ภาพที่ 2 ลวดลายเดิม 7 ลาย 

เมื่อได้ศึกษาลวยลายเดิมง่าย ไม่ค่อยโดดเด่นและเห็นลวดลายไม่ค่อยชัดเจน จึงได้คัดเลือกลายผีเส้ือมาพัฒนาให้มีรูปแบบ
เหมือนรูป 3 มิติ จึงน ามาร่วมกันพัฒนาลวดลาย ร่วมกันได้แก่ นายภานุวัฒน์ กันทิ นางสาวลักขณา ธิชาญ และนางสาวสุพิชญา 
สายสมร และนายมโนชญ์ เทศอินทร์จึงเกิดลายใหม่ที่จะน ามาดัดแปลงลวดลายจากแบบเดิม โดยมีการจัดรูปแบบการสานลวดลายใหม่
ให้เกิดการยกนูน จึงท าให้ได้ลายผีเสื้อมีความโดดเด่นและมีมิติมากขึ้นและด้านข้างของตะกร้าก็ได้พัฒนาจากลายดอกไม้ที่มีลวดลาย
เรียบง่าย สะอาดตา มาเป็นลายดอกดาวกระจายที่ดูมีมิติ เนื่องจากมีการจัดระเบียบช่องว่างในการสานและเพิ่มดอกไม้ดอกเล็กๆ เข้าไป
ท าให้ได้ลายดอกดาวกระจายดูโดดเด่นและสะดุดตาและยังพัฒนารูปทรงตะกร้าจากรูปทรงสี่เหลี่ยมให้เป็นรูปทรงรูปเรือ และ
นอกจากนั้นยังมีการออกแบบหูจับตะกร้าให้มีความทันสมัยและน่าใช้มากขึ้น โดยตั้งชื่อว่า “ลายร่วมใจ” 
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ภาพที่ 3 ลวดลายของตะกร้าหวายหลังการพัฒนา 

 
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายที่ออกแบบขึ้นมา 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายที่ออกแบบขึ้นมา โดยหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) พบว่า 

5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประโยชน์ใช้สอย โดยมีความพึงพอใจด้านประโยชน์ใช้สอยอยู่ในระดับมากที่สุด      

(𝑥 = 4.58) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดโลกร้อน (𝑥 = 4.67) 

รองลงมา ได้แก่ มีความแข็งแรงและทนทาน (𝑥 = 4.60) และสุดท้าย ได้แก่ สะดวกในการหยิบใช้งาน (𝑥 = 4.47)  
5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความงามทางศิลปะ โดยมีความพึงพอใจด้านความงามทางศิลปะอยู่ในระดับมากที่สุด 

(𝑥 = 4.73) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ความประณีตในการจักสานลวดลาย (𝑥 = 4.80) 

รองลงมาได้แก่ ออกแบบชิ้นงานได้สวยงามและทันสมัย (𝑥 = 4.67) 

5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบ โดยมีความพึงพอใจด้านการออกแบบอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.67) 

เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ออกแบบรูปทรงใหม่และน่าใช้ (𝑥 = 4.67) และ ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งานและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ (𝑥 = 4.67)  
5.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณสมบัติทางวัสดุและเศรษฐกิจ โดยมีความพึงพอใจด้านคุณสมบัติทางวัสดุและ

เศรษฐกิจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.54) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ วัสดุที่เลือกใช้            

มีความเหมาะสม (𝑥 = 4.60) รองลงมา ได้แก่ งานที่ออกแบบสามารถเพิ่มมูลค่าและเหมาะสมกับการผลิต (𝑥 = 4.47) 
 

อภิปรายผล 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่าตะกร้าหวายขนาดกลางให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตะกร้าขนาดอื่นเพราะในการ

จ าหน่ายตะกร้า จะจ าหน่ายภายในหมู่บ้านซ่ึงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางจึงไม่เกิดค่าใช้จ่ายในการขาย ท าให้ได้ผลตอบแทนสูงและตะกร้า
ขนาดกลางมีขนาดที่พอดีเหมาะสมต่อการน าไปใช้งาน เลือกที่จะพัฒนาตะกร้าขนาดกลางซ่ึงขัดแย้งกับวิจัยของเกวลิน ถานะกองและ
คณะ (2562) และคณะที่ได้กล่าวไว้ว่าตะกร้าหวายที่ได้รับการพัฒนาลวดลายเป็นที่ต้องการของลูกค้าซ่ึงส่วนใหญ่ลูกค้าต้องการตะกร้า
หวายรีทึบขนาดใหญ่ มีลวดลายที่ชัดเจน 

2. ด้านรูปทรงและลวดลาย ผู้ผลิตได้ประเมินให้คะแนนด้านความงามของรูปทรงและลวดลายมากที่สุด จากการพัฒนา
รูปทรงและลวดลายตะกร้าหวายให้เกิดรูปแบบใหม่  ผู้ผลิตให้ความสนใจเนื่องจากมีการออกแบบตะกร้าหวายที่มีรูปทรงเรือซ่ึงเป็น
รูปทรงที่แปลกใหม่  มีความน่าใช้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ายังไม่ค่อยมีใครริเร่ิมผลิตตะกร้าหวายรูปแบบที่แปลกใหม่ สอดคล้องกับที่เจษฎา 
พัตรานนท์ (2553) ได้กล่าวไว้ว่าชุมชนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นจากที่
บางคนไม่เคยคิดที่จะสร้างรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของตนเองหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นที่สามารถพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นตามที่ตนต้องการ 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ตะกร้าหวายบ้านหลวง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายยังไม่มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่
หลากหลาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าคนในชุมชนไม่ค่อยรู้จักกระบวนการน าพาสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค ท าให้ตัวผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่
รู้จักแพร่หลาย จึงท าให้ผู้บริโภคไม่สามารถทราบได้ว่าจะสั่งซ้ือตะกร้าหวายได้จากช่องทางไหน ซ่ึงสอดคล้องกับภูดินันท์ อดิทิพยางกูร  
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(2555) ได้กล่าวไว้ว่าหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการน าพาสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภค ซ่ึงการตัดสินใจเลือก
ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสม มีความ ส าคัญต่อก าไรของหน่วยธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อการก าหนดส่วนผสมทางการตลาดที่
เกี่ยวข้องอื่นๆทั้งหมด เช่น การตั้งราคา การโฆษณา เกรดสินค้า เป็นต้น 

4. ด้านราคา ตะกร้าหวายบ้านหลวง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ยังไม่มีการใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาจูงใจผู้บริโภคให้
สนใจที่จะสั่งซ้ือตะกร้าหวายทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าคนในชุมชนยังไม่มีการส่งเสริมการขายเช่นการตั้งราคาล่อใจผู้บริโภค ซ่ึงสอดคล้องกับ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2559) ได้กล่าวไว้ว่า การตั้งราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาด (Promotion Pricing) เป็นกลยุทธ์ที่ผู้ค้าปลีก
นิยมน ามาใช้ในการ ตั้งราคาสินค้า เพื่อจูงใจผู้บริโภคให้ซ้ือสินค้ามากขึ้น มีวิธีการดังนี้ การตั้งราคาแบบล่อใจ เป็นการตั้งราคาสินค้า
บางอย่างที่ผู้บริโภคต้องการ ให้มีราคาต่ ามากหรืออาจจะต่ ากว่าต้นทุน เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามาซ้ือสินค้าในร้าน 

5. ด้านคุณภาพ ตะกร้าหวายบ้านหลวง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ยังไม่สามารถควบคุมคุณภาพตะกร้าหวายให้มี
มาตรฐานที่เท่ากันทุกชิ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าคนในชุมชนยังไม่สามารถควบคุมการคัดเลือกวัตถุดิบและควบคุมกระบวนการผลิตให้อยู่
ในระดับเดียวกันได้ ซ่ึงสอดคล้องกับเลิศชัย ระตะนะอาพร (2560) ได้กล่าวไว้ การควบคุมคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบสินค้าใน
ระหว่างการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเป็นการก ากับตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต รวมทั้ง
คุณภาพของผลผลิตที่ได้รับ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายบ้านหลวง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย คณะผู้วิจัย                
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. วัตถุดิบหลักที่น ามาผลิต คือ หวาย ซ่ึงไม่สามารถควบคุณภาพได้ ยกตัวอย่างเช่น ซ้ือหวายมา 10 เส้น หวายเกิดหัก      
หรือถูกมอดกิน ท าให้ใช้งานหวายได้น้อยลง จึงท าให้ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการในชุมชนควรมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของหวายก่อนจ าหน่ายและใช้งาน 
 2. หวายในชุมชนมีไม่เพียงพอ ดังนั้นผู้ประกอบการในชุมชนจึงต้องจัดหาหวายจากชุมชนอื่นที่มีคุณภาพใกล้เคียงที่สามารถ
น ามาผลิตเป็นตะกร้าหวายได้หรือขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบลช่วยจัดสรรหาพันธุ์หวายชนิดอื่นที่มีความแข็งแรง
ทนทานให้คนในชุมชนน ามาปลูกเพื่อใช้ในการท าตะกร้าหวายในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
 จากการศึกษาเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายบ้านหลวง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ของการศึกษาในครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ศึกษาการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย โดยเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์เช่น สร้างเพจบนเฟสบุ๊ก 
 2. ศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภคในการพัฒนารูปทรงและลวดลายให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในยุคไทยแลนด์ 4.0จังหวัด
เชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงราย จ านวน 396 ราย เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเอฟ (F-Test/One – way ANOVAs)     
ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย มีกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็วอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน และต่ าสุดคือ กล
ยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ส าหรับผลการเปรียบเทียบกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในยุคไทยแลนด์ 4.0
จังหวัดเชียงราย จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ และระยะเวลาในการด าเนินการ พบว่า ประเภทของธุรกิจ แตกต่าง
กัน มีกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 ในส่วนของรูปแบบของธุรกิจและ
ระยะเวลาในการด าเนินการแตกต่างกันมีกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันไม่แตกต่างกัน 

โดยสรุป ผลการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ  SMEs ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จังหวัดเชียงราย 
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เพื่อสร้างกล
ยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ SMEs ให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต 
ค าส าคัญ: กลยุทธ,์ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, ธุรกิจ SMEs, ไทยแลนด์ 4.0 
 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the competitive advantage strategy of SMEs business in 
Thailand 4.0 of Chiang Rai province. The sample were 396 SMEs entrepreneurs in Chiang Rai province. Tools used 
for researching were questionnaires. Statistics used in analyzing includes percentage, mean, standard deviation, F-
Test/One-way ANOVAs. The results showed that in overall, the SMEs in Chiang Rai province had the strategy of 
competitive advantage in a high level in the following aspects respectively:  Fast response, Cost leadership, 
Differentiation.  For the results of comparing difference of the strategy of competitive advantage of SMEs in 
Thailand 4.0 era of Chiang Rai province, categorized by business model, business type, duration of operation, 
showed that those with different business model had the strategy of competitive advantage differently at a 0.05 

                                                           
1 หลักสูตรการจัดการธุรกิจ สาขาบรหิารธุรกิจ คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 
2 หลักสูตรการจัดการธุรกิจ สาขาบรหิารธุรกิจ คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 
3 หลักสูตรการจัดการธุรกิจ สาขาบรหิารธุรกิจ คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 
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level of statistical significance.  And those with different duration of operation had the strategy of competitive 
advantage differently with no statistical significance. 

In conclusion, the results of researching about the strategy of competitive advantage of SMEs in 
Thailand 4.0 of Chiang Rai can be applied as the way to improve and develop the strategy of competitive 
advantage for SMEs entrepreneurs to create the strategy of competitive advantage of SMEs for the organizations 
efficiently in the future.  
Keywords: Strategy, Competitive advantage, SMEs Business, Thailand 4.0 
 

บทน า  
“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” 

หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  แ ละ
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น (สุวิทย์ เมษินทรีย์ ,  2560) ดังนั้น ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมี
การเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง และก้าวต่อไปในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้ อาทิ การท า
ให้ธุรกิจให้แตกต่างจากธุรกิจอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการด าเนินงาน รูปแบบของผลิตภัณฑ์ การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ เป็นต้น 
ผู้ประกอบการอาจมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยธุรกิจ เพื่อเพิ่มจุดแข็งและคุณค่าให้กับธุรกิจ น าไปสู่ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน (วิทยากร เชียงกูล, 2557)  

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือสิ่งที่ท าให้องค์การมีความแตกต่างหรือเหนือกว่าคู่แข่งซ่ึงเป็นความสามารถพิเศษของ
องค์การที่คู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได้ หรือคู่แข่งต้องใช้เวลาในการปรับตัวมาก่อนที่เลียนแบบความสามารถนั้นได้ ปัจจุบันกลยุทธ์
ความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นกุญแจส าคัญของธุรกิจกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา เพื่อความอยู่รอดในยุคไทยแลนด์ 4.0 และจ าเป็นใน
การด าเนินธุรกิจในยุคที่มีการแข่งขัน ความได้เปรียบทางการแข่งขันส่งผลให้ธุรกิจมีวิธีการด าเนินการที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และมีความแตกต่างจากคู่แข่ง ซ่ึงความได้เปรียบทางการแข่งขันประกอบไปด้วย กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน 
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์นวัตกรรม กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (เรวัตร์  ชาตรีวิศิษฏ์ และคณะ, 2554) ซ่ึงธุรกิจ
สามารถน ากลยุทธ์เหล่านี้ไปปฏิบัติเพื่อให้ธุรกิจของตนเกิดการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการท าให้ธุรกิจมีสิ่งที่เหนือกว่า
คู่แข่งในทุก ๆ ด้าน ยกตัวอย่างเช่น การที่ธุรกิจให้คุณค่ากับผู้บริโภคสูงกว่าคู่แข่งทั้งด้านราคาที่ต่ ากว่าหรือคุณประโยชน์เหนือก ว่า 
รวมถึงการสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการให้มากขึ้น โดยการสร้างภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการนั้น 
ๆ เป็นต้น (สมยศ นาวีการ, 2555) 

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า SMEs เป็นธุรกิจที่มีบทบาทส าคัญของเศรษฐกิจระดับประเทศ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีอยู่เป็น
จ านวนมาก สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างมูลค่าสร้างเงินตราต่าง ๆ เข้ามาในประเทศ ตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบ
ธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้ขยายตัวมากขึ้น ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มี
ธุรกิจ SMEs จ านวนมากและสามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนในจังหวัด ทั้งเป็นจังหวัดที่น่าสนใจของการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็น
จังหวัดที่เปรียบเสมือนประตูการค้ากับเพื่อนบ้าน เป็นจังหวัดที่ท าการค้ากับประเทศพม่า ลาว และจีน จึงท าให้จังหวัดเชียงรายเป็น
จังหวัดที่มีผู้สนใจในการลงทุนมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจเหล่านี้จ าเป็นต้องแสวงหากลยุทธ์วิธีต่าง ๆ เพื่อมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการแข่งขั น
ส าหรับการบริหารธุรกิจเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างมั่นคง (รัฐนันท์  พงศ์วิริทธิ์ธร และสุรชัย อุตมอ่าง, 2554) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงศึกษากลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จังหวัด
เชียงราย เพื่อทราบว่าธุรกิจ SMEs มีกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นอย่างไร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจ 
SMEs ในจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ผลที่ได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวางแผนการพัฒนากลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ธุรกิจ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจSMEs ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จังหวัดเชียงราย  

 2. เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จังหวัดเชียงราย จ าแนกตาม 
ประเภทธุรกิจ รูปแบบบธุรกจิ และระยะเวลาด าเนินธุรกจิ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs 
ธุรกิจ SMEs (Small and Medium Enterprises: SMEs) หรือเรียกว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

หมายถึง ธุรกิจที่เป็นอิสระมีเอกชนเป็นเจ้าของ ด าเนินการโดยเจ้าของเองไม่เป็นเครื่องมือของธุรกิจใดและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
บุคคลหรือธุรกิจอื่น ๆ (ด ารงศักดิ์ ชัยสนิท และ สุนี เลิศแสวงกิจ, 2553) ในขณะที่จตุพร สังขวรรณ (2553) ได้กล่าวว่า ธุรกิจ SMEs    
มีลักษณะอย่างน้อยที่สุด 2 ประการ จากทั้งหมด 4 ประการดังนี้ 

1) การบริหารงานเป็นอิสระ และเจ้าของเป็นผู้บริหารงานเอง 
2) บุคคลคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่คนเป็นผู้จัดการเงินทุน และเป็นเจ้าของธุรกิจ 
3) ในขอบเขตการท างานด าเนินงานอยู่ในท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก พนักงานและเจ้าของอาศัยอยู่ในชุมชน

เดียวกันแต่ตลาดของสินค้าหรือบริการไม่จ าเป็นต้องอาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นก็ได้ 
4) ธุรกิจมีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน หลักเกณฑ์

ที่ใช้วัดอาจจะเป็นจ านวนพนักงาน ยอดขาย หรือทรัพย์สิน 
ลักษณะและขนาดของธุรกิจ SMEs ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนดโดยใช้จ านวนการจ้างงานหรือมูลค่า

สินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน และไม่ถือจ านวนการจ้างงานหรือมูลค่าสินทรัพย์ที่น้อยกว่า เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มประเภทของกิจการ 
ได้ดังนี้ (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556) 

1) ธุรกิจการผลิต (Manufacturing Sector) จ านวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คนหรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) 
ไม่เกิน 50 ล้านบาท เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม และจ านวนการจ้างงาน ตั้งแต่ 51-200 คนหรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) มากกว่า 50 
ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง 

2) ธุรกิจค้าส่ง (Wholesale Sector) จ านวนการจ้างงานไม่เกิน 25 คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่
เกิน 50 ล้านบาท เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม และจ านวนการจ้างงานตั้งแต่ 26-50 คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) มากกว่า 50 ล้าน
บาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาทเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง 

3) ธุรกิจค้าปลีก (Retail Sector) จ านวนการจ้างงานไม่เกิน 15 คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 
30 ล้านบาท เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม และจ านวนการจ้างงาน ตั้งแต่ 16-30 คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) มากกว่า 60 ล้านบาท 
เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง 

 ประเภทธุรกิจ 

 รูปแบบธุรกจิ 

 ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 

กลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
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4) ธุรกิจการบริการ (Service Sector) ในจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) 
ไม่เกิน 50 ล้านบาท เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม และจ านวนการจ้างงานตั้งแต่ 51-200 คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) มากกว่า 50 
ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง 

ธุรกิจ SMEs มีบทบาทและความส าคัญต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
รวมทั้งส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศ ดังนั้น ธุรกิจ SMEs จึงมีบทบาทที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทย ดังนี้ 

1) เป็นวิสาหกิจที่ก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้จากการส่งออกและการสร้างมูลค่าการผลิต ซ่ึงเป็น
ประโยชน์แก่เศรษฐกิจไทย 

2) เป็นวิสาหกิจที่ก่อให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นวิสาหกิจที่ใช้
การลงทุนน้อยและความเส่ียงต่ ากว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

3) เป็นแหล่งส าคัญในการสร้างและพัฒนาฝีมือทักษะแรงงานในการฝึกอาชีพด้านแรงงานประเภทต่างๆ 
4) เป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงกับกิจการขนาดใหญ่หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เป็นแหล่งรับซ้ือวัตถุดิบ จาก

ภาคเกษตรกรหรือป้อนชิ้นส่วน แก่โรงงานใหญ่ เป็นต้น 
5) เป็นวิสาหกิจที่สร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบ เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรในประเทศเป็นหลัก 
6) เป็นวิสาหกิจที่ สร้างรายได้ให้ กับประเทศ เพราะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครอบคลุม                 

ทุกประเภทธุรกิจการผลิต ธุรกิจการค้า และธุรกิจการบริการ 
7) เป็นวิสาหกิจที่ช่วยให้กิจการแข่งขันในการด าเนินธุรกิจและป้องกันภาวะผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ            

ซ่ึงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า SMEs เป็นธุรกิจที่ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่ม ได้แก่ กิจการผลิตสินค้า กิจการการบริการ และ

กิจการค้าส่งและค้าปลีก เป็นธุรกิจที่มีความส าคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้จาก
ผู้ประกอบการธุรกิจสู่ประชากรท าให้เกิดการจ้างงาน ก่อให้เกิดรายได้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งการผลิตสินค้าและบริการใหม่ ออกสู่ตลาดท าให้
เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มและยังเป็นจุดเร่ิมต้นของธุรกิจขนาดอีกด้วย (ไทยเอสเอ็มอีเซ็นเตอร์, 2563) 

 
2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Thailand 4.0 

Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซ่ึง
กว่าจะมาเป็น Thailand 4.0 ก็ต้องผ่าน Thailand 1.0 Thailand 2.0 และ Thailand 3.0 มาก่อน (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2563) 

Thailand 1.0 คือ ยุคเริ่มต้นของการปฎิวัติอุตสาหกรรม โดยมีการใช้พลังงานเครื่องจักรไอน้ าเข้ามาทดแทน
การใช้แรงงานคน หรือสัตว์ 

 Thailand 2.0 คือ ยุคของอุตสาหกรรมเบา เป็นยุคที่เปลี่ยนจากการใช้เครื่องจักรไอน้ ามาใช้พลังงานไฟฟ้า 
เปลี่ยนระบบการผลิตเป็นระบบโรงงาน เกิดการผลิต แบบ Mass Production สินค้ามีคุณภาพ ราคาไม่แพง 

 Thailand 3.0 คือ ยุคของคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในโรงงาน มีสายการผลิตอัตโนมัติ มีการใช้หุ่นยนต์ใน
การผลิตแทนแรงงานมนุษย์มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนการผลิตต่ าลง ซ่ึงประเทศไทยก าลังอยู่ในยุคนี้ โดยเทคโนโลยี
ใหม่ๆเข้ามามีบทบาท ในช่วงแรก Thailand 3.0 เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันเติบโดเพียงเล็กน้อย ประเทศไทยจึงตกอยู่ในช่วงของ
รายได้ปานกลางมากว่า 20 ปี ในขณะที่ทั่วโลกมีการแข่งขันที่สูงขึ้น จึ งเป็นที่มาว่า ประเทศไทย ควรเปลี่ยนเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 
เพื่อยกระดับรายได้และสามารถแข่งขัน กับประเทศอื่นได้ 

  Thailand 4.0 คือ วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่ เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม ไปสู่ เศรษฐกิ จที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ตามโมเดล Thailand 4.0 คือ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ซ่ึงโมเดลนี้จะประสบความส าเร็จได้ 
จะต้องเกิดจากความร่วมมือ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวทาง สานพลังประชารัฐ ซ่ึงเป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และ Startup พร้อมทั้งโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้ทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
  ดังนั้น เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 รูปแบบเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปสู่การพัมนาอุตสาหกรรมที่พึ่งพาความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ผู้ประกอบการ SMEs จึงต้นหันมาท าความเข้าใจในการท าธุรกิจในยุค 4.0 ให้มากขึ้น เพื่อพัฒนา
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ตนเองและสร้างธุรกิจให้เติบโตภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเน้นเร่ืองการบริหารจัดการต้นทุน การเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยน า
นวัตกรรมความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและประสบความส าเร็จ (อาคีรา ราชเวียง, 2560) 

3. แนวความคิดเกีย่วกบัความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 ความได้ เปรียบทางการแข่งขัน  (Competitive Advantage) เป็นหั วใจของการวางแผนกลยุทธ์  คือ

ความสามารถที่องค์การด าเนินธุรกิจของตัวเองได้ดีกว่าองค์กรอื่น ซ่ึงเป็นความสามารถในการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ได้แก่ ขายสินค้าหรือ
บริการได้ดีกว่า หรือเรียกว่าขายสินค้าหรือบริการที่แตกต่าง ขายสินค้าที่ถูกกว่าจะต้องผลิตด้วยต้นทุนที่ต่ ากว่า และสามารถตอบสนอง
ต่อลูกค้าได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน (เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ และคณะ, 2554) ในขณะที่ Porter (1990) ได้ให้ความหมายไว้ว่า กลยุทธ์เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันว่า เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน องค์กรต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน 
3 ด้าน ประกอบด้วย กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง และกลยุทธ์การเน้นตลาดเฉพาะส่วน ในขณะเดียวกัน 
ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง (2552) ได้กล่าวว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือความสามารถขององค์กรในการแสวงหาเป้าหมาย คุณค่า และ
สร้างผลงานเหนือองค์กรอื่น ซ่ึงประกอบด้วย ดังนี้ 

1) ด้านต้นทุน (Cost) หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และประหยัดที่สุดเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย 

2) ด้านคุณภาพ (Quality) หมายถึง การก าหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้า 

3) ด้านลูกค้า (Customer) หมายถึง การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความพร้อมที่จะให้บริการลูกค้า
เมื่อลูกค้าต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

4) ด้านนวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ ๆ ตลอดจนแสวงหาวิธีการใหม่ 
ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการ 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่ากลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน จึงเป็นวิธีการที่ส าคัญเพื่อจะให้สามารถเอาชนะคู่แข่ง
และอยู่รอดได้ องค์การจะต้องสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่งขัน ประกอบด้วย กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้าน
ต้นทุน กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์นวัตกรรม และกลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยศึกษากลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้นจ านวน 50,578 ราย 
(ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2560) ก าหนดจ านวนขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมด้วยการค านวณสูตรของ Taro 
Yamane (Yamane, 1970) มีค่าความเช่ือมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อน 5 % ได้จ านวนตัวอย่างจ านวน 396 ราย และใช้วิธีการ
คัดเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ 
SMEs ในจังหวัดเชียงราย มีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบ (Multiple Choice) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 2) ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบ (Multiple Choice) ได้แก่ รูปแบบธุรกิจ 
ประเภทของธุรกิจ ทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น อายุของกิจการ  จ านวนพนักงานในกิจการ รายได้สุทธิของธุรกิจเฉลี่ยต่อปี 3) กลยุทธ์ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จังหวัดเชียงราย ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบ (Rating Scale) ได้แก่     
กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้าน กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์นวัตกรรม และกลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และ                  
4) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลุยทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จังหวัดเชียงราย ลักษณะของข้อ
ค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open ended question)  โดยก่อนการเก็บข้อมูลจริง ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือไปทดสอบความความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน จากนั้นหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยมีเกณฑ์ของค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2557) ซ่ึงผลการ
ทดสอบ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา มีค่าเท่ากับ 0.93 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.70 ดังนั้น แบบสอบถามจากการวิจัยครั้งนี้จึงมีค่าความ
เช่ือมั่น และสามารถน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้จริง  
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ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน และสถิติเอฟ (F-test/One Way 
ANOVAs) 
  

ผลการวิจัย  
 จากผลการวิจัยเร่ือง กลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จังหวัดเชียงราย สามารถ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 58.60 อายุ 30 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.50 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 63.60 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 49.20 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.70 ต าแหน่งงานเป็นเจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อย
ละ 80.60 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย พบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่เป็น
กิจการเจ้าของคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 87.40 ประเภทธุรกิจเป็นธุรกิจบริการ คิดเป็นร้อยละ 38.10 ทุนจดทะเบียนเริ่มต้นน้อยกว่า 
100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.70 มีระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.40 จ านวนพนักงานน้อยกว่า 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.70 รายได้สุทธิของธุรกิจเฉลี่ยต่อปี คิดเป็นร้อยละ 62.10 

3. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ  SMEs ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จังหวัด
เชียงราย แสดงดังตารางที่ 1 – 5  ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม  

กลยุทธ์ความได้เปรียบทางแข่งขัน �̅� S.D. ระดับกลยุทธ ์

1. กลยุทธ์การเป็นผู้น าดา้นต้นทุน 3.68 0.61 มาก 
2. กลยุทธ์การสร้างความแตกตา่ง 3.53 0.92 มาก 
3. กลยุทธ์นวัตกรรม 3.58 0.77 มาก 
4. กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 3.97 0.60 มาก 

รวม 3.69 0.61 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย มีกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก   

(�̅� =3.69) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ านอยู่ ในระดับมากทุกด้ าน  โดยส่วน ใหญ่ เป็ นกลยุทธ์การตอบสนองอย่ างรวดเร็ว                        

(�̅� =3.97) รองลงมาคือ กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (�̅� =3.68) และต่ าสุดคือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (�̅� =3.53) 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุน  

ผู้น าด้านต้นทุน �̅� S.D. ระดับกลยทุธ ์

1. ธุรกิจให้ความส าคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

4.11 0.75 มาก 

2. ธุรกิจสามารถด าเนินงานผลิต ไม่มีของเสีย หรือเสียหายน้อยที่สุด 3.85 0.74 มาก 

3. ธุรกิจสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และต้นทุนต่ า 3.70 0.86 มาก 

4. ธุรกิจน าเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่ ากวา่คู่แข่งขัน 3.05 0.97 ปานกลาง 
รวม 3.68 0.61 มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย มีกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านผู้น าด้านต้นทุน โดยรวม

อยู่ในระดับมาก (�̅� =3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็น ธุรกิจให้ความส าคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุด (�̅� =4.11) รองลงมาคือ ธุรกิจสามารถด าเนินงานผลิต ไม่มีของเสีย หรือเสียหายน้อยที่สุด (�̅� =3.85) และต่ าสุด

คือ ธุรกิจน าเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่ ากว่าคู่แข่งขัน (�̅� =3.05) 
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ตารางที่ 3 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่าง  

การสร้างความแตกต่าง �̅� S.D. ระดับกลยทุธ ์

1. ธุรกิจให้ความส าคัญกับการสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่เสมอ 3.78 0.75 มาก 
2. ธุรกิจสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร 3.54 0.74 มาก 
3. ธุรกิจสามารถพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ท าให้คู่แข่งพัฒนาตามทันได้ยาก 3.70 0.86 มาก 

รวม 3.53 0.92 มาก 

จากตารางที่ 3 พบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย มีกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่าง 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� =3.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจให้ความส าคัญกับการสร้างผลิตภัณฑ์ให้มี

ความแปลกใหม่เสมอ (�̅� =3.78) รองลงมาคือ ธุรกิจสามารถพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ท าให้คู่แข่งพัฒนาตามทันได้ยาก (�̅� =3.70) 

และต่ าสุดคือ ธุรกิจสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร (�̅� =3.54) 
 
ตารางที่ 4 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านนวัตกรรม 
 

นวัตกรรม �̅� S.D. ระดับกลยทุธ ์

1. ธุรกิจมีการศึกษาความต้องการของลูกค้า เพื่อน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 

3.82 0.87 มาก 

2. ธุรกิจสามารถสร้างแบรนด์สินค้า เพื่อให้เกิดความจดจ าแก่ผู้ซ้ือ 3.50 1.05 มาก 
3. ธุรกิจให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการให้เกิดประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
4. ธุรกิจสามารถปรับปรุง พัฒนา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ 
5. ธุรกิจให้ความส าคัญกับการน าเสนอสินค้า หรือบริการรูปแบบใหม่ที่ไม่
เหมือนใคร 
6. ธุรกิจมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการท างานใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม 

3.55 
 

3.74 
3.47 
3.42 

0.96 
 

0.91 
0.97 
1.00 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 

รวม 3.58 0.77 มาก 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย มีกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านนวัตกรรม โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x̅ =3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจมีการศึกษาความต้องการของลูกค้า เพื่อน ามาพัฒนา

ผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง (x̅ =3.82) รองลงมาคือ ธุรกิจสามารถปรับปรุง พัฒนา และ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ (x̅ =3.74) และต่ าสุดคือ ธุรกิจมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการท างานใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม (x̅ =3.42) 
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ตารางที่ 5 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการตอบสนอง        
 อย่างรวดเร็ว  

การตอบสนองอย่างรวดเร็ว �̅� S.D. ระดับกลยทุธ ์

1. ธุรกิจให้ความส าคัญกับการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ใหม่ เพื่อออกสู่ตลาดก่อนคู่แข่งเสมอ 

3.80 0.81 มาก 

2. ธุรกิจสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที 4.23 0.70 มาก 
3. ธุรกิจให้ความส าคัญกับการน าเสนอสนิค้าหรือบริการออกสู่ตลาดกอ่น
คู่แข่งเสมอ 
4. ธุรกิจให้ความส าคัญกับการพัฒนา ปรับปรุง ตามข้อเสนอของลูกค้าได้
อย่างถูกตอ้ง และรวดเร็ว 

3.71 
 

4.12 

0.80 
 

0.76 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.97 0.60 มาก 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย มีกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการตอบสนองอย่าง

รวดเร็ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� =3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็น ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที (�̅� =4.23) รองลงมาคือ ธุรกิจให้ความส าคัญกับการพัฒนา ปรับปรุง ตามข้อเสนอของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 

และรวดเร็ว (�̅� =4.12) และต่ าสุดคือ ธุรกิจให้ความส าคัญกับการน าเสนอสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาดก่อนคู่แข่งเสมอ (�̅� =3.71) 
4. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน จ าแนกตาม ประเภทธุรกิจ รูปแบบการ

ธุรกิจ และระยะเวลาด าเนินธุรกิจ แสดงดังตารางที่ 6-9 ดังนี้ 
 

ตารางที่  6 แสดงค่าสถิติ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างของกลยุทธ์ความได้ เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs                    
 ในจังหวัดเชียงราย จ าแนกตามประเภทธุรกิจ 
 

กลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 

 ระหว่างกลุ่ม 3 18.82 6.27   
โดยรวม     19.18 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 392 128.20 0.33   

รวม 395 147.02    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบความแตกต่างของกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ 

SMEs ในจังหวัดเชียงราย จ าแนกตามประเภทธุรกิจโดยรวม พบว่า ประเภทธุรกิจแตกต่างกัน มีกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ปรากฏผลดังตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างของกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย จ าแนก
ตามประเภทธุรกิจ เป็นรายคู่ 

กลยุทธ์ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน �̅� 

การผลิต การบริการ การค้าส่ง การค้าปลีก 
3.64 3.94 3.60 3.69 

การผลิต 3.64 - 0.30* 0.47 0.25* 
การบริการ 3.94 - - 0.34* 0.55* 
การค้าส่ง 3.60 - - - 0.20 
การค้าปลีก 3.39 - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
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 จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างระดับกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ  
SMEs ในจังหวัดเชียงราย จ าแนกตามประเภทธุรกิจเป็นรายคู่ พบว่า ประเภทธุรกิจแตกต่างกัน มีกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 4 คู่ ได้แก่ ธุรกิจการบริการ มีระดับกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
มากกว่าประเภทการค้าปลีก การผลิต และการค้าส่ง 
 
ตารางที่  8 แสดงค่าสถิติ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างของกลยุทธ์ความได้ เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs                    
 ในจังหวัดเชียงราย โดยรวม จ าแนกตามรูปแบบธุรกิจ 

กลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 

 ระหว่างกลุ่ม 2 3.98 1.99   
โดยรวม     5.46 0.06 
 ภายในกลุ่ม 393 143.04 0.36   

รวม 395 147.02    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs 

ในจังหวัดเชียงราย จ าแนกตามรูปแบบธุรกิจโดยรวม พบว่า รูปแบบธุรกิจแตกต่างกัน มีกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่  9 แสดงค่าสถิติ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างของกลยุทธ์ความได้ เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs                    
 ในจังหวัดเชียงราย โดยรวม จ าแนกตามระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 

กลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 

 ระหว่างกลุ่ม 3 0.89 0.30   
โดยรวม     0.80 0.06 
 ภายในกลุ่ม 392 146.13 0.37   

รวม 395 140.54    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs 

ในจังหวัดเชียงราย จ าแนกตามระยะเวลาด าเนินธุรกิจ โดยรวม พบว่า ระยะเวลาด าเนินธุรกิจแตกต่างกันมีกลยุทธ์ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษากลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs.ในจังหวัดเชียงราย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่า ธุรกิจ.

SMEs.ในจังหวัดเชียงราย มีกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน ดังนี้ 1).กลยุทธ์ด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุน พบว่า ธุรกิจ .SMEs.ในจังหวัดเชียงรายมีกลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ธุรกิจให้ความส าคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด รองลงมาคือ ธุรกิจสามารถด าเนินงานผลิต ไม่มีของเสีย หรือเสียหายน้อยที่สุด และต่ าสุดคือ ธุรกิจน าเสนอขาย

ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่ ากว่าคู่แข่งขันซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของรัฐนันท์  พงศ์วิริทธิ์ธร และสุรชัย  อุตมอ่าง (2554) ได้กล่าวว่า ความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจในยุคที่การแข่งขันมีความรุนแรง ดังนั้นการก าหนดนโยบายที่

ชัดเจน จะท าให้ผู้ประกอบการสามารถขีดความสามารถทางการแข่งขันได้โดยสามารถด าเนินงานในอนาคตชัดเจน สามารถด าเนินการ

ให้เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้  เช่นเดียวกับ            
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เรวัฒน์ ชาตรีวิศิษฎ์ และคณะ (2554) กล่าวว่า การน าเสนอขายสินค้าที่ถูกกว่า ด้วยการผลิตด้วยต้นทุนต่ ากว่า สามารถสร้างความ

ได้เปรียบด้านต้นทุน โดยปกติต้นทุนต่ าจะเกิดขึ้นเมื่อตลาดใหญ่มากและสินค้าที่ผลิตจะต้องเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกัน คือ         

การที่ต้นทุนของสินค้าเพียงอย่างเดียวหรือสองอย่างต่ าเท่านั้นไม่เพียงพอแต่จะต้องเป็นต้นทุนส่วนรวมขององค์การและของทุก

ผลิตภัณฑ์ต่ าด้วยและผลดีของต้นทุนต่ า ก็คือ บริษัทมีก าไรสูงกว่าก าไรปกติและขณะเดียวกันป้องกันคู่แข่งไม่ให้ลดราคาลง ป้องกัน

ลูกค้าและผู้ขายวัตถุดิบกดดันในด้านราคาเพราะต้นทุนต่าอยู่แล้ว 2) กลยุทธ์ด้านการสร้างความแตกต่าง พบว่า ธุรกิจ.SMEs.ในจังหวัด

เชียงราย มีกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่ธุรกิจให้ความส าคัญกับการ

สร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่เสมอ รองลงมาคือ ธุรกิจสามารถพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ท าให้คู่แข่งพัฒนาตามทันได้ยาก และ

ต่ าสุดคือ ธุรกิจสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร ซ่ึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 

(2554) ได้กล่าวว่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์หรือการบริการให้มีเอกลักษณ์ที่พิเศษ แตกต่างไปจากคู่แข่งราย    

อื่น ๆ ที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น การสร้างความแตกต่างในเร่ืองรูปแบบของสินค้า ภาพลักษณ์ ตรายี่ห้อ เทคโนโลยีที่น าเข้ามา

ใช้ การให้บริการลูกค้า หรือเครือข่ายตัวแทนจ าหน่าย เป็นต้น ซ่ึงการสร้างความแตกต่างนี้อาจเป็นการสร้างความแตกต่างเพียงด้าน

เดียว หรือหลายด้านก็ได้ จากความแตกต่างดังกล่าวจะส่งผลให้ลูกค้า เกิดความจงรักภักดีต่อบริษัทมากขึ้นและท าให้ ลูกค้าให้

ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคาน้อยลง ส่งผลให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) กลยุทธ์ด้าน

นวัตกรรม พบว่า ธุรกิจ.SMEs.ในจังหวัดเชียงราย มีกลยุทธ์นวัตกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่

ธุรกิจมีการศึกษาความต้องการของลูกค้าเพื่อน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องอยู่ใน

ระดับมาก รองลงมาคือ ธุรกิจสามารถปรับปรุง พัฒนา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ และต่ าสุดคือ ธุรกิจมีการปรับปรุงและพัฒนา

รูปแบบการท างานใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ กาญดา โกศัย (2555) ได้กล่าวว่า “นวัตกรรมทางธุรกิจ” คือ การ

ท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ การสร้างสรรค์ การพัฒนา ต่อยอด การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การจัดการการผลิต กระบวนการระบบ 

โครงสร้างองค์กร รูปแบบธุรกิจเพื่อที่จะสร้างมูลค่าใหม่ ๆ ส าหรับลูกค้าและผลตอบแทนทางการเงินให้กับธุรกิจโดยเป็นที่ยอมรับต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม และ 4) กลยุทธ์ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว พบว่า ธุรกิจ.SMEs.ในจังหวัดเชียงรายมีกลยุทธ์นวัตกรรม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที รองลงมาคือ 

ธุรกิจให้ความส าคัญกับการพัฒนา ปรับปรุง ตามข้อเสนอของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว และต่ าสุดคือ ธุรกิจให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ เพื่อออกสู่ตลาดก่อนคู่แข่งเสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Porter (1990) ได้

กล่าวว่า การตอบสนองอย่างรวดเร็ว คือ การที่ธุรกิจมีความคล่องตัวต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเร่ืองการน าเสนอสินค้า

และบริการใหม่ การปรับปรุงสินค้า หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจในการบริหาร โดยจะท าให้เร็วกว่าคู่แข่งขัน หากธุรกิจมีการตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าช้ากว่าคู่แข่งขันอาจท าให้สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดได้ เนื่องจากลูกค้าจะมีทางเลือกในการเลือกซ้ือสินค้า

และบริการอื่น ๆ กล่าวได้ว่ากลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นความสามารถขององค์กรใดองค์กรหนึ่งในการสร้างผลงานให้

เหนือกว่าองค์กรอื่น ๆ จากการผลิตสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าคู่แข่ง ในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ 

นวัตกรรมและการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น ความได้เปรียบทางการแข่งขันจึงขึ้นอยู่กับความสามารถที่เป็นเลิศ 

คือ การน าเสนอสินค้าและให้บริการที่ดีกว่า น าเสนอสิ่งที่แตกต่างกว่า ขายสินค้าที่ถูกกว่า และตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าได้

รวดเร็วกว่าคู่แข่ง ดังนั้น ธุรกิจจึงจ าเป็นต้องแสวงหากลยุทธ์ทางการแข่งขัน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง      

(เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ และคณะ, 2554) 

 ส าหรับผลการเปรียบเทียบกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน จ าแนกตามประเภทธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ และระยะเวลา

ด าเนินการธุรกิจ พบว่า รูปแบบธุรกิจ และระยะเวลาด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน มีกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันไม่แตกต่างกัน 

ส าหรับประเภทธุรกิจมีกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงพบว่า ธุรกิจการบริการ   

มีกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันมากกว่าธุรกิจการผลิต ธุรกิจการค้าส่ง และธุรกิจการค้าปลีก อาจเนื่องมาจากธุรกิจการบริการ  
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ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการบริการ สร้างการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้       

การบริการที่เป็นเลิศเป็นความสามารถขององค์กรในการเลือกกระบวนการด าเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์จนมีความได้เปรียบ      

ทางการแข่งขันที่เหนือกว่าธุรกิจอื่น สามารถตอบสนองความต้องของลูกค้าสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและกลับมาใช้

บริการอีก (ธิติมา พลพวก และคณะ, 2560) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่อ านวยความสะดวกสบายและสร้างความพอใจ

กับลูกค้าซ่ึงนับว่าปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การแข่งขันสูง ความรับผิดชอบ ความจริงใจใน

การให้บริการ เน้นคุณภาพการบริการจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้าได้ซ่ึงน าไปสู่ความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจมากกว่า 
  

ข้อเสนอแนะ 

 ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ความได้เปรียบทางการ

แข่งขันของธุรกิจ SMEs.ในจังหวัดเชียงราย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วนการเป็นผู้น าด้านต้นทุน การสร้างความแตกต่าง 

นวัตกรรม และด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ SMEs ให้กับองค์การได้อย่าง

มีประสิทธิภาพได้ในอนาคตซ่ึงน าไปสู่ศักยภาพทางการแข่งขันและความอยู่รอดอย่างมั่นคง ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา

เกี่ยวกับกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจอื่น ตลอดจนศึกษาเกี่ยวปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการ

แข่งขันของธุรกิจ และศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ และ
ศึกษากระบวนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญและบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 19 คน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา   

ผลการศึกษา พบว่า การจัดการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ตามองค์ประกอบ
ของ SCOR Model ตั้งแต่ การวางแผน การจัดหา การจัดซ้ือและการขนส่ง การผลิตและการจัดการคลังสินค้าส าเร็จรูป  การจัดส่งสินค้าไปถึง
ลูกค้าและการรับคืนสินค้า และการจัดการห่วงโซ่อุปทานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญได้รับการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างมีคุณค่าทั้งการวางแผน การจัดหา จัดซ้ือ และการขนส่ง  การผลิตและการจัดการคลังสินค้าส าเร็จรูป  การจัดส่งสินค้าไปถึง
ลูกค้าและการรับคืนสินค้า จากการปฏิบัติซ ้า ๆ กันจนเกิดเป็นความช านาญ  และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ควรวางแผนระยะยาว
เพื่อจัดหาแหล่งดินแห่งใหม่ เพื่อมาทดแทนดินจากบึงเขาดิน ซ่ึงคาดว่าดินแห่งนี้จะไม่เพียงพอส าหรับการผลิตในช่วงระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า 
ค าส าคัญ:  การจัดการหว่งโซ่อุปทาน ภมูิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มอาชพีเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ 
 

ABSTRACT 

This research has the objective to study the supply chain management characteristics of the Ban Mon pottery 
group. And study the process of applying local wisdom to supply chain management, Key informants were Ban Mon pottery 

makers and 19 related persons. Qualitative research was conducted. Use in-depth interviews and content analysis. 
Study results, It was found that the supply chain management of Ban Mon Pottery Group from the origin to the 

destination.  Based on the elements of the SCOR Model from planning, procurement, purchasing and shipping.  Finished 
production and warehouse management Delivery of products to customers and returns, and supply chain management with 
local wisdom. The Ban Mon Pottery Group has inherited valuable local wisdom in planning, procurement, transportation, 
production and ready-made warehouse management.  Delivery of products to customers and returns, from repeated 
practice until it became a mastery and recommendations for this research include a long-term plan to acquire new soil 
sources. To replace the soil from the marshes of Khao Din It is expected that this soil will not be sufficient for production 

over the next 10 years 

Keywords: Supply Chain Management,  Local wisdom,  Ban Mon Pottery Group               
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บทน า   
เครื่องปั้นดินเผาเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านประเภทหนึ่ง มีความผูกพันกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

ท าการสืบทอดทางภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลานานหลายร้อยปีและสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจชุมชนที่สร้าง
รายได้ให้กับชุมชน ดังเครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้านมอญ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นภูมิปัญญาที่มี
มรดกตกทอดมานานกว่า 200 ปี  จากค าบอกเล่าของบรรพบุรุษ เมื่อก่อนต าบลนี้มีชื่อเรียกว่า“บ้านเก่ง” เนื่องจากคนในบริเวณนี้มี
ความสามารถในการต่อสู้มาก เลยได้รับการกล่าวขานว่าบ้านเก่ง และได้เปลี่ยนเป็น“บ้านแก่ง” เมื่อประมาณ ๖๐ ปีที่ผ่านมา   หมู่บ้าน
มอญ เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ ที่หลายคนเช่ือว่ามีเชื้อสายเผ่าพันธุ์เดียวกับชาวมอญที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนสมัยโบราณ ที่มีชื่อเสียงมา
นานด้านการสร้างเครื่องปั้นดินเผา จากการสัมภาษณ์ผู้มีชีวิตอยู่ และเป็นผู้สูงอายุประจ าหมู่บ้าน ให้ข้อมูลในทางเดียวกันว่า ชุมชนชาว
มอญได้อพยพมาจากอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และได้มาพบแหล่งดินเหนียวที่มีคุณสมบัติเหมาะกับการปั้นโอ่งเป็นอย่างมากมาก 
เนื่องจากชาวบ้านที่อพยพมานี้มีความสามารถในการปั้นโอง่เป็นอาชีพหลัก จึงได้ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ ณ บริเวณที่ต้ังหมู่บ้านมอญจนถึง
ปัจจุบัน และเป็นต้นตระกูลของชาวบ้านมอญก็ว่าได้ จากหลักฐานการใช้นามสกุล “ชาวบ้าน” ได้แก่ ตระกูลเลี้ยงสุข ช่างปั้น เรืองบุญ 
และแก้วสุทธิ (ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, 2559 และเจริญ ตันมหาพราน, 2558) โดยเกือบทุกครัวเรือนจะประกอบอาชีพปั้นเครื่องปั้นดินเผา
ขายเพื่อเลี้ยงชีพ ท าการสืบทอดเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นวัฒนธรรม และเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านมอญ มีกระบวนการผลิตที่ใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่นและแรงงานจากคนในครัวเรือนเป็นหลัก  มีวิธีการปั้นด้วยมือและใช้แท่นหมุนมือ ท าการเผาด้วยวิธีพื้นบ้านที่สืบทอด
กันมาจากรุ่นก่อนสู่รุ่นหลัง   

การศึกษาห่วงโซ่อุปทานในหลายผลิตภัณฑ์ ได้สร้างความได้เปรียบให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก 
ตลอดจนผู้บริโภค  โดยหน่วยธุรกิจเหล่านี้ได้ประโยชน์จากการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  ซ่ึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
นั้นได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 2  ประเภท ได้แก่ ห่วงโซ่อุปทานภายในองค์กร เป็นการด าเนินงานที่ท าให้เกิดการประสานงานภายในองค์กร 
โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรับวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต ไปจนถึงขั้นตอนการบรรจุหีบห่อและจัดเก็บในคลังสินค้า และห่วงโซ่อุปทาน
ภายนอกองค์กร เป็นการด าเนินงานที่ท าให้เกิดความร่วมมือกับสมาชิกในห่วงโซ่อุปทาน จะประกอบด้วยความร่วมมือ 2  ส่วนคือ ความ
ร่วมมือกับผู้จัดหา วัตถุดิบ และความร่วมมือกับลูกค้า (Burt et al.,2003)  ดังนั้นการจัดการห่วงโซ่อุปทานจึงเป็นความร่วมมือ การ
สนับสนุน การพัฒนาร่วมกับสมาชิกในห่วงโซ่อุปทานที่ท าให้ผู้ผลิตมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันที  

  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของความรู้ทางวัฒนธรรมที่อยู่กับตัวคนและมีการสั่งสม สืบทอดกันมาจากวิถีการด าเนิน
ชีวิต การปฏิบัติต่อ ๆ กันมาจนถึงการประกอบอาชีพของผู้คนและชุมชนจากบรรพบุรุษสู่รุ่นปัจจุบัน และการด าเนินการที่เกิดขึ้นจริง
ตลอดห่วงโซ่อุปทานของเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ตั้งแต่การวางแผน  การจัดซ้ือ จัดหา และการขนส่งวัตถุดิบ  การผลิตและการ
จัดการคลังสินค้าส าเร็จรูป  การจัดการในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า การส่งวัตถุดิบคืนกลับผู้ขายหรือผู้ส่งมอบ และรับสินค้าคืนจาก
ลูกค้า  ซ่ึงเป็นตัวแบบเชิงปฏิบัติการห่วงโซ่อุปทาน  (SCOR Model) กับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการด าเนินงานซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
การผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและการอนุรักษ์ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญให้คงอยู่สืบไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ  
2. เพื่อศึกษาศึกษากระบวนการใช้ภูมิปญัญาท้องถิ่นกับการจัดการห่วงโซอุปทาน  

  

ทบทวนวรรณกรรม 
ความเป็นมาเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผาเป็นศิลปวัตถุที่สามารถบ่งบอกถึงพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม  

รวมถึงเทคโนโลยีของชนแต่ละเช้ือชาติของชนพื้นบ้านในแต่ละชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  (อุทัย ดวงบาล , 2551)ประเทศไทยมีแหล่ง
วัตถุดิบที่ส าคัญในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา คือ ดินเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ์  จึงเกิดชุมชนที่ยึดการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพ
หลักและเป็นอาชีพเสริมหลังจากการท าการเกษตรตามฤดูกาลเสร็จสิ้น กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ  ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้อพยพมาจากอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และได้มาพบแหล่งดินเหนียวที่มีคุณสมบัติในการ
ปั้นโอ่งมากมีการสืบทอดภูมิปัญญาการสร้างเครื่องปั้นดินเผามาจากบรรพบุรุษปัจจุบันชาวบ้านมอญยังคงยึดอาชีพในการท า
เครื่องปั้นดินเผาหลายครอบครัว โดยมีการประยุกต์รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และมีการพัฒนาสีสั น ลวดลาย 
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สวยงามทันสมัย น่าใช้ยิ่งขึ้นซ่ึงมีการจัดสรรดินจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ (เจริญ ตันมหาพราน, 2558) 

แบบจ าลองการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations : SCOR Model) เปนแบบจ าลองที่ใชส าหรับประเมินผล
การปฏิบัติงานห่วงโซอุปทาน ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 1996 จากความมือระหว่าง Supply Chain Council (SCC) ซ่ึงเป็นองค์กรอิสระกับ
บริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ มากกว่า 700 บริษัท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทหรือองค์กรที่สนใจในการจัดการโซ่อุปทาน SCOR 

Model สามารถอธิบายลักษณะ และแสดงให้เห็นกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ช่วย
แก้ปัญหาการขาดภาษามาตรฐานและกรอบการท างานเดียวกัน โดยก าหนดกระบวนการท างานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีโครงสร้าง
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ มีการก าหนดตัวชี้วัด (Metric) ประสิทธิภาพ และเสนอวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (Best 

practice) ในแต่ละกระบวนการ เพื่อให้บริษัทหรือองค์กรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ (Supply-Chain Council, 2004) แบบจ าลองการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน ประกอบไปดวย 5 กระบวนการหลัก ได้แก่ 1) Plan เกี่ยวข้องกับการวางแผนต่างๆ 2) Source เกี่ยวข้องกับการ
จัดซ้ือ จัดหา และการขนส่งวัตถุดิบ 3) Make เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจัดการคลังสินค้าส าเร็จรูป 4) Delivery เกี่ยวข้องกับการ
จัดการในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า 5) Return เกี่ยวข้องกับส่งวัตถุดิบคืนกลับผู้ขายหรือผู้ส่งมอบ และรับสินค้าคืนจากลูกค้า   

ดังนั้น การใช SCOR - Model จึงเป็นเครื่องมือท าใหองคกรสามารถวิเคราะหปญหา และปรับปรุงการด าเนินงานในหวงโซ
อุปทาน สามารถน ามาก าหนดขั้นตอนการพัฒนาเปน 4 ระดับ ดังนี้  ระดับที่ 1 วิเคราะหองคประกอบส าคัญทั้งภายในและภายนอกองค
กร ประกอบไปดวย 5 กลุม กลุมที่ 1 ความนาเช่ือถือของหวงโซอุปทานการจัดสง (supply chain delivery reliability) กลุมที่ 2 การ
ตอบสนองของโซอุปทาน (supply chain responsiveness) กลุมที่ 3 ความยืดหยุนโซอุปทาน (supply chain flexibility) กลุมที่ 4 ตนทุน
โซอุปทาน (supply chain costs) กลุมที่  5 ความมีประสิทธิภาพของการจัดการสินทรัพยหวงโซอุปทาน (supply chain asset 

management efficiency) ระดับที่   2 การพิจารณาการก าหนดโครงรางของกระบวนการปฏิบัติ งานในสวนการวางแผน                 
การจัดหาแหลงวัตถุดิบ การผลิต และการจัดสงที่มีขอบขายการปฏิบัติงานทั้งใน สวนการปฏิบัติงานภายในและระหวางองคกรด้วยกัน 
ระดับที่ 3  เปนการก าหนดรายละเอียดในแตละสวนของกระบวนการภายในและระหวางองคกร ระดับที่ 4  การก าหนดแบบแผนการ
ปฏิบัติงาน ในรูปแบบที่เหมาะสมกับกระบวนการที่ไดก าหนดไวในโครงรางโซอุปทานขององคกร   

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้ในเชิงกว้างและลึกหรือความรู้จาก
ประสบการณ์ดั้งเดิมของคนในท้องถิ่น ที่เกิดจากความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่กับการแก้ปัญหา การด าเนินวิถีชีวิตในท้องถิ่นของ
มนุษย์ที่เรียนรู้และสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษสู่รุ่นปัจจุบัน ดวงฤทัย อรรคแสง (2552 หน้า 23) อธิบายว่า การถ่ายทอดความรู้ของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การบอกวิชาความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้ ซ่ึงภูมิปัญญาท้องถิ่นมักจะถ่ายทอด ความรู้ให้กับผู้เรียน
หรือกลุ่มเป้าหมายไปโดยอัตโนมัติ ไม่ได้เรียนวิชาการสอนมาจากสถาบัน ใดๆ และจะใช้สามัญส านึกแบบสังคมประกิต คือการเรียนการ
สอนที่เกิดจากการเลียนแบบและการจดจ าสืบทอดกันมาในครอบครัวและวิธีการถ่ายทอด 2 รูปแบบ คือ 1) ใช้วิธีสาธิต คือ ท าให้ดูเป็น
ตัวอย่าง อธิบายทุกขั้นตอนให้ผู้เขียนเข้าใจและผู้เรียนปฏิบัติตาม 2) ใช้วิธีการปฏิบัติจริง คือ ฟังค าบรรยาย อธิบาย การสาธิตแล้วน าไป
ปฏิบัติจริง และปฏิบัติซ ้า ๆ กันจนเกิดเป็น ความช านาญ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาของ ธันยธร  ติณภพ ศิริลักษณ์  เมฆสังข์ และฉันทนา จันทร์บรรจง. (2559) พบว่า          
แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ ได้มีการน าภูมิปัญญาความรู้ที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ใน
อดีตของคนรุ่นก่อน ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังโดยเฉพาะความรู้ในด้านการเกษตรซ่ึงเป็นความรู้และประสบการณ์ที่ใช้ในการด าเนินชีวิต โดย
ได้รับการถ่ายทอด สั่งสมกันมาผ่านกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกาลสมัย พัชรินทร์ สุภาพันธ์ และเบญจพรรณ เอกะสิงห์ (2560)  
ศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยตัวแบบ SCOR ของผักสดที่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามการผลิตทางการเกษตรดีที่เหมาะสม พบว่า
ด้านการจัดการสุขลักษณะแปลงผัก  การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร  การจัดการปัจจัยการผลิตการปฏิบัติ การควบคุม 
การบันทึกและควบคุมเอกสาร ผลผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP มีแหล่งรับซ้ือที่แน่นอน แม้ว่าพ่อค้าคนกลางรับซ้ือผลผลิตเพื่อ
จ าหน่ายต่อไปยังตลาดปลายทาง (กรุงเทพฯ และเชียงใหม่) ไม่ได้ค านึงถึงมาตรฐานดังกล่าว  อย่างไรก็ตามความปลอดภัยของผลผลิตที่
ไม่มีสารเคมีตกค้างและความสามารถทวนสอบย้อนกลับสู่การผลิตในแปลง น ามาซ่ึงความได้เปรียบการแข่งขันทางการค้า  
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วิธีด าเนินการวิจัย  
              การวิจัยนี้เป็นการใช้วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)  

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (participant/key informant) 2 กลุ่ม รวม 19 คน ได้แก่ กลุ่มที่ 1  ผู้ให้
ข้อมูลหลัก  เป็นผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาหรือบุคคลที่เกี่ยวของที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา
บ้านมอญ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเครื่องปั้นดินเผา  ได้แก่ 1) ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านแก่ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนคสวรรค์ จ านวน  80 ราย (จากการสัมภาษณ์ เป้า เล้ียงสุข, วันที่ 25 กรกฎาคม 2562) โดยท าการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง จ านวน  15  คน     

 กลุ่มที่  2 ผู้ ให้ข้อมูลรอง เป็นผู้ที่มีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มฯ  ได้แก่  ประธานวิสาหกิจชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ก านันต าบลบ้านแก่ง และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต าบลบ้านก่ง ใหขอมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานดานกลยุทธ
การตลาดเพื่อสรางความส าเร็จของกลุมผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา และนักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให
ค าปรึกษา การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งหมด จ านวน 4 ราย    

ทั้งนี้ จ านวนผู้ให้ข้อมูลเป็นไปตามเกณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวคิดของโทมัส ที แมคมิลแลน (Macmillan, 1971) ที่มีข้อเสนอว่า
หากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีจ านวน 17-21 คน จะเป็นระดับที่ให้ผลของอัตราการลดลงของค่าความคลาดเคลื่อน (error) อยู่ที่ 0.50 - 0.48 
และคงที่ที่ระดับ 0.02  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview form)  โดยแนวทางการสัมภาษณเชิงลึก 
โดยมีประเด็นหรือแนวทางในการสัมภาษณ์ ตามองค์ประกอบของ SCOR Model  ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การจัดหา การจัดซ้ือและ
การขนส่ง 3) การผลิตและการจัดการคลังสินค้าส าเร็จรูป 4) การจัดส่งสินค้าไปถึงลูกค้า 5) การรับคืนสินค้า และประเด็นเกี่ยวกับการ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานของการผลิตเครื่องปั้นดินเผา     

การตรวจสอบขอมูล ผูวิจัยใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า (methodological triangulation) หรือที่ 
เดนซิน (Denzin, 1978, p.390)  เรียกว่า การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าเป็นการใช้กระบวนวิธีที่หลากหลาย (the multiple-method 

approach) ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) การตรวจสอบสาม
เส้าด้านทฤษฎี และการตรวจสอบสามเส้าด้าน วิธีการรวบรวมข้อมูล     

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยน าข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลหลักมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา   
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency)  และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 

ผลการวิจัย  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่เป็นผู้อาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ านวน อายุระหว่าง ระหว่าง 41-50 และ 51-60  เท่ากัน ระดับการศึกษามัธยมต้น มีประสบการณ์ผลิตเครื่องปั้นดินเผาประมาณ 
31-40 ปี โดยในครัวเรือนจะมีสมาชิกที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาอยู่ระหว่าง 1-2 คน ทุกครัวเรือนจะประกอบอาชีพผลิตและจ าหน่าย
เครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพหลัก เคยได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการจัดจ าหน่าย/การตลาดเป็นส่วนใหญ่   

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1  เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ 
จากการวิเคราะห์ลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญตามองค์ประกอบของ SCOR Model พบว่า           
การวางแผนกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญมีการวางแผนระยะสั้น ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี  เร่ิมจากการเตรียมดิน  ซ่ึงทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านแก่งจะบริการจัดส่งโดยรถบรรทุกสิบล้อให้ถึงบ้าน ปีละ 1 คร้ัง และผู้ผลิตต้องวางแผนใช้เชื้อเพลิงที่เป็นไม้ไผ่มาใช้
ในการเผาเครื่องปั้น ดินเผา โดยจะสั่งซ้ือปริมาณมากๆ มากองไว้ ส่วนการวางแผนระยะยาว ในช่วงระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป ยังไม่มีการ
วางแผนการใช้ดิน เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าดินจากบึงเขาดินจะเร่ิมหมดไปภายช่วงระยะเวลา 10 ปีนี้  

การจัดหา จัดซ้ือ และการขนส่งโดยผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผามีการจัดหาดินเหนียวของท้องถิ่นจากบึงบ้านแก่ง ท าการสั่งซ้ือปี
ละ 1 ครั้งในช่วงฤดูแล้ง ปริมาณที่สั่งซ้ือต่อครั้ง ประมาณ 30-50 คันรถบรรทุกสิบล้อ อัตราการสูญเสียของวัตถุดิบที่เป็นดินและทราย
จะไม่มีสูญเสีย การขนส่งวัตถุดิบผ่านการขนส่งทางบก โดยรถบรรทุกสิบล้อ  ไม่มีการบันทึกเกี่ยวกับการจัดหา จัดซ้ือ และการขนส่ง 
ส่วนทรายได้จากท่าทรายของจังหวัดนครสวรรค์ และการจัดหาเชื้อเพลิงจะใช้ไม้ไผ่เป็นเช้ือเพลิงส าหรับการเผาจะมีรถบรรทุกไม้ไผ่มา
ขายถึงหน้าร้าน  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  
The 4th National Conference on Business Transformation  

“Business Management in the Digital Transformation” 
 

70 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | ส านักวิชาบัญชี 
 

   การผลิตและการจัดการคลังสินค้าส าเร็จรูป  เร่ิมจากการเตรียมดิน ต้องหมักดินแล้วพรมน้ าอย่างต่อเนื่อง ต่อมาจึงท าการ
นวดดิน มีวิธีการนวดดิน 2 แบบ คือ 1) ใช้เครื่องนวดดิน  และ 2) ใช้มือนวดดิน  แล้วจึงท าการขึ้นรูปให้เป็นภาชนะ ท าได้โดย 1) ขึ้นรูป
โดยใช้แป้นหมุนไฟฟ้า และ 2) ขึ้นรูปโดยวิธีขดดินหรือภาษามอญเรียกว่า “วิธีนั่วดิน”  แสดงดังภาพที่ 1 และ 2 ตามล าดับ แล้วจึงน า
ภาชนะมาตกแต่งลวดลาย เสร็จแล้วน ามาตากให้แห้งไว้ในร่มอีกประมาณ 3 วัน จึงน าเข้าเตาเผา  ใช้ระยะเวลาการเผา 3 วัน 3 คืน แล้ว
จึงน าออกมาจ าหน่ายได้  ส่วนวิธีการเก็บวัตถุดิบจะเก็บในที่ร่มและพื้นที่แห้ง (ในโกดัง) เก็บไว้ในอุณหภู มิปกติ  อัตราการเสียของ
เครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา ปริมาณการผลิตได้ต่อเดือน ประมาณ 300-500 ชิ้น/เดือน  การตรวจสอบคุณภาพจะดูรูปลักษณ์
ภายนอกของผลิตภัณฑ์ว่าไม่แตกร้าว ไม่บิ่นและไม่หักทุกครั้งเมื่อท าการจัดส่งผลิตภัณฑ์      
 

                                     
 

      ภาพที่ 1  การขึ้นรูปโดยใช้แป้นหมุนไฟฟ้า       ภาพที่ 2  การขึ้นรูปโดยวิธีขดดินหรือนั่วดิน   
      ที่มา :  นราธิป ภักดีจันทร์, (2563), ถ่ายภาพ                ที่มา :  นราธิป ภักดีจันทร์, (2563), ถ่ายภาพ      
 

             การจัดส่งสินค้าไปถึงลูกค้า  ส่วนใหญ่จะมีลูกค้าประจ าร้อยละ 60-90 และอยู่จังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพ ฯ เป็นส่วน
ใหญ่ จะนัดเวลาส่งสินค้าให้ลูกค้าหลังจากได้รับค าสั่งซ้ือ 15-20 วัน/สัปดาห์  จัดส่งได้ตรงตามนัดหมาย และแจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อน 1 

สัปดาห์  ขนส่งโดยรถบรรทุกสิบล้อหรือหกล้อ มีการออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน 

 การรับคืนสินค้า  ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เนื่องจากได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์และได้ตกลงกันแล้วเมื่อผลิตภัณฑ์ถึงมือของลูกค้า  
  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2  เพื่อศึกษากระบวนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  ผลการศึกษา
ครั้งนี้พบว่าผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีคุณค่าทั้งการวางแผน การจัดหา จัดซ้ือ และการขนส่ง   
การผลิตและการจัดการคลังสินค้าส าเร็จรูป  การจัดส่งสินค้าไปถึงลูกค้าและการรับคืนสินค้า สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้   
             ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการวางแผนการผลิตโดยน าดินจากบึงเขาดิน ซ่ึงเป็นแหล่งดินที่ผู้ผลิต
เครื่องปั้นดินเผาได้ใช้มาตั้งแต่บรรพบุรุษจากรุ่นก่อนสู่รุ่นหลัง  ส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาเครื่องปั้นดินเผานั้น จะจัดหาไม้ ไผ่จากใน
หมู่บ้านและจะมีพ่อค้าจากอ าเภออื่นขนไม้ไผ่มาขายให้ถึงบ้าน จะวางแผนสั่งซ้ือปริมาณมากๆ มากองไว้บริเวณแถวบ้านเหมือนกับผู้ผลิต
รุ่นก่อนที่ได้ปฏิบัติกันมา  ต่อมาจึงน าดินดังกล่าวมาปั้นเป็นภาชนะ พร้อมทั้งได้เรียนรู้การใช้วัตถุดิบจากผู้ผลิตรุ่นก่อนๆ และขนส่งโดย
รถบรรทกุสิบล้อ  
             การผลิตเครื่องปั้นดินเผาจะน าวิธีการผลิตมาจากคนรุ่นก่อนถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังทั้งหมด  ตั้งแต่วิธีการหมักดิน นวดดินโดย
ใช้เครื่องนวดดินและใช้มือนวดดิน  แล้วจึงขึ้นรูปโดยใช้แป้นหมุนไฟฟ้าแล้วใช้มือทั้งสองข้างรีดดินเพื่อขึ้นรูปเป็นภาชนะ หรือใช้วิธีนั่วดิน
เพื่อปั้นรูป ซ่ึงเป็นวิธีปั้นเครื่องปั้นดินเผาของคนมอญ  พร้อมตกแต่งลวดลายโดยใช้วิธีการกดลายที่ขอบด้านบนของภาชนะ ให้เกิดเป็น
ลายร่องและลายนูน  การตกแต่งแบบแกะสลัก การขูดขีดเป็นเส้นลาย การใช้สีทาผลิตภัณฑ์เป็นลวดลายดอกไม้ เรขาคณิตต่าง ๆ โดย
ขนาดของเครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่จะผลิตขนาดใหญ่เป็นของใช้ในครัวเรือนเหมือนกับรุ่นก่อน แสดงดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4      
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         ภาพที่ 3 การตกแต่งแบบแกะสลัก         ภาพที่ 4 การกดลายที่ขอบบนภาชนะ 

         ที่มา :  นราธิป ภักดีจันทร์, (2563), ถ่ายภาพ                         ที่มา :  นราธิป ภักดีจันทร์, (2563), ถ่ายภาพ      
 

ต่อมาจึงน าภาชนะที่ตกแต่งลวดลายแล้วมาสู่กระบวนการเผา โดยน าไม้ไผ่มาเป็นเชื้อเพลิง ใช้ระยะเวลาการเผา 3 วัน 3 คืน  
ส่วนเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาจะมีรูปแบบก่อขึ้นเป็นรูปทรงกลม ข้างบนมีลักษณะโค้งเหมือนโดม มีช่องส าหรับใส่ไฟ แสดงดังภาพที่ 5  
 

 
 

                                           ภาพที่ 5 เตาเผาเครื่องปั้นดินเผา   
     ที่มา :  นราธิป ภักดีจันทร์, (2563), ถ่ายภาพ    
   

                แล้วจึงจัดส่งภาชนะเครื่องปั้นดินเผานี้ไปยังถึง ส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าคนกลางที่เป็นลูกค้าประจ ามารับผลิตภัณฑ์ ใช้วิธีการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุกสิบล้อ  ส่วนการรับคืนสินค้านั้น เมื่อจ าหน่ายออกจากร้านแล้วจะไม่รับคืนทุกกรณี เป็นแนวทางการปฏิบัติและ
วิธีการจัดการมาแต่รุ่นบรรพบุรุษ    
 

สรุปและอภิปรายผล 
สรุป  
การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญตามองค์ประกอบของ SCOR Model  สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้    
กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญมีการวางแผนระยะสั้น เริ่มจากการเตรียมดิน  ซ่ึงทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

แก่งจะบริการจัดส่งโดยรถบรรทุกสิบล้อให้ถึงบ้าน ปีละ 1 ครั้ง และผู้ผลิตต้องวางแผนใช้เชื้อเพลิงที่เป็นไม้ไผ่มาใช้ในการเผา
เครื่องปั้นดินเผา  โดยการผลิตและการจัดการคลังสินค้าส าเร็จรูป เร่ิมจากการเตรียมดิน ต้องหมักดินแล้วพรมน้ าอย่างต่อเนื่อง ต่อมาจึง
ท าการนวดดิน มีวิธีการนวดดิน 2 แบบ คือ 1) ใช้เครื่องนวดดิน  และ 2) ใช้มือนวดดิน  แล้วจึงท าการขึ้นรูปและตกแต่งลวดลาย เสร็จ
แล้วน ามาตากให้แห้งไว้ในร่มอีกประมาณ 3 วัน น าเข้าเตาเผา ใช้ระยะเวลาการเผา 3 วัน 3 คืน แล้วจึงน าออกมาจ าหน่ายได้  อัตราการ
เสียของเครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา ปริมาณการผลิตได้ต่อเดือน ประมาณ 300-500 ชิ้น/เดือน  การตรวจสอบคุณภาพจะดู
รูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ว่าไม่แตกร้าว ไม่บิ่นและไม่หักทุกครั้งเมื่อท าการจัดส่งผลิตภัณฑ์    ส่วนการจัดส่งสินค้าไปถึงลูกค้าจะ
นัดเวลาส่งสินค้าให้ลูกค้าหลังจากได้รับค าสั่งซ้ือ 15-20 วัน/สัปดาห์  จัดส่งได้ตรงตามนัดหมาย และแจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์  
ขนส่งโดยรถบรรทุกสิบล้อหรือหกล้อ มีการออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน ซ่ึงผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า  
เนื่องจากได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และได้ตกลงกันแล้วเมื่อผลิตภัณฑ์ถึงมือของลูกค้า  
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การจัดการห่วงโซ่อุปทานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ 

ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีคุณค่าทั้งการวางแผน การจัดหา จัดซ้ือ และการขนส่ง  
การผลิตและการจัดการคลังสินค้าส าเร็จรูป  การจัดส่งสินค้าไปถึงลูกค้าและการรับคืนสินค้า สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้   

 ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการวางแผนการผลิตโดยน าดินจากบึงเขาดิน ซ่ึงเป็นแหล่งดินที่ผู้ผลิต
เครื่องปั้นดินเผาได้ใช้มาตั้งแต่บรรพบุรุษจากรุ่นก่อนสู่รุ่นหลัง  ส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาเครื่องปั้นดินเผานั้น จะจัดหาไม้ ไผ่จากใน
หมู่บ้าน  โดยการผลิตเครื่องปั้นดินเผาจะน าวิธีการผลิตมาจากคนรุ่นก่อนถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังทั้งหมด  ตั้งแต่วิธีการหมักดิน นวดดิน
โดยใช้เครื่องนวดดินและใช้มือนวดดิน  แล้วจึงขึ้นรูปโดยใช้แป้นหมุนไฟฟ้าแล้วใช้มือทั้งสองข้างรีดดินเพื่อขึ้นรูปเป็นภาชนะ หรือใช้ วิธี
นั่วดินเพื่อปั้นรูป ท าการตกแต่งลวดลายของเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้วิธีการกดลายที่ขอบด้านบนของภาชนะ ให้เกิดเป็นลายร่องและลาย
นูน  การตกแต่งแบบแกะสลัก การขูดขีดเป็นเส้นลาย การใช้สีทาผลิตภัณฑ์เป็นลวดลายดอกไม้ เรขาคณิตต่าง ๆ โดยขนาดของ
เครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่จะผลิตขนาดใหญ่เป็นของใช้ในครัวเรือนเหมือนกับรุ่นก่อน แล้วน าภาชนะดังกล่าวไปสู่กระบวนการเผา โดย
น าไม้ไผ่มาเป็นเชื้อเพลิง ใช้ระยะเวลาการเผา 3 วัน 3 คืน ส่วนเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาจะมีรูปแบบก่อขึ้นเป็นรูปทรงกลม ข้างบนมี
ลักษณะโค้งเหมือนโดม มีช่องส าหรับใส่ไฟ ส่วนการจ าหน่ายนั้น ส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าคนกลางที่เป็นลูกค้าประจ ามารับผลิตภัณฑ์ ใช้
วิธีการขนส่งด้วยรถบรรทุกสิบล้อ และเมื่อจ าหน่ายออกจากร้านแล้วจะไม่รับคืนทุกกรณี เป็นแนวทางการปฏิบัติและวิธกีารจัดการมาแต่
รุ่นบรรพบุรุษ       

  

 อภิปรายผล  
จากการวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญสินค้า สอดคล้องกับการศึกษาของ     

ธันยธร  ติณภพ ศิริลักษณ์  เมฆสังข์ และฉันทนา จันทร์บรรจง (2559) ศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าว
อินทรีย์ในเขตภาคกลางของประเทศไทย พบว่า มีความเชื่อมโยงของกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวตั้งแต่ต้นน้ าแสดงให้
เห็นความเช่ือมโยงของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงเกษตรผู้ผลิตข้าวต้องวางแผนการจัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต
และส่งไปแปรรูปยังโรงสีและสุดท้ายคือการส่งมอบให้กับลูกค้าจะเห็นได้ว่าทุกกระบวนการมีการวางแผนอย่างเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน
และสอดคล้องกับ ธนาภรณ์   สมานทอง (2562) ได้ศึกษาการจัดการโซ่อุปทานผ้าไหมทอมือในจังหวัดสุรินทร์เพื่อยกระดับให้เป็นสินค้า 
OTOP Premium  พบว่า กลุ่มอาชีพมีการวางแผนการด าเนินการตามประสบการณ์การท างานซ่ึงไม่มีการจดบันทึกข้อมูล มีการผลิต
วัตถุดิบเอง ผลิตเพื่อรอจ าหน่าย โดยจะท าการผลิตอย่างต่อเนื่อง การขนส่งสินค้าไม่มีการบันทึกข้อมูลและจะเลือกวิธีการจัดส่งตาม
ความต้องการของลูกค้า แต่มีประเด็นแตกต่างกันในการส่งคืนหรือการส่งสินค้ากลับ เนื่องจาก การถ่ายรูปสินค้าซ่ึงเป็นผ้าไหมบางชิ้น
เมื่อเทียบกับสินค้าจริงมีสีไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ   

กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ชนิศา  มณีรัตนรุ่งโรจน์ และขวัญกมล  ดอนขวา (2561) โดยมีการวางแผนเพื่อการท างานประจ าวันจากประสบการณ์และ
กระบวนการผลิตจะใช้แรงงานคนเป็นหลักท างานโดยการแบ่งงานตามประสบการณ์ 
 

ข้อเสนอแนะ   
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยระดับนโยบาย พบว่า กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ  ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงาน

ภาครัฐ คือ จากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่งในด้านปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดหาดินที่ใช้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากบึง
เขาดิน ซ่ึงคาดว่าดินแห่งนี้จะไม่เพียงพอส าหรับการผลิตในช่วงระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า ดังนั้น กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ  
ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐช่วยวางแผนจัดหาแหล่งดินแห่งใหม่ เพื่อมาทดแทนดินจากบึงเขาดิน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน
สร้างขีดความสามารถให้กับกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญให้มีความยั่งยืนและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชม เพื่อสามารถรองรับ
นักลงทุนหรือนักท่องเที่ยวที่สนใจธุรกิจชุมชนตามภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนซ้ือขายผลิตภัณฑ์กันได้กว้างขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการน าไปปฏิบัติ กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญควรพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานในกระบวนการ
ของการตกแต่งภาชนะเครื่องปั้นดินเผาให้มีลวดลายที่แปลกใหม่ มีสีสันกว่าเดิม ไม่ควรผลิตในรูปแบบและลวดลายเดิม ๆ โดยการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งผลิตอื่นๆ  หรือสอบถามจากลูกค้า และควรปรับขนาดภาชนะของกระถางจากที่เคยผลิตขนาดใหญ่เป็นขนาด
เล็กบ้าง เพื่อรองรับลูกค้าที่ชื่นชอบการปลูกไม้ประดับขนาดเล็ก เช่น ไม้แคดตัส และไม้ส าหรับปลูกในบ้านหรือส านักงาน     
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป  
งานวิจัยเร่ืองการจัดการห่วงโซ่อุปทานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญต าบลบ้านแก่ง อ าเภอ

เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ผู้วิจัยได้ทราบถึงสภาพและปัญหาของการจัดการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มผู้ผลิต โดยการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรศึกษากลุ่มพ่อค้าคนกลางและลูกค้าคนสุดท้าย ซ่ึงเป็นปลายน้ าของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อศึกษาความเป็นไปของแต่ละ
กระบวนการให้เกิดองค์ความรู้และเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
บ้านมอญต่อไป    
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาระดับคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา           
2. ศึกษาระดับความไว้วางใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา 3. ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา 4. ศึกษาระดับความภักดีของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา 5. ศึกษาปัจจัย       
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา จ านวน 400 คน ผลการวิจัย
พบว่า ระดับคุณภาพการบริการ ระดับความไว้วางใจและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยาในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ส่วนระดับความภักดีของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และพบว่า
ปัจจัยคุณภาพการบริการปัจจัยความไว้วางใจและปัจจัยความพึงพอใจ ส่งผลต่อความภักดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงปัจจัยทั้งสามารถ
ส่งผลต่อความภักดีได้ร้อยละ 22.62 (R2 = 0.2262) แต่เมื่อพิจารณารายปัจจัยพบว่าปัจจัยความพึงพอใจส่งผลต่อความภักดีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยคุณภาพการบริการและปัจจัยความไว้วางใจส่งผลต่อความภักดีอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ, ความไว้วางใจ, ความพึงพอใจ, ความภักดี 
  

ABSTRACT 
 This research aims to survey the service quality, trust, satisfaction and the loyalty of the customers 
toward the services of private hospital in Phayao province and find the causal effect between these factors.  
The data was collected from 400 people by questionnaires. The result found that the service quality, trust and 
satisfaction of customer were at the high level and there had a statistically significant effect on loyalty, with all 
three factors affecting loyalty 22.62%  (R2=  0.2262) . Additional, it was found that the satisfaction factor had a 
statistically significant effect on loyalty. On the other hands, the service quality and the trust factor, there was no 
statistically significant effect on loyalty. 
Keywords: Service Quality, Trust, Satisfaction, Loyalty 
 

บทน า   

 จากการที่รัฐบาลได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ พ.ศ.2560 – 2569 
เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจสุขภาพด้วยการมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยให้มี
มาตรฐานระดับสากล (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทวงสาธารณสุข, 2559) ประกอบกับสถานการณ์ที่ประชาชนให้ความส าคัญ 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกจิ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
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ในการดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจบริการสุขภาพโดยเฉพาะโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดขึ้นอย่างมากมาย  
และมีการจัดเตรียมการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามแนวทาง HA (Hospital Accreditation) 
หรือมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้ได้รับการรักษาที่มี
คุณภาพ สะดวกรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
  ปัจจุบันสถานพยาบาลทั่วประเทศมีจ านวนมากกว่า 38,500 แห่ง เป็นสถานพยาบาลของรัฐร้อยละ 34 และที่เหลือเป็น
ของเอกชน (กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองบริหารการสาธารณสุข, 2561) แม้สถานพยาบาลของรัฐจะมีอยู่เป็นจ านวนมาก 
แต่ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการกับประชาชนที่เจ็บป่วย โดยมีอัตราการครองเตียง (Bed Occupancy rate) ของโรงพยาบาลรัฐอยู่ใน
ระดับสูงกว่าโรงพยาบาลเอกชน (พูลสุข นิลกิจศรานนท์, 2560: 2) ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงความแออัดจากจ านวนผู้ป่วยในที่เข้ารับ
บริการของโรงพยาบาลรัฐ ในขณะเดียวกันที่ผู้ป่วยนอกก็เสียเวลาในการรอรับบริการค่อนข้างนาน ส่งผลให้ประชาชนบางกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีฐานะหรือมีก าลังทรัพย์หันมาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้น โดยยอมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้ได้รับบริการ
ที่รวดเร็วตามความต้องการของตนเอง  
 การศึกษาในเร่ืองความพึงพอใจต่อการบริการพยาบาลที่ผู้ป่วยคาดหวังและผู้ป่วยรับรู้ โดยใช้แนวคิดคุณภาพบริการของ 
Parasuraman, et al. (1985) มาปรับให้เข้ากับบริบททางการพยาบาล การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลและบริการ
สาธารณสุข เพื่อสร้างความไว้วางใจแก่ผู้รับบริการในการเลือกใช้บริการโรงพยาบาล (วัลภา ยิ้มปราโมทย์, 2559) ดังนั้น สถานพยาบาล
ต้องตระหนักถึงความพึงพอใจจากการให้บริการเพื่อเป็นเครื่องมือในการดึงดูดผู้รับบริการให้เข้ามาใช้บริการม ากขึ้น จึงส่งผลให้
โรงพยาบาลเอกชนมีการตื่นตัวในการพัฒนาระบบคุณภาพการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 จังหวัดพะเยามีโรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 10 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลของรัฐ 9 แห่ง และมีโรงพยาบาลเอกชนเพียง  
1 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 95 แห่ง และมีจ านวนคลินิก 99 แห่ง 
(กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข, 2561) จากรายงานของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อเตียงโรงพยาบาลพะเยามีอตัราส่วน 1:9 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562) ข้อมูลนี้แสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพในการให้บริการยังไม่เพียงพอต่อความต้องการรับบริการ จึงอาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งเริ่มหันมาใช้บริการที่
โรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของมัลลิกา สุบงกฎ (2558) นอกจากเหตุผลด้านความแออัดในการเข้ารับบริการ
ดังกล่าวแล้ว คุณภาพการให้บริการ ความมั่นใจในการให้บริการและการรักษา รวมถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ประชาชนที่ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเกิดความภักดีในการเข้าไป
รับบริการจากโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาในข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความภักดี
ของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา เพื่อศึกษาผลของอิทธิพลจากตัวแปรดังกล่าว และน าไปปรับใช้เป็นแนวทางส าหรับ 
การพัฒนาคุณภาพบริการ รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการบริการ ความไว้วางใจ ความพึงพอใจ และความภักดีของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน
จังหวัดพะเยา 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา 
   

ทบทวนวรรณกรรม 

  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ด าเนินการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวจิัย 
อันประกอบดว้ย  
 การบริการ หมายถึง การแสดงออกทางการกระท าที่ฝ่ายหนึ่งน าเสนอให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยกระบวนการดังกล่าวอาจจะ
เกี่ยวข้องกับสินค้าที่สามารถจับต้องได้หรือไม่สามารถจับต้องได้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้รั บบริการ จนน าไปสู่ 
ความพึงพอใจสูงสุดตามความคาดหวังหรือมากกว่าความคาดหวัง (วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2553; ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2552;  
ศุภลักษณ์ สุริยะ,2556; Lovelock & Wright อ้างในศุภลักษณ์ สุริยะ,2556; Kotler, 2010.) 
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 เครื่องมือประเมินคุณภาพการบริการที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นการน าแนวคิดของ Parasuraman, et al. (1985) 
เรียกว่า “SERVQUAL” ประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินคุณภาพการให้บริการ  5 ด้าน ดังนี้ 
 1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) หมายถึง การมองเห็นได้ถึงลักษณะสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
กายภาพ ด้านอุปกรณ์และลักษณะของบุคลากร ได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ เอกสารที่ใช้
ในการติดต่อสื่อสารและสัญลักษณ์ต่างๆรวมถึงสภาพแวดล้อมที่ท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับความสะดวกสบายและมีการดู แล 
เอาใจใส่จากผู้ให้บริการ สิ่งเหล่านี้มีความส าคัญต่อความรู้สึกเพราะท าให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการนั้นๆได้ชัดเจน 
 2. ความเช่ือถือได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการที่เช่ือถือได้และ ความสามารถในการให้บริการ 
ตรงตามมาตรฐานหรือสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า โดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มารับบริการได้อย่างทันท่วงที  
 3. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง การมีความพร้อมที่จะให้บริการ มีความมุ่งมั่นและมีความเต็มใจ 
ที่จะช่วยเหลือลูกค้ารวมถึงให้บริการที่รวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการ สามารถให้ค าแนะน าหรือข้อมูลที่เหมาะสม รับผิดชอบต่อข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับบริการ 
 4. ความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง ความสามารถที่ผู้ให้บริการแสดงออกถึงท่าที ทักษะความรู้ ความอนุเคราะห์  
จากพนักงานให้เกิดความไว้วางใจและความเช่ือมั่นแก่ผู้รับบริการ มีความเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือ ปฏิบัติงานอย่างคล่องแคล่ว  
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่กระท า ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ 
 5. ความเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy) หมายถึง การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ เป็นการดูแลเอาใจใส่อย่างอบอุ่น 
ให้บริการอย่างตั้งใจ เข้าใจปัญหาหรือความต้องการของผู้รับบริการเพื่อตอบสนองสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ 
  ซ่ึงคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลมีผลต่อการเลือกใช้บริการและความภักดีต่อโรงพยาบาลเอกชน (สมฤดี ธรรมสุรัติ, 
2554; วัฒนะ เพชรสุวรรณ, 2555; โสรัจจะราช เถระพันธ์, 2561; Aliman and Mohamad, 2013) นอกเหนือจากนี้ความไว้วางใจ 
ยังส่งผลต่อความภักดีเช่นกัน (ชมพูนุท บุษกรเรืองรัตน์, 2558; จักรพันธ์ กิติตนรรัตน์และ อรณัฏฐ์ นครศรี, 2560; Ndubisi, 2007.)  
  ความไว้วางใจ คือ สภาพความเป็นจริงเมื่อคนจ านวนหนึ่ งเกิดความเชื่อมั่น โดยเป็นผู้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน 
ความเชื่อถือ (Reliability) และความซ่ือสัตย์จริงใจ (Integrity) โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและขนานกับกรอบแนวคิดทางการตลาดที่
ศึกษาเรื่องบุคลิกภาพและจิตวิทยา (Morgan & Hunt, 1994)  ความไว้วางใจเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นระหว่างคู่ค้า ความสอดคล้อง 
อ านาจ ความเที่ยงตรง ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม การให้ความช่วยเหลือ และความเมตตา ความไว้วางใจเป็นส่วนส าคัญในการ
ก าหนดลักษณะข้อผูกมัดเพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและองค์กร ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวที่ถูกสร้างขึ้น คว ามมั่นใจ
ของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นจะเป็นการประเมินและการยินดีที่จะจ่ายเพื่อสินค้าและบริการ นอกจากนี้ Ndubisi (2007) ยังกล่าวว่าความ
ไว้วางใจเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการสร้างความภักดีและมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างความไว้วางใจและความภักดี
ของลูกค้า  
  การวัดองค์ประกอบของความไว้วางใจ Morgan & Hunt (1994) กล่าวว่า ความไว้วางใจของผู้บริโภคสามารถประเมิน 
ได้จากความเช่ือมั่นของลูกค้า ซ่ึงผู้ให้บริการแต่ละรายจะได้รับความเช่ือมั่นจากลูกค้าแตกต่างกัน และจะเกิดการประเมินได้เมื่อลูกค้ า
ได้รับการบริการแล้วมีการเปรียบเทียบกับสัญญาที่ผู้ให้บริการก าหนดไว้ Sirdeshmukh, Singh & Sabol (2002) อธิบายว่า การวัดการ
รับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับความไว้วางใจจะมุ่งที่ความไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับตัวองค์กรและพนักงานของผู้ให้บริการ ซ่ึงผู้บริโภคจะ
ประเมินระดับการรับรู้เกี่ยวกับความซ่ือสัตย์จริงใจและสมรรถนะขององค์กรกับพนักงานที่ให้บริการ สอดคล้องกับที่ Bourdeau (2005) 
ศึกษาพบว่าองค์ประกอบของความไว้วางใจจะเกี่ยวข้องกับความสามารถของผู้ให้บริการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า การเป็นที่
พึ่งพาอาศัยได้ ความซ่ือสัตย์จริงใจ ความมีสมรรถนะการให้บริการ การให้บริการอย่างตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์รวมทั้ง
ความสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้ โดยองค์ประกอบทั้งหมดนี้
มีความสัมพันธ์กับความภักดีเชิงทัศนคติในด้านความเข้าใจ ความรู้สึก พฤติกรรมและการกระท า ดังนั้นในการวัดองค์ประกอบของความ
ไว้วางใจที่จะส่งผลต่อความภักดีในงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดองค์ประกอบของปัจจัยด้านความไว้วางใจ ประกอบด้วย                  
1) ความสามารถและสมรรถนะ (Ability and Competency) 2) ความห่วงใย (Concern) และ 3) ความซ่ือสัตย์ ( Integrity)          
(Morgan & Hunt,1 994 ; Sirdeshmukh, Singh & Sabol. 2 002 ; Bourdeau, 2005 ; ชม พู นุ ท  บุ ษ ก ร เรื อ งรั ต น์ , 2558 ;               
จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์และอรณัฏฐ์ นครศรี, 2560; โสรัจจะราช เถระพันธ์, 2561; อรณัฏฐ์ นครศร,ี 2561) 
  นอกจากคุณภาพการบริการและความไว้วางใจแล้ว ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการยังมีผลต่อความภักดีที่มีต่อโรงพยาบาล
เอกชน (จุฬาลักษณ์  เทียนรุ่ งรัศมี , 2559 ; อรรถไกร พันธุ์ภั กดีและคณะ, 2561; Mortazavi, S., Kazemi, M., Shirazi, A.,                
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& Aziz-Abadi, A., 2009) และความพึงพอใจยังส่งผลต่อความไว้วางใจของผู้ใช้บริการต่อการเข้ารับบริการด้วยเช่นกัน (Alrubaiee,      
L., & Alkaa’ida, F., 2011; Patawayati, Setiawan, and Rahayu, 2013) โดยความพึงพอใจของผู้บริโภคนั้นนิยมวัดจากส่วนประสม
ทางการตลาดของธุรกิจบริการ (จุฬาดา ธนาบดินทร์และสมอาจ วงษ์ขมทอง, 2559 ; จุฬาลักษณ์  เทียนรุ่งรัศมี , 2559;                 
อรรถไกร พันธุ์ภักดีและคณะ, 2561; Alrubaiee, L., & Alkaa’ida, F., 2011; Mortazavi et. Al., 2009) ซ่ึงประกอบด้วยส่วนประสม
ทางการตลาดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541 อ้างในสิริกาญจน์ กมลปิยะพัฒน์, 2556) 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่สามารถตอบสนองความจ าเป็นรวมทั้งความต้องการของมนุษย์ได้ โดยผู้ขายจะมอบ
ให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซ่ึงสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าและท าให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจ 

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ลูกค้าจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้าจะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นการก าหนดกล
ยุทธ์ด้านราคาจะต้องค านึงถึงคุณค่า เพราะเป็นสิ่งที่ก าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์  
 3. สถานที่/ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง สถานที่ให้บริการในส่วนเร่ิมต้นโดยการเลือกท าเลที่ตั้ง (Location) 
ของธุรกิจบริการนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ลูกค้าต้องไปรับบริการในสถานที่ที่ผู้ให้บริการจัดไว้ ดังนั้นท าเล
ที่ตั้งจึงเป็นตัวก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะเข้ามาใช้บริการ และต้องพิจารณาถึงท าเลที่ตั้งของคู่แข่งด้วย หากสามารถหาช่องทาง
เข้าถึงลูกค้าได้มากเท่าไร ผลก าไรก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้น 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารทางข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซ้ือในการสร้างทัศนคติรวมถึง
พฤติกรรมการซ้ือ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix’s) หรือส่วนประสมในการติดต่อสื่อสาร (Communication Mix) 
ประกอบด้วย การติดต่อสื่อสารโดยใช้พนักงานด าเนินการขาย (Personal Selling) รวมทั้งการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้บุคคล (Non 
Personal Selling) เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประเภท ต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน 
(Integrated Marketing Communication)  

5. บุคลากร (Person) หรือพนักงาน (Employees) หมายถึง พนักงานผู้ให้บริการเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในกระบวนการ
ผลิตและบริการ ซ่ึงต้องผ่านการคัดเลือก (Selection)การฝึกอบรม (Training) และการจูงใจพนักงานเพื่อให้สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เหนือคู่แข่ง ดังนั้นเพื่อคุณภาพในการบริการ องค์กร  
จึงจ าเป็นต้องมีการอบรมพนักงาน มีการสนับสนุนที่จ าเป็น ในการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อสร้างพนักงานให้มี
ความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกค้า มีความสามารถ  
ในการแก้ปัญหาต่างๆรวมถึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence & Presentation) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏแก่สาธารณชนเพื่อสร้างคุณค่าให้กับ
ลูกค้า และช่วยสื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึงภาพลักษณ์และคุณภาพของการบริการ เช่น ความรวดเร็วในการบริการ ความสะอาด หรือ
ประโยชน์อื่นๆ ลักษณะทางกายภาพท าให้ลูกค้ามองเห็นภาพการให้บริการได้อย่างชัดเจน 

7. กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการให้บริการเพื่อส่งมอบการบริการที่ดีอย่างมีคุณภาพและ
ให้บริการได้อย่างประทับใจลูกค้าและรวดเร็ว การให้บริการถือเป็นกระบวนการหนึ่งในส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญซ่ึงต้อง
มีพนักงานที่มีคุณภาพหรือเครื่องมือที่ทันสมัย ก่อให้เกิดกระบวนการบริการที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได้ 

ส่วนความภักดี นั่นหมายถึง ความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจอยู่อย่างสม่ าเสมอในการเข้ารับบริการนั้นๆ      
ที่มีพฤติกรรมยังคงใช้บริการต่อไปเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการแนะน าผู้อื่นให้รู้จักได้มาใช้บริการ โดยผู้รับบริการมีทัศนคติที่ดี
ต่อการบริการ ส่งผลต่อไปความสัมพันธ์ในระยะยาว โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีการนึกถึง และไม่คิดจะเปลี่ยนไปใช้บริการที่อื่น 
ซ่ึงการที่ลูกค้าจะเกิดความภักดีนั้นต้องมีความสัมพันธ์ของปัจจัยหลากหลายปัจจัยที่จะส่งผลต่อความภักดี  (Park, et al., 2017; 
Jalilvand, et al., 2014; Singh & Saini, 2016; Hur, et al., 2015; Sumaedi, et al., 2014) 

องค์ประกอบของการวัดความภักดี โดยทั่วไปนั้นเริ่มจากการแบ่งลูกค้าเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1) ความภักดีด้านพฤติกรรม      
ซ่ึงเป็นการแสดงออกทางการกระท า ที่สามารถมองเห็นได้ เช่น การซ้ือหรือใช้สินค้าและบริการซ้ าๆ การบอกต่อหรือการแนะน าผู้อื่น 
และ 2) ความภักดีด้านทัศนคติ คือการวัดความคิดและความรู้สึกผูกพันของลูกค้าต่อองค์กรซ่ึงแสดงผลลัพธ์เป็นพฤติกรรม เช่น         
การกล่าวค าชมเชย และความตั้งใจที่จะซื้อซ้ า (Ivanauskiene & Auruskevicien, 2009) เป็นต้น เพราะลูกค้าจะมีกระบวนการคิดและ
ตัดสินใจที่มีต่อสินค้านั้นแล้วถ่ายทอดเป็นพฤติกรรมเชิงบวก (Szczepanka & Gawron, 2011) งานวิจัยที่ผ่านมาให้ความส าคัญกับการ
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วัดทั้งด้านทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อวิเคราะห์ความภักดีของลูกค้าที่มีต่อองค์กร ในเวลาต่อมานักวิจัยได้น าเสนอการแบ่งกลุ่มความ
ภักดีเพิ่มเติมอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ความภักดีด้านผสม ซ่ึงหมายถึงการ รวมความภักดีด้านพฤติกรรมและทัศนคติไว้ด้วยกัน ซ่ึงสามารถลด
ช่องว่างของทั้งสองด้านแรก คือ ไม่ได้เน้นเฉพาะพฤติกรรมด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ความถี่ ในการซ้ือหรือการใช้บริการซ้ าๆแต่น า 
พฤติกรรมด้านทัศนคติเข้ามาเป็นปัจจัยร่วมในการศึกษาด้วย และในปัจจุบัน นักวิจัยทางการตลาดนิยมใช้มิติทั้งสองด้านรวมกันเพื่อเป็น
ตัวชี้วัดความภักดีซ่ึงสามารถศึกษาความภักดี ได้ครอบคลุมมากขึ้น (Boora & Singh, 2011) 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น จะพบว่าคุณภาพการบริการ ความไว้วางใจ และความพึงพอใจ
จะมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ และนอกจากนี้คุณภาพการบริการและความพึงพอใจ ยังส่งผลต่อความไว้วางใจของ
ผู้ใช้บริการ และจะส่งผลต่อไปยังความภักดีของผู้ใช้บริการในล าดับสุดท้าย ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ใน
งานวิจัยได้ดังนี้ 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                            
 
ภาพที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา ปีพ.ศ. 2562 จ านวน 19,000 คน 
(แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลพะเยาราม, 2562) ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ได้เท่ากับ      
400 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 – เมษายน2563 ด้วยตนเองและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลด้านคุณภาพการบริการ ความไว้วางใจ ความพึงพอใจและความ
ภักดีของผู้ใช้บริการ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
  2. การวิเคราะห์ปจัจยัเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความภกัดีของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา โดยใช้การ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 
  การตรวจสอบเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และได้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความสอดคล้องของแบบสอบถามการวิจัย ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ โดยรวมเท่ากับ 0.73 และได้น าไปทดสอบเก็บกับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช่ประชากรที่ศึกษา จ านวน 30 ชุด เพื่อหาค่าเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ผลปรากฏว่ามีค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม หรือค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.96   
 

ผลการวิจัย  

การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวดัพะเยา สามารถสรุปผล
การศึกษาได้ดังนี้ 

H4 

H5 

H2 

H1 
คุณภาพการบริการ 

ความไว้วางใจ 

ความพึงพอใจ 

ความภักด ี

H3 
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1. ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี การศึกษาในระดับปริญญา
ตรี อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท ใช้สิทธิประกันชีวิตในการเข้าใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชน ส่วนใหญ่มาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน 1-2 ครั้ง/ปี และมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการต่อครั้ง 2,001 – 3,000 บาท โดย
เหตุผลที่เลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเนื่องจากความเชี่ยวชาญของแพทย์และบุคลากร 

2. ผลการศึกษาระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา พบว่า ระดับความคิดเห็นในภาพรวมของ
ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยาอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยคุณภาพ 

การบริการด้านความมั่นใจ (Assurance) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (𝑥 = 4.32, S.D = .62) รองลงมาคือปัจจัยคุณภาพการบริการ 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) (𝑥 = 4.31, S.D = .55) และปัจจัยคุณภาพการบริการด้านการตอบสนอง

(Responsiveness) (𝑥 = 4.05, S.D = .63) ตามล าดับ ดังข้อมูลแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา 

คุณภาพการบริการ 𝑥  S.D การแปลผล 
1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  4.31 .55 มากที่สุด 
2. ความเชื่อถือได้  4.02 .53 มาก 
3. การตอบสนอง  4.05 .63 มาก 
4. ความมั่นใจ  4.32 .62 มากที่สุด 
5. ความเอาใจใส่  4.01 .75 มาก 

รวม 4.14 .48 มาก 

 
3. ผลการศึกษาระดับความไว้วางใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บริการมีระดับ

ความไว้วางใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยาอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยความไว้วางใจด้านความสามารถและ

สมรรถนะ (Ability and Competency) มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x̅ = 4.31, S.D = .56) รองลงมาคือปัจจัยความไว้วางใจด้าน 

ความซ่ือสัตย์ (Integrity) (x̅ = 4.18, S.D = .67) และปัจจัยความไว้วางใจด้านความห่วงใย (Concern) (x̅ = 4.07, S.D = .68) 
ตามล าดับ ดังข้อมูลแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นในภาพรวมของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนต่อความไว้วางใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน
จังหวัดพะเยา  

ความไว้วางใจ 𝑥  S.D การแปลผล 
1. ความสามารถและสมรรถนะ  4.31 .56 มากที่สุด 
2. ความห่วงใย  4.07 .68 มาก 
3. ความซ่ือสัตย์  4.18 .67 มาก 

รวม 4.19 .57 มาก 

 
4. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด

พะเยา พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา  

อยู่ในระดับพึงพอใจมากโดยปัจจยัความพึงพอใจด้านบุคลากร (Person) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (𝑥 = 4.16, S.D = .59) รองลงมาคือปัจจัย

ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์  (Product) (𝑥 = 4.15, S.D = .56) และปัจจัยความพึงพอใจด้านช่องทางการตลาด (Place)            

(𝑥 = 4.14, S.D = .64) ตามล าดับ ดังข้อมูลแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด   
             พะเยา 

ความพึงพอใจ 𝑥  S.D การแปลผล 
1. ด้านผลิตภัณฑ์  4.15 .56 มาก 
2. ด้านราคา  4.04 .58 มาก 
3. ด้านช่องทางการตลาด  4.14 .64 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  3.74 .64 มาก 
5. ด้านบุคลากร  4.16 .59 มาก 
6. ด้านกายภาพ  4.13 .58 มาก 
7. ด้านกระบวนการ  3.88 .65 มาก 

รวม 4.03 .44 มาก 

 
5. ผลการศึกษาระดับความภักดีของผู้ใช้บริการที่มีต่อโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บริการมี

ระดับความภักดีต่อโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยาอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยความภักดีด้านทัศนคติของความภักดี (Attitude)  

มี ค่ า เฉลี่ ยมากที่ สุ ด  (𝑥 =  4.30, S.D =  .61) รองลงมา คือปั จจั ยความภั กดี ด้ านพ ฤติ ก รรมของความภั กดี  (Behavior)                    

(𝑥 = 4.23, S.D = .60) ตามล าดับ ดังข้อมูลแสดงในตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ระดับความภักดีในภาพรวมของผู้ใช้บริการที่มีต่อโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา 
 

ความภักด ี 𝑥  S.D การแปลผล 
1. ด้านพฤติกรรมของความภักด ี 4.23 .60 มากที่สุด 
2. ด้านทัศนคติของความภักดี  4.30 .61 มากที่สุด 

รวม 4.27 .53 มากที่สุด 

6. ผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา พบว่า ปัจจัย
คุณภาพการบริการ ปัจจัยความไว้วางใจและปัจจัยความพึงพอใจ ส่งผลต่อความภักดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.001) ซ่ึง
ปัจจัยทั้งสามส่งผลต่อความภักดีได้ร้อยละ 22.62 (R2 = 0.2262) แต่เมื่อพิจารณารายปัจจัยพบว่าปัจจัยความพึงพอใจส่งผลต่อความ
ภักดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยคุณภาพการบริการและปัจจัยความไว้วางใจส่งผลต่อความภักดีอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงของตัวแปรคุณภาพการบริการและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความภักดี พบว่า ปัจจัยด้าน
คุณภาพการบริการส่งผลต่อความภักดี ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.001) ซ่ึงปัจจัยคุณภาพการบริการส่งผลต่อความภักดี
ได้ร้อยละ 13.54 (R2 = 0.1354) และ ปัจจัยความพึงพอใจส่งผลต่อความภักดีได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.001) ซ่ึงปัจจัย 
ความพึงพอใจส่งผลต่อความภักดีร้อยละ 21.36  (R2 = 0.2136) ดังข้อมูลแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของอิทธิพลทางตรงของตัวแปรปัจจัยคุณภาพการบริการและปัจจัยความพึงพอใจที่ส่งผล   
             ต่อปัจจัยความภักดี  

ตัวแปรต้น b SE Beta t-value p-value 
คุณภาพการบรกิาร 0.414 .052 0.368 7.896 <0.001 
ค่าคงที่ 2.545 .219  11.605 .000 
R = 0.368, R2 = 0.1354, F = 62.350, p-value <0.001 
ความพึงพอใจ 0.559 .054 0.462 10.397 <0.001 
ค่าคงที่ 2.010 .218  9.209 .000 
R =  0.462, R2 = 0.2136, F= 108.099, p-value <0.001 
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ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยคุณภาพการบริการ ปัจจัยความไว้วางใจและปัจจัยความพึงพอใจที่ส่งผลต่อ 
ความภักดีของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการส่งผลต่อความไว้วางใจได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p-value<0.001) ซ่ึงปัจจัยคุณภาพการบริการส่งผลต่อความไว้วางใจได้ร้อยละ 30.53 (R2 = 0.3053) ปัจจัยความพึงพอใจ
ส่งผลต่อความภักดีได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.001) ซ่ึงปัจจัยความพึงพอใจส่งผลต่อความไว้วางใจได้ร้อยละ 25.46  
(R2 = 0.2546) และ ปัจจัยความไว้วางใจที่ส่งผลต่อความภักดี พบว่า ปัจจัยความไว้วางใจส่งผลต่อความภักดีได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p-value <0.001) ซ่ึงปัจจัยความไว้วางใจส่งผลต่อความภักดีได้ร้อยละ 10.30 (R2 = 0.103)  ดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความไว้วางใจ  
 

ตัวแปรต้น b SE Beta t-value p-value 
คุณภาพการบรกิาร- ความไวว้างใจ 0.662 .050 0.552 13.223 <0.001 
ค่าคงที่ 1.437 .209  6.871 .000 
R = .552, R2 = 0.3053, F = 174.858, p-value <0.001 

ความพึงพอใจ – ความไว้วางใจ 0.650 .226 0.505 11.659 <0.001 
ค่าคงที่ 1.565 .056  6.922 .000 
R = .505, R2 = 0.2546, F = 135.934, p- value <0.001 

ความไว้วางใจ – ความภกัดี 0.559 0.45 0.462 6.772 <0.001 
ค่าคงที่ 3.001 .188  15.929 .000 
R = 0.321, R2 = 0.103, F = 45.855, p-value <0.001 

 
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการ 
ปัจจัยความไว้วางใจและปัจจัยความพึงพอใจ ส่งผลต่อความภักดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.001) ซ่ึงปัจจัยทั้งสามส่งผลต่อความ
ภักดี ได้ร้อยละ 22.62 (R2 = 0.2262) แต่เมื่อพิจารณารายปัจจัยพบว่าปัจจัยความพึงพอใจส่งผลต่อความภักดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วน
ปัจจัยคุณภาพการบริการและปัจจัยความไว้วางใจส่งผลต่อความภักดีอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังข้อมูลแสดงในตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความภกัดีของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา 
 

ตัวแปรต้น b SE Beta t-value p-value 
คุณภาพการบรกิาร .445 .074 .368 6.013 0.297 
ความไว้วางใจ .074 .071 .066 1.043 0.068 
ความพึงพอใจ .093 .051 .099 1.831 0.000 
ค่าคงที่ 1.771 .238  7.447 0.000 
R = .476, R2 = 0.2262, F = 38.579, p- value <0.001 
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ภาพที่ 2 อิทธิพลของปัจจัยคุณภาพบรกิาร ปัจจัยความพึงพอใจ และปัจจยัความไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อปัจจัยความภกัดขีองผู้ใช้บริการที่มี
ต่อโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา 
 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาวิจัย พบว่าผู้ใช้บริการได้ประเมินคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยาอยู่ในระดับ

มาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสมฤดี ธรรมสุรัติ (2554) และโสรัจจะราช เถระพันธ์ (2561) โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ปัจจัย

คุณภาพการบริการด้านความมั่นใจ เนื่องจากผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ สามารถเข้าถึงบริการได้รวดเร็วและทันท่วงที มี

การเอาใจใส่และดูแลผู้ใช้บริการ ย่อมเกิดความไว้วางใจ น่าเช่ือถือ และเกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐานการรักษา สร้างความพึงพอใจและ

ความภักดีของผู้ใช้บริการที่มีต่อโรงพยาบาลเอกชน 

 ความไว้วางใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยาอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ปัจจัย 

ความไว้วางใจด้านความสามารถและสมรรถนะ สอดคล้องกับที่  Bourdeau (2005) และอรณัฏฐ์ นครศรี (2561) ศึกษาพบว่า

องค์ประกอบของความไว้วางใจจะเกี่ยวข้องกับความสามารถหรือสมรรถนะของผู้ให้บริการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ดังนั้นเมื่อ

ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่ดี โดยบุคลากรทางการแพทย์มีมาตรฐานด้านวิชาชีพ คุณภาพของยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 

เทคโนโลยีในการแพทย์ทันสมัย ย่อมท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจและส่งผลต่อความภักดีในที่สุด 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยาอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด ปัจจัยความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี (2559) และจุฬาดา ธนาบดินทร์และ 

สมอาจ วงษ์ขมทอง (2559) เนื่องจากการที่โรงพยาบาลเอกชนมีความพร้อมในเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานวิชาชีพ 

ให้บริการได้ถูกต้องแม่นย า มีการบริการที่หลากหลายและขั้นตอนในการบริการมีความรวดเร็วไม่รอนาน ประกอบกับการที่โรงพยาบาล

เอกชนนั้นมีชื่อเสียงมายาวนาน ย่อมท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ เกิดทัศนคติในทางที่ดีและส่งผลต่อความภักดีในที่สุด   

ความภักดีของผู้ใช้บริการที่มีต่อโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยาอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 

ปัจจัยความภักดีด้านทัศนคติของความภักดี สอดคล้องกับการศึกษาของ Jalilvand, et al., 2014; Singh & Saini, 2016; และโสรัจจะ

ราช เถระพันธ์ (2561) เนื่องจากผู้รับบริการมีความไว้วางใจในความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่ให้บริการ โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ใน

การให้บริการที่ทันสมัย ท าให้มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการบริการ จึงท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ยังคงใช้บริการเป็นประจ าและ

ต่อเนื่อง ไม่คิดจะเปลี่ยนไปใช้บริการที่อื่น รวมถึงเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงพยาบาลเอกชนส่งผลต่อไปความสัมพันธ์ในระยะยาว 

ปัจจัยคุณภาพการบริการส่งผลทางตรงต่อความไว้วางใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยาอย่างมีนัยส าคัญ 

สอดคล้องกับทฤษฎีของ Parasuraman, et al. (1988), Park, et al. (2017) และงานวิจัยของโสรัจจะราช เถระพันธ์ (2561) ที่พบว่า

คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจของผู้ใช้บริการ กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการเกิดการรับรู้คุณภาพการบริการที่ดี เช่น บุคลากร

ทางการแพทย์มีความพร้อม เป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคและให้การรักษาได้อย่างถูกต้องปลอดภัย มีการให้บริการ

ความพึงพอใจ 

ความไว้วางใจ ความภักด ี

คุณภาพการบริการ 
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ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยน่าเช่ือถือ พนักงานที่ให้บริการมีความพร้อมในการตอบสนองได้ทันที เอาใจใส่ผู้ใช้บริการ 

เข้าใจความต้องการ ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกมั่นใจในมาตรฐานการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ส่งผลให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจใน 

การมาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน จึงสรุปได้ว่า เมื่อผู้ใช้บริการรับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะส่งผลท าให้เกิดความ

ไว้วางใจที่สูงขึ้นตามไปด้วย 

ปัจจัยความพึงพอใจส่งผลทางตรงต่อความไว้วางใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวั ดพะเยาอย่างมีนัยส าคัญ 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Alrubaiee, L., & Alkaa’ida, F. (2011), Mortazavi, et al. (2009) และอรรถไกร พันธุ์ภักดีและคณะ 

(2561) ที่พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจที่ผู้รับบริการมีต่อโรงพยาบาลเอกชน จึงอาจกล่าวได้ว่ าเมื่อ

ผู้ใช้บริการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการหรือมากกว่าที่คาดหวังไว้ เมื่อได้รับบริการแล้วจึงเกิดทัศนคติเชิงบวก รู้สึกพึงพอใจ  

ในการให้บริการที่ดี เนื่องจากโรงพยาบาลมีความพร้อมในเร่ืองบุคลากรทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานวิชาชีพ ให้บริการได้ถูกต้องแม่นย า 

ขั้นตอนในการบริการมีความรวดเร็วไม่รอนาน ประกอบกับการที่โรงพยาบาลเอกชนนั้นมีชื่อเสียงมายาวนาน รวมไปถึงสถานที่ตั้งของ

โรงพยาบาลอยู่ในแหล่งชุมชน เดินทางสะดวก ย่อมท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจในการมาใช้บริการ ดังนั้นเมื่อผู้ใช้บริการ  

เกิดความรู้สึกพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดบริการที่โรงพยาบาลเอกชนได้ส่งมอบให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะส่งผลท าให้เกิด  

ความไว้วางใจที่สูงขึ้นตามไปด้วย 

 ปัจจัยคุณภาพการบริการส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยาอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ Aliman & Mohamad (2013), สมฤดี ธรรมสุรัติ (2554), วัฒนะ เพชรสุวรรณ (2555) ซ่ึงผลการศึกษาต่างพบว่า

คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพย่อมสร้างความ

น่าเช่ือถือ สามารถเข้าถึงบริการได้รวดเร็วและทันท่วงที รวมถึงมีการเอาใจใส่และดูแลให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อ

การบริการของโรงพยาบาลเอกชน สร้างความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าที่มีต่อโรงพยาบาลเอกชน ดังนั้นการที่ความภักดีของ

ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนได้รับอิทธิพลจากคุณภาพบริการ โรงพยาบาลเอกชนควรให้ความส าคัญกับคุณภาพบริการเพราะเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าโรงพยาบาลเอกชนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าสัมพันธภาพระหว่าง

โรงพยาบาลเอกชนกับผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจ จะเกิดความไว้วางใจและใช้บริการซ้ าจนเกิดเป็นความภักดี (จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์

และอรณัฏฐ์ นครศรี, 2560) ซ่ึงความภักดีจะเป็นส่วนที่ช่วยให้โรงพยาบาลเอกชนได้รับผลก าไรจากการรักษาฐานลูกค้าเดิมและส่งผลให้

โรงพยาบาลเอกชนสามารถด าเนินธุรกิจในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ปัจจัยความไว้วางใจส่งผลต่อความภักดีของผู้ ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของชมพูนุท บุษกรเรืองรัตน์ (2558), จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์และอรณัฏฐ์ นครศรี (2560) และโสรัจจะราช 

เถระพันธ์ (2561) ที่พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนคือปัจจัยความไว้วางใจ จากผลการวิจัยนี้พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความไว้วางใจในด้านความสามารถและสมรรถนะ ในหัวข้อบุคลากรทางการแพทย์มีมาตรฐาน

วิชาชีพมากที่สุด ดังนั้นที่โรงพยาบาลเอกชนควรมีกลยุทธ์ในการบริหารด้านบุคลการทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญหรื อมีแพทย์

เฉพาะทาง เช่น โรคหัวใจ ระบบประสาทและสมอง กระดูกและข้อ เป็นต้น เพราะจะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจในบริการที่

ได้รับ เกิดเป็นความรู้สึกพึงพอใจและส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนท าให้กลับมาใช้บริการเป็นประจ าและ

ต่อเนื่อง 

 ปัจจัยความพึงพอใจส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี (2559) และผลการศึกษาของจุฬาดา ธนาบดินทร์และสมอาจ วงษ์ขมทอง 

(2559) ที่พบว่าความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีของผู้รับบริการ อาจกล่าวได้ว่าเมื่อผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการที่ดี เนื่องจากโรงพยาบาลมีความพร้อมในเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานวิชาชีพ ให้บริการได้ถูกต้องแม่นย า ขั้นตอน

ในการบริการมีความรวดเร็ว เครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการมีความทันสมัยทันสมัย และความมีชื่อเสียงด้านคุณภาพการบริการ
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ของโรงพยาบาล จึงท าให้ผู้รับบริการยังคงใช้บริการเป็นประจ าและอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงพยาบาลเอกชน ส่งผลให้

เกิดความภักดีในที่สุด 

 และจากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการและปัจจัยความไว้วางใจส่งผลต่อความภักดีอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง

สถิติ ในโมเดลความสัมพันธ์ในภาพรวมนั้น เมื่อพิจารณาอิทธิพลที่ปัจจัยคุณภาพการบริการส่งผลต่อปัจจัยความภักดี โดยไม่น าปัจจัยอื่น 

เข้ามาร่วมพิจารณาจะส่งผลอย่างมีนัยส าคัญ เช่นเดียวกับปัจจัยความไว้วางใจ แต่เมื่อน าปัจจัยด้านอื่นๆมาวิเคราะห์ร่วมกันทั้ง 3 ปัจจัย 

ได้แก่ ปัจจัยคุณภาพการบริการ ปัจจัยความพึงพอใจ และปัจจัยความไว้วางใจ ท าให้การส่งผลต่อความภักดีของปัจจัยคุณภาพการ

บริการและปัจจัยความไว้วางใจเปลี่ยนแปลงไป แสดงให้เห็นว่า หากพิจารณาแต่เพียงปัจจัยเดียว ไม่ว่าจะเป็นปัจจั ยด้านคุณภาพการ

บริการ หรือ ปัจจัยความไว้วางใจ จะส่งต่อความภักดีอย่างมีนัยส าคัญ แต่หากน าปัจจัยด้านอื่นๆ มาประกอบการพิจารณา ก็จะท าให้

การส่งผลนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไป แต่ถึงอย่างไรปัจจัยทั้งสองก็ยังส่งผลต่อปัจจัยความภักดีอยู่เหมือนเดิมแต่ระดับการส่งผลอาจมีการ

เปลีย่นแปลงไปเนื่องจากมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามามีส่วนในการส่งผลต่อปัจจัยความภักดีต่อของผู้ใช้บริการที่มีต่อโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด

พะเยา  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 

ผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยามากที่สุด รองลงมา

เป็นปัจจัยคุณภาพการบริการและปัจจัยความไว้วางใจ ดังนั้นผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนควร 

 1. วางแผนกลยุทธ์และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องของส่วนประสมทางการต ลาด เช่น มีการจัดสื่อ

ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลและสถานที่ทั่วไปให้ครอบคลุมมากขึ้น  

 2. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มช่องทางที่หลากหลายในการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการ 

 3. มีการจัดกิจกรรมต่างๆในการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยต่างๆ  

 4. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ป่วยในแต่ละราย ซ่ึงจะเป็นผลดีใน

จัดกิจกรรมการบริการให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการ  

 5. มีการจัดโปรโมชั่นให้ส่วนลดกับผู้ใช้บริการที่สมัครสมาชิก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิด

ความรู้สึกไว้วางใจเมื่อเข้ารับบริการโรงพยาบาลเอกชน  

 6. มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริการด้วยการสร้างความแตกต่างการให้บริการ เช่น การจัดสถานที่ในการให้บริการที่

สะดวกสบาย มีความทันสมัยและมีความแตกต่าง เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการมีความประทับใจ 

 7. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย  

 8. มุ่งเน้นพนักงานให้บริการด้วยความเอาใจใส่ดูแลผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี  

 9. พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีความรู้ความเช่ียวชาญเพื่อลดความผิดพลาดในการรักษาและแสดงออกถึงความเป็น

มืออาชีพ เป็นต้น   

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด้วยระเบียบวิธีการวิจัยอื่นๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการ

วิจัยอย่างครอบคลุมมากขึ้น ในประเด็นที่แบบสอบถามไม่สามารถเข้าถึงได้  ตลอดจนการเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่ น                  

เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการร้องเรียนของลูกค้าและความจงรักภักดีของลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลของงานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี การวิจัยศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างทีมนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จ านวน 14 คน ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ร่วมกับนักพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ 2 คน ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จ านวน 5 คน 
การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเวทีเสวนา 
การใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้าง ด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และวิ เคราะห์  SWOT Analysis และ            
TOW’S Matrix   

ผลการวิจัยพบว่าศักยภาพของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนต าบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จากภูมิปัญญาเดิมในการเลี้ยงไหม 
ปลูกหม่อน และทอผ้าไหม รวมถึงการแปรรูปผ้า ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ซ่ึงมีราคาค่อนข้างสูง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบ่อต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับศักยภาพเดิมที่มีในราคาที่ซ้ือขายได้สะดวก ไม่แพงมากนัก และซ้ือได้บ่อยครั้ง รวมถึงความต้องการ
ช่องทางการตลาดออนไลน์ที่เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต่อยอดเชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
รังไหม กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ได้ผลิตภัณฑ์สบู่ “รังไหม-ใบหม่อน” เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
น าเอาลายที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและจังหวัดอุบล คือ “ลายจกดาว” น ามาเป็นโลโก้ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกลิ่นสบู่จะเป็นกลิ่น
ดอกบัว ซ่ึงมีกลิ่นหอมอ่อนและเป็นกลิ่นแทนจังหวัดอุบลราชธานีเมืองดอกบัว บรรจุภัณฑ์แบ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ปกป้องผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์  
ค าส าคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รังไหม ใบหม่อน 
 

                                                           
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏ   
  อุบลราชธาน ี
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏั 
  อุบลราชธาน ี
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ABSTRACT 
This research aimed to study the potential of Nong Bo Sub-District Community Enterprise, Muang 

District, Ubon Ratchathani Province.  And product and packaging development, Nong Bo Subdistrict Community 
Enterprise, Muang District, Ubon Ratchathani Province This research was a participatory research between a team 
of researchers and 14 members of Nong Bo Sub-District Community Enterprise, Muang District, Ubon Ratchathani 
Province. Key informants used in this research Together with 2 soap product developers and representatives of 
related agencies, namely Nong Bo Subdistrict Administrative Organization, total 5 people.  Community 
participation in expressing opinions, presenting information, exchanging opinions and create learning together 
through a forum Using a semi-structured interview with in-depth interviews, focus group, SWOT Analysis and 
TOW’S Matrix. 

The research results showed that the potential of the community enterprise of Nong Bo Sub-district, 
Muang District, Ubon Ratchathani Province. From the old wisdom in silk farming, growing mulberry and weaving 
silk, including fabric processing. Resulting in a product which has a relatively high price Ban Nong Bo Community 
Enterprise Group wants to develop new products that are consistent with the existing potential at a price that is 
convenient to buy, inexpensive and can be bought often. Including the need for online marketing channels that 
reach more broad consumers.  Product and packaging development builds on creativity from cocoon wisdom. 
Case Study of Community Enterprise of Nong Bo Subdistrict, Mueang District, Ubon Ratchathani Province Get a 
soap product "Cocoon-Mulberry" is a new product that brings the unique pattern of local and Ubon province, "Lai 
Jok Dao", used as the logo of the product. Including the scent of soap is the scent of lotus flowers. Which has a 
light fragrance and represents the province of Ubon Ratchathani, the city of lotus Packaging  
is divided into product protection packaging and product information packaging. 
Keywords : Product and Packaging Development, Cocoon, Mulberry 
 

บทน า 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัย    
ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีและเหมาะสมภายใต้บริบทของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Good university and 
appropriated in context of university for local development  to sustainability: G4) กลยุทธ์ที่ 13 สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการ
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงรุก โดยก าหนดชุมชนหรือหมู่บ้านเป้าหมายในการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  ความสอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการโดยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะฯ ชุมชม
ท้องถิ่น และเครือข่าย กลยุทธ์ที่ 3.1.5  จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน (งานยุทธศาสตร์และประเมินองค์กร, 2562) 

จากการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านมา มีการศึกษาปัญหาและศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
ค้นหาแนวทางและรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์  (กรรณิการ์ สายเทพ และพิชญา เพิ่มไทย, 2560) โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในชุมชนเป็นหลัก 
(พรพิมล ศักดา และบวร เครือรัตน์ , 2561) ผ่านเสวนาการรสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของนักวิจัยและกลุ่มเป้าหมาย (อัจฉรา มลิวงค์           
และขจรศักดิ์ วงศ์วิราช, 2554) และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สวยงามแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชน (สุภัทณี เปี่ยวสุวรรณกิจ และสุทธิพร เปี่ยม
สุวรรณกิจ, 2562) และจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ (ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, ธวมินทร์ เครือโสม, นิภา ชุณหภิญโญกุล และมาลิณี 
ศรีไมตร,ี 2560; นริสรา ลอยฟ้า, เสาวลักษ์ รักชอบ และปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์, 2563) เพื่อขยายฐานของผู้บริโภคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  

การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีและเหมาะสมภายใต้บริบทของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน ในการสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงรุก โดยก าหนดชุมชนหรือหมู่บ้านเป้าหมายในการ
ให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยในปัจจุบันพบว่าปัญหาส าคัญที่พบในผลิตภัณฑ์ชุมชนของประเทศ
ไทยคือ คุณภาพ มาตรฐาน รูปลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ ที่ท าให้ผลิตภัณฑ์จ านวนมาก ยังไม่สามารถเข้าสู่ช่องทางการตลาดในปัจจุบันได้ การ
พัฒนาที่ส าคัญ และจ าเป็นต้องเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ การพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่จะเพิ่มมูลค่าและ
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สร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ที่ ยังคงคุณค่าอัตลักษณ์เชิงภูมิปัญญา เสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ประโยชน์ใช้สอยด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยแบบสากล  

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมีภารกิจด้านการบริการวิชาการด้านการบริหารธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น  ซ่ึงเป็นภารกิจที่คณะฯ ประกอบด้วยบุคลากรและนักศึกษาร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการในจังหวัดอุบลราชธานีได้ด าเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและยกระดับ จึงได้ท าการศึกษาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน            
ต าบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
ซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็นต้องจัดการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี
 2. เพื่อศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (participatory action research) ระหว่างทีมนักวิจัยและสมาชิกกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนต าบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จ านวน 14 คน ซ่ึงเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ร่วมกับนักพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ 2 คน ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จ านวน 5 คน โดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธีตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ในรูปแบบ การให้บุคคลต่าง ๆ ที่ไม่ใช่นักวิจัยท าการ
ทบทวนข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ (Reviews Triangulation) และการเปรียบเทียบและตรวจสอบความแน่นอนของข้อมูลโดยน า
ข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบ (Data Triangulation) (สุภางค์ จันทวานิช. 2554) โดยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
น าเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเวทีเสวนา การใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง           
(Semi - Structure Interview) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส ารวจสภาพทั่วไปของกลุ่ม และบริบทของกลุ่ม      
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาเดิมของชุมชน/กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา (ก่อนด าเนินโครงการ) ศักยภาพ/ต้นทุนเดิมของชุมชน/
กลุ่มเป้าหมาย (ก่อนด าเนินโครงการ) ความต้องการของชุมชน/กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการ
หาข้อมูลแบบสนทนากลุ่มการรวมกลุ่มในการสนทนา โดยมีการใช้วิธีการอยู่ 2 แบบ คือ ใช้วิธีไม่ได้นัดหมาย เป็นการเข้าไปร่วมของ
ผู้วิจัยในการสนทนากลุ่มและท ากิจกรรม และมีการนัดหมาย ซ่ึงเป็นการรวมจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่ ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาบทสรุปร่วมกัน และวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix  การสังเกต การสังเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกันของทีมนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยใช้การบันทึก ภาพวิดีโอระหว่างการ
จัดการสาธิต การบันทึกภาพนิ่งบันทึกการ และการบันทึกเทปการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในประเด็นภายใต้
กระบวนการในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ (1) ศึกษาบริบทกลุ่มและตัวผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม (2) วิเคราะห์หาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการ
พัฒนา (3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (4) พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เพื่อหาต้นแบบของการพัฒนา (5) ศึกษาแนวทางของการพัฒนา
ตราผลิตภัณฑ์ (5) ศึกษาแนวทางของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (6) สรุปผลการศึกษาและเผยแพร่ผลการศึกษา แล้วด าเนินการจัดกลุ่ม 
เรียบเรียงข้อมูล จัดล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสังเคราะห์ตามเนื้อหาที่ต้องการศึกษาสรุปประเด็นส าคัญเพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต่อยอดเชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญารังไหม กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลหนองบ่อ อ.เมือง              
จ.อุบลราชธานี 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือคือ SWOT Analysis ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุมคาม     

และการวิเคราะห์ TOWS Matrix (Thompson et al., 2007) หลักการส าคัญของการสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อท าให้
ทราบถึงสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ ของธุรกิจ โดยสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ แบ่งเป็น จุดแข็งและจุดอ่อน สภาพแวดล้อมภายนอก
ธุรกิจ แบ่งเป็น โอกาสและภัยคุกคาม ส าหรับการหารูปแบบความสัมพันธ์แบบเมตริกซ์ มีเป้าหมายในการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยสามารถแบ่งความสัมพันธ์แบบเมตริกซ์ ได้ 4 ประเภท คือ ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategy) ยุทธ์ศาสตร์        
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เชิงป้องกัน (ST Strategy) ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategy) และยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT Strategy) สอดคล้อง กับการศึกษาของ     
โสพิศ พงค์รัตน์ (2560) เร่ือง การจัดการเชิง กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ปลาส้มในพื้นที่จังหวัดยะลา ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ด้วย SWOT Analysis และ วิเคราะห์การก าหนดกลยุทธ์โดย TOW Matrix และการศึกษาของสุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ และ
สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ (2562) ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วย
การใช้  SWOT Analysis พบว่า จุดแข็ง (S) คือ ประธานกลุ่มและคณะกรรมการเข้มแข็ง ใฝ่เรียนรู้ มีวัตถุดิบจ านวนมาก หาง่าย 
วัตถุดิบมีราคาถูก มีเครือข่ายวัตถุดิบ มีผลไม้ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศคือ สับปะรดนางแล และสับปะรดภูแล จุดอ่อน (W) คือ กลุ่มฯ 
ขาดความรู้ขาดเทคโนโลยีการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าลัง
การผลิตและทุน มีน้อย เครื่องมืออุปกรณ์ไม่พร้อม และบรรจุภัณฑ์ไม่ดึงดูดใจ ไม่มีเอกลักษณ์ ไม่ได้มาตรฐาน โอกาส (O) คือ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางธรรมชาติ เชิงนิเวศและเชิงศิลปวัฒนธรรม ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น มีนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น สามารถท าความร่วมมือเชิงวิชาการกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นได้ เยาวชนในชุมชนเริ่มท าธุรกิจเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ อุปสรรค (T) คือ ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทกล้วยและสับปะรดในจังหวัดเชียงรายมี
หลายยี่ห้อ และได้รับความนิยมมากกว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์นางแลใน กระบวนการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
มาตรฐาน มผช. ยุ่งยาก จึงให้ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับการศึกษาของ 1TOITULA NARKSAKUL, 2CHAMNI JAIPRADIDTHAM (2018) ที่ศึกษาการจัดการและการ
พัฒนากลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP ในธุรกิจ SMEs เพื่อการแข่งขันในตลาดอาเซียนของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชุมพร 
ประเทศไทย ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT ถูกน ามาใช้ในสภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ SMEs ใช้เทคนิค TOWS matrix ในการ
ด าเนินการของการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดถูกน ามาใช้ในข้อมูลที่ก าหนดตัวชี้วัดกับความส าเร็จของการด าเนินการ ผล
การศึกษาพบว่า จุดแข็ง (S) คือ มีรสชาติของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้อร่อย กลุ่มผู้ผลิตมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิต มีช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้ามากมาย มีลูกค้าประจ า มีสภาพคล่องทางการเงินสูง วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ คุณภาพดีและสะอาด 
จุดอ่อน (W) คือ ไม่มีแผนการตลาดที่ชัดเจน ไม่มีการพัฒนาตราสินค้าบรรจุภัณฑ์และสาธารณะ ไม่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่
เป็นนวัตกรรมใหม่ ไม่มีทักษะในการใช้งานและความคิดสร้างสรรค์ ระบบการจัดการและการวิเคราะห์ทางการเงินไม่มีคุณภาพระบบ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน โอกาส (O) คือ ค่านิยมของผู้บริโภค เป็นจุดส าคัญของผลิตภัณฑ์ รัฐบาลเน้นสินค้าโอทอ
ปและการพัฒนาผู้ประกอบการ ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัว สถานการณ์การลดราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ใช้ในการพัฒนา
กระบวนการผลิตและการกระจาย ภัยคุกคาม (T) คือ กลุ่มผู้ผลิตมีลักษณะเดียวกัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลให้การแข่งขัน
ในตลาดที่สูงขึ้น การเข้าถึงหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี เศรษฐกิจไทยชะลอตัว ส าหรับผลวิเคราะห์การก าหนดกลยุทธ์โดย 
TOW Matrix คือ ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategy) คือ เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงสินค้า การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย และการ
ค้นหาเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายในและต่างประเทศ ยุทธ์ศาสตร์ เชิงป้องกัน (ST Strategy) คือ ศึกษาพฤติกรรมความ
ต้องการซ้ือของผู้บริโภค และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความแตกต่างจากผู้บริโภค ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategy) คือ การสร้าง
เครือข่ายกับสถาบันการศึกษา การพัฒนาการจัดการความรู้และการวางแผนการตลาด และพัฒนาโลโก้และบรรจุภัณฑ์ และยุทธศาสตร์
เชิงรับ (WT Strategy) คือ พัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิถาพมากขึ้น และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ 

 

ผลการวิจัย 
 1. ศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   
 สภาพปัญหาเดิมของชุมชน/กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา (ก่อนด าเนินโครงการ) แม่บ้านต าบลหนองบ่อผลิตภัณฑ์หลักคือการ
ทอผ้าไหม นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากผ้า เช่น กระเป๋าใส่ธนบัตรผ้าไหมลายจกดาว ตุ้มหูจากผ้า ผ้าขาวม้า เป็นต้น ซึ่งช่องทางการขาย
หลักคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบ่อ และการรับเชิญจากหน่วยงานออกร้านในนอกพื้นที่ เช่น จังหวัด เมืองทอง เป็นต้น  ปัญหาคือ 
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมีราคาแพง การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคขึ้นกับรายได้และงบประมาณ ท าให้การขายผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นต้องตรงกับ
ผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางไปจนสูง ประธานกลุ่มประสบปัญหาด้านการดูแลผู้เจ็บป่วยในครอบครัว ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปนออก
ร้านในนอกพื้นที่ เช่น จังหวัด เมืองทอง เป็นต้น อีกทั้งยังขาดความรู้และทักษะการตลาดออนไลน์ที่จะสื่อสารและเป็นช่องทางการขาย
ไปยังกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง     
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 ศักยภาพ/ต้นทุนเดิมของ ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย (ก่อนด าเนินโครงการ) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบ่อ เป็นการรวมกลุ่ม
เพื่อทอผ้าไหม สมาชิกส่วนหนึ่งปลูกหม่อนในที่ดินของตนเอง โดยรับพันธุ์ไหมจากศูนย์หม่อนไหม แล้วน ามาเลี้ยงที่กลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าต าบลหนองบ่อ และที่บ้านของสมาชิก ใบหม่อนที่ใช้ในแต่ละที่เก็บจากที่ปลูกในครัวเรือน หากช่วงใดมีใบหม่อนไม่
เพียงพอสามารถซ้ือในชุมชนได้ เมื่อเก็บเกี่ยวรังไหมจะน าไปทอเป็นผ้าไหม ซ่ึงลายที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามงานประเพณีแทง
หยวกปราสาทผึ้งเพื่อท าบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ กลายเป็นลายบนผืนผ้าไหม คือ ลายปราสาทผึ้ง และลายจกดาว ซ่ึงเป็นลายซ่ิน
หมี่หัวจกดาว เอกลักษณ์เมืองอุบล ส่วนใหญ่ทอและขายเป็นผ้าผืน โดยช่องทางการจัดจ าหน่ายหลักคือ ศูนย์ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์  OTOP กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทอผ้าต าบลหนองบ่อ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากผ้า เช่น กระเป๋าใส่ธนบัตรผ้าไหม
ลายจกดาว ตุ้มหูจากผ้า ผ้าขาวม้า เป็นความต้องการของชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย ในการพัฒนา 

1. ภูมิปัญญาเดิมในการเล้ียงไหม ปลูกหม่อน และทอผ้าไหม รวมถึงการแปรรูปผ้า ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ซ่ึงมีราคาค่อนข้างสูง 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบ่อต้องการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับศักยภาพเดิมที่มีในราคาที่ซ้ือขายได้สะดวก ไม่แพงมากนัก 
และซ้ือได้บ่อยครั้ง 

2. ช่องทางการตลาดออนไลน์ที่เข้าถึงผู้บริโภคในวงกวา้งมากขึ้น 
ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

SWOT Analysis 
จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1: แม่บ้านมีความช านาญในการผลิตผ้าไหม ตั้งแต่ขั้นตอนการ
เล้ียงไหมจนถึงการทอผ้าไหม 
S2: แม่บ้านมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับผ้าไหม เช่น กระเป๋าใส่ธนบัตรผ้าไหมลายจกดาว ตุ้มหูจาก
ผ้า ผ้าขาวม้า 
S3: มีการปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหมในชุมชน ช่วยลดต้นทุนการ
ซ้ือใบหม่อนนอกพื้นที่ 
S4: ลายที่ เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามงานประเพณีแทง
หยวกปราสาทผึ้งเพื่อท าบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ 
กลายเป็นลายบนผืนผ้าไหม คือ ลายปราสาทผึ้ง และลายจกดาว 
ซ่ึงเป็นลายซ่ินหมี่หัวจกดาว เอกลักษณ์เมืองอุบล ส่วนใหญ่ทอ
และขายเป็นผ้าผืน 

W1: ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมีราคาแพง  
W2: สมาชิกกลุ่มที่เคยน าสินค้าไปออกร้าน  ไม่สามารถเดินทาง
ไปออกร้าน เพื่ อน าสิน ค้าไปขายนอกพื้ นที่  เช่น  จั งหวัด       
เมืองทอง เป็นต้น 
W3: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาดความรู้และทักษะการตลาด
ออนไลน์ที่จะสื่อสารและเป็นช่องทางการขายไปยังกลุ่มลูกค้า   
ในวงกว้าง 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
O1: ลูกค้าที่มาเยี่ยมชมนวัติวิถีชุมชนบ้านหนองบ่อมากขึ้น 
ลูกค้ามีความต้องการซ้ือผลิตภัณฑ์ชุมชน และของที่ระลึก
ประจ าถิ่น 
O2: ความต้องการของลูกค้าต้องการสิ่งใหม่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ประจ าวัน ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 
O3: เทคโนโลยีด้านการสื่อสารสังคมออนไลน์ท าให้ต้นทุน
น้อยลงในการสื่อสารในวงกว้าง 

T1: ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ลูกค้าผ้าไหมมี
โอกาสในการใช้เครื่องแต่งกายผ้าไหมจ ากัดเฉพาะในโอกาส
พิเศษ จ านวนชิ้นที่ซ้ือแต่ละครั้งมักมีจ านวนน้อย 
T2: นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมนวัติวิถีชุมชนบ้านหนองบ่อส่วนหนึ่งมี
รายได้ปานกลาง ท าให้ไม่มีก าลังในการซ้ือผ้าไหมเป็นของฝาก
หรือของที่ระลึก  
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TOW’S MATRIX 

กลยุทธ์เชงิรุก (SO) กลยุทธ์เชงิรับ (WO) 

S1 S2 S3 O1 O2 การที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองบ่อมีการ

เลี้ยงไหมและชอบประดิษฐ์สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ กับการที่มี

ลูกค้ามาเยี่ยมชมนวัติวิถีชุมชนบ้านหนองบ่อมากขึ้น ลูกค้ามี

ความต้องการซ้ือผลิตภัณฑ์ชุมชน และของที่ระลึกประจ าถิ่น 

จึงควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากรังไหมที่ผลิตขึ้นให้เป็นของที่

ระลึกชนิดใหม่ และใช้วัตถุดิบธรรมชาติจากใบหม่อนที่มีการ

ปลูกหม่อนในที่ดินของตนเอง เป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ภายใต้

ตราสินค้า “รังไหม-ใบหม่อน” ซ่ึงระยะเร่ิมต้นปีแรกพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สบู่ โดยในระยะต่อไปหากมีโอกาสต่อเนื่องจะท า

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกายต่างๆ เช่น สบู่เหลว โลชั่น 

แชมพู ครีมนวดผม ในตราสินค้า“รังไหม-ใบหม่อน”   

W2 W3 O3 การที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่สามารถเดินทางไปออ

กร้านได้เหมือนปีที่ผ่านมา อีกทั้งขาดความรู้ในการใช้การตลาด

ออนไลน์ ในขณะที่การตลาดออนไลน์มีต้นทุนไม่มากนักในการ

สื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์และเป็นช่องทางในการจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ จึงหาผู้ที่อยู่ในชุมชนและสามารถจัดการ

ตลาดออนไลน์ให้กับผลิตภัณฑ์สบู่ “รังไหม-ใบหม่อน” โดยการ

ขนส่งต้นทุนไม่สูงมากนัก เนื่องจากสบู่มีน้ าหนักเบา  

กลยุทธ์เชงิป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชงิแก้ไข (WT) 
S4 T2 ผลิตภัณฑ์สบู่ “รังไหม-ใบหม่อน” เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่

น าเอาลายที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและจังหวัดอุบล คือ 

“ลายจกดาว” น ามาเป็นโลโก้ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกลิ่นสบู่จะ

เป็นกลิ่นดอกบัว ซ่ึงมีกลิ่นหอมอ่อนและเป็นกลิ่นแทนจังหวัด

อุบลราชธานีเมืองดอกบัว เพื่อตอบรับนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมนวัติ

วิถีชุมชนบ้านหนองบ่อส่วนหนึ่งมีรายได้ปานกลาง มีก าลังซ้ือ

น้อย ท าให้ไม่มีก าลังในการซ้ือผ้าไหมเป็นของฝากหรือของที่

ระลึก  

W1 T1 T2 การที่จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์เดิมคือผ้าไหมมีราคา

แพง เผชิญกับผู้บริโภคที่ซ้ือผ้าไหมจ านวนชิ้นน้อย จากการที่

โอกาสในการใส่ผ้าไหมค่อนข้างจ ากัดเฉพาะในโอกาสพิเศษ การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์สบู่ “รังไหม-ใบหม่อน” โดย

สบู่มีราคาก้อนละ 70 บาท ท าให้ในงบประมาณเดิมสามารถซ้ือ

ในจ านวนชิ้นที่มากขึ้น หรือลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางสามารถซ้ือ

ไปใช้เอง หรือซ้ือฝากก็มีความเหมาะสมในด้านราคา 

 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต่อยอดเชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญารังไหม กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบล
หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
1. สนทนากลุ่มเพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้ค าปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

บ้านหนองบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 

 
 
 
 
 

  
ภาพที่ 1 การสนทนากับกลุ่มวิสาหกิจชมุชนบ้านหนองบ่อ 
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2. ประชุมทีมผู้เชี่ยวชาญดา้นการผลิตสบู่ ศึกษาดูงานโรงงานผลิตสบู่ และทดลองท าสบู่ต้นแบบ 
 

                    
     
 
 
 
 
 
          ภาพที่ 2 การประชุมทีมผู้เชี่ยวชาญ          ภาพที ่3 ศึกษาดูงานโรงงานผลิตสบู่          ภาพที่ 4 ทดลองท าสบู่ต้นแบบ 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ และให้ค าปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู ่“รังไหม-ใบหม่อน”  ณ กลุ่มวิสาหกจิชมุชน
บ้านหนองบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 

    
 

ภาพที่ 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ และให้ค าปรึกษาในการพัฒนาผลิตภณัฑ์สบู่ 
 

4. สนทนากลุ่มเพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์และบรรจุผลิตภณัฑ์สบู่ “รังไหม-ใบหม่อน” ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านหนองบ่อ อ าเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี 

 
 

ภาพที่ 6 สนทนากลุ่มเพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์และบรรจผุลิตภัณฑ์สบู่ 
5. ลงนาม MOU กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สบู่ “รังไหม-ใบหม่อน” ณ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นหนองบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

              
 

ภาพที่ 7 การลงนาม MOU กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
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6. รูปแบบสินค้าและกระบวนการผลิต 
6.1 วัตถุดิบในการผลิตสบู่ “รังไหม-ใบหม่อน” ประกอบด้วย กลีเซอรีน รังไหม สารสกัดใบหม่อน น้ าผึ้งแท้ น้ าหอม

กลิ่นดอกบัว แผ่นทองค าส าหรับเครื่องส าอาง  
วิธีท า เร่ิมจากน ากลีเซอรีนใส่ในภาชนะทนไฟ ตั้งไฟอ่อน จนกลีเซอรีนละลายเป็นขอเหลวใส ใส่รังไหมลงไป รอจน

รังไหมชุ่ม ใส่แผ่นทองค าลงไปในน้ าสบู่จนหมด ยกลงจากเตา เติมสารสกัดใบหม่อน น้ าผึ้งแท้ และน้ าหอมกลิ่นดอกบัว เทสบู่ลงในพิมพ์ 
ทิ้งไว้จนสบู่แข็งตัว แกะออกจากพิมพ์ ใช้คัทเตอร์ตัดขอบตกแต่งก้อนสบู่ให้สวยงาม ชั่งน้ าหนักต้องไม่ต่ ากว่า 65 กรัม ห่อฟิล์มยืด โดย
ยืดฟิล์มออกเล็กน้อยเพื่อให้การห่อหุ้มตึงใส และน าบรรจุกล่องกระดาษ 

     6.2 แรงงาน จากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบ่อ  อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 14คน 
7. การออกแบบอัตลักษณ์ภายใต้ตราผลติภัณฑ์ “รังไหม-ใบหม่อน” 
 

   
 

ภาพที 8 ตราผลิตภัณฑ์ 
8. การออกแบบบรรจภุัณฑ์สบู่ “รังไหม-ใบหม่อน” 

(1) บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์เป็นฟิล์มใสเพื่อกันความชื้น ท าให้สบู่มีความคงทนต่อสภาพอากาศ ส่วนบรรจุภัณฑ์
ให้ข้อมูลรุ่นที่ 1 เป็นการพิมพ์ข้อมูลเกีย่วกับสบู ่“รังไหม-ใบหม่อน” คาดกับตัวสบู่ ซ่ึงต่อมาเพิ่มการให้รายละเอียดดว้ยแผ่นพับพิมพ์

ข้อมูลร้อยเชือกป่าน ซ่ึงกลุ่มวิสาหกจิชุมชนปรับร้อยด้วยใยไหมแทนเชือก เนื่องจากให้ความคงทนมากกว่า 

        

 
 

        
   

ภาพที่ 9 บรรจุภัณฑ์หอ่หุ้มผลิตภัณฑ์เปน็ฟิล์มใสเพื่อกันความชื้น 
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(2)  บรรจุภัณฑ์ส าหรับใช้เป็นของฝาก ของขวัญ หรือของที่ระลึกจากแม่บ้านต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

 

 
 

ภาพที่ 10 บรรจภุัณฑ์ส าหรับใช้เป็นของฝาก ของขวญั หรือของที่ระลึก 
(3) บรรจุภัณฑ์สบู่ “รังไหม-ใบหม่อน” รุ่นที่ 2 หลังจากใช้บรรจุภัณฑ์รุ่นแรกที่เป็นการพิมพ์กระดาษแล้วน าไปตัด พบปัญหา

การแปะกระดาษคาดสบู่ที่ไม่ตรง กาวที่ติดบางอันหลุดออก จึงได้พัฒนาเป็นรุ่นที่ 2 ดังรูป 
             

 
 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 บรรจภุัณฑ์สบู่ “รังไหม-ใบหม่อน” รุ่นที่ 2 
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9. การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สบู่ “รังไหม-ใบหม่อน” 
(1) การจัดบูธแสดงสินค้าใน (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลหนองบ่อ) และนอกสถานที ่(อุปกรณ์สามารถเคลื่อนย้าย

ได้) พร้อมให้ผู้บริโภคทดลองใช้สบู่ 

      
 

     
     

ภาพที่ 12 การจัดบธูแสดงสินค้า 
 

(2) ช่องทางการตลาดออนไลน์ การตั้งราคาค้าส่งและค้าปลีก 

  

 
ภาพที่ 13 ช่องทางการตลาดออนไลน ์
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สรุปผลการวิจัย 
ศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จากภูมิปัญญาเดิมในการเล้ียงไหม ปลูกหม่อน 

และทอผ้าไหม รวมถึงการแปรรูปผ้า ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ซ่ึงมีราคาค่อนข้างสูง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบ่อต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่สอดคล้องกับศักยภาพเดิมที่มีในราคาที่ซ้ือขายได้สะดวก ไม่แพงมากนัก และซ้ือได้บ่อยครั้ง รวมถึงความต้องการช่องทาง
การตลาดออนไลน์ที่เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต่อยอดเชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญารังไหม 
กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ได้ผลิตภัณฑ์สบู่ “รังไหม-ใบหม่อน” เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น าเอา
ลายที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและจังหวัดอุบล คือ “ลายจกดาว” น ามาเป็นโลโก้ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกลิ่นสบู่จะเป็นกลิ่นดอกบัว ซ่ึง
มีกลิ่นหอมอ่อนและเป็นกลิ่นแทนจังหวัดอุบลราชธานีเมืองดอกบัว เพื่อตอบรับนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมนวัตวิถี ส่วนผสมที่มีสารสกัดจากใบ
หม่อน ซ่ึงเป็นพืชที่มีการปลูกในครัวเรือนเพื่อให้ใบหม่อนมาเลี้ยงหนอนไหม ส่วนน้ าผึ้งและทองค าแผ่นช่วยเสริมคุณลักษณะของสบู่รัง
ไหมให้สามารถแข่งขันในตลาดสบู่รังไหมอื่นๆ ได้  บรรจุภัณฑ์แบ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ปกป้องผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่คือสบู่รังไหม-ใบ

หม่อน ซ่ึงใช้วัตถุดิบบางส่วนในท้องถิ่น ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของพรพิมล ศักดา และบวร เครือรัตน์ (2561) ได้ศึกษาการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้จากวัสดุธรรมชาติที่ใช้วัตถุดิบในชุมชนเป็นหลัก ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือสตรี รองเท้า หมวก ที่ค่ัน

หนังสือ และบรรจุภัณฑ์สปา สบู่รังไหม-ใบหม่อนมีตราสินค้าจากอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในราคาขายที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือได้ง่าย 

นอกเหนือจากการขายผ้าไหมที่กลุ่มได้ผลิตขึ้น โดยการผลิตสบู่มีกระบวนการผลิตที่รวมกันโดยใช้สถานที่กลางของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ต าบลหนองบ่อ ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาของ กรรณิการ์ สายเทพ และพิชญา เพิ่มไทย (2560) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการส่งออก ซ่ึงมีการรวมกันเป็นเครือข่าย จัดการพบปะกันเป็นระยะ ก าหนดมาตรฐานสินค้าและควบคุมระบบการ

ผลิต มีพ่อค้าคนกลางมารับซ้ือภายในหมู่บ้านเพื่อน าไปขายต่อ การให้ความรู้ด้านการผลิตสบู่กับแม่บ้านชุมชนต าบลหนองบ่อเพื่อให้

ผลิตสบู่เปน็ไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับการศึกษาของอัจฉรา มลิวงค์ และขจรศักดิ์ วงศ์วิราช (2554) ได้จัดเวทีเสวนาการรสร้างการ

เรียนรู้ร่วมกันของนักวิจัยและกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นการเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ของสบู่รังไหม-ใบหม่อนให้มีเอกลักษณ์และดึงดูงใจผู้บริโภค สอดคล้องกับการศึกษาของ สุภัทณี เปี่ยวสุวรรณกิจ และสุทธิพร เปี่ยม

สุวรรณกิจ (2562) ซ่ึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้โดยมีบรรจุภัณฑ์สวยงามแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและระบุวันเดือนปีที่ผลิต

และวันหมดอายุ ท าให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าสนใจจากนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปมากขึ้น การพัฒนาช่องทางออนไลน์เพื่อการสื่อสาร

และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดแสดงสินค้าในรูปแบบการออกบูธในงานแสดงสินค้าต่างๆ อันสอดคล้องกับการศึกษาของปิยก

นิฏฐ์ โชติวนิช, ธวมินทร์ เครือโสม, นิภา ชุณหภิญโญกุล และมาลิณี ศรีไมตรี (2560) ซ่ึงได้ศึกษาการพัฒนาช่องทางการผลิตและ

การตลาดผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม ที่เน้นการท าการตาดออนไลน์และการจัดกิจกรรม

การแสดงสินค้าและกิจกรรมผ่านช่องทางเฟสบุ๊กเพื่อสื่อสารและจดัจ าหน่ายสินค้า และการศึกษาของนริสรา ลอยฟ้า, เสาวลักษ์ รักชอบ 

และปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ (2563) ในการพัฒนารูปแบบการค้าออนไลน์โดยน าเสนอในรูปแบบ e-catalog ตะกร้าสินค้า การช าระเงิน

และการจัดส่งสินค้า กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และช่องทางการติดต่อผู้จัดจ าหน่ายในแพลทฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1. การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนควรเริ่มจากการวิเคราะห์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่รังไหม-ใบหม่อน ซ่ึงผลิตจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน อัตลักษณ์ของชุมชน ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนสามารถผลิต

และจ าหน่ายเสริมจากผลิตภัณฑ์เดิมคือผ้าไหมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม  
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2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนควรค านึงถึงการสร้างตราผลิตภัณฑ์ที่สามารถสื่อเรื่องราวของชุมชน จากลายจกดาวสู่โลโก้ ท า

ให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชน น าไปสู่การบอกเล่าสื่อสารไปยังผู้บริโภคทั้งการขาย

ทางตรงและการขายออนไลน์ได้สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในตลาดได้ 

3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ควรค านึงถึงต้นทุนที่เป็นไปได้และคุณประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะการบอกเล่าเรื่องราว

ของผลิตภัณฑ์ ความเป็นมาของชุมชน อัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์สบู่รังไหม -ใบหม่อนว่ามี

คุณสมบัติด้านผิวพรรณและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

1. การศึกษาครั้งนี้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่รังไหม-ใบหม่อน แต่จากการวิเคราะหย์ังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นได้อกี ได้แก่ 

สครับรังไหม แชมพู โลชั่น โดยมีวัตถุดิบหลักเป็นรังไหมและใบหม่อนอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นอื่น สามารถน าเอาวธิี SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ไปใช้วิเคราะห์เพื่อหาแนว

ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิน่อื่น อันน าไปสู่การเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชนต่อไป 
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การจ าแนกข้อความความคิดเห็นส าหรับการพยากรณ์ความสนใจสินค้าและบริการของผู้ใช้งาน
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อความ 

Opinion Classification for Forecasting the Interests of Users on Social Networks 
using Text Mining Techniques. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาประสิทธิภาพของวิธีการในการจ าแนกข้อความความคิดเห็นส าหรับการพยากรณ์

ความสนใจสินค้าและบริการของผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อความ ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลความสนใจสินค้า
และบริการ จ านวน 9,562 ข้อความ จัดอยู่ในข้อมูล 5 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สินค้าด้าน
เทคโนโลยี และอื่นๆ ในการศึกษาครั้งนี้ได้น าเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และท าการจ าแนกประเภทของข้อความโดยใช้
วิธีการจ าแนกข้อความ 4 อัลกอริทึม ได้แก่ 1) ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 2) ต้นไม้ตัดสินใจ 3) นาอีฟเบย์ และ 4) เคเนียร์เรสเนเบอร์ 
ผลการทดลองพบว่า อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนมีค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นย า และค่าความระลึกในการจ าแนกประเภท
ข้อความสูงสุดคือร้อยละ 75.55 75.89 และ 75.56 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: เหมืองข้อความ เครือข่ายสังคมออนไลน์ การพยากรณ์ 

 

 
 

                                                           
1 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดจิิทัล คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 
2 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดจิิทัล คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 
3 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดจิิทัล คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 
4 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดจิิทัล คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 
5 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดจิิทัล คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 
6 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดจิิทัล คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 
7 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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ABSTRACT 
This research aims to find the effectiveness of a method for classifying opinion messages of users on social 

networks using text mining techniques. The data collected were all made by the user in a total of 9,562 messages. The 
categorization process divided the data into 5 groups: tourism, hotels, restaurants, technology, and other. This study had 
two main steps:  1)  transforming of opinions data by natural language processing techniques, and 2)  classifying data by 
classification technique. The four classification algorithms were used in this experiment including Support Vector Machine, 
Decision Tree, Naïve-Bayes, and k-Nearest Neighbor. 10-fold cross-validation was applied to segment the data into training 
and testing sets. Moreover, accuracy, precision, and recall were used as the criteria for selecting the most effective model. It 
was concluded that the Support Vector Machine technique produced the greatest accuracy in categorizing the messages 

with an accuracy score of 75.55 %, precision of 75.89%, and recall of 75.56 %. 

Keywords: text mining social network prediction. 
 

บทน า  
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีชายแดนติดต่อกับประเทศลาว จังหวัด

อุบลราชธานี เป็นจุดการค้าการส่งออกสินค้า และน าเข้าสินค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว นอกจากนี้ยังเป็นจุดส าคัญของ
ธุรกิจการค้าชายแดน ที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าผู้บริโภค ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาจับจ่ายซ้ือของด่านตลาดชายแดนไทยลาว 
โดยเฉพาะตลาดชายแดนไทยลาวช่องเม็ก อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้บริ โภค มาซ้ือสินค้าที่นี่เป็นจ านวนมาก ประมาณ 4,000 
คนต่อวัน ส่งผลให้ธุรกิจการค้าตลาดชายแดนไทยลาวมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากการส่งออกแล้วยังเป็นเร่ืองการท่องเท่ียว 
โดยมีจ านวนนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติหลั่งไหลท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจอย่างสูงทั้งการค้า
ขายปลีก และการส่งออก (พิมุกต์ สมชอบ, 2561) ซ่ึงนักท่องเที่ยวบางส่วนที่เคยเดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานีได้แสดงความ
คิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเท่ียว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร หรือสินค้าต่าง ๆ 
อยู่เป็นจ านวนมาก ในการศึกษาครั้งได้น าข้อความความคิดเห็นจากทวิตเตอร์ (Twitter) มาเป็นกรณีศึกษา ซ่ึงทวิตเตอร์เป็นเครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเครือข่ายหนึ่ง ทวิตเตอร์เป็นสื่อสังคมออนไลน์ (social Media) ที่ให้บริการส าหรับส่งข่าวสารและ
ติดต่อสื่อสารประเภทข้อความสั้น (short Message) ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ปี คศ. 2006 โดย Jack Dorsey, Noah Glass, Biz 

Stone, Evan William และเริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี ค .ศ. 2012 ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความสั้นเกี่ยวกับเรื่องราวใน
ชีวิตประจ าวันหรือในส่ิงที่ตนเองสนใจ รวมทั้งสามารถแชร์ส่งต่อข้อความ หรือการรีทวีตข้อความท าให้เกิดการแพร่กระจายข้อความนั้น
ไปยังผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว (วีระพล วงษ์ประเสริฐ และคณะ, 2562; รติกร สูงสมสกุล และณัฐชา วัฒนประภา, 2562) ปัจจุบันการใช้
งานทวิตเตอร์สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย อาทิ คอมพิวเตอร์ แท็บเลต สมาร์ทโฟน ท าให้มีข้อความจ านวนมากเกิดขึ้น
จากการใช้งาน ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้หากน ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลอาจน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะการน าข้อมูลมาใช้ใน
การตัดสินใจทางธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การจัดกลุ่มลูกค้าที่มีสนใจในสินค้าประเภทต่างๆ หากทราบหรือสามารถคาดการณ์ความสนใจ
ของลูกค้าได้อย่างแม่นย า จะท าให้เจ้าของธุรกิจสามารถจัดหาสินค้า น าเสนอโปรโมชั่น หรือท าการส่งเสริมการขายได้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าได้ (ไกรศักดิ์ เกษร, 2558) แต่เนื่องจากข้อความที่เกิดขึ้นมีจ านวนมากขึ้นในแต่ละวัน และมีรูปแบบที่เกิดขึ้น
หลากหลาย ข้อความภาษาไทยบางข้อความความหมายก ากวม ค าซ้ า ค าที่ไม่มีความหมายยากต่อการน าไปใช้ ดังนั้นในการจ าแนก
ข้อความความคิดเห็นที่เป็นข้อความภาษาไทยจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการที่เหมาะสม อีกทั้งข้อความความคิดเห็นต่างๆ เหล่านี้เป็นข้อมูลที่
ไม่มีโครงสร้างจะต้องปรับรูปแบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถน าไปประมวลผลได้โดยในงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาและน าวิธีการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language processing: NLP) ซ่ึงการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  ประกอบด้วยการตัดค า        
(word segmentation) การก าจัดค าหยุด (stop-word removal) การสกัดคุณลักษณะ (feature extraction) การสร้างดัชนี (indexing) 

การเลือกคุณลักษณะ (feature selection) และการแบ่งประเภทของข้อความออกเป็นหมวดหมู่ (classification) (วัณณุวรรธน์ อินทรผล 
และวฤษาย์ ร่มสายหยุด, 2560; กานดา แผ่วัฒนากุล และปราโมทย์ ลือนาม , 2556) จากนั้นจึงน าขั้นตอนวิธีในการจ าแนกข้อมูล 
(classification algorithm) มาท าการจ าแนกข้อความความคิดเห็นว่าจัดอยู่ในกลุ่มใด   

จากความส าคัญที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาและหาประสิทธิภาพของวิธีการในการจ าแนกประเภท
ของข้อความส าหรับการพยากรณ์ความสนใจสินค้าและบริการของผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยกลุ่มสินค้าและบริการที่
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ท าการศึกษา ประกอบด้วยการท่องเท่ียว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และสินค้าทางด้านเทคโนโลยี ซ่ึงผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจตามกระแสความนิยมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาและหาประสิทธิภาพของวิธีการในการจ าแนกประเภทข้อความความคิดเห็นส าหรับการพยากรณ์ความสนใจสินค้า

และบริการของผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในจังหวัดอุบลราชธานี  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 

ข้อความบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ท าการศึกษาเป็นข้อความภาษาไทยที่ท าการเก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ทวิตเตอร์ 
(www.twitter.com) และเป็นข้อความของผู้ใช้งานที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการในจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 5 ประเภท ได้แก่  

1. การท่องเท่ียว ประกอบด้วย สถานที่ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม  
2. โรงแรม ที่พัก ได้แก่ โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท โฮสเทล อพาร์ตเมนต์ 
3. ร้านอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารไทย พื้นบ้าน ฟาสต์ฟู้ด ร้านอาหารต่างชาติ 
4. สินค้าเทคโนโลยี ได้แก่ สินค้าที่เกี่ยวกับกล้อง เครือข่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และสมาร์ทโฟน 
5. ประเภทอื่น ๆ 
วิธีด าเนินการวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาในการด าเนินงาน รวมถึงศึกษากระบวนการในการจ าแนกประเภทข้อความ
ความคิดเห็นส าหรับการพยากรณ์ความสนใจสินค้าและบริการของผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับ
ผู้ประกอบการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ท าการศึกษาข้อมูลความสนใจสินค้าและบริการของผู้ใช้งาน จากเว็บไซต์ทวิตเตอร์ โดยใช้ Twitter Streamming API ร่วมกับ
โปรแกรม RapidMiner โดยได้เก็บตัวอย่างข้อมูลที่เป็นข้อความ 5 ประเภท คือ 1) การท่องเที่ยว 2) โรงแรม ที่พัก 3) ร้านอาหาร          
4) สินค้าเทคโนโลยี และ 5) ประเภทอื่น ๆ ซ่ึงข้อความที่เก็บมานั้นจะใช้การสอบถาม (query) จากค าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้ง 4 ประเภท
แรก เช่น โขงเจียม ที่พักอุบล จากนั้นจึงน าข้อความมาจัดกลุ่มอีกครั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ และหากพบว่าข้อความไหนไม่สามารถจัดอยู่ใน 4 
ประเภทดังกล่าวได้จึงจะถูกน ามาอยู่ในประเภทอื่น ๆ ต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 ตัวอย่างการใช้โปรแกรม RapidMiner กับ Twitter API ในการเก็บขอ้มูล 

 

2. การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนการท างาน 

ท าการวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนการท างาน โดยอ้างอิงจากทฤษฎีของเหมืองข้อความ ( text mining) การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ (natural language processing) การจ าแนกประเภทข้อมูล (classification) การประเมินประสิทธิภาพความถูกต้อง 
(accuracy 
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3. การเตรียมข้อมูลในการประมวลผล  
เนื่องจากข้อมูลที่น ามาใช้ในการประมวลผลอยู่ในรูปของข้อความ (text data) ดังนั้นในการน าข้อมูลไปประมวลผล จะต้องมี

การเตรียมข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาในการ โดยในขั้นตอนการเตรียมข้อมูล ได้น าเทคนิคการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติมาใช้ คือ การตัดค า (word segmentation) การก าจัดค าหยุด (stop-word removal) การสกัดค าคุณลักษณะ 
(feature extraction) การเลือกค าคุณลักษณะ (feature selection) และการสร้างดัชนีค า (indexing) โดยได้เลือกใช้โปรแกรมเล็กซ์โต 
(Thai Lexeme Tokenizer : LexTo) ร่วมกับฐานข้อมูลพจนานุกรม LEXiTRON ซ่ึงพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยจะตัดค าแบบวิธีเทียบค าที่ยาวที่สุดที่พบในพจนานุกรม (Longest Matching) เมื่อมีการส่งข้อความ
ที่ต้องการตัดค าภาษาไทย โปรแกรมจะท าการอ่านค าทั้งหมดจากพจนานุกรมมาเก็บไว้ที่ตัวโปรแกรมก่อน  หลังจากนั้นก็เริ่มน าค าใน
พจนานุกรมมาเทียบกับข้อความที่ส่งเข้ามาและตัดค า หลังจากที่โปรแกรมเล็กซ์โตตัดค าแล้ว จะมีข้อมูลที่ใช้ในการก ากับค าที่ตัดออกมา
ว่า ค านั้นมีสถานะเป็นอย่างไร โดยจะมีสถานะ 5 สถานะ คือ สถานะรู้จัก สถานะก ากวม สถานะไม่รู้จักค านั้น ดังภาพที่ 2 จากนั้นจึงน า
ชุดข้อมูลไปผ่านการเลือกคุณลักษณะด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถี่ (ความถี่ = 2) และปรับข้อมูลรูปแบบไฟล์ .arff ดังภาพที่ 3 

 
ข้อความ การตัดค า 

มาเที่ยวอุบลคราวนี้จะไปผาแต้มจากสนามบินไปยังไง มา | เที่ยว | อุบล | คราวนี ้| จะ | ไป | ผา | แต้ม | 
 จาก | สนามบิน | ไป | ยังไง | 

เป็นตาฮักโรงแรมราคาน่ารัก ใครมาอุบลแนะน าเลย เป็น | ตา | ฮัก | โรงแรม | ราคา | น่ารัก | | ใคร | มา | อุบล | 
แนะน า | เลย | 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างการตัดค าจากข้อความ 
 

 
 

ภาพที่ 3 ข้อมูลปรับในรูปแบบไฟล์ .arff  
 

4. การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการจ าแนกประเภทข้อความ 

งานวิจัยนี้ท าการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของอัลกอริทึมจ าแนกประเภทข้อความ 4 วิธีการ ได้แก่ ซัพพอร์ต
เว ก เต อ ร์ แ ม ช ชี น  (Support Vector Machine: SVM) ต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ  (Decision Tree: DT) น าอี ฟ เบ ย์  (Naïve-Bayes) แ ล ะ 
เคเนียร์เรสเนเบอร์ (k-Nearest Neighbors: k-NN) โดยการวัดประสิทธิภาพจะพิจารณาจากค่าความถูกต้อง (accuracy) ค่าความแม่นย า 
(precision) และค่าความระลึก (recall) ดังสมการที ่1 – 3 ท าการทดสอบแบบ 10 – fold cross validation  

 ค่าความถูกต้อง (accuracy) 

  
FNFPTNTP

TNTP
Accuracy




      (1) 

 ค่าความแม่นย า (precision) 

   
FPTP

TP
Precision



      (2) 

 ค่าความระลึก (recall) 

   
FNTP

TP
allRec



       (3) 
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 โดย TP  = True Positive, TN = True Negative 

      FN = False Negative, และ FP =False Positive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 กระบวนการการท าเหมืองข้อความเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
เหมืองข้อความ 

เหมืองข้อความ (text mining) หมายถึง กระบวนการค้นหาความรู้ในฐานข้อมูลเอกสาร (knowledge discovery in 

document databases) ซ่ึงเป็นศาสตร์หนึ่งที่แยกย่อยมาจากการท าเหมืองข้อมูล (data mining) เป็นกระบวนการที่กระท ากับข้อมูลที่มี
จ านวนมหาศาล ด้วยวิธีการสกัดสารสนเทศ (information extraction) โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ การท าเหมืองข้อความ 
เป็นกระบวนการในการสกัดข้อมูล (extract data) หรืออาจจะเรียกว่า การค้นหาความรู้ในฐานข้อมูลเอกสารเป็นเทคนิคเพื่อค้นหา
รูปแบบ (pattern) จากข้อความจ านวนมหาศาลโดยอัตโนมัติ โดยใช้ขั้นตอนวิธีจากวิชาสถิติ การเรียนรู้ของเครื่อง และการรู้จ าแบบ โดย
มีหลักการประมวลเอกสาร (document processing) หลักการประมวลผลข้อความ (text processing) และหลักการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ (natural language processing) เพื่อให้ได้สารสนเทศ (useful textual information) โดยข้อมูลมีลักษณะเป็นข้อความ 
(text data) ซ่ึงการท าเหมืองข้อความเป็นกระบวนการที่แยกย่อยมาจากการท าเหมืองข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบกึ่งโครงสร้าง 
(semi structured data) และไม่มีโครงสร้าง (unstructured data) มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจ านวนมหาศาล ซ่ึงการท าเหมือง
ข้อมูลสามารถวิเคราะห์ได้เฉพาะข้อมูลที่มีโครงสร้าง ดังนั้นการท าเหมืองข้อความจึงมีความส าคัญและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น การท า
เหมืองข้อความเพื่อให้ได้มาซ่ึงองค์ความรู้ สามารถท าได้หลายรูปแบบ ดังนี้ (Feldman & Sanger, 2007; สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 2558) 

 1. การสรุปเอกสารข้อความ (document summarization) เป็นการลดความซับซ้อนและลดขนาดของเอกสารข้อความ 
โดยการเลือกเฉพาะสาระที่ส าคัญของเอกสารไว้ ตัดเนื้อหาที่ไม่ส าคัญออกไป โดยความหมายของเอกสารข้อความยังคงเดิม 

 2. การจ าแนกประเภทเอกสารข้อความ (document classification) เป็นการจ าแนกกลุ่มเอกสารข้อความตามประเภท
ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว โดยการใช้ชุดข้อมูลตัวอย่างของเอกสารข้อความเพื่อใช้ในการฝึกฝน ( training set) และเพื่อใช้ในการทดสอบ      
(test Set) อัลกอริทึมในการแบ่งประเภทเอกสาร ได้แก่ Supervised Learning Neural Networks และ C4.5 Decision Tree  

ข้อมูลชุดฝึก 

ข้อมูลข้อความ 

การท่องเที่ยว 

ข้อมูลข้อความ 

โรงแรมที่พัก 

ข้อมูลข้อความ 

ร้านอาหาร 

ข้อมูลข้อความ 

สินค้าเทคโนโลย ี

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

สกัดหน่วยค าและเลือกค าคุณลักษณะ 

ทดสอบอัลกอริทึมการจ าแนกประเภทข้อความ 

ข้อมูลชุดทดสอบ 
ผลการจ าแนกประเภท โมเดลการจ าแนกประเภท 

ข้อมูลข้อความ 

สินค้าเทคโนโลย ี
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 3. การแบ่งกลุ่มเอกสารข้อความ (document clustering) เป็นการจัดแบ่งเอกสารข้อความออกเป็นกลุ่ม โดยใช้การวัด
ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของคุณลักษณะของเอกสารข้อความ ซ่ึงจะไม่มีข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการฝึ กฝนหรือการทดสอบ 
ข้อมูลเอกสารจะถูกแปลงให้เป็นชุดข้อมูลตัวเลขโดยวิธีการ DFxIDF (Vector Space Model) อัลกอริทึมในการแบ่งกลุ่มเอกสาร ได้แก่    
K-Mean Unsupervised Learning Neural Networks และ Hierarchical Clustering 

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  
วิธีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language processing: NLP) ประกอบด้วยการตัดค า (word segmentation) การ

ก าจัดค าหยุด (stop-word removal) การสกัดคุณลักษณะ (feature extraction) การสร้างดัชนี (indexing) การเลือกคุณลักษณะ 
(feature selection) และการแบ่งประเภทของข้อความออกเป็นหมวดหมู่ (classification) 

การจ าแนกประเภทข้อมูล  
การจ าแนกประเภทข้อมูล (classification) เป็นการจัดหมวดหมู่การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (supervised learning) สามารถแบ่ง

ขั้นตอนวิธีการจัดหมวดหมู่ได้เป็น 2 ขั้นตอนคือ การน าข้อมูลตัวอย่างมาเรียนรู้เพื่อโมเดลต้นแบบ และการน าโมเดลต้นแบบไปใช้แยก
หมวดหมู่ของข้อมูลที่สนใจ ในงานวิจัยนี้ได้น าอัลกอริทึมจ าแนกประเภทข้อมูลมาใช้ในการจัดประเภทข้อความ 4 อัลกอริทึม ได้แก่  
(ปริญญา สงวนสัตย์, 2558; สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 2558) 

1. ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine) เป็นอัลกอริทึมที่มีหลักการคือ การหาระนาบการตัดสินใจในการ
แบ่งข้อมูลออกเป็นสองส่วน โดยใช้สมการเส้นตรงเพื่อแบ่งเขตข้อมูล 2 กลุ่มออกจากกัน โดยจะพยายามสร้างเส้นแบ่งตรงกึ่งกลาง
ระหว่างกลุ่มให้มีระยะห่างระหว่างขอบเขตของทั้งสองกลุ่มมากที่สุด 

2. ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เป็นวิธีการจ าแนกกลุ่มที่รวบรวมโหนดการตัดสินใจ แล้วเช่ือมต่อด้วยกิ่งก้านต่าง ๆ ขยาย
ออกจากโหนดราก ไปจนถึงจุดสิ้นสุดที่โหนดของใบ  

3. นาอีฟเบย์ (Naïve-Bayes) การจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีการเบย์เซียนจะเป็นการสร้างตัวจ าแนกข้อมูลด้วยการประยุกต์ใช้ค่า
ทางสถิติที่ซ่ึงจะสามารถบ่งบอกถึงความน่าจะเป็นของข้อมูลหนึ่งที่จะอยู่ในหมวดหมู่ของข้อมูลหนึ่ง วิธีการจ าแนกข้อมูลนี้จะท าการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีของเบย์ (Bayes’ theorem) ที่ซ่ึงจะช่วยให้สามารถจ าแนกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นย าสูง  

4. เคเนียร์เรสเนเบอร์ (k-Nearest Neighbor) เป็นอัลกอริทึมที่มีรูปแบบการเรียนรู้จากตัวอย่าง (instance based learning) มี
การท างาน 3 ขั้นตอน โดยเร่ิมจากก าหนดค่า k ซ่ึงเป็นจ านวนตัวอย่างที่ใกล้เคียงที่สุด k ตัว จากนั้นก าหนดวิธีการวัดความใกล้เคียงหรือ
ความเหมือนโดยทั่วไปใช้การวัดระยะทางระหว่างตัวอย่าง และนับจ านวนตัวอย่างที่ใกล้ที่สุดจ านวน k ตัว หากตัวอย่างประเภทใดมี
จ านวนมากสุดในจ านวน k ตัว ให้ก าหนดประเภทตัวอย่างที่ต้องการทราบนั้นเป็นประเภทเดียวกับประเภทที่มีมากที่สุดนั้น  

ผลการวิจัย 
ชุดข้อมูล 
จากผู้ใช้งานเว็บไซต์ทวิตเตอร์ โดยคัดเลือกมาเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้ใช้งานในด้านสินค้าและบริการ  

5 ประเภท ได้แก่ การท่องเที่ยว (tourism) โรงแรมที่พัก (hotel) ร้านอาหาร (restaurant) และสินค้าทางด้านเทคโนโลยี (technology) 

และข้อความประเภทอื่น ๆ (other) ที่ไม่เกี่ยวกับประเภทดังกล่าวน ามาท าการทดลองด้วย รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ชุดข้อมูล 

ประเภท จ านวนขอ้ความ 
จ านวนแอทริบิวต ์

ชุดข้อมูลเดิม ชุดข้อมูลใหม่* 
การท่องเท่ียว 1,484 14,207 7,259 

 โรงแรมที่พัก 3,082 
ร้านอาหาร 880 
สินค้าทางด้านเทคโนโลย ี 1,617 
อื่นๆ 2,499 

รวม  9,562 
*ข้อมูลที่ผ่านการเลือกคุณลักษณะข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความถี่ (ความถี่ = 2) 
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ตารางที่ 1 แสดงชุดข้อมูลที่ผ่านการเลือกคุณลักษณะด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถี่ (ความถี่ = 2) รายละเอียดของชุดข้อมูล
ของข้อความประเภท การท่องเท่ียว มีจ านวน 1,484 ข้อความ โรงแรมที่พัก 3,082 ข้อความ ร้านอาหาร 880 ข้อความ สินค้าทางด้าน
เทคโนโลยี 1,617 ข้อความ และอื่น ๆ 2,499 ข้อความ รวมจ านวนข้อความทั้งหมด 9,562 ข้อความ ส่วนจ านวนแอทริบิวต์หรือมิติ
ข้อมูลมีจ านวน 14,207 แอทริบิวต์ เมื่อน ามาเข้าสู่กระบวนการเตรียมข้อมูลท าให้ลดจ านวนแอทริบิวต์ลงเหลือ 7 ,259 แอทริบิวต์      
และข้อมูลนี้จะถูกน าไปใช้ในการจ าแนกประเภทข้อความต่อไป 

การทดสอบประสิทธิภาพการจ าแนกประเภทข้อมูล 
วิธีการในการจ าแนกประเภทข้อความที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Polynomial, 

degree 2) ต้นไม้ตัดสินใจ นาอีฟเบย์ และเคเนียร์เรสเนเบอร์ (k=1) ผลการจ าแนกประเภทข้อความ แสดงดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 2 ผลการจ าแนกประเภทข้อมูล 

วิธีการ 
การท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร 

สินค้าทางดา้น
เทคโนโลยี 

อ่ืนๆ 

true false true false true false true false true false 
ซัพพอร์ตเวกเตอร์

แมชชีน 
1,102 382 2,736 346 694 186 1,292 325 1,400 1,099 

ต้นไม้ตัดสินใจ 1,050 434 2,879 203 692 188 1,292 325 1,095 1,404 

นาอีฟเบย ์ 923 561 1,627 1455 491 389 1,140 477 967 1,532 
เคเนียร์เรสเน

เบอร์ 
318 1,166 3,011 71 401 479 853 764 828 1,671 

 

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของการจ าแนกประเภทข้อมูล 
 

วิธีการ ประเภท TP rate FP rate precision recall accuracy 
ซัพพอร์ต
เวกเตอร์ 
แมชชีน 

การท่องเท่ียว 74.26 25.74 54.73 74.26 

75.55 

โรงแรมที่พัก 88.77 11.23 79.22 88.77 
ร้านอาหาร 78.86 21.14 79.70 78.86 
สินค้าทางด้าน
เทคโนโลยี 

79.90 20.10 77.37 79.90 

อื่น ๆ 56.02 43.98 88.40 56.02 
เฉลี่ย 75.56 24.44 75.89 75.56 

ต้นไม้ตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 

การท่องเท่ียว 70.75 29.25 51.31 70.75 

73.29 

โรงแรมที่พัก 93.41 6.59 73.84 93.41 
ร้านอาหาร 78.64 21.36 74.58 78.64 
สินค้าทางด้าน
เทคโนโลยี 

79.90 20.10 69.27 79.90 

อื่น ๆ 43.82 56.18 86.64 43.82 
เฉลี่ย 73.30 26.70 71.13 73.30 

นาอีฟเบย ์ การท่องเท่ียว 62.20 37.80 50.27 62.20 

53.84 โรงแรมที่พัก 52.79 47.21 67.59 52.79 
ร้านอาหาร 55.80 44.20 35.81 55.80 
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วิธีการ ประเภท TP rate FP rate precision recall accuracy 
สินค้าทางด้าน
เทคโนโลยี 

70.50 29.50 62.81 70.50 

อื่น ๆ 38.70 66.87 45.34 38.70 
เฉลี่ย 56.00 45.12 52.36 56.00 

เคเนียร์เรส 
เนเบอร ์

การท่องเท่ียว 21.43 78.57 50.27 21.43 

53.26 

โรงแรมที่พัก 97.70 2.30 67.59 97.70 

ร้านอาหาร 45.57 54.43 35.81 45.57 

สินค้าทางด้าน
เทคโนโลยี 

52.75 47.25 62.81 52.75 

อื่น ๆ 33.13 66.87 45.34 33.13 
เฉลี่ย 50.12 49.88 52.36 50.12 

ตารางที่ 3 แสดงประสิทธิภาพของการจ าแนกประเภทข้อมูล ค่า TP rate ของการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีการ 
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน มีค่าเท่ากับ 75.56% ต้นไม้ตัดสินใจ มีค่าเท่ากับ 73.30% นาอีฟเบย์ มีค่าเท่ากับ 56.00% และเคเนียร์เรสเน
เบอร์ มีค่าเท่ากับ 50.12% 

ค่า FP rate ของการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีการซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน มีค่าเท่ากับ 24.44%  ต้นไม้ตัดสินใจ          
มีค่าเท่ากับ 26.70% นาอีฟเบย์ มีค่าเท่ากับ 45.12% และเคเนียร์เรสเนเบอร์ มีค่าเท่ากับ 49.88% 

ค่าความแม่นย า (precision) ของการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีการซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน มีค่าเท่ากับ 75.89% ต้นไม้
ตัดสินใจ มีค่าเท่ากับ 71.13% นาอีฟเบย์ มีค่าเท่ากับ 52.36% และเคเนียร์เรสเนเบอร์ มีค่าเท่ากับ 52.36%  

ค่าความระลึก (recall) ของการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีการซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน มีค่าเท่ากับ 75.56% ต้นไม้
ตัดสินใจ มีค่าเท่ากับ 73.30% นาอีฟเบย์ มีค่าเท่ากับ 56.00% และเคเนียร์เรสเนเบอร์ มีค่าเท่ากับ 50.12% 

ค่าความถูกต้อง (accuracy) ของการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีการซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน มีค่าเท่ากับ 75.55% ต้นไม้
ตัดสินใจ มีค่าเท่ากับ 73.29% นาอีฟเบย์ มีค่าเท่ากับ 53.84% และเคเนียร์เรสเนเบอร์ มีค่าเท่ากับ 53.26% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

ภาพที่ 5 กราฟเปรียบเทียบค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นย า ค่าความระลึกของการจ าแนกประเภทข้อมูล 
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ภาพที่ 5 พบว่าซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนให้ค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นย า ค่าความระลึก สูงสุด รองลงมาได้แก่ ต้นไม้
ตัดสินใจ นาอีฟเบย์ และเคเนียร์เรส ตามล าดับ 

 

สรุปและอภิปรายผล  
สรุป 
จากผลการด าเนินการวิจัยในการทดสอบและวัดประสิทธิภาพการท างานของอัลกอริทึมเพื่อจ าแนกประเภทข้อความ โดย

เลือกข้อความในกลุ่มของข้อความสั้นภาษาไทย ที่น ามาจากเว็บไซต์ทวิตเตอร์ และในการทดสอบได้เลือกอัลกอริทึมที่นิยมน ามาใช้ใน
การจ าแนกประเภทข้อความ จ านวน 4 วิธี ได้แก่ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ต้นไม้ตัดสินใจ นาอีฟเบย์ และเคเนียร์เรส ข้อมูลที่น ามา
จ าแนกประเภท ทั้งหมด 9,562 ข้อความ จ านวนแอทริบิวต์ทั้งหมด 14,207 แอทริบิวต์ หลังจากผ่านกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลแล้ว
ได้ จ านวนแอทริบิวต์จ านวน 7,259 แอทริบิวต์ และน ามาจ าแนกประเภทข้อความตามความสนใจของผู้ใช้งานออกเป็น 4 ประเภท คือ 
ท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และสินค้าเทคโนโลยี ผลการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพอัลกอริทึม มีดังต่อไปนี้ 

ในการทดสอบคุณภาพได้น าข้อความกลุ่มตัวอย่างเพื่อน ามาเป็นข้อมูลชุดฝึกฝนและทดสอบ จ านวน 9,562 ข้อความ ในการ
ทดสอบใช้ 10-Fold cross validation ซ่ึงในการน าข้อมูลชุดฝึกฝนให้ระบบท าการเรียนรู้ โดยมีข้อมูลข้อความทั้งหมด 5 ประเภท 
ข้อความแต่ละประเภทมีจ านวนดังนี้ การท่องเท่ียว จ านวน 1484 ข้อความ โรงแรมที่พัก จ านวน 3 ,082 ข้อความ ร้านอาหาร จ านวน 
880 ข้อความ สินค้าเทคโนโลยี 1 ,617 จ านวน และอื่น ๆ จ านวน 2,499 ข้อความ ผลการทดสอบ แสดงให้เห็นว่าวิธีการซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน เป็นอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพในด้านความถูกต้องในการจ าแนกประเภทมากที่สุด รองลงมาคืออัลกอริทึมต้นไม้
ตัดสินใจ นาอีฟเบย์ และเคเนียร์เรส ตามล าดับ 

 

อภิปรายผล 

จากผลการทดลองจะเห็นว่าวิธีการในการจ าแนกประเภทข้อมูลข้อความที่ให้ประสิทธิภาพมากที่สุดคือซัพพอร์ตเวกเตอร ์
แมชชีน สามารถน าผลที่ได้ไปในการพยากรณ์ หรือแนะน าสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้กับลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ความคิดเห็นอื่น ๆ ที่เป็นทัศนคติเชิงบวกเชิงลบ หรือเพื่อส ารวจและแก้ปัญหา ตัวอย่างเช่น การท าเหมืองข้อความส าหรับ
การแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการลูกค้าที่บริษัทการสื่อสารของ วัณณุวรรธน์ อินทรผล และวฤษาย์ ร่มสายหยุด (2560) การ
วิเคราะห์ความรู้สึกผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ของนันทภัค สุทธิเลิศ (2560) 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อในการพยากรณ์ หรือการให้ค าแนะน าสินค้าและบริการต่าง ๆ 

ให้กับลูกค้าได้ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
1. ข้อความในสังคมออนไลน์ในปัจจุบันมีจ านวนเพิ่มขึ้นมาก รวมถึงรูปแบบไวยากรณ์หรือภาษาที่ใช้กันเฉพาะกลุ่ม ค าศัพท์

ใหม่เกิดขึ้นอาจต้องน าข้อความเหล่านั้นมาท าการเรียนรู้อีกครั้งเพื่อให้เกิดความแม่นย าในการน าไปใช้งาน 

2. ข้อมูลตัวอย่างยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับข้อมูลจริงที่น ามา รวมถึงประเภทความสนใจของลูกค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ไปตามสภาพปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้ของระบบอาจต้องมีการเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงเพื่ออนุรักษ์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่  

บ้านโนนมะเขือ ต าบลกาบิน อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริม
เสมือนจริงเพื่ออนุรักษ์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ บ้านโนนมะเขือ ต าบลกาบิน อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี และ       
2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่สนใจเครื่องจักสานจาก
ไม้ไผ่ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง  
2) แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง ได้แก่ โปรแกรม Adobe Photoshop 
ใช้ส าหรับตกแต่งภาพ Markers และภาพกราฟิก โปรแกรม BlippAR ใช้ส าหรับสร้างสื่อในโลกแห่งความจริงเสมือน โปรแกรม Adobe 

Flash ใช้ส าหรับสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน และโปรแกรม Sony Vegas ใช้ส าหรับการตัดต่อวิดีโอ  
ผลที่ได้จากการวิจัยมีดังนี้ 1) ได้สื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง ซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูลงานศิลปหัตถกรรม

เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ บ้านโนนมะเขือ ต าบลกาบิน อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 2) ผลการประเมินประสิ ทธิภาพ              
ของสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.20, S.D. = 0.68) 
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ 

 
 
 

                                                           
1 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
2 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
3 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
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ABSTRACT 

The objective of this research is 1) to produce media of bamboo weaving products, Baan Non Makhuea, 
Kabin Sub-district, Kud Khao Pun District, Ubon Ratchathani Province by applying augmented reality technology  
2) to evaluate the performance of learning media of bamboo weaving products by applying augmented reality 
technology. The population and target sample group for this study are 30 samples . The instrument used in this 
study is a survey questionnaire ineffectiveness of developed learning media. Statistical technique analysis used is 
Mean and Standard Deviation values. The media development software includes Photoshop for editing markers, 
and images, BlippAR for real-world media creation, Adobe Flash for cartoon animation, and Sony Vegas for video editing. 

The result of the study presents 1)  Developed media of bamboo weaving products by applying 
augmented reality technology, and 2)  The effectiveness of developed media of bamboo weaving products by 

applying augmented reality technology is significantly high (�̅� = 4.20, S.D. = 0.68).  
Keywords: Augmented Reality, bamboo weaving products 
 

บทน า  
ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญกับการด ารงชีวิตของมนุษย์มาก ความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านความบันเทิง ด้านธุรกิจ ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้าน
การท่องเท่ียว ซ่ึงเทคโนโลยีทางด้านกราฟิกและมัลติมีเดียนั้นมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากความสามารถในการ
ประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น จึงถูกน าไปประยุกต์ใช้ในด้านการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ได้หลากหลาย 
เช่น สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สื่อโฆษณาบนแผ่นพับ เป็นต้น (ปิยะมาศ แก้วเจริญ 
และวริสรา ธีรธัญปิยศุภกร, 2559; รุ่งรัตน์ สุขแสง และคณะ, 2557) เทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง (Augmented Reality Technology) 

หรือเรียกอีกอย่างว่า AR ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานโลกความเป็นจริงและโลกเสริมเสมือนจริงเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์ หรือ  
แอปพลิเคชันโดยรับข้อมูลผ่านเว็บแคม กล้องมือถือ คอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แสดงผลผ่านหน้าจอภาพเสริม
เสมือนจริงที่เกิดขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานได้ทันทีทั้งในลักษณะภาพ 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ กระบวนการของ
เทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงท าให้ภาพถ่ายธรรมดากลายเป็นภาพที่น่าสนใจและยังน ามาช่วยในงานด้านต่าง ๆ ให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้นอีกด้วย (ปริวัฒน์ พิศิษฐพงศ์ และมนัสวี แก่นอาพรพันธ์, 2555; พนิดา ตันศิริ, 2554) 

กลุ่มศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ บ้านโนนมะเขือ หมู่ที่ 5 ต าบลกาบิน อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 
จัดตั้งกลุ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ
ส่งเสริมและสืบทอดภูมิปัญญา อันมีค่าของบรรพบุรุษให้คงอยู่ในชุมชนอย่างยั่งยืน เริ่มแรกมีสมาชิกทั้งหมด 25 คน แต่ในปัจจุบันกลุ่ม
ศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ บ้านโนนมะเขือ มีเพียงผู้สูงอายุ 6-7 คน ที่ยังรวมกลุ่มกันท าเนื่องจากสมาชิกที่เคยท าก่อนหน้านี้
ได้ย้ายไปท างานต่างถิ่นกันหมด ท าให้งานหัตถกรรมเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ มีโอกาสที่จะสูญหายไปพร้อมกับกาลเวลาและอายุขัยของ
คนรุ่นก่อนมากขึ้น จึงนับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ภูมิปัญญาชาวบ้านเหล่านี้จะถูกละเลยและมีโอกาสขาดผู้สืบทอดในรุ่นต่อไป 

ดังนั้น คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาข้างต้น ว่าควรอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องจักสานจาก
ไม้ไผ่ เหล่านี้ เอาไว้ จึงได้พัฒนาสื่อมัลติมี เดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง เพื่ออนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักสานจากไม้ไผ่  
บ้านโนนมะเขือ ต าบลกาบิน อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงสามารถน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ และรักษา
มรดกทางภูมิปัญญาของ บรรพบุรุษให้ยั่งยืนต่อไป 

  

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงเพื่ออนุรักษ์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ บ้านโนนมะเขือ 

ต าบลกาบิน อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี  
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงเพื่ออนุรักษ์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่  

บ้านโนนมะเขือ ต าบลกาบิน อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เป็นผู้ที่สนใจเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง และแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย
ด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง โดยได้ท าการหาประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
แบบสอบถามแต่ละข้อมีค่า 0.5 ขึ้นไป 

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ประเมินความเหมาะสมของสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงจากแบบสอบถามประเมิน
ประสิทธิภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน 30 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556)   

 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4.50 - 5.00   หมายความว่า   ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.50 - 4.49   หมายความว่า   ระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   2.50 - 3.49   หมายความว่า   ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.50 - 2.49   หมายความว่า   ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.00 - 1.49   หมายความว่า   ระดับน้อยที่สุด 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา  
 เครื่องมือหลักที่ใช้ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง ได้แก่ โปรแกรม Adobe Photoshop 

โปรแกรม BlippAR โปรแกรม Adobe Flash และโปรแกรม Sony Vegas 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. เก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ ณ บ้านโนนมะเขือ ต าบลกาบิน อ าเภอกุดข้าวปุ้น 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เข้าใจปัญหา เนื่องจากในปัจจุบันงานศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ไม่เป็นที่สนใจ ของคนรุ่นใหม่ จึงท าให้งาน
หัตถกรรมเครื่องจักสานจากไม้ไผ่มีโอกาสที่จะสูญหายไปพร้อมกับกาลเวลาและอายุขัยของคนรุ่นก่อนมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดใน
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงเป็นการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ เพื่อให้งานศิลปหัตถกรรม
เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ได้คงอยู่ต่อไป  
 3. ศึกษาความเป็นไปได้ เนื่องจากการใช้สื่อการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง นี้จะช่วยให้ผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าถึงข้อมูล และศึกษาวิธีการท าเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ได้ง่ายขึ้น 

 4. วิเคราะห์ระบบงาน โดยได้รวบรวมข้อมูลวิดีโอและข้อมูลความเป็นมาของเครื่องจักสานเพื่อเตรียมข้อมูลในการน าไป
ออกแบบสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง  
 5. ออกแบบระบบงาน หลังจากที่ได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ จากกลุ่มศิลปหัตถกรรมเครื่อง
จักสานจากไม้ไผ่บ้านโนนมะเขือแล้ว จะน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมมา จัดท าสตอรี่บอร์ดโดยสร้างภาพให้เห็นเป็นล าดับขั้นตอนตาม  
เนื้อเร่ืองที่ต้องการ และออกแบบสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง โดยใช้แอปพลิเคชัน BlippAR ในการดึงข้อมูลและแสดง
ข้อมูลผ่านทางสมาร์ทโฟน    
 6. การพัฒนาและสร้างสื่อเสริมเสมือนจริง จะใช้โปรแกรมต่าง ๆ อาทิ Adobe Flash, Adobe Photoshop, Adobe Audition, 

Sony Vegas ในการสร้างสื่ อ เสริม เสมือนจริง โดยลักษณ ะของสื่ อจะมี การน า เสนอผ่ านทางโบรชั วร์  และสามารถน า  
สมาร์ทโฟนสแกนรูปภาพผ่านแอปพลิเคชัน BlippAR ซ่ึงภายในโบรชัวร์นั้นประกอบไปด้วยข้อมูลรูปภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจาก
ไม้ไผ่ เมื่อใช้สมาร์ทโฟนสแกนไปที่รูปภาพนั้นจะปรากฏวิดีโอแสดงความเป็นมา และวิธีการท าผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน เช่น กระติบข้าว 
กระด้ง หวด คุไม้ไผ่ ตะกร้าไม้ไผ่ พวงกุญแจกระด้ง พวงกุญแจข้อง พวงกุญแจไซ กระปุกไม้ไผ่ และชะลอม   
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 7. ทดสอบและปรับปรุง ก่อนที่จะน าสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาแล้วไปใช้จริงนั้นจะต้องมีการทดสอบความถูกต้องของว่ามีเน้ือหา 
และการท างานของสื่อมัลติมีเดีย เช่น การสแกนนั้นสามารถเช่ือมโยงกันได้หรือไม่ ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ก็จะน าไปแก้ไข 
ปรับปรุงให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ ก่อนที่จะน าไปใช้งานจริง 

กรอบแนวคิด 
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ วิธีการท าเครื่องจักสาน ความเป็นมาของชุมชน เทคโนโลยีความจริงเสริม ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา โดยมีกรอบ
แนวคิดงานวิจัยดังแสดงในภาพที่ 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการพัฒนาสือ่มัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีดังต่อไปนี้  
เครื่องจักสาน 

เครื่องจักสาน คือ เครื่องใช้ที่ท าด้วยไม้ไผ่หรือหวาย จากฝีมือความคิด ภูมิปัญญาของชาวบ้านมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกัน
ไปตามแต่ละท้องถิ่นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ วัสดุอุปกรณ์คตินิยม และอาชีพของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ค าว่า “จักสาน” ค าว่า จัก คือ 
การท าให้เป็นแฉก เป็นหยักๆ ด้วยฟันเล่ือย หรืออีกวิธีการหนึ่ง การที่ชาวบ้านใช้คมมีดผ่าไม้ไผ่แล้วท าให้เป็นเส้นบาง ๆ วิธีการอย่างนี้ก็
เรียกว่า จัก เช่นกัน ส่วนไม้ไผ่ หรือ หวาย ที่จักออกมาเป็นเส้นบาง ๆ นั้นเรียกว่า ตอก ถึงตอนนี้การที่ชาวบ้านน าตอกมาขัดกันจนเกิด
ลวดลายที่ต้องการ เรียกว่า สาน ต่อจากนั้นแล้วก็จะเป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดรูปทรงต่าง ๆ จนท้ายที่สุดเป็นภาชนะสามารถน าไปใช้
สอยได้ตามต้องการ 

เทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง 

เทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เป็นรูปแบบของสภาพแวดล้อมเสมือน (Virtual environments: VE) 

หรือความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) โดยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงจะช่วยให้ผู้ใช้เห็นโลกแห่งความจริงกับวัตถุเสมือนซ้อนทับอยู่
บนหรือผสมกับโลกแห่งความจริง (Azuma R., 1997) ซ่ึงผู้ใช้สามารถมองเห็นโลกแห่งความจริงโดยเติมด้วยวัตถุเสมือนจริง โดยการ
ออกแบบระบบเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงจะต้องค านึงคุณสมบัติ 3 อย่าง ได้แก่ 1) การรวมกันระหว่างโลกความจริงและโลกเสมือน 2) 
การติดต่อสื่อสารในช่วงเวลาจริง และ 3) รองรับการใช้งานรูปแบบสามมิติ  

ประเภทของเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงสามารถแบ่งประเภทตามส่วนวิเคราะห์ภาพ ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (Silva R. et 

al., 2003; พนิดา ตันศิริ, 2554)   
1. การวิเคราะห์ภาพโดยอาศัย Marker (Maker based AR) 

2. การวิเคราะห์ภาพใช้ลักษณะต่างๆ ที่อยู่ในภาพมาวิเคราะห์ (Maker-less based AR) องค์ประกอบหลักของเทคโนโลยี
เสริมเสมือนจริง ประกอบด้วย 

 2.1 ภาพมาร์กเกอร์ (Marker) 
 2.2 กล้องวีดีโอ กล้องเว็บแคม กล้องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเลต หรืออุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) อื่น ๆ 

ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน  
   - ความเป็นมา 
   - ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
   - ข้อมูลวิธีการท าเครื่องจักสาน 
   - ฯลฯ 
เทคโนโลยีความจริงเสริมเสมือนจริง 
   - ความหมายของเทคโนโลยีความจริงเสริมเสมือนจริง 
   - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมเสมือนจริง 
   - Adobe Photoshop โปรแกรม BlippAR โปรแกรม 
Adobe Flash และโปรแกรม Sony Vegas ฯลฯ 
 

ตัวแปรต้น 
สื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
เพื่ออนุรักษ์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

จากไม้ไผ่ 

ตัวแปรตาม 
ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
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 2.3 ส่วนแสดงผล อาจเป็นจอคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเลต หรือจอภาพอื่นๆ 

 2.4 ซอฟต์แวร์หรือส่วนประมวลผลเพื่อสร้างภาพหรือวัตถุแบบสามมิติ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมเสมือน 

ปัจจุบันมีการการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีความจรงิเสรมิเสมือนในงานด้านต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ยกตัวอย่างเช่น (อนุชา พวงผกา 
และสุวิทย์ วงษ์บุญมาก, 2560) 

1. การประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์โดยบริษัท BMW ได้ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงมาช่วยใน
การผลิต โดยให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้การท างานด้วยการใส่แว่นตาที่จะมีค าแนะน าและจ าลองการท างาน 

2. การประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ เพื่อการศึกษาเรียนรู้กายวิภาคเสมือนจริง การส ารวจโครงสร้างทั้งหมดในร่างกายมนุษย์ 
3. การประยุกต์ใช้ในทางการโฆษณาและการค้า อาทิ โฆษณาที่ปรากฏอยู่รอบสนามฟุตบอลในการแข่งขัน ภาพแสดง

สัญลักษณ์สโมสรบนพื้นสนามขนาดใหญ่ แสดงตัวอย่างการออกแบบจัดวางสินค้าเฟอร์นิเจอร์ การโฆษณาขายนาฬิกา 
4. การประยุกต์ใช้ในด้านทหารในการจ าลองสถานการณ์การรบภาคสนาม หรือตัวอาคารต่าง ๆ 
 

ผลการวิจัย  
หลังจากคณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักสานจากไม้ไผ่แล้ว ได้ท าการออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วย

เทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงแล้ว ผลมีดังต่อไปนี้ 
ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดยีด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง 

สื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงที่ท าการพัฒนาประกอบไปด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ 2 หมวด ได้แก่ 
1. หมวดสิ่งของเครื่องใช้ครัวเรือน 5 ชนดิ  
2. หมวดของช ารว่ย 5 ชนิด  

 ขั้นตอนการท างานของสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง เริ่มจากน าโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนมาสแกนที่
ภาพทริกเกอร์ (Trigger) จากนั้นโปรแกรม HP Reveal จะท าการประมวลผลภาพมาร์กเกอร์ (Marker) แล้วแสดงผลออกมาในรูปแบบ
ของวิดีโอ ซ่ึงผู้ที่สนใจสามารถศึกษาและเรียนรู้ขั้นตอนการท าเครื่องจักสานผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนได้ ท าให้วิธีการท า
เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ยังคงมีให้เห็นอยู่ในโลกออนไลน์ ท าให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษา ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการท าเครื่องจักสานจากไม้ไผ่
จากสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงที่พัฒนาในรูปแบบการแสดงผลที่เหมือนจริงมากขึ้น และน่าสนใจมากขึ้น 
 

   
  
ภาพที่ 2 ภาพการ์ตูนเล่าเร่ืองเครื่องจักสาน 
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ภาพที่ 3 ภาพโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ 
 

ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างโบรชัวร์ ซ่ึงประกอบไปด้วยรูปภาพและชื่อของผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน หากต้องการดูรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบวีดีโอ ให้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนสแกนตรงภาพที่เป็นจุดมาร์กเกอร์ วิดีโอจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ดังภาพที่ 4 

 

      
 

ภาพที่ 4 หนา้จอตวัอยา่งการแสดงผลเครื่องจักสาน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  
The 4th National Conference on Business Transformation  
“Business Management in the Digital Transformation 

ส านักวิชาบัญชี | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 117 
 

ผลประเมินประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ที่สนใจเครื่องจักสานจาก
ไม้ไผ่ เครื่องมือทางการวิจัยคือแบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด โดยเลือกใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นการสุ่มที่ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจผู้วิจัยว่าต้องการสุ่มใครบ้างแล้วก าหนดลงไป การสุ่มแบบเจาะจงผู้วิจัยมีความสนใจที่ต้องการเก็บข้อมูลจากคนกลุ่มนี้เท่านั้น 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) ผลการประเมินประสิทธิภาพการท างานของสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง แบ่งออกเป็น  
2 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านการท างานได้ตรงตามความต้องการ (Function Requirement Test) 
2. ด้านการท างานของสื่อ (Function Test) 
ผลการประเมิน มีดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 จ านวนและรอ้ยละ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 17 57 

หญิง 23 77 

รวม 30 100 

 
ตารางที่ 2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ15 - 25 ป ี 0 0 

อาย ุ26 - 35 ป ี 5 17 

อาย ุ36 - 45 ป ี 5 17 

อาย ุ46 - 55 ป ี 10 33 

มากกว่า 56 ป ี 10 33 

รวม 30 100 

 
ตารางที่ 3 ด้านการท างานได้ตรงตามความต้องการ (Function Requirement Test) 

 
รายการประเมิน (�̅�) (S.D.) ระดับ 

1. ข้อมูลที่น าเสนอผลงาน 4.11 0.64 มาก 
2. ข้อมูลที่น าเสนอการสานเครื่องจักรสาน 4.20 0.63 มาก 

3.ข้อมูลการน าเสนอด้านเสียง 4.15 0.67 มาก 

4. ความสามารถของงานการน าเสนอผลลัพธ์ของข้อมูลที่ต้องการ 4.13 0.71 มาก 

5. ภาพรวมของงาน 4.19 0.68 มาก 

รวม 4.15 0.66 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพด้านการท างานได้ตรงตามความต้องการ (Function Requirement Test) ในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.15)  
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เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ข้อมูลที่น าเสนอผลงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ (�̅� = 4.20) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
ความสามารถของระบบในการน าเสนอผลลัพธ์ของข้อมูลที่ต้องการ (�̅� = 4.19) อยู่ในระดับมาก ข้อมูลการน าเสนอวิดีโอ (�̅� = 4.15) 
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4 ด้านการท างานของชิ้นงาน (Function Test) 
 

รายการประเมิน (�̅�) (S.D.) แปลผล 

1. ความถูกต้องในการแสดงผล 4.31 0.63 มาก 

2. ความสวยงามเหมาะสมของผลงาน 4.25 0.65 มาก 

3. ความเหมาะสมการแสดงตัวอักษรของงาน 4.22 0.66 มาก 

4. ความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล 4.18 0.68 มาก 

5. ความถูกต้องของงานในภาพรวม 4.23 0.72 มาก 

รวม 4.24 0.67 มาก 

  
จากตารางที่ 4 พบว่า ประสิทธิภาพด้านการท างานของระบบ (Function Test) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.24)  
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ความถูกต้องในการแสดงผล ค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.31) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 

ความสวยงามเหมาะสมของผลงาน (�̅� = 4.25) อยู่ในระดับมาก และความถูกต้องในการท างานของระบบในภาพรวม (�̅� = 4.23)  
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

จากผลการประเมินประสิทธิภาพ จะเห็นว่า ประสิทธิภาพด้านการท างานได้ตรงตามความต้องการ (Function Requirement 

Test) ประสิทธิภาพด้านการท างานของระบบ (Function Test) มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ (�̅� = 4.20, S.D. = 0.68) อยู่ในระดับมาก 

 
สรุปและอภิปรายผล  

สรุป  
การพัฒนาสื่อการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงเพื่ออนุรักษ์เครื่องจักสานจากไม่ไผ่ บ้านโนนมะเขือ 

ผ่านเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ ได้สื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงที่เก็บรวบรวมงาน
ศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วิธีการท าเครื่องจักสาน ความเป็นมาของชุมชน ซ่ึงมีการน าเสนอ
ผ่านเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงที่ประกอบด้วยวิดีโอการ์ตูนเล่าเรื่องราวต่าง ๆ และผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียด้วย
เทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง อยู่ในระดับมาก สามารถน าไปใช้งานจริงได้ และยังเป็นการอนุรักษ์เครื่องจักสาน รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้
บุคคลทั่วไปได้ศึกษาถึงขั้นตอนการท าเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ของชุมชนอีกด้วย 

อภิปรายผล  
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ และได้จัดท าการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือน

จริง เพื่ออนุรักษ์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่บ้านโนนมะเขือ และได้จัดท า วิดีโอการ์ตูนเล่นเรื่องเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ ท าคลิ ป
วิดีโอขั้นตอนการท าเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ 10 ชนิด โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวด 1) หมวดสิ่งของเครื่องใช้ครัวเรือน 5 ชนิด 2) หมวดของ
ช าร่วย 5 ชนิด และมีข้อความบรรยายประกอบในวิดีโอแสดงขั้นตอนการท าเครื่องจักสาน ท าให้ผู้ใช้งานเข้าใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
รูปแบบสื่อที่ท าการพัฒนาเป็นเล่าเรื่องแบบใช้การ์ตูนจึงท าให้น่าสนใจและน่าติดตามมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปัญจรัตน์  
ทับเปีย, 2555) ที่ได้ท าการพัฒนาชุดสื่อผสมแบบโลกเสมือนผสานโลกจริง งานวิจัยเรื่องบทเรียน Augmented Reality Code เรื่อง
ค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน (พรทิพย์ ปริยวาทิต, 2557) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ (ศุภเทพ สติมั่น และคณะ, 2562) นอกจากนี้สื่อที่ท าการพัฒนามีการใช้งานโดยสแกนผ่านโบรชัวร์ที่สามารถ
น าไปใช้ที่ไหนก็ได้ ส่งผลให้ง่ายและสะดวกเมื่อน าไปใช้งาน หรือใช้ในการประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกับงานวิจัยของปิยะมาศ แก้วเจริญ 
และวริสรา ธีรธัญปิยศุภร (2559) และวงเดือน พลอยงาม และศุภพักตร์ จารุเศรณี (2561) ที่ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อด้วย
เทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงในรูปแบบสื่อแผ่นพับ 
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ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ควรมีการแนะน าวิธีการใช้งานให้กับผู้ที่สนใจก่อนเนื่องจากบางคนอาจยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี  
2. สามารถการน าไปใช้งานสามารถน าเอาโบรชัวร์ไปจัดวางยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ได้อีก

ทางหนึ่ง 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
1. พัฒนาการ์ตูนจาก 2 มิติ เป็น 3 มิติ ท าให้ตัวละครมีการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติและน่าสนใจมากขึ้น  
2. สามารถน าไปพัฒนาต่อได้กับสินค้า หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท าให้ไม่ต้องสแกนในโบรชัวร์แต่สามารถสแกนที่ผลิตภัณฑ์แทน 
 

กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบคุณชุมชนกลุ่มศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ บ้านโนนมะเขือ ต าบลกาบิน อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัด

อุบลราชธานี ที่ให้ข้อมูลส าหรับการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริง 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มในวิชาชีพมัคคุเทศก์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
วิชาชีพมัคคุเทศก์ และเพื่อศึกษาวิธีการในการสร้างมูลค่าเพิ่มในวิชาชีพมัคคุเทศก์ในแต่ละลักษณะ เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษา
ครั้งนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้แบบสัมภาษณ์จากมัคคุเทศก์อาวุโสที่เคยด ารงต าแหน่ง หรือก าลังด ารง
ต าแหน่งในสมาคม มัคคุเทศก์เคยได้รับรางวัล และมัคคุเทศก์ที่เป็นนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว จ านวน 30 คน 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดยใช้วิธีการเลือกแบบมีจุดมุ่งหมาย หรือการเลือกแบบจ าเพาะ
เจาะจง (Purposive Sampling)  อภิปรายผลและน าเสนอโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เป็นเพศชาย จ านวน 15 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 50 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี และ 41-50 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 เท่ากัน มีสถานภาพโสด จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60 ทางด้านประสบการณ์ในการน าเที่ยวส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์การน าเที่ยวตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 17 คน      
คิดเป็นร้อยละ 56.6 ด้านลักษณะการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์พบว่า ส่วนใหญ่ท าเป็นอาชีพหลัก จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 

 การศึกษาแนวทางวิธีในการสร้างมูลค่าเพิ่มพบว่าการดูแลเอาใจใส่ ให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด การใส่ใจรายละเอียด ตาม
ความต้องการของลูกค้าและบริการดูแลให้มากกว่าที่ลูกค้าต้องการ เป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญและเป็นการสร้างมูลค่าใน
วิชาชีพมัคคุเทศก์มากที่สุด จ านวน 16 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 40  
 นอกจากนี้ในช่วงว่างเว้นจากงานน าเท่ียว มัคคุเทศก์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรมีการพัฒนาตนเองให้พร้อมส าหรับงาน
น าเที่ยวอยู่เสมอด้วยการศึกษาเรียนรู้จากผู้มีความรู้ประสบการณ์ การเรียนรู้จากโลกออนไลน์และฝึกใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อ
อาชีพมัคคุเทศก์ โดยวิธีที่จะท าให้บริษัทน าเท่ียวว่าจ้างมัคคุเทศก์หรือท าให้นักท่องเที่ยวจดจ า ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วิชาชีพ
มัคคุเทศก์นั้น ส่วนใหญ่เห็นว่าควรท างานให้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ ทักษะลีลาในการพากย์ทัวร์ ความ
รับผิดชอบ สามารถสร้างรอยยิ้มความสนุกสนานควบคู่กับการได้เนื้อหาสาระความรู้ระหว่างการเดินทาง และหรือมีการบริการที่เป็นเลิศ  
จ านวน 18 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 45 

ค าส าคัญ: แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม, วิชาชีพมัคคุเทศก์  
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ABSTRACT 
To study of the ways to create value added in the occupation of tour guide. The objective of the research is  

to study the characteristics of value added in tour guide and the method of value added in each type of the tour guide. 
This research is a qualitative data. The data is kept from sample groups by interviewing senior guides who used to hold a 
position in this association or a person who is working there, the Tour guide who received award and recognized as an 
academic guide in the Tourism Industry for 30 people.  All the information received from the in-depth interview by choosing 
the purpose or a purposive sampling. The result is presented by using descriptive statistics. 

The result of this study found that the sample groups are female for 15 people representing 50% and 15 male 
representing 50%. Mostly in age between 51-60 years old and 41-50 years old for 9 people representing 30% equally and 
they are single. The amount of 18 people representing 60% and they are mostly professional experience in the tour guide 
over 20 years. The amount of 7 people representing 56.6%.  Mainly work as Guides for 11 people representing 36.7%. 

It can be stated that the ways to create value added of tour guide by taking a very good care, advice closely, pay 
attention to details, exceed customer expectation and improve customer service are very important and these performance 
create value added in tour guide from 16 people representing 40%. 

During the free time of conducting tours, most of the guides have the opinions of self-improvement which 
should be promptly for conducting tours by learning from persons who have toured experience, online studying and 
practicing by using the technology wisely. All of these methods assist guides being hired by the agencies or being 
memorized by Tourists that is consequently considered to be value added in Tour Guide. Most of the people see that the 
performance should have a unique in whatever personality, skills of tour conducting, responsibility, sense of humor, creating 
smile, entertaining together with gaining knowledge while traveling and excellent service for 18 people representing 45% 
Keywords:  To study of the ways to create value added, tour guide. 
 

บทน า  
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนับเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ จะเห็นได้ว่าในหลาย

ครั้งที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมีปัญหา เกิดการชะงักงันอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมักจะเข้ามามีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัว 
และกลับมาสร้างความเติบโตและสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมากเสมอมา ส าหรับสถานการณ์การท่องเท่ียวไทย ปี 2561 จากข้อมูล
จากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (12 มีนาคม 2562) พบว่า มีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทย จ านวน 38.277 ล้านคน 
ขยายตัวร้อยละ 7.54 โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากชาวจีน จ านวน 10.54 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 3.86 มีรายได้รวมทั้งสิ้น มูลค่า 
2.00 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.43 มีสัดส่วนต่อ GDP ของประเทศ ร้อยละ 18.8 

ในเดือนมกราคม 2562 การท่องเท่ียวของไทยมีการขยายตัวอยา่งต่อเนื่อง ซึ่งส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้รายงาน
ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจ าเดือนมกราคม 2562 และเปิดเผยตัวเลขนักท่องเท่ียวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
ในช่วงเดือนมกราคม 2562 พบว่ามีจ านวน 3.72 ล้านคน เติบโตร้อยละ 4.9 จากการขยายตัวต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็น
ส าคัญ ที่ขยายตัวสูงร้อยละ 10.3 ซ่ึงนับเป็น การขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 เดือน ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศอื่นๆ ก็ยังคง
ขยายตัวได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน อาทิ นักท่องเที่ยวจากอินเดียขยายตัวร้อยละ 24.9 และนักท่องเท่ียวจากไต้หวันขยายตัวร้อยละ 
31.0 ต่อปี ส่งผลให้ในเดือนมกราคม 2562 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวต่างชาติ อยู่ที่ 1.95 แสนล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 2.4 จากการขยายตัวได้ดีของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นส าคัญ 

จากการขยายตัวต่างๆ ดังกล่าว เป็นสิ่งที่มัคคุเทศก์ควรถือโอกาสคิดหาวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วิชาชีพข องตน ทั้งนี้
นอกเหนือจากการพาแขกเข้าร้านเพื่อหวังค่านายหน้าและขาย Option Tour ต่าง ๆ ที่มัคคุเทศก์ทั่วปท ากันแล้ว มัคคุเทศก์ควรหาวิธี
เพิ่มมูลค่าในตัวเองด้วยวิธีการอื่น ๆ ด้วย เช่น การแต่งกายด้วยชุดประจ าชาติไทย โดยใช้ผ้าพื้นขณะน าเที่ยวเมืองเฉกเช่นเดียวกับ
มัคคุเทศก์ในประเทศแถบอาเซียนในหลายประเทศ ซ่ึงอาจท าให้เป็นที่สนใจของลูกทัวร์และต่อยอดไปถึงเร่ืองอื่นๆ ได้อีกมาก หรือการ
ปรับตัวเป็นนักขายสินค้าต่างๆ ตามความถนัด น าเสนอขายสินค้าของฝากแก่นักท่องเที่ยว การรับท าหน้าที่เป็ นนักกิจกรรม พิธีกร 
อาจารย์พิเศษ นักประชาสัมพันธ์ แสดงความสามารถส่วนตัวที่ตนถนัด เช่น ร้องเพลง เล่นเกมส์ มายากล หัดเล่าเรื่องยิงมุขตลกขบขัน 
ระหว่างการพูดคุย รวมถึงการรับซื้อสินค้าจากต่างประเทศที่เป็นที่นิยมชมมาขายต่อ การฝึกอื่นเป็นความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นวิชานวด 
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หัดดูลายมือโหงวเฮ้งไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว หากมัคคุเทศก์รู้จักสร้างและเพิ่มศักยภาพของตนให้ได้หลายหลาก ก็จะเป็นผลดีต่อ
วิชาชีพของตน และจะส่งผลต่อความประทับใจของนักท่องเท่ียวตามมา 

ทั้งนี้มัคคุเทศก์ที่มีวิชารอบตัว มีความสามารถรอบด้าน ท างานเข้ากับนักท่องเท่ียวได้อย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคก็มักจะมีงาน
ต่อเนื่องไม่ขาดสาย เนื่องด้วยนักท่องเท่ียวอาจบอกต่อปากต่อปาก และแสดงความประสงค์ขอให้มัคคุเทศก์ที่เคยไปเที่ยวด้วยแล้วมี
ความประทับใจถูกใจให้ไปเป็นมัคคุเทศก์อีกเมื่อมีโอกาส สิ่งเสนอแนะทั้งหมดเป็นเพียงข้อแนะน าที่เหล่ามัคคุเทศก์ควรช่วยกันน าไปคิด
พัฒนาต่อยอดวิชาชีพของตน และควรมองไปข้างหน้า เพราะโลกใบนี้หมุนเวียนไปไม่หยุดนิ่ง ยุค 4.0 นี้ก าลังจะก้าวผ่านแทนที่ด้วยยุค 
5.0 นอกจากภาษา ลีลาการถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ ที่มัคคุเทศก์ปฏิบัติกันเป็นกิจวัตรแล้ว การน าเอานวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้
วิชาชีพมัคคุเทศก์ และสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะท าให้วิชาชีพนี้เกิดการ
พัฒนา เติบโตก้าวหน้า พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความได้เปรียบอยู่เสมอ 
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2. เพื่อศึกษาวิธีการในการสร้างมูลค่าเพิ่มในวิชาชีพมัคคุเทศก์ในแต่ละลักษณะ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดเกี่ยวกับมูลค่าเพิ่ม (Value Added) 
การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ท างธุ รกิ จ . (2564 ). (สื บ ค้น จ าก  http://joinandcoins.blogspot.com/2011/09 /blog-

post_7561.html) 
อาจแบ่งออกได้หลักๆ 5 ด้านคือ          
1) สร้างที่ตัวสินค้า ค าว่าถูกกว่า คงจะใช้ไม่ได้ 100 % ส าหรับกิจการในยุคใหม่ ยกเว้นสินค้าที่อาศัยปริมาณการขายจ านวน

มาก และไม่ต้องอาศัยแรงผลักในการขายมากนัก  แต่การเพิ่มมูลค่าที่ตัวสินค้า ท าให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าคุ้มค่าทั้งประโยชน์ทางการใช้
สอย และประโยชน์ทางอารมณ์ หรืออื่นใด ย่อมท าให้ผลก าไรของธุรกิจเพิ่มขึ้นมากกว่าการแข่งขันกันทางด้านราคาอยา่งเอาเป็นเอาตาย
ในยุคปัจจุบัน 

2) สร้างที่ระบบการตลาด  เพราะระบบการตลาดที่ทันสมัย  โดนใจคนรุ่นใหม่ การท าให้พวกเขาได้รู้ข้อมูล เข้าถึงสินค้าหรือ
บริการได้สะดวก รวดเร็ว รวมถึงการสร้างกระแสของความนิยมที่รุนแรงย่อมสร้างขีดการเจริญเติบโตของธุรกิจได้สูงสุด 

3) การสร้างที่ระบบสนับสนุน การให้บริการที่ดีเยี่ยม การท าให้ลูกค้ามีความรู้สึก หรือมีความเชื่อว่า เขาจะไม่ต้องเผชิญกับ
ปัญหาของการใช้สินค้า หรือบริการที่จะติดตามมาในภายหลัง หรือถ้าเจอก็จะมีค าตอบ และบริการที่ดี 

4) การสร้างที่ภาพลักษณ์ หรือการช่วยเหลือสังคม ตรงนี้เป็นกระแสของโลก ที่มองว่าผู้ประกอบการย่อมมีผลก าไรสูงสุดอยู่
แล้ว การที่ผู้ประกอบการรายใดยอมคืนผลก าไรบางส่วนมาเพื่อชดเชยให้กับสังคม ก็น่าจะได้รับการยกย่องสรรเสริญ น่าจะให้การ
สนับสนุนต่อไป 

5) การสร้างที่ตัวพนักงาน การพัฒนาบุคลากร  การเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของพนักงาน การให้ผลตอบแทนหรือสวัสดิการ
ที่ดีแน่นอน ตัวแทนของบริษัท ตัวแทนของธุรกิจ ที่คนภายนอกมองเห็นคือพนักงาน  การที่ธุรกิจใดหันมาเอาใจใส่ กับพนักงานของ
ตัวเอง ย่อมท าให้บุคคลภายนอกประเมินต่อได้ว่า ขนาดคนของเขา ๆ ยังดูแลได้ดีขนาดนี้ แสดงว่า สินค้าหรือบริการที่เขาท าออกมาขาย
ให้กับเราก็น่าจะได้รับการดูแลอย่างดีไม่แพ้กัน 

พลชัย เพชรปลอด. (2561). ได้ กล่าวถึง 5 วิธีเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยเร่ืองเล่า ช่วยกระตุ้นต่อมอยากซ้ือของลูกค้าไว้ว่า บางครั้ง
ของที่ดูธรรมดา กลับมีคุณค่า เมื่อมีการเล่าเรื่องเบื้องหลัง การขายของจึงควรต้องมีเรื่องเล่า (Storytelling) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้า หรือบริการแต่เรื่องเล่านั้นต้องไม่ “โกหก” ปกติของการขายสินค้า หรือบริการ ราคาของสินค้าหรือบริการของเรามักอิงกับความ
เป็นจริง ซ่ึงได้มาจาก ต้นทุนวัตถุดิบ + ค่าแรง + ก าไรที่ต้องการ ผลลัพธ์ที่ได้ = ราคาขาย นี่คือสูตรปกติของการตั้งราคา แต่มีราคาอีก
ประเภทหนึ่ง ตั้งมาจาก “มูลค่าเพิ่ม” มูลค่าเพิ่ม คือ การท าให้ราคาถูกเพิ่มสูงขึ้นจากปกติ โดยที่เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ที่นักการ
ตลาดพยายามใส่เข้าไป แล้วโดนใจลูกค้า มูลค่าเพิ่มแบบง่ายๆ ที่เรามักพบเห็น มาจากการท าให้บรรจุภัณฑ์ (Package) ดูดีมีชาติตระกูล 
จนท าให้สินค้าข้างในที่ราคาธรรมดา กลายเป็นของเลอค่าราคาแพง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ก็เป็นอีกหนทาง ที่น าพาให้สินค้าของ
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เราดูดีมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ ซ่ึงสาระส าคัญของการท าให้มีมูลค่าเพิ่ม ไม่มีอะไรซับซ้อน “ของเดิมแต่ขายได้แพงกว่า” ดังนั้น ราคาที่ตั้งมา
จากมูลค่าเพิ่ม จึงเป็นราคาที่ตั้งโดยอิงกับความเชื่อของลูกค้า ที่เชื่อว่าสินค้าของเราดูดีมีคุณค่าคู่ควรกับราคาดังกล่าว 

การสร้างมูลค่าเพิ่ม จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ไม่ควรมองข้าม วิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มที่ไม่น่าเช่ือว่าได้ผลดีเยี่ยม นอกเหนือจากการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์อันเลอเลิศ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ นั่นคือ “เร่ืองเล่า” การเล่าถึงที่มาที่ไปของสินค้าชิ้นนั้น เล่าให้เห็นว่า
สินค้าชิ้นนั้น “ไม่ธรรมดา” ประมาณว่า สิ่งที่ตาเห็น ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง เพราะมีสิ่งเลอค่าแอบซ่อนอยู่ อะไรควรน ามาเป็นเร่ืองเล่า เพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้บ้าง ไม่มีสูตรตายตัว แล้วแต่ว่าสินค้านั้นไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่น่าสนใจ และน่าสนใจมากพอที่จะกอ่ให้เกิดเป็นเร่ือง
เล่าประจ าสินค้านั้นได้ ยกตัวอย่างบางส่วนของเรื่องเล่าที่สามารถกระตุ้นต่อมลูกค้าได้ เช่น แหล่งวัตถุดิบ – เรื่องเล่าแนวนี้ จะให้
ความส าคัญกับที่มาของวัตถุดิบที่น ามาท าเป็นสินค้านั้น ว่าเป็นวัตถุดิบชั้นดี หรือวัตถุดิบหายาก หรือวัตถุดิบจากแหล่งที่มีชื่อเสีย ง 
ตัวอย่างเร่ืองเล่าแนวนี้ เช่น “ก๋วยเต๋ียวของเรา ใช้เนื้อวัวชั้นดี ที่เล้ียงในฟาร์มปิดจากฮอกไกโด แหล่งที่ได้ชื่อว่าเป็นครัวของญี่ปุ่น” ท า
ให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่ได้ใช้เนื้อวัวที่เล้ียงแล้วปล่อยกินหญ้าตามริมถนน ราคาจึงคู่ควรกับความแพง เร่ืองเล่าในกระบวนการผลิต – เร่ืองเล่า
แนวนี้ ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่า สิ่งที่ก าลังสัมผัสอยู่นั้น กว่าจะได้มาไม่หมู ต้องผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านขั้นตอนมาแบบสาหัสสากรรจ์ ตัวอย่าง
เร่ืองเล่าแนวนี้ เช่น “หนังที่เราน ามาใช้ท าเก้าอี้ตัวนี้ เร่ิมต้นเมื่อมาถึงโรงงาน เราต้องหาตามด ซึ่งเป็นจุดเล็กๆ บนแผ่นหนัง ที่เราถือว่า
เป็นต าหนิ ถ้าเจอตามดแผ่นหนังชิ้นนั้นใช้ไม่ได้ เมื่อปั๊มตัดขึ้นรูปเสร็จ ก็ต้องมาหาตามดรอบที่สอง เมื่อเย็บเสร็จเป็นเก้าอี้ จะมีการหาตา
มดในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนส่งให้แผนกตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบ ตรวจเป็นล าดับสุดท้าย” ฟังแล้ว…มันจะยากอะไรปานนั้น เร่ือง
เล่าเกี่ยวกับผู้ผลิต หรือผู้ออกแบบ – เร่ืองเล่าแนวนี้ ให้ความส าคัญกับคนท า แต่ต้องเป็นคนท าที่มีชื่อเสียง จะได้ผลดีมาก เพราะถ้าคน
ท ายังโนเนม พูดไป ต้องมาอธิบายว่าคือใครอีก เสียเวลาเปล่า ตัวอย่างเรื่องเล่าแนวนี้ เช่น “แหวนวงนี้ คนออกแบบ คือ ศิลปินที่ชนะ
การประกวดนักออกแบบเครื่องประดับรุ่นเยาว์ ที่ตอนนี้ค่าตัวสูงมาก หลายบริษัทจ้องซ้ือตัว แต่เขาเลือกท างานกับเรา เพราะแนวคิด
ตรงกัน อีกอย่าง คนที่เป็นคนขึ้นรูปตัวแหวน เป็นช่างทองโบราณที่เหลือเพียงไม่กี่คนในประเทศไทย” บอกเป็นนัยว่าค่าตัวคนท าแพง 
ความเชื่อ – เรื่องเล่าแนวนี้ น าเอาศรัทธาและความเชื่อมาเป็นจุดขาย เติมอภินิหาร หรือส่อแววอันน่าเช่ือว่าจะมีอภินิหารก็ได้ ตัวอย่าง
เร่ืองเล่าแนวนี้ เช่น “ก าไลหยกอันนี้ พระลามะจากทิเบตท่านปลุกเสกให้ หลายคนที่เอาไปใส่ บอกว่าโชคดีแบบไม่คาดคิดมาก่อน แรกก็
ซ้ือไปใส่แบบสวยงามไม่ได้คิดอะไร แต่กลับถูกหวยบ่อยมาก” ยิ่งถ้ามาแนวถูกหวย บอกได้เลยว่าคงถูกจริตคนไทยมาก ส่วนเร่ืองเล่าอิง
ประวัติศาสตร์ – เร่ืองเล่าแนวนี้ น าเอาเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์มาอิง ท าให้สินค้าดูมีมูลค่าในสายตาคนที่ชอบประวัติศาสตร์ ตัวอย่าง
เร่ืองเล่าแนวนี้ เช่น “ขนมของเรานั้น ย่าของยายทวด สืบทอดต ารับมาจากเพื่อนของย่าของยายทวด ที่เขามีเชื้อสายของท้าวทองกีบม้า
ในสมัยอยุธยา ดังนั้น เป็นสูตรโบราณดั้งเดิม ไม่ใช่มาปรับเป็นแนวเบเกอรี่เหมือนร้านทั่วไปสมัยนี้” แค่ไล่ล าดับญาติก็งุนงงมากพอแล้ว 
คนชอบประวัติศาสตร์ก็จะตื่นเต้นกับแนวนี้ แต่อย่าลืมเด็ดขาดว่าเรื่องเล่าต้องไม่ใช่เรื่องแต่ง ที่โกหกทั้งเรื่อง แต่เป็นเรื่องเติมแต่งให้มี
สีสรรค์ๆ แทรกบ้างเพื่อความน่าสนใจ 

2. งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 ปิยนุช  แก้วกสิ และรภัสศักย์ เหตุทอง (2563). ได้ศึกษาปัญกาการใช้ภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อ่าวไทยผลการศึกษาพบว่ามัคคุเทศก์ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมากที่สุด ซ่ึงได้แก่การเขียนจดหมายธุรกิจและ
การเขียนบันทึกข้อความ การเขียนข้อความเพื่อให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว และการเขียนอีเมล นอกจากนี้ยังพบว่ามัคคุเทศก์ส่วนใหญ่มี
ปัญหาทักษะการฟังภาษาอังกฤษซ่ึงได้แก่การฟังส าเนียงภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปัญหาในการฟัง
ภาษาอังกฤษส าเนียงอินเดียมากที่สุด จากการสัมภาษณ์พบว่าเจ้าของบริษัทน าเท่ียวต้องการให้มัคคุเทศก์มีความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการปฏิบัติงานของตนเอง 
 จันทิมา  ชุวานนท์, ธญวรรณ  ก๋าค า, มลิวัลย์  สุขประเสริฐ, อรนุช ร้อยแก้ว และเพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ (2562). ได้ศึกษาเจตคติ
ของนักท่องเที่ยวต่อจรรยาบรรณมัคคุเทศก์อาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติ ของ
นักท่องเท่ียวต่อจรรยาบรรณมัคคุเทศก์อาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ์ ผลการวิจัยพบว่านักท่องเท่ียวมีเจตคติระดับมากต่อ

จรรยาบรรณมัคคุเทศก์อาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ์ในทุกประเด็นดังนี้ แต่งกายเหมาะสมเรียบร้อย (𝑥 = 4.49) ตรงต่อ

เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ (𝑥 = 4.44) เต็มใจให้การช่วยเหลือและบริการที่มีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยว (𝑥 = 4.43) ห่วงใยในความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (𝑥 = 4.43) ปฏิบัติต่อผู้คนทุก วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้วยความเคารพ (𝑥 = 4.38) สามารถปรับตัว

อดทนและไวต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว (𝑥 = 4.34 ) เชื่อถือได้ขยันขันแข็งและมีไหวพริบ (𝑥 = 4.28) มีทักษะการสื่อสารดี 

ท่าทางและเสียงพูดชัดเจน (𝑥 = 4.22) เตรียมตัวล่วงหน้าและมีความรู้ดีเยี่ยม (𝑥 = 4.13) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในงาน (𝑥 = 3.88) 

http://cms.dru.ac.th/jspui/browse?type=author&value=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%2C+%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://cms.dru.ac.th/jspui/browse?type=author&value=%E0%B8%98%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%2C+%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3
http://cms.dru.ac.th/jspui/browse?type=author&value=%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%2C+%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90
http://cms.dru.ac.th/jspui/browse?type=author&value=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A%2C+%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://cms.dru.ac.th/jspui/browse?type=author&value=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%2C+%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4
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ส่วนความคิดเห็นของนักศึกษาต่อโครงการมัคคุเทศก์อาสาสมัครพบว่านักศึกษาพอใจมากกับการเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยเห็นประโยชน์ 
และต้องการให้มีโครงการนี้ต่อเนื่องต่อไป แนวทางในการพัฒนาคือจัดฝึกอบรมให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร
และจรรยาบรรณมัคคุเทศก์อย่างเข้มข้นก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงจะเพิ่มประสิทธิภาพของมัคคุเทศก์ผู้มีบทบาทส าคัญต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยด้วย 

ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล, ไกรวิน วัฒนะรัตน์, ธิมาพร ธัญญเฉลิมและ ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์ (2559). ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการในธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ของไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการในธุรกิจน าเที่ยว และมัคคุเทศก์ของไทย และ 2) ศึกษา
โครงสร้างที่ส าคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการในธุรกิจน าเที่ยว และมัคคุเทศก์ของไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการในธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ของไทย
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยวิธีการวิเคราะห์สกัดปัจจัย (Factor Analysis) ผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของแต่
ละกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) คุณลักษณะด้านความซ่ือสัตย์ เชื่อใจ และอดทน 2) คุณลักษณะด้านการมีวินัย รับผิดชอบ 
และตรงต่อเวลา 3) คุณลักษณะด้านความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและภาษาต่างประเทศ 4) คุณลักษณะด้านการมี
ความรักในวิชาชีพ และ 5) คุณลักษณะด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบริการนักท่องเท่ียว 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 เพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยคือได้ศึกษาลักษณะของการสร้างมูลค่าเพิ่มในวิชาชีพมัคคุเทศก์ และเพื่อ
ศึกษาวิธีการในการสร้างมูลค่าเพิ่มในวิชาชีพมัคคุเทศก์ในแต่ละลักษณะผู้วจิัยจึงได้ก าหนดระเบียบวิธกีารวจิัย โดยการใช้กระบวนวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 1. ระเบียบวธิีการวิจยั ประชากรและกลุม่ตัวอยา่ง 

  ผู้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากมัคคุเทศก์อาวุโสที่เคยด ารงต าแหน่ง หรือก าลังด ารง
ต าแหน่งในสมาคม มัคคุเทศก์ที่เคยได้รับรางวัล และมัคคุเทศก์ที่เป็นนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเนื่องจากเป็น
กลุ่มตัวอย่างที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกและสอดคล้องกับความมุ่งหวังในการวิจัย ตลอดจนเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและยอมรับจากนักท่องเท่ียว โดยจะเป็นกลุ่มที่ท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 30 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้วิธีการเลือกแบบมีจุดมุ่งหมายหรือการเลือกแบบจ าเพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling)  

 2. เครื่องมือและการตรวจสอบที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  โดยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มในวิชาชีพมัคคุเทศก์ สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัยโดยการหาค่าความเช่ือมั่น(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้(Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา จ านวน 10 คน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ที่ตอบแล้วบันทึกข้อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ และหาค่าสถิติ โดยการน าเสนอผลของการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการน าเที่ยว 
และลักษณะการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จะน าข้อมูลที่ได้มาแจกแจงความถี่ (Frequency Table) และ
ร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์แนวทางและวิธีการในการสร้างมูลค่าเพิ่มในวิชาชีพมัคคุเทศก์ วิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มระหว่างงานน า
เท่ียว การสร้างความประทับใจในแนวทางที่สร้างสรรค์ท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มที่สร้างความแตกต่างจากมัคคุเทศก์คนอื่น โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา 

 ส่วนที่ 3 วิเคราะห์การพัฒนาตนเองในช่วงเวลาว่างเว้นจากงานน าเท่ียวของมัคคุเทศก์ และวิเคราะห์รูปแบบแนวปฏิบัติที่จะ
ท าให้บริษัทน าเท่ียวผู้ว่าจ้างหรือนักท่องเที่ยวจดจ าจนว่าจ้างหรือเรียกใช้บริการจากมัคคุเทศก์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัย 
 การศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มในวิชาชีพมัคคุเทศก์ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะของการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในวิชาชีพมัคคุเทศก์ และเพื่อศึกษาวิธีการในการสร้างมูลค่าเพิ่มในวิชาชีพมัคคุเทศก์ในแต่ละลักษณะผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จาก
มัคคุเทศก์อาวุโสที่เคยด ารงต าแหน่ง หรือก าลังด ารงต าแหน่งในสมาคม มัคคุเทศก์เคยได้รับรางวัล และมัคคุเทศก์ที่เป็นนักวิชาการที่เป็น
ที่ยอมรับในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว จ านวน 30 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เป็นเพศชาย จ านวน 15 คน คิด
เป็น ร้อยละ 50 เท่ากัน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี และ 41-50 ปี จ านวน 9 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 30 เท่ากัน มีสถานภาพ
โสด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ทางด้านประสบการณ์ในการน าเที่ยวส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์การน าเท่ียวตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 ทางด้านลักษณะการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์พบว่า ส่วนใหญ่ท าเป็นอาชีพหลัก จ านวน 11 คน  
คิดเป็นร้อยละ 36.7 

 จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์มัคคุเทศก์อาวุโสที่เคยด ารงต าแหน่ง หรือก าลังด ารงต าแหน่งในสมาคม มัคคุเทศก์เคยได้รับ
รางวัล และมัคคุเทศก์ที่เป็นนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว จ านวน 30 คน พบว่าแนวทางที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ที่สร้างความแตกต่างจากมัคคุเทศก์คนอื่น มีมัคคุเทศก์ให้ความคิดเห็นประเด็นนี้มากที่สุด จ านวน 16 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 40 
คือเรื่องการดูแลเอาใจใส่ ให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด การใส่ใจรายละเอียด ตามความต้องการของลูกค้าให้มากกว่าที่ลูกค้าต้องการ 
รวมถึงการจดจ ารายละเอียดส่วนตัวของลูกค้า ความชอบ ไม่ชอบ และไม่ลืมเอาใจใส่ในทุก ๆด้าน เช่น ความปลอดภัย อาหาร สารทุกข์
สุขดิบ ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดให้ดีที่สุด ช่วยเหลือทุกอย่างที่ท าได้ แม้กระทั่งให้ความรู้ในส่ิงที่ลูกค้าสนใจเป็นพิเศษตลอดถึงให้ค าชี้แนะ
เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวในทุกเร่ืองระหว่างการเดินทาง  

นอกจากนี้ในช่วงว่างเว้นจากงานน าเท่ียว มัคคุเทศก์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรมีการพัฒนาตนเองให้พร้อมส าหรับงาน
น าเที่ยวอยู่เสมอด้วยการศึกษาเรียนรู้จากผู้มีความรู้ประสบการณ์ การเรียนรู้จากโลกออนไลน์และฝึกใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อ
อาชีพมัคคุเทศก์ โดยควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในทุกๆ ครั้งเมื่อมีโอกาส ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ นันทนาการ ความรู้รอบตัว ด้าน
ภาษาและค าศัพท์ใหม่ๆ ศึกษาเร่ืองประวัติศาสตร์อยู่เสมอและควรอาสาช่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาทักษะวิชาชีพด้าน
การท่องเที่ยว หมั่นศึกษาฝึกศิลปะการพูดให้เป็นที่น่าสนใจ ศึกษาหาแนวทางและข้อมูลเพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะจากใน
หนังสือ ตามบล็อคข้อความ หรือแม้แต่ชาวบ้านปราชญ์ท้องถิ่น ตามสถานที่ท่องเที่ยว  โดยทั้งนี้วิธีการที่จะท าให้บริษัทน าเท่ียวว่าจ้า ง
มัคคุเทศก์หรือท าให้นักท่องเที่ยวจดจ า ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วิชาชีพมัคคุเทศก์นั้น ส่วนใหญ่เห็นว่าควรท างานให้มีความเป็น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ ทักษะลีลาในการพากย์ทัวร์ ความรับผิดชอบ สามารถสร้างรอยยิ้มความสนุกสนานควบคู่
กับการได้เนื้อหาสาระความรู้ระหว่างการเดินทาง และหรือมีการบริการที่เป็นเลิศ จ านวน 18 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 1 มัคคุเทศก์ที่ดีสามารถสร้างมูลค่าให้กับตัวเองได้จากการท าหน้าที่อย่างตั้งใจไม่ละเลยรายละเอียดที่ส าคัญ 
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สรุปและอภิปรายผล  
การศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มในวิชาชีพมัคคุเทศก์ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะของการสร้าง

มูลค่าเพิ่มในวิชาชีพมัคคุเทศก์ และเพื่อศึกษาวิธีการในการสร้างมูลค่าเพิ่มในวิชาชีพมัคคุเทศก์ ในส่วนของลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็น
กิจวัตรที่ท าแล้วสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในวิชาชีพมัคคุเทศก์ได้มากเป็นล าดับแรกคือการดูแลเอาใจใส่ ให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด การใส่
ใจรายละเอียด ตามความต้องการของลูกค้าให้มากกว่าที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการจดจ ารายละเอียดส่วนตัวของลูกค้า ดูแลลูกค้าอย่าง
ใกล้ชิดให้ดีที่ สุด ช่ วยเหลือทุกอย่างเท่ าที่ ท าได้  ซ่ึ งสอดคล้องกับ  งานวิจัยของ จันทิมา  ชุวานนท์ , ธญวรรณ   ก๋าค า ,                        
มลิวัลย์  สุขประเสริฐ, อรนุช ร้อยแก้ว และเพ็ญพิสุทธิ์  ศิริ. (2562). ที่ได้ศึกษาเจตคติของนักท่องเที่ยวต่อจรรยาบรรณ มัคคุเทศก์
อาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีนและวัดกัลยาณ์ ที่พบว่านักท่องเท่ียวมีเจตคติระดับมากต่อจรรยาบรรณมัคคุเทศก์อาสาสมัครในชุมชนกุฎีจีน
และวัดกัลยาณ์ในทุกประเด็นได้แก่แต่งกายเหมาะสมเรียบร้อย (𝑥 = 4.49) ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ (𝑥 = 4.44) เต็มใจให้การ
ช่วยเหลือและบริการที่มีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยว (𝑥 = 4.43) ห่วงใยในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (𝑥 = 4.43)  

ในส่วนของวิธีการปฏิบัติที่เป็นข้อแนะน าอื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในวิชาชีพมัคคุเทศก์ที่ จะท าให้บริษัทน าเที่ยวว่าจ้าง
มัคคุเทศก์หรือที่จะท าให้นักท่องเที่ยวจดจ านั้น ส่วนใหญ่เห็นว่าควรท างานให้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ 
ทักษะลีลาในการพากย์ทัวร์เรื่องเล่าที่โดนใจ สนุกสนาน มีความรับผิดชอบ สามารถสร้างรอยยิ้มความสนุกสนานควบคู่กับการได้เนื้อหา
สาระความรู้ระหว่างการเดินทาง และหรือมีการบริการที่เป็นเลิศ จ านวน 18 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 45 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล, ไกรวิน วัฒนะรัตน์ , ธิมาพร ธัญญเฉลิมและ ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์ . (2559). ที่ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการในธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ของไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน     

ที่ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการในธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ของไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนประการหนึ่งคือเร่ือง มัคคุเทศก์ควรต้องมีคุณลักษณะด้านการมีวินัย รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา  และสอดคล้องกับ
พลชัย เพชรปลอด. (2561). ที่ได้ กล่าวถึง 5 วิธีเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยเร่ืองเล่า ช่วยกระตุ้นต่อมอยากซ้ือของลูกค้า โดยกล่าวถึง การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ไม่ควรมองข้าม วิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มที่ไม่น่าเชื่อว่าได้ผลดีเยี่ยม นอกเหนือจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์
อันเลอเลิศ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ นั่นคือ “เร่ืองเล่า”อะไรควรน ามาเป็นเรื่องเล่า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้บ้าง ไม่มีสูตรตายตัว 
แล้วแต่ว่าสินค้านั้นไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่น่าสนใจ และน่าสนใจมากพอที่จะก่อให้เกิดเป็นเรื่องเล่าประจ าสินค้านั้นได้  นอกจากนี้ยั ง
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ปิยนุช  แก้วกสิ และรภัสศักย์ เหตุทอง. (2563). ที่ได้ศึกษาปัญกาการใช้ภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์ในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่ผลการศึกษาพบว่าเจ้าของบริษัทน าเท่ียวต้องการให้มัคคุเทศก์มีความรู้สามารถเล่าเร่ืองเกี่ยวกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการปฏิบัติงานของตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที ่2 มัคคุเทศก์ที่ดีสามารถสร้างมลูค่าได้โดยผ่านจากการแต่งกายที่ด ีมีเร่ืองเล่าที่สามารถสร้างบรรยากาศแห่งความรู้ควบคู่ 
            กับการสร้างความสุขสนกุสนาน 

http://cms.dru.ac.th/jspui/browse?type=author&value=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%2C+%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://cms.dru.ac.th/jspui/browse?type=author&value=%E0%B8%98%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%2C+%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3
http://cms.dru.ac.th/jspui/browse?type=author&value=%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%2C+%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90
http://cms.dru.ac.th/jspui/browse?type=author&value=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A%2C+%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://cms.dru.ac.th/jspui/browse?type=author&value=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%2C+%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4
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ภาพที่ 3 มัคคุเทศก์คอยตอบค าถามดูแลนักท่องเท่ียวอย่างใกล้ชิด ท าให้นักท่องเท่ียวรู้สึกอุ่นใจและคุ้มค่ากบัการได้มาด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
           จากผลการศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มในวิชาชีพมัคคุเทศก์พบว่า แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มในวิชาชีพ
มัคคุเทศก์ส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลจะเห็นไปในแนวทางเดียวกันคือให้ความส าคัญต่อการท าให้นักท่องเที่ยวได้รับการอ านวยความ
สะดวกสบาย ได้รับการบริการ ความเอาใจใส่ที่ดีมากกว่าประเด็นอื่น ดังนั้นมัคคุเทศก์รุ่นใหม่ หรือมัคคุเทศก์ที่ก าลั งจะเข้าสู่วิชาชีพนี้
ควรให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกๆ เนื่องจากมัคคุเทศก์รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติจนส าเร็จมาแล้ว ไม่ควรสร้างมูลค่าเพิ่มโดยค านึงถึง
การสร้างรายได้เสริมจากการพาแขกเข้าร้านขายของที่ระลึก ขายโปรแกรมทัวร์เสริมเพื่อหวังค่านายหน้าเป็นประการส าคัญ เพร าะ
สุดท้ายก็มักเกิดปัญหาอื่นตามมาอย่างที่เห็นเป็นข่าวคราวอยู่บ่อยครั้ง 

 และเนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นกลุ่มมัคคุเทศก์อาวุโสที่เคยด ารงต าแหน่ง หรือก าลังด ารงต าแหน่งใน
สมาคม มัคคุเทศก์เคยได้รับรางวัล และมัคคุเทศก์ที่เป็นนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ท าให้ผลวิจัยที่ได้อาจไม่
ครอบคลุมแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มของมัคคุเทศก์อีกหลายกลุ่ม ดังนั้นการวิจัยในหัวข้อลักษณะนี้ครั้งถัดไปควรมีกลุ่มมัคคุเทศก์ที่
ให้ข้อมูลในกลุ่มลักษณะต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการของสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบิน
ภายในประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ชาวไทยที่
ใช้บริการสายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศไทย จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม 

 ผลการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
ผู้ที่ใช้บริการของสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 -39 ปี มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป และส่วนใหญ่ใช้บริการ
ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) มากที่สุด 

  ผู้โดยสารส่วนใหญ่รับรู้ในเรื่องขอบเขตของผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครองอยู่ในระดับมาก คือ รับรู้ว่าผู้โดยสารต้องมา 
Check in ภายในเวลาที่สายการบินระบุ หรือหากไม่ระบุให้ถือว่าไม่น้อยกว่า 45 นาที และรับรู้ว่าผู้โดยสารที่ได้รับการคุ้มครองคือ 
ผู้โดยสารที่จองเท่ียวบินนั้นและได้ช าระเงินแล้ว 

ส่วนในกรณีหากสายการบินท าการบินล่าช้านั้น ผู้โดยสารส่วนใหญ่รับรู้ในระดับปานกลาง คือ กรณีหากสายการบินท าการ
บินล่าช้าเกินกว่า 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สายการบินจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ สายการบินต้องจัดอาหารและเครื่องดื่ม โทรศัพท์ 
โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) รวมถึงการได้รับค่าโดยสารคืนหากไม่ประสงค์เดินทาง 

ข้อเสนอแนะ ควรให้สายการบินแจ้งการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารตามช่องทางบนเว็บไซต์ของสายการบินและ mobile 

application เพื่อให้ผู้โดยสารรับทราบก่อนการซ้ือบัตรโดยสาร เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้โดยสารควรมีอยู่ในถามตอบของ
เว็บไซต์สายการบิน รวมถึงการแจ้งช่องทางการท าเรื่องร้องเรียน แจ้งปัญหามายังกรมการบินเรือนเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการต่อไปได้ 

ค าส าคัญ: สิทธิของผู้โดยสาร, เส้นทางบินภายในประเทศ, เท่ียวบินล่าช้า 
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ABSTRACT 
The objective was to study perception of Thai passenger using the services of domestic flight routes towards 

protection of passenger rights. The study was a quantitative research by using questionnaire with 400 samples of Thai 
passengers. 

The results showed as follows: 
Most of respondents were female at the age of 30-39 years with the education in Bachelor degree, having the 

occupation as private company employees. Most of passenger used Thai Air Asia (FD) service.  
Perception of Thai passenger using the services of domestic flight routes towards protection of passenger rights is 

high level: to check-in within the time specified by the airline or if not specified, it shall be considered no less than 45 
minutes. The moderate level of perception in case the airline is delayed for more than 2 hours but not more than 3 hours, 
the airline has to arrange food and beverages, telephone, fax, electronic mail (e-mail) and refund if passenger do not wish 
to fly. 

Suggestion: The airline should clearly information of protection of passenger rights on airline website and mobile 
application in order that passenger can read before buying a ticket. The content about protection of passenger rights should 
be available in the Q&A of airline website. Including passenger may complaint about an alleged infringement of the 
protection of passenger rights to the Department of Civil Aviation in order to investigate the facts and proceed further. 
Keywords:  Passenger Rights, Domestic Flight Routes, Flight Delay 
 

บทน า  
การขนส่งทางอากาศ นับว่าเป็นรูปแบบการเดินทางที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้นกว่าในอดีต สืบเนื่องมาจาก

วิวัฒนาการทางด้านการคมนาคมและด้านเทคโนโลยี ท าให้เกิดการแข่งขันของธุรกิจการขนส่งทุกรูปแบบ รวมถึงการขนส่งทางอากาศ 
ธุรกิจบริการขนส่งทางอากาศหรือสายการบินต่างๆ เริ่มปรับตัวและพัฒนาการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักเดินทาง
ระหว่างประเทศและภายในประเทศ ท าให้นักเดินทางหรือประชาชนสามารถเลือกใช้บริการการขนส่งได้หลายรูปแบบตามความต้องการ
ของตนเองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเลือกรูปแบบการเดินทางให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบขึ้น จึงเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ธุรกิจการขนส่งทางอากาศได้ปรับกลยุทธ์การตลาดโดยการเจาะกลุ่มการเดินทางภายในประเทศมากขึ้น และตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง นอกจากนี้ยังท าให้เกิดสายการบินต้นทุนต่ าเพิ่มขึ้น ท าให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง
ภายในประเทศ 

ประเทศไทยมีผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ สายการบินภายในประเทศ ได้แก่ สายการบินไทย นกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย 
บางกอกแอร์เวย์ ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยสไมล์ และไทเกอร์แอร์ จากที่กล่าวมาท าให้การเดินทางภายในประเทศไทยด้วยรูปแบบการ
เดินทางทางอากาศ จึงเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะสะดวกสบาย ประหยัดเวลา และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง รวมถึงการท ารายการส่งเสริมการ
ขายของสายการบินต่างๆ จึงท าให้ใครๆ ก็บินได้  

หากผู้โดยสารมีการรับรู้ในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจ า
ภายในประเทศ  จะสามารถลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการบริการได้ ทั้งนี้ผู้ให้บริการสายการบินภายในประ เทศต่างๆ ย่อมตระหนักถึง
คุณภาพการบริการและมีระบบการบริหารจัดการแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีหากเกิดปัญหาในด้านความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารของตน 
ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบด้านลบต่อภาพลักษณ์ของสายการบินได้ ดังนั้นการศึกษาการรับรู้ของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการของสายการ
บินที่ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร จักเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการสายการบินก าหนด
แนวทางในการส่งเสริมการรับรู้ของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการของสายการบินที่ใหบ้ริการเที่ยวบินภายในประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิทธิของผู้โดยสารต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
ศึกษาระดับการรับรู้ของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการของสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเกี่ยวกับการ

คุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร 
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การทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดเกี่ยวกับกับการรับรู้ 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2540: 40-41) ได้กล่าวถึง การรับรู้ (Perception) คือ กระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรร การ

จัดระเบียบ และการตีความหมายข้อมูลเพื่อที่จะสร้างงภาพที่มีความหมายของโลก (Belch and Belch. 1990) หรืออาจหมายถึง 
กระบวนการของความเข้าใจ (การเปิดรับ) ของบุคคลที่มีต่อโลกที่เขาอาศัยอยู่ จากความหมายนี้ การรับรู้เป็นกระบวนการของแต่ละ
บุคคลซ่ึงขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน เช่น ความเชื่อ ประสบการณ์ ความจ าเป็น และอารมณ์เช่นเดียวกับลักษณะภายนอกของสิ่งกระตุ้นการ
รับรู้ การรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การได้เห็น ได้กลิ่น ได้ยิน ได้รสชาติ และได้รู้สึก ซ่ึงแต่ละธุรกิจจะสื่อให้
ผู้บริโภครับรู้ต้องอาศัยการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ 

ในขณะที่ ฉัตราพร  เสมอใจ (2550: 66) ได้กล่าวว่า การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการที่บุคคลแปลความจากสิ่งที่
สัมผัส โดยผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ และตีความเป็นข้อมูลตามความสามารถและประสบการณ์แต่ละบุคคล ซ่ึงการรับรู้คือกระบวนการ
ที่ผู้บริโภคเลือก จัดการ และแปลความปัจจัยน าเข้าในการสร้างภาพที่มีความหมายของโลกสัมผัสสิ่งใดๆ ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ คือ 
ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส และความรู้สึกทางจิตใจท าการสรุปและตีความหมายของสิ่งที่สัมผัสนั้นๆ เพื่อที่จะสร้างภาพในสมองให้
เป็นภาพที่มีความหมายหรือมีความสอดคล้องกับความทรงจ าเดิมและส่งผลให้เกิดการกระท าที่ตอบสนองต่อการรับรู้ที่เกิดขึ้นเหล่านั้น 
โดยการรับรู้จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานความคิด ความรู้สึก และสภาพแวดล้อมของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะไม่สามารถเปิดรับข้อมูลทั้งหมด แต่จะ
เลือกรับรู้หรือเปิดรับข้อมูลเท่าที่ศักยภาพในการรับรู้ของแต่ละคนจะท าได้เท่านั้น 

 
2. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจ า

ภายในประเทศ พ.ศ. 2553 
มาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจ าภายในประเทศไว้ในเง่ือนไข

ประกอบใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบประจ าของไทยทุกราย ทั้งที่ได้รับใบอนุญาตในปัจจุบันและใน
อนาคต เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการยึดถือและปฏิบัติตาม โดยมีขอบเขตดังนี้ 

ผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางบินประจ าภายในประเทศ ซ่ึงได้ส ารองที่นั่งส าหรับเท่ียวบินนั้นและได้ช าระค่าบัตรโดยสารแล้ว 
ผู้โดยสารได้มาแสดงตนเพื่อการขึ้นเครื่อง (Check In) ภายในเวลาที่สายการบินระบุไว้หากสายการบินไม่ได้ระบุเวลาไว้ให้ถือว่าไม่น้อย
กว่า 45 นาที ก่อนเวลาที่ระบุไว้ในตารางการบินที่ประกาศ 

กรณีเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สายการบินต้องจัดอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารตามความ
เหมาะสมกับระยะเวลาที่รอขึ้นเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ เช่น 
โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น เมื่อผู้โดยสารไม่ประสงค์เดินทางต่อไปให้สายการบินคืนเงินค่าโดยสารและ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มตามจ านวน 

กรณีล่าช้าเกินกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สายการบินต้องจัดอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสม 
จัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เสนอให้ผู้โดยสารเลือกระหว่างรับเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ถูกเรียก
เก็บคืนเต็มตามจ านวนที่ช าระ เปลี่ยนแปลงเท่ียวบินเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสารหรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่น
ที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมโดยเร็วที่สุดภายในวันเดียวกันวันถัดไป หรือวันอื่นตามความสมัครใจของผู้โดยสาร หรือ เดินทาง
โดยการขนส่งทางอื่นที่เหมาะสมเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมาย
ปลายทางเดิมตามความประสงค์ของผู้โดยสารโดยเร็วที่สุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใดๆ 

กรณีล่าช้าเกินกว่า 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง สายการบินต้องปฏิบัติต่อผู้โดยสารเช่นเดียวกับกรณีล่าช้าเกินกว่า 3 ชั่วโมง 
แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง และช าระค่าชดเชยเป็นเงินสดจ านวน 600บาท ให้แก่ผู้โดยสารทันทีก่อนที่ผู้โดยสารจะออกเดินทางไปยังจุดหมาย
ปลายทาง 

3. งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 กรรนภัทร กันแก้ว (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารกับการบริการสายการบิน : 
กรณีศึกษาสายการบินที่ให้บริการบริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สายการบินโดยใช้ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านความปลอดภัย ตารางบินที่มีให้เลือกหลายเที่ยวบิน ที่นั่งที่กว้า งขวางสะดวกสบาย 
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ราคาที่เหมาะสมกับเส้นทางบิน การส่งมอบสัมภาระที่รวดเร็ว ความสะดวกในการจองตั๋วโดยสาร ความสุภาพเรียบร้อย และความเป็น
มืออาชีพของพนักงานในการแก้ไขปัญหา 
 พัชรพล เชาวพงษ์ (2559) ศึกษาวิจัยในหัวข้อ การศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่สัมพันธ์กับการตัด สินใจซ้ือบัตร
โดยสารสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ส ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการสื่อสารการตลาด ด้านการโฆษณา ด้านการใช้เครือข่ายสื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ส แต่ปัจจัยการสื่อสารการตลาด 
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการขายโดยบุคคล และด้านการส่งเสริมการขาย ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือบัตรโดยสาร
เครื่องบินของสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ส 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ใช้บริการสายการบินในเส้นทางประจ าภายในประเทศ 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัยสร้างแบบสอบขึ้นจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ แบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ส่วน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุระดับ
การศึกษา และอาชีพ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ใช้มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal scale)  

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับการรับรู้เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย
ในเส้นทางบินประจ าภายในประเทศ 

3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ผู้วิจัยมีการทดสอบความตรง (Validity)  และความเที่ยง (Reliability) ของ

เครื่องมือในการวิจัยดังนี้ 
3.1. การทดสอบความตรง (Validity) น าแบบสอบถามไปหาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยให้

ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเช่ียวชาญเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ เพื่อขอค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ในงานวิจัยนี้  โดยการเลือกเฉพาะค าถามที่มีความตรงแล้วไปท าการทดสอบก่อนเก็บข้อ มูลจริงเป็นการหาค่าความ
น่าเช่ือถือของแบบสอบถาม 

 3.2.  การทดสอบความเท่ียง (Reliability) โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปท าการทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจริง   

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary)  ดังนี้ 

  4.1.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจาการศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎี หนังสือ บทความ 
แนวความคิด งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องและสืบค้นจากเว็บไซด์ต่างๆ เพื่อประกอบการท าวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลได้ซ่ึงน ามาสร้าง
แบบสอบถาม 

  4.2.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยได้วางแผนการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) ซ่ึงเป็นผู้ใช้บริการชาวไทยที่เดินทางโดยเครื่องบินของสายการบินของไทยในเส้นทางภายในประเทศ จ านวน 
400 คน  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยน าข้อมูลลงรหัสเพื่อประมวลผลข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติมาใช้เพื่อ
ค านวณหาค่าสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ก าหนดให้ความแตกต่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงผู้วิจัยได้ ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ส าหรับค่าเฉลี่ย (Means) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้อธิบายข้อมูลที่มี
ลักษณะ Interval Scale  คือ ระดับการรับรู้เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจ า
ภายในประเทศ 
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ผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละ  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

ชาย 128 32.0 

หญิง 272 68.0 

2. อายุ   

ต่ ากว่า 20 ป ี   7 1.8 

20-29 ปี 120 30.0 

30-39 ปี 156 39.0 

40-49 ปี   90 22.5 

50-59 ปี 18 4.5 

60 ปีขึ้นไป 9 2.3 

3. ระดับการศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี 19 4.8 

ปริญญาตร ี 270 67.5 

ปริญญาโท 96 24.0 

ปริญญาเอก 15 3.8 

4. อาชีพ   

นักเรียน/นักศึกษา    62 15.5 

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 85 21.3 

พนักงานบริษัทเอกชน 138 34.5 

อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว                                                    115 28.7 

 

ตามตารางที่ 1  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการของสายการบินที่ให้บริการเท่ียวบิน
ภายในประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย 
คือ เพศหญิง จ านวน 272 คน  คิดเป็นร้อยละ 68 และเปน็เพศชายจ านวน 128 คน  คิดเป็นร้อยละ 32 อายุ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
30 – 39  ปี จ านวน 156 คน คิดเป็น ร้อยละ 39 รองลงมา อายุอยู่ระหว่าง 20-29 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30 อายุระหว่าง 
40-49 ปี  จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5  อายุระหว่าง 50 – 59 ปี จ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.5 อายุระหว่าง 60 ปีขึ้นไป 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 และอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 270 คน  คิดเป็นร้อยละ 67.5  รองลงมามีระดับปริญญาโท จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24 การศึกษา
ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  จ านวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.8 และการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 อาชีพ 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมามีอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว จ านวน 115 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 ประกอบอาชีพรับราชการหรือพนักงานของรัฐ จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 และเป็นนักเรียนหรือ
นักศึกษา จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 
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ตารางที่ 2  จ านวนและร้อยละ สายการบินที่ให้บริการในเส้นทางบินภายในประเทศไทยที่ผู้โดยสารใช้บริการ 
 

สายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้บริการเป็นประจ า จ านวน (คน) ร้อยละ 

สายการบินไทย (TG)                  73 18.3 

สายการบินไทย แอร์เอเชีย (FD) 191 47.8 

สายการบินนกแอร์ (DD) 65 16.3 

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) 20 5.0 

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) 36 9.0 

สายการบินไทยสไมล์ (WE) 14 3.5 

สายการบินโอเรียนไทย (OX) 0 0.0 

สายการบินกานต์แอร์ (K8)             0 0.0 

สายการบินไทเกอร์แอร์ (TR) 1 0.3 

 

ตามตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์จ านวนและร้อยละพฤติกรรม การใช้บริการสายการบินในเส้นทางบินภายในประเทศไทย 
ผลการศึกษา พบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่ใช้บริการของสายการบินไทย แอร์เอเชีย (FD) จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมา 
คือ สายการบินไทย (TG) จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 สายการบินนกแอร์ (DD) จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 สายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 สายการบิน
ไทยสไมล์ (WE) จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และสายการบินไทเกอร์แอร์ (TR) จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการรับรู้เรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารใช้บริการของสายการบินที่ให้บริการ    
 เท่ียวบินภายในประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร ด้านขอบเขตของผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง 

 

ขอบเขตของผู้โดยสารที่ไดร้ับความคุ้มครอง 
ระดับการรับรู ้

𝑥 S.D. แปลผล 
- ผู้โดยสารที่ได้รับการคุ้มครอง คือ ผู้โดยสารที่จองเท่ียวบินนั้นและได้ช าระ

เงินแล้ว  
3.97 1.05 มาก 

- ผู้โดยสารที่มา Check in ภายในเวลาที่สายการบินระบุหรือหากไม่ระบุให้
ถือว่าไม่น้อยกว่า 45 นาที 

4.05 0.96 มาก 

 

ตามตารางที่ 3  ระดับความรู้ความเข้าใจเร่ือง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการของสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในด้านขอบเขตของผู้โดยสารที่ได้รับการคุ้มครอง ผลการศึกษา พบว่า ผู้โดยสารมีระดับความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับ
มาก ในเร่ืองขอบเขตของผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง ในหัวข้อ ผู้โดยสารที่มา Check in ภายในเวลาที่สายการบินระบุ หรือหากไม่
ระบุให้ถือว่าไม่น้อยกว่า 45 นาที และ ผู้โดยสารที่ได้รับการคุ้มครองคือผู้โดยสารที่จองเท่ียวบินนั้นและได้ช าระเงินแล้ว โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.05 และ 3.97 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการรับรู้เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการของสายการบินที่ให้บริการ 

              เท่ียวบินภายในประเทศ กรณีเท่ียวบินล่าช้า ผู้โดยสารจะได้รับการปฏิบัติจากสายการบิน 
 

กรณีเที่ยวบินล่าชา้ ผู้โดยสารจะไดร้ับการปฏบิัติจากสายการบิน 
ระดับการรับรู ้

 S.D. แปลผล 

กรณีล่าชา้เกินกว่า 2 ชั่วโมง แต่ไมเ่กิน 3 ชั่วโมง 

- สายการบินต้องจัดอาหารและเครื่องดื่ม โทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail 3.35 1.28 ปานกลาง 

- ได้รับค่าโดยสารคืน หากไม่ประสงค์เดินทาง 3.09 1.35 ปานกลาง 

กรณีล่าชา้เกินกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไมเ่กิน 5 ชั่วโมง 

- สายการบินต้องจัดอาหารและเครื่องดื่ม โทรศัพท์ โทรสาร และe-mail 3.44 1.33 มาก 

- ได้รับค่าโดยสารคืน หรือเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเดินทางโดยการขนส่งทางอื่น 3.37 1.36 ปานกลาง 

กรณีล่าชา้เกินกว่า 5 ชั่วโมง แต่ไมเ่กิน 6 ชั่วโมง 

- สายการบินต้องจัดอาหารและเครื่องดื่ม โทรศัพท์ โทรสาร และe-mail 3.47 1.37 มาก 

- ได้รับค่าโดยสารคืน หรือเปลี่ยนเท่ียวบนิ หรือเดินทางโดยการขนส่งทาง
อื่น และได้รับเงินชดเชยเป็นเงินสด 600 บาท เว้นแต่สายการบินพิสจูน์
ได้ว่าเท่ียวบินลา่ช้าด้วยเหตุสุดวิสัย 

3.28 1.39 ปานกลาง 

กรณีล่าชา้เกินกว่า 6 ชั่วโมง 

- สายการบินต้องปฏิบัติต่อผูโ้ดยสารเช่นเดียวกับมาตรการในเร่ืองการ
ยกเลิกเท่ียวบิน 

3.45 1.43 มาก 

 

ตามตารางที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า ผู้โดยสารมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง กรณีหากสายการบินท าการบินล่าช้าเกิน
กว่า 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สายการบินจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ สายการบินต้องจัดอาหารและเครื่องดื่ม โทรศัพท์ โทรสารและ e-mail 
และได้รับค่าโดยสารคืน หากไม่ประสงค์เดินทาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.39 และ 3.09 ตามล าดับ กรณีล่าช้าเกินกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 
ชั่วโมง ผู้โดยสารมีระดับการรับรู้อยู่ระดับมากในหัวข้อสายการบินต้องจัดอาหารและเครื่องดื่ม โทรศัพท์ โทรสารและ e-mail 3.44 ส่วน
หัวข้อ ผู้โดยสารจะได้รับค่าโดยสารคืน หรือเปลี่ยนเท่ียวบิน หรือเดินทางโดยการขนส่งทางอื่น ผู้โดยสารมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับปาน

กลาง ( X 3.37) ส าหรับกรณีล่าช้าเกินกว่า 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง หัวข้อที่ผู้โดยสารมีระดับความรู้ความเข้าใจมาก คือ สายการบิน
ต้องจัดอาหารและเครื่องดื่ม โทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail ค่าเฉลี่ย 3.47 นอกจากนี้ผู้โดยสารมีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง 
ในหัวข้อการได้รับค่าโดยสารคืน หรือเปลี่ยนเท่ียวบิน หรือเดินทางโดยการขนส่งทางอื่น ค่าเฉลี่ย 3.28 ตามล าดับ นอกจากนี้ กรณีล่าช้า
เกินกว่า 6 ชั่วโมง  ผู้โดยสารมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากในหัวข้อ สายการบินต้องปฏิบัติต่อผู้โดยสารเช่นเดียวกับมาตรการในเร่ือง
การยกเลิกเท่ียวบิน ค่าเฉลี่ย 3.45 
 

 สรุปและอภิปรายผล  
 ผู้ใช้บริการสายการบินในเส้นทางประจ าภายในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 30-39 ปี  

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ผู้โดยสารมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก ในเรื่อง
ขอบเขตของผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง ในหัวข้อผู้โดยสารที่มา Check in ภายในเวลาที่สายการบินระบุ หรือหากไม่ระบุให้ถือว่าไม่
น้อยกว่า 45 นาที และ ผู้โดยสารที่ได้รับการคุ้มครองคือผู้โดยสารที่จองเท่ียวบินนั้นและได้ช าระเงินแล้ว ผู้โดยสารมีระดับการรับรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง กรณีหากสายการบินท าการบินล่าช้าเกินกว่า 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สายการบินจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ สายการบิน
ต้องจัดอาหารและเครื่องดื่ม โทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail และ ได้รับค่าโดยสารคืน หากไม่ประสงค์เดินทาง และในกรณีล่าช้าเกินกว่า 
3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง ผู้โดยสารมีระดับการรับรู้ระดับมาก ในหัวข้อสายการบินต้องจัดอาหารและเครื่องดื่ม โทรศัพท์ โทรสาร 
และ e-mail ส่วนผู้โดยสารจะได้รับค่าโดยสารคืน หรือเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเดินทางโดยการขนส่งทางอื่น ส าหรับกรณีล่าช้าเกินกว่า     

x
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5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง หัวข้อที่ผู้โดยสารมีระดับการรับรู้มาก คือ สายการบินต้องจัดอาหารและเครื่องดื่ม โทรศัพท์ โทรสาร และ 
e-mail นอกจากนี้ผู้โดยสารมีการรับรู้ในระดับปานกลางเรื่องการได้รับค่าโดยสารคืน หรือเปลี่ยนเท่ียวบิน หรือเดินทางโดยการขนส่ง
ทางอื่น ตามล าดับ นอกจากนี้ กรณีล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมง  ผู้โดยสารมีระดับการรับรู้ในระดับมาก คือ สายการบินต้องปฏิบัติต่อ
ผู้โดยสารเช่นเดียวกับมาตรการในเร่ืองการยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงใกล้เคียงกับพัชรพล เชาวพงษ์ (2559) กล่าวว่าปัจจัยการสื่อสารการตลาด 
ด้านการโฆษณา ด้านการใช้เครือข่ายสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินเจ็ท 
แอร์เวย์ส เช่นเดียวกับ Stopka (2014) ได้เสนอว่าผู้โดยสารมีต้องการใช้ mobile application เพื่อต้องการทราบความเคลื่อนไหวของ
การขนส่งสาธารณะแบบ door to door แต่กระนั้นก็ตาม กรรนภัทร กันแก้ว (2555) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สายการ
บินโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่  ปัจจัยทางด้านความปลอดภัย ตารางบินที่มีให้เลือก ที่นั่งที่กว้างขวาง
สะดวกสบาย ราคาที่เหมาะสมกับเส้นทางบิน การส่งมอบสัมภาระที่รวดเร็ว ความสะดวกในการจองตั๋วโดยสาร ความสุภาพเรียบร้อย 
และความเป็นมืออาชีพของพนักงานในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้เพื่อการด าเนินธุรกิจสายการบินที่มองโดยรอบของการบริการควรจะให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจ าภายในประเทศ และหากมีการ
ร้องเรียน สามารถร้องเรียนมายังกรมการบินพลเรือนเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับอนันต์ไชย  
ศักดิ์เดชยนต์ (2553) ได้เสนอแนะให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลตามประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสาย
การบินของไทยในเส้นทางบินประจ าภายในประเทศ เช่น ในประเทศสหราชอาณาจักรได้มีการจัดตั้งสภาผู้ใช้การขนส่งทางอากาศ 
ภายใต้การก ากับดูแลโดยองค์กรการบินพลเรือนแห่งสหราชอาณาจักร หรือในประเทศสหรัฐอเมริกามีการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วย
การคุ้มครองผู้โดยสารเครื่องบิน ดังที่ Steer Davies Gleave (2010) ได้กล่าวว่าประสิทธิภาพของการเรียกร้องที่ด าเนินการโดย
ผู้ประกอบการสายการบินอาจขึ้นอยู่กับนโยบายของหน่วยงานทางการบินพลเรือนของประเทศ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผู้ให้บริการสายการบินที่ประกอบธุรกิจให้บริการการบินในเส้นทางการบินภานในประเทศ ควรแจ้งรายละเอียดการคุ้มครอง

สิทธิของผู้โดยสารตามช่องทางบนเว็บไซต์ของสายการบินและ mobile application เพื่อให้ผู้โดยสารรับทราบก่อนการซ้ือบัตรโดยสาร 
ส่วนเนื้อหาสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้โดยสารควรจัดให้มีอยู่ในหน้าการถามตอบของเว็บไซต์สายการบิน รวมถึงการแจ้ง
ช่องทางการท าเรื่องร้องเรียน แจ้งปัญหามายังกรมการบินเรือนเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการต่อไปได้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั้งถัดไป 

นักศึกษาหรือหน่วยงานวิจัยที่มีความสนใจในด้านงานสายการบิน คุณภาพการให้บริการ การร้องเรียนปัญหาจากผู้โดยสาร
ในด้านสิทธิของผู้โดยสาร จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นแนวทางการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารใน
เส้นทางระหว่างประเทศที่เป็นเส้นทางบินเข้าออกประเทศไทย 
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การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยววัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 
A STUDY OF THE BEHAVIOR OF TOURISTS TRAVELING TO WAT TRIMITR 

WITTHAYARAM WORAWIHARN. 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษา  

คือ 1)เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมายังวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมายังวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 3) เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 4)เพื่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อวัดไตรมิตรวิทยาราม 5)เพื่อเสนอแนวทางการจัดการของวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
โดยมีการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าการประมวลผล โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาและเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่าการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังวัดไตรมิตร จาก
การศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงได้แก่ เดินทางมาจากภูมิภาคในกรุงเทพมหานครเป็นจ านวนมากที่สุด โดยโดยสารรถประจ า
ทางมายังวัดเป็นยานพาหนะที่ใช้เดินทางมามากที่สุด และส่วนมากจะมากับพวกกลุ่มเพื่อนเพื่อมาท าบุญและท่องเท่ียว โดยใช้เวลาอยู่ใน
วัดประมาณไม่เกิน 1 ชั่วโมง  
ค าส าคัญ: วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร, พฤติกรรมของนักทอ่งเที่ยว, ความพึงพอใจ, นักท่องเที่ยว 
 

ABSTRACT 
       A study of the behavior of tourists traveling to Wat Trimitr Witthayaram Worawiharn.  This research aims to                

1)  To study general information of tourists.  Arrive at Wat Trimitr Witthayaram Worawiharn 2)  To study the behavior of 
tourists traveling to Wat Trimitr Witthayaram Worawiharn.  3)  To study tourists' satisfaction in Wat Trimitr Witthayaram 
Worawiharn.  4)  To study the composition and environment of Wat Trimitr Witthayaram Worawiharn.  5)  to propose the 
management of Wat Trimitr Witthayaram Worawiharn to promote tourism. 400 samples were collected from the sample. 
The collected data were processed using descriptive and inferential statistics. The results are found that most of the tourists 
are from Bangkok who mainly took a bus with their friend in order to make a merits and travel. They spent around 1 hour in 
the temple.   

Keywords: Wat Trimitr Witthayaram Worawiharn, Tourist behavior, Satisfaction, domestic tourism, tourist 
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บทน า  
 ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมท่องเท่ียวได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของโลกไปแล้ว 
เป็นที่ยอมรับกันว่าเกือบจะทุกประเทศในโลกนี้ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ เจริญเติบโตจนกลายมาเป็นสินค้าหลักในระบบการค้า
ระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว และในหลายประเทศ 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอยู่ในระดับที่   1-3ของ 10อันดับแรกในอุตสาหกรรมส าคัญของ
ประเทศนั้น ๆ อีกด้วยข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของ อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย ซ่ึงในรอบทศวรรษที่ผ่านมา
รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่ในล าดับ  1 หรือ 2 มาโดยตลอด เมื่อเปรียบเทียบกบรายได้จากการส่งสินค้าออกอื่น ๆ การ
ท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทย ที่สามารถท ารายได้ให้กับประเทศในล าดับต้นๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจหลายประการ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา ภาคการท่องเที่ยวถือเป็นภาคเดียวที่ยังมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง  จ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขยายตัว ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม ปีที่แล้ว โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีนและมาเลเซีย 
ขณะที่จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติในปี 2560  มีจ านวน 35 ,381,210  คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.77 ของปี 2559 รวมรายได้ ของปี2560 
เท่ากับ 1,824,042.35 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.66 ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณการเริ่มต้นที่ดีของการท่องเที่ยวไทย (กระทรวง    
การท่องเท่ียวและกีฬา http://www.mots.go.th, access online 20/03/2018) 

การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพื่อสราญใจ การบริหารงานธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ส่วน Tourist หมายถึง 
นักท่องเท่ียว ผู้ที่เดินทางจากอีกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เพื่อใฝ่หาสุขารมณ์หรือเพื่อความรู้ทางวัฒนธรรมแล้วกลับมา ณ จุดเร่ิมต้น ค า
ว่า “การท่องเท่ียว” จึงเป็นค าที่มีความหมายกว้าง มิได้มีความหมายเพียงการเดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนาน
เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเคลื่อนย้ายประชากรจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง รวมทั้งการเดินทาง ภายในประเทศและเดินทางระหว่าง
ประเทศ การท่องเที่ยวจึงเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ได้รับความรู้ ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ในปัจจุบันการท่องเที่ยวจึงเป็นธุรกิจที่กว้างขวาง ความหมายของการท่องเที่ยวนั้นอาจสรุปได้ในเง่ือนไข 3 
ประการ คือ ประการแรก ต้องเดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัยไปยังที่อื่นชั่วคราว ประการที่สอง ต้องเดินทางไปด้วยความสมัครใจ และ
ประการสุดท้ายเดินทางด้วยจุดมุ่งหมายใด ๆก็ได้ ที่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552) ซ่ึงปัจจัยของ
การท่องเท่ียว แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 1 . สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) หมายถึง สิ่งที่สามารถดึงดูดหรือโน้มน้าวใจให้เกิดความสนใจปรารถนาที่จะไป
ท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ที่นักท่องเท่ียวไปเยือนจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวเป็นส าคัญ ในแหล่งท่องเท่ียว
จะมีจุดที่เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว จุดหนึ่งหรือหลายจุดก็ได้ ถ้ามีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวหลายจุด แหล่งท่องเท่ียวนั้นจะมี
นักท่องเที่ยวและสนใจนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันมาก 

  สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

   1.1 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มา (Natural Attraction Factors) คือ ความงามตามธรรมชาติที่สามารถ
ดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไปเที่ยวในพื้นที่นั้น เช่น หาดทรายที่สวยงาม สภาพป่า และชีวิตสัตว์ป่า เป็นต้น 

   1.2 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Historical and Cultural Attraction Factors) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
แล้วสามารถดึงดูดใจให้มนุษย์ไปเยือนหรือไปท่องเท่ียวยังพื้นที่นั้น เช่น สิ่งก่อสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรม ได้แก่ วัด วัง เมืองโบราณ เป็น
ต้น วิถีชีวิตจากการกระท าของคน เช่น ตลาดน้ า ก็เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวที่มนุษย์ท าให้เกิดขึ้นมา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่
คนเราสร้างขึ้นมา เช่น การแข่งกีฬา การแสดง การจัดเทศกาล เช่น งานเทศกาลอาหาร งานเทศกาลผลไม้ เป็นต้น 

2 สิ่งอ านวยความสะดวก (Facility) หมายถึง สิ่งต่างๆที่รองรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อท าให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปได้
ด้วยความสะดวกสบายที่ส าคัญมากที่สุดคือ เรื่องที่พักแรมไม่ว่าจะเป็นที่พักในรูปแบบโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล เกสท์เฮ้าส์ สิ่งส าคัญ
อันดับรองลงมา คือ การบริโภคจึงต้องมีร้านอาหารบริการส าหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนข่าวสารข้อมูลเพื่อการเดินทางไว้บริการ
นักท่องเที่ยว 

3 การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง การไปถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้ คือ ต้องมีการคมนาคมขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นอย่างสะดวกปัจจัยในการเลือกสถานที่ท่องเท่ียวของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไปตามความพึงพอใจหรือความ
ต้องการที่จะได้รับจาการไปท่องเที่ยว โดยที่บางคนต้องการไปท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเดียวแต่บางคนอาจจะต้องการความ
สะดวกสบายในเรื่องของที่พักหรืออาหารเป็นต้น 
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การท่องเที่ยวจึงเป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว 
(Tourism Resource) บริการท่องเท่ียว (Tourism Service) และการตลาด การท่องเท่ียว (Tourism Market of Tourist) แต่องค์ประกอบ
ย่อยๆที่มีความสัมพันธ์กัน เป็นเหตุและผลซ่ึงกันและกัน ความแตกต่างของแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยวจึงอยู่ที่ความแตกต่างใน
องค์ประกอบย่อยและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นเอง (อรนุช ศิลป์มณีพันธ์,2547)  

จากทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้ง 3 ประเภท นักท่องเที่ยวสามารถเลือกท่องเที่ยวได้ตามความสนใจและส าหรับวัดไตรมิตร
วิทยารามวรวิหารซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประเภท ศาสนสถาน ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์ ที่นักท่องเท่ียวให้ความสนใจไปเยี่ยมชม เพราะสามารถเข้าถึงแหล่งได้ง่ายและความเก่าแก่และโบราณอย่างมากอีกแห่ง 
โดยมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของชาวไทยอย่างมาก  วัดไตรมิตรวิทยาราม ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพไทย -จีน แขวงตลาดน้อย เขตสัม
พันธวงศ์ เป็นวัดโบราณอยู่ในที่ลุ่มพระอารามเป็นเรือนไม้ มีชื่อเดิมว่า “วัดสามจีน” เข้าใจกันว่า ชาวจีน 3 คนร่วมกันสร้างพระอาราม
เพื่อเป็นวิหารทานการบุญ  

ในปีพุทธศักราช 2477 พระมหากิ๊ม สุวรรณชาต ผู้รักษาการในหน้าที่เจ้าอาวาสเป็นผู้ริเริ่มปรับปรุงวัด ต่อมาในปี
พุทธศักราช 2480 ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมให้ปรับปรุงสภาพวัดให้ดีขึ้น ปีพุทธศักราช 2482 พ่อค้าประชาชน คณะครูและ
นักเรียน ได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนนามใหม่ เป็นชื่อ วัดไตรมิตรวิทยาราม ซ่ึงมีความหมายว่า เพื่อน 3 คนร่วมกันสร้างวัดนี้ 
ประกอบกับวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมและโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยของรัฐบาลอยู่ภายในบริเวณของวัด 

 สิ่งส าคัญของวัด คือ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพ่อทองค า) เป็นพระพุทธรูปทองค าที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการ
บันทึกในหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ พระพุทธรูปทองค าองค์นี้มีหน้าตั้งกว้าง 3.01 เมตร สูง 3.91 เมตร องค์พระสามารถถอดได้ 9 
องค์ จากฐานองค์พระขึ้นไปเนื้อทองบริสุทธิ์ 40% พระพักตร์มีเนื้อทอง 80% ส่วนพระเกศมีน้ าหนัก 45 กิโลกรัม เป็นเนื้อทองบริสุทธิ์ 
99.99% 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะศึกษาเกี่ยวกบพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาว่านักท่องเที่ยวเที่ยวมีพฤติกรรมอย่างไรในการมาท่องเท่ียว วัดไตรมิตรให้นักท่องเท่ียวเดินทางมา
ท่องเที่ยวที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารอีกและศึกษาวาปัจจยัด้านใดที่นักท่องเท่ียวเท่ียวเห็นควรในการปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อ
น าผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวของวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ให้เป็นที่นิยมแพร่หลายไปในวงกว้างขึ้นอีก รวมทั้ง
เพื่อให้เกิดการท่องเท่ียวที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. การศึกษาพฤติกรรมของนักทอ่งเที่ยวที่เดินทางมายังวัดไตรมิตร 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ในการวิจยัครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการศึกษา ผลงานแนวคิดทฤษฎีทีห่ลากหลาย ดังนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวที่จัดแบ่งตามสากล คือ การท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourism) 

และกลุ่มนักท่องเท่ียวเข้ามาในประเทศ (Inbound Tourism) โดยศึกษานักท่องเท่ียวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน       
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้นแหล่งท่องเที่ยวต้องมีองค์ประกอบ        
ที่ส าคัญ 3 ประการหรือ 3As (Davidson,1995 : 4) ได้แก่ 
     1.1 สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งดึงดูดใจเกิดจากสถานที่ (Sites) และเหตุการณ์ (Event) สถานที่อาจเกิดจากธรรมชาติ
สร้าง หรือมนุษย์สร้างขึ้นแต่เหตุการณ์ที่น่าประทับใจเกิดจากมนุษย์สร้างเพียงอย่างเดียว 

     1.2. สิ่งอ านวยความสะดวก (Comfort) ความสะดวกสบายท าให้นักท่องเท่ียว หรือคนเดินทางเข้าไปถึงสถานที่ได้รวดเร็ว
ปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานในการผลิต 

(Infrastructure) เช่น ระบบขนส่ง ระบบการสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ ยว 
นอกจากนี้สิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก โรงพยาบาล ฯลฯ ตลอดจนระบบการก าจัดของเสียก็เป็น
สิ่งจ าเป็นที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไปกับแหล่งท่องเท่ียว 
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     1.3. การเข้าถึง (Accessibility) การเข้าไปถึงแหล่งท่องเท่ียวต้องมีระบบขนส่ง (Transportation) ซ่ึงประกอบด้วย เส้นทาง 
(Route) พาหนะ (The Vehicle) สถานี(station)และผู้ประกอบการ (Investor) การขนส่งมีวัตถุประสงค์ในการล าเลียงคนและสิ่งของ ไป
ยังจุดหมายปลายทางโดยผ่านเส้นทางหรือท่อล าเลียง 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

 พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่สิ่งมีชีวิตกระท าและบุคคลอื่นสามารถสังเกตได้หรือใช้เครื่องมือวัดได้ นอกจากนี้
พฤติกรรมมิได้มีความหมายเฉพาะแต่การแสดงออกทางด้านร่างกายภายนอกอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงกิจกรรมภายในอันได้แก่ความรู้สึก
อยากด้วย (โสภา ชูพิกุลชัย.2521:1) 

 พฤติกรรม หมายถึง การกระท าของมนุษย์ ไม่ว่าการกระท านั้นจะเป็นการกระท าโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว และไม่ว่าคนอื่นจะ
สังเกตการณ์กระท านั้นได้หรือไม่ได้ก็ตาม การพูด การเดิน การกระพริบตา การได้ยิน การเข้าใจ การรู้สึกโกรธและการคิดต่างก็เป็น
พฤติกรรมทั้งนั้น (ชัยพร วิชชาวุธ.2523:1) 

               พฤติกรรมการท่องเท่ียวที่ส าคัญได้แก่ พฤติกรรมการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยว การพักแรมและอื่น ๆ 
เป็นต้น ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้คือ 1.วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเท่ียว 2.พาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเท่ียว 3.ลักษณะ
ของการเดินทางท่องเที่ยว 4.สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว 5.ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 6.ลักษณะของการพักแรม 7.ค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยว 8.ลักษณะของการใช่จ่ายเงิน 

 สรุปได้ว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หมายถึง การกระท าของนักท่องเที่ยวที่ท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือแสดงท่าทางความ
ต้องการออกมาหรือเป็นการกระท าที่แสดงออกมาเพื่อน าไปสู่การเดินทาง รูปแบบการเดินทาง และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตัวนักท่องเที่ยวนั้น
มีความต้องการและปาราถนาระหว่างการเดินทางนั้น โดยที่บุคคลอื่นสามารถสังเกตเห็นได้หรืออาจจะสังเกตจากการใช้เครื่องมือวัดก็ได้ 
นอกจากนี้พฤติกรรมไม่ได้มีความหมายเฉพาะแต่การแสดงออกทางด้านร่างกายภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมภายในอันได้แก่ 
ความรู้สึกอยากด้วย 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

 3. แนวคิดแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

 แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวแตกต่างไปจากแรงจูงใจในวิชาจิตวิทยา หรือแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวเป็นแนวคิดที่เป็นแบบ
ลูกผสมระหว่างแนวคิดทางจิตวิทยา (Psychological) ผสมกับแนวคิดทางด้านสังคมวิทยา แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวจึงหมายถึง
เครือข่าย  ทั้งหมดของพลังทางวัฒนธรรมและพลังทางชีววิทยา ซ่ึงเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมทางการท่องเท่ียว 

 แรงจูงใจคือพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรมและยังก าหนดทิศทางและเป้าหมาย ของพฤติกรรมนั้น ด้วยคนที่มีแรงจูงใจสูงจะ
ใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละแต่คนที่มีแรงจูงใจต่ าจะไม่แสดงพฤติกรรมหรือไม่ ก็ล้มเลิกการกระท าก่อน
บรรลุเป้าหมาย 

 แรงจูงใจทางการท่องเท่ียว (tourism motivation) หมายถึง สิ่งกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางท่องเท่ียวเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง ได้สรุปรูปแบบของสิ่งกระตุ้นทางการท่องเท่ียวจากลักษณะของสิ่งกระตุ้นตามโดยแบ่งประเภทของสิ่งกระตุ้น
ทางการท่องเท่ียวออกเป็น 4 ประเภท 

  3.1. สิ่งกระตุ้นทางด้านร่างกาย อันได้แก่ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ อาจจะเป็น
วัตถุประสงค์ทางสุขภาพ เพื่อการกีฬา ความสบายใจและความพึงพอใจ 

  3.2. สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรมเป็นลักษณะความต้องการที่เรียนรู้พบเห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างของสถานที่ต่าง ๆ 
เพื่อค้นหาความเป็นมารูปแบบของการดา รงชีวิต ดนตรี ศิลปะพื้นบ้าน การเต้นร า เป็นต้น 

  3.3. สิ่งกระตุ้นระหว่างบุคคล ความต้องการที่จะพบปะผู้อื่นในสังคม การเดินทางเพื่อเยี่ยมญาติหรือเพื่อน ค้นหา
ประสบการณ์ใหม่และแตกต่างจากประสบการณ์ที่เคยมีการเดินทางจากถิ่นที่อยู่เดิม 

  3.4. สิ่งกระตุ้นทางสถานภาพและชื่อเสียง หมายถึง การเดินทางเพื่อดาเนินต่อของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งาน
อดิเรก การศึกษา เพื่อการการพัฒนาตนเองสร้างการยอมรับจากบุคคลอื่น ๆ              

 4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับความพึงพอใจ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมความหมายและแนวคิดความพึงพอใจสรุปได้ว่าความพึงใจสรุปได้ว่าความพึงพอใจเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหมายและอาจประเมินได้ว่า
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ความรู้สึกหรือทัศนคติที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบความพึงพอใจเป็นพฤติกรรมของมนุษย์เป็นความรู้สึกส่วน
บุคคลที่เมื่อได้รับสิ่งที่ต้องการหรือความผิดหวังซ่ึงเกิดจากการรับรู้กับความคาดหวังซ่ึงมีผลลัพธ์ของสิ่งที่ต้องการ 

 5. ข้อมูลทั่วไปของวัดไตรมิตรวิทยารามวรมหาวิหาร 

          ที่ตั้งวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 661 ทางทิศตะวันตกของสถานีรถไฟหัว
ล าโพง ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100  ตราประจ าวัด คือ ภาพเทวดา 3 องค์ นั่งประชุมกัน
บนบัลลังค์เมฆ พื้นหลังสีด า ด้านนอกขอบทอง ด้านบนมีพุทธสุภาษิตประจ าวัดคือ " อติโรจติ ปญฺญาย สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก " แปลว่า 
"สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมเจริญรุ่งเรืองด้วยปัญญา" ประวัติและนามวัดวัดไตรมิตรวิทยารามโดยสังเขป เป็นวัดโบราณสร้าง
เมื่อสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมมีชื่อว่า วัดสามจีนใต้ มีค าเล่ากันว่าวัดสามจีน เดิมมีอยู่สามวัด คือ วัดสามจีนอยู่ในคลองบางอ้อด้าน
ตรงข้ามกับเทเวศร์วัดหนึ่ง วัดสามจีนเหนือ บางท่านก็ว่าอยู่ที่บางขุนพรหม บางที่ก็ว่าอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ส าหรับวัดที่อยู่บางขุนพรหม 
คือ วัดสังเวชวิศยาราม ส่วนที่อยู่จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ วัดโชติการาม อ าเภอเมืองนนทบุรี และวัดสามจีนใต้ ได้แก่ วัดไตรมิตรวิทยาราม 
เหตุที่เรียกว่าวัดสามจีน ก็เนื่องด้วยเหตุว่ามีชาวจีน ๓ คนได้ช่วยกันก่อสร้างขึ้นมาจึงได้นามว่า “วัดสามจีน”  
                   
  พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ประวัติหลวงพ่อทองค าประวัติที่แน่ชัดของพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรสืบทราบย้อนไปได้
เพียงว่าประดิษฐานอยู่ที่วัดพระยาไกร กรุงเทพมหานคร มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3(ครองราชย์ 
พ.ศ.2367 – 2394) โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเม่ือใดและที่ไหน แต่จากลักษณะทางศิลปะขององค์พระซ่ึงเป็นพระพุทธรูปศิลปะ
สุโขทัยหมวดใหญ่ อันเป็นรูปแบบพระพุทธรูปที่งดงามสมบูรณ์ที่สุดในศิลปะสุโขทัย ซ่ึงเกิดขึ้น ณ กรุงสุโขทัยในสมัยที่เป็นราชธานีเมื่ อ
พุทธศตวรรษที่ 19 ท าให้สันนิษฐานได้ว่าพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรน่าจะสร้างขึ้นที่กรุงสุโขทัยในช่วงเวลาดังกล่าว ซ่ึงเป็นช่วงที่กรุง
สุโขทัยมีความมั่งค่ังร่ ารวยและพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ดังปรากฏข้อความในศิลาจากรึกของพ่อขุนรามค าแหงมหาราชว่า "กลาง
เมืองสุโขทัยนี้มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฏฐารส มีพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปอันใหญ่ มีพระพุทธรูปอันราม" แ ละด้วยความ
ใหญ่โตขององค์พระที่สร้างด้วยทองค าล้ าค่า ก็ท าให้สันนิษฐานได้ว่าพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยน่าจะเป็นผู้โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปทองค าขนาดหน้าตักกว้าง 6 ศอก 5 นิ้ว (313 เซนติเมตร)             

สูง 7 ศอก 1 คืบ 9 นิ้ว (398 เซนติเมตร) หนักประมาณ 5-5 ตัน อิริยาบถปางมารวิชัย กล่าวคือ ประทับขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ซ้ายวาง
หงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงพื้นธรณี ลักษณะพุทธศิลป์เป็นแบบพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญ่      

ซ่ึงถือว่างดงามที่สุดในศิลปะไทย ลักษณะเด่นของพระพุทธรูปหมวดนี้คือ วงพระพักตร์เป็นรูปไข่ขมวดพระเกศาเป็นรูปก้นหอยเวียนขวา 
หรือทักษิณาวรรต  พระเกตุมาลา (รัศมี) เป็นรูปเปลวเพลิง พระขนงโก่งงดงาม โค้งบรรจบกันที่ดั้งพระนาสิก  พระนาสิกโด่ง            
ปลายพระนาสิกค่อนข้างงุ้ม พระโอษฐ์เรยีวงาม ดูคล้ายแย้มพระสรวล ครองจีวรห่มเฉียง พาดสังฆาฏิบนพระอังสาซ้าย ชายสังฆาฏิยาว
จรดพระนาภี ปลายแฉกเป็นรูปเขี้ยวตะขาบ ประทับบนฐานหน้ากระดาน       
   

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. ประชากรที่ใช้ในการสุ่มตัวอยา่งการวจิัย 

การสุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยได้ท าการแจกสอบถามทั้งหมด 400 ชุด ซ่ึงจ านวนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างตามตารางก าหนดขนาดตัวอย่างของ 
Toro Yamane ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.05  และคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

    2.1. การสร้างเครื่องมือ 

      เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแนวแบบสอบถามได้รับการชี้แนะจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย     

และสร้างให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยรวมถึงแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม 

       ตอนที่ 1 แบบสอบถามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ภูมิภาคที่เดินทางมา ยานพาหนะที่ใช้เดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง 
มาเพราะอะไร จ านวนครั้งที่มา และใช้เวลานานแค่ไหน รวมทั้งสิ้น 6 ข้อ 

       ตอนที่ 2 ลักษณะของค าถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของ ลิเคิร์ท ซ่ึงเป็นมาตรฐานในอันดับ 
(Ordinal Scale) โดยมีให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดตามล าดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
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ระดับค าตอบที่เลือก      คะแนน 

ระดับคะแนน มากที่สุด     5 

ระดับคะแนน มาก                  4 

ระดับคะแนน ปานกลาง     3 

ระดับคะแนน น้อย     2 

ระดับคะแนน น้อยที่สุด                  1 

ผลคะแนนที่ได้น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่พร้อมก าหนดเกณฑ์ การแปลความหมายแต่ละระดับ ตามชว่งคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 
ระดับคะแนนคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว    คะแนนเฉลี่ย 

ระดับคะแนน มากที่สุด     4.50-5.50 

ระดับคะแนน มาก                  3.50-4.50 

ระดับคะแนน ปานกลาง     2.50-3.50 

ระดับคะแนน น้อย     1.50-2.50 

ระดับคะแนน น้อยที่สุด     1.00-1.49  

 

สรุปและอภิปรายผล  
 สรุป  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ได้แก่ นักท่องเที่ยวมาจาก   

จังหวัดใด ยานพาหนะที่ใช้เดินทางมาท่องเที่ยววัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกับคนกลุ่มใดบ่อยที่สุด จุดประสงค์ในการเดินทางมา       

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ใช้เวลาภายในวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเท่าไหร่ โดยแสดงจ านวนค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ 
(Percent) จากการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียวที่เดินทางมายังวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารได้ท าการศึกษา ข้อค าถามต่างๆ รวม 6 ข้อ 
ซ่ึงได้ผลส ารวจมาดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาวัดไตรมิตวิทยารามวรวิหาร 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว จ านวน(คน) ร้อยละ 

ภูมิภาค กทม 242 60.5 

 กลาง 48 12.0 

 เหนือ 30 7.5 

 ใต้ 33 8.3 

 ตะวันออก 10 2.5 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 37 9.3 

 รวม 400 100 

ยานพาหนะ รถส่วนตัว 97 24.3 

 รถประจ าทาง 182 45.5 

 แท็กซ่ี 79 19.8 

 ตุ๊กตุ๊ก 3 0.8 

 รถตู ้ 12 3.0 

 อื่นๆ 27 6.8 

 รวม 400 100 

    ผู้ร่วมเดินทาง คนเดียว 21 5.3 

 ครอบครัว 92 23.0 

 คู่รัก 79 19.8 

 เพื่อน 208 52.0 

     รวม 400 100 

มาเพราะ ท่องเที่ยว 159 39.8 

 ศึกษาประวัติฯ 70 17.5 

 ท าบุญ 165 41.3 

 อื่นๆ 6 1.5 

     รวม 400 100 

จ านวนครั้งที่มา ครั้งแรก 125 31.3 

 2-3ครั้ง 196 49.0 

 มากกว่า4 79 19.0 

 รวม 400 100 

    ใช้เวลาในวดั ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 304 76.0 

 1 ชั่วโมง 74 18.5 

 2 ชั่วโมง 15 3.8 

 มากกว่า 3 ชั่วโมง 7 1.8 

 รวม 400 100 
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 จากตารางที่ 1 เมื่อได้ท าการจ าแนกพบว่า ส่วนใหญ่เดินทางมาจากเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 242 คน          
(ร้อยละ60.5) เขตภาคกลาง จ านวน 48 คน (ร้อยละ12.0)เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 37 คน (ร้อยละ 9.3) เขตภาคใต้ 
จ านวน 33 คน (ร้อยละ8.3) เขตภาคเหนือ จ านวน 30 คน (ร้อยละ7.5) และเขตภาคตะวันออก จ านวน 10 คน (ร้อยละ 2.5)ตามล าดับ 
เมื่อได้ท าการจ าแนกตามยานพาหนะที่ใช้เดินทางมากที่สุด ได้แก่ รถประจ าทาง มีจ านวน 182 คน (ร้อยละ 45.5) รองลงมาคือรถ
ส่วนตัว จ านวน 97 คน (ร้อยละ24.3) แท็กซ่ี จ านวน 79 คน (ร้อยละ19.8) อื่นๆ จ านวน 27 คน(ร้อยละ 6.8 ) รถตู้ จ านวน 12 คน  

(ร้อยละ 3.0) และรถตุ๊กตุ๊ก จ านวน 3 คน (ร้อยละ 0.8) ตามล าดับ ซ่ึงผู้คนส่วนใหญ่นิยมเดินทางมากับเพื่อน จ านวน  208 คน       

(ร้อยละ 52.0)ครอบครัวหรือญาติ จ านวน 92 คน (ร้อยละ 23.0) คู่รัก จ านวน 79 คน (ร้อยละ 19.8) และเดินทางคนเดียว จ านวน    

21 คน (ร้อยละ 5.3) ซ่ึงจ าแนกจากจุดประสงค์ในการเดินทางมามากที่สุด คือ ท าบุญ 165 คน (ร้อยละ 41.3) รองลงมา ได้แก่ 
ท่องเท่ียว จ านวน 159 คน (ร้อยละ 39.8) ศึกษาประวัติฯ จ านวน 70 คน (ร้อยละ 17.5) อื่นๆจ านวน 6 คน (ร้อยละ 1.5) ตามล าดับ 
จ าแนกตามจ านวนครั้งที่เดินทางมายังวัด ซึ่งจ านวนครั้งที่เดินทางมามากที่สุด คือ เคยมาแล้ว 2-3 ครั้ง  จ านวน 196 คน (ร้อยละ49.0) 
รองลงมา ได้แก่ เดินทางมาครั้งแรก จ านวน 125 คน (ร้อยละ 31.3) และเดินทางมามากกว่า 4 ครั้ง จ านวน 79 คน (ร้อยละ 19.8) 
และส่วนใหญ่ใช้เวลาภายในวัด ไม่ถึง 1 ชั่วโมง จ านวน 304 คน (ร้อยละ76.0) ใช้เวลา 2 ชั่วโมง จ านวน 15 คน (ร้อยละ3.8) และ
มากกว่า 3 ชั่วโมง จ านวน 7 คน (ร้อยละ 1.8)ตาม ล าดับ 

อภิปรายผล  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังวัดไตรมิตรวิทยาราม สรุปได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 เห็นได้ชัดว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ที่เดินทางมายังวัดไตรมิตรวิทยารามฯ ส่วนมากนั้นจะเป็นเพศหญิง อาจเนื่องมาจากเป็น
วัดที่สามรถเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบายสามารถขึ้น MRT หรือรถประจ าทางมาได้เลย ซ่ึง วัดอยู่ใกล้กับชุมชนเยาวราชและ         

ตลาดส าเพ็งท าให้เมื่อมายังวัดแล้วสามารถดินทางไปซื้อของหรือรับประทานอาหารได้สะดวก 

 ช่วงอายุนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ที่เดินทางมายังวัดไตรมิตรวิทยารามฯ ส่วนมากนั้นจะเป็น  19 – 29 ปีซ่ึงเป็นทั้งนักศึกษาและ
พนักงานเอกชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวไหว้พระท าบุญในวันหยุดหรือช่วง ใกล้เทศกาลส าคัญต่าง ๆ รวมถึงเดินทางมาเพื่อศึกษาประวัติ
ความเป็นมาและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน เยาวราช 

 สถานภาพท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นโสดมากกว่าสมรสแล้วเพราะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มี อายุช่วง 19 – 30 ปี เป็นนักเรียน
นักศึกษาหรือพนักงานบริษัท  

 การศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงนักศึกษาจะใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดหรือ ช่วงหลังเลิกเรียนช่วงเที่ยงหรือ
บ่ายนัดเพื่อนมาท าบุญไหว้พระหรือนัดกันมาศึกษาสถานที่ต่าง ๆภายใน วัดรวมถึงสถานที่ต่าง ๆใกล้เคียงบริเวณวัด 

 อาชีพนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คืออายุช่วง 19 – 30 ปี ซ่ึงช่วงอายุดังกล่าวเป็นนักเรียนนักศึกษา ท าให้มีนักเรียนนักศึกษา
เดินทางมาจ านวนมาก 

 ซ่ึงนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่รายได้ไม่เกิน 10,000 บาทเพราะส่วนใหญ่แล้วยังเป็นนักเรียน  นักศึกษาอยู่ และส่วนใหญ่        
เป็นคนไทยในการสุ่มเลือกท าแบบสัมภาษณ์ แต่วัดมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคนจีน เกาหลี ญี่ปุ่น 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  

 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นจะอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงสถานที่ตั้งของวัดในอยู่  ใกล้ทั้งเขตธนบุรีที่มีผู้คน
อาศัยอยู่มากรวมไปถึงเขตชุมชนเยาวราชและสถานที่ใกล้เคียงมีชื่อเสียงโด่งดังท าให้ผู้คนที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเดินทางมา
วัดเป็นจ านวนมากนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมเดินทางด้วยรถประจ าทางเพราะมีความสะดวกสบาย ไม่ต้องพบกับปัญหาจราจรติดขั ด
เนื่องจากถนนบางเส้นเป็นช่องทางรถประจ าทาง และไม่ต้องขับรถเองให้เสียค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง รถประจ าทางที่วิ่งผ่านวัดไตรมิตรมีมาก
จ านวนหลายสายจากหลายสถานที่ เช่น สาย 1, 7, 4, 25, 40, 53, 73, 73ก, 177 และ 529 

 ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวนิยมมากกับเพื่อนซ่ึงจะมาจากเพื่อนที่ก าลังเรียนด้วยกันหรือเพื่อนร่วมงานเพราะส่วนใหญ่          
ที่เดินทางมานั่นมีอายุในช่วง 19 – 30 ปี 
 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาท าบุญมากที่สุด เพราะเนื่องด้วยภายในวัดมีพระที่ส าคัญต่างๆ  หลายองค์ ซ่ึงเป็นที่เคารพ
สักการะของของไทยจ านวนมาก 

  นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เคยเดินทางมายังวัดนี้แล้ว 2-3ครั้ง แต่เนื่องด้วยความเล่ือมใสใน พระพุทธศาสนารวมถึงความเล่ือมใส
ในวัดแล้วยังมีสิ่งดึงดูดใจส าคัญหลายอย่างท าให้นักท่องเที่ยว เดินทางกลับมาอีกครั้ง  
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 นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใช้เวลาภายในวัดไม่เกิน 1 ชั่วโมง ซ่ึงเนื่องด้วยจากภายในวัดมี จ านวนนักท่องเท่ียวที่มากไม่ว่าจะเป็น
คนจีน เกาหลี ญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวไทยท าให้สถานที่บาง สถานรองรับนักท่องเที่ยวไม่เพียงพออีกทั้งสภาพอากาศของเมืองไทย  

เป็นเมืองร้อน ท าให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถทนอากาศร้อนนานๆ ได้จึงเดินทางกลับก่อน 

ส่วนที่ 3 แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว  

 ด้านสิ่งดึงดูดใจนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นว่าสิ่งดึงดูดใจมากที่สุดคือความสวยงาม ทั้งในเรื่อง ปฏิมากรรมหรือสถาปัตยกรรม
ของวัดเองรวมถึงส่วนที่ส าคัญที่สุดของวัดคือ พระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร เป็นพระพุทธรูปทองค าที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการบันทึก     

ในหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ พระพุทธรูปทองค าองค์นี้มีหน้าตั้งกว้าง 3.01 เมตร สูง 3.91 เมตร องค์พระสามารถถอดได้ 9 องค์ 

จากฐานองค์พระขึ้นไปเนื้อทองบริสุทธิ์ 40% พระพักตร์มีเนื้อทอง 80% ส่วนพระเกศมีน้ าหนัก 45 กิโลกรัม เป็นเนื้อทองบริสุทธิ์ 99.99%  

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่าสภาพแวดล้อม มีความร่มรื่น  สะอาด เหมาะสมกับสถานที่ตั้ง      

ท าให้วัดมีบรรยากาศที่หน้าเข้ามาท่องเที่ยวและท าบุญ  

 ด้านกิจกรรม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่าการท าบุญไหว้พระที่วั ดเป็นสิ่งดึงดูดใจมากที่สุด เพราะนักเที่ยวนิยม          

เดินทางมาเคารพสักการะพระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากรมากที่สุด  

 ด้านการประชาสัมพันธ์ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ได้รับแรงดึงดูดใจมากจากเว็ปไซต์ของการ เท่ียวเท่ียว หรือทางเว็ปไซต์หลัก
หลักของวัดเองซ่ึงมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางวัดอยู่  ตลอดเวลารวมถึงการจัดงานหรือกิจกรรมที่ส าคัญต่างๆ มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซต์ท าให้มี คนรู้จักผ่านเว็ปไซต์จ านวนมาก 

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  

 ด้านสถานที่ตั้งและสิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของ พิพิธภัณฑ์ซ่ึงมีเนื้อหาสาระ        

ที่ให้นักท่องเท่ียวทราบถึงประวัติความเป็นมาของวัดพระพุทธรูปส าคัญ ของวัดรวมถึงข้อมูลประวัติความเป็นมาของชุมชนในย่านนั้นๆ 
ด้วย ซ่ึงภายในชั้นล่างสุด เป็นพื้นที่จอด รถชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช "ความรุ่งเรืองบนถนนสายทองค า" จัดแสดง  

นิทรรศการในหัวข้อ 1. เติบใหญ่ใต้ร่มพระบารมี 2. ก าเนิดชุมชนจีนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325 – 2394 ) 3. เส้นทางสู่ยุคทอง 
(พ.ศ.2394 – 2500) 4. ต านานชีวิต 5. พระบารมีปกเกล้า 6. เยาวราชวันนี้ ชั้นที่ 3 นิทรรศการหลวงพ่อทองค า "จากพุทธศิลป์สุโขทัย      
สู่พุทธสมัยปัจจุบัน" จัดแสดงในหัวข้อ 1. บทน า ศิลาจารึกบอกเล่าเร่ืองราวโดยสรุปเกี่ยวกับองค์พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร และการ
อัญเชิญ มาประดิษฐานในพระมหามณฑป 2 .ก าเนิดพระพุทธรูปและพัฒนาการสู่พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร 3. การสร้างพระพุทธ
มหาสุวรรณปฏิมากร 4. พุทธศิลป์สุโขทัยในองค์พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร 5. การพอกปูนทับ และลงรักปิดทอง 6. อัญเชิญมา
ประดิษฐานที่วัดพระยาไกร 7. พ.ศ.2498 อัญเชิญมา ประดิษฐาน ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารท 8. พ.ศ. 2498 พระพุทธรูป       

ทองค าปรากฏ 9. เนื้อทองค า 42 10. พ.ศ.2551 อัญเชิญมาประดิษฐานในพระมหามณฑปชั้นที่ 4 พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร 

"พระพุทธรูปทองค า ที่ใหญ่ที่สุดในโลก" จัดแสดงในหัวข้อ 1. ปูชนียวัตถุที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก 2. 52 ปี ความทรงจ าแห่งวิหาร       
หลังเดิม 3. พระมหามณฑปหลังใหม่ ยิ่งใหญ่สมพระบารมี 
 ด้านสถานที่ตั้งและสิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ  สาธารณูปโภคเพราะ ในเร่ืองสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอต่อ จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาวัดเป็นจ านวนมาก  

 ด้านราคาสินค้าและบริการนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการบริการ ดอกไม้ ธูป เทียน การให้บริการดอกไม้
ธูปเทียนภายในวัดมารจัดสถานที่ไว้มีความเหมาะสม และตั้งไว้ใน  สถานที่มีคนสามารถเข้าไปบูชาได้ง่ายและมีจ านวนเพียงพอกับ
นักท่องเที่ยวทุกคนรวมถึงราคาของ ดอกไม้ ธูปเทียน มีราคาไม่สูงมาก  

 ด้านราคาสินค้าและบริการ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านการบริการ คือ แผ่นป้ายสัญลักษณ์ให้ความรู้เพราะ
ความมีป้ายให้ความรู้สิ่งที่ควรท าและไม่ควรท าบอกให้ นักท่องเที่ยวทราบหรือข้อมูลเนื้อหาสาระส าคัญต่างๆ ของแต่ละสถานที่ต่างๆ 
ของวัดด้วย  

 ด้านการคมนาคม นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ อยู่ใจกลางเมือง สามารถ เดินทางมาได้สะดวกในหลายเส้นทาง
ไม่ว่าจะเป็นรถประจ าทาง MRT วินมอเตอร์ไซต์ ตุ๊กตุ๊ก ขับรถมา เอง รวมทั้งสถานที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญของชุมชนเช้ือสายจีนหลาย
แห่งและแหล่งซ้ือของราคาถูก จ านวนมากมายหลายสถานที่  
 ด้านการคมนาคม นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือการเดินทาง ซ่ึงการเดินทาง มายังวัดมีความสะดวกสบายก็จริง
แต่ในเร่ืองของระยะเวลาในการเป็นทางเนื่องสิ่งส าคัญเนื่องด้วยมี การก่อสร้างถนนในหลายพื้นที่ท าให้มีการจราจรที่ติดขัด และอีกทั้ง
ยังเป็นสถานที่ที่ใกล้เคียงย่าน ชุมชนที่ส าคัญท าให้มีการจราจรที่ติดขัดหรือสภาพคล่องตัวของรถน้อยกว่าที่อื่น  
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 ด้านการบริการนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เรื่องเวลาในการให้บริการคือเปิด ตั้งแต่ 08:00 – 17:00 เว้นวัน
จันทร์ปิด 21:00 ท าให้มีเวลาให้การท่องเท่ียวและท าบุญภายในวัด เหมาะสมและเพียงพอ 

 ด้านการบริการ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอน้อยมากที่สุดคือสถานที่จอดรถ เพราะมี นักท่องเที่ยวจ านวนมากที่เดินมามาด้วย
ครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง หรือมาแบบคณะของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติซ่ึงในสถานที่จอดรถภายในวัดมีไม่พอ ท าให้ต้องหาที่จอดรถ
ในสถานที่ ต่างๆ ที่ใกล้เคียงรวมถึงบริเวณรอบๆ ก าแพงวัด  

 ด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของการเดินทาง เพราะ  ส่วนใหญ่นิยมเดินทางด้วยรถ
ประจ าทาง ท าให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากกว่าการขับรถมาเอง  

 ด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ สถานที่จอดรถ เพราะ  เนื่องจากนักท่องเท่ียวที่มีจ านวนมาก
แล้วท าให้ที่จอดรถภายในวัดมีไม่เพียงพอ ท าให้นักท่องเที่ยวจอด รถไว้บริเวณใกล้เคียงซ่ึงแต่ละสถานที่มีความเสี่ยงสูงในการท าผิด   
กฎจราจรท าให้โดนปรับ หรือมี นายหน้าเก็บค่าดูแลรถซ่ึงไม่ควรมีรวมถึงการโจรกรรมสิ่งของภายในรถหากจอดไว้ในที่ลับตาคน 
 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งสถานที่ตั้งของวัดในอยู่ใกล้ทั้งเขตธนบุรีที่มีผู้คนอาศัยอยู่
มากรวมไปถึงเขตชุมชนเยาวราชและสถานที่ใกล้เคียงมีชื่อเสียงโด่งดังท าให้ผู้คนที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเดินทางมาวัด      
เป็นจ านวนมาก 

 นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมเดินทางด้วยรถประจ าทางเพราะสะดวกสบาย ไม่ต้องทนกับปัญหารถติดเนื่องจากถนนบางเส้น
เป็นบัสเลน และไม่ต้องขับรถเองให้เมื่อย และรถประจ าทางที่ผ่านวัดไตรมิตรฯมีมากมายหลายสายจากหลายสถานที่ เช่น สาย 1 , 7, 4, 

25, 40, 53, 73, 73ก, 177 และ 529 

 ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเท่ียวนิยมมากกับเพื่อนซ่ึงจะมาจากเพื่อนที่ก าลังเรียนหรือเพื่อนร่วมงานเพราะส่วนใหญ่ที่เดินทางมา
นั่นมีอายุในช่วง 19 – 30 ปี 
 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาท าบุญมากที่สุด เพราะเนื่องด้วยภายในวัดมีพระที่ส าคัญต่าง ๆหลายองค์ ซ่ึงเป็นที่เคารพ
สักการะของของไทยจ านวนมาก 
 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เคยเดินทางมายังวัดนี้แล้ว 2 – 3  ครั้ง แต่เนื่องด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนารวมถึง        
ความเล่ือมใสในวัดแล้วยังมีสิ่งดึงดูดใจส าคัญหลายอย่างท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาอีกครั้ง 

 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เวลาภายในวัดไม่เกิน 1 ชั่วโมง ซ่ึงเนื่องด้วยจากภายในวัดมีจ านวนนักท่องเท่ียวที่มากไม่ว่ าจะเป็น
คนจีน เกาหลี ญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวไทยท าให้สถานที่บางสถานรองรับนักท่องเที่ยวไม่เพียงพออีกทั้งสภาพอากาศของเมืองไทยเป็น
เมืองร้อน ท าให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไม่สารรถทนอากาศร้อนนาน ๆได้กลับก่อน 

ส่วนที่ 5 แนวทางการจัดการของวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 จากผลของการวิจัยที่พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเดินทางมาจากภายในภูมิภาคกรุงเทพมหานครเป็นหลักซ่ึงจะใช้การ
โดยสารรถประจ าทางมายังวัดเป็นยานพาหนะที่ใช้เดินทางมามากที่สุด และส่วนมากจะมากับพวกกลุ่มเพื่อนเพื่อเดินทางมาท าบุญและ
ท่องเที่ยวไปในคราวเดียวกัน โดยใช้เวลาอยู่ในวัดประมาณไม่เกิน 1 ชั่วโมงก็จะเดินทางกลับ ดังนั้นแนวทางในการจัดการของวัด        
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงควรมีการท าประชาสัมพันธ์ลงยังสื่อต่างๆและต้องมีการปรับให้มีข้อมูลที่ทันสมัยเป็นระยะๆ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวหรือประชนที่มีความต้องการที่จะเดินทางมาเท่ียวและท าบุญที่วัดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ซ่ึงในปัจจุบันสื่อที่ส าคัญและ
เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วก็คือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็ปเพจอย่างเป็นทางการของวัด เฟสบุก อินสตาแกรม ไลน์ทวิตเตอร์ เป็นต้น 
เพื่อให้สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ได้บรรจุข้อมูลที่ เป็นจริงและถูกต้องของวัดลงไป เช่น ประวัติความเป็นมาของวัด ผู้บริหารวัด          
เวลาเปิด – ปิด การเดินทาง เป็นต้น  
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้  

 จากการศึกษาพบว่า การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาขอแนะน าวิธีการเดิน 
เดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / จากถนนพระราม 4 มุ่งหน้ามาทางถนนเจริญกรุง เมื่อผ่านแยกหัวล าโพง จะข้ามคลองผดุงกรุงเกษม 
ผ่านแยกไมตรีจิตต์ เลี้ยวซ้าย จะเห็นวัดไตรมิตรอยู่ทางขวามือ สามารถจอดรถได้ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร แต่ที่จอด              
มักหาค่อนข้างยากแนะน ามารถโดยสารดีกว่า 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุนทางสังคมต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองอ้อ 
ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุนทางสังคมต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองอ้อ ต าบลป่าซาง 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมและทุนทางสังคมวัฒนธรรมของหมู่บ้านและ 2) แนวทางการมี  
ส่วนร่วมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านหนองอ้อ ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ      
ด้วยการสัมภาษณ์ สังเกตและสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผุ้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและชุมชน จ านวนทั้งสิ้น 25 คน มีขั้นตอน
การวิจัยคือ ผ่านการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ลงพื้นที่ภาคสนามและวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า บ้านหนองอ้อนั้นมีทุน
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะประเพณีการทอดกฐินที่ทางชุมชนมีการจัดท าขึ้นทุกปี เป็นงาน “ปั่นฝ้าย ถักทอ กรอ เย็บ เก็บ
เป็นบุญ จุลกฐิน” ที่ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ของหมู่บ้านที่สืบต่อกันมา ส าหรับทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย การ
ประกอบอาชีพของชุมชนซ่ึงเป็นกลุ่มอาชีพส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนได้แก่ กลุ่มจักสาน, กลุ่มทอผ้า, กลุ่มปลูกดอกค าฝอย, กลุ่มเลี้ยงไก่
พันธุ์พื้นเมือง และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งมีการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านทุกปีโดยประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการท างานของ
ชุมชน ประกอบกับชุมชนบ้านหนองอ้อเป็นชุมชนที่ เข้มแข็ง สามารถน าทุนทางสังคมที่มีอยู่ ซ่ึงได้แก่ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมมาฟื้นฟู พัฒนา โดยให้คนในชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดแก่นักท่องเท่ียวหรือผู้ที่มาเยือนได้เรียนรู้และเข้าใจสามารถน าทุนทาง
สังคมที่มีอยู่มาอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ต่อยอดและน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเหมาะสมจะช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน, ทุนทางสังคม, การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
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ABSTRACT 
 This research aimed to study the Community Participation and Social Capital towards 
Community Based Tourism, Ban Nong Aor, Pa Sang Sub-district, Mae Chan District, Chiang Rai Province. 
The objective are 1)  to study participation and social and cultural capital of the village and                   
2)  the guideline for participation in tourism management by Ban Nong Or community, Pa Sang            
Sub-district, Mae Chan District, Chiang Rai Province.  It employed qualitative methodology involving 
structured Interview, participant observation and focus groups to collect information and data from 
relevant parties in both the represent of local government and the community and stakeholders of       
25 key informants were researched through participatory observation, fieldwork and related literatures. 
The study found that Ban Nong Ao has a multicultural capital.  In particular, the sacred ceremony that 
the community has created every year is the Chulakathin event.  The activity is collected cotton to     
"Spin, Weaving, Sew, Keep” for which is considered to be a great merit event of the village that has been 
passed down.  Thus, the intellectual and cultural capital, consisting of community occupation which        
a career is promoting community economy including basketry, weaving group, safflower planting group. 
chicken breeding group and organic farming.  There is a village development plan every year where 
people in the community take part in the work of the community. Therefore, Ban Nong Ao community is 
a strong community of social capital involving the way of life, wisdom, art and culture can be revived by 
extending the presentation. and allow people in the community to convey to tourists or visitors to learn 
and understand.  Lastly, the existing social capital can be used for conservation, restoration, 
development, extension and utilization of appropriate community-based tourism management will 
further improve the quality of life of the people in the community. 
Keywords: Community participation, Social capital, Community Based tourism  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาการมีส่วนร่วมและทุนทางสังคมวัฒนธรรมของหมู่บ้านหนองอ้อ ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
 2. เสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านหนองอ้อ ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน            
จังหวัดเชียงราย    
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองนี้มีขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินการวิจัย   
 ประชากรที่ ศึกษา ได้แก่ ตัวแทนภาครัฐที่ เป็นทางการและชาวบ้ านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนองอ้อ ต าบลป่าซาง          
อ า เภอแม่ จัน  จั งหวัด เชีย งรายโดยไม่จ ากัด เพศ อายุ  และการศึกษา ผู้ วิจัย ใช้ วิ ธีการเลือกกลุ่ มตั วอย่ างแบบเจาะจง               
(Purposive Sampling) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (Stratified Sampling)  ดังนี้  
 1. ตัวแทนภาครัฐ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้น าของชุมชน/ และปราชญ์ชุมชน จ านวน 5 คน  
 2. คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองอ้อ ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จ านวน 5 คน 
 3. ชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ ชุมชนบ้านหนองอ้อ ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในฐานะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม
ในการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน จ านวน 15 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้วิจัย 
 ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) เกี่ยวกับ สภาพทั่วไปของชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ ประเพณี 
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นจุดเด่นของชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มกิจกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มองค์กรต่างๆ การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน 
การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงมีการก าหนด ประเด็นการศึกษาไว้ล่วงหน้า   
 วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

1. เครื่องมือที่เป็นแบบสัมภาษณ์ ค าถามโดยยึดวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นแนวทางการจัดท าข้อค าถาม 
2. น าแบบสัมภาษณ์เข้าสู่การประชุมคณะผู้วิจัย เพื่อปรับปรุงข้อค าถามและเตรียมจัดท าแบบสัมภาษณ์ตรวจสอบ           

หาค่า IOC โดยผู้เชี่ยวชาญ  
3. น าแบบสัมภาษณ์ไปใช้ในการเก็บขอ้มูลจริง ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยใช้วิธีการ ดังนี้   
 - การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยคณะผู้วิจัยท าการส ารวจสภาพทั่วไปของบ้านหนองอ้อ วิถีชีวิต
ของชุมชน พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน และการแสดงบทบาทของผู้น าในชุมชน  รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมใน กิ จ ก ร รม ต่ า งๆ 
ของชุมชน เช่น การประชุมของชาวบ้าน การประชุมของผู้น าของกลุ่มต่างๆ การร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น  
 - การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์โดยการเข้าพบกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักอย่าง ใกล้ชิด โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการ (Structural Interview) ใช้แนวค าถามมีเนื้อหาที่ ครอบคลุม ทุนทางสังคมในชุมชน บทบาทของทุนทางสังคมในการจัดการ
การทอ่งเที่ยวโดยชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต จะถูกน ามาตรวจสอบ ความครบถ้วนและความถูกต้องของ
ข้อมูล จัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามวัตถุประสงค์การศึกษา สรุป และน าเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ในแต่ละประเด็นตาม
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการท าวิจัย 
 ระยะเวลา 8 เดือน 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ชุมชนบ้านหนองอ้อ ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนที่มีขนาดเล็กที่มีประวัติมายาวนานและมี
ประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมากระทั่งปัจจุบันยังคงรักษาขนบธรรมประเพณีแบบดังเดิม ชาวบ้านมีวิถี ชีวิตที่เรียบง่าย พอเพียง    
อยู่อาศัยกันแบบเครือญาติ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีกลุ่มอาชีพต่างๆ อาทิ กลุ่มจักสาน กลุ่มทอผ้า          
กลุ่มเยาวชน กลุ่มเกษตรกรปลูกผักไร้สารพิษ และกลุ่มปลูกดอกค าฝอย เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านดีเด่นเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
คนชุมชนอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคี มีผู้น าชุมชน เป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆให้ประสบผลส าเร็จ ผู้ศึกษาวิจัยได้
ท าการศึกษาถึงทุนทางสังคมที่โดยน าคุณค่าทางสังคมที่ตามค าอธิบายของ (ประเวศ วะสี , 2542: 27) ที่กล่าวว่า ทุนทางสังคม         
มิใช่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหากแต่เป็นคุณค่าเดิมที่สังคมไทย มีอยู่สังคมไทย มีคุณค่าที่เป็นทุนทางสังคมของตนเองมานานแล้ว
และมีอยู่อย่างมากมาย เช่น 

1) ระบบคุณค่า อุดมการณ์ ความเช่ือ ที่วางอยู่บนพื้นฐานของความเคารพนอบน้อมต่อธรรมชาติ หรือก าหนดตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ อันมีรากฐานมาจากพุทธศาสนา 

2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกระบวนการเรียนรู้ที่ชุมชนสรรค์สร้างและสั่งสมมาเพื่อการด ารงชีพ เช่น ภูมิปัญญาด้าน
เกษตรกรรม การแพทย์พื้นบ้าน การอยู่อาศัย เป็นต้น ซ่ึงเป็นความรู้ที่ ไม่ หยุดนิ่ ง (Living Knowledge) และใช้ญาณวิทยา 
(Epistemology) ที่แตกต่างจากการแสวงหาความรู้แบบตะวันตก เป็นองค์ความรู้ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ที่ละเอียดลึกซ้ึงและ
แนบแน่นกับธรรมชาติอย่างแยกไม่ออก 

3) ระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่มีลักษณะของระบบครอบครัวเครือญาติมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กัน โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวระนาบเอื้อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในยามตกทุกข์ได้อยาก เช่น ระบบการเอามื้อเอาแรงกันในทุกภาค 
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4) กฎ จารีต ประเพณี อันเป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น ที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง       
เป็นส านึกร่วมของคนในชุมชนที่มุ่งสร้างระบบขึ้นมาเพื่อควบคุมชุมชนให้ด าเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่า 

5) ระบบกรรมสิทธิ์และการจัดการร่วมกัน เช่น สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรอันเป็นสิทธิการใช้และดูแลรักษาสิ่งที่เป็น
ทรัพย์สินรวมของชุมชน และสาธารณะประโยชน์ 

6) ความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเป็นที่มาของภูมิปัญญา วิธีคิดที่แตกต่างกันไปตาม ระบบนิเวศ เง่ือนไขที่ส าคัญทาง
เศรษฐกิจ และการเมือง 

7) ผู้น าทางปัญญาของชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาในการด ารงชีพด้านต่าง ๆ อัน ได้แก่ ผู้อาวุโส พระ หมอ
พื้นบ้าน ผู้น าเกษตรกร เป็นต้น. 

“ทุนทางสังคม” มีความหมายที่กว้างในการก าหนดความหมายของทุนทางสังคม มีนักวิชาการหลายท่านพยายามก าหนด
ความหมายให้เกิดความชัดเจนและครอบคลุมในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่คุณภาพของคนในสังคม สุขอนามัยดี การศึกษาดี และมีสมรรถภาพ
ในการผลิต นอกจากนี้แล้วทุนทางสังคมยังหมายรวมถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้  1) ความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว เครือญาติ กับผู้อื่นใน
ชุมชน เช่น แรงงานคืนถิ่นต้องอาศัยครอบครัวและเครือญาติในการด ารงชีวิต 2) ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้จากครอบครัวและชุมชน
สามารถปรับและเป็นส่วนสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ได้  3) ความรู้พื้นบ้านเกี่ยวสุขภาพ เช่น สมุนไพร           
หมอพื้นบ้าน 4) การรวมกลุ่มเป็นองค์กรประชาชนในชุมชน 5) การมีความสุขจากความสงบและสันโดษ 6) การมีเศรษฐกิจที่หมุนเวียน
อยู่ในชุมชน เช่น จ้างคนในชุมชน บริโภคทรัพยากรในชุมชน (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2541:6) 

นักวิชาการชาวต่างชาติได้ให้ความหมายของทุนทางสังคมไว้ว่า ทุนทางสังคมว่า เป็นส่วนที่เอื้อประโยชน์ต่อทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะในประเด็นความสัมพันธ์กันทางสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจกันและกันที่ส่งผลให้ เกิ ดความสะดวก                 
ต่อการด าเนินการท างานด้านเศรษฐกิจ (R. Putnam. 1993:9) ยังมีผู้อธิบายอีกว่าทุนทางสังคมว่า เป็นชุดของความสัมพันธ์ระหว่าง   
คนเป็นความสัมพันธ์ที่มีผลมาจากความตั้งใจบนพื้นฐานของความคาดหวังในสิ่งที่ต้องใช้ร่วมกันเป็นชุดของการมีค่านิยมร่ วมกันและ   
การมีส านึกของความไว้วางใจระหว่างกัน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนหรือมากกว่าที่ได้แสดงออกมา 
และส่งผลดีต่อกิจกรรมที่ได้กระท าในมิติดังกล่าวท าให้เห็นได้ว่าทุนทางสังคมนั้น เป็นโครงสร้างทางสังคมที่เกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคลใน
องค์กร และทางตรงข้ามในที่ที่มีทุนทางสังคมอ่อนแอก็จะปรากฏความขัดแย้งกันในค่านิยมและการขาดซ่ึงความไว้วางใจระหว่างกัน   
(J.s Coleman. 1998:95) ประโยชน์ของทุนทางสังคมได้มีนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างชาติได้กล่าวถึงและให้ความหมาย            
ไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ ประโยชน์ของทุนทางสังคมมี 3 ประการ ประกอบด้วย ประการแรกการที่ตัวแสดงมีทุนทางสังคมย่อมจะ     
เอื้อประโยชน์ต่อการเข้าถึงทรัพยากรและสารสนเทศที่กว้างขวางโดยใช้ทุนต่ า ประการที่สอง อ านาจเป็นอิทธิพลที่เกิดจากการมีทุนทาง
สังคม ดังเร่ืองกลุ่มอาวุโสที่บางคนย่อมมีอ านาจเหนือกว่าคนอื่น เนื่องจากพวกเขาได้สร้างบุญคุณแก่คนอื่น ดังนั้นผู้อาวุโสจึงสามารถใช้
ความเชื่อศรัทธาที่มีอยู่ออกแนวทางปฏิบัติ ประโยชน์ของอ านาจท าให้มีการร่วมมือที่กว้างจากภายนอก และอ านาจก็เอื้ออ านวยต่อ
ความส าเร็จของงานด้วย และประการสุดท้ายคือ ความเป็นปึกแผ่นการมีบรรทัดฐานทางสังคมและความศรัทธาที่เข็มแข็ง จะท าให้เกิด
การมีส่วนร่วมระดับสูงส่งเสริมและสนับสนุนอย่างดีต่อกฎท้องถิ่นและขนบธรรมเนียม และยังลดการควบคุมแบบเป็นทางการได้        
(S. Adler, Paul and Kwon, Seok-Woo, 17-40: 2002) 

 
 แนวคิดการมีส่วนร่วมได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายและอธิบายไว้ อาทิเช่น ปาริชาติ วลัยเสถียร (2548) ได้ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะที่เป็นกระบวนการของ การพัฒนาตั้งแต่ต้นจนสิ้นกระบวนการ ได้แก่ การวิจัย 
(ศึกษาชุมชน) การวางแผน การตัดสินใจ การด าเนินงาน การบริหารจัดก าร การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการจัดสรร
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น และวันชัย วัฒนศัพท์ (2551) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับค าว่า “การมีส่วนร่วม” (participation) หมายถึง          
ให้ข้อมูลแก่ประชาชน รับฟังความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนาข้อตกลงร่วมกัน ในขณะเดี ยวกัน พัชรี สิโรรส (2546) 
กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่า คือ กระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความ
คิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควร
เข้าร่วมในกระบวนการนี้ต้ังแต่เร่ิมจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ - เรียนรู้ การปรับเปลี่ยน
โครงการร่วมกัน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงทุนทางสังคมกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณี ศึกษาบ้านเกาะพิทักษ์ ต าบลบางน้ าจืด       
อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ชลดา บุญอยู่ , 2556)  พบว่า ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์มีสภาพทุนทางสังคมที่ประกอบไปด้วย               
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สภาพทั่วไปของ
ชุมชน

ทรัพยากรและทุน
ทางสังคม

วัฒนธรรมใน
ชุมชน

การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและทุนทาง

สังคมต่อการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

บทบาทของผู้น า
และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในชุมชน

1) ทุนมนุษย์ ได้แก่ ผู้น าที่เป็นทางการ คือผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านเป็นบุคคลที่มีความเป็นผู้น า มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ           
ในหลายด้าน มีจิตสาธารณะ และเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญของชุมชนบ้านเกาะ พิทักษ์ 2) ทุนสถาบันองค์กร คือ กลุ่มองค์กรที่มี
ความส าคัญกับชุมชน ได้แก่ กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร และกลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มองค์กรเหล่านี้
เป็นกลุ่มที่ชาวบ้าน ร่วมกันจัดตั้งขึ้นมา และช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน 3) ทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรม ได้แก่ ภูมิปัญญาการ ประกอบ
อาชีพ คือ การท าลอบปลาหมึก ภูมิปัญญาด้านการถนอมอาหาร คือ การท าปลาเค็มฝังทราย ประเพณีที่มีความส าคัญ คือ          
ประเพณีสวดหาด เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวบ้านบนเกาะพิทักษ์ เป็นการ ไหว้ขอขมาพ่อขุนทะเล แม่นางเชิงกระ และอีกประเพณี    
ที่มีความโดดเด่น คือ ประเพณีวิ่งแหวกทะเล ค่านิยมความเช่ือของชุมชนเกาะพิทักษ์ คือ พ่อตาเกาะพิทักษ์ ชาวบ้านบนเกาะพิทักษ์มี
ความเชื่อในเรื่องสิ่ง ศักดิ์สิทธ์ 4) ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรทางทะเล ปะการัง หอยมือเสือ และสัตว์น้ าทะเล             
ทุนทางสังคมทั้ง 4 ด้านมีความสัมพันธ์กัน และมีความส าคัญต่อชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์ ในลักษณะที่ ส่งเสริม กันและกันในการพัฒนา
และการสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์ การจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์นั้น อาศัยการมีส่วนร่วม
ของทุกคนในชุมชน ดังนี้ 1) ทุกคนในชุมชนมี ส่วนร่วมในการวางแผนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยในทุกวันที่ 29 ของทุกเดือนจะมีการ
ประชุมของ หมู่บ้าน 2) ทุกคนในชุมชนร่วมกันด าเนินกิจกรรมและปฏิบัติตามแผนการที่ได้วางไว้ 3) ชาวบ้านในชุมชนได้รับผลประโยชน์
จากการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ร่วมกัน 4) หลังจากการด าเนิน กิจกรรมก็จะมีการติดตามและประเมินผล โดยที่        
ทุกกิจกรมจะต้องท าบัญชีรายรับ รายจ่าย และมีการ ประชุมเสนอแนะความคิด เห็นรวมถึงปัญหาในการด าเนินกิจกรรม 

ดังนั้นสรุปได้ว่า แนวคิดการมีส่วนร่วมเป็นการประสานงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การปลุกจิตส านึกของการท างานร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าอกเข้าใจ
ของการเป็นเครือข่าย สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนต้องเร่ิมต้นมาจากการท างานที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกๆภาคส่วน เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ร่วมกัน รูปแบบบูรณาการทุนทางสังคมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เป็นการบูรณาการ
จัดการความรู้สู่ชุมชนขององค์กร ท าให้ชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เป็นลักษณะของการดึงทุนทางสังคมการประกอบอาชีพ          
ทางการเกษตร ภาวะผู้น าของผู้น าชุมชน การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การถ่ายทอดประสบการณ์ 
การบริหารขยายเป็นเครือข่าย ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ที่น ามาใช้ในทางปฏิบัติได้มีความหลากหลายปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อตอบสนองเป้าหมายหรือความต้องการของชุมชนได้ การดึงทุนทางสังคมควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เสริมบทบาทผู้น าในองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามแบบของผู้น าเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของประชาชน  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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ผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาและเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุนทางสังคมต่อการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนบ้านหนองอ้อ ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พบว่า  
 1. ขุมชนมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่ยึดโยงกับพุทธศาสนาและความเชื่อทางจิตวิญญาณ โดยมีกิจกรรมและพิธีกรรมของ
ชุมชน มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเปี่ยมด้วยคุณค่า (value) ในตัวเองและถือว่าเป็นรากฐาน
ส าคัญของชีวิตครอบครัวและชุมชนในพื้นที่ซ่ึงทางชุมชน บ้านหนองอ้อนั้นมีทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะประเพณีการ
ทอดกฐินที่ทางชุมชนมีการจัดท าขึ้นทุกปี เป็นงาน “ปั่นฝ้าย ถักทอ กรอ เย็บ เก็บเป็นบุญ จุลกฐิน” ที่ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ของหมู่บ้าน
ที่สืบต่อกันมา ส าหรับทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย การประกอบอาชีพของชุมชนซ่ึงเป็นกลุ่มอาชีพส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนได้แก่ กลุ่มจักสาน, กลุ่มทอผ้า, กลุ่มปลูกดอกค าฝอย กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ โดยมีการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านทุกปี  เพื่อด าเนินงานและขอสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ  
 2. ส่วนของทรัพยากรการท่องเท่ียว ประกอบด้วย ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ได้แก่ ที่สวนและที่นา ที่สามารถ
มองเห็นวิวดอยนางนอนอย่างสวยงาม และหนองน้ าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน ในอดีต มีต้นอ้อขึ้นรอบหนองน้ า    
จึงเรียกนามหมู่บ้านว่า “หนองอ้อ” นอกจากนี้แล้วชุมชนบ้านหนองอ้อยังมีทุนทางทรัพยากรมนุษย์/ปราชญ์ชุมชน โดยปัจจุบัน           
มีพระครูวิสาลบุญสถิตเจ้ าคณะอ าเภอดอยหลวงและเจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ เป็นศูนย์กลางทางจิตใจของชุมชน และมี                    
นายสิงห์ค า ยอดมูลคี เป็นประธานชมรมโหราศาสตร์หมอเมือง เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้น าชุมชน     
การปกครองได้แก่ นายอาคม ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการการบริหารจัดการชุมชนด้านต่างๆ ท าให้ชุมชนหนองอ้อ           
มีรากฐานและทุนทางทรัพยากรมนุษย์ที่เข้มแข็ง 
 3. การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ยังไม่มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากไม่ได้รับ
การส่งเสริม และการสนับสนุนในการอบรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างไรก็ตามควรมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายท่องเที่ยว       
ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
 

สรุปและอภิปรายผล 
 หมู่บ้านหนองอ้อ ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นั้นเป็นหมู่บ้านที่มีการพัฒนาหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการ
ชุมชนโดยร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชน มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อให้เกิดพลังความคิดสร้างสรรค์ สร้างสิ่งใหม่ๆ     
อีกทั้งยังมีการจัดระเบียบในสังคมส่วนรวมของหมู่บ้าน การงานและกิจกรรมของชุมชน ไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันละกัน 
เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากทรัพยากรชุมชน อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของชุมชนและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ ให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างเข้มแข็ง สอดคล้องกับงานวิจัยของสุปราณี จันทร์ส่ง และคณะ (2559) ที่ศึกษาเร่ือง การพัฒนาทุน
ทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งว่า ชุมชนเข้มแข็งนั้นจะต้องประกอบด้วยการพัฒนา 3 ด้าน คือ ผู้น าทางสังคม ภูมิคุ้มกันให้ชุมชน 
และระบบการเรียนรู้ของชุมชนตามล าดับ และ ไมตรี อินเตรียะ (2560) สรุปว่า การสร้างทุนทางสังคมในชุมชนจะต้องมีการสะสมทุน
ก่อนคนในชุมชนต้องมีมิตรภาพที่ดีต่อกันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมีการติดต่อสัมพันธ์ฉันญาติมิตร และชุมชนจะได้รับประโยชน์จากความ
ร่วมมือจากสมาชิกทุกคน ผู้ศึกษาวิจัยพบว่า ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการท างานของชุมชน ประกอบกับชุมชนบ้านหนองอ้อเป็น
ชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถน าทุนทางสังคมที่มีอยู่ซ่ึงได้แก่ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมมาฟื้นฟู พัฒนา โดยต่อยอดการน าเสนอ 
และให้คนในชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาเยือนได้เรียนรู้และเข้าใจ ดังนั้น  ผู้ศึกษาวิจัย เห็นว่า บทบาทของทุนทาง
สังคมและภูมิปัญญาบ้านหนองอ้อ เป็นสิ่งที่เปรียบเสมือนสาธารณะสมบัติ ที่ส่งผลให้ท้องถิ่นอยู่เย็นเป็นสุข และถ้าสามารถน าทุนทาง
สังคมที่มีอยู่มาอนุรักษ์ ฟื้นฟูพัฒนา ต่อยอดและน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเหมาะสมแล้วก็จะช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ศึกษาถึงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ส่งผลต่อทุนทางสังคมในบริบทอื่นๆ ต่อการจัดการการท่องเท่ียว
ชุมชน เพื่อที่จะได้น าผลการศึกษาเปรียบเทียบนี้มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนบ้านหนองอ้อ โดยเพิ่มแนวทาง
การศึกษาแนวทางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมต่อกระบวนการบริหารจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนให้เกิดความยั่งยืนอย่างเหมาะสม  
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 2. การศึกษาถึงการสร้างรูปแบบเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้และกระจายผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงน ามาเป็นโครงข่ายทรัพยากรชุมชนการท่องเที่ยวใน
รูปแบบต่างๆ 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการด าเนินการผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว 
เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว
บ้านสันกอตาล อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ผลิต ผู้ประกอบอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
จักสานตะกร้าทางมะพร้าว บ้านสันกอตาล อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จ านวน 25 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ระหว่าง 61-70 ปี ประกอบอาชีพ
เป็นอาชีพเสริม มีการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น วัตถุดิบหลักที่น ามาผลิตมาจากพ่อค้าคนกลาง ส่วนใหญ่ผู้ผลิตจัดจ าหน่ายส่ง
และเป็นผู้ก าหนดราคาเอง (2) ข้อมูลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการด าเนินการผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้า
ทางมะพร้าว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3) ข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว     
ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และ (4) พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จึงได้รูปแบบใหม่ที่มีสีสันเพิ่มขึ้นมา มีความงดงาม มีจุดเด่นมากขึ้น     
ของบ้านสันกอตาล ร่วมกันท าให้ได้รูปแบบใหม่ที่จะน ามาเพิ่มเติมรูปแบบในแบบเดิมโดยมีการเพิ่มปอทอเสื่อที่มีหลายสีสัน              
เข้าไปในรูปแบบของตะกร้าให้ดูสวยงามเป็นเอกลักษณ์ 
ค าส าคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์   ตะกร้าทางมะพร้าว 
 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study opinions on the operating factors of coconut noodle basket weaving. 
To study the problems and obstacles of the product, basket weaving of coconut leaves And to develop products for 
basket weaving of coconut leaves, Ban Sankotarn, Phan District, Chiang Rai Province The target group used in this study was 
25 households of producers, practitioners, product development, coconut leaf basket weaving, Ban San Kot Tan, Phan 

                                                           
1 อาจารย์ประจ า สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
2 เยาวชนนกัพัฒนาการจกัสานตะกร้าทางมะพร้าว บา้นสันกอตาล อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย 
3 เยาวชนนกัพัฒนาการจกัสานตะกร้าทางมะพร้าว บา้นสันกอตาล อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย 
4 เยาวชนนกัพัฒนาการจกัสานตะกร้าทางมะพร้าว บา้นสันกอตาล อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย 
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District, Chiang Rai Province.  The research tool was a questionnaire.  The statistics used to analyze the data are mean, 
standard deviation. 
  The research results showed that (1) general information of the respondents. Most of them are female, aged 
between 61-70 years, working as an additional occupation. Have an early primary education The main ingredients that are 
produced are from the middleman. For the most part, manufacturers, distributors, distribute, and set prices themselves.    
(2) analytical information about product action factor, coconut basket basket weaving. The overall level was at high level. In 
general, it is at a small level and (4) has developed a new product design that has more colors, more beauty and more 
strengths. Of Ban Sangotal Together, this creates a new design that will be added to the original pattern by adding colorful 
woven jute mats into the form of the basket to make it look unique. 
Keywords : Product development, Basket of coconut leaves 

 
บทน า 

 งานจักสานหรืองานแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีมาช้านานและผลิตกันทุกภาคของประเทศ
ไทย ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น ก้านมะพร้าว ไม้ไผ่ หวาย ฯลฯ เมื่อน ามาผลิตเป็นเครื่องมือ    
ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยสนองความต้องการประโยชน์ใช้สอยพื้นฐานเป็นส าคัญ จึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น และมีความสัมพันธ์          
อย่างใกล้ชิดกับวิถีของคนไทยจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีการสร้างสรรค์ และ สืบทอดต่อเนื่องกันมาแต่อดีต 
นับตั้งแต่การออกแบบลวดลาย รูปทรง โครงสร้าง ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุพื้นบ้านได้อย่างเหมาะสมตามคตินิยมท้องถิ่นนั้นๆ ท าให้
งานจักสานพื้นบ้านของไทยมีเอกลักษณ์ เฉพาะงานแตกต่างกันไป (ยุพา  ทรัพย์อุไรรัตน์, 2556) 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์การจักสานบ้านสันกอตาล อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายถือเป็นส่วนหนึ่งของชาวจังหวัดเชียงรายที่
แสดงถึงวิถีชีวิตพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดต่อกันมาโดยการน าเอาวสัดุจากท้องถิ่นมาท าเป็นเป็นงานจักสาน เพื่อการด ารงวิถีชีวิต 
แต่ปัจจุบันงานจักสานบางอย่างของจังหวัดเชียงรายเร่ิมมีการสูญหายและไม่ได้ถูกน ามาใช้งาน  เนื่องจากเร่ิมมีวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามา
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน (ภูมิปัญญาท้องถิ่น, 2560) วิถีชีวิตชาวบ้านก็เริ่มเปลี่ยนไปชาวบ้านจึงจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมทางสังคม แต่มีบางกลุ่มที่ยังคงเห็นคุณค่าของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้ านประเภทงานจักสานที่ต้องการจะ
อนุรักษ์และต้องการ สร้างเพื่อเป็นรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน และยังต้องการเผยแพร่วัฒนธรรมของตนเองให้เป็นที่นิยม            
ของนักท่องเที่ยวและยังรวมถึงเป็นงานที่มีการส่งออกกระจายรายได้ไปยังพื้นที่ต่างๆตามแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย 

คณะผู้วิจัยได้กล่าวถึงความส าคัญและคุณค่าของศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสานที่เกิดขึ้นจากน้ าพักน้ าแรงและฝีมือของ
ชาวบ้านเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกทั้งยังเกรงว่าจะสูญหายไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะการแปรรูปผลิตภัณฑ์การจักสาน
ตะกร้าทางมะพร้าวที่เป็นในรูปแบบต่างๆ ที่ยังคงไม่ได้รับการพัฒนา  โดยชาวบ้าน บ้านสันกอตาล อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย       
และผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว (นารี ศรีวรสาร , (2556) ความงามของ
ลวดลาย วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาท าการออกแบบและประยุกต์พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว ให้เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นการด ารงไว้ซ่ึงรูปแบบของงานจักสานรวมทั้งยังช่วยส่งเสริมให้มีการสืบสานศิลปหัตถกรรมอันประณีต           
และสวยงามที่แสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้และมุ่งเน้นประยุกต์รูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว        
บ้านสันกอตาล อ าเภอพานจังหวัดเชียงราย ให้เป็นแนวทางเพื่อขยายตลาดและเพิ่มทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค (รัชนี เจริญ, 2558) 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการด าเนินการผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว  
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าวบ้านสันกอตาล อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ศึกษาได้ใช้ประชาชนในบ้านสันกอตาล  ต าบลสันติสุข อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

จ านวน 25 คน จากประชาชนบ้านสันกอตาล ต าบลสันติสุข อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซ่ึงเป็นสมาชิก กลุ่มจักสารตะกร้าทางมะพร้าว 
ได้แก่ (1) นางบัวผัด อินสอน (2) นางกันยา ตาก๋องแก้ว (3) นางทองลา อุปละ (4) นางพุทธชาด ผักนิล (5) นางสาวบัวค า วันงาม                         
(6) นางวาสนา เวียงนิล (7) นายคนอง ตาบุญ (8) นางบุญนภา วรรณค า (9) นางจันทร์ติ๊บ ผักนิล (10) นายธีรพงษ์ วันงาม                         
(11) นางขันแก้ว หมื่นอินต๊ะ (12) นางสุภาภรณ์ ทิศทอง (13) นางบัวเขียว วันงาม (14) น.ส.ถวัลย์ มงคลแดง (15) นางเกสร เวียงนิล            
(16) นางสวย แสงทอง (17) นายวรินทร จุ่มธิ  (18) นางกูล ชัยพนัด (19) นางเม็ด เงินแก้ ว (20) นางพิ มพา อุดกันทา                   
(21) นางบุญศรี จันทร์นวล (22) นางวัลภา ขัดอุโมงค์ (23) นางโหล มณีกาศ (24) นางนาลี วรรณค า และ (25)นางฟองจันทร์ แสนทอง
  

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว บ้านสันกอตาล อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีเครื่องมือที่ใช้เก็บในการ

รวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย  4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบอาชีพจักสานตะกร้าทางมะพร้าว  
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการด าเนินการผลิตของธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้า
ทางมะพร้าว 

ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว 
ตอนที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้จาก 2 แหล่งข้อมูล คือ 

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลโยที่ใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์การพัฒนาการจักสานตะกร้าทางมะพร้าวบ้าน
สันกอตาล อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่พัฒนาการจักสาน เป็นอาชีพเสริม ซ่ึงมีทั้งหมด 25 คนเรือน ตลอดจนสังเกตกระบวนการและขั้นตอน
การพัฒนาการจักสาน เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการผลิต ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนที่ได้รับ 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจักสานตะกร้าทางมะพร้าว 
หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์เอกสารรายงาน บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากข้อมูลออนไลน์ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากแบบสอบถาม มาท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลทั่วไปของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าวท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ กรณีเชิงคุณภาพได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และในส่วนที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ซ่ึงประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ และสังเกตกระบวนการผลิตเพื่อน ามาจ าแนกต้นทุนตามส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการด าเนินการผลิตของธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้า
ทางมะพร้าว 

 ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคจากการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว ได้จากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ผลิตการ
จักสานตะกร้าทางมะพร้าว 
 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่และวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เป็นการหา
ค่าระดับ ท าการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) แล้วน าเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียงเพื่อให้การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับความเป็นจริง ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การให้คะแนนและการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย และสาวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เกณฑ์วัดไว้ 5 ระดับและแปลความหมายดังนี้ ดังนี้ 
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ระดับ ช่วงของค่าเฉลี่ย ระดับคะแนน 

มากที่สุด 4.51 - 5.00  5 

มาก 3.51 - 4.50  4 

ปานกลาง 2.51 - 3.50  3 

น้อย 1.51 - 2.50  2 

น้อยที่สุด 1.00 - 1.50  1 

 
ตอนที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว 
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของตะกร้าทางมะพร้าว เพื่อที่จะน ามาพัฒนา ได้มีการรวบรวมรูปแบบของตะกร้าทางมะพร้าวจาก    

ผู้ประกอบอาชีพจักสานตะกร้าทางมะพร้าวแล้ว ผู้วิจัยจึงได้น ารูปแบบของตะกร้าทางมะพร้าวเดิมมาพัฒนาให้เป็นรูปแบบใหม่ 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบอาชีพการจักสานตะกร้าทางมะพร้าว 
 ผลการข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 61 – 70 ปี รองลงมา คือ มี อายุระหว่าง 71 – 80 ปี และ
อายุระหว่าง 51 – 60 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผลิตจักสานตะกร้าทางมะพร้าวเป็นอาชีพเสริม ส่วนใหญ่ที่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นรองลงมาคือ ประถมศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่ซ้ือวัตถุดิบหลักมาจากพ่อค้าคนกลาง คิดเป็น     
ร้อยละ 100.00 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จ าหน่ายเป็นราคาส่ง คิดเป็นร้อยละ 100  และก าหนดราคาขายเอง ร้อยละ 100 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการด าเนินการผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว       
ดังตารางข้างล่าง 

 
 ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยการด าเนินการผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าวในภาพรวม 
 

รายการ 𝑥 S.D. ระดับ 
ด้านการตั้งราคา 4.06 0.96 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.84 0.65 มาก 
ด้านการส่งเสริมการขาย 3.62 0.57 มาก 

ภาพรวม 3.84 0.73 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยการด าเนินการผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                 

(𝑥 = 3.84) เมื่อพิจารณาแต่ละรายด้าน พบว่า ด้านที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ด้านการตั้งราคา (𝑥 = 4.06) รองลงมา ได้แก่             

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (𝑥 = 3.84) และ ด้านการส่งเสริมการขาย (𝑥 = 3.62) มีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 

(1) ด้านการตั้งราคา รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการระบุราคาไว้ชัดเจน (𝑥 = 4.24 )รองลงมา ได้แก่ มีการตั้งราคา

ตามขนาด (𝑥 = 4.20) มีการตั้งราคาโดยยึดต้นทุนเป็นเกณฑ์ (𝑥 = 3.92) และมีการตั้งราคาตามความเหมาะสมของความสวยงาม    

ของผลิตภัณฑ์ (𝑥 = 3.95) 

(2) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง (𝑥 = 4.80) รองลงมา ได้แก่ 

สถานที่การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มีความสะดวกในการติดต่อ (𝑥 = 4.40) และมีการขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต (𝑥 = 2.32) 

(3) ด้านการส่งเสริมการขาย รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการลดราคาผลิตภัณฑ์เมื่อซ้ือในปริมาณมาก (𝑥 = 4.20) 

รองลงมาได้แก่ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ตามงาน OTOP ต่างๆ (𝑥 = 3.04) 
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว รวมทั้งข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ดังตารางข้างล่าง 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัญหาและอุปสรรคผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว ในภาพรวม 
 

รายการ 𝑥 S.D. ระดับ 
ด้านการผลิต 1.85 0.37 น้อย 
ด้านผลิตภัณฑ์ 1.36 0.35 น้อยที่สุด 
ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1.82 0.35 น้อย 

ภาพรวม     1.67 0.35 น้อย 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 𝑥 = 1.67) 

เมื่อพิจารณาแต่ละรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านผลิต (𝑥 = 1.85) รองลงมา ได้แก่ ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย      

(𝑥 = 1.82) และด้านการผลิตภัณฑ์ (𝑥 = 1.36) มีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 

 (1) ด้านการผลิต รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คุณภาพวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ (𝑥 = 4.76) รองลงมาคือ วัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ 

(𝑥 = .20) ไม่มีความแน่นอนในการผลิต (𝑥 = 1.16) วัตถุดิบหายาก (𝑥 = 1.12) และความรู้ความสามารถในการผลิตน้อย           

(𝑥 = 1.04) 

 (2) ด้านผลิตภัณฑ์ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความต้องการซ้ือผลิตภัณฑ์ของตลาดไม่แน่นอน (𝑥 = 2.08) รองลงมา 

ได้แก่ การแข่งขันทางด้านราคา (𝑥 = 1.32)รูปแบบที่ผลิตยังไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้า (𝑥 = 1.28) การกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง         

และผลิตภัณฑ์มีความน่าเช่ือถือว่าจะไม่เกิดเชื้อรา (𝑥 = 1.08) 

  (3) ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ค่าแรงงานในการจ้างคนงานจักสานสูง (𝑥 = 3.24) รองลงมา 

ได้แก่วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีราคาสูง (𝑥 = 1.20) และไม่มีเงินทุนซ้ือวัตถุดิบ (𝑥 = 1.04) 
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว 
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว ได้เริ่มจากศึกษาที่เกี่ยวกับขนาดของตะกร้าทางมะพร้าว ของตะกร้า
ทางมะพร้าวว่ามีการท าตะกร้าทางมะพร้าวมี 2 รูปแบบ 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบตะกร้าทางมะพร้าวในรูปวงรีและวงกลม 
 

การจักสานตะกร้าด้วยทางมะพร้าว มีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้ 
 (1) เลือกก้านมะพร้าวเหลือง ๆ ไม่อ่อนไม่แก่เกินไป  จะท าให้ได้ตะกร้าที่แข็งแรง มีสีสวย ถ้าเป็นก้านที่แก่มาก จะท าให้       
สีคล้ า หรืออ่อนเกินไปจะออกสีเขียวอ่อนและไม่แข็งแรง มะพร้าวน้ าหอมจะมีก้านที่สั้นกว่ามะพร้าวใหญ่หรือมะพร้าวที่ใช้ท าขนม      
และแกง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชิ้นงานว่าต้องการตะกร้าใบใหญ่หรือใบเล็ก 
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(2) น าก้านมะพร้าวมาเหลาใบออก ใช้มีดขูดให้เกลี้ยง จากนั้นน าไปตากแดดให้แห้งเพราะจะท าให้สานตะกร้าได้แน่น        
ไม่หลวม และช่วยป้องกันไมให้ขึ้นราได้ง่าย 

(3) เหลาไม้ไผ่ให้เป็นเส้นแบน ๆ ความหนาแล้วแต่ความต้องการ เพื่อใช้ขดเป็นวงส าหรับท าโครงตะกร้าต้องการให้เป็น
รูปทรงใดอยู่ที่ขั้นตอนนี้ ตะกร้า 1 ใบ ใช้โครงไม้ไผ่ 5 อัน ประกอบเป็นส่วน ก้นตะกร้า 2 อัน ตัวตะกร้า 1 อัน (ส่วนกลาง)  และ       
ปากตะกร้า  2  อัน 

(4) น าก้านมะพร้าวที่เหลาและตากแดดเรียบร้อยแล้วมาสานไขว้กันไปมา ให้มีความถี่ ห่าง แล้วแต่ความต้องการ โดยเริ่ม
สานกับโครงไม้ไผ่ส่วนที่เป็นตัวตะกร้า ใช้ปอทอเสื่อที่ร้อยเข็มแล้วมัดให้ก้านมะพร้าวกับโครงไม้ไผ่ติดกัน ขั้นตอนนี้ต้องพยายาม         
จัดก้านมะพร้าวให้เรียงเสมอกันและมัดด้วยปอทอเสื่อให้แน่นหนา          

(5) เมื่อสานส่วนตัวตะกร้าจนรอบแล้ว จึงสานก้นตะกร้าโดยใช้โครงไม้ไผ่ประกบ 2 วง และมัดด้วยลวดและหวายเทียม 

 
 
ภาพที่ 2 การรูปแบบและขั้นตอนการตะกร้าทางมะพรา้ว 

(6) จากนั้นน าโครงไม้ไผ่อีก 2 อัน ประกบตรงส่วนปากตะกร้า ใช้ลวดและหวายเทียมมัดเช่นกันขั้นตอนนี้จะตกแต่ง         
ปากตะกร้าด้วยการสานหวายเทียม 

(7) รวบก้านมะพร้าวส่วนที่เหลือทั้งสองข้างไว้ด้วยกัน แล้วน าก้านมะพร้าวทั้ งสองข้างมัดเชื่อมต่อกันด้วยหวายเทียม        
เพื่อเป็นหู ตะกร้า ตัดก้านมะพร้าวที่ยาวเกินไปออกและตกแต่งให้เรียบร้อย และได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จึงได้รูปแบบใหม่ที่มีสีสัน
เพิ่มขึ้นมา มีความงดงาม มีจุดเด่นมากขึ้น ของบ้านสันกอตาล ร่วมกัน ระหว่างผู้วิจัย ได้แก่ (1) นางสาวจุฬารัตน์  จอมเมืองกาศ                    
(2) นางสาวณัฐริกา ฟังช้า (3) นางสาวณัฐสุดา อะโนระ (4) วิทยากร นางบัวผัด อินสอนและ (5) นางกันยา ตาก๋องแก้ว และ           
(6) นางกันยา ถูกจิตติ์  จึงท าให้ได้รูปแบบใหม่ที่จะน ามาเพิ่มเติมรูปแบบในแบบเดิมโดยมีการเพิ่มปอทอเสื่อที่มีหลายสีสันเข้าไปใน
รูปแบบของตะกร้าให้ดูสวยงามเป็นเอกลักษณ์ 

 
ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม ่
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สรุปและอภิปรายผล  
 อภิปรายผล 
 1. จากการวิเคราะห์ปัจจัยการด าเนินการผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าวพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่      
ด้านการตั้งราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย สอดคล้องกับจันสม ทาตื้อ (2560) กล่าวว่า การตั้งราคา
เป็นส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างจากส่วนประสมอื่นๆโดยตรง คือ การตั้งราคาจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับรายรับของธุรกิจ ขณะที่
ส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ จะเกี่ยวข้องกับรายจ่ายของกิจการเป็นหลัก  พื้นฐานทางธุรกิจที่ส าคัญที่เป็นปัจจัยหลัก อันจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการตั้งราคาคือ ต้นทุนของธุรกิจ ซ่ึงจะส่งผลต่อเนื่องถึงอัตราก าไรของกิจการ  และการตั้งราคาจะมีผลโดยตรงตาม
หลักเศรษฐศาสตร์ในการก าหนดจุดสมดุลระหว่างอุปสงค์ และอุปทาน  ดังนั้นค าถามพื้นฐานที่ตัดสินใจยากที่สุดของธุรกิจคือ           
จะตั้งราคาสินค้าเท่าไหร่จึงจะพอดี และ ก่อให้เกิดก าไรสูงสุด 
 2. ปัญหาและอุปสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว ได้แก่ วัตถุดิบไม่ได้คุณภาพและความต้องการ
ซ้ือผลิตภัณฑ์ของตลาดไม่แน่นอน  ท าให้วัตถุดิบมีส่วนส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หากวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพอาจ
ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่มีคุณภาพและความต้องการซ้ือผลิตภัณฑ์ของตลาดก็ยิ่งลดลงตามไปด้วย ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพ โดยก าหนดให้มีการจัดการต่างๆ สอดคล้องกับ  วิมาลา อินทรุกขา (2560) และ สุดาดวง เรืองรุจิระ (2558) กล่าวว่า 
ชาวบ้านในท้องถิ่นกับการจักสาน มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมทั้ งปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตการจักสาน มีจุดเด่น        
มีเอกลักษณ์ ซ่ึงต้องอาศัยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของสมาชิกทุกคน 

  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าเสนอผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว  บ้านสันกอตาล อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย คณะผู้วิจัย

ข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. รูปทรงผลิตภัณฑ์ ควรมีการพัฒนาให้มีรูปทรงที่หลากหลาย ทั้งขนาดให้เหมาะสมกับการใช้สอยในด้านต่างๆที่เหมาะสมต่อผู้บริโภค 

ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจงานวิจัยควรมีการศึกษารูปทรงแต่ละประเภทและพัฒนาให้รูปทรงแต่ละประเภทมีความเหมาะสมต่อการใช้
งาน 

2. วัตถุดิบหลักที่น ามาพัฒนาจักสาน คือ ก้านมะพร้าว ซ่ึงปัจจุบันหายากขึ้นและคนในชุมชนไม่ค่อยมีใครนิยมปลูกกัน ท าให้ต้นทุน
วัตถุดิบเพิ่มขึ้นและหายาก ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจงานวิจัย ควรมีการเสาะหาแหล่งวัตถุดิบและมีการส่งเสริมให้มีการปลูกต้น
มะพร้าว เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบหลักและลด
ต้นทุนวัตถุดิบ 
 

ข้อเสนอแนะของการวิจัยในครั้งต่อไป 
จากการศึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว บ้านสันกอตาล อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย คณะผู้วิจัย

ข้อเสนอแนะของการศึกษาในครั้งต่อไป ดังนี้ 
1. ศึกษาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว ให้มีรูปทรงที่หลากหลายตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและเน้น

ประโยชน์ในการใช้สอยเพื่อให้ผู้บริโภคมีแนวทางประกอบการตัดสินใจในการเลือกผลิตผลิตภัณฑ์มาขึ้นและเพิ่มช่องทางในการขยายโอกาส
ในทางการตลาดมากขึ้น 

2. ศึกษาความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าทางมะพร้าว 
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The study of the causes of dropout student in the Faculty of 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์ และ 2. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่ออกกลางคัน จ านวน     
250 คน โดยใช้สูตรค านวณกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ Taro Yamane และผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่
ฝ่ายทะเบียน จ านวน 20 คน ส าหรับการสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 
 ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 19 – 25 ปี มีวุฒิการศึกษาสูงสุดเดิมระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่จบจากโรงเรียนมัธยมศึกษา         
แผนการเรียนที่เคยเรียนในสถานศึกษาเดิมเป็นสายศิลป์ สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฎนครสวรรค์ ทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ 
ด้านหลักสูตร รองลงมาเท่ากัน ได้แก่ สาเหตุด้านครอบครัวและด้านสถานศึกษา ตามด้วยสาเหตุด้านนักศึกษา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ได้แก่ สาเหตุด้านครู อาจารย์ ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนออกกลางคัน ส่วนใหญ่เห็นว่ามีสาเหตุมาจากความสามารถในการเรียนรู้
ของนักเรียนมีผลการเรียนไม่ดี ครูไม่มีเวลาให้ค าปรึกษา ไม่ติดตามนักเรียน และไม่รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ครอบครัวยากจนต้อง
ออกมาช่วยท างาน ส าหรับแนวทางการลดปัญหาการออกกลางคัน คือ การที่ครูและผู้ปกครองให้คาปรึกษาและการดูแลอย่างใกล้ชิด     
มีระบบดูแลนักเรียน การอบรมพัฒนาครูที่ปรึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน ควรช่วยเหลือในการจัดหางานพิเศษ            
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับนักศึกษา และควรเร่งรัดให้นักศึกษาสามารถด าเนินการขอกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ค าส าคัญ  สาเหตุการออกกลางคัน, นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
 

 
 

                                                           
1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
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3 นักวิชาการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
4 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป บริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  
The 4th National Conference on Business Transformation  

“Business Management in the Digital Transformation” 
 

166 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | ส านักวิชาบัญชี 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1. To study the causes of the dropout students in the Faculty of 
Management Science, Nakhon Sawan Rajabhat University and 2. To find out the solutions of dropout students in 
the Faculty of Management Science, Nakhon Sawan Rajabhat University. Quantitative data was selected from 250 
students who were dropout students in the Faculty of Management Science, Nakhon Sawan Rajabhat University, 
and qualitative data was collected from 20 key informants. The research instruments were a questionnaire and 
interviews.  The statistics were used the frequency, percentage, means and standard deviation. 
 The results of the study was revealed as the following: Most are women between 19-25 years of 
age, the highest educational background, grade 6 or equivalent. Most of them graduated from high school. The 
study planned that was previously studied in the school was in the art field. The causes of the dropout students 
in the Faculty of Management Science, Nakhon Sawan Rajabhat University were found to be moderate.  When 
considering each aspect, it was found that the most significant aspect was the curriculum as followed by family 
and school in the evaluation, And the students, the least significant aspect is the teacher. The causes of dropout 
students were the instruction, no students’ follow-up, and not knowing each student individually. Furthermore, 
most teachers revealed the ensuing causes for the dropout, i. e. , student inability to learn originating from 
intelligent deficiency economics and social readiness; poor family resulted who need to work.  The suggestion 
guideline for reducing the dropout problems were teacher and parents should care and support their students. 
The development processes were teaching and consulting skills. An advice center was established and took care 
of helping learners individually, there is an install payment. The school should be assisted in the provision of jobs 
to boost the revenue for the students.  Speed ways up that students can get educational loans for their 
education. 
Keywords : causes of dropout, students in the Faculty of Management Science 
 

บทน า 
  การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น อาจารย์ผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับธรรมชาติของการจัดการศึกษา หรือการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมี ลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากการ
จัดการเรียนการสอน ในระดับอื่น ซ่ึงประเด็นส าคัญที่อาจารย์ผู้สอนต้องเข้าใจในเบื้องต้น ได้แก่ จุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษา 
ธรรมชาติของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา และหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงเข้าไปสู่การจัดการเรียนการสอน ใน
ระดับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ 1) คุณลักษณะของผู้เรียน สิ่งที่ต้องพิจารณาทาง 
ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ได้แก่ ความแตกต่างระหว่าง บุคลิกของผู้เรียน ประสบการณ์การเรียนรู้ในอดีต และความรู้ ความเข้าใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่ก าลังจะเรียน 2) บริบทในการเรียนรู้ ได้แก่ การบริหารจัดการ หลักสูตรและรายวิชารวมทั้งลักษณะและ
ประเภทของหลักสูตร  และ 3) ลักษณะและวิธีการของอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ บุคลิกภาพ คุณลักษณะประสบการณ์และคุณวุฒิของ 
อาจารย์ผู้สอน รูปแบบและวิธีการสอน และวิธีการบริหารจัดการรายวิชา (เรณุมาศ  มาอุ่น, 2559, หน้า 169-171)    
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด าเนินการในรูปแบบสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 7 สาขาวิชา กับ 1 
ส านักงานคณบดี  ซ่ึงสาขาวิชาทั้งหมดประกอบด้วย สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศทางด้านการจัดการเชิงบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการ
และพัฒนาท้องถิ่น แต่ปัจจุบันประสบปัญหานักศึกษาออกกลางคัน จากข้อมูลของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 4 ปี
การศึกษาย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2561) พบว่า คณะวิทยาการจัดการมีนักศึกษาออกกลางคัน ภาคปกติ รวมทั้งหมด 651 คน ซ่ึงการ
ออกกลางคัน จ านวนดังกล่าวนี้จัดได้ว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา จึงสนใจศึกษาหาสาเหตุพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาการออก
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กลางคันของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ทั้งนี้ เพื่อให้จ านวนการออกกลางคันของนักศึกษาลดลง
และสามารถน าไปบริหารจัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ที่เหมาะสมต่อไป    
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
2. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

 ขอบเขตของการวิจัย  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา   
        ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
นครสวรรค์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
ขอบเขตด้านประชากร 
 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์   ที่ออก
กลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2561 จ านวน 651 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่ออกกลางคัน จ านวน 250 คน โดยใช้สูตรค านวณกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ Taro Yamane          
และผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน จ านวน 20 คน ส าหรับการสนทนากลุ่ม 
 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
          ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ จ านวน 7 สาขาวิชา 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
         ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่ออกกลางคัน 
ระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2561 จ านวน 651 คน (ข้อมูลจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ออนไลน์.) และและผู้บริหาร
คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน จ านวน 20 คน 

ตัวแปรอิสระ 
- เพศ 
- อาย ุ
- สาขาวิชา 
- วุฒิการศึกษาเดิม 
-  สถานศึกษาเดิม 
- แผนการเรยีนเดมิ 

ตัวแปรตาม  
สาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 
- ด้าน ครู อาจารย ์
- ด้านสถานศึกษา  
- ด้านหลักสตูร  
- ด้านนักศึกษา 
- ด้านครอบครัว 
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 2) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้ส าหรับการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกลางคัน ส าหรับการก าหนดขนาด
ตัวอย่าง จะใช้วิธีการก าหนดขนาดของตัวอย่างของ Taro Yamane โดยยอมรับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 คณะผู้วิจัยได้ตั้งเป้าในการ
เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน 250 ตัวอย่าง ซ่ึงจะท าให้ผลการศึกษามีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการศึกษามีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการสนทนากลุ่ม ( Interview) ที่สร้างขึ้นโดยการค้นคว้าจากหนังสือและ
เอกสารต่างๆ รวมถึงการศึกษาทั้งการสร้างแบบสอบถามอย่างละเอียดซ่ึงแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นแบบสอบถามที่เป็นค าถามปลาย
ปิด (close-ended questions) และค าถามปลายเปิด (open-ended questions)  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่ออกกลางคัน จ านวน 250 ชุด 
และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน จ านวน 20 คน    
 1 ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ในการศึกษารวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาใช้เทคนิคในการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ซ่ึงคณะผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามจากแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์
ของการวิจัย  
 2 ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูล
ระดับชุมชนเพื่อให้ได้แนวคิดทฤษฎีที่สามารถน าไปใช้ในการวางแนวทางในการศึกษาพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและการอภิปราย
อ้างอิง 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์        
ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม และได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถน ามาประมวลผลได้จ านวน        
250 ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ100ของแบบสอบถามที่ส่งส ารวจทั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอผลการศึกษาดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สาขาวิชา วุฒิการศึกษา และแผนการเรียน 
 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานะเพศ อายุ สาขาวิชา วุฒิการศึกษาเดิม สถานศึกษาเดิ ม 
ประเภทแผนการเรียน วิเคราะห์โดยการหาจ านวนและร้อยละ  ในแต่ละข้อ น าเสนอข้อมูลในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย
ดังต่อไปนี้ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม 
          (n = 250) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 104 41.60 
หญิง 146 58.40 
2. อาย ุ   
ต่ ากวา่ 19 ป ี 6 2.40 
19 – 23 ป ี 201 80.40 
24 ปีขึ้นไป 43 17.20 
3. สาขาวิชา   
        การบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ 
        การตลาด 

24 
47 

9.60 
18.80 

        คอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
        การบัญช ี  

33 
57 

13.20 
22.80 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

        เศรษฐศาสตร์ 
        นิเทศศาสตร์ 
        การท่องเท่ียวและการโรงแรม  

5 
45 
39 

2.00 
18.00 
15.60 

4. วุฒิสูงสุดเดิมก่อนเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัฯ   
        มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทา่ 184 73.60 
        อนปุริญญาหรือเทียบเท่า 37 14.80 
        ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  23 9.20 
        อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................... 6 2.40 
5. สถานศึกษาเดิม   
         วิทยาลัยเทคนิค    59 23.60 

วิทยาลยัอาชวีศึกษา            
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
อื่น ๆ (โปรดระบุ)................... 

30 
155 
6 

12.00 
62.00 
2.40 

6. ประเภทแผนการเรยีนที่เคยเรยีนฯ   
สายวิทย ์ 46 18.40 
สายศิลป ์ 100 40.00 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว/การโรงแรม 10 4.00 
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 78 31.20 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คหกรรม 
อื่น ๆ 

5 
5 
6 

2.00 
2.00 
2.40 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 58.40 อยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 19-25 ปี จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 80.40 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  จ านวน 57 คิดเป็นร้อยละ 22.80            
มีวุฒิการศึกษาสูงสุดเดิมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จ านวน 184 คน และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแผนการเรียน      
ที่เคยเรียนในสถานศึกษาเดิมเป็นสายศิลป์ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ตารางที่ 2 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา              

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยภาพรวม 
 

สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ระดับสาเหตุการออกกลางคัน 

x̅ S.D. แปลผล 
 1. ด้านครู อาจารย ์ 3.23 0.938 ปานกลาง 
 2. ด้านสถานศึกษา 3.28 0.909 ปานกลาง 
 3. ด้านหลักสูตร 
 4. ด้านนักศึกษา 
 5. ด้านครอบครัว 

3.32 
3.24 
3.28 

0.904 
0.868 
0.910 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวมเฉลีย่ (n=250) 3.27 0.906 ปานกลาง 
 
 ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเรื่อง การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 250 คน โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากสภาพ
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ปัญหาและสาเหตุการออกกลางงคันของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รวมทั้งหมด 5 ด้าน            
โดยภาพรวมแล้วมีสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย 3.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.906 

 
ตารางที่ 3 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา         

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้านครู อาจารย์ 
ที่ สาเหตุการออกกลางคัน ระดับปัญหาที่ส่งผลกระทบ 

�̅� S.D. 
ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ด้านครู อาจารย ์         
1.1 ความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ

ของผู้สอนไม่เพียงพอ 
8.40 
(21) 

24.80 
(62) 

34.40 
(86) 

31.60 
(79) 

0.80 
(2) 

3.08 0.964 ปานกลาง 

1.2 ผู้สอนใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนไม่
เหมาะสม 

12.80 
(32) 

34.00 
(85) 

39.20 
(98) 

13.20 
(33) 

0.80 
(2) 

3.44 0.905 มาก 

1.3 ผู้สอนใช้ภาษาไม่สุภาพ 8.80 
(22) 

23.20 
(58) 

32.80 
(82) 

34.80 
(87) 

0.40 
(1) 

3.05 0.974 ปานกลาง 

1.4 ผู้สอนมีอคติกับนักศึกษา 9.20 
(23) 

44.40 
(111) 

27.60 
(69) 

17.60 
(44) 

1.20 
(3) 

3.42 0.925 มาก 

1.5 ผู้สอนขาดความสัมพันธ์และการเอาใจใส่
นักศึกษา 

9.60 
(24) 

22.80 
(57) 

32.80 
(82) 

34.80 
(87) 

0.00 
(0) 

3.07 0.979 ปานกลาง 

1.6 ผู้สอนมาสอนไม่สม่ าเสมอ/สอนไม่เต็ม
เวลา/มาสอนไม่ตรงเวลา 

6.00 
(15) 

26.00 
(65) 

35.20 
(88) 

32.00 
(80) 

0.80 
(2) 

3.04 0.924 ปานกลาง 

1.7 อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ดูแลเอาใจใส่ ขาด
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนกัศึกษา ที่ปรึกษา 

12.00 
(30) 

38.40 
(96) 

35.20 
(88) 

14.00 
(35) 

0.40 
(1) 

3.48 0.892 มาก 

รวม (n=250) 3.23 0.938 ปานกลาง 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเรื่อง การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 250 คน โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากสภาพ
ปัญหาและสาเหตุการออกกลางงคันของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้านครู อาจารย์ โดย
ภาพรวมแล้วมีสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย 3.23 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.938 
 
ตารางที่ 4 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุ การออกกลางคันของนักศึกษา       

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ด้านสถานศึกษา 
ที่ สาเหตุการออกกลางคัน ระดับปัญหาที่ส่งผลกระทบ 

�̅� S.D. 
ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.ด้านสถานศึกษา 
2.1 สถานศึกษาอยู่ไกลไม่สะดวกในการ

เดินทางมาเรียน 
12.80 
(32) 

13.20 
(33) 

44.00 
(110) 

29.20 
(73) 

0.80 
(2) 

3.08 0.983 ปานกลาง 

2.2 แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น 
ต ารา หนังสือ คอมพิวเตอร์สืบค้น 
ไม่เพียงพอ  

11.20 
(28) 

38.80 
(97) 

34.40 
(86) 

14.80 
(37) 

0.80 
(2) 

3.44 0.905 มาก 

2.3 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนไม่เหมาะสม  

6.80 
(17) 

36.00 
(90) 

36.80 
(92) 

19.60 
(49) 

0.80 
(2) 

3.28 0.885 ปานกลาง 
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2.4 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่
เหมาะสม  

4.40 
(11) 

34.00 
(85) 

34.40 
(86) 

26.00 
(65) 

1.20 
(3) 

3.14 0.898 ปานกลาง 

2.5 การจัดระบบ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ไม่มีประสิทธิภาพ  

8.00 
(20) 

40.80 
(102) 

36.40 
(91) 

14.40 
(36) 

0.40 
(1) 

3.42 0.847 มาก 

2.6 วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไม่น่าสนใจ 

12.00 
(30) 

34.80 
(87) 

38.80 
(97) 

14.40 
(36) 

0.00 
(0) 

3.44 0.882 มาก 

2.7 ความไม่เหมาสมของอาคารเรียน/
อาคารปฏิบัตกิาร  

12.00 
(30) 

19.20 
(48) 

42.00 
(105) 

26.40 
(66) 

0.4 
(1) 

3.16 0.964 ปานกลาง 

รวม (n=250) 3.28 0.909 ปานกลาง 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเรื่อง การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 250 คน  โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากสภาพ
ปัญหาและสาเหตุการออกกลางงคันของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้านสถานศึกษา โดยภาพรวม
แล้วมีสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย 3. 28 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0 .9 09 
 
ตารางที่ 5 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับ สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา       

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้านหลักสูตร 

ที่ สาเหตุการออกกลางคัน 
ระดับปัญหาที่ส่งผลกระทบ 

�̅� S.D. 
ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3.ด้านหลักสูตร 
3.1 เนื้อหาวิชาที่เรียนยากเกินไป  12.00 

(30) 
27.20 
(68) 

34.00 
(85) 

26.40 
(66) 

0.40 
(1) 

3.24 0.989 ปานกลาง 

3.2 เนื้อหาวิชาที่เรียนน ามาใช้ประโยชน์
ได้น้อย  

9.20 
(23) 

32.00 
(80) 

32.40 
(81) 

25.60 
(64) 

0.80 
(2) 

3.23 0.962 ปานกลาง 

3.3 เมื่อมาเรียนแล้วเห็นว่าหลกัสูตรหรือ
สาขาวิชาไม่ตรงกับความต้องการ  

8.40 
(21) 

37.20 
(93) 

42.40 
(106) 

11.20 
(28) 

0.80 
(2) 

3.41 0.828 มาก 

3.4 สาขาวิชาที่เรียนไม่เป็นที่นิยม  5.20 
(13) 

44.40 
(111) 

38.80 
(97) 

10.40 
(26) 

1.20 
(3) 

3.42 0.794 มาก 

3.5 เนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตร
ไม่เหมาะสม 

10.80 
(27) 

24.40 
(61) 

40.00 
(100) 

24.40 
(61) 

0.40 
(1) 

3.21 0.947 ปานกลาง 

3.6 จ านวนหนว่ยกิตในโครงสร้าง
หลักสูตรไม่เหมาะสม 

8.80 
(22) 

27.60 
(69) 

43.20 
(108) 

18.40 
(46) 

2.00 
(5) 

3.23 0.918 ปานกลาง 

3.7 หลักสูตร หรือ สาขาวิชาไม่ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

14.00 
(35) 

37.60 
(94) 

36.00 
(90) 

12.00 
(30) 

0.40 
(1) 

3.53 0.893 มาก 

รวม (n=250) 3.32 0.904 ปานกลาง 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเรื่อง การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 250 คน  โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากสภาพ
ปัญหาและสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้านหลักสูตร โดยภาพรวมแล้ว
มีสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย 3. 32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0 .9 04 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  
The 4th National Conference on Business Transformation  

“Business Management in the Digital Transformation” 
 

172 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | ส านักวิชาบัญชี 
 

ตารางที่ 6 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา       
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้านนักศึกษา 

ที่ สาเหตุการออกกลางคัน 
ระดับปัญหาที่ส่งผลกระทบ 

�̅� S.D. 
ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4.ด้านนักศึกษา 
4.1 ขาดเรียนบ่อยจนหมดสิทธิ์

สอบ/ขาดการเข้าร่วมกจิกรรม 
8.80 
(22) 

34.00 
(85) 

50.40 
(126) 

5.20 
(13) 

1.60 
(4) 

3.43 0.790 มาก 

4.2 ไม่มีเพื่อนที่สามารถปรึกษาได้ 11.20 
(28) 

3.20 
(80) 

47.20 
(118) 

8.00 
(20) 

1.60 
(4) 

3.43 0.853 มาก 

4.3 มีปัญหาการทะเลาะวิวาท ติด
การพนัน/ยาเสพติด/ชู้สาว 

9.20 
(23) 

27.60 
(69) 

44.40 
(111) 

17.60 
(44) 

1.20 
(3) 

3.26 0.896 ปานกลาง 

4.4 ผลการเรียนไม่น่าพึงพอใจ หรือ 
ต่ ากวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด 

6.80 
(17) 

40.00 
(100) 

45.20 
(113) 

7.60 
(19) 

0.40 
(1) 

3.45 0.750 มาก 

4.5 สุขภาพไม่เอื้ออ านวยต่อการ
เรียน 

4.00 
(10) 

23.20 
(58) 

43.20 
(108) 

27.20 
(68) 

2.40 
(6) 

2.99 0.873 ปานกลาง 

4.6 ลาออกไปศึกษาต่อสถาบันอื่น 8.80 
(22) 

23.20 
(58) 

37.60 
(94) 

28.00 
(70) 

2.40 
(6) 

3.08 0.978 ปานกลาง 

4.7 เลือกเรียนสาขาวิชาที่ไม่ตรงกับ
ความมุ่งหมาย ความสามารถ 
ความสนใจ 

6.00 
(15) 

27.60 
(69) 

35.20 
(88) 

28.40 
(71) 

2.80 
(7) 

3.04 0.956 ปานกลาง 

รวม (n=250) 3.24 0.868 ปานกลาง 
 

ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเรื่อง การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 250 คน โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากสภาพ
ปัญหาและสาเหตุการออกกลางงคันของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้านนักศึกษา โดยภาพรวม
แล้วมีสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย 3.24 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.868 
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ตารางที่ 7 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา  
              คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้านครอบครัว 

ที่ สาเหตุการออกกลางคัน 
ระดับปัญหาที่ส่งผลกระทบ 

�̅� S.D. 
ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5.ด้านครอบครัว      

5.1 ย้ายภูมิล าเนา 12.00 
(30) 

18.80 
(47) 

46.00 
(115) 

22.40 
(56) 

0.80 
(2) 

3.18 0.945 ปานกลาง 

5.2 พ่อ แม ่ผู้ปกครองไม่สนับสนุนการศึกษา
เล่าเรียน 

11.60 
(29) 

14.00 
(35) 

45.20 
(113) 

28.40 
(71) 

0.80 
(2) 

3.07 0.958 ปานกลาง 

5.3 สภาพของครอบครัวมีปัญหา แตกแยก 
หย่าร้าง 

11.60 
(29) 

16.00 
(40) 

44.80 
(112) 

26.40 
(66) 

1.20 
(3) 

3.10 0.964 ปานกลาง 

5.4 ครอบครัวมีฐานะยากจน ตอ้งช่วยหา
รายได้ 

13.60 
(34) 

38.40 
(96) 

40.00 
(100) 

8.00 
(2) 

0.00 
(0) 

3.58 0.824 มาก 

5.5 มีสมาชิกในครอบครัวหลายคนที่ต้อง
รับผิดชอบ 

12.00 
(30) 

38.80 
(97) 

39.20 
(98) 

9.60 
(24) 

0.4 
(1) 

3.52 0.842 มาก 

5.6 พ่อ แม ่ผู้ปกครองประกอบอาชพีไม่เป็น
หลักแหล่ง 

12.00 
(30) 

37.20 
(93) 

37.6 
(94) 

13.20 
(33) 

0.00 
(0) 

3.48 0.870 มาก 

5.7 ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
ค่อนข้างแย ่

12.00 
(30) 

25.60 
(64) 

37.60 
(94) 

24.80 
(62) 

0.00 
(0) 

3.06 0.967 ปานกลาง 

รวม (n=250) 3.28 0.910 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเรื่อง การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 250 คน  โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากสภาพ
ปัญหาและสาเหตุการออกกลางงคันของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้านครอบครัว โดยภาพรวม
แล้ว สาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย 3. 28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0 .9 10 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

สรุปผล 

 จากการศึกษาสาเหตุการออกกกลางคันของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ การวิเคราะห์

ข้อมูลเบื้องต้นเพื่ออธิบายคุณลักษณะและภาพรวมของตัวอย่างที่น ามาศึกษา รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอแนวทาง

การศึกษา ข้อมูลทั่วไปของการศึกษาสาเหตุการออกกกลางคันของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 58.40 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 19 -25 ปี จ านวน    

201 คน คิดเป็นร้อยละ 80.40 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จ านวน 57 คิดเป็นร้อยละ  22.80 มีวุฒิการศึกษาสูงสุดเดิมระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จ านวน 184 คน และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแผนการเรียนที่เคยเรียนในสถานศึกษาเดิมเป็น

สายศิลป์ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และผลการศึกษาสาเหตุการออกกกลางคันของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ รวมทั้งหมด 5 ด้าน โดยภาพรวมแล้วมีสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย 3.27 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.906 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สาเหตุการออกกลางคันโดยส่วนใหญ่คือด้านหลักสูตร อยู่ใน

ระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.904 รองลงมาเท่ากัน คือ เป็นสาเหตุด้านครอบครัวและด้าน

สถานศึกษา มีสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.910 และ 0.909 
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และสาเหตุด้านนักศึกษา มีสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.868 

และอันดับสุดท้าย สาเหตุด้านครู อาจารย์ มีสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.938 ตามล าดับ สรุปได้ดังนี้ 

 อภิปรายผล 

 สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

 1. ด้านครู อาจารย์ พบว่า สาเหตุด้านอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ดูแลเอาใจใส่ ขาดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับนักศึกษาที่ปรึกษา ผู้สอน

ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนไม่เหมาะสม และผู้สอนมีอคติกับนักศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องจาก อาจารย์มีภาระงานอื่นมากเกินไป และยัง

ต้องเข้าประชุมและร่วมจัดกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย ท าให้ขาดการดูแลเอาใจใส่นักศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของเอก

บุตร อยู่สุข (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัย

การอาชีพพุทธมณฑล ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษา พบว่า ครู อาจารย์มีภารกิจมาก

เกินไป ขาดความรับผิดชอบ เข้าสอนและเลิกไม่ตรงตามเวลา ขาดความสัมพันธ์และความเป็นกันเอง นักศึกษาไม่ได้รับการดูแล

ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับการศึกษาของภูษณิศา สิริวรพร (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสาเหตุของการออกกลางคันและแนว

ทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของสถาบันการพลศึกษา ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นที่มีสภาพปัญหามากที่สุด คือ มีภาระมากไม่ได้เตรียมความพร้อมในการสอน รองลงมา

คือ ครู ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของครูผู้สอนไม่ชัดเจน และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ 

 2. ด้านสถานศึกษา พบว่า ความรู้ ความสามารถทางด้านแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น ต ารา หนังสือ คอมพิวเตอร์สืบค้น

ไม่เพียงพอวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไม่มีประสิทธิภาพ และภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอกห้องเรียนไม่เหมาะสม ทั้งนี้อาจเนื่องจาก สถานที่ศึกษาตั้งอยู่ต่างจังหวัด ท าให้นักศึกษาไม่มั่นใจในแหล่งค้นคว้า

ข้อมูล และจ านวนที่มีอยู่ว่าจะเพียงพอต่อการศึกษา รวมทั้งขาดความพร้อมด้านต่าง ๆ จึงไม่จูงใจให้นักศึกษาอยากเรียน และวิธีการ

จัดการเรียนการสอนไม่ตรงกับสิ่งที่นักศึกษาต้องการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของเอกบุตร อยู่สุข (2549 , บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง 

สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา ได้แก่ นโยบายการรับนักศึกษา        

ไม่สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นสถานที่และการอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอเครื่องมืออุปกรณ์การฝึกงานไม่ทันสมัยและไม่อยู่ใน

สภาพที่จะใช้งานได้ดี  

 3. ด้านหลักสูตร พบว่า หลักสูตร หรือสาขาวิชาไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาวิชาที่เรียนไม่เป็นที่นิยม 

และเมื่อมาเรียนแล้วเห็นว่าหลักสูตรหรือสาขาวิชาไม่ตรงกับความต้องการ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก หลักสูตรที่เลือกเรียน เป็นหลักสูตรที่ชอบ

แต่ไม่ตรงกับความต้องการกับตลาดแรงงาน ท าให้เกิดความไม่แน่ว่า เมื่อเรียนไปแล้วจะสามารถหางานท าได้หรือไม่ สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ เอกบุตร อยู่สุข (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) วิทยาลัยการอาชีพพทุธมณฑล ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษา พบว่า หลักสูตรและ

เนื้อหาที่เรียนไม่มีความเหมาะสม นโยบายการรับนักศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น เป็นสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา 

และผลกรศึกษาของ ร าพึง พูลสุข (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในปี

การศึกษา 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาในปีการศึกษา 2550 สาเหตุหลักทีท าให้นักศึกษาต้อง

ออกกลางคัน พบว่า สอบได้ไม่ตรงสาขาทีชอบและต้องออกตามระเบียบวัดผลเพราะไม่มีพื้นฐานในสาขาที่เรียนและไม่สามารถปรับตัว

เข้ากับการเรียนในมหาวิทยาลัยได้  

 4. ด้านนักศึกษา พบว่า ผลการเรียนไม่น่าพึงพอใจ หรือต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ไม่มีเพื่อนที่สามารถปรึกษาได้ และขาดเรียนบ่อยจน

หมดสิทธิ์สอบ/ขาดการเข้าร่วมกิจกรรม และมีปัญหาการทะเลาะวิวาท ติดการพนัน/ยาเสพติด/ชู้สาว ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษา เมื่อ
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เข้ามาเรียนแล้ว ยังปรับตัวไม่ได้ ไม่มีโอกาสเลือกสาขาวิชาตามที่ตนสนใจ และไม่มีเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้ ท าให้เกิดความท้อแท้ไม่อยาก

เรียน และหาที่พึ่งทางอื่น เช่น ติดแฟน ติดยาเสพติด สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภูษณิศา สิริวรพร (2557 , บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย

เร่ืองสาเหตุการออกกลางคันและแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ของสถานบันการพลศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ ออกกลางคันเพราะด้าน

ส่วนตัวของนักศึกษาประเด็นความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในคณะที่เรียน ไม่เข้าใจในวิชาที่เรียน ผลการเรียนไม่น่าพึงพอใจหรือต่ ากว่า

เกณฑ์ที่ก าหนด ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน ปัญหายาเสพติด สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุภาภรณ์ พิมพะนิตย์ (2555 , บทคัดย่อ)      

ได้ศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า สาเหตุการออกกลางคันของนิสิตเรียงตามล าดับ

ความส าคัญดังนี้ ด้านผู้เรียน ได้แก่ สาขาวิชาที่เรียนไม่สอดคล้องกับความถนัดความสามารถ และการสอบแต่ละครั้งขาดการเตรียมตัวที่

ดี ด้านครอบครัวและบุคคลแวดล้อม ได้แก่ ขาดเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้ในคณะที่เรียน 

                 5. ด้านครอบครัว พบว่า ครอบครัวมีฐานะยากจน ต้องช่วยหารายได้ มีสมาชิกในครอบครัวหลายคนที่ต้องรับผิดชอบ 

และพ่อ แม่ ผู้ปกครองประกอบอาชีพไม่เป็นหลักแหล่ง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก นักศึกษาส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจน ต้องออกไปหา

งานท า เพื่อแบ่งเบาภาระทางบ้าน ท าให้ขาดเรียนบ่อย หรือเหนื่อยล้ามากจนท าให้เบื่อหน่ายและท้อแท้ในการเรียน เนื่องจากต้องท าทั้ง

สองอย่างพร้อม ๆ กัน สอดคล้องกับการศึกษาของพิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว อมรา ครองแก้ว และอนุ ธัชยะพงษ์ (2560, บทคัดย่อ) สิ่งที่

เป็นสาเหตุของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมากที่สุด สาเหตุแรกคือ มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นสาเหตุการออกกลางคันอยู่

ในระดับปานกลาง 2) นักศึกษาไม่เข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่เรียน และไม่ส่งงานตามก าหนดเวลา และ 3) นักศึกษามีความรู้พื้นฐานใน

สาขาวิชาที่เรียนน้อย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของชาติชาย เกตุพรหม (2558, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการ

เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด พบว่าสา เหตุการออกกลางคันของนักศึกษาด้าน

ครอบครับคือขาดผู้รับผิดชอบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนและนักศึกษา ไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา 

 

              แนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

 1. ด้านครู อาจารย์ อาจารย์ผู้สอนควรปรับเปลี่ยนทัศนคติของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้น มี

การจัดกิจกรรมอบรม เร่ือง ขอบเขตของหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา เตรียมการสอนและมีเนื้อหาใหม่ ๆ ทันเหตุการณ์มาใช้สอน และ

สอนตามพื้นฐานของนักศึกษาปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน เน้นเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ปรับสื่อการสอนให้น่าสนใจ สร้าง

บรรยากาศในห้องเรียน ควรมีจิตวิทยาการสอนเพื่อกระตุ้นนักศึกษาให้เกิดความสนใจในสาขาวิชาที่เรียน ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษามี

ข้อจ ากัดด้านพื้นฐานความรู้เดิมที่มีอยู่ โดยสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ สุภาพร อัศววิโรจน์ (2549, บทคัดย่อ) พบว่า คุณภาพของ

นักศึกษาที่รับเข้ามามีพื้นฐานความรู้เดิมไม่เพียงพอ ต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจและปรับตัวมากขึ้น ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนควรปรับ

ความรู้พื้นฐาน เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าที่เหมาะสม และผลการศึกษาของวัชรี ตระกูลงาม (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัย

ที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันพบว่า มี 4 

ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านนักศึกษา 2) ปัจจัยด้านครอบครัว 3) ปัจจัยด้านการเรียนการสอน 4) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา โดย

กลุ่มที่มหาวิทยาลัยให้ออกมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบในระดับมาก 2 ปัจจัย คือ ไม่มีจิตวิทยาในการให้ค าปรึกษาและมีความรู้เร่ืองบทบาท

อาจารย์ที่ปรึกษาน้อย  

 2. ด้านสถานศึกษา สถานศึกษาควรส่งเสริมสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้บรรยากาศในการเรียนให้เหม าะสม

เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน มีนโยบายพัฒนานักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับพื้นฐานของแต่ละศาสตร์สาขาวิชาฯ 

และนักศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ควรมีการจัดตั้งศูนย์ให้ค าแนะน า และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่มตามประเด็น

ปัญหาที่พบ ควรให้มีการผ่อนช าระค่าเทอมเป็นงวด ๆ ได้เพราะนักศึกษาที่มาเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก นักศึกษา

ส่วนใหญ่ฐานะยากจนจึงค านึงถึงค่าใช้จ่ายเป็นส าคัญ โดยสอดคล้องกับการศึกษาของของ ภูษณิศา สิริวรพร (2557 , บทคัดย่อ) วิจัย
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เร่ือง สาเหตุการออกกลางคันและแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ของสถาบันการพลศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ว่าปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ประเด็นที่มีสภาพปัญหามากที่สุดคือ ความเข้มงวด

ของกฎ ระเบียบข้อบังคับในสถานศึกษา รองลงมาคือ การจัดระบบ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้อยประสิทธิภาพ และความสัมพันธ์ของ

สถานศึกษากับผู้เรียนค่อนข้างน้อย สอดคล้องกับผลการศึกษาของสิทธิศักดิ์ ชาปฏิ (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสาเหตุและแนวทางการ

แก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิปีการศึกษา 2555 ผลการวิจัยพบว่า มี

สาเหตุการออกกลางคัน มี 6 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานศึกษา ควรประเมินศักยภาพของผู้เรียนก่อนการเรียนในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ 

ยืดหยุ่นกฎระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษาตามความเหมาะสมชี้แจงกฎระเบียบและบทลงโทษให้นักเรียนนักศึกษา พ่อแม่ 

ผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจให้ความส าคัญกับระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างทั่วถึง ติดตามและดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

ผู้เรียนอยู่เสมอ  

 3. ด้านหลักสูตร ควรเปิดหลักสูตรที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับตลาดแรงงาน นักศึกษาจะได้มีโอกาสเลือกเรียนตาม

ความต้องการ และมีการปรับพื้นฐานความรู้ปรับเนื้อหาที่เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษา หลักสูตรควรมีกิจกรรมสร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเรียนในสาขาหรือเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสย้ายสาขาในศาสตร์ใกล้เคียงกัน และแนะน า

แนวทางหรือแนวความคิดเพื่อให้นักศึกษาอยู่ในหลักสูตรหรือสาขาที่นักศึกษาต้องการจริง ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาคาดหวังว่าเมื่อ

เรียนจบแล้วมีงานท า เมื่อมาเรียนแล้วไม่ถนัด จึงควรปรับเนื้อหาให้เหมาะสม โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาของเอกบุตร อยู่สุข (2549, 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษา พบว่า หลักสูตรและเนื้อหาที่เรียนไม่มีความเหมาะสมเป็น

สาเหตุการออกกลางคัน และผลการวิจัยของภูษณิศา สิริวรพร (2557 , บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สาเหตุการออกกลางคันและแนว

ทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของสถานบันการพลศึกษา ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน สภาพปัญหาอยู่ในระดับ ปานกลาง ประเด็นที่มีปัญหามากที่สุดคือ เนื้อหา

สาระที่ก าหนดในหลักสูตรไม่เหมาะสม รองลงมา คือ ความไม่พร้อมของแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียน การจัดสถานที่หรือโรงฝึกงาน

ไม่เหมาะสม อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่ทันสมัยเพียงพอ การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนไม่เหมาะสม ความไม่เพียงพอ    

ของวัสดุที่ใช้ในการฝึกงาน และสาขาวิชาที่เรียนมีความยุ่งยากเกินไป หลักสูตรไม่ตรงต่อความต้องการของท้องถิ่น 2) หลักสูตร           

ไม่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของนักศึกษา และ  3) ความทันสมัยของอุปกรณ์การเรียนการ 

 4. ด้านนักศึกษา ควรจัดให้มีการเรียนเสริมในรายวิชาที่คาดว่าผลการเรียนจะไม่ผ่านหรือต่ ากว่าเกณฑ์ กระตุ้นให้นักศึกษา

ติดตามผลการเรียนตัวเองสม่ าเสมอ เมื่อมีปัญหาให้นักศึกษาปรึกษาอาจารย์ผู้สอน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดพี่เลี้ยง และติดตามการเรียน

ของนักศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมเสริม การเรียนซ่อมเสริมให้รายวิชาที่ต่ ากว่าเกณฑ์ จัดอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์แนะแนวเพื่อให้

ค าปรึกษาเป็นพิเศษกับนักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเรียนการสอน ควรใช้เพื่อนโน้มน้าว กรณีที่นักศึกษาที่ติดเพื่อน เกียจคร้าน    

ไม่สนใจ รวมทั้งร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยจากสารเสพติดและอบายมุขต่าง 

ๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาท าข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อติดตามหรือส ารวจข้อมูลนักศึกษาที่มีปัญหาพบนักศึกษาคนใดมีแนวโน้ม   

ยาเสพติดให้มีการช่วยเหลือรายบุคคล ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานความรู้น้อยและไม่ถนัดในสาขาวิชาที่เรียนจึงไม่กระตือรือร้น

และขาดเรียนบ่อย โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ สิทธิศักดิ์ ชาปฏิ (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา    

การออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิปีการศึกษา 2555 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมสถานศึกษาควรสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ ในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมและสภาพความเป็นอยู่ของผู้เรียน 

รวมทั้งป้องปรามการเที่ยวเตร่ตามแหล่งอบายมุขหรือสถานที่ไม่เหมาะสม จัดสถานที่ภูมิทัศน์และบริการสิ่งอ านวยความสะดวก          

ให้ผู้เรียนได้พักผ่อนคลายเครียด และมีความปลอดภัย 
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                   5. ด้านครอบครัว ควรมีการส่งเสริมให้มีกองทุนเพื่อการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ฐานะการเงินของครอบครัวมีรายได้

น้อยเพิ่มเติมจากส่วนที่มหาวิทยาลัยจดัหาให้ ส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้เสริมระหว่างเรียน เสนอให้ทางมหาวิทยาลัยมีการแบง่ช าระค่า

เทอม เป็นงวด ๆ เพื่อให้สามารถแบ่งเบาภาระการจ่ายเงินและให้นักศึกษาท างานระหว่างเรียน จัดหาและส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้

ระหว่างศึกษาเพื่อน ารายได้ที่ได้ไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในบ้าน มีหอพักส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยโดยท าการ

ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายบางส่วน ทั้งนี้อาจเนื่องจากครอบครัวของนักศึกษาส่วนใหญ่ฐานะยากจนไม่มีเวลาดูแลหรือ

สนใจการศึกษา โดยสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของชาติชาย เกตุพรหม (2558, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการเพื่อ

ลดปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด การแก้ไขปัญหาการออกกลางคันด้านครอบครัวเรื่อง

ขาดผู้รับผิดชอบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน แนวทางแก้ไข คือ 1) ครู และผู้ปกครองควรให้ความรัก ความอบอุ่นและกาลังใจใน    

การด าเนินชีวิตให้คาปรึกษาร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ นักศึกษาได้ 2) สถานศึกษาและครูให้ความรู้ สร้างความตระหนักด้าน

การศึกษาและจิตวิทยาในการปกครองดูแลเด็กแก้ผู้ปกครอง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 3) สถานศึกษาควรสนับสนุนปัจจัยที่เป็น

ต่อการเรียน เช่น จัดที่พัก หนังสือ อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแต่งกาย 4) สถานศึกษาควรจัดหาและให้ทุนการศึ กษาแก่นักศึกษา     

5) สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนให้ทากิจกรรมระหว่างเรียน และ 6) สถานศึกษาควรแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสเข้าไปศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติประสบการณ์ทางวิชาชีพ/ท างานนอกเวลา เพื่อให้มีรายได้นามาใช้ในการ

ดารงชีวิตและการศึกษา และสอดคล้องกับ เพชร์พะเยาว์ แย้มยินดี  สมหมาย อ่าดอนกลอย และนงลักษณ์ ใจฉลาด (2556, บทคัดย่อ) 

ศึกษาสาเหตุของการเสี่ยงออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันการเสี่ยงออก

กลางคันของนักศึกษาหลักสูตร ผลการวิจัย พบว่า ด้านสภาพของครอบครัว สถานศึกษาควรจัดอบรมการหารายได้ระหว่างเรียน ให้กับ

นักศึกษาที่มีปัญหาผู้ปกครองมีรายได้ต่ าและไม่แน่นอน ควรช่วยเหลือในการจัดหางานพิเศษเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับนักศึกษา และอาคาร

สถานศึกษา ควรเร่งรัดให้นักศึกษาสามารถด าเนินการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา   

 

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาสาเหตุการออกกกลางคันของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฎันครสวรรค์  

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

1. ด้านครู อาจารย์ จะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน และกิจกรรมระหว่างอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหานั้น ในด้านวิธีการเรียนการสอนจะต้องอาศัยเน้นเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ปรับสื่อการสอนให้น่าสนใจ 

ใช้หลักจิตวิทยาในการสอนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่วนกิจกรรมระหว่างอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ควรสร้าง

กิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีส่วนร่วม และส่งเสริมให้ผู้สอนทุกคนรู้จักนักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อรู้เข้าใจสาเหตุการเรียนของ

นักศึกษาแต่ละคน 

2. ด้านสถานศึกษา จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้ ค่าเทอมและอัตราค่าปรับการลงทะเบียน 

และระบบการช าระเงิน ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรน าเอาข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้ไปพิจารณาแก้ไขหรือหามาตรการที่เป็นการช่วยเหลือ

นักศึกษาต่อไป เช่น เร่ืองการช าระค่าลงทะเบียนล่าช้าที่มีขั้นตอนยุ่งยากมากในปัจจุบันท าให้นักศึกษาเสียเวลาเกี่ยวกับการด าเนินการ

ทางด้านเอกสาร ก็ควรปรับระบบให้มีความคล่องตัวมากขึ้น  และควรมีการจัดตั้งศูนย์ให้ค าแนะน า และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็น

รายบุคคล และรายกลุ่มตามประเด็นปัญหาที่พบ  

3. ด้านหลักสูตร จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความหลากหลายของหลักสูตร ในการป้องกันและแก้ไขปัญหานั้น ควรเปิดหลักสูตรที่

มีความหลากหลาย สอดคล้องกับตลาดแรงงาน นักศึกษาจะได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความต้องการ และมีการปรับพื้นฐานความรู้ ปรับ

เนื้อหาที่เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษา รวมทั้งแนะน าแนวทางหรือแนวความคิดเพื่อให้นักศึกษาอยู่ในหลักสูตรหรือสาขาที่

นักศึกษาต้องการจริง ๆ 
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4. ด้านนักศึกษา จะเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ และพฤติกรรมส่วนตัวของนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึง

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหานั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากเพื่อน ผู้ปกครอง อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ซ่ึง

มหาวิทยาลัยควรมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประสานงานการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันเพื่อเป็นตัวกลางในการด าเนินงานในเรื่องนี้  

ส่วนผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์นั้นจัดให้มีการเรียนเสริมในรายวิชาที่คาดว่าผลการเรียนจะไม่ผ่านหรือต่ ากว่าเกณฑ์ ติดตามการเข้าเรียน

ตักเตือนตอนขาดเรียน 

5. ด้านครอบครัว จะเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหานั้น ควรมีการส่งเสริมให้มีกองทุนเพื่อ

การศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ฐานะการเงินของครอบครัวมีรายได้น้อยเพิ่มเติม จัดหาและส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างศึกษาเพื่อ

น ารายได้ที่ได้ไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในบ้าน 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ควรศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา ในแต่ละคณะเพื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบหาสาเหตุอื่นๆ ที่เป็นปัจจัย

ต่อการออกกลางคันของนักศึกษา รวมทั้งน าข้อมูลที่ได้รับมาก าหนดแนวทางนโยบายที่ชัดในการวางแผนแก้ไข และลดปัญหานักศึกษา

ออกกลางคัน 

2.  อาจารย์ผู้สอนควรพัฒนาระบบการเรียนการสอน หรือวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ โดยน าระบบการจัดการเรียนการสอน  

ในศตวรรษที่ 21 เข้ามาช่วยพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 

3.  การวิจัยครั้งต่อไปควรมุ่งเน้นศึกษาตัวแปรในด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นเพราะอาจจะท าให้ค้นพบถึงปัญหาการออก

กลางคันของนักศึกษาที่ชัดเจนและตรงจุด 
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