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ค าน า 
  
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัย เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU Proceeding 2021) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายหลังการจัดประชุมวิชาการ
และการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งท่ี 21 
“อนาคตการศึกษาไทยกับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2564  ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 
แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ บทความวิชาการ และบทความวิจัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ ใน 4 สาขาวิชา
ประกอบด้วย  1) สาขาการศึกษา  2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3) สาขาบริหารธุรกิจและการ
จัดการ และ 4) สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยมีบทความท่ีผ่านการพิจารณาและกล่ันกรอง
จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers)  และผ่านการน าเสนอผลงานแบบวาจา (Oral Presentation) ในการ
ประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ (GNRU 2021) และจัดท าบทความสมบูรณ์ 
(Full Paper) จ านวนท้ังส้ิน 137 บทความ  ในนามคณะผู้จัดฯ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีได้กรุณา
พิจารณาบทความและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ผลงานมีความถูกต้องและสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบงาน
บัณฑิตศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) และผู้บริหาร คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรทุกท่าน ท่ีมีส่วนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งท่ี 21 ให้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี  
 ขอขอบคุณกองบรรณาธิการ จัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ (GNRU Proceedings 
2021) ทุกท่านท่ีได้ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของบทคัดย่อไทย-อังกฤษ ตลอดจนเนื้อหาของบทความ 
และจัดท ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความวิชาการและบทความวิจัยจากรายงานฉบับนี้ จะน าไปสู่การ
ใช้ประโยชน์ทางวิชาการและการต่อยอดองค์ความรู้ในการศึกษาวิจัย ตลอดจนน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  
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ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ   ประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
รองประธานกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์  พลวัน     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

อาจารย์ ดร.เชวฤทธิ์  จ่ันจีน      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก     รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  อยู่มี     รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

อาจารย์ ดร.จินดา ศิริตา       ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก  ทองลาด         หัวหน้างานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

อาจารย์ปราณี  เนรมิต       ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  วงษ์นายะ   
 

ฝ่ายจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง อาจารย์ ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ อาจารย์ธัญรดี บุญปัน 
นายจักกริช มีสี  นางสาวพิกุล อินไผ่   นางสาวกิตติยา ลาเต๊ะ 
นายทวิทัต ริ้วมงคล  นางสาวศุภนิดา จอมทอง   นางสาววิภาวรรณ แซ่อึ้ง 
นางสาวเฉลิมรัตน์ จันทร์กระจ่าง  
 
ผู้จัดท าและเผยแพร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่อยู ่   69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม  
   อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
โทรศัพท์  055-706-555 ต่อ 1671, 1770, 1780 
เว็บไซต์   https://graduates.kpru.ac.th 
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           ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ        สังกัด 
ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ มีแจ้ง   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ช านาญ เชาวกีรติพงศ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  แช่มช้อย   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ ลาภธนานนท์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์  พิบูลย์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  พรมจุ้ย   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  ลีปรีชา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพร วัฒนด ารงค์   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ผิวนิล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.นพวรรณ เสมวิมล    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ ทองอ่อน   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ แก้วตะพาน    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร บุญมาก   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อาจารย์ ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล    มหาวิทยาลัยพะเยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์  พลวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ   สีชมภู     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จ่ันจีน    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์  เยาว์ธานี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ล้ีตระกูล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ   วิงวอน   มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด   มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล  เกิดผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  ใจฉลาด   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสด์ิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรค า   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิณวัตร ประโคทัง   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ตันยะ   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
อาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
อาจารย์ ดร.สุมนา  จันทราช    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม  มหาวิทยาลัยราชธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพงษ์  ปิ่นเวหา   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา  อรัญวงศ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภูมิ เฟื่องเพียร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

อาจารย์ ดร.ทรงยศ สาโรจน์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
อาจารย์ ดร.สาคร อินโท่โล่    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุตต์ิ พิพรรธนจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ธวัช  วีระศิริวัฒน ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์อิสรีย์  ด่อนคร้าม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์มัณฑนา  จริยรัตน์ไพศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชอุ่มผล มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ ประภัสสร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกาม่า จ่าแกะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ ขาวประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา จรูญศรีโชติก าจร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมกาญดา  จันดาหัวดง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  บุมี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย  ขัวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ  บูลย์ประมุข มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์   เอกอุฬาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ เตชะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  โสมค าภา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์   ยอดวิญญูวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อาจารย์ ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอกาส มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อาจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อาจารย์ ดร.รัษฎากร วินิจกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อาจารย์ ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อาจารย์ ดร.ยุทธนา พันธ์มี 
อาจารย์ ดร.อภิชญา พัดพิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา  บรรจง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อาจารย์ ดร.พิมประไพ  ขาวข า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์   ตุ้มมี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อาจารย์ ดร.อเนก  หาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อาจารย์ ดร.ปราณี   เลิศแก้ว 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทคัดย่อภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ 

 
           ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ        สังกัด 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร ประคอง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อาจารย์นนัทนัช   ตนบุญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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Typewriter
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รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที ่21 
 วันที ่9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนผลงาน Oral Presentation แบบออนไลน์ 
ในการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 21 
วันท่ี 9 มิถุนายน 2564 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

              ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ       สังกัด 
ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  พรมจุ้ย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักต์  พิบูลย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  มีแจ้ง มหาวิทยานเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ  พุทธประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ล้ีตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรุณศิริ  ใจมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิทย์  สมพงษ์ธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา  อรัญวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์  ผิวนิล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์  เขมาชีวะกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  สุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพงษ์  ปิ่นเวหา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  วงษ์นายะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์   ผลประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  วิชุวรนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บุมี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ บัวเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อาจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที ่21 
 วันที ่9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

การน าเสนอและการวิพากษ์การผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)  
รูปแบบออนไลน์ 

ในการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 21 

วันท่ี 9 มิถุนายน 2564 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอผลงานวิจัย กลุ่มการน าเสนอผลงานวิจัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายนอก : รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายใน : รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ 
ผู้ด าเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง 

กลุ่ม การศึกษา 
ห้องน าเสนอ : EDU01 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายนอก : รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายใน : อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส 
ผู้ด าเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร 

กลุ่ม การศึกษา 
ห้องน าเสนอ : EDU02 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายนอก : รองศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  มีแจ้ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายใน : รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
ผู้ด าเนินรายการ : อาจารย์จุฑาทิพย์  โอบอ้อม 

กลุ่ม การศึกษา 
ห้องน าเสนอ : EDU03 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายนอก : รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายใน : รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ 
ผู้ด าเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล 

กลุ่ม การศึกษา 
ห้องน าเสนอ : EDU04 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายนอก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ล้ีตระกูล 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายใน : รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ 
ผู้ด าเนินรายการ : ดร.พิมพ์นารา บรรจง 

กลุ่ม การศึกษา 
ห้องน าเสนอ : EDU05 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายนอก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายใน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บุมี 
ผู้ด าเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วรรณ  ศิบุญนันท์ 

กลุ่ม การศึกษา 
ห้องน าเสนอ : EDU06 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายนอก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายใน : รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 
ผู้ด าเนินรายการ : อาจารย์อรทัย  อนุรักษ์วัฒนะ 

กลุ่ม การศึกษา 
ห้องน าเสนอ : EDU07 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายนอก : อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายใน : อาจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว 
ผู้ด าเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์  จ๋ิวจู 

กลุ่ม บริหารธุรกิจ 
และการจัดการ 

ห้องน าเสนอ : BUS1 
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รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที ่21 
 วันที ่9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอผลงานวิจัย กลุ่มการน าเสนอผลงานวิจัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายนอก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายใน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา  จรัสวิญญู 
ผู้ด าเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว 

กลุ่ม บริหารธุรกิจ 
และการจัดการ 

ห้องน าเสนอ : BUS2 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายนอก : รองศาสตราจารย์ ดร.วิรุณศิริ ใจมา 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายใน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง 
ผู้ด าเนินรายการ : อาจารย์ประพัสสร  บัวเผ่ือน 

กลุ่ม บริหารธุรกิจ 
และการจัดการ 

ห้องน าเสนอ : BUS3 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายนอก : ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายใน : รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ 
ผู้ด าเนินรายการ : อาจารย์ประพล จิตคติ 

กลุ่ม มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

ห้องน าเสนอท่ี : HUSO1 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายนอก : ศาตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวฒัน์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายใน : รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ 
ผู้ด าเนินรายการ : อาจารย์ ดร.วรรณพรรณ  รักษ์ชน 

กลุ่ม มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

ห้องน าเสนอ : HUSO2 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายนอก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพงศ์ ปิ่นเวหา 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายใน : รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ  
ผู้ด าเนินรายการ : อาจารย์ ดร.ศิรประภา  มีรอด 

กลุ่ม วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ห้องน าเสนอ : SCI1-A 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายนอก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ผิวนิล 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายใน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ บัวเทศ 
ผู้ด าเนินรายการ : อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี 

กลุ่ม วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ห้องน าเสนอ : SCI1-B 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายนอก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ภายใน : รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา 
ผู้ด าเนินรายการ : อาจารย์ ดร.อัจฉรา  ใจดี 

กลุ่ม วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ห้องน าเสนอ : SCI1-C 
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รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที ่21 
 วันที ่9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

สารบัญ 
หน้า 

ค าน า ก 

กองบรรณาธิการ ข 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ค 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทคัดย่อภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ฉ 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอผลงานวิจัย ซ 

การน าเสนอและการวิพากษ์การผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) รูปแบบออนไลน์ ฌ 

สารบัญ ฎ 
กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการ (BUS1) 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ 

LAZADA กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม 
กัญสพัฒน์ นับถือตรง 

 

2 
 

 ผลกระทบของการใช้ยูทูปในการท าการตลาดแบบใช้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดต่อแรงกระตุ้นและ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
ธาม ตัณฑ์จยะ 
 

10 
 

 รูปแบบการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก 
อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ศุภวัฒ ใสแจ่ม 
  

19 
 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี ร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์ อ าเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์ 
ดวงฤทัย ไชยศรีษะ 
 

32 

 การปรับตัวของส่ือส่ิงพิมพ์ไทยในยุคดิจิทัล 
ณัชชา พาทพุทธิพงศ์ 
 

40 
 

 รูปแบบของการน าเสนอเนื้อหา (Content Marketing) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ชุดออกก าลังกาย
ของกลุ่มลูกค้าผู้หญิงแบรนด์ Dharma Bums ในประเทศไทย 
ธนัยนันท์ พรสินศิริรักษ ์
 

49 
 

 อิทธิพลของการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของ
ผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พรรณรายณ์ กันทะจิตร 
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รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที ่21 
 วันที ่9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนแขนกลอัตโนมัติ ในกระบวนการประกอบข้ันสุดท้ายของ 
บริษัท เอเอ จ ากัด 
ณัฐพล พรณัฐวุฒิกุล 
 

66 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7C’s) ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน Application 
Food panda ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สุจิตรา ใจเอื้อ 
 

77 
 

 การใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านรูปแบบ คาเฟ่ขนม
หวาน (Dessert Café) ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาร้าน After You 
ปภาวิชญ์ บุญแกร 
 

87 
 

กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการ (BUS2) 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้า OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

วัลยา  ภูจุ้ย 
 

97 
 

 แนวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ ในพื้นท่ีอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วีระชัย ศรีค าวรวัฒน ์
 

106 
 

 แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
อนุสิษฐ์  กันค า 
 

114 
 

 แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตแบบลีน (Lean) กรณีศึกษาโรงงานผลิตกระเป๋าเครื่องหนัง 
ธงเทพ  ชูสงฆ์และคณะ 
 

127 
 

 ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อแนวโน้มก าลังแรงงานในประเทศไทย 
ศิริวรรณ  ใจแก้ว 
 

134 

 ปัจจัยส าคัญในการเลือกใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับใน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พีรวิชญ์  สุทธิรังสี 
 

146 
 

 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนใน
รายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี 
นภาลัย  บุญค าเมือง 
 

155 
 

 อิทธิพลของการตลาดดิจิทัลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของผู้บริโภคกลุ่มจังหวัด
สนุก 
ศศิธร แสงจ ารัสชัยกุล 
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รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที ่21 
 วันที ่9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในพื้นท่ี
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ภัทรวัลล์ิ  กองแสง 
 

175 
 

กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการ (BUS2) 
 ปัจจัยของการตลาดแบบไร้รอยต่อท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นต์สโตร์

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เกสรา กิจศุภสิน 
 

184 
 

 การประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชนประมงเชียงคาน 
พงษ์พิพฒัน์ เสน่ห์ดี 
 

195 
 

 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในยุค Covid-19 
กรณีศึกษาร้าน ซูโค่ยข้าวมันไก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
หทัยชนก ว่องเจริญพร 
 

205 
 

 อิทธิพลของการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบทางการเงินและการบัญชี ท่ีมีต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แก้วทิพย์ วงษ์ไทยผดุง 
 

215 
 
 

 แนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ปัทมา วอนกล  า 
 

225 
 

 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากส้มป่อยในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
จุฑาลักษณ์ สายแปง 

 

234 
 

 คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
อดิศักดิ์ สืบธรรมมา 
 

 
241 

 
 เสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อธุรกิจรับตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ 

โชคธ ารงค์ จงจอหอ 
 

250 
 

กลุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSO1)  
 ปัจจัยด้านบุคลิกภาพเชิงรุกและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีแบบมุ่งเปล่ียนแปลงของข้าราชการ

ครูในจังหวัดล าพูน: บทบาทการเป็นตัวแปรค่ันกลางของความผูกพันต่องาน 
นครินทร์ อินทร์กัน 
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ฐ 
 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที ่21 
 วันที ่9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 ปัจจัยด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 
ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสีเขียว 
เฉลิมเกียรติ  ทองจุน 
 

272 

 ภาพลักษณ์ตัวละครผีในนวนิยายของภาคินัย กสิรักษ์ 
นวพร สายไหม 
 

284 

 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง และการรับรู้วัฒนธรรมองค์การท่ีพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
จินตนา  มังคละกนก 
 

295 
 

 การพัฒนา “คน” บนฐานวิถีวฒันธรรมตู่-ซู้ กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จังหวัดตาก 
เกรียงไกร กนัตีมูล, สุขเกษม  ขุนทอง 
 

307 
 

 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนท าศูนย์การค้าชุมชนรูปแบบซื้อกลับบ้าน ในพื้นท่ีอ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี 
จิรารัตน์ บุญรัตนัง 
 

319 
 

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี 
ศุภากร วรวงษา 
 

330 
 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจการท าศัลยกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ฐิติกาญจน์ ศรีนวล 
 

337 
 

กลุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSO2)  
 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสู่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ในพื้นท่ีหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา 
วิสสุตา หมื่นต้ือ 
 

การจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในพื้นท่ีบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
สุรชัย สิงห์เหาะ 
 

344 
 
 
 
355 

 
 

การศึกษาภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนม้ง ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
วรัญญา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รุ่งทิวา ฉัตรชัยสุริยา 
 

376 
 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจใช้เทคโนโลยี Kiosk ส าหรับการเช็คสิทธิ์อัตโนมัติด้วย
ตนเอง มาใช้ลีน (Lean) กับภาคบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
สุศิภรณ์  อุดมสุข 
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อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
เกรียงไกร กนัตีมูล,สุขเกษม  ขุนทอง 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค 
ในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ LAZADA กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม 

 MARKETING MIX FACTORS AFFECTING CONSUMERS SATISFACTION IN LAZADA WEBSITE   
A CASE STUDY OF NAKHON PHANOM PROVINCE 

 
กัญสพัฒน์ นับถือตรง* 

KANSAPAT NUPTEOTRONG* 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ 
LAZADA 2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโ ภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ 
LAZADA  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์จังหวัดนครพนม จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน 
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  
 ผลการศึกษา พบว่า  
 1. ผู้บริโภคผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของผู้บริโภคใน
การซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน  
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณามี 1 ด้าน คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่า p < 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ส่งผลต่อความ            
พึงพอใจของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์  ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า p > 0.20 ด้านราคา มีค่า p > 0.81 ด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่า p > 0.07 ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว มีค่า p > 0.19 ด้านการให้บริการส่วนบุคคล มีค่า  p > 0.72                
ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA 
 
ค าส าคัญ : สินค้าออนไลน์; ส่วนประสมทางการตลาด; เว็บไซต์ LAZADA  
 
*อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ABSTRACT 
 

 This research aims to 1) compare the satisfaction of consumers who shop online from the LAZADA 
website and 2)  study the factors of a marketing mix that affect the satisfaction of consumers who shop 
online from the LAZADA website.  The sample of this research was 400 consumers in Nakhon Phanom 
Province who shop online.  The research instruments were questionnaires.  The statistics used for the data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, variance, and multiple regression.  The results of the 
research showed that:  

 1. When shopping online from the LAZADA website, there were differences in satisfaction among 
consumers according to gender.  

 2. The factors of the marketing mix affected the satisfaction of consumers who shop online from 
the LAZADA website significantly at 0. 05.  When considering each aspect, the distribution channels 
significantly affected the satisfaction of consumers who shop online at p < 0. 00 ( less than 0. 05) .   The 
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products (p > 0.20), the prices (p > 0.81), the promotions (p > 0.07), the privacy policies (p > 0.19), and the 
personal service activities ( p > 0. 72)  didn’ t affect the satisfaction of consumers who shop online from 
LAZADA website.. 
 
Keywords: Online Products; Marketing Mix; Lazada Website   
 
บทน า 

 รัฐบาลได้ประกาศให้หลายพ้ืนที่ของประเทศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และหน่ึงในน้ัน คือ จังหวัดนครพนม 
เน่ืองจากมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว มีสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 3 สามารถส่งสินค้าไปยังลาว เวียดนาม และจีน             
ได้สะดวกสบาย ด้วยลักษณะของภูมิประเทศที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้ การค้า การท่อง เที่ยว ของนครพนม
เติบโตเร็วข้ึนอย่างรวดเร็ว ตามข้อมูล พบว่า เมื่อข้ามสะพานแม่น้ าโขงแห่งที่ 3 ไปยังเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน สปป.ลาว จะมี
เส้นทางเชื่อมต่อไปยังเมืองวินห์ เมืองกวางบิง ของเวียดนาม และจีนตอนใต้ รวมทั้งกัมพูชา ถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจส าคัญ 
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และที่ส าคัญยังเชื่อมต่อไปยังท่าเรือน้ าลึกเมืองวุ๋งอางของเวียดนามด้วย (ไทยรัฐออนไลน์, 2562) 
จากข้อมูลการจัดเก็บรายได้ด่านศุลกากรนครพนม ปีงบประมาณ 2564 ประจ าเดือน เมษายน 2564 พบว่า มูลค่าน าเข้าสูงสุด
ของสินค้าจากต่างประเทศ มี 5 ล าดับที่ส าคัญ คือ 1. แผ่นเวเฟอร์ 623,339,263 บาท  2. พลังงานไฟฟ้า 405,824,287 บาท 
3.ปูนซีเมนต์ 155,954,591 บาท 4.ปุ๋ย 75,821,309 บาท 5. ท่อท าด้วยอลูมิเนียม 38,852,332 และมูลค่าส่งออกสูงสุด              
ของสินค้าจากต่างประเทศ มี 5 ล าดับที่ส าคัญ คือ 1.ผลไม้ 10,104,981,966 บาท  2.เครื่องด่ืมชูก าลัง 675,499,141 บาท   
3.โค-กระบือ 430,199,321 บาท  4.โซลาร์เซลล์ 321,820,506 บาท 5. อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาจากมือถือไปยังที วี  
173,102,105 บาท  (ด่านศลุกากรจงัหวัดนครพนม, 2564)  

 พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า ปี 2020 โลกก าลัง
เผชิญกับวิกฤติครั้งใหญ่ที่สุด คือ วิกฤติระบาด COVID-19 ท าให้เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ท าให้การส่งออกไทยได้รับ
ผลกระทบ การลงทุนจากทั้งนักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนไทยหยุดชะงักและผลจากการขาดรายได้ ท าให้เศรษฐกิจใน
ประเทศชะลอตัวลง ซึ่งทั้งหมดสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รายได้ การจ้างงาน และกระแสเงินสดของธุรกิจอย่างรุนแรง 
(ไทยพัลลิก้า, 2563) การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นปัจจัยเร่งให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงท าให้
โลกดิจิทัลกลายเป็น New Normal ในชีวิตประจ าวัน ข้อมูลจาก บริษัทนีลเส็น (Nielsen) กล่าวว่า ช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-
19 ส่งผลให้ผู้บริโภคคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีมากข้ึน ผู้บริโภคใช้โซเชียลมีเดียเเละแอปพลิเคชั่นเเชทเป็นช่องทางหลัก             
เพ่ือรับข่าวสารมากข้ึน ดังน้ัน แนวคิด 4Ps แบบเดิมอาจไม่เพียงพอ หลายธุรกิจเริ่มต่อยอดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถ
แข่งขันได้มากข้ึน รวมถึงน าแนวคิด 4Es มาปรับใช้ด้วยเช่นกัน ซึ่งแนวคิดน้ีประกอบด้วย 1) Product to Experience                
ต้องสร้างความแตกต่างและมากกว่าการเน้นที่ตัว Product  ซึ่ง E ตัวแรกในแนวคิด 4Es น้ีเน้นการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับ
ผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคประทับใจในสินค้าและบริการ 2) Place to ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทมากข้ึน และกลายเป็น  
New normal ในชีวิตประจ าวัน ธุรกิจจ าเป็นต้องเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายทั้ง online และ offline ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
หน้าเว็บไซต์ จัดจ าหน่ายผ่าน online และต้องเพ่ิมทางเลือกในการช าระเงินที่จะต้องสร้างความสะดวกให้กับลูกค้า เช่น ช าระ
เงินด้วยเงินสด ช าระผ่านบัตรเครดิต ระบบพร้อมเพย์หรือเก็บเงินปลายทาง เป็นต้น 3) Price to Exchange จากพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ท าให้ราคาของสินค้าและบริการไม่ได้เป็นตัวก าหนดว่าผู้ประกอบการจะสามารถขายสินค้าและ
บริการได้เสมอไป แต่การท าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความคุ้มค่าท่ีจะซื้อสินค้าและบริการ รู้สึกว่าสินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 
ที่จ่ายไปเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการท าธุรกิจในยุคปัจจุบัน 4) Promotion to Evangelism  การสื่อสารที่เน้นให้ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์ร่วม รู้สึกชื่นชอบและอยากเข้ามาทดลองหรือใช้บริการ และกลายเป็นการบอกปากต่อปาก 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2563) 

 จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจงานวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ LAZADA กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม ผลจากงานวิจัยน้ี จะเป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจใน
การต่อยอดงานวิจัยต่อไป และเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการธุรกิจ ในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ตรง
ต่อความต้องการผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA 
กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม จ าแนกตามข้อมูลประชากร 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า
ออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม  
 
สมมติฐานการวิจัย  
 H1 ปัจจัยด้านเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้บริโภคที่ซื้อ
สินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน 
 H2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์         
บนเว็บไซต์ LAZADA กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ได้กล่าวมาน้ี ผู้วิจัยจึงได้สร้างกรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
 

    ตัวแปรต้น                                                                                    ตัวแปรตาม 
 
 

 
 

 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้บริโภคในการซื้อ
สินค้าบนเว็บไซต์ LAZADA กรณีศึกษา จังหวัดนครพนมผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA ในจังหวัดนครพนม 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างเน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรจึงแทนค่าโดยใช้สูตรการก าหนดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่  
(Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความ          
พึงพอใจในการใช้บริการของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า บนเว็บไซต์ LAZADA กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม และได้มีการทดสอบ
เครื่องมือของแบบสอบถาม เพ่ือทดสอบเน้ือหาของแบบสอบถาม ให้มีความครอบคลุมและตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยวิธีการ
ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบ ( IOC) เท่ากับ 0.89 และได้แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน คือ  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เพ่ืออธิบาย
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าความถ่ี  และค่าร้อยละ 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้า ได้แก่ จ านวนครั้งที่ซื้อสินค้า เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินค้า จ านวนเงินที่
ซื้อสินค้าต้อครั้ง/ต่อเดือน  ทราบข้อมูลทางแหล่งใด ต้องการซื้อสินค้าซ้ าหรือไม่ เพ่ืออธิบายข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
โดยวิธีการหาค่าความถ่ี  และค่าร้อยละ 

ปัจจัยข้อมูลประประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ความพึงพอใจในการใช้บริการ               
ของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า                 

บนเว็บไซต์ LAZADA กรณีศึกษา 
จังหวัดนครพนม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านการใช้บริการ
ส่วนบุคคล และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว 
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  ตอนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ด้านการให้บริการส่วนบุคคล โดยใช้ประเมินล าดับความ
คิดเห็นและใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ทสเกล (Likert, 1967)  
               ตอนที่ 4 ความพึงพอใจในการใช้บริการผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ บนเว็บไซต์ LAZADA โดยใช้ประเมิน
ล าดับความคิดเห็นและ ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ทสเกล( Likert, 1967)  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 แหล่ง คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
รวบรวมแบบสอบถามโดยใช้วิธีแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยให้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ 
LAZADA ในจังหวัดนครพนมเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลจาก
เอกสาร หนังสือ วารสาร สารนิพนธ์ที่สามารถอ้างอิงได้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
            4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

         การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออก 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยใช้สถิติ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ      
ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ได้แก่ โดยใช้สถิติ t-test, One Way ANOVA, Multiple Regression 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยจากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยสรุปออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี  
 1. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ บนเว็บไซต์ LAZADA 
กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม จ าแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการ
ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05          
ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าความแปรปรวน ข้อมูลประชากรศาสตร์  
 

ตัวแปร t/F p-value 
1. เพศ        -3.62 0.00* 
2. อายุ        0.50 0.73 
3. การศึกษา    0.44 0.73 
4. อาชีพ      0.45 0.81 
5. รายได้     1.03 0.38 

* p<0.05 
 จากตาราที่ 1 พบว่า  เพศแตกต่างกัน มีค่า p > 0.00 มีความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าออนไลน์
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาด้านเพศแล้ว พบว่า เพศหญิงจะให้ความส าคัญต่อความการใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ 
LAZADA มากกว่าเพศชาย  และอายุแตกต่างกัน     มีค่า p > 0.73 การศึกษาแตกต่างกัน มีค่า p > 0.73 อาชีพแตกต่างกัน 
มีค่า p > 0.81 รายได้แตกต่างกัน มีค่า p > 0.38 มีความพึงพอใจของผู้บริโภค  ในการซื้อสินค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 
 
 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ บนเว็บไซต์ LAZADA กรณีศึกษา 
จังหวัดนครพนม  ผลศึกษา พบว่า  
  1) จ านวนครั้งที่ซื้อสินค้า พบว่า 1-2ครั้งต่อเดือน  จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30  3-4ครั้งต่อเดือน 
จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.80 มากกว่า5ครั้งต่อเดือน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 

 2) เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินค้า พบว่า มีสินค้าหลากหลายให้เลือก จ านวน 192 คิดเป็นร้อยละ 48.00  สะดวก
ต่อการซื้อ จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 ความปลอดภัยในการสั่งซื้อ  จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00  มีส่วนลด
ต่างๆ สม่ าเสมอ  จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 มีระบบเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัย  จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 
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 3) จ านวนเงินที่ซื้อสินค้าต่อครั้ง/ต่อเดือน  พบว่า ต่ ากว่า 500 บาท  จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80  
501-1,00 บาท จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.30  1,001-2,000บาท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 2,001บาท
ข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 
  4) ทราบข้อมูลทางแหล่งใด พบว่า ทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50  ทางโฆษณาต่างๆ 
จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80  เพ่ือน จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 

 5) ท่านต้องการซื้อสินค้าซ้ าหรือไม่ พบว่า ซื้อซ้ าแน่นอน จ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00  อาจจะซื้อซ้ า 
จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00  
 
 3. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า
ออนไลน์ บนเว็บไซต์ LAZADA กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม 
  
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ 

  ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ 
 

รายการ X̄  S.D. การแปลผล 
1. ผลิตภัณฑ์ 3.96 0.56 เห็นด้วยมาก 
2. ราคา    3.81 0.70 เห็นด้วยมาก 
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.98 0.51 เห็นด้วยมาก 
4. การส่งเสริมการตลาด     3.77 0.63 เห็นด้วยมาก 
5. การให้บริการส่วนบุคคล 3.82 0.63 เห็นด้วยมาก 
6. การรักความเป็นส่วนตัว 3.80 0.64 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.86 0.46 เห็นด้วยมาก 

 
            จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า ความคิดเห็นทั้ง 6 ปัจจัย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
(X̄ = 3.86) และเพ่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดกว่าทุกด้าน คือ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.98) และด้านที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดกว่าทุกด้าน คือ ด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.77)  
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าถดถอยพหุคูณ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
 ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์   

 
ตัวแปร B Beta t p-value 

1. ผลิตภัณฑ์ 0.13 0.09 1.27 0.20 
2. ราคา    0.13 0.10 -0.24 0.81 
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย -0.02 0.07 8.56 0.00* 
4. การส่งเสริมการตลาด     0.77 0.09 1.79 0.07 
5. การให้บริการส่วนบุคคล 0.16 0.09 1.30 0.19 
6. การรักความเป็นส่วนตัว 0.09 0.07 0.36 0.72 
R=0.63, R2=0.40, SEest=0.66, Adj R2=0.39, F=44.09, Sig.= 0.00* 

 * p<0.05 
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            จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า
ออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  1 ด้าน คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่า p < 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.05 ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ และด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า p > 0.20 ด้านราคา มีค่า p > 0.81 
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่า p > 0.07 ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว มีค่า p > 0.19 ด้านการให้บริการส่วนบุคคล มีค่า  
p > 0.72 ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ 
 

 4. ผลการศึกษาตอนที่ 4 ความพึงพอใจในการใช้บริการผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ บนเว็บไซต์ LAZADA 
กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใช้บริการผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์  

  LAZADA 
 

ตัวแปร X̄  S.D. การแปลผล 
โดยรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้บรโิภคที่
ซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA 

4.18 0.85 มาก 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้บริการผูบ้รโิภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ บนเว็บไซต์ LAZADA มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.18) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลประชากรศาสตร์ เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ บนเว็บไซต์ 
LAZADA พบว่า แตกต่างกัน มีความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาด้านเพศแล้ว 
พบว่า เพศหญิงจะให้ความส าคัญต่อความการใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA มากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับ
สุธาทิพย์ ทั่วจบ เรื่องพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม พบว่า เพศแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย               
ยิริน จาง และวสันต์ กันอ่ า เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้าชาวไทย พบว่า ลูกค้าที่ซื้อสินค้า
ออนไลน์ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้ังใจเลือกซื้อของลูกค้าที่ซื้อสินค้าออนไลน์ต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยขวัญชนก พจนานุสรณ์ เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทาง
ออนไลน์ พบว่า เพศแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์แตกต่าง
กัน  และอายุแตกต่างกัน การศึกษาแตกต่างกัน อาชีพแตกต่างกัน รายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อ
สินค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยนันท์ชนก จันทร์เสน เบญจรัตน์ ปีงศิริเจริญ อัญชิสา เผือกผ่อง มธุรส              
เกิดประทุม และกนกพัชร กอประเสริฐ เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากตลาดออนไลน์ กรณีศึกษาบริษัท 
Lazada พบว่า อาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ดลนภัส ภู่เกิด เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นช้อปปีในกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพแตกต่าง
กัน รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นช้อปปี้ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์ไม่
แตกต่างกัน   

 2. ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ส่งต่อความพึงพอใจในการใช้บริการผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์                
บนเว็บไซต์ LAZADA พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ 
สอดคล้องกับสุธาทิพย์ ทั่วจบ เรื่องพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย สอดคล้องกับ
งานวิจัยนันท์ชนก จันทร์เสน เบญจรัตน์ ปีงศิริเจริญ อัญชิสา เผือกผ่อง มธุรส เกิดประทุม และกนกพัชร กอประเสริฐ เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากตลาดออนไลน์ กรณีศึกษาบริษัท Lazada พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
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ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้ใช้บริการผ่านบริษัท Lazada ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ และด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็น
ส่วนตัว ด้านการให้บริการส่วนบุคคล ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป  
 ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าในจังหวัดนครพนม ควรปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการเกิดภาวะโรคระบาด เทคโนโลยีทันสมัยใหม่ สังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามเดิม ท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคต้องมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ดังน้ี 
  1.1 ผู้ประกอบการในจังหวัดนครพนม ต้องสร้างความแตกต่างในสินค้า เน่ืองจากผู้บริโภคมีพฤติกรรม เบื่อง่าย                   
ไม่ต้องการความซ้ าซากและจ าเจ หากผู้ประกอบการสามารถสร้างความแตกต่างด้านต่างๆ  เช่น (1) คุณภาพที่แตกต่าง แม้ว่า
สินค้าและบริการประเภทเดียวกัน แต่ผู้ประกอบการสามารถสร้างคุณภาพสินค้าที่แตกต่าง เช่น รสชาติโดดเด่นจากคู่แข่งขัน  
มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย จะท าให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพสินค้าของผู้ประกอบการ จนส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะบริโภค
สินค้าและบริการชนิดน้ันๆ (2) ราคาแตกต่าง  ส่วนใหญ่สินค้าประเภทเดียวกันจะมีราคาใกล้เคียงกัน ราคาเท่ากัน หรือราคา
ต่ ากว่าคู่แข่งขัน ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้บริโภคจะซื้อสินค้าของตน แต่ผู้ประกอบการควรสร้างความแตกต่างด้านอื่นๆ ด้วย เช่น 
ด้านคุณภาพของสินค้าท่ีได้มาตรฐาน เป็นต้น  
  1.2 ผู้ประกอบการในจังหวัดนครพนม ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการขายสินค้าจากหน้าร้าน เปลี่ยนเป็นการขาย
สินค้าหน้าร้านและการขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ เพ่ือเป็นการปรับตัวธุรกิจตนอยู่รอดกับสถานการณ์ การเกิด
ภาวะโรคบาด เทคโนโลยีทันสมัยใหม่ สังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเดิม ท าให้ธุรกิจของตนสามารถขาย
สินค้าให้  ผู้บริโภคที่กว้างขวางมากข้ึน สามารถเพ่ิมยอดขายสินค้าได้อีกช่องทางหน่ึง 
  1.3 ผู้ประกอบการในจังหวัดนครพนม ต้องมีการประชาสัมพันธ์สินค้าของตน โดยการใช้ประโยชน์จากสื่อ
ออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ ที่มีอยู่หลายช่องทาง ณ ปัจจุบัน ในการประชาสัมพันธ์และน าเสนอข้อมูลข่าวสารของสินค้าและ
บริการขอธุรกิจของตนต่อสาธารณชน เช่น (1) การประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้ประกอบการ ได้แก่ การระบุชื่อสินค้าและบริการ 
รวมทั้งชื่อสถานประกอบการให้ชัดเจน เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งสื่อโฆษณาสามารถแบ่งได้เป็นหลาย
ลักษณะในรูปแบบต่างๆ กัน  (2) การสร้างสื่อจูงใจ เพ่ือการชักจูงผู้บริโภค เกิดแรงกระตุ้นในการซื้อสินค้าและบริการของ
ผู้ประกอบการ  (3) เสนอขายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ด้วยวิธีการสร้างแรงจูงใจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้เกิดทัศนคติที่ดี
และเกิดความสนใจในสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ จนส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะบริโภคสินค้าและบริการชนิดน้ันๆ 
  1.4 ผู้ประกอบการในจังหวัดนครพนม การจัดการการขนส่งสินค้า ณ ปัจจุบัน ถือเป็นหน่ึงกิจกรรมที่มี
ความส าคัญต่อธุรกิจ  ต้องเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพการบริการด้านการขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
สามารถขนส่งสินค้าท่ีรวดเร็ว สะดวก ส่งถึงปลายทางได้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือช่วยเสริมคุณภาพการบริการที่ดี
ให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปที่มีความคิดเห็นต่อเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยม
ของประเทศไทย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาดของเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทยในอนาคตต่อไป 

  2.2 ควรเพ่ิมเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ เพ่ือให้ทราบ
ข้อมูลที่แท้จริงของกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการธุรกิจ ในการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์   ให้ตรงต่อความต้องการผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า      
บนเว็บไซต์ LAZADA กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม สามารถด าเนินการส าเร็จลุล่วงด้วยดี  เน่ืองจากได้รับความอนุเคราะห์และ
สนับสนุนเป็นอย่างดี จากผู้บริหารวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า และอ านวยความ
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สะดวกในการด าเนินการวิจัยในครั้ง และขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ 
จนกระทั่งการวิจัยครั้งน้ีส าเร็จเป็นอย่างดี สุดท้ายน้ี ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
ผู้ท่าสนใจศึกษาต่อไป 
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ผลกระทบของการใช้ยูทูปในการท าการตลาดแบบใช้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดต่อแรงกระตุ้น 
และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

IMPACT OF YOUTUBE INFLUENCER MARKETING ON CUSTOMERS’ MOTIVATION AND 
PURCHASING PROCESS IN TOURISM INDUSTRY 

 
ธาม ตัณฑ์จยะ* 

TAM TANJAYA* 
 

บทคัดย่อ 
 

 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ก าลังขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการใช้
เทคโนโลยีในทุกส่วนของระบบธุรกิจ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจน้ันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะส าคัญ พฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆมากมาย เช่น ธนาคาร ธุรกิจขายปลีก ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจบันเทิง 
เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีการตลาดดิจิทัลจึงมีความส าคัญในการโปรโมทสินค้าและบริการ การโฆษณาของธุรกิจโดยมีการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือ เช่น อินเทอร์เน็ต แอพลิเคชั่นบนมือถือ และ ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ปฏิเสธไม่ได้ว่า
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากสื่อดิจิทัล มากไปกว่าน้ันยูทูป เป็นเครื่องมือโซเชียลมีเดียประเภท
หน่ึงที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภคอย่างมาก โดยผ่านการท าการตลาดแบบใช้ผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดในโลก
ออนไลน์ (Influencer Marketing) พัฒนาการของวิดีโอบนโลกออนไลน์ เป็นสิ่งที่สร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคในปัจจุบัน 
หากมองในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะตัดสินเลือกสถานที่ท่องเท่ียวผ่านการค้นหาจากช่องทาง
ยูทูป และหลายบริษัทมีการใช้ยูทูปเป็นเครื่องมือในการโปรโมทบริการด้านการท่องเท่ียวของบริษัท โดยวิดีโอที่ถูกเผยแพร่จาก
นักท่องเท่ียวที่มีประสบการณ์โดยตรงจะมีความน่าเชื่อถือกว่าวิดีโอโปรโมทการท่องเที่ยวที่เผยแพร่จากองค์กรหรือธุรกิจ โดย
บทความวิชาการฉบับน้ีมุ่งเน้นไปที่อิทธิพลของการตลาดแบบใช้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดผ่านช่องทางยูทูปต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจท่องเท่ียวของผู้บริโภค โดยมีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการและนักการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้
สามารถที่จะน าช่องทางยูทูปมาใช้ในการโปรโมทสินค้าและบริการของธุรกิจ เสริมสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ รวมไปถึงเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการศึกษาต่อไป 
 
ค าส าคัญ: ผู้มีอิทธิพลทางความคิด; ยูทูป; การตลาดดิจิทัล 
 
*อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
ABSTRACT 

 
 Nowadays, the evolution of technology helps drive the economic system.  Using internet and 
technology in almost business sectors affect changing in business system significantly. Changing of consumer 
behavior also affects various industrial sectors such as banking, retail, travel, entertainment, etc. Therefore, 
digital marketing has become a vital factor for companies in promoting their products or services.  Digital 
marketing is a kind of an advertisement by utilizing digital technologies, such as Internet, Mobile phone 
applications, and any other digital platforms.  It can be said that customers’  purchasing behavior can be 
influenced by using digital marketing.  Moreover, YouTube, a type of social media, has become one of the 
most effective influencer marketing platforms which affects customers’  purchasing behavior.  With the 
development of online videos, it’ s now able to help create consumers’  online experiences.  According to 
travel industry, consumers tend to decide to choose travel destinations by using YouTube as a searching 
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tool. Besides, many companies also use YouTube as a tourism-marketing tool in order to promote their to 
tourismservices. It appears that the videos from travelers which represent hands-on travel experiences are 
more reliable than those which are created for business purposes.  This article focuses on the impacts of 
YouTube influencer marketing which affect decision-making behavior of consumers. It also aims to support 
entrepreneurs and marketing officers in travel industry to be able to use YouTube as a tool for promoting 
their products and services and for increasing their business income. The article is also beneficial for those 
who are interested in the further study.  
 
Keywords: Influencer; YouTube, Digital Marketing 
 
บทน า 

 ธุรกิจที่ประสบความส าเร็จจ านวนมากล้วนแล้วแต่มีมุมมองในการท าการตลาดที่ดี การตลาดเป็นกิจกรรมทางธุรกิจ
ที่มีจุดมุ่งหมายในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึงการท าให้ผู้บริโภคพึงพอใจ ในขณะเดียวกันก็สามารถ                
ที่จะบรรลุจุดประสงค์ขององค์กร น่ันก็คือการสร้างรายได้และผลก าไรให้กับองค์กร ดังน้ันจึงสามารถพูดได้ว่าการตลาดน้ัน               
เป็นหน่ึงในเครื่องมีที่ความส าคัญในการตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค และยังสามารถสร้างความส าเร็จกับธุรกิจได้               
ในปัจจุบันน้ีการตลาดสามารถจ าแนกออกได้เป็นสองประเภท ได้แก่ การตลาดแบบด้ังเดิม (Traditional Marketing) และ 
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) โดยแนวทางการท าการตลาดของทั้งสองแบบน้ันมีการท าการตลาดที่แตกต่างกัน                    
โดยการตลาดแบบด้ังเดิมน้ันเป็นการท าการตลาดโดยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ หรือ 
การตลาดแบบออฟไลน์ (Offline Marketing) ในทางตรงกันข้ามการตลาดดิจิทัล จะมีการใช้อินเทอร์เน็ต มาเป็นส่วนส าคัญใน
การประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่ข้อมูล ส่งเสริมการขาย หรือ การตลาดแบบออนไลน์ (Online Marketing) อย่างไรก็ตาม
จุดมุ่งหมายของกลยุทธทางการตลาดทั้งสองแบบ มีสิ่งที่เหมือนกัน น่ันคือ ความต้องการในการโปรโมทสินค้าหรือบริการ               
รวมไปถึงการน าเสนอคุณสมบัติ และ ประโยชน์ของสินค้าและบริการ ที่องค์กรต้องการจะสื่อสารหรือเผยแพร่ไปถึงผู้บริโภค 
(Sherman, 2019) กลยุทธ์ทางการตลาดทั้งสองประเภทน้ี สามารถปรับใช้ได้ทั้ง กลยุทธ์แบบธุรกิจถึงธุรกิจ ( business-to-
business; B2B) หรือ กลยุทธ์แบบธุรกิจถึงลูกค้า(business-to-customer; B2C) หรือ กลยุทธ์แบบธุรกิจถึงหน่วยงานรัฐบาล 
(business-to-government; B2G) เป็นต้น ในการศึกษาของบทความวิชาน้ีใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ  
โดยมีการต้ังเป้าหมายไปในเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดยุคดิจิทัล หรือที่เรียกว่า การตลาดแบบใช้ผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิด 
(Influencer Marketing) ท้ังน้ี การตลาดแบบ Influencer Marketing เป็นรูปแบบของการตลาดประเภทหน่ึง ท่ีต้องอาศัยผู้ที่
มีชื่อเสียง หรือผู้ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มาเป็นสื่อกลางในการน าเสนอสินค้าหรือบริการขององค์กร ให้เป็นที่รู้จัก 
ซึ่งในบทความเล่มน้ี จะไม่ได้จ ากัดแค่เฉพาะนักแสดง ศิลปิน นักร้อง เพียงเท่าน้ัน แต่รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีผู้ ติดตาม                      
เป็นจ านวนมากในช่องทาง Social Media โดยเฉพาะผู้ที่มีคนติดตามใน YouTube และมียอดติดตาม (Subscribe) ในช่อง 
โดยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่า ยูทูปเบอร์ (YouTuber) นอกจากน้ีนักการตลาดยังสามารถแบ่ง ยูทูปเบอร์ ตามหมวดหมู่
ของกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจจากคอนเทนต์ที่ยูทูปเบอร์เหล่าน้ันเผยแพร่ เช่น สายสุขภาพ สายความงาม สายเทคโนโลยี               
สายโชว์ไลฟ์สไตล์ และ สายการท่องเท่ียว แม้ว่าในปัจจุบัน ยูทูปเบอร์ ส่วนใหญ่มักจะท าคอนเทนต์ที่ครอบคลุมในทุกหมวดหมู่
เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเอง ได้รับการสนับสนุน และ มีสปอนเซอร์หรือลูกค้าท่ีหลากหลายมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้มีรายได้ 
ที่เพ่ิมข้ึน 

 ส าหรับ ความส าคัญของการตลาดแบบ Influencer Marketing คือ เน้ือหาสาระที่ผู้ที่มีชื่อเสียง หรือผู้ที่มีอิทธิพล
ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มักจะเป็นเน้ือหาเฉพาะทางและส่งผลกระทบให้กลุ่มเฉพาะ โดยผู้ที่ติดตามบุคคลเหล่าน้ี มักจะมี
ความชอบหรือไลฟ์สไตล์ ที่คล้ายๆกัน โดยมี YouTube เป็นช่องทางหน่ึงที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นช่องทาง                
ที่นิยมในปัจจุบัน จากบทความของ West (2021) ได้มีการจ าแนกข้อดีของ YouTube ในการท าการตลาดแบบ Influencer 
Marketing ดังน้ี 1) ใน Platform ของ YouTube มี สองพันล้าน Active User ต่อเดือน ซึ่งเป็นจ านวนประชากรที่เยอะ                   
2) YouTube เป็น Website ที่มีผู้เย่ียมชมมากเป็นอันดับสองของโลก รองจาก Google 3) YouTube ยังนับได้ว่าเป็น Search 
Engine อันดับสองของโลก รองจาก Google เช่นกัน 4) 55% ของนักการตลาดบนโลก ใช้ช่องทางของ YouTube ในการท า
การตลาด 5) มีคนดูเน้ือหาจาก YouTube มากกว่า หน่ึงพันล้านชั่วโมงต่อวัน 6) YouTube ครอบคลุมเข้าถึงมากกว่า 100 
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ประเทศ 80 ภาษา 7) มีวิดีโอความยาวรวมมากกว่า 500 ชั่วโมง ถูกอัพโหลดลงในช่องทางทุกนาที 8) มีผู้คนมากกว่า 70% ที่
ดูของวิดีโอใน YouTube ผ่านอุปกรณ์มือถือ 9) ประชากรกลุ่มอายุ 18-34 ปี ดู YouTube มากกว่าช่องทางโทรทัศน์ 10) 
62% ของ YouTube user มีการเข้าใช้ทุกวัน และ เข้าใช้ทุกสัปดาห์มีมากถึง 92% ทั้งน้ีโดยการใช้ YouTube ในการเผยแพร่
และโปรโมทสินค้าและบริการของธุรกิจได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เน่ืองจากข้อดีจากการท าวิดีโอ                  ลง
ช่องทาง YouTube จะช่วยให้การสาธิตสินค้าและบริการ ง่ายข้ึนและสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนมากข้ึน รวมไปถึงความเห็น
และมุมของผู้ที่เผยแพร่น้ัน สามาถเข้าถึงได้ง่าย เน่ืองจากเป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) และ 
ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ ถามค าถามลงไปในช่องทาง Comment ได้ทันทที าให้เป็นช่องทางที่มี Engagement 
ระหว่างผู้เผยแพร่ และผู้ติดตามได้อย่างใกล้ชิด (Influencer Marketing Hub, 2021) 

 ในส่วนของการท่องเที่ยว จากรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจ าปี 2563 
พบว่ากิจกรรมที่มีการท าผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุด ได้แก่ การจองโรงแรมและที่พักออนไลน์ โดยมีสัดส่วนการท าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ถึง 79.3% (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
น้ันเติบโตได้ดีในช่องทางออนไลน์ จากรายงานการสรุปข้อมูลของ Google Data พบว่าในปัจจุบันผู้คนนิยมค้นหาวิดีโอ หรือ 
VLOG ข้อมูลเน้ือหาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวผ่านช่องทาง YouTube เป็นอันดับแรก โดยสามารถแบ่งจุดประสงค์ของกลุ่มผู้ชม
ได้ดังน้ี (Crowel, et al., 2014) 1) กลุ่มผู้ชมที่มีอายุ 18-24 ปี มีจุดประสงค์การค้นหาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยว 
2) กลุ่มผู้ชมที่มีอายุ 25-64 ปี มีจุดประสงค์การค้นหาเพ่ือเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเพ่ือการท่องเที่ยวและการจองโรงแรม             
ที่พัก เช่นความคิดเห็นเก่ียวกับที่พัก สถานที่ ร้านอาหาร การเดินทาง เป็นต้น 
  จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นน้ัน ท าให้ทราบว่า YouTube Influencer Marketing ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคในเรื่องของการหาสถานที่ท่องเที่ยว ดังน้ันผู้เขียนจึงต้องการศึกษาผลกระทบของ YouTube Influencer 
Marketing ต่อแรงกระตุ้นและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยหวังว่าผล
การศึกษาครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาการท าการตลาดออนไลน์ให้มีคุณภาพมากย่ิงข้ึนและสามารถ
น าไปปรับใช้พัฒนารูปแบบการท าการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมากย่ิงข้ึน 
 
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 

 เมื่อการตลาดปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกอัพโหลดอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต โดยผู้คน
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แลปท็อป เป็นต้น รวมไปถึงมีการ
พัฒนาเครื่องมือต่างๆในยุคอินเทอร์เน็ต เช่น เว็ปไซต์ แอปพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย Streaming เป็นต้น จนเกิดเป็นเครื่องมือใน
การท าการตลาดออนไลน์ เช่น Google Ads, SEM และ SEO โดยมีแพลตฟอร์ม Social Media ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการท าการตลาดออนไลน์ ได้แก่ Google, YouTube และ Facebook เป็นต้น (ปราโมทย์ ยอด
แก้ว, 2564, หน้า 11-22) ตามวัตถุประสงค์ในการท าการตลาดดิจิทัล ที่มีจุดประสงค์ให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจโดย
นอกจากผลก าไรที่เป็นตัวชี้วัดแล้ว ตัวชี้วัดอื่นๆในยุคดิจิทัล ยังมีความส าคัญ เช่น ปริมาณการเข้าถึงเน้ือหา (reach) ปริมาณผู้
ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเน้ือหา (engagement) หรือ การกระท าตามจุดประสงค์ของการโฆษณา (Call to Action) 
 

การตลาดที่ใช้ผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer Marketing) 
 ในปัจจุบัน Influencer Marketing เริ่มเข้ามามีบทบาทส าคัญในเกือบทุกธุรกิจและการแพร่ระบาดของ Covid-19 

ที่ผ่านมาย่ิงเห็นได้ชัดว่าหลายธุรกิจเริ่มปรับเปลี่ยนกลยุทธมาท าธุรกิจออนไลน์มากข้ึน จึงส่งผลให้สื่อในยุคเก่าเริ่มมีบทบาท
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ในทางกลับกันสถิติการเข้าถึง  Internet และ Social Media ของประชากรไทยในปี 2020 มีสูงถึง 
75% และ บัญชีของ Social Media ยังคงเพ่ิมอีก 2.3 ล้านบัญชีหากเทียบกับปี 2019 หรือคิดเป็นเพ่ิมข้ึน 4.7% (ณัฐพงษ์ 
เมืองธรรม, 2564) 

 Social Media สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกของธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลยุทธการสื่อสารทาง
การตลาด ท่ีมี Social Media มาเป็นช่องทางส าคัญ ไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสารระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค แต่ยังเป็นช่องทางที่
ผู้บริโภคสามารถติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเองได้ หรือที่เรียกว่า เป็นชุมชน (Community) ซึ่งจากสถิติผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยพบว่า มากกว่า 90% ใช้อินเทอร์เน็ตไปกับช่องทาง Social Media ดังน้ันช่องทางเหล่าน้ีจึงมี
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ผลกระทบต่อการสร้างแรงกระตุ้นและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Purchasing process)  (ชัญญาภร แสงตะโก, 
2562, หน้า 31-40) 

 ในข้ันตอนก่อนซื้อสินค้าและบริการน้ัน ผู้บริโภคจะมีการใช้ Social Media ในการค้นหาข้อมูล เพ่ือเป็นตัวช่วย
ประกอบการตัดสินใจ โดยเป็นการค้นหาข้อมูลเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในสินค้าหรือบริการที่ต้องการ รวมไปถึงการฟังความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ จนเกิดความมั่นใจ จึงจะเดินทางไปซื้ อสินค้าและบริการ หรือซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
นอกจากน้ันแล้ว Social Media ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลังการซื้อหรือใช้ สินค้าหรือบริการ โดยผู้บริโภคสามารถที่
จะแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์การใช้งาน ความพึงพอใจ และความคิดเห็นต่างๆ ภายใน Social Media หรือ 
Community ในโลกออนไลน์ และ เมื่อข้อมูลน้ันถูกกระจายหรือพูดถึงเป็นวงกว้าง (E-word-of-mouth) แล้ว จะท าให้
ผู้บริโภคเหล่าน้ันจะเป็นผู้สร้างเน้ือหา (User Generated Content or UGC)  

 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้นักการตลาดเริ่มมองหากลยุทธ์ที่จะเข้า ถึงผู้บริโภคได้มากข้ึนผ่านช่องทาง 
Social Media โดยใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า กลยุทธ์การท าการตลาดผ่านผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer Marketing) โดย
นักการตลาดจะใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงและมีตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นผู้ที่จะสื่อสารข้อมูลที่ต้องไปการไปยังผู้ บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ีค าว่า Influencer สามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท โดยสามารถจ าแนกได้จากเกณฑ์ของจ านวน
ผู้ติดตาม ได้แก่ 1.) Nano Influencer ที่มีผู้ติดตาม 5,000-10,000 คน 2.) Micro Influencer ที่มีผู้ติดตาม 10,000-100,000 
คน และ 3.) Macro Influencer ที่มีผู้ติดตาม 100,000 คนข้ึนไป นอกจากน้ียังสามารถแบ่งประเภทได้จากเกณฑ์ระดับ
ความสามารถของบุคคล ได้แก่ 1.) Peer Influencers คือ คนที่มีความชื่นชอบเฉพาะด้าน ท าให้ผู้ที่มีความสนใจเดียวกัน
ติดตาม 2.) Power Influencers คือ บุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก และ 3.) Celebrities คือ ดารา นักแสดง ศิลปิน นักร้อง 
หรือ บุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Influencer ในระดับใดก็ข้ึนอยู่กับจุดประสงค์ เป้าหมาย และ งบประมาณ
การท าการตลาดของแต่ละธุรกิจ โดยจุดประสงค์ของการท า Influencer Marketing น้ันก็ข้ึนอยู่กับว่าธุรกิจน้ันต้องการ
จุดประสงค์และผลลัพธ์แบบใด โดยส่วนมากพบว่าธุรกิจส่วนใหญ่ใช้ Influencer เพ่ือโปรโมทสินค้าและบริการของธุรกิจ จาก
ผลส ารวจของเว็ปไซต์ Linqia พบว่า 56% ของนักการตลาดใช้เครื่องมือ Influencer Marketing เพ่ือเพ่ิมจ านวนคนเข้าสู่เว็ป
ไซต์ของธุรกิจหรือ Landing page และ 77% มีจุดประสงค์ในการเพ่ิม Engagement ให้ธุรกิจ และ 89% ต้องการสร้าง
เน้ือหาเพ่ือโปรโมทสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจ ในลักษณะของประสบการณ์ใช้งานจริง จากสถิติสามารถระบุได้ว่า การ
เลือกใช้ Micro Influencers เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า Celebrities เน่ืองจากสามารถดึงดูดผู้บริโภคให้เข้าถึงสินค้าและ
บริการได้ง่าย เน่ืองจากเน้ือหาแสดงถึงประสบการณ์การใช้จริง ซึ่งดูสมจริง เป็นกันเอง และ เข้าถึงง่าย อีกท้ังยังมีต้นทุนไม่สูง
เท่ากับการใช้ Celebrities 
 
 ยูทูปและการตลาดแบบใช้ผู้ที่มีอทิธิพลทางความคิด (YouTube and Influencer Marketing) 

 เครื่องมือในการท าการตลาดแบบ Influencer Marketing ในยุคดิจิทัล เป็นการท าการตลาดผ่านอินเทอร์เน็ต  
และ Social Media Platform ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter รวมไปถึง YouTube เป็นต้น จาก
งานวิจัยของ Wyzowl (2021) ระบุว่า 87% ของนักการตลาดมืออาชีพใช้การท าวิดีโอเป็นเครื่องมือในการท าการตลาด และ
ยังพบว่า ไม่ว่าจะใช้ Platform ใดก็ตาม Video Content ยังถือว่าเป็นการท าเน้ือหา ที่มีผลกระทบต่อแบรนด์และการโปรโมท
สินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ ต้องการเน้ือหาที่เป็นข้อความมากนัก ซึ่งหากดู
ข้อมูลจาก Livestream จะพบว่า มากกว่า 80% ของผู้บริโภคชอบดู Live Video มากกว่าอ่านข้อความบน Blog ซึ่งการดู
เน้ือหาผ่านวิดีโอ ผู้บริโภคจะได้เห็นสิ่งที่สมจริงมากกว่ารูปภาพหรือข้อความ ดังน้ันการท า Video Content จึงได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลาย 

 จากรายงานของ Pike & Yucel (2020) พบว่าช่อง YouTube ในประเทศไทย ที่มีจ านวนคนติดตามมากกว่า 1 
ล้านคนข้ึนไปมีมากกว่า 450 ช่อง และ ในปี 2020 มีจ านวนชั่วโมงในรับชม YouTube เพ่ิมข้ึนถึง 20 เปอร์เซ็นต์จากปี 2019 
จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า YouTube เป็นอีกหน่ึง Social Media Platform ที่มีผู้คนใช้มากเป็นอันดับต้นๆของโลก ซึ่งใน
มุมมองของการส่งเสริมธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมของการท่องเท่ียวน้ันจะพบว่าYouTube มีประโยชน์ในการส่งเสริมการตลาด
ดิจิทัลของอุตสาหกรรมน้ีได้เป็นอย่างดี เน่ืองจาก 
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 1. สามารถเข้าถึงเน้ือหาได้ง่าย เน่ืองจากผู้บริโภคสามารถใช้ค าค้นหา (Keyword) ในช่องค้นหา (Search bar) 
เพ่ือค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ต้องการรับชมได้ง่าย รวมถึงการอธิบายการบริการด้วยภาพและค าพูด จะส่งผลให้ผู้บริโภค
เข้าถึงเน้ือหาได้ง่ายกว่าการอ่าน (จีเอเบิล (นามแฝง), 17 กรกฏาคม 2561) 

 2. สามารถสร้างการจดจ าของแบรนด์ได้ (Brand Awareness) เน่ืองจาก YouTube ถือว่าเป็นสังคมออนไลน์แห่ง
หน่ึงที่มีขนาดใหญ่ ฉะน้ันการน าเสนอเป็นวิดีโอ โปรโมทบริการของธุรกิจ หรือ วิดีโอแสดงความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว
และที่พัก สามารถท าได้ และสร้างการจดจ าให้กับแบรนด์ได้ด้วย 

 3. สามารถเลือกกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการได้ เน่ืองจาก YouTube มีการให้ Subscribe และ สร้าง Engagement ได้ 
เช่น Like, Share, Comment ดังน้ัน ธุรกิจสามารถน าข้อมูลเหล่าน้ีมาใช้ประโยชน์ต่อยอดเพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มี
ความชอบในการท่องเที่ยวได้ หรือ ซื้อแพ็คเกจการลงโฆษณากับ YouTube ก็สามารถท าได้ 

 วิดีโอมีได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Short video, Long video, Live video, IG stories, Facebook stories 
หรือ Live YouTube video เป็นต้น ทั้งน้ีการเลือกใช้ Video Content รูปแบบไหนจึงจะเหมาะสมก็ข้ึนอยู่กับ จุดประสงค์
ของการท าการตลาดของแต่ละธุรกิจ หากมองในมุมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้ว Video Content ผ่านYouTube ถือ
เป็นช่องทางหน่ึงที่เหมาะสมในการท าเน้ือหาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เน่ืองจากผู้บริโภคสามารถเห็นภาพที่สมจริงข้ึน วิธีการ
เดินทาง บรรยากาศบริเวณที่ท่องเท่ียวหรือที่พัก ท่ีเป็นภาพวิดีโอ 
 ยกตัวอย่างเช่น ช่องอาสาพาไปหลง กับ ช่อง I Roam Alone ที่มีการท างานร่วมกัน ซึ่งทั้งสองช่องน้ีถือว่าเป็นช่อง
ที่มีชื่อเสียงด้านการเป็น Influencer ด้านการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก โดยช่อง I Roam Alone มีจ านวนผู้ติดตามในช่องทางยู
ทูปปัจจุบันจ านวน 2.1 ล้านคน มีจ านวนวิดีโอในช่องประมาณ 262 วิดีโอ โดยมีผู้ชมเฉลี่ย 5.95 แสนคนต่อคลิปวิดีโอ โดยคุณ
มิ้นท์เจ้าของช่อง น าเสนอการท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ผู้หญิง ที่ตะลุยท่องเที่ยวในหลายพ้ืนที่ พร้อมกับการน าเสนอที่
เข้าถึงได้ง่าย ต่อมา เป็นช่องยูทูปอาสาพาไปหลง ของคุณว่านไฉ อคิร วงษ์เซ็ง นักแต่งเพลงและนักร้องหนุ่ม โดยปัจจุบันมี
ผู้ติดตามในช่องทางยูทูปประมาณ 5.2 แสนคน มีจ านวนวิดีโอ 258 วิดีโอ และมีผู้ชมต่อวิดีโอเฉลี่ย 1.2 แสนคนต่อวิดีโอ โดยมี
มุมมองการน าเสนอแบบเฮฮาที่เน้นการท าเพลงเข้าไปประกอบ การพากย์เสียงแกล้งเข้าไป เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานให้กับคนดู
มากข้ึน 

 ตัวอย่างของงานกิจกรรมที่ทั้งสองช่องข้างต้นได้มาร่วมงานกันเพ่ือโปรโมทการท่องเท่ียวของเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ 
เน่ืองจากปัญหาการระบาดของโรคCovid-19 ส่งผลต่อภาคการท่องเท่ียวในประเทศให้มีรายได้ลดลงเป็นอย่างมาก โดยทั้งสอง
ช่องได้มีการท าเน้ือหาเป็นวิดีโอผ่านช่องทาง YouTube โดยได้ใช้ความสามารถและจุดเด่นของทั้งสองช่องเพ่ือกระตุ้นความ
ต้องการท่องเท่ียวให้แก่ผู้ชมในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเชิญชวนให้คนไทยช่วยกันออกมาท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้แก่บุคคลากรที่ท างานอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มากข้ึน และกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ นอกจากน้ีทั้งสอง
ช่องยังมีอีกหลายวิดีโอที่โปรโมทการท่องเที่ยวในประเทศ แนะน าโรงแรม การเดินทาง ร้านอาหาร และ สถานที่ท่องเที่ยว
ส าคัญ เป็นต้น 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (Customers’ Purchasing Process) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 แบบจ าลองกระบวนการซื้อของผู้บริโภค 
ที่มา: (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ, 2546, หน้า 219) 
 

 การศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคน้ันมีความส าคัญต่อธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม ท าให้ธุรกิจและ
นักการตลาดสามารถเข้าใจผู้บริโภคได้มากข้ึนและลึกซึ้งข้ึน ท าให้นักการตลาดหรือธุรกิจสามารถที่จะจูงใจผู้บริโภคได้ในทุกๆ
ข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ และสามารถใช้ทรัพยากรในการท าการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน การตัดสินใจ
ที่ก่อให้เกิดการซื้อของผู้บริโภคน้ันประกอบไปด้วย 5 ข้ันตอนตามแผนภาพที่ 1  จากแบบจ าลองข้างต้นถูกอธิบายว่าเป็น
ความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายโดยเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ฉะน้ันการศึกษากระบวนการตัดใจซื้อของผู้บริโภค
สามารถที่จะน ามาเป็นทฤษฎีในการอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจท่องเที่ยวได้ โดยผ่านสิ่งกระตุ้นน่ันก็
คือการได้เห็น รีวิว คอมเม้น และวิดีโอสถานที่จริงผ่านช่องทาง YouTube ที่สามารถให้ประสบการณ์ได้มากกว่า ข้อความหรือ
รูปภาพ ต่อมาผู้บริโภคจะเริ่มหาข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือประเมินว่าสถานที่น้ันๆเป็นอย่างไร มีการดูรีวิว และ การแชร์
ประสบการณ์จากผู้บริโภคคนอื่น ก่อนที่จะมีการตัดสินใจซื้อ และมีพฤติกรรมหลังจากซื้อต่อไป 

 หากน าผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการท่องเที่ยว งานวิจัยของ บัญญัติ พิลา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
แรงจูงใจในการเดินทาง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล การสื่อสารปากต่อปาก แบบออนไลน์ ทัศนคติในการเดินทาง และการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อ การตัดสินใจอิเล็กทรอนิกส์ (E-decision) เพ่ือเลือกแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยของผู้บริโภคใน
จังหวัดสระบุรี เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการท าวิจัย โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวใน
จังหวัดสระบุรีจ านวน 200 คน โดยได้ค้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มักมีการค้นหาข้อมูลของสถานที่ท่องเท่ียวจากสื่อต่างๆ 
โดยมีจุดประสงค์ในการหาข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวน้ันให้มากข้ึน และยังคงเห็นด้วยกับการที่ได้ รับฟังจากปากต่อปากใน
ช่องทางออนไลน์ (eWOM) ว่ามีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว โดยฟังจากประสบการณ์จากผู้อื่นผ่านช่องทางออนไลน์โดยตรง 
ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว 

 ผลการวิจัยของ Arsal (2008) ได้ศึกษาเรื่อง The influencer of electronic word-of-mouth in an online 
travel community on travel decisions: case study โดยมีจุดประสงค์ในการศึกษา การโพสต์ในชุมชนออนไลน์ที่เป็น
กลุ่มการท่องเที่ยวว่ามีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวหรือไม่ และได้รับอิทธิพลต่อ electronic word-of-mouth (eWOM) 
หรือไม่ โดยงานวิจัยได้พบว่า ชุมชนออนไลน์และ eWOM มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างจริง มากไปกว่าน้ัน
งานวิจัยยังพบว่า เน้ือหาประเภทของค าเตือน และ ค าชี้แจง ไม่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว แต่เน้ือประเภท ค าแนะน า และ 
เคล็ดในการท่องเที่ยวจากสมาชิกในสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว และผลการวิจัยของ ดวงใจ จิวะ
คุณานันท์ (2561) เรื่อง “อิทธิพลของ Reviewer ในสื่อออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกเดินทาง ท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็น
จุดหมายปลายทางในประเทศไทย” เป็นวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 

การรับรู้ความต้องการ 
(Need) 

 

 

การค้นหาข้อมูล 
(Information Search) 

 

 

การประเมิน 
(Evaluation) 

 

 

พฤติกรรมหลังการซื้อ 
(Post-Putchase Behavior) 

 

 

การตดัสินใจซื้อ 
(Purchase Decision) 
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เครื่องมือ โดยผลการวิจัยพบว่า นักรีวิวในแต่ละประเภทมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน โดยนักรีวิวกลุ่ม Micro-
influencers และ Macro-influencers จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมายในระดับปานกลาง 
ส่วนระดับ Mega-influencers จะมีผลในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ Kotler et al. (2017) ที่ได้กล่าวว่าใน
ปัจจุบันผู้คนเริ่มเริ่มเชื่อถือการโฆษณาจากทางแบรนด์ลดลง เน่ืองจากผู้บริโภคเริ่มมีความรู้เท่าทันมากข้ึน เพราะ Internet ท า
ให้สามาถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายข้ึน ดังน้ัน Micro-influencers และ Macro-influencers จึงมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคส่วนใหญ่
มากกว่า 
 

การวิเคราะห์ด้วยโมเดลการตัดสินใจซ้ือ  
ส าหรับแนวทางของบทความน้ีมีการใช้โมเดลจากงานวิจัยของ  Thant (2019) เป็นตัวช่วยในการอธิบายผลกระทบ

ของ YouTube Influencer Marketing ต่อ แรงกระตุ้นและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว น่ันก็
คือโมเดล Influence, Buying, and Response (IBR Model) โดยเอาแนวคิดมาจาก Stimulus-Response Model ที่เป็น
ทฤษฎีทางจิตวิทยา โดยในที่น้ี Stimulus คือสิ่งเร้า สิ่งกระตุ้น ดังน้ันความหมายจึงตรงกับ Influence ที่เป็นตัวสร้างแรง
กระตุ้นให้เกิดการซื้อ (Buying) ต่อไป ในโมเดลของ IBR น้ันมีปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค                
ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม, สังคม, สภาพแวดล้อม หรือ แม้กระทั่งสื่อต่างๆทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ในบทความน้ีเชื่อว่า 
YouTube เป็นหน่ึงในสื่อออนไลน์ ช่องทางหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยว
อย่างมีนัยยะส าคัญ 

 จากโมเดลของ Purchasing Process หรือ การตัดสินใจที่ก่อให้เกิดการซื้อของผู้บริโภคน้ันประกอบไปด้วย  
5 ข้ันตอนจากข้างต้น ซึ่งประกอบไปด้วย Need recognition, Search for information, Evaluation of alternatives, 
Purchase decision, และ Post-purchase behavior ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจที่ก่อให้เกิดการซื้อของผู้บริโภค
น้ัน สามารถเกิดข้ึนได้จากทั้ง อารมณ์ (emotional) และ เหตุผล (rational) ฉะน้ันในบทความน้ีจะขอแบ่งข้ันตอนของการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคออกเป็นเพียง สามข้ันตอน น่ันก็คือ ข้ันตอนก่อนตัดสินใจซื้อ (Pre-purchase level), ข้ันตอนการซื้อ 
(Purchase level) และ ข้ันตอนหลังการซื้อ (Post-purchase level) โดยใช้การรวบรวมบางข้ันตอนเข้าด้วยกัน ด้วยเหตุผล
ดังต่อไปน้ี 

 จาก Purchasing Process 5 ข้ันตอนน้ัน เราสามารถรวมกลุ่ม สามข้ันตอนแรก น่ันก็คือ Need recognition, 
Search for information และ Evaluation of alternatives เป็นเพียงข้ันตอนแรก น่ันก็คือ ข้ันตอนก่อนตัดสินใจซื้อ (Pre-
purchase level) ในข้ันตอนน้ีจะถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าต่างๆ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการความต้องการของผู้บริโภค โดยจะ
เกิดข้ึนจากการรับรู้ และการจดจ าได้ ดังน้ันในยุคปัจจุบัน Social Media จึงมีผลอย่างมากต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการ
ซื้อของผู้บริโภค โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Arsal (2008) ที่พบว่า การโพสต์บนชุมชนออนไลน์และ eWOM มีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างจริง มากไปกว่าน้ัน และจากรายงานของ Pike & Yucel (2020) ระบุว่า YouTube เป็น
ช่องทาง Search Engine ล าดับที่สองรองจาก Google และพบว่าช่อง YouTube channel ในประเทศไทย ที่มีจ านวนคน
ติดตามมากกว่า 1 ล้านคนข้ึน มีมากกว่า 450 ช่อง และพบว่า ในปี 2020 มีจ านวนชั่วโมงในรับชม YouTube เพ่ิมข้ึนถึง 20 
เปอร์เซ็นต์  

 ดังน้ันจากผลงานวิจัยข้างต้นสามารถน ามาปรับใช้ในส่วนของการระบุ ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดแรงกระตุ้นในการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้บริโภค คือการท าเน้ือหาในรูปแบบของวิดีโอผ่านช่องทาง YouTube โดยจะมีประสิทธิภาพที่สุดใน
ข้ันตอน Pre-purchase level เน่ืองจากผู้บริโภคเริ่มต้นจากการค้นหาสถานที่ท่องเท่ียวผ่าน YouTube เพราะต้องการรับชม
ในรูปแบบของวิดีโอ หรือค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากโพสต์ในชุมชนออนไลน์ ต่อมาด้วยผลกระทบจากข้ันตอนแรก ส่งผลให้
ข้ันตอนต่อมาคือ การซื้อ (Purchase levels) สินค้าหรือบริการทางการท่องเที่ยวของผู้บริโภค โดยในข้ันตอนน้ีไม่มีอะไร
ซับซ้อน เน่ืองจากผู้บริโภคจะซื้อสินค้าและบริการ ในช่องทางที่ธุรกิจได้ก าหนดไว้ แต่ธุรกิจจ าเป็นที่จะต้องอ านวยความสะดวก
ในข้ันตอนการซื้อและช าระค่าบริการ 

 ในข้ันตอนสุดท้ายคือ Post-purchase levels น้ันจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อมีการซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
ไปแล้ว ในข้ันตอนน้ีจะมีความหมายเดียวกันกับ Post-purchase behavior ในข้ันตอนทั้งห้า และ Response ในทฤษฎีของ 
IBR Model ในข้ันตอนสุดท้ายน้ี มีความส าคัญกับธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจอื่น เป็นอย่างมาก เน่ืองจากจะเป็นช่วงที่
นักการตลาดหรือผู้ประกอบการธุรกิจ สามารถที่จะเก็บข้อมูลความคิดเห็น ค าแนะน า ประสบการณ์การใช้บริการ และ ความ
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พึงพอใจ ผ่านข้ันตอนน้ีได้ (Thant, 2019) นอกจากน้ันทางผู้เขียนเชื่อว่า ข้ันตอนของ Post-purchase level ผ่านช่องทาง 
Social Media รวมถึง YouTube จะสามาถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้มากข้ึน เน่ืองจากผู้บริโภค มีแนวโน้มที่จะเชื่อผู้
ที่มีประสบการณ์และเคยซื้อสินค้าหรือบริการน้ันมาก่อน ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ บัญญัติ พิลา (2560) ที่ระบุว่า การที่ผู้บริโภค
ได้รับฟังข้อมูลจากปากต่อปากในช่องทางออนไลน์ (eWOM) มีผลต่อการตัดสินใจอย่างมาก รวมไปถึงการดูรีวิว รวบรวม
ความเห็น และ ประสบการณ์จากผู้อื่นผ่านช่องทางออนไลน์ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว 
 
บทสรุป 

 1. จากจุดประสงค์ของบทความวิชาการฉบับน้ีที่ต้องการศึกษาผลกระทบจากการใช้ยูทูปในการท าการตลาดแบบ
ใช้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในเรื่องของการตัดสินใจท่องเท่ียวน้ัน พบว่าการใช้ Social Media Platform 
โดยเฉพาะ YouTube น้ันมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคจริง โดยการใช้ YouTube เป็นช่องทางในการเผยแพร่และส่งเสริม
การท่องเที่ยวน้ันได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เน่ืองจากข้อดีจากการท าวิดีโอ ลงช่องทาง YouTube จะช่วยให้การ
สาธิตการบริการง่ายข้ึนและสามารถเห็นสถาพแวดล้อมของสถานที่ท่องเท่ียวได้ชัดเจนมากข้ึน รวมไปถึงความเห็นและมุมของ
ผู้ที่เผยแพร่น้ัน สามาถเข้าถึงได้ง่าย เน่ืองจากเป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) ผ่านช่องทาง 
Comment ได้อีกด้วย  

 2. นอกจากน้ันการศึกษาผ่านโมเดลของ Purchasing ทั้งสามข้ันตอน น่ันก็คือ Pre-Purchase levels, Purchase 
levels และ Post-Purchase levels พบว่า ช่องทาง YouTube น้ัน จะมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
เรื่องของการตัดสินใจซื้อทั้งสามข้ันตอน โดยในส่วนของ Pre-purchase levels มีการใช้เน้ือหาวิดีโอที่เก่ียวกับการท่องเท่ียว  
ในช่องทาง YouTube มาเป็นตัวสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ต่อมาในข้ันตอนของ Purchase 
levels จะอธิบายช่องทางการสั่งซื้อผ่านเน้ือหาใน Video หรือ ระบุ Link หรือ ช่องทางการสั่งซื้อ ผ่านช่อง Caption และใน
ข้ันตอนสุดท้ายคือ Post-Purchase levels จะมีช่องทาง Comment ส าหรับผู้ที่เคยใช้งานหรือเคยไปท่องเที่ยวในสถานที่น้ัน
มาแล้ว ได้แชร์ประสบการณ์ผ่านช่องทางน้ีได้เช่นกัน ดังน้ันผู้ประกอบการและนักการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามา
รถที่จะน าช่องทางยูทูปมาใช้ในการโปรโมทสินค้าและบริการ สร้างก าไรให้กับธุรกิจ ผ่านกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวควรให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน่ืองจากเป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน
การท าการตลาดยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น อินเทอร์เน็ต , สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงสื่อ Social Media โดยเฉพาะช่องทาง 
YouTube  
ที่สามารถเป็นเครื่องมือในการท าการตลาดได้เป็นอย่างดี และสามารถน ามาต่อยอดใช้กับธุรกิจได้ เพ่ือความแม่นย าในการท า
การตลาด และสร้างข้อได้เปรียบให้ธุรกิจได้ 

 2. ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวควรให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจ กับ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย หรือที่เรียกกันว่า Influencer โดยร่วมมือกับ Influencer ที่เผยแพร่เน้ือหาหรือคอน
เทนต์ทางด้านการท่องเที่ยวด้วยการท าเป็นวิดีโอ ในช่องทาง YouTube เน่ืองจากผู้บริโภคในปัจจุบันค้นหาคอนเทนต์ที่เป็น
วิดีโอ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ฉะน้ันผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมส่วนน้ีได้ 

 3. ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวควรให้ความส าคัญกับการระบุเป้าหมาย หรือ KPIs แต่ละส่วนให้ชัดเจน รวม
ไปถึงการวัดความคุ้มค่าจากการลงทุน (Return on investment) เพ่ือให้ทราบว่าการลงทุนท าการตลาดดิจิทัลไปแล้ว ความ
คุ้มค่าของการลงทุนเป็นอย่างไร ส่วนไหนควรท าต่อไป ส่วนไหนควรปรับปรุงแก้ไข และก าหนดตารางกิจกรรมประจ าปีให้
สอดคล้องกับกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจ  
 
เอกสารอ้างอิง 
จีเอเบิล (นามแฝง). (2561, กรกฏาคม 17). YouTube ช่องทางในการท า Digital Marketing ที่น่าสนใจ. [Online].  
           Available: https://www.g-able.com/digital-review/youtube-ช่องทางในการท า-digital-marketing-ที่น่/  
           [2564, เมษายน 25]. 

https://www.g-able.com/digital-review/youtube-ช่องทางในการทำ-digital-marketing-ที่น่/


 
 

18 
  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ชัญญาภร แสงตะโก. (2562, พฤษภาคม-สิงหาคม). อิทธิพลของ Micro-influencer ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า     
           High Involvement ประเภทรถยนต์น่ังส่วนบุคคล. วารสารนิเทศศาสตร์, 37(2), 31-40. 
ณัฐพงษ์ เมืองธรรม. (2564). สรุป Digital Stat Thai 2021 จากรายงาน We are social ตอนที่ 1. [Online]. Available:  
           https://www.everydaymarketing.co/knowledge/digital-stat-thai-2021-from-we-are-social-report/  
           [2564, เมษายน 25] 
ดวงใจ จิวะคุณานันท์. (2561). อิทธิพลของ Reviewer ในสื่อออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกในการเดินทางท่องเที่ยวใน 
 จังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางในประเทศไทย. การคน้คว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ 
 การบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
บัญญัติ พิลา. (2560). แรงจูงใจในการเดินทาง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล การสื่อสารปากต่อปาก แบบออนไลน์ ทัศนคติ 
 ในการเดินทาง และการใช้สือ่สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ อิเล็กทรอนิกส์(E-decision) เพื่อเลือก 
 แหล่งท่องเที่ยว ในประเทศไทยของผู้บริโภคในจังหวัด สระบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
 คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
ปราโมทย์ ยอดแก้ว. (2564, มีนาคม). การตลาดดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ในสังคม. วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา 
 , 3(1),11-22. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.  
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2563). รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอรเ์น็ตในประเทศไทย 
 ปี 2563.[Online]. Available: https://www.etda.or.th/th/UsefulResource/publications/Thailand- 
           Internet-User-Behavior-2020.aspx [2564, เมษายน 25] 
Crowel, H., et al. (2014). Travel content takes off on YouTube. [Online]. Available:  
           https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/travel-content-takes-off-on-youtube/  
           [2021, April 25] 
Influencer Marketing Hub. (2021). The Ultimate YouTube Influencer Marketing Guide. [Online].  
 Available: https://influencermarketinghub.com/youtube-influencer-marketing-guide/  
 [2021, April 25] 
Arsal, I. (2008). The Influencer of Electronic Word-of-Mouth in An Online Travel community on  
 Travel decision: A Case study. Doctor of Philosophy Parks, Recreation, and Tourism  
 Management, Clemson University. 
Kotler, P., et al. (2017). Marketing 4.0: Moving from traditional to digital. New Jersey: Wiley. 
Pike, S., & Yucel, Y. (2020).  There is something for everyone: What are people in Thailand watching    
           online? [Online]. Available: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/enapac/country/thailand/ 
 there-something-everyone-what-are-people-thailand-watching-online/ [2021, April 25] 
Sherman (2019). Digital Marketing vs Traditional Marketing: Which Produces Better ROI? [Online].  
           Available: https://www.lyfemarketing.com/blog/digital-marketing-vs-traditional-marketing/  
 [2021, April 25] 
Thant, P.S. (2019).  Impact of Influencer Marketing and its e-WOM in Digital Marketing on Consumers’  
           Motivations and Purchasing Process. The Degree of Masters in Business Administration  
 International Program, Graduate School of Business, Siam University. 
West, C. (2021). 25 YouTube stats and facts to power your 2021 marketing strategy. [Online].  
 Available: https://sproutsocial.com/insights/youtube-stats/ [2021, April 25] 
Wyzowl (2021). Video Marketing Statistics 2021. [Online]. Available: https://www.wyzowl.com/video- 
            marketing-statistics/ [2021, April 25] 
 
 



 
 

19 
  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

รูปแบบการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่ีเป็นสมาชิก อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 

THE MODEL OF LOCAL RESOURCE BASE MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENT 
ADMINISTRATION WHO ARE MEMBERS OF PLANT GENETIC CONSERVATION PROJECT 

UNDER THE ROYALINITIATIVEOF HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI 
SIRINDHORN IN UTTARADIT PROVINCE 

 
ศุภวัฒ ใสแจ่ม * 

SUPAWAT SAIJAM * 
ชัชชัย สุจริต ** 

CHATCHAI SUJARIT ** 
ภาศิริ เขตปิยรัตน์ *** 

PASIRI KHETPIYARAT *** 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพและรูปแบบการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ประชากรได้แก่ 
ผู้บริหารและบุคลากร จ านวน 21 คน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน จ านวน 400 คน และ
การสัมภาษณ์ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
วิเคราะห์เน้ือหา ผลการศึกษา พบว่า  

 1. สภาพแวดล้อมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิกอพ.สธ ประกอบด้วย  
1) จุดแข็ง ได้แก่ มีการจัดท าแผนการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 2) จุดอ่อน ได้แก่ บุคลากรขาดทักษะความเข้าใจ  
3) โอกาส ได้แก่ การขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 4) อุปสรรค ได้แก่ เทคโนโลยีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

 2. การบริหารจัดการในภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการควบคุม มีความ
พึงพอใจระดับปานกลาง ส่วนด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์กร และด้านการสั่งการมีความพึงพอใจระดับมาก 
ตามล าดับ 

 3. รูปแบบการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก อพ.สธ.  
ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์  ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ได้แก 1) การสร้างความเข้าใจวิธีการด าเนินงานตามแนวทางของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีฯ  2)  การประสานงาน
คณะกรรมการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 3) การสร้างภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม  4) การจัดท าแผนปฏิทินการลงพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน 5) การรวบรวมข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล 6) การประเมินผล ตรวจสอบปัญหา อุปสรรค และปรับปรุ ง  
7) ประสานงานเพ่ือขอรับการประเมินผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

 
ค าส าคัญ: รูปแบบการบริหารจัดการ; งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
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ABSTRACT 
 
 This research aims to study the potential and management model of the local resource base of 
local government organizations that were members of RSPG in Uttaradit province.  It's mixed- method 
research.  The population of this research was 21 administrators and personnel.  The sample was 400 
personnel who are responsible for the local resource base and 8 interviewed administrators of the local 
government organization.  The research instruments were an interview form, a questionnaire, and a group 
discussion. The analyzed data and statistics used were percentage, mean, standard deviation, and content 
analysis.  
 The results were as follows: 
 1.  According to the SWOT analysis of the local resource base of local government organizations 
that were members of RSPG, it was found that 1)  the strength was that there was the action plan creating 
for the local resource base.  2)  The weakness was that the personnel lacked understanding skills.  3)  The 
opportunity was that the policies of the local government organizations were driven. 4) The threat was the 
data-storage technology. 
 2.  For the management, overall, the satisfaction was at a high level.  When considering each 
aspect, it found that the satisfaction toward the controlling was at a moderate level. The satisfaction toward 
planning, organizing, and directing was at a high level respectively. 
 3. There were 7 steps of the management model of the local resource base of local government 
organizations that were members of RSPG in Uttaradit province.  1)  The first step was understanding the 
development of the process of the Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiation of Her 
Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.  2)  The second step was coordinating with the committee 
of the local resource base. 3) The third step was building leadership and teamwork. 4) The fourth step was 
creating the action plan to lay out planned activities.  5)  The fifth step was gathering the data and data 
collection.  6)  The sixth step was evaluating working performance, examining problems and barriers, and 
improving working performance.  7)  The seventh step was coordinating with the related organization to 
evaluate the working performance of the local resource base of the Plant Genetic Conservation Project 
under the Royal Initiation.  
 
Keywords: Management styles; Local resource base management 

 
บทน า 

 สถานการณ์ปัจจุบันพบว่าท่ัวโลกได้ตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่มีมากข้ึนเน่ืองจากข่าวสารที่สามารถสื่อสารได้อย่าง
ฉับไวสามารถให้ความกระจ่างและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วประเทศไทยมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557  ต้ังแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ซึ่งแผนดังกล่าวได้ใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของประเทศแต่ถึงแม้ประเทศไทยมีแผนฯดังกล่าวแต่ถือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อภัย
ธรรมชาติที่เกิดข้ึนสิ่งที่ควรตระหนักมากท่ีสุดคือสาเหตุของการเกิดสิ่งเหล่าน้ันอันได้แก่การดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่ก าลังถูก
คุกคามในหลายๆลักษณะโดยเฉพาะอย่างย่ิงประชาคมโลกควรตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องคุ้มครองและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืนตระหนักถึงความสมบูรณ์ทาง ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ต่างๆตลอดจนรับทราบปัญหาและระดับความรุนแรงที่เกิดข้ึนจากการที่ทรัพยากรต่างๆก าลังจะสูญ
สิ้นไป ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน (แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี
ที่หก, 2559, หน้า 3) ทั้งน้ี ท าให้เกิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงสืบ
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สานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตรทีท่รงมีสายพระเนตรอันกว้างไกลโดยทรงให้ความส าคัญและเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทรัพยากร
และการสร้างจิตสานึกนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ปวงชนชาวไทยและประเทศไทยเป็นล้นพ้นที่ได้รับ
พระราชทานแนวพระราชดาริพระราชกระแสและพระราชวินิจฉัยเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน (คู่มือ
การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน, 2562, ภาคผนวก ข.-1) 
 ทั้งน้ี การด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆร่วมสนองพระราชด าริเพ่ิมข้ึนมากกว่า 
150 หน่วยงานสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาเป็นสมาชิกมากกว่า 2,500 โรงเรียนย่ิงไปกว่าน้ันในแผน
แม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า  อพ.สธ.-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินขอเข้าร่วมสนองพระราชด าริโดยพระราชาอนุญาตให้เป็น
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในปีงบประมาณ 2558 โดยที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเป็นนโยบาย
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินซึ่งด าเนินงานอยู่ภายใต้กรอบการสร้าง
จิตส านึกกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยให้มีสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินในอ าเภอละหน่ึง
ต าบล/หน่ึงเทศบาลเป็นอย่างน้อยโดยเริ่มต้นการส ารวจฐานทรัพยากรท้องถ่ินที่มีอยู่จริงว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนและเริ่มการดูแล
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนในทรัพยากรท้องถ่ินที่มีอยู่น าไปสู่การวางแผนพัฒนาต าบลบนพ้ืนฐานของทรัพยากรที่มีอยู่
จริงโดยเริ่มต้ังแต่การส ารวจและการท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ินซึ่งประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากรได้แก่ทรัพยากรชีวภาพ 
(สิ่งที่มีชีวิต)  ทรัพยากรกายภาพ (สิ่งที่ไม่มีชีวิต) และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้วยเหตุน้ีท าให้พ้ืนที่และกิจกรรม
ด าเนินงานของโครงการฯกระจายออกไปในภูมิภาคต่างๆและมีการด าเนินงานที่หลากหลายมากข้ึนการด าเนินงานในแผน
แม่บททุกระยะ 5 ปีที่ผ่านมาของ อพ.สธ. ได้ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาโดยตลอดและ
ในแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หกน้ีมีแนวทางด าเนินการที่สอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 (ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีกรอบแนวคิด  และหลักการในการวางแผนที่ส าคัญได้แก่ (1) การน้อมน าและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและ
ส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งคั่งย่ังยืนเพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งกรอบ
แนวความคิดทั้งสี่น้ันล้วนแต่ต้องด าเนินการภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากรและการน ามาใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนย่ิงไปกว่าน้ัน 
อพ.สธ. ยังมีกิจกรรมตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ที่สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของ
ประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปีทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ได้แก่ (1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการเกษตร (3) ด้าน
อุตสาหกรรม (4) ด้านสังคม (5) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (6) ด้านพลังงาน (7) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้ส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุดเพ่ือการบริหารจัดการความรู้ผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ทรัพยากรและภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและ
ประชาสังคมอย่างแพร่หลาย (แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก, 2559, หน้า 1-3) 
 นอกจากน้ี การขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินปีงบประมาณ 2562  จังหวัดอุตรดิตถ์
จึงมีหนังสือด่วนที่สุดที่ อต0023.3/ว 2952  ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562  เรื่อง  การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ถึงนายอ าเภอทุกแห่ง หัวหน้าส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง โดยแจ้งให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นความส าคัญและสมัครเข้าร่วม
โครงการ อพ.สธ. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์สมัครเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน
เป็นจ านวนมาก และตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งต้องเป็น
สมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และจากการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ท าให้เกิดกระแสการต่ืนตัวในการสมัครเป็น
สมาชิก อพ.สธ.แต่เน่ืองด้วยผู้บริหารและ เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่พร้อมในการปฏิบัติงานฐานทรัพยากร
ท้องถ่ินตามรูปแบบของ อพ.สธ. เพราะขาดความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน และข้ันตอนการด าเนินงาน
ที่จะน าปฏิบัติให้ส าเร็จตามเป้าหมายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน (การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) , กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้อง, 2562, หน้า 1-2) 
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 จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงสนใจพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
งานฐานทรัพยากรท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบในเรื่องข้อมูลทางกายภาพข้อมูลชีวภาพเศรษฐกิจ
สังคมศักยภาพชุมชนและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือน าภูมิปัญญาน้ันไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท าให้เป็น
มาตรฐานสากลจนเกิดผลประจักษ์ และน าไปสู่การประเมินเพ่ือรับการประเมินรับป้ายพระราชทานในการสนองพระราชด าริใน
งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ใน
เขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ใน
เขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 3. เพ่ือหารูปแบบการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  
อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพแวดล้อมภายใน 

โครงสร้างองค์กร 

กลยุทธ์องค์กร 

ระบบการปฏิบัติงาน 

รูปแบบการบริหารการจัดการ 

บุคลาการ 

ทักษะ 

ค่านิยม 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

เศรษฐกิจ 

สังคม 

เทคโนโลยี 

กฎหมาย 

สิ่งแวดล้อม 

การเมือง 

 

การบริหารจัดการ

งานฐานทรัพยากร

ท้องถ่ินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่เป็นสมาชิก 

อพ.สธ. ในเขต

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

การวางแผน 

การจัดการองค์กร 

การสั่งการ 

การควบคุม 

รูปแบบการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก อพ.สธ.

ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
           ที่เป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
           สยามบรมราชกุมารี  จ.อุตรดิตถ์ 
จากแนวคิด และทฤษฎีดังกล่าว ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นแนวคิด และทฤษฎีในการท าวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังน้ี 
 1.  ศึกษาสภาพแวดล้อมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขต
จังหวัดอุตรดิตถ์ผู้วิจัยใช้ทฤษฎี 7S เป็นแนวคิดในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและใช้ทฤษฎี PESTAnalysis เป็นแนวคิด
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเมื่อได้ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านงานฐานทรัพยากร
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยน าข้อมูลดังกล่าวมาสังเคราะห์
สภาพแวดล้อมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพ่ือหา 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ และน าเป็นข้อมูลในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
 2. ศึกษาการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขต
จังหวัดอุตรดิตถ์ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC เป็นแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
 3. หารูปแบบการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. 
ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ผู้วิจัยน าข้อมูลที่สังเคราะห์เรียบร้อยแล้วจาก วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 จัดท าเป็น หัวข้อการบริหารจัดการ
งานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก 
อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยผู้วิจัยก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างตาม
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพแวดล้อมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. 
ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบไปด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็น
สมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 461 คน กลุ่มตัวอย่างใช้เทคนิคแบบเจาะจง จ านวน 21 คนระยะที่ 2 ศึกษา
การบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ประชากร ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขต
จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 400 คนระยะที่ 3 หารูปแบบการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยประชากร ได้แก่ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
เป็นสมาชิก อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง ผู้อ านวยการศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง และ วิทยากรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 คน 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ ดังน้ี 

  2.1 ศึกษาสภาพแวดล้อมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ใน
เขตจังหวัดอุตรดิตถ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ โดยก าหนด ประเด็นการสัมภาษณ์ ดังน้ี 

   2.1.1 ด้านโครงสร้างองค์กร กลยุทธ์องค์กร ระบบการปฏิบัติงาน รูปแบบการบริหารจัดการ บุคลากร 
ทักษะและค่านิยมร่วม เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็น
สมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 

   2.1.2 ด้านกฎหมายและการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เพ่ือวิเคราะห์โอกาสและ
อุปสรรคในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  2.2 ศึกษาการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. 
ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์  
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ปฏิบัติงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจในการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดการองค์กร การสั่งการ และ                 
การควบคุม ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ 

  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น ปัญหา/ข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

  2.3 หารูปแบบการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ เป็นสมาชิก 
อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยน าข้อมูลจากการสังเคราะห์ จากระยะที่ 1 และ 2 มาเป็นแนวทางในการสนทนา มีประเด็น
ในการสนทนาดังน้ี 1. รูปแบบด้านการวางแผนควรมีลักษณะอย่างไร 2. รูปแบบด้านบริหารจัดการองค์กรควรมีลักษณะ
อย่างไร 3. รูปแบบด้านการสั่งการควรมีลักษณะอย่างไร 4. รูปแบบด้านการควบคุมควรมีลักษณะอย่างไร เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ การสนทนากลุ่ม 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพแวดล้อมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก 

อพ.สธ.  ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ท าหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพ่ือขออนุญาตในการ
เก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 13-27 พฤศจิกายน 2563 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายโดยการ
นัดหมายและขอสัมภาษณ์จากการที่ผู้ให้สัมภาษณ์เดินทางมาขอค าปรึกษาการด าเนินงานจากผู้วิจัยและลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ตาม
หน่วยงานเป้าหมาย 
 ระยะที่ 2 การศึกษาการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก 
อพ.สธ.ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยผู้วิจัยตัวเองและใช้การแจกแบบสอบถามออนไลน์กรณีพ้ืนที่ห่างไกล ในวันที่ 
1-10 ธันวาคม 2563 
 ระยะที่ 3 รูปแบบบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก อพ.สธ. 
ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเทคนิคการสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายโดยผู้วิจัยท าหนังสือเชิญจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และนัดหมายทางโทรศัพท์ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ ในประเด็นสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกงานฐานทรัพยากร
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค และด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหาพรรณนางานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  4.2 การวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ผู้ วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ดังน้ี 
   4.2.1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในปฏิบัติงานฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาหาร้อยละ (Percentage) 
   4.2.2 ความพึงพอใจการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็น
สมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดการองค์กร การสั่งการ และการควบคุม ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
อธิบาย 
   4.2.3 ข้อคิดเห็น ปัญหา/ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยท าหารวิเคราะห์ข้อมูล โดย
เรียบเรียงจัดหมวดหมู่และแจกแจงความถ่ี 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

  4.3 การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ ซึ่งใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม ในประเด็นรูปแบบการบริหารจัดการ
งานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยด าเนินการ
สังเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหาพรรณนาความ (Content Analysis) เพ่ือหารูปแบบการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพแวดล้อมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ์  มีดังน้ี 

    1.1 จุดแข็ง ประกอบด้วย    
          1.1.1 โครงสร้างองค์กร มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ระบุหน้าที่

ความรับผิดชอบชัดเจน ครบทั้ง 3 ด้าน (ด้านบริหารและการจัดการ ด้านการด าเนินงาน และด้านผลการด าเนินงาน) อีกท้ังยัง
มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเรียนรู้ทรัพยากรท้องถ่ิน เพ่ือการศึกษาทรัพยากรท้องถ่ิน พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ และภูมิปัญญา 
โดยมีการพิจารณาตามความเหมาะสม ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ชัดเจนครบทุกล าดับการด าเนินงานจะส่งผลให้การ
ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินประสบผลส าเร็จ  

         1.1.2 กลยุทธ์องค์กร มีการจัดท าแผนการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน แสดงรายละเอียดงาน 
ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  และระยะเวลาการด าเนินงาน จัดประชุมหารือกันเฉพาะเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้าน
เดียวกันแต่ต่างหน่วยงาน เพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

   1.1.3 ระบบการปฏิบัติงาน มีค าสั่งการปฏิบัติงานตามหน้าที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน จัดการประชุมเพ่ือ
สร้างความเข้าใจก่อนลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  
            1.1.4 รูปแบบการบริหารจัดการมีการจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการบริหาร เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินได้ตาม วัตถุประสงค์ และตรงตามเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ อพ.สธ. 
จัดท าแผนการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน รวมกับแผนงานประจ าปี แผนพัฒนาต าบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และแสดงผังโครงสร้างการบริหารซึ่งมีงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินอยู่ในส่วนส านักปลัด   
   1.1.5 ค่านิยมร่วม ของบุคลากรในองค์กรมีความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปลูกจิตส านึกในการหวงแหนทรัพยากรในท้องถ่ินของตนเองให้แก่ บุคลากร และชาวบ้านในท้องถ่ินต่อเน่ืองเป็นประจ า 
ก่อให้เกิด ความรักสามัคคีในองค์กร ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการท างานเป็นอย่างดี 

    1.2 จุดอ่อน ประกอบด้วย 
     1.2.1 บุคลากรด้านงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก อพ.สธ. ใน

เขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่มีโดยต าแหน่ง เพียงแต่มีค าสั่งให้ปฏิบัติงานด้านงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน บุคลากรยังมีความคิดว่าการ
ปฏิบัติงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน เป็นงานเพ่ิมนอกเหนือจากงานหลักตามต าแหน่งงานและ  

       1.2.2 ทักษะ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
เป็นสมาชิก อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังขาดความเข้าใจถึงวิธีการด าเนินงานตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ)   

    1.3 โอกาส ประกออบด้วย 
        1.3.1 ด้านการเมือง โดยการขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินตามที่กรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ได้เสนอขอพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) และการเมืองภายในจังหวัด โดยการออกหนังสือด่วน
ที่สุดที่ อต0023.3/ว 2952  ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562  ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงนามโดยผู้ว่าราชการในขณะน้ัน เรื่อง  การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ถึงนายอ าเภอทุกแห่ง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง โดยแจ้งให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเห็นความส าคัญและสมัครเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ส่งผลให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ต้องเร่งด าเนินการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ.  

        1.3.2 ด้านเศรษฐกิจ ดดยกลุ่มธุรกิจในปัจจุบันให้ความสนใจภูมิปัญญาท้องถ่ิน น ามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ท าให้คนในท้องถ่ินเห็นความส าคัญของทรัพยากรท้องถ่ินมากข้ึน อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัด
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

อุตรดิตถ์ ที่มีข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถ่ินครบถ้วน น าความรู้มาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนก่อให้เกิดอาชีพใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เศรษฐกิจดีข้ึนประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและ 

   1.3.3. ด้านสังคม การหวงแหนทรัพยากรของคนในท้องถ่ินทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยจะเห็นได้ว่าเมื่อผู้น าชุมชนขอความร่วมมือในการท างานเกี่ยวกับงานโครงการ
พระราชด าริฯ ต่างๆ ในท้องถ่ินผู้คนในชุมชนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยจิตอาสา 

     1.4 อุปสรรค ประกอบด้วยการขาดเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล เน่ืองจากการเก็บข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
อุณหภูมิ ปริมาณแสง ความเร็วลม ความชื้น ฯลฯ อุปกรณ์ เครื่องมือ ต่างๆ ในการใช้ค้นหาข้อมูลมีราคาสูง และการใ ช้
เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการท างาน 

      1.5 ความพึงพอใจการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  
อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ด้านการควบคุมระดับค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.60) ขณะที่ ด้านการ
วางแผน (ค่าเฉลี่ย = 4.15)  ด้านการจัดการองค์กร (ค่าเฉลี่ย = 4.18)  และด้านการสั่งการ (ค่าเฉลี่ย = 4.08) ระดับค่าความ
พึงพอใจมาก การติดตามกิจกรรมว่าด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ไม่ต่อเน่ือง ส่งผลให้การตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคใน
งานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพยังไม่มีการปรับปรุงแผนงานการด้านงานฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท าให้การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน เน่ืองด้วย บุคลากรยังขาดความ
เข้าใจถึงวิธีการด าเนินงานตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) ดังที่กล่าวไว้ในจุดอ่อนเรื่องศักยภาพงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 2. ผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  
อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มีรูปแบบการบริหารจัดการฯ ดังน้ี 

    2.1 สร้างความเข้าใจ ข้ันตอนแรกของการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจวิธีการด าเนินงานตามแนวทางของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ) ให้กับผู้บริหาร 
และบุคลากรในองค์กร โดยก าชับว่า เป็นงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท าเป็นปกติ ไม่ ได้เป็นภาระงานเพ่ิม เพียงแต่
ด าเนินงานตามข้ันตอนเพ่ือให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ และน าผลการด าเนินงาน เสนอขอรับการประเมิน งานฐานทรัพยากร
ท้องถ่ินกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ) 
เพ่ือรับป้ายพระราชทานสนองพระราชด าริ งานฐานทรัพยากรท้องถ่ินจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังผู้ให้ข้อมูลส าคัญกล่าวว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องสร้างความเข้าใจวิธีการ
ด าเนินงานตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี  (อพ.สธ) ให้กับผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารมาชี้แจงให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเข้าใจตรงกันว่างานฐานทรัพยากร
ท้องถ่ินตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี  (อพ.สธ) เป็นงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท าเป็นปกติ ไม่ได้เป็นภาระงานเพ่ิม เพียงแต่ต้องท าเป็นระเบียบข้ันตอน
ที่ชัดเจน ตรวจสอบ วัดผล” 

    2.2 การประสานงาน ข้ันตอนที่สองของการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ การประสานงานคณะกรรมการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินของ
จังหวัด โดยมีตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าเป็นขณะกรรมการ
ระดับจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินให้ไปสู่จุดหมายพร้อมๆ กัน ดังผู้ให้ข้อมูลส าคัญกล่าวว่า“การด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประสานงานกับหน่วยงานท้องถ่ินในจังหวัดเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานไปพร้อมๆ กัน เรียนรู้ไปด้วยกัน” 

    2.3 การสร้างภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม ข้ันตอนที่สามของการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ การสร้างภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
ผู้น ามีบทบาทส าคัญที่จะพาทีมปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้ องถ่ินต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจจากทุกคนในองค์กร ดังผู้ให้ข้อมูลส าคัญกล่าวว่า“ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการน้ันระบุชัดเจนถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลอยู่แล้ว เมื่อก าหนดผู้น าในแต่ละภารกิจแล้ว ผู้น าต้องวางแผน ออกแบบลักษณะงาน สร้างความ
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เข้าใจในทีมงานโดยอาศัยวาทศิลป์ในการสั่งการ ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารู้สึกถึงความสามัคคีในทีมงาน มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ี ” 

    2.4 การจัดท าแผนปฏิทินการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ข้ันตอนที่สี่ของการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ การจัดท าแผนปฏิทินการลงพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน โดยระบุ วันที่จะลงพ้ืนที่ด าเนินการในแต่ละงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดการ  ดังผู้ให้ข้อมูลส าคัญกล่าวว่า “หากจะ
ท างานฐานทรัพยากรให้ส าเร็จในแต่ละงานที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ) ก าหนดไว้ในแบบประเมินน้ัน การจัดท าแผนก าหนดการในการท างานแต่ละด้าน
น้ันก็อยู่ในข้ันตอนที่จะเป็นข้อมูลในการน าเสนอในวันที่ขอรับการประเมินอยู่แล้ว ดังน้ันการจัดท าแผนปฏิทินในการลงพ้ืนที่
ส ารวจน้ันเป็นข้ันตอนส าคัญที่จะขาดไม่ได้ ” 

    2.5 การรวบรวมข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล ข้ันตอนที่ห้าของการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล คือ
การน าผลที่ได้จากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน มาคัดแยก จัดหมวดหมู่ของทรัพยากรอย่างเป็นระบบ เช่น หมวด
ทรัพยากรกายภาพ   ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา โดยเป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการจัดหมวดหมู่
ของทรัพยากร มาจัดเก็บและบันทึกลงในฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบบันทึกข้อมูล การส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถ่ินโดยใช้ Microsoft office word , Microsoft office excel  ดังผู้ให้ข้อมูลส าคัญกล่าวว่า“งานศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรท้องถ่ิน ถือเป็นข้ันตอนที่ส าคัญมาก เป็นการรวบรวม บันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน และมีระบบการจัดเก็บและ
สืบค้นได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องสร้างระบบการจัดเก็บที่สืบค้นได้ทั้งแบบเอกสารและระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ง่าน 
และสะดวกต่อการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลที่จะต้องจัดท าข้ึนในอนาคต” 

    2.6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้ันตอนที่หกของการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบปัญหาและ
อุปสรรค และด าเนินปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเตรียมขอรับการประเมิน ดังผู้ให้ข้อมูลส าคัญกล่าวว่า“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องคอยติดตามงานด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพราะการประเมินผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินจาก อพ.สธ. 
จะพิจารณาหลักฐานเอกสารที่ปรากฏย้อนหลัง 2 ปี และจะเข้ามาสอบถามบุคลากรในท้องถ่ินสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) ชุมชน ผู้รู้ในท้องถ่ิน  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ินเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังน้ัน ผู้บริหาร อย่างนายกฯ น้ันต้องเอาใจใส่ในข้ันตอนน้ีและต้องคอยฝึกซ้อมถึงวิธีการตอบค าถามใน
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมือนกับวันที่รับการประเมินจริงจาก อพ.สธ.” 

    2.7 ขอรับการประเมินผลการด าเนินงาน ข้ันตอนที่เจ็ดของการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ ประสานงานเพ่ือขอรับการประเมินผลการ
ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ) ดังผู้ให้ข้อมูลส าคัญกล่าวว่า“ในส่วนตัวผมคิดว่าข้ันตอนน้ีส าคัญ ปลัดและนายก ต้องร่วมมือกัน 
เพ่ือที่จะประสานงานหรืออาจพาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ผ่านการ
ประเมินและได้รับป้ายพระราชทานเรียบร้อยแล้ว  ว่าข้ันตอนในการขอรับการเมินต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดอย่างไร เช่นการเดินทางของผู้มาประเมิน หรือผู้ประเมินน้ันเป็นข้าราชการระสังกัดหน่วยงาน
ไหนมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

 
จากการสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยขอน าเสนอ รูปแบบการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 

 



 
 

28 
  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก อพ.สธ.  

    ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยขอด าเนินการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ตามล าดับ ดังน้ี 
  1. สภาพแวดล้อมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก อพ.สธ. ในเขต

จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์องค์กร ระบบการปฏิบัติงาน รูปแบบการบริหารจัดการและค่านิยม
ร่วม โดยสภาพแวดล้อมดังกล่าวในผลการวิจัยพบว่าเป็นจุดแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก อพ.สธ. ในเขต
จังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากน้ียังพบว่า การมีภาวะผู้น าการท างานเป็นทีมขององค์กร การมีส่วนร่วมและความร่วมมือของคนใน
ชุมชุน ซึ่งเมื่อน าศักยภาพดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีข้ันตอน กระบวนการ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์กร
บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการท างาน โดยผลการวิจัยสะท้อนให้ เห็นว่า การพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กร และด าเนินการวิเคราะห์ความสามารถเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ส่งผลให้การด าเนินงานของ
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้สอดคล้องกับ การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพ (ชลิดา ทุกข์สูญ และอาวรณ์ โอภาสพัฒน
กิจ, 2562, หน้า 200-211) โดยการพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร และด าเนินการวิเคราะห์ความสามารถ 
ช่วยให้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ร่วมกันคิดร่วมกันเรียนรู้ในการวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาของตนเองแล้วน าข้อมูล
ที่ได้มาก าหนดทิศทางที่จะน าไปสู่การปฏิบั ติที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนารถ เล็กเลอสินธ์ุ 
(2562, หน้า 41-51) ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยเทคนิค 7S ตัวแปรทั้ง 7 ตัวมีความ
เชื่อมโยงกันทั้งหมด ดังน้ันความเป็นเลิศขององค์กรจะเกิดข้ึนจากความเก่ียวพันระหว่างกันของตัวแปรทั้งหมดโดยที่ผู้บริหาร
จะต้องให้ความส าคัญกับตัวแปรทั้งหมด (ด้านกลยุทธ์, ด้านโครงสร้าง, ด้านบุคลากร, ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ, ด้าน
ระบบการปฏิบัติงาน, ด้านค่านิยมร่วม, ด้านทักษะ) อีกทั้งยังให้ข้อเสนอแนะการวิจัยด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 

รูปแบบการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

1.สร้างความเข้าใจ 

2.ประสานงานคณะกรรมการ 

3.สร้างภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 

4.จัดท าแผนปฏิทินการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

5.รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล 

6.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7.ขอรับการประเมินผลการด าเนินงาน 
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ผู้บริหารต้องสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในทุกๆ หน่วยงาน และมีภาวะผู้น า เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
และความร่วมมือของคนในชุมชุน 

 2. ความพึงพอใจการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก   
อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.03 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.28) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดการองค์กร มีค่าคะแนนมากที่สุด โดยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก  ด้านการวางแผน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านการสั่งการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ส่วนด้านการควบคุม มีค่าคะแนนน้อยที่สุด โดย พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กมนทรรศน์ พ่ึงถนอม (2554)ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์การบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
มหาสวัสด์ิ จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร และภาพรวมการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสด์ิ จังหวัดนครปฐม 
โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย โดยปัญหาที่ส าคัญคือ องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสด์ิ 
ไม่ให้ความสนใจกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านข้อมูลข่าวสารของบุคลากรต่อผู้บริหารอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
การพัฒนาท่ีส าคัญ คือองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสด์ิ ควรควบคุมและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ รสริน อินสว่าง (2556, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการกับความพึงพอใจของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการกับระดับความพึงพอใจของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม โดยผลการวิจัยระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการของโรงงานอุตสาหกรรม ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการของโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อ
ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการในด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการน าและการจูงใจ และด้านการ
ควบคุม มีระดับความคิดเห็นปานกลาง อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ วราภรณ์ หนูดา (2550, บทคัดย่อ) การบริหาร
จัดการที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
เรียงล าดับ คือ ด้านการจัดองค์การ ด้านการควบคุม ด้านการวางแผน ด้านการใช้อิทธิพลหรือการจูงใจ และด้านการ
ประสานงาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการวางแผนมีความส าคัญต่อการบริหารงานทุกประเภทถ้าขาดการวางแผนยากที่กิจกรรม
ทุกประเภทจะดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ส่วนการจัดองค์การส่งผลต่อความพึงพอใจของ
พนักงาน อาจเน่ืองมาจากการจัดองค์การ เป็นการเชื่องโยงวัตถุประสงค์ โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การงานกับ
บุคคลการจัดองค์การ เป็นการเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การงานกับบุคคล การควบคุม
บังคับบัญชา ซึ่งก่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารงาน สาหรับการใช้อิทธิพลแรงจูงใจส่งผลต่อความ  พึงพอใจของพนักงานอาจ
เน่ืองมาจากองค์การหรือหน่วยงานทุกชนิด จ าเป็นต้องมีระบบควบคุมบังคับบัญชาอย่างใดอย่างหน่ึงเสมอ เพราะอ านาจการ
บังคับบัญชา ช่วยให้ค าสั่งต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานทุกหน่วยต้องมีอ านาจที่จะกระตุ้น
ผู้ร่วมงานให้ท างานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้งานที่ท า บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน ดังน้ัน 
ผู้บริหารจึงควรมีเทคนิควิธีการที่ดี เพ่ือด าเนินการกระตุ้นแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานท างานด้วยความเต็มใจ เต็ม
ความสามารถเพ่ือประโยชน์แก่ หน่วยงานและการควบคุมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ อาจเน่ืองมาจากการควบคุมการปฏิบัติงาน
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่ผู้บริหารจะต้องติดตามประเมินผลดูเป็นระยะ ๆ  ว่าผู้ปฏิบัติงานได้ประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด ซึ่งถ้าหากผลงานที่ปรากฏออกมาและประเมินค่าได้แล้วก็จะมีการเสริมหรือแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การด าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพต่อไป ดังน้ัน ผู้บริหารควรน าวิธีการประเมินผลงานมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรหรือพิจารณาความดีความชอบ
ประจ าปีให้แก่บุคลากรในหน่วยงานตลอดจนใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผน เพ่ือปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป 

 3. รูปแบบการบริหารจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก อพ.สธ. ใน
เขตจังหวัดอุตรดิตถ์ข้ันตอนแรก ได้แก่ การสร้างความเข้าใจวิธีการด าเนินงานตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) ให้กับผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กร 
โดยก าชับว่าเป็นงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท าเป็นปกติ ไม่ได้เป็นภาระงานเพ่ิม เพียงแต่ด าเนินงานตามข้ันตอนเพ่ือให้
เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ และน าผลการด าเนินงาน เสนอขอรับการประเมินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินกับโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) เพ่ือรับป้ายพระราชทาน
สนองพระราชด าริ งานฐานทรัพยากรท้องถ่ินจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ข้ันตอนที่ 2 ได้แก่ การประสานงานคณะกรรมการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินของจังหวัด โดยมีตัวแทนขององค์กร
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิก  อพ.สธ. ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าเป็นขณะกรรมการระดับจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนงานฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ินให้ไปสู่จุดหมายพร้อมๆ กัน ข้ันตอนที่ 3 ได้แก่ การสร้างภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม ผู้น ามีบทบาท
ส าคัญที่จะพาทีมปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้ันตอนที่ 4 ได้แก่ การจัดท าแผนปฏิทินการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ข้ันตอน
ที่ 5 ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล ข้ันตอนที่ 6 ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบปัญหาและ
อุปสรรค และด าเนินปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเตรียมขอรับการประเมิน ข้ันตอนที่ 7 ได้แก่ ประสานงานเพ่ือขอรับการประเมินผลการ
ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณวดี เอ่ียมตะโก (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการโลหิต
ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยมีการก าหนด
แผนยุทธศาสตร์เป็นฐานในการด าเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการโลหิต เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งทุกฝ่ายจะให้ความส าคัญ
ในเรื่องกระบวนการบริหารจัดการ โลหิตทุกข้ันตอนเริ่มต้ังแต่การวางแผน การจัดการองค์กร การอ านวยการ การควบคุม การ
ประสานงาน และการรายงาน โดยเป็นไปตามทฤษฎีกระบวนการบริหารจัดการที่ผสมผสานระหว่างทฤษฎี POCCC ของ 
Henry Fayol และทฤษฎี POSDCORB ของ Gulick Urwick จึงท าให้การบริหารจัดการโลหิตเป็นไปในทิศทางเดียวกันตลอด
ทั้งกระบวนการ อย่างไรก็ตามการวิจัยครั้งน้ี กระบวนการบริหารจัดการ ในข้ันตอนที่ 1 น้ันยังส าคัญที่สุด เพ่ือที่จะให้งานบรรลุ
เป้าหมายในการรับป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจวิธีการด าเนินงาน
ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
(อพ.สธ.) ส่วนในข้ันตอนที่ 4 การจัดท าแผนปฏิทินการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เป็นข้ันตอนที่จะท าให้กระบวนการบริหารจัดการงาน
ฐานทรัพยากรท้องถ่ินของ อปท. เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

  1.1 ด้านการควบคุม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการน าแผนการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินตาม
แนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
(อพ.สธ.) มาทดลองปฏิบัติจริง เพื่อค้นหาจุดบกพร้องและตรวจสอบปัญหาหรืออุปสรรค ที่จะส่งผลให้แผนการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และน าเอาผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต รายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ เพ่ือ
ด าเนินการวางแผนหา   แนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป และควรจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าท่ีควบคุม ตรวจสอบ และติดตาม
การด าเนินงาน แยกออกมาจากส่วนงานปกติ โดยเชิญผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ จากหน่วยงานภายนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
  1.2 ด้านบุคลากร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการจัดท าโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้ความส าคัญกับโครงการฝึกอบรมวิธีการด าเนินงานฐานทรัพยากร
ท้องถ่ินตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี  (อพ.สธ.) 
  1.3 ด้านการท างานเป็นทีม ควรก าหนดวัตถุประสงค์ที ่ชัดเจน มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน แบ่ง
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคนในทีมให้ชัดเจน เปิดโอกาสให้คนในทีมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ต้องไว้ใจซึ่งกัน
และกัน ให้เกียรติยอมรับในความสามารถของทุกคนในทีม ผู้น าทีมควรส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการท างาน สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้ทีมงาน และควรตรวจสอบวิธีปฏิบัติงาน ผลงานของทีมอย่างสม ่าเสนมอ เพื่อน าข้อผิดพลาดมาปรับปรุงให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาในปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสื่อสาร
องค์กร 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์    
อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

MARKETING MIX FACTORS AFFECTING THE BUYING DECISION OF CHEMICAL FERTILIZERS,  
SHOP OF PRASIT, SANGKHA DISTRICT, SURIN PROVINCE 
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 DUANGRUTAI CHAISRISA  

อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์**  ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์** 
UBONWAN SUWANNAPUSIT** TEERAWAT PURATEERANRATH** 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี 2) ศึกษาระดับ
การส่งผลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของลูกค้าร้านปุ๋ยจ่าประสิท ธ์ิ อ าเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ ประชากร ได้แก่ ลูกค้าร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม  มาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ท่ีมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.949 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

 ผลการศึกษา พบว่า  
 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ  ผล
การศึกษาการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการประเมินพฤติกรรมภายหลัง
การซื้อมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี ด้านการตระหนักถึงความต้องการซื้อปุ๋ยเคมี ด้านการหา
ข้อมูลการซื้อปุ๋ยเคมี และด้านการประเมินผลทางเลือกต่างๆ ตามล าดับ และ  

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้าน
การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับสูงมาก (R = 0.871) โดยสมการน้ีมีความแม่นย าในการพยากรณ์หรือมี
อิทธิพล ร้อยละ 75.9 
  
ค าส าคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด; การตัดสินใจซื้อ; ปุ๋ยเคมี 
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ABSTRACT 

 
 This research aims to 1)  study the factors of the marketing mix and the buying decision on 

purchasing chemical fertilizer, and 2)  study the level of impact of marketing mix factors on the purchasing 
decision of chemical fertilizer customers at Cha Prasit Fertilizer Shop, Sangkha District, Surin Province.  The 
population of this research was 400 customers of Cha Prasit Fertilizer Shop.  The research instrument was 
the rating scale questionnaire with a reliability of 0. 949.   The statistics used to analyze the data were 
percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis.  
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 The results showed that: 
 1.  The overall marketing mix factor was at a high level.  When considering each aspect, it was 
found that the product aspect was the highest, followed by distribution channels, price, and marketing 
promotion.  According to buying decision on purchasing chemical fertilizer, the overall result was at a high 
level.  When considering each aspect, it was found that the post- purchase behavior assessment was the 
highest, followed by the decision to buy chemical fertilizers, the need for awareness to buy chemical 
fertilizers, finding information on the purchase of chemical fertilizers, and evaluation of fertilizer options, 
respectively.  
 2. According to all factors of the marketing mix including the product, price, distribution channel, 
and marketing promotion, they affected customers’ buying decision at a high level (R = 0.871). This could 
be claimed that this equation was significantly either accurate for prediction or influenced at 75.9%.  
 
Keywords: Marketing mix factors; Buying Decision; Chemical fertilizers 
 
บทน า 
 ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ยึดถืออาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก โดยภาคเกษตรยังคงมีบทบาทส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศถึงแม้ว่าที่ผ่านมาปัญหาที่เกษตรกรไทยต้องพบเจอในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เริ่ม
แพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และกระจายการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ถือเป็น
วิกฤติการณ์ร่วมของมวลมนุษยชาติ เน่ืองจากส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมทุกภาคส่วน ทั้งภาคแรงงาน 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการท่องเที่ยว และหน่ึงในน้ันคือภาคเกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบหนักเช่นเดียวกัน  ส่วน
ใหญ่มีปัญหาด้านการตลาด ราคาผลผลิตตกต่ า และรายได้ที่ลดลง ซึ่งจากเดิมเกษตรกรเคยขายผลผลิตได้ในตลาดได้อย่าง
ต่อเน่ือง แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาน้ัน  ท าให้ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศถูกปิดตัว ส่งผลให้ราคา
ผลผลิตตกต่ าลง อีกทั้งช่องทางการจัดจ าหน่ายผลผลิตจากเกษตรกรไปยังผู้บริโภคทางไกลเกิดความล่าช้า เน่ืองจากการ
ประกาศพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ ต้องปฏิบัติตามภาครัฐโดยประชาชนต้องงดการเดินทาง
ข้ามจังหวัด และเกษตรกรต้องป้องกันตนเองที่อาจจะติดเชื้อโควิด-19  ในกรณีที่ต้องเดินทางขนส่งผลผลิตให้กับผู้บริโภคที่อยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลหรือพ้ืนที่เสี่ยงจากปัญหาดังกล่าว เกษตรกรไม่ได้น่ิงนอนใจหรือรอรับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐเพียง
อย่างเดียว เกษตรกรบางส่วนได้ด าเนินการหาทางออกและปรับตัวต่อสถานการณ์ปัญหาที่เกิดข้ึน   ไม่ว่าจะเป็นการปรับลด
ปริมาณการผลิตลง ให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดทางการตลาดที่เปลี่ยนไป และการบริโภคภายในครัวเรือนของตนเอง หรือลด
ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก ลดการลงทุน ลดต้นทุนรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นโดยพ่ึงพาตนเองให้ได้มากที่สุด และให้ความส าคัญกับการ
พัฒนารูปแบบตลาดออนไลน์ รวมถึงการขนส่งผลผลิตผ่านช่องทางการบริการขนส่งต่างๆ ที่มีทั้งของภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้
สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอีกด้วย (ไทยโพสต์, 2563) 
 อย่างไรก็ตาม หลังจากการหดตัวของภาคเกษตรกรลดลงแล้ว คาดว่าความต้องการสินค้าเกษตร และความต้องการ
สินค้าอาหารมีมากข้ึน จึงท าให้เกษตรกรต้องเร่งการผลิตเพ่ิมข้ึน ซึ่งการเพ่ิมผลผลิตในแต่ละพ้ืนที่ มีปัจจัยหลายอย่างร่วมกันแต่
ปัจจัยหน่ึงที่ส าคัญคือ การใส่ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารที่จ าเป็นลงไปในดินและปัจจุบันพบว่าเกษตรกรไทยยังคงใช้ปุ๋ยเคมีในการ
เพ่ิมผลผลิต โดยใช้แม่ปุ๋ยที่น าเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด ซึ่งผู้ผลิตในประเทศน าแม่ปุ๋ยมาผสมกันและจ าหน่ายต่อไปยัง
ร้านค้าส่งและค้าปลีก โดยในปี 2563 ที่ผ่านมามีปริมาณน าเข้าปุ๋ยเคมีมากถึง 5.14 ล้านตัน โดยราคาน าเข้ามีทิศทางปรับตัว
ลดลงจากราคาวัตถุดิบในตลาดโลกถึง 12% อันเป็นผลจากทิศทางการแข็งตัวของค่าเงิน และราคาน้ ามันในช่วงปลายปีที่ผ่าน
มา ส่งผลให้ราคาขายส่งและขายปลีกเฉลี่ยลดลงจากปี 2563 ถึง 6.4% และ 11.6% ตามล าดับ นอกจากน้ีประเทศไทยถือได้
ว่ามีพ้ืนที่เพาะปลูกกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมถึง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีการท าเกษตรกรรมส าคัญ ได้แก่ การปลูกข้าว และพืชไร่
อื่นๆ พ้ืนที่เพาะปลูกที่ส าคัญอีกประการหน่ึงของอ าเภอสังขะ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพทางด้านการ
เกษตรกรรม มีการท านา ท าสวน และเพาะปลูกพืชไร่ชนิดต่าง ๆ  เช่น มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมีการ
ปลูกยางพาราบ้างบางพ้ืนที่ และปัจจัยที่จะท าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพน้ัน จ าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์จ าพวกเคมีเกษตร โดยการ
ปลูกพืชในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตที่พ่ึงพาการใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช เพ่ือให้สามารถผลิตผลผลิตทางการ
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เกษตรได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่เพ่ิมมากข้ึนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการปลูกพืชผักที่ส่วนใหญ่พบว่า 
เกษตรกรยังคงมีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากเกินความต้องการของพืชและใช้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเร่งการเจริญเติบโต 
จากปริมาณการใช้ปุ๋ยของพืชเศรษฐกิจโดยแยกตามประเภทของพืชและภูมิภาค ร่วมกับการวิเคราะห์อุปทานโดยจ าแนกตาม
ประเภทของปุ๋ย พบว่า การฟ้ืนตัวของการบริโภคอาหารจากสินค้าการเกษตรในประเทศและตลาดโลก มีแนวโน้มท าให้ราคา
สินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึนจากต้นทุนที่สูงข้ึน โดยเฉพาะราคาน้ ามันเชื้อเพลิง รวมไปถึงปรากฏการณ์ลานีญาที่มีก าลังอ่อน  ส่งผลให้
ปริมาณน้ าและสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนเอื้ออ านวยต่อการเพาะปลูก เป็นปัจจัยหลัก ท าให้ความต้ องการใช้ปุ๋ยเคมี
เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีอาจจะท าให้ในปี 2564 อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี มีแนวโน้มเติบโต 2.5 % โดยมีมูลค่าเท่ากับ 4.6, 3.7, 2.6 และ 2.1 
หมื่นล้านบาท ตามล าดับ โดยมีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งประเทศ 5.1 ล้านตัน (TMB Analytics.  2564) จะเห็นได้ว่าความ
ต้องการการใช้ปุ๋ยมีปริมาณท่ีค่อนข้างมาก ท าให้การขายปุ๋ยเคมีเกษตรน้ันมีการแข่งขันที่สูงข้ึน ผู้จ าหน่ายปุ๋ยเคมีจึงจ าเป็นต้อง
เพ่ิมการส่งเสริมการขายเพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกไว้วางใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง 
 ในการตัดสินใจในการซื้อปุ๋ยเคมีของผู้บริโภค ส่วนหน่ึงอาจมาจากผู้ขายที่มีการสื่อสารให้ผู้ฟังรู้สึกต้องการและ
เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์หรือสินค้า โดยจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยท่ี 
แน่ชัด และมักจะซื้อแต่ผลิตภัณฑ์เดิมๆ ที่เคยใช้ ดังน้ันผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึง ศักยภาพ และโอกาสของอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีโดย
ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี ว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใดบ้างที่ผู้บริโภคให้
ความสนใจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด และการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
มากท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  
 2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของลูกค้าร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  
 3. เพ่ือศึกษาระดับการส่งผลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของลูกค้าร้านปุ๋ย                      

จ่าประสิทธ์ิ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ส าหรับ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ อ าเภอสังขะ 

จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 4,860 ราย (ระเบียนงานร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ, 2563) โดยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามวิธีการของ
ยามเน่ (Taro Yamane, 1973)  

 n     =     
2

4860(0.05)1

4860


 

      =    369 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจซ ื้อปุ๋ย 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

 
 

การตัดสินใจซ้ือปุ๋ยเคมีของผู้บริโภค 
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 จากการค านวณข้างต้นพบว่า ในกรณีที่ทราบจ านวนประชากร ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จะได้กลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสม โดยผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เท่ากับ 400 ตัวอย่าง 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
     ส าหรับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อของ

ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ อ านาจในการตัดสินใจ

ซื้อ รายจ่ายที่ใช้บริการต่อครั้ง ความถ่ีในการซื้อ สาเหตุที่ลูกค้าเข้ามาซื้อปุ๋ยเคมีร้านจ่าประสิทธ์ิ และ อ านาจในการตัดสินใจ
เลือกซื้อปุ๋ย  

  ตอนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้ปุ๋ย จ านวน 4  ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด  

  ตอนที่ 3 การตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของผู้บริโภค จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ การตระหนักถึงความต้องการ การหา
ข้อมูล การประเมินทางเลือก การซื้อ การบริโภค และการประเมินผลหลังการซื้อ  

  ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ/ เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการซื้อปุ๋ยร้านจ่าประสิทธ์ิแบบ
ปลายเปิด 

 แบบสอบถามในตอนที่ 2 และ 3 เป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดระดับ
ความคิดเห็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก และเห็นด้วยมากท่ีสุด  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
     ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  400 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างมีระบบ (System 

random sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยถือว่าทุกๆหน่วยหรือทุกๆ สมาชิกในประชากรมีโอกาสจะถูกเลือกเท่าๆ กัน ซึ่ง
จะท าการแจกแบบสอบถามให้เฉพาะลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยท าการเก็บข้อมูล
วันละ  50 คน (ต้ังแต่เวลา 8.30-18.00 น.) เป็นเวลาทั้งหมด 8 วัน จากน้ันผู้วิจัยจะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทั้งหมดอีกครั้งจนครบตามจ านวนและจะน าแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้ ไปด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือค านวณหา
ค่าสถิติที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
     4.1 ท าการวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงของเน้ือหาโดยน าข้อค าถามแต่ละข้อในแบบสอบถามไป ให้ผู้เชี่ยวชาญ 

3 ท่านตรวจสอบ ทั้งน้ีแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่า IOC เท่ากับ 0.6 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.6 ถือว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา 

      4.2 ท าการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) โดยแบบสอบถามในงานวิจัยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 จึง สามารถน าแบบสอบถามน้ีไป
ใช้ในการเก็บข้อมูลได้ 
     4.3 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 สถิติที่ใช้คือ ความถ่ี และร้อยละ 
แบบสอบถามตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 การตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของผู้บริโภค สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      4.4 ทดสอบสมมติฐาน โดยการท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของลูกค้าร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  
     ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าท่ีเข้ามาซื้อปุ๋ยเคมีร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 280 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.00 มีอายุเฉลี่ย 41-50 ปี จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 มีการศึกษาต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 
162 คิดเป็นร้อยละ 40.50 โดยลูกค้าส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 มีอ านาจในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยด้วยตัวผู้ซื้อเอง จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 จ านวนรายจ่ายที่ลูกค้าใช้บริการต่อครั้ง อยู่ที่ครั้ง
ละ 1,000-2,000 บาท และ 500-1,000 จ านวน108 คน คิดเป็นร้อยละ 27 มีความถ่ีในการซื้อปุ๋ย 3-4 ครั้งต่อเดือน จ านวน 
150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 สาเหตุที่ลูกค้าเข้ามาซื้อปุ๋ยเคมีร้านจ่าประสิทธ์ิเน่ืองจาก ปุ๋ยท่ีซื้อให้ผลผลิตที่งอกงามและโตไว 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

มีจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 และประเภทของปุ๋ยท่ีเลือกซื้อ คือ ปุ๋ยประเภทพืชตระกูลกินฝัก-ผล (สูตร 24-7-7) มี
จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 
 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซ้ือปุ๋ยเคมีร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
  2.1  ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (X̄ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ อ าเภอสังขะ 

จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวม และรายด้าน  
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ค่าสถิติ 

ระดับความคิดเห็น ล าดับที่ 
X̄  S.D 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  4.16 0.56 มาก 1 
2. ด้านราคา  3.25 0.99 ปานกลาง 3 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.11 0.87 มาก 2 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.05 0.59 ปานกลาง 4 

เฉลี่ยรวม 3.64 0.21 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.64) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
มากที่สุด (X̄ = 4.16) รองลงมา ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (X̄ = 4.11) ด้านราคา (X̄ = 3.25) และด้านการส่งเสริม
การตลาด (X̄ = 3.05) ตามล าดับ 
 

 2.2  ผลการศึกษาการตัดสินใจซ้ือปุ๋ยเคมีร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (X̄ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี ร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ อ าเภอสังขะ  
 จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวม และรายด้าน 
 

การตัดสินใจซ้ือปุ๋ยเคมี 
ค่าสถิติ ระดับความ

คิดเห็น 
ล าดับที่ 

X̄  S.D 
1. ด้านการตระหนักถึงความต้องการซื้อปุ๋ยเคมี 3.67 0.93 มาก 3 
2. ด้านการหาข้อมูลการซื้อปุ๋ยเคมี  3.40 0.89 ปานกลาง 4 
3. ด้านการประเมินผลทางเลือกต่างๆ  3.34 0.69 ปานกลาง 5 
4. ด้านการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี 4.33 0.58 มาก 2 
5. ด้านการประเมินพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 4.36 0.74 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 3.82 0.14 มาก  
 

 จากตารางที่ 2  พบว่า  การตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมรี้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (X̄ = 3.82) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีด้านการประเมินพฤติกรรมภายหลังการซื้อมากที่สุด 
(X̄ = 4.36) รองลงมา ได้แก่ ด้านการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี (X̄ = 4.33) ด้านการตระหนักถึงความต้องการซื้อปุ๋ยเคมี (X̄ = 3.67)               
ด้านการหาข้อมูลการซื้อปุ๋ยเคมี (X̄ = 3.40) และด้านการประเมินผลทางเลือกต่างๆ (X̄ = 3.34) ตามล าดับ 
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 3. ระดับการส่งผลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของลูกค้าร้านปุ๋ย                    
จ่าประสิทธิ์ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

 การวิเคราะห์เพ่ือหาระดับการส่งผลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการ ENTER ซึ่งถือว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม จึงน าตัวแปรอิสระ
ทุกตัวเข้าระบบสมการพร้อม ๆ กัน ในทีเดียวเพ่ือตอบ สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของลูกค้าร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ในระดับต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 3 ระดับการส่งผลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการติดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด B SEb t p-value 
ค่าคงที ่ 0.666 0.236 2.818 0.005 
ด้านผลิตภัณฑ์ 0.254 0.035 7.297 0.000* 

ด้านราคา 0.173 0.033 5.315 0.000* 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.237 0.026 9.157 0.000* 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.349 0.012 28.971 0.000* 

R = 0.871, R Square=0.759, Adjusted R Square =0.756, F=310.422., Sig = 0.000 
* มีนัยส าคัญที่ 0.05 
  
 จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) =0.871 
หรือค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจซื้อ (R Square) = 0.759 ผลการทดสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับชุดของ
ตัวแปรพยากรณ์โดยใช้สถิติ F ทดสอบ ซึ่งจากตารางพบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติ (ค่า Sig น้อยกว่า 0.05) หมายความว่า ตัวแปร
ตามสามารถพยากรณ์ด้วยชุดของตัวแปรพยากรณ์ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีปัจจัยส่วนประสม               
ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด (0.349) รองลงมาได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (0.254) 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (0.237) และด้านราคา (0.173) ตามล าดับ สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์การตัดสินใจซื้อใน
ภาพรวม ในรูปคะแนนมาตรฐานได้เป็นดังน้ี 
 
 การตัดสินใจซื้อ = 0.666 + 0.254(ผลิตภัณฑ์) + 0.173(ราคา) + 0.237(ช่องทางการจัดจ าหน่าย) + 0.349(การส่งเสริมการตลาด) 
 
 ทั้งน้ี ตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด อธิบายการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจซื้อของลูกค้าในภาพรวมได้ ร้อยละ 75.90 แสดง
ว่าตัวแปรทั้ง 4 ด้านมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี ร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิในระดับมาก ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 24.10 เกิดจาก
อิทธิพลตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้น ามาพิจารณา 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษา ระดับการส่งผลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดย
ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ อาจเป็น
เพราะปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเป็นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งผู้ประกอบการมักจะใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความ
พึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้า ซึ่งในส่วนของ 4P’s เป็นข้ันพ้ืนฐานของสินค้าและบริการ เพ่ือสร้างโอกาสในการ
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สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าในตลาดได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (2561, หน้า 36) ได้กล่าวว่า
ส่วนประสมทางการตลาด เป็นหลักแนวคิดในเรื่องของการท าธุรกิจ ที่ก่อนจะท าธุรกิจหรือการตลาด ควรที่จะต้องมีความสนใจ
ให้ความส าคัญในการก าหนดหัวเรื่องส าคัญ ที่ธุรกิจควรน ามาพิจารณาถึงความพร้อมในการด าเนินการทางธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ เห็นด้วยอย่างย่ิงจากการน าผลวิเคราะห์ทั้ง 4 ด้านมาปรับใช้ในธุรกิจ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ 
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เน่ืองจากสินค้าของทางร้านสามารถตอบสนองความต้องการ และช่วยแก้ปัญหาผลผลิตของเกษตรกร
ได้ เช่น การซื้อปุ๋ยเคมีที่ช่วยบ ารุงราก การซื้อปุ๋ยเคมีที่เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น  
 2. กระบวนการการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของลูกค้า ร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ พบว่า การ
ตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการประเมินพฤติกรรมภายหลังการซื้อมีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี ด้านการตระหนักถึงความต้องการซื้อปุ๋ยเคมี ด้านการหาข้อมูลการซื้อปุ๋ยเคมี 
และด้านการประเมินผลทางเลือกต่างๆ ตามล าดับ อาจเป็นเพราะ ทางร้านมีสินค้าที่มีคุณภาพ มีการบริการที่ดี สามารถช่วย
แก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสินค้ามีความน่าเชื่อถือ เป็นผลให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อสินค้า และ
ท าการตัดสินใจซื้ออย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีลูกค้าจะตระหนักได้ถึงความพอใจและความไม่พอใจในตัวผลิตภัณฑ์น้ันๆ ถ้าพอใจก็จะ
ซื้อซ้ า ถ้าไม่พอใจก็อาจจะไม่ซื้อซ้ า  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราช ศิริวัฒน์ (2560, หน้า 28) ได้ให้ความหมายว่า กระบวนการ
ในการเลือกสิ่งใดสิ่งหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ  ท่ีมีอยู่ ผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือก ต่าง ๆ ของสินค้าและบริการอยู่
เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์น้ันๆ ซึ่งผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี
ของร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ พบว่า ลูกค้ามักจะพึงพอใจการบริการหลังการขายเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากทางร้านมีการติดตามหลังการใช้
ปุ๋ยของลูกค้า ว่าปุ๋ยที่ใช้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการหรือไม่ รวมถึงทางร้านยังให้ค าแนะน าในการใช้หรือ ช่วยแก้ไขปัญหา
ในกรณีที่ผลผลิตไม่ได้ตามต้องการ อีกด้วย 
 3. ระดับการส่งผลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของลูกค้าร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ 
อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับสูงมาก โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของลูกค้าร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์มากที่สุด ท้ังน้ีสมการ
น้ีมีความแม่นย าในการพยากรณ์หรือมีอิทธิพล ร้อยละ 75.90 อาจเป็นเพราะ ลูกค้าให้ความส าคัญกับปุ๋ยเคมีที่จ าหน่ายภายใน
ร้านที่มีคุณภาพ ปุ๋ยเคมีที่จ าหน่ายภายในร้านมีให้เลือกหลากหลายย่ีห้อ มีการติดป้ายราคาสินค้าท่ีชัดเจน สินค้ามีหลายระดับ
ให้เลือกซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิเวศน์ ธรรมะและคณะ (2552, หน้า 9-12) กล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่เสนอขายสู่
ตลาดเพ่ือความสนใจ การจัดหา การใช้หรือการบริโภคที่สามารถ ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และ
สัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพตราสินค้า บริการและชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ 
สถานที่ บุคคล โดยผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ เช่นเดียวกับปุ๋ยเคมีร้านจ่าประสิทธ์ิ เป็นสิ่งที่
สามารถจับต้องได้และเห็นเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด  
 ซึ่งจากการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของลูกค้าร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ 
พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญกับการโปรโมทสินค้าและการจัดโปรโมชั่นในวันเทศกาลต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น 
นอกจากน้ีทางร้านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลายช่องทาง เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค หรือทางโทรศัพท์ และมีการจัดส่งสินค้าถึงที่ เกิด
ความสะดวกสบายแก่ลูกค้าอีกด้วย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าประโยชน์ไปใช้ 
   1.1  ผู้ประกอบการที่จ าหน่ายปุ๋ยเคมี สามารถน าข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไปท าการวางแผนและ
ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือด าเนินการทางการตลาด เช่น การน าข้อมูลไปท าการส่งเสริมการขายหรือการต้ังราคาให้เหมาะสมเพ่ือที่จะ
ท าให้เกิดยอดขายที่เพ่ิมมากข้ึนได้ 
   1.2  ผู้ประกอบการที่จ าหน่ายปุ๋ยเคมี สามารถน าข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไปประกอบการ
พิจารณาเลือกประเภทสินค้าที่จะน ามาขายให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงพิจารณาถึงการโฆษณาสินค้า หรือท า
การตลาดที่จะท าให้สินค้าสามารถขายได้หรืออาจจะน าไปใช้เพ่ือวางแผนพยากรณ์ ความต้องการในอนาคตได้ 
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   1.3  ผู้ประกอบการที่จ าหน่ายปุ๋ยเคมี ควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงข้อมูล หรือน าเสนอข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งข้อมูลที่ทางร้านท าการปรับปรุงอยู่เสมอจะท าให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกสบายในการค้นหาข้อมู ล และ
ข้อมูลที่ทางร้าน ท าการอัพเดทอยู่เสมอนอกจากจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อแล้วยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่ตัวธุรกิจ
เองด้วย 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยครั้งต่อไป 
  นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความความพึงพอใจของลูกค้าท่ีเข้ามาซื้อปุ๋ยเคมี หรือคุณภาพ
การบริการของร้านค้าปุ๋ยเคมีหรือปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เพ่ือน าไปปรับปรุงการให้บริการ
ของร้านค้าเพ่ือให้เกิดความประทับใจ และความจงรักภักดีต่อร้านค้าต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้สื่อสิ่งพิมพ์ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 2) การปรับตัวการ
ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลยุทธ์ 3) แนวทางการปฏิบัติของสื่อสิ่งพิมพ์ไทยเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับสื่อ
สิ่งพิมพ์และแนวคิดเก่ียวกับสื่อดิจิทัลมาเป็นกรอบในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า  

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์มีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม และ
ด้านเทคโนโลยี ซึ่งทั้ง 3 ด้าน เป็นตัวก าหนดในการวางแผนและแนวทางการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือใช้ในการปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงการแข่งขันกับสื่ออื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น  

 2. การปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ต่อการท้าทายยุคดิจิทัล พบว่า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร และด้านการสื่อสาร ด้านการบริหารมีการปรับเปลี่ยนชุดความคิดของทีมในองค์กรเพ่ือรับต่อการปรับกลยุทธ์
และการขยายแพลตฟอร์มโดยเพ่ิมช่องทางสื่อออนไลน์เข้ามาและปรับให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับบริบททางสังคมในยุค
ดิจิทัล ในด้านการผลิตโดยจะแบ่งออกเป็นด้านเน้ือหาและด้านรูปแบบ พบว่า สื่อสิ่งพิมพ์มีการปรับเปลี่ยนเน้ือหาและรูปแบบ
จากการรับฟังความต้องการของผู้อ่านและกองบรรณาธิการมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ันเมื่อเพ่ิมช่องทางสื่อออนไลน์ เน้ือหา
จ าเป็นต้องมีการน าเสนอที่รวดเร็ว ฉับพลันมากข้ึน รวมไปถึงรูปแบบการน าเสนอต้องมีการน าเส นอแบบเข้าใจง่ายและไม่
ซับซ้อน อาจน าเสนอผ่านรูปภาพ วีดีโอ หรืออินโฟกราฟฟิค ทั้งน้ีขอบเขตของเน้ือหาและรูปแบบทั้งในสื่อออฟไลน์และ
ออนไลน์จ าเป็นต้องน าเสนอไปในทิศทางเดียวกัน ในด้านงบประมาณพบว่า สื่อสิ่งพิมพ์เมื่อมีการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล องค์กร
ได้มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายและกลยุทธ์ จากเดิมที่มุ่งเน้นยอดขายสื่อสิ่งพิมพ์และพ้ืนที่โฆษณา เป็นยอดผู้ติดตามและยอด
กดไลค์ กดแชร์ เพ่ือดึงดูดให้มีคนสนใจในการลงโฆษณามากย่ิงข้ึน เน่ืองจากองค์กรมีรายได้จากการขายโฆษณาเป็นแรงขับ
เคลื่อนที่ส าคัญ  

 3. การจะปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและพฤติกรรมของผู้อ่านจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง ทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละชนิดอาจจะใช้ระยะเวลาในการปรับตัวไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับความพร้อมและทิศทางรวมไปถึง
เงินทุนสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละชนิดมีแนวโน้มการปรับตัวไปในทางที่คล้ายคลึงกันคือ เพ่ิมจุดสัมผัสของลูกค้ากับองค์กร(Customer 
Touchpoint) จุดประสงค์ในการศึกษาครั้งน้ี เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบในการปรับตัวและการจัดการองค์ประกอบต่างๆ 
 
ค าส าคัญ: สื่อสิ่งพิมพ์; การปรับตัว; ยุคดิจิทัล 
 
*อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were 1)  to study the factors that affect print media to evolve in 
the digital age, 2) to study the adaptation of strategic policy formulation, and 3) to study the guidelines of 
Thai print media when entering the digital age.  The conceptual framework of the research was based on 
the concept of print media and the concept of digital media. From the study, it was found that: 
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 1.  There were 3 factors affecting the adaptation of the print media including economic, socio-
cultural aspect and technology. All 3 aspects determine the planning and management of the organization 
in order to adapt to change and compete with other kinds of media such as radio, television, etc. 
 2.  According to the adaptation of print media which was a challenge in the digital age, it was 
found that it can be divided into 2 aspects: organizational management and communication. In accordance 
with organizational management, there was a mindset change within the organizations in order to conform 
with strategy adjustment and platform expansion by increasing online channels and by clearly adjusting the 
strategy related to social context in the digital age. For the production, it was divided into 2 aspects including 
contents and forms. It was found that contents and forms of print media were changed according to need 
of readers and editors.  Moreover, when using online platform, not only the contents were required to be 
released more rapidly but also how the contents were represented should be easy to understand and 
uncomplicated. They could be presented in forms of images, videos, or infographics. The scope of contents 
and the forms were needed to be represented unidirectional for both offline and online platform. For the 
budget, it was found that, when print media was adapted into the digital age, the organizations adjusted 
their goals and strategy from focusing on increasing sales and advertisement to focusing on the number of 
followers, likes and shares.  Thus, it helped increase more advertisement as the major income of the 
organizations was from advertisement.  
 3.  Adapting print media to be suitable for the particular period of time and readers’  behavior 
required several factors including both internal and external.  Each kind of print media might take different 
periods of time to adjust oneself depending on availability, direction, and budget. Furthermore, each type 
of print media tend to adapt themselves in the same way which is increasing Customer Touchpoint.  Thus, 
the purpose of this study was to study patterns of adaptation and management. 
 
Keywords: Print media; Adaptation; Digital era 
 
บทน า 
 สิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่เก่าแก่และมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน มีบทบาทต่อสังคมในหลายด้าน ทั้งด้านการให้ข้อมูล 
ข่าวสาร การโฆษณา และการสะท้อนปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม ถึงแม้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะไม่ได้เป็นช่องทางการสื่อสาร
ที่ผู้ส่งสารเลือกใช้อันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับสื่อยุคเก่าที่มีอายุใกล้เคียงกัน ปัจจุบันสังคมได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร ระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งพฤติกรรมของผู้อ่านที่นิยมอ่านสิ่งพิมพ์น้อยลงจนถึงจุดตกต่ าในวงจรชีวิต
ของสินค้า (Product Life Cycle) ผลกระทบดังกล่าวอาจท าให้สื่อสิ่งพิมพ์ต้องบอกลาวงการและปิดตัวลงหากไม่มีการรับมือที่
ดีพอ (ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์, 2559, หน้า 38 อ้างถึงใน สุชาติ เล็บนาค, 2558, หน้า 18-19)ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ได้จัด “โครงการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย” (Thailand Internet User 
Behavior) ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 7 ผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 ชี้ให้เห็นว่า ช่องทางที่ผู้บริโภค
เสพข่าวสารและความบันเทิงได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก จึงเป็นเหตุท าให้สื่อออนไลน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคมากท่ีสุด (ETDA, 2020) 
 



 
 

42 
  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 
 
ภาพที่ 1 The Internet Is Gradually Replacing Traditional Media (Felix, 2015) 

 
 พฤติกรรมการใช้สื่อของผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 60 นาที ในปี 2553 เป็น 110 

นาทีต่อวัน ในปี 2557 ในทางกลับกันสื่อยุคเก่า (Traditional media) เช่น นิตยสาร, หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ มีแนวโน้ม
ยอดผู้ใช้งานลดลงจาก 402 นาที สู่ 376 นาทีต่อวัน ในขณะที่หนังสือพิมพ์และนิตยสารมีแนวโน้มผู้อ่านลดลงจาก 26% สู่ 
19% และคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มลดลงไปเรื่อยๆ ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า (Felix, 2015) 
 เหตุผลดังกล่าวท าให้อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ในฝั่งทวีปยุโรปได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เน่ืองจากผู้บริโภคหันมา
อ่านข่าวสารในอินเทอร์เน็ตมากกว่าที่จะรออ่านจากในสิ่งพิมพ์ เน่ืองจากการรับข่าวสารในอินเทอร์เน็ตมีความสะดวกและ
รวดเร็วกว่า ในประเทศนอร์เวย์ รายได้ของธุรกิจสิ่งพิมพ์ลดลงจาก 13.7 พันล้านในปี 2554 สู่ 10.5 พันล้านในปี 2558 
ในขณะที่ e-magazine และ e-newspaper มียอดขายเป็นเท่าตัวในช่วงเวลาเดียวกัน ด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยีส่งผลให้
ส านักพิมพ์หลายหัวได้บอกลาวงการ เช่น นิตยสารของประเทศไทยชื่อดังอย่าง ขวัญเรือน เหตุเพราะไม่สามารถต่อต้านภาวะ
เศรษฐกิจทั้งในแง่ของการโฆษณาและด้านยอดขาย รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย นอกจากน้ี 
ทีมข่าวจุดประกาย (2563, อ้างถึงใน สุรีวัลย์ บุตรชานนท์, (ม.ป.ป.) กล่าวว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่มักให้ความสนใจกับข่าวสาร
น้อยลง แต่สิ่งที่เขาสนใจมักเป็นเน้ือหาออนไลน์ที่เน้นไปในเชิงของไลฟ์สไตล์ หรือการเล่าเรื่องที่ไม่ได้น าเสนอแต่ข่าวสารเพียง
อย่างเดียว แต่สอดแทรกบทวิเคราะห์รวมไปถึงความบันเทิงให้แก่ผู้อ่านด้วย ถึงแม้จะเป็นประเด็นสังคมมักจะน ามาเล่าในเชิง
ของสกู๊ป สารคดี หรือรายงานพิเศษที่ไม่เพียงแต่ส านักข่าวหลักท า แต่เป็นแนวส านักข่าวออนไลน์ เช่น The Standard, The 
Matter เป็นทั้งน้ีส านักข่าวออนไลน์ยังคงหัวใจส าคัญของการเป็นสื่อสิ่งพิมพ์น่ันก็คือการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐไปสู่
มวลชน  จากข้อความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า สื่อสิ่งพิมพ์ยังไม่ตายไปจากชีวิตของมนุษย์ เพียงแต่หากเปลี่ยนรูปแบบและ
พัฒนาเน้ือหาให้ตรงกับยุคสมัยและความต้องการของผู้บริโภค  สิ่งพิมพ์ก็จะยังสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ หากมองถึง
ปัญหาและอุปสรรค พบว่า ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคในการปรับตัวในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งในด้านของเงินทุน บุคลากรและ
ความพร้อมของธุรกิจ  
 ดังน้ัน งานวิจัยชิ้นน้ีจึงสนใจศึกษาว่าในระหว่างที่เกิดภาวะแข่งขันระหว่างสื่อดิจิทัลกับสื่อกระดาษทั่วโลกสื่อ
สิ่งพิมพ์สัญชาติไทยได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงน้ีหรือไม่และได้วางแผนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งน้ีอย่างไร 

 
แนวคิดเก่ียวกับสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ และสื่อดิจิทัล 
 ความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์ 
 สื่อสิ่งพิมพ์ ค าว่า “สิ่งพิมพ์” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า “สมุด แผ่นกระดาษ 
หรือวัตถุใด ๆ ที่พิมพ์ข้ึน รวมตลอดทั้งบทเพลง แผนที่ แผนผัง แผนภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบประกาศ แผ่นเสียง หรือสิ่ง
อื่นใดอันมีลักษณะเช่นเดียวกัน” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) 
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 ส่วนค าว่า “สื่อ” คือ ผู้หรือสิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันหรือชักน าให้รู้จักกัน ; วัสดุต่าง ๆ ที่น ามาสร้างสรรค์งานศิลปกรรม 
ให้มีความหมายตามแนวคิด ซึ่งศิลปินประสงค์แสดงออกเช่นน้ัน เช่น สื่อผสม ดังน้ัน สื่อสิ่งพิมพ์จึงหมายถึง การพิมพ์ลง
กระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ออกมาเหมือนต้นฉบับ (บริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ส านัก. 
(ม.ป.ป.)). 
  ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ 
 หนังสือพิมพ์ (Newspapers) หนังสือเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อมวลชนประเภทหน่ึง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เน้นใน
เรื่องของการรายงานข่าวและเหตุการณ์ส าคัญส าหรับคนทั่วไป เน้ือหามีความหลากหลาย และหนังสือพิมพ์จะต้องพิมพ์
รายงานข่าวเป็นประจ า นอกจากน้ันยังมีหนังสือพิมพ์ประจ าท้องถ่ินที่มุ่งเน้นข่าวสารเฉพาะพ้ืนที่และมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะคน
ในพ้ืนที่น้ันๆ  (วรรวิสา ขันชะพัฒน์, 2559) 
 นิตยสาร (Magazines) นิตยสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ก าหนดระยะเวลาในการออกไว้แน่นอน เช่น รายเดือน รายปักษ์               
เป็นต้น นิตยสารมีลักษณะที่แตกต่างจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น คือ เน้นน าเสนอเน้ือหาทางด้านบทความ สารคดีและข้อเขียน
ต่างๆ ที่ให้ความบันเทิงกับผู้อ่านทั่วไป ตลอดจนรูปภาพและการจัดรูปเล่มมีการน าเสนออย่างสวยงาม (วรรวิสา ขันชะพัฒน์ , 
2559) 
 หนังสือเล่ม (Books) คือ สิ่งพิมพ์ที่เย็บรวมกันเป็นเล่ม อาจจะมีความหนาบางไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับเน้ือหา และไม่มี
ก าหนดออกตายตัวเหมือนสิ่งพิมพ์อื่นๆ นอกจากน้ันหนังสือเล่มยังมีเน้ือหาที่เฉพาะเจาะจง เน้นผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม (วรรวิสา ขัน
ชะพัฒน์, 2559) 
 กล่าวโดยสรุป สื่อสิ่งพิมพ์ในบทความวิชาการชิ้นน้ี มุ่งเน้นไปที่หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือเล่ม เพ่ือให้
องค์กรต่างๆ น าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในแต่ละองค์กร 

 สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์  
 ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2559, หน้า 41-42) กล่าวว่า บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ในอดีตและปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภค ดังน้ันการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์มาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ เป็น
แนวทางหน่ึงของความอยู่รอดทางธุรกิจ ซึ่งลักษณะเฉพาะของสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ มีดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย ในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นที่ทัศนคติพ้ืนฐาน พฤติกรรม และการใช้ชีวิต 
(Lifestyle) เพ่ิมเติมจากการ วิเคราะห์ลักษณ์ทางประชากรศาสตร์ (ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวง , 2559, หน้า 38, อ้างถึงใน พจน์  
ใจชาญสุขกิจ, 2553, หน้า 67) 
 2. ความสะดวกในการเข้าถึง เป็นลักษณะเฉพาะของการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ดังน้ันองค์กร
ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึง รวมไปถึงเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงในหลากหลายมิติ เช่น การเชื่อมต่อ (Link) ไปยังเว็บไซต์
ภายนอก เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์หรือการมีส่วนร่วม (Experience) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย (ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์, 2559, หน้า 
41-42) 
 3. เน้ือหาสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า คนรุ่นใหม่มักเปิดรับเน้ือหาออนไลน์ที่เน้น
เน้ือหาทางไลฟ์สไตล์และบทวิเคราะห์มากกว่าการน าเสนอแต่ข่าวสารเพียงอย่างเดียว ดังน้ันเน้ือหา (Content) เป็น
องค์ประกอบส าคัญของ กระบวนการพิจารณาตัดสินใจเลือกเปิ ดรับสื่อของผู้อ่าน หากเน้ือหาน้ันสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
(Lifestyle) และความสนใจก็จะมีแนวโน้มที่ผู้อ่านเลือกเปิดรับ (สกุลณา สาวารส, 2550) 
 สื่อดิจิทัล คือ สื่อที่มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้เพ่ือใช้ส่งข้อมูลข่าวสารไปยัง กลุ่มเป้าหมายทั้ง
เฉพาะบุคคลและเครือข่ายอื่นๆ (จิราพร ขุนศรี, 2561, หน้า 27-29  อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัยขุนพล, 2555, 
ไม่ปรากฏเลขหน้า) 
 สื่อดิจิทัล หมายถึง สื่อที่มีการน าข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวิดีโอ มาแปลง สภาพ และเชื่อมโยง
เข้าด้วยกันเพ่ือประโยชน์ในการใช้งาน โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้า ทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าช่วย (ธันยวัช วิเชียร
พันธ์, 2557) 
 กล่าวโดยสรุป สื่อดิจิทัล จึงหมายถึง การน าเอาภาพ กราฟฟิค ภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงข้อความ น ามาแปลง
สภาพและเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าช่ วย นอกจากน้ันยังสื่อดิจิทัลยังช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและบุคคลหรือเรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายของสังคม (social network) ที่เชื่อมต่อผู้คนเข้าด้วยกัน 
รวมไปถึงยังสามารถต่อยอดไปสู่การบริหารจัดการภายในองค์กรต่างๆ ได้ 
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 ช่องทางสื่อดิจิทัล 
 จากการศึกษาของภัทรวดี เหรียญมณี, 2558 พบว่า ช่องทางดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีทางการตลาดที่ไม่มีสูตรส าเร็จ
ตายตัว ข้ึนอยู่กับความคิด สร้างสรรค์ที่จะสื่อสารออกมาให้ลูกค้าเข้าใจ 
 ภัทวดี เหรียญมณี, 2558 ได้อธิบายว่า สื่อดิจิทัลมีหลายประเภทส าหรับการน าไปใช้งานให้ เหมาะสมกับบุคคล
และหน่วยงานต่างๆ 
 1. เว็บไซต์ (website) หมายถึง กลุ่มของเว็บเพจที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เช่น กลุ่มชองเว็บเพจที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติบริการขององค์กร ในการอ้างถึงเว็บไซต์จะใช้อยู่บนอินเทอร์เน็ตสามารถระบุในบราวเซอร์ เพ่ือเปิดเข้ามาดูในเว็บไซต์
ได้ ภายในเว็บไซต์นอกจากเว็บเพจหรือไฟล์ HTML แล้ว ยังประกอบไปด้วยไฟล์ชนิดอื่นๆ เช่น รูปภาพ, ไฟล์มัลติมีเดีย, ไฟล์ 
Style Sheet และอื่นๆ ที่จ าเป็นในการสร้างเป็นเว็บเพจ (ดวงพร เก๋ียงค า และวงศ์ประภา จันทร์สมวงศ์, 2546, หน้า 25)  
 2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ท าให้การติดต่อสื่อสารทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ระยะทางไม่เป็นอุปสรรค 
ส าหรับอีเมลล์ทั่วโลกที่ระบบอินเทอร์สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ ท าให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้และรับข้อมูล
ข่าวสารผ่านอีเมลล์ได้ และอีเมลล์ยังสามารถส่งจดหมายถึงผู้รับทีละหลายๆ คนได้ (วาริน, 2563) 
 3. บล็อก (Blog) มาจากศัพท์ค าว่า  Web Log คือ การบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบน
เว็บไซต์ โดยเน้ือหาของ Blog น้ันจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องราวส่วนตัวหรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่างๆ (ภัท
วดี เหรียญมณี, 2558) 
 4. บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Service) คือ การที่ผู้คนสามารถท าความรู้จักและเชื่อมโยง
กันในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ตัวอย่างของเว็บประเภทที่เป็น Social Network Service เช่น Digg.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เรียก
ได้ว่าเป็น Social Bookmark ที่ได้รับความนิยมอีกแห่ง หน่ึงและเหมาะมากท่ีจะน ามาเป็นตัวอย่างเพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน (ภัท
วดี เหรียญมณี, 2558) 
 5. โปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Search) เป็นสื่อที่ใช้ส าหรับการท าการตลาด ผ่านโปรแกรมการสืบค้น
ข้อมูลได้รับความสนใจ เน่ืองจากนักการตลาดตระหนักว่าผู้บริโภคที่ค้นหาข้อมูล ผ่านโปรแกรมสืบค้นเหล่าน้ีได้แสดงให้เห็นถึง
ความสนใจในสิ่งที่ต้องการ (ภัทวดี เหรียญมณี, 2558) 
 6. วีดีโอออนไลน์ (VDO Online) เป็นหน่ึงในส่วนผสมส าคัญในการท า Content Marketing ในยุคดิจิทัล และ
ช่วยในเรื่องของการสร้างเน้ือหาที่สามารถมีส่วนร่วมกับผู้ใช้รวมทั้ง สามารถสื่ อสารผ่านช่องทางโซเซียลมีเดียได้แทบจะทุก
ช่องทาง (ภัทวดี เหรียญมณี, 2558) 

 แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อสารเป็นตัวก าหนด 
 การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเป็นพ้ืนฐานของทุกสังคม ซึ่งเทคโนโลยีแต่ละชนิดก็มีความเหมาะสมกับรูปแบบของ
พ้ืนฐานทางสังคมที่แตกต่างกัน โดยข้ันตอนการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารมักจะมีผลตามมาด้วยการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและการปฏิวัติตามมาเสมอ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงน้ันมีอยู่ 3 ประการ ดังน้ี (คณะกรรมการการด าเนินงาน
วิจัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพรเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2543) 
 1. Interactivity ในอดีตคุณสมบัติการโต้ตอบมักจะเกิดข้ึนกับการสื่อสารแบบเผชิญหน้าเท่าน้ัน (Face to face 
communication) หากมีการใช้สื่อเป็นตัวกลางในการส่งสาร ลักษณะการโต้ตอบแบบฉับพลันทันทีจะสูญหายไป แต่ใน
ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีมาเป็นสื่อในการส่งสาร เช่น Video conference, Direct message ในสื่อ Social media จะ
สามารถสร้างการสื่อสารแบบฉับพลันทันทีได้ แม้จะอยู่คนละพ้ืนที่ 
 2. Individual/Demassified แต่เดิมรูปแบบของการสื่อสารเป็นแบบสื่อมวลชน คือ สื่อผลิตเน้ือหาข้ึนมา เพ่ือส่ง
สารไปยังผู้รับสารจ านวนมากในเวลาเดียวกันและมีเน้ือหาเหมือนกัน แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีส่วนท าให้สื่อใหม่ สามารถ
ผลิตรูปแบบและเน้ือหาเพ่ือส่งสารไปยังผู้อ่านเฉพาะกลุ่มได้ และผู้อ่านสามารถเลือกรับข่าวสารตามความต้องการของตนเองได้
เช่นกัน 
 3. Asynchronous Nature of New Communication ลักษณะของสื่อใหม่ที่โดดเด่นคือสามารถน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้ตลอดเวลา แบบเรียลไทม์ โดยไม่จ าเป็นต้องมาเป็นกลุ่มก้อนเหมือนสื่อยุคเก่า เช่น นิตยสารมักมีการก าหนดเวลาใน
การปล่อย มักจะก าหนดเป็น รายปักษ์ รายสัปดาห์ รายเดือน เป็นต้น 
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บทสรุป 
 บทความวิชาการฉบับน้ี ได้เห็นถึงความส าคัญของการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการอยู่รอดในยุคดิจิทัล และได้น า
แนวคิดและเอกลักษณ์ของสื่อดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
นอกจากน้ัน จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
วัฒนธรรมและด้านเทคโนโลยี ซึ่งสรุปได้ดังน้ี 
 1. ด้านเศรษฐกิจ พบว่า รายได้ส่วนใหญ่ของสื่อสิ่งพิมพ์มาจาก พ้ืนที่โฆษณา แต่หลังจากที่ยุคดิจิทัล สื่อสิ่งพิมพ์                   
เริ่มปรับตัวเป็นออนไลน์มากข้ึน เช่น e-magazines, e-newspapers และ e-books นอกจากน้ันเกิดสื่อต่างๆ รวมถึง
ประชาชนยังสามารถผลิตข่าว บทความ รีวิวโดยใช้สื่อออนไลน์เป็นตัวสื่อสารไปยังมวลชน หรือที่เราเรียกว่า User Generate 
Content (UGC) อย่างที่พบเห็นกันในโลกออนไลน์เป็นจ านวนมาก เช่น เหตุการณ์สลายการชุมนุมในประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 
ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มักเห็นประชาชนจ านวนมากแชร์รูปภาพรวมถึงคลิปวีดีโอสลายการชุมนุมในมุมต่างๆ ให้แก่มวลชนคน
อื่นๆ โดยที่ไม่จ าเป็นต้องเป็นนักข่าวเลย นอกจากการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ ท าให้สื่อสิ่งพิมพ์จ าเป็นต้องเพ่ิมบุคลากรเข้ามารับ
ผิดช่องในช่องทางของสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการกระจายข่าวสารและปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ดังน้ันรายจ่ายขององค์กรจึงต้องเพ่ิมตาม 
 2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม เน่ืองจากการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อออนไลน์ ท าให้สื่อสิ่งพิมพ์หลายๆ หัวต้องมี
การปรับคอลัมน์และแพลตฟอร์มบางอย่างเพ่ือให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงข้ึน พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มากจากเดิมสื่อสิ่งพิมพ์จะน าเสนอข้อมูลที่หลากหลายและผู้บริโภคมีโอกาสที่จะอ่านเน้ือหาหลายๆ ประเภท เน่ืองจากมีเน้ือหา
หลากหลายอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผู้บริโภคเลือกอ่าน แต่หลังจากที่ปรับตัวโดยใช้สื่อออนไลน์มากย่ิงข้ึน ท าให้ผู้บริโภคเลือกอ่าน
เฉพาะหัวข้อที่ตนเองสนใจเท่าน้ัน ดังน้ันองค์กรจึงต้องปรับส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และสนับสนุนส่วนที่ท าให้เกิดรายได้มาก
ข้ึน 
 3. ด้านเทคโนโลยี เป็นที่รู้กันดีว่า หลายๆ ส านักพิมพ์ได้ปิดตัวลงเพราะพิษของสื่อออนไลน์เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้บริโภค ท าให้ส านักพิมพ์ที่ยังมีอยู่เกิดการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย ดังน้ันการเพ่ิมช่องทางออนไลน์เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อ
ความอยู่รอด ดังน้ันเทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยที่จ าเป็นอย่างย่ิงเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

 การปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
 จากการอภิปรายผล พบว่า การปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ต่อการท้าทายยุคดิจิทัล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่                  
ด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้านการสื่อสาร (รณพัชร์ เลิศเดชะ, 2558) 
 1. การปรับตัวด้านบุคลากร หลังจากที่สื่อสิ่งพิมพ์ได้ปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล บุคลากรจ าเป็นต้องปรับตัวด้วย
เช่นกัน บรรณาธิการนิตยสาร a day กล่าวว่า หลังจากที่เพ่ิมช่องทางสื่อออนไลน์เข้ามาไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์หรือสื่อโซเชียล
มีเดีย เพ่ือใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับผู้บริโภค ท าให้ต้องเพ่ิมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
นอกจากน้ันในกองบรรณาธิการเดิม ก็ต้องปรับตัวเช่นกัน โดยเปิดรับความคิดเห็น มุมมองของกองบรรณาธิการและผู้อ่านมาก
ข้ึนและทีมจ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ในด้านของการใช้สื่อและเทคโนโลยีอยู่ตลอดเพ่ือให้เท่าทันกับพฤติกรรมการเปิดรับของกลุ่ม
คนอ่าน (ณิชชา วัชระชยะกูร และสุรพงษ์ โสธนะเสถียร, ม.ป.ป.) การที่องค์กรจะขับเคลื่อนต่อไปได้น้ัน จ าเป็นต้องอาศัยการ
ปรับตัวทั้งในด้านของบุคลากรและด้านเน้ือหา 
     1.1 ด้านการผลิต (เน้ือหา) สื่อสิ่งพิมพ์ได้มีความตระหนักถึงความส าคัญในการขยายช่องทาง เน่ืองจาก
ยอดขายโฆษณาของสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงอย่างต่อเน่ือง การปรับตัวด้านการผลิตเน้ือหาก็เช่นกัน หลายๆ องค์กรมุ่งเน้นผลิตเน้ือหา
ที่มีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน และน าเสนอมุมมองใหม่ๆ ที่ท าให้ผู้อ่านเกิดความสนใจมากย่ิงข้ึน เช่น คอลัมน์ท่องเท่ียว รีวิว
อาหาร บางคอลัมน์ได้เปิดให้ผู้อ่านได้ส่งผลงานเข้ามา ท าให้เกิดประสบการณ์ที่ดีต่อองค์กร (Customer Experience) 
     1.2 ด้านการผลิต (รูปแบบ) นอกจากด้านการผลิตเน้ือหาแล้ว การปรับตัวในด้านรูปแบบก็เป็นสิ่งส าคัญที่
หลายๆ องค์กรไม่ควรมองข้าม เพราะสื่อออนไลน์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายรูปแบบ ไม่จ าเป็นต้องเป็นเพียงแค่
ตัวอักษรอย่างเดียว องค์กรยังสามารถน าเสนอเน้ือหาผ่านวีดีโอ รูปภาพ หรือ infographic ได้อีกด้วย การเพ่ิมช่องทางสื่อ
ออนไลน์ บางองค์กรก็ได้ขยายส่วนที่เรียกว่าออนกราวน์ เช่น event, งาน fair หรือการจัดกิจกรรมเข้ามา คือการเพ่ิมจุดสัมผัส 
(Touchpoint) เน่ืองจากก่อนหน้าน้ีมีเพียงแค่สื่อชนิดเดียวคือสื่อสิ่งพิมพ์  หลังจากที่เริ่มเข้าสู่ยุคดิจิทัล ท าให้องค์กร
จ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือให้รับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค การเพ่ิมสื่อออนไลน์ คือการเพ่ิมจุดสัมผัสของลูกค้ากับแบรนด์ หรือการ
สื่อสารแบรนด์ผ่านสื่อต่างๆ ไปยังผู้อ่าน (Customer Touchpoint) 
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     1.3 ด้านงบประมาณ จากเดิมสื่อสิ่งพิมพ์อาจมีรายได้จากการขายตัวสื่อสิ่งพิมพ์ และการขายโฆษณา แต่
หลังจากที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล สื่อสิ่งพิมพ์มีการท าการตลาดเชิงรุกมากข้ึน อีกทั้งยังส่งเสริมการท า CSR เพ่ือดึงดูดให้ผู้อ่านหันมา
สนใจมากย่ิงข้ึน (กันตภณ เชื้อสุวรรณและนรินทร์ น าเจริญ , 2558, หน้า 43-68) ทั้งน้ีหลายๆ องค์กรยังไม่ได้หันมาใช้สื่อ
ออนไลน์ 100% เพียงแค่เพ่ิมช่องทางสื่อออนไลน์เข้ามาเพ่ือปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภค แต่ยังคงมีสื่อสิ่งพิมพ์คงไว้
เช่นเดิม เพียงแต่ลดจ านวนการผลิตลง                          
  1.4 ด้านเป้าหมาย องค์กรหลายๆ องค์หันมาเน้นเจากลุ่มผู้บริโภคแบบเฉพาะเจาะจงมากย่ิงข้ึน และเน้น
เน้ือหาที่มีความเฉพาะกลุ่มมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ันนิตยสารที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมักเป็นนิตยสารที่สื่อสารชัดเจน ตรง
เป้าหมาย หรือนิตยสารเฉพาะทาง เช่น นิตยสารเก่ียวกับรถ นิตยสารเก่ียวกับบ้าน เป็นต้น 
  การปรับตัวในด้านเป้าหมายแตกต่างไปจากเดิม คือ ก่อนหน้าน้ีสื่อสิ่งพิมพ์มีเป้าหมายเกี่ยวกับปริมาณในการ
ขาย แต่หลังจากท่ีได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ท าให้เพ่ิมช่องทางสื่อออนไลน์เข้ามาเพ่ือตอบรับกับความต้องการของผู้อ่าน ดังน้ัน
การมีผู้ติดตาม การเป็นที่กล่าวถึงบนโลกโซเชียล ความไว้ใจ และยอดกดไลค์ กดแชร์ จึงเป็นเป้าหมายขององค์กรในยุคหลอม
รวมสื่อ               
 2. ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด และกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การปรับตัวในส่วนของกลยุทธ์ เมื่อองค์กรทราบว่ากล
ยุทธ์เดิมไม่สามารถสร้างความแตกต่างในเชิงแข่งขันได้ องค์กรจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เป้าหมาย พันธกิจใหม่ ผู้อ่าน
ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้องค์กรขับเคลื่อนต่อไปได้  

 การจัดการในแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน ดังน้ันองค์กรจะต้องมีการบริหารงานและนโยบายการผลิต ซึ่ง
เน้ือหาในการจัดท าต้องน าเสนอให้สอดคล้องกับนโยบาย รวมถึงการจัดทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะต้องค านึงถึง
พันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์กร  
 กลยุทธ์ องค์กรจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร และกลุ่มเป้าหมาย หรือสร้าง
ความแตกต่างในการแข่งขันเพ่ือให้องค์กรได้รับความนิยมสูงสุด 
 บุคลากร เป็นสิ่งที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ด าเนินต่อไปได้ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งส าคญั              
เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล เน่ืองจากกองบรรณาธิการจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิด แนวคิด รวมไปถึงการท างานใหม่ ดังน้ันการ
ปรับเปลี่ยนชุดความคิดให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมไปถึงค่าตอบแทนจ าเป็นต้องสอดคล้องกัน เพ่ือให้องค์กร
สามารถด าเนินต่อไปได้  
 ดังน้ัน กองบรรณาธิการจึงจ าเป็นต้องรับฟังความต้องการของผู้อ่านและผลิตเน้ือหาออกมาให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้อ่าน ซึ่งในการแข่งขันจะต้องเน้นความแตกต่างและความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งส าคัญในธุรกิจ ซึ่งจะสอดคล้องไปกับ
การวางกลยุทธ์ทางการตลาดและการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร อันประกอบไปด้วย 
  2.1 การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) ถือเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดกลุ่มผู้อ่านและการผลิต
เน้ือหา การที่องค์กรก าหนดตลาดได้ชัดเจนจะท าให้กองบรรณาธิการสามารถท างานได้ง่ายข้ึนและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
นอกจากการแบ่งส่วนตลาดไม่เพียงแต่จะช่วยในเรื่องความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมายแล้วน้ัน แต่ยังช่วยในเรื่องของการส่งเสริม 
Brand Personality, Brand Identity และ Brand Image ให้ชัดเจนและส่งเสริมพันธกิจขององค์กรอีกด้วย 
  2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Market Targeting) คือการเลือกกลุ่มเป้าหมายจากการแบ่งส่วนตลาด ซึ่งเป็น
สิ่งที่เชื่อมโยงกับตัวตนขององค์กร เช่น นิตยสาร a day มีกลุ่มเป้าหมายเป็น วัยรุ่นและกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพศชายและ หญิง ที่มี
อายุ 18-35 ปี เป็นกลุ่มคนในเขตเมือง ดังน้ันเน้ือหาที่ผลิตมักจะเป็นมุมมองของคนรุ่นใหม่และเท่าทันโลกสมัยใหม่ (ณิชชา 
วัชระชยะกูร และสุรพงษ์ โสธนะเสถียร, ม.ป.ป.) 
  2.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด (Market Positioning) มักสอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาด
ของแต่ละองค์กร (Marketing Mix) เป็นการสร้างจุดยืนอาจเป็นการสร้างด้วยความแตกต่าง ด้วยคุณภาพ หรือในด้านรูปแบบ 
และการโฆษณา เป็นต้น 

 กรณีศึกษา นิตยสาร a day กับการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
 นิตยสาร a day เป็นนิตยสารหัวไทยที่ได้เปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2543 เป็นนิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์                  
สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านเป็นจ านวนมาก และเช่นเดียวกันนิตยสาร a day ได้เผชิญกับสภาวะการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ท าให้
ยอดขายลดลงและผู้สนับสนุนโฆษณาได้หันไปเลือกใช้สื่อออนไลน์มากย่ิงข้ึน ด้วยเหตุน้ีแสดงให้เห็นถึงนิตยสาร a day อยู่
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ท่ามกลางแรงกดดันทั้ง 5 ประการ (Five Forces Model) ท าให้นิตยสาร a day จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และผลิต
นิตยสารควบคู่ไปกับช่องทางสื่อออนไลน์ โดย a day เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินต่อไปได้ ดังน้ี 
 1. ด้านเน้ือหา นิตยสาร a day ได้จัดท านิตยสารควบคู่ไปกับสื่ออื่นๆเช่น เว็บไซต์ (www.adaymagazine.com) 
และโซเชียลมีเดีย โดยเน้ือหาที่น าเสนอในช่องทางสื่อออนไลน์จะมีการสรุปให้สั้นลง และเน้ือหาในสื่อออนไลน์จะแตกต่างจาก
ในนิตยสารอย่างสิ้นเชิง แต่ยังคงในอัตลักษณ์ของแบรนด์และยังครอบคลุมถึงประเด็นหลักในแต่ละ issue (ณิชชา วัชระชยะกูร 
และ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, ม.ป.ป.) 
 2. ด้านรูปแบบ ช่องทางสื่อออนไลน์ของ a day มักเล่าเรื่องผ่านรูปภาพและวีดีโอแทนการเล่าเรื่องผ่านตัวอักษร 
เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ผู้อ่านและขยายช่องทางให้แก่ผู้สนับสนุนโฆษณา 
 3. ด้านบุคลากร หลังจากที่นิตยสาร a day ได้เพ่ิมช่องทางสื่อออนไลน์ควบคู่กัน ท าให้ต้องเพ่ิมบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเพ่ือให้สื่อออนไลน์มีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากน้ันยังแบ่งแยกหน้าที่ฝั่งนิตยสารและฝั่งสื่อออนไลน์ออกอย่าง
ชัดเจน โดยยังคงมีบรรณาธิการดูแลภาพรวมของทั้งหมด 
 4. ด้านงบประมาณ เน่ืองจากบริษัท Day poet เป็นองค์กรขนาดเล็กผนวกกับการบริหารจัดการไม่ต้อง
เปลี่ยนแปลงมาก เพียงแต่เพ่ิมช่องทางสื่อออนไลน์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านน้ี ท าให้บริษัท Day Poet ไม่จ าเป็นต้อง
แบกรับต้นทุนในด้านทรัพยากรมนุษย์มาก 
 ผลจากการที่นิตยสาร a day ได้ปรับตัวเข้าสู่ ยุคดิจิทัล โดยการเพ่ิมช่องทางสื่อออนไลน์เพ่ือรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคน้ัน ส่งผลให้นิตยสาร a day มีรายได้จากการโฆษณาและ Brand awareness เพ่ิมมากข้ึน 
เหตุผลที่นิตยสาร a day ประสบความส าเร็จในการปรับตัวเน่ืองจากนิตยสาร a day มีฐานแฟนคลับ (Brand Loyalty) ที่แน่น
หนาผนวกกับนิตยสาร a day เน้นสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และน าเสนอเน้ือหาได้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเปา้หมาย โดยผ่านการวิเคราะห์กลุ่มผู้อ่านตามหลัก STP Model จึงท าให้นิตยสาร a day มีความได้เปรียบในการปรับตัว
ในครั้งน้ี 
 
ข้อเสนอแนะ 

 บทความวิชาการเรื่อง การศึกษาเรื่องการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ไทยในยุคดิจิทัลน้ัน สามารถน าไปเป็นข้อมูล
เบื้องต้นได้ ดังน้ี 
 สื่อสิ่งพิมพ์ในการศึกษาครั้งน้ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค  
ท าให้สื่อดังกล่าวจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด ดังน้ันสื่อดังกล่าวมีแนวโน้มการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน คือ เพ่ิม
ช่องทางสื่อออนไลน์ แต่ยังคงไม่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้อ่านที่ดีพอ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยในโอกาสต่อไป 
ดังน้ี 
 1. ควรศึกษาในเชิงปริมาณถึงความต้องการของผู้อ่านว่าคาดหวังกับเน้ือหาขององค์กรไปในแนวไหน เพ่ือที่จะได้
ผลิตเน้ือหาได้ตรงกับความต้องการมากย่ิงข้ึน 
 2. สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ ต่อยอด และประเมินทิศทางสื่อสิ่งพิมพ์ไทยในยุคดิจิทัล เพ่ือใช้ในการ
วางแผนในการบริหารทิศทางของสื่อในประเทศไทยให้มีความสอดคล้องกัน 
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รูปแบบของการน าเสนอเนื้อหาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้าผู้หญิงแบรนด์ Dharma Bums ในประเทศไทย 

INFLUENCES OF CONTENT MARKETING ON ACTIVEWEAR PURCHASE DECISION OF  
DHARMA BUMS’ FEMALE CUSTOMERS IN THAILAND 
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ศศิประภา พันธนาเสวี** 

SASIPRAPA PHANTHANASAEWEE** 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าผู้หญิงต่อกลยุทธ์เชิงเน้ือหา 2) รูปแบบของการ
ท าการตลาดเชิงเน้ือหาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าชุดออกก าลังกาย 3) ศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าชุดออกก าลังกาย           
แบรนด์ Dharma Bums ผ่านการท าการตลาดเชิงเน้ือหาของกลุ่มลูกค้าผู้หญิงแบรนด์ Dharma Bums ในประเทศไทย                
กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าผู้หญิงที่เคยซื้อชุดออกก าลังกายของแบรนด์ Dharma Bums จ านวน 298 คน จากฐานข้อมูลลูกค้า
ของแบรนด์ Dharma Bums เครื่องมือทีใช้ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่มีค่าความ
เชื่อมั่นที่ 0.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Simple Regression และ 
Multiple Regression  

 ผลการศึกษา พบว่า  
 1. ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดเชิงเน้ือหา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 2. รูปแบบของการท าการตลาดเชิงเน้ือหาท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าชุดออกก าลังกายแบรนด์ Dharma 

Bums พบว่า สื่อประเภทอินโฟกราฟิกภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับต่อมา สื่อประเภทบทความ ภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก และสื่อประเภทวิดีโอ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก          

 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายแบรนด์ Dharma Bums ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การตลาดเชิงเน้ือหามีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  
 
ค าส าคัญ: การตลาดเชิงเน้ือหา;กลยุทธ์เชิงเน้ือหา;การตัดสินใจซื้อ;ชุดออกก าลังกาย 
 
*นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
**อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
ABSTRACT 

 
 This research aims to 1 )  investigate the opinions of female customers toward content strategy              
2 )  study types of the content strategy affecting a decision to purchase activewear, and 3)  study purchase 
decision of Dharma Bums’  activewear by utilizing content marketing toward Dharma Bums’  female 
customers in Thailand.  According to the customer database of Dharma Bums, the sample was 298 female 
customers who purchased Dharma Bums’ activewear. The research instrument was a rating scale 
questionnaire with a reliability of 0.7. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, simple regression, and multiple regression.  
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 The study showed that:  
 1. Overall, the opinions toward content marketing were at a high level.  
 2. The content marketing format influenced the decision to purchase Dharma Bums’ activewear. 
It was found that, overall, the infographic was at the highest level, the article was at a high level, and the 
video was at a high level.  
 3.  Overall, the opinion toward the decision to purchase Dharma Bums’  activewear was at the 
highest level. The hypothesis testing was revealed that content marketing significantly affected the decision 
to purchase activewear at a level of 0.05. 
 
Keywords: Content Marketing; Content Strategy; Buying Decisions; Activewears 
 
บทน า 

 ปัจจุบันผู้บริโภคมีความสนใจด้านสุขภาพมากย่ิงข้ึน ท าให้เกิดกระแสนิยมการออกก าลังกายเป็นวงกว้าง ซึ่งส่งผล
ให้ในปี 2020 อุตสาหกรรมชุดออกก าลังกายมีมูลค่าสูงถึง 184.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (Smart SME Channel, 2562)  
โดยส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ แต่ถ้ามองในแง่ของการจัดต้ังธุรกิจกีฬาใหม่ ในปี 2561 มีแนวโน้มเติบโต
สูงข้ึน โดยระหว่าง ปี 2557-2560 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ14 และในปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.) มีจ านวน 507 ราย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.85 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 การจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจกีฬา ยังคงมีแนวโน้มที่ดีจากกระแสรักสุขภาพ การออกก าลัง
กาย และแฟชั่น ท่ีได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ือง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2562) โดยแบรนด์ Dharma Bums ประเทศไทย          
มีคู่แข่งทางตรงในปัจจุบันคือ WakingBee ที่ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด Celebity Marketing ด้วยการน าแต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ 
มาเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ทางการตลาด อีกทั้งยังมีการร่วมมือกับแบรนด์ Koset เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายและเพ่ิมฐานลูกค้า 
ส่งผลให้แบรนด์ WakingBee มีความโดดเด่นในกลุ่มธุรกิจชุดออกก าลังกาย คู่แข่งรองลงมาคือ TA Active ใช้กลยุทธ์ในการ 
Live ลดราคาในช่วงเวลา Live ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ี แบรนด์ “ดาร์มา บัมส์” 
(Dharma Bums) เป็นสินค้าน าเข้าจากออสเตรเลีย ทางทีมการตลาดเล็งเห็นว่า ควรสร้างการรับรู้แบรนด์ในประเทศไทยให้ได้
มากที่สุดเป็นอันดับแรก ด้วยการท าการตลาดเชิงเน้ือหา ซึ่งจะสร้างการรับรู้ได้เป็นอย่างดี และเกิดการพูดปากต่อปาก หรื อ
การเผยแพร่ต่อกันในวงกว้าง สามารถท าให้กลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายได้รับตระหนักและรับรู้แบรนด์ได้เป็นอย่างดี เช่น 
การเผยแพร่บทความให้ความรู้เรื่องการออกก าลังกายหรือท่าโยคะ ผ่านทางโซเชียลมีเดียของทางตราสินค้า Dharma Bums 
เพ่ือสร้างชุมชนและเกิดการเผยแพร่ต่อกันเป็นวงกว้าง จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีงานวิจัยของ อาภาพร คุณ
วงศ์ (2560) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าออกก าลังกายผ่านเพจในเฟซบุ๊ก 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ คือปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รองมา คือ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ และรวมศักด์ิ แซ่เฮง และประสิทธ์ิ รัตนพันธ์ (2561) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ ชุดกีฬาในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ งานวิจัยของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2558) เรื่องปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า ทัศนคติ 
ความไว้วางใจ และส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) และ
งานวิจัยของ เขมิกา วงศ์โกมลเชษฐ์ (2562) ศึกษาประเภทเน้ือหาและรูปแบบของเน้ือหาที่ส่งผลต่อการกดถูกใจในเพจของ
ธุรกิจนาฬิกาออกก าลังกายและอุปกรณ์ออกก าลังกาย กรณีศึกษา Facebook Page Penguin Run.Shop พบว่า ผู้บริโภคให้
ความสนใจในส่วนของรายละเอียดของสินค้า ในรูปแบบของคลิปวิดีโอ มากท่ีสุด ดังน้ันผู้วิจัยจึงศึกษารูปแบบของการน าเสนอ
เน้ือหา (Content Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายของผู้บริโภคในประเทศไทย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแบรนด์ที่จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจมากย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าผู้หญิงต่อกลยุทธ์เชิงเน้ือหา กรณีศึกษาแบรนด์ Dharma Bums ใน
ประเทศไทย 
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 2. เพ่ือศึกษารูปแบบของการท าการตลาดเชิงเน้ือหาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าชุดออกก าลังกายของกลุ่ม
ลูกค้าผู้หญิง กรณีศึกษาแบรนด์ Dharma Bums ในประเทศไทย 
 3. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าชุดออกก าลังกายแบรนด์ Dharma Bums ผ่านการท าการตลาดเชิงเน้ือหาของ
กลุ่มลูกค้าผู้หญิง กรณีศึกษาแบรนด์ Dharma Bums ในประเทศไทย 
  
สมมติฐานการวิจัย  
 1. การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้าผู้หญิงแบ
รนด์ Dharma Bums ในประเทศไทย 
 2. รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาแบบบทความ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้าผู้หญิงแบรนด์ 
Dharma Bums ในประเทศไทย 
 3. รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาแบบอินโฟกราฟิก มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้าผู้หญิงแบ
รนด์ Dharma Bums ในประเทศไทย 
 4. รูปแบบของการน าเสนอเน้ือหาแบบวิดีโอ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้าผู้หญิงแบรนด์ 
Dharma Bums ในประเทศไทย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัยรูปแบบของการน าเสนอเน้ือหา (Content Marketing) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกาย 

            ของกลุ่มลูกค้าแบรนด์ Dharma Bums TH 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องรูปแบบของการน าเสนอเน้ือหา (Content Marketing) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกาย
ของกลุ่มลูกค้าแบรนด์ Dharma Bums TH ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าเพศหญิงจากฐานข้อมูล (Database) ลูกค้าของแบรนด์ Dharma Bums 
จ านวน 298 คน กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าเพศหญิงที่เคยซื้อสินค้าแบรนด์ Dharma Bums จ านวน 63 คน ใช้วิธีการเลือกสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form ผ่าน Line OA และ Facebook Page: 
Dharma Bums TH เพ่ือสอบถามข้อมูล  
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้ค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.7 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน รายละเอียด ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบ Check List ประกอบด้วย อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ  

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

การท าการตลาดเชิงเน้ือหา 
(Content Marketing) 
     บทความ 
     การฟฟิก 
     วิดีโอ 
(Evans & Berman, 1982) 

การตัดสินใจซ้ือชุดออกก าลังกาย
แบรนด์ Dharma Bums TH 
(Kotler & Keller, 2016 
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  ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคเป็นค าถาม ได้แก่ ช่องทางที่ใช้ใน
การสั่งซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการสั่งซื้อสินค้า ความถ่ีในการสั่งซื้อสินค้า แหล่งข้อมูลที่ค้นหา ผู้มีอิทธิพลในการซื้อสินค้า 
และเหตุผลที่เลือกซื้อสินค้า   
  ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบของการท าการตลาดเชิงเน้ือหา ประกอบด้วย บทความ กราฟิก และวิดีโอ  
  ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุดออกก าลังกาย ซึ่งประกอบด้วย 1) การรับรู้ถึงปัญหา  
2) การค้นหาข้อมูล 3) การประเมินผลทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ 5) การประเมินผลภายหลังการซื้อ  
   ค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะเกี่ยวกับการน าเสนอเน้ือหาของ Facebook 
Page: Dharma Bums TH เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการการด าเนินงาน 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาน้ีเป็นการวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลต้ังแต่เดือน ธันวาคม 2563 - 
มกราคม 2564 ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่านแอดมินเพจผ่าน Line OA และ Facebook Page: Dharma Bums 
TH มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการแจกแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 298 ตัวอย่าง 
ได้แบบสอบถามท่ีได้ข้อมูลสมบูรณ์กลับมา จ านวน 63 คน 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลจาก
เอกสารวารสารหนังสือ ที่สามารถอ้างอิงได้ผลวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐาน
ที่ใช้เป็นแนวทางในการวิจัย 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS และ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
  4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) 
ส าหรับรูปแบบของการท าการตลาดแบบเน้ือหา และการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกาย ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี 1) การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย 
(Simple Regression Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบการน าเสนอของการท าการตลาดเชิงเน้ือหา 
(Content Marketing) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกาย และ 2) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ( Multiple 
Regression Analysis) ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบการน าเสนอการท าการตลาดเชิงเน้ือหา โดยแบ่งตามประเภท 
บทความ กราฟิก และวิดีโอ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกาย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ Enter และ
ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้าผู้หญิงแบรนด์ Dharma Bumsของผู้บริโภค 
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 63 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นลูกค้า Dharma Bums น้อยกว่า 1 ปี เลือกซื้อชุด
ออกก าลังกาย Dharma Bums ประเภทเลกกิ้งขายาว ซื้อสินค้า Dharma Bums ผ่านช่องทางหน้าร้าน จ่ายเงินในการซื้อ
สินค้า Dharma Bums ครั้งละ 1,501–3,000 บาท ซื้อสินค้า Dharma Bums น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูล
ในการซื้อชุดออกก าลังกายจาก Instagram ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าชุดออกก าลังกายของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
คือ ดารา/Influencer ซื้อชุดออกก าลังกายจากแบรนด์ Dharma Bums เพราะคุณภาพของสินค้า และแบรนด์ชุดออกก าลัง
กายอื่นที่เลือกซื้อก่อนหน้าน้ีคือ Lululemon 
 2. ผลการศึกษาอิทธิพลของการท าการตลาดแบบเน้ือหาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้า  
แบรนด์ Dharma Bums TH  พบว่า โดยภาพรวม ความคิดเห็นเก่ียวกับอิทธิพลของการท าการตลาดแบบเน้ือหาที่มีผลต่อการ
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ตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  
สื่อประเภท Infographic มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 รองลงมา คือ สื่อประเภทบทความ                    
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และต่ าที่สุด คือ สื่อประเภทวิดีโอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก                   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ตามล าดับ 
 4. ผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายแบรนด์ Dharma Bums ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้าแบรนด์ Dharma Bums TH โดยภาพรวม  พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อชุดออกก าลัง
กายมักมีการหาข้อมูลทั้งแหล่งออนไลน์และออฟไลน์เสมอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 
รองลงมา คือ ลูกค้ามักจะเปรียบเทียบด้านต่าง ๆ เช่น ด้านคุณภาพ ด้านราคา โปรโมชั่นกิจกรรมทางการตลาด ก่อนการ
ตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 เมื่อลูกค้าต้องการออกก าลังกาย 
ลูกค้ามักจะมองหาชุดออกก าลังกายมากกว่าการใส่ชุดล าลอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ลูกค้า
มักจะนึกถึงการออกก าลังกาย เมื่อรู้สึกกังวลเรื่องน้ าหนักที่มากข้ึน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 
ลูกค้ามักจะเลือกซื้อชุดออกก าลังกายที่ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ามากที่สุด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
ลูกค้าไม่ลังเลที่จะแนะน าสินค้าแบรนด์ Dharma Bums ให้คนที่รู้จัก เช่น ถ่ายภาพสินค้าของแบรนด์ลงสื่อโซเชียลมีเดีย พร้อม
แนะน าให้คนอื่นได้รู้จัก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 หลังจากการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่าง 
ๆ แล้วน้ัน ลูกค้ามักจะน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบ เพ่ือหาทางเลือกในการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกาย มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 การเลือกซื้อชุดออกก าลังกายในครั้งต่อไป ลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ Dharma 
Bums อยู่เสมอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และต่ าท่ีสุด คือ ลูกค้ามักสอบถามประสบการณ์การใช้
งานชุดออกก าลังกายจากผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ตามล าดับ  
 5. ข้อเสนอแนะ ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะให้กับทางแบรนด์ Dharma Bums TH ว่าควรมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายให้มากย่ิงข้ึน อีกทั้งให้เพ่ิมปริมาณของสินค้าให้มีความหลากหลาย และก าหนดราคาของสินค้าให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ Dharma Bums TH และนึกถึงแบรนด์ 
Dharma Bums TH เป็นอันดับต้น ๆ ของการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกาย 
 6. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 1 การตลาดเชิงเน้ือหา กับการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้าแบรนด์ Dharma Bums TH 
 

การตัดสินใจซ้ือชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้า 
แบรนด์ Dharma Bums TH 

B SE Beta t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 2.504 .519  4.822 .000* 
การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) (X1) .415 .122 .399 3.403 .001* 
R Square = .160, Adjusted R Square = .146, F = 11.577, Sig. = .001 

 
 จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการตลาดเชิงเน้ือหา กับการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายของ
กลุ่มลูกค้าแบรนด์ Dharma Bums TH พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐาน 
หมายความว่า การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้าแบรนด์ 
Dharma Bums TH อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพ่ือศึกษาการตลาดเชิงเน้ือหากับการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้า 
 แบนด์ Dharma Bums TH 
 

การตัดสินใจซ้ือชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้า 
แบรนด์ Dharma Bums TH 

B SE Beta t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 2.710 .536  5.055 .000* 
สื่อประเภทบทความ (X1) -.073 .193 -.072 -.376 .709 
สื่อประเภท Infographic (X2) .055 .193 .056 .284 .778 
สื่อประเภทวิดีโอ (X3) .391 .174 .447 2.248 .028* 
R Square = .193, Adjusted R Square = .152, F = 4.699, Sig. = .005* 

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการตลาดเชิงเน้ือหาสื่อประเภท บทความ Infographic และ
วิดีโอ กับการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้าแบรนด์ Dharma Bums TH พบว่า สื่อประเภทบทความ ไม่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้าแบรนด์ Dharma Bums TH อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สื่อ
ประเภท Infographic ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้าแบรนด์ Dharma Bums TH อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสื่อประเภทวิดีโอ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้าแบรนด์ Dharma Bums 
TH แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ันจึงสามารถสรุปได้ว่า สื่อประเภทวิดีโอ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้าแบรนด์ Dharma Bums TH แตกต่างกัน ได้ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ เท่ากับ .193                     
(R Square = .160) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม .193 และเมื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของค่า Adjusted R Square ได้เท่ากับ .152 แสดงให้เห็นว่า สื่อประเภทวิดีโอ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายของ
กลุ่มลูกค้าแบรนด์ Dharma Bums TH มากข้ึน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) มีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้า 
แบรนด์ Dharma Bums TH อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ในปัจจุบันกลุ่มผู้หญิงหันมาให้
ความส าคัญเกี่ยวกับสุขภาพกันมากย่ิงข้ึน ท าให้ธุรกิจเกี่ยวกับชุดออกก าลังกายมีการแข่งขันที่รุนแรงมากข้ึนตามไปด้วย               
จึงส่งผลท าให้ผู้ประกอบการ ต้องคิดหากลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือน ามาสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ดังน้ันการตลาดเชิงเน้ือหา  จึงเป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์ที่จะสามารถดึงดูดลูกค้าให้หันมาสนใจสินค้าของแบรนด์ Dharma 
Bums มากย่ิงข้ึน มีการน าเสนอสื่อประเภทบทความ ภาพอินโฟกราฟิก และวิดีโอ ที่น่าสนใจ เช่น การให้ความรู้เก่ียวกับการ
ออกก าลังกาย การน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ การน าเสนอข้อมูลของตราสินค้า ซึ่งท าให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงตราสินค้าและ
เข้าใจสินค้าได้มากข้ึน และสามารถประกอบการตัดสินใจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับ ชลธิชา นันทพานิช (2559) 
ศึกษารูปแบบโฆษณาบนสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดกีฬาของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า Search 
Engine เป็นรูปแบบโฆษณา ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดกีฬาของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากท่ีสุด 
 2. รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาแบบบทความ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้าผู้หญิง
แบรนด์ Dharma Bums ในประเทศไทย ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะสื่อประเภทบทความของทางแบรนด์ Dharma Bums ในประเทศ
ไทยน้ัน เน้นเป็นบทความการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ซึ่งยังขาดความทันสมัย ทันกระแสของยุคสมัยในปัจจุบัน 
เน้ือหาไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่โดดเด่น ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้า และไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการ
ออกก าลังกายให้กับลูกค้าได้ อีกท้ังนักเขียน (Content Creator) ของทางแบรนด์ยังไม่เชี่ยวชาญในการเขียนบทความด้านการ
ออกก าลังกาย ซึ่งส่งผลท าให้การน าเสนอเน้ือหาแบบบทความ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้า 
และยังไม่ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภาพร คุณวงศ์ (2560) ศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าออกก าลังกายผ่านเพจในเฟซบุ๊ก พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
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การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผ้าออกก าลังกายผ่านเพจในเฟซบุ๊ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาแบบอินโฟกราฟิก ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้า
ผู้หญิงแบรนด์ Dharma Bums ในประเทศไทย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสื่อประเภทอินโฟกราฟิกของทางแบรนด์ Dharma Bums 
ในประเทศไทยเน้นเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งยังขาดความทันสมัย
และทันกระแส เหมือนกับสื่อประเภทบทความ ท าให้ลูกค้าที่ได้รับสื่อประเภทอินโฟกราฟิกไม่รู้สึกถึงความอยากส่งต่อหรือ
แบ่งปันข้อมูลความรู้และประโยชน์ให้กับผู้อื่น รวมไปถึงสื่อประเภทอินโฟกราฟิกที่ทางแบรนด์น าเสนอส่วนใหญ่มักเป็น ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจจะยังไม่ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า และการน าเสนออินโฟกราฟิกในรูปแบบของการให้ความรู้น้ัน
กลุ่มลูกค้า อาจจะไม่ได้เห็นมุมมองของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนได้ จึงท าให้สื่อประเภทอินโฟกราฟิก ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ชุดออกก าลังกายของลูกค้าเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รวมศักด์ิ แซ่เฮง และประสิทธ์ิ รัตนพันธ์ (2561) ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดกีฬาในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า มีการตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง
และซื้อก็ต่อเมื่อมีการลดราคาหรือทางตราสินค้าน้ัน มีการส่งเสริมการขายที่มีความน่าสนใจและจะซื้อจากร้านขายชุดกีฬา
ทั่วไป โดยมีการช าระเงินในรูปแบบของเงินสด และยังให้ความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์มาเป็นอันดับหน่ึง รองลงมาเป็นช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคให้ระดับ
ความส าคัญมากที่สุด คือ ชุดกีฬามีหลายรุ่น หลายแบบให้เลือกซื้อ หากมองในด้านประชากรศาสตร์ จะพบว่า อาชีพ รายได้ 
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง 
 4. รูปแบบของการน าเสนอเน้ือหาแบบวิดีโอ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้าผู้หญิงแบรนด์ 
Dharma Bums ในประเทศไทย พบว่า รูปแบบของการน าเสนอเน้ือหาแบบวิดีโอ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกก าลัง
กายของกลุ่มลูกค้าแบรนด์ Dharma Bums TH อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ สื่อประเภทวิดีโอ
ของทางแบรนด์ Dharma Bums ในประเทศไทยน้ัน สามารถน าเสนอสินค้าได้ดีกว่าสื่อประเภทอื่น ๆ ซึ่งสื่อประเภทวิดีโอ
สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้มากกว่า ท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกอยากรับชมอย่างต่อเน่ืองจนจบ ไม่เกิดความรู้สึกเบื่อ
หน่าย ท าให้ลูกค้าไม่ต้องอ่านหรือศึกษาข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ อีกทั้งทางแบรนด์ Dharma Burns ยังมีการน าเสนอเน้ือหาที่
เป็นเอกลักษณ์แปลกใหม่ไม่ซ้ าใคร เช่น คลิปสอนออกก าลังกายที่มีความหลากหลายของประเภท การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ออกก าลัง และการดูแล ท าให้สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังสามารถเห็นสินค้าของแบรนด์ได้หลากหลาย
กว่ารูปแบบสื่ออื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ (2561) ศึกษาการเปิดรับการตลาดเชิงเน้ือหาของ
ผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้การตลาดเชิงเน้ือหา ด้านความต้องการ ความรู้สึก
คุ้มค่า ความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสารของผู้บริโภค ส่งผลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1 จากการศึกษาวิจัยในภาพรวม พบว่า กลยุทธ์ทางด้านการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) โดยรวม
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าชุดออกก าลังกายของกลุ่มลูกค้าผู้หญิงแบรนด์ Dharma Bums ในประเทศไทย ดังน้ันทางแบ
รนด์ Dharma Bums ในประเทศไทย ควรท าการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และ
สร้างความแตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ รวมไปถึงการน าเสนอเน้ือหาที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า และยังต้องทัน
กระแส เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับท่าโยคะ ที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มในช่วงโควิดระบาด เป็นต้น เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นใน
สินค้าและเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าของแบรนด์ Dharma Bums ได้ 
  1.2 ควรน าเสนอสื่อประเภทวิดีโอให้มากย่ิงข้ึน เน่ืองจากมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอีกทั้งยังต้องมีความ
แปลกใหม่ของวิดีโอ และเพ่ิมการให้ให้ความรู้เก่ียวกับการออกก าลังกาย เพ่ือให้ทางกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้ตระหนัก
รับรู้ถึงตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าของแบรนด์ Dharma Bums ได้มาก
ย่ิงข้ึนต่อไป อีกท้ังทางแบรนด์อาจจะมีการใช้นางแบบ Influencer คุณครูผู้สอนการออกก าลังกายที่เป็นคนไทย เพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ง่ายข้ึน 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป    
  2.1 ควรท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อในตัวแปรอื่น ๆ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่แท้จริงของกลุ่ม
ผู้บริโภค เช่น ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดเห็น เป็นต้น และท าการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้สินค้าของ Dharma Bums แต่ยังมีความสนใจในการออกก าลังกายอยู่เป็นประจ า เพ่ือให้
ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุที่ไม่เลือกใช้สินค้าของทางแบรนด์ เพ่ือเป็นแนวทางใน การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับผู้
ที่ไม่เคยใช้สินค้า มีความอยากลองหรือสร้างความสนใจในการตัดสินใจใช้สินค้าแบรนด์ Dharma Bums มากย่ิงข้ึน  
  2.2 ควรท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เป็นชาวต่างชาติด้วย เน่ืองจากกลุ่ม
ผู้บริโภคของแบรนด์ Dharma Bums มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เพ่ือที่จะทราบความคิดเห็นของผู้บริโภค และเป็นการ
ขยายฐานลูกค้าของร้านอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง 2) ศึกษาระดับ
การรับรู้คุณค่าตราสินค้า และอิทธิพลต่อกลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้
เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างในที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่ใช้เครือข่าย AIS จ านวน 400 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใน
การเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
 ผลการศึกษา พบว่า  
 1. ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเมื่อจ าแนกเป็น               
รายด้านพบว่า ด้านดึงดูดใจมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดความน่าไว้วางใจ และความเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก  

 2. ความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า พบว่า ภาพรวมการรับรู้คุณค่าตราสินค้า โดยรวมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรู้จักตราสินค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด การเชื่อมโยงตรา
สินค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก การรับรู้คุณภาพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และความภักดีต่อตร าสินค้ามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อิทธิพลของการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงส่งผลต่อการรับ
คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยด้านความน่าไว้วางใจ 
ด้านความเชี่ยวชาญ และด้านความดึงดูดใจส่งผลต่อการรับคุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
 
ค าส าคัญ : บุคคลที่มีชื่อเสียง; คุณค่าตราสินค้า; เอไอเอส 
 
* นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
** อาจารย์ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

ABSTRACT 
 
 The purposes of this study were 1)  to study opinions toward using celebrity endorsement as a 
marketing strategy and 2)  to study the level of the awareness of brand equity and influence of using 
celebrity endorsement as a marketing strategy which affected brand equity of AIS users in Bangkok .                    
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The sample of this study was 400 AIS users selected by using the purposive sampling technique.  The 
research instruments were a rating scale questionnaire.  The statistics for data analysis were frequency, 
percentage, mean, and standard deviation, simple regression, and multiple regression analysis. 
 The results of this study revealed that: 
 1.  Overall, the opinions toward using celebrity endorsement as a marketing strategy were at a 
high level. When considering each aspect, according to the celebrity endorsement attracted the users, this 
was at the highest level.  For the reliability and the trustworthiness of the strategy, these were at a high 
level.  
 2. According to the opinions toward the awareness of brand equity, overall, it was at a high level. 
When considering each aspect, the opinions toward brand awareness were at the highest level. The opinions 
toward brand Associations and brand royalty were at a high level.  
 3. The results of hypothesis testing showed that the influence of using celebrity endorsement as 
a marketing strategy significantly affected the brand equity of AIS users in Bangkok at a level of 0.05. 
  
Keywords: Celebrity; Brand Equity; AIS 

 
บทน า 
 ปัจจุบันสภาวะตลาดอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองด้วยความ 
ก้าวหน้าทางนวัตกรรม และเทคโนโลยีการสื่อสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิต และการท าธุรกิจ
มากข้ึน จากการส ารวจการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศต้ังแต่ปี 2557 - 256 ความต้องการใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเป็นผลจากคุณภาพของโครงข่ายที่ดีเพ่ิมความนิยมในการใช้งานด้านข้อมูลบนโทรศัพท์มือ 
ถือ เช่น การใช้งานอินเตอร์เน็ต การบริการด้านคอนเทนต์บันเทิง รวมไปถึงการซื้อขายสินค้า และบริการทางออนไลน์ เป็นต้น 
ส าหรับประเทศไทยมีสถิติการใช้งานโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ 83 ล้านคนจึงเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้า และรายได้ของ                  
ผู้ให้บริการเครือข่าย (กองสถิติเศรษฐกิจ, ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) จากสถานการ์ณการแพร่ระบาดโควิด-19 ในปัจจุบัน
ท าให้เศรษฐกิจมีการเติบโตแบบชะลอตัวส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจ ผลประกอบการผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือเมื่อเทียบกับไตร
มาสสุดท้ายของปี 2562 ผลกระทบโควิดท าให้ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือมีรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายหรือ ARPU ลดลงจากไตร
มาสสี่ของปี 2562 โดยเอไอเอสมีรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย 241 บาทต่อเดือนลดลง 4.1% ส่วนดีแทครายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย 
258 บาท ลดลง 3.8% มีเพียงทรูมูฟเอชที่มีรายได้ต่อเลขหมายเติบโตข้ึน 1.9% หรือมีรายได้เฉลี่ยที่ 213 บาทต่อเลขหมายต่อ
เดือน เน่ืองจากผู้บริโภคขาดรายจากการท างานท าให้ต้องลดค่าใช้จ่ าย และยกเลิกบริการหรือเบอร์มือถือแบบเติมเงินที่ไม่
จ าเป็นเพ่ือตัดค่าใช้จ่าย ท าให้เอไอเอส ลดลง 2.7% ทรูมูฟเอช ลดลง 2.9% และดีแทคลดลง 5.2% การปรับตัวธุรกิจในยุค 
New normal ความต้องการในการใช้งานมือถือที่เพ่ิมข้ึนท าให้การเติบโตของผู้ใช้ที่ใช้จ่ายรายเดือนสูงข้ึน ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
มีจุดประสงค์ในการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือเล่นสังคมออนไลน์ รองลงมามีจุดประสงค์เพ่ือค้นหาข้อมูล ท าให้รายได้เฉลี่ยได้ของเอไอ
เอสต่อเลขหมายยังเป็นโอเปอร์เรเตอร์ที่มีการเติบโตของผู้ใช้งานรายเดือนมีในระบบรายเดือนสูงข้ึนตามมายังคงความเป็นผู้น า
ในตลาดธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยส่วนแบ่งการตลาดเชิงรายได้กว่าร้อยละ 48 สูงที่สุดในอุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์เอไอเอส
ไฟเบอร์ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายจากผู้ใช้งานรายเดือนที่สูงข้ึน ซึ่งอุตสาหกรรมเครือข่ายมือถือในตอนน้ีมีความส าคัญ
เป็นอย่างมากโดยเฉพาะการท างานในรูปแบบ Work from Home และการเรียนออนไลน์ท าให้ค่าย เอไอเอส และดีแทคมี
รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายหรือ ARPU ลดลงจากไตรมาสสี่ของปี 2562 โดยเอไอเอสมีรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย 241 บาทต่อ
เดือน ลดลง 4.1%  ส่วนดีแทครายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย 258 บาท ลดลง 3.8% มีเพียงทรูมูฟเอชที่มีรายได้ต่อเลขหมายเติบโต
ข้ึน 1.9% หรือมีรายได้เฉลี่ยที่ 213 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน แม้จ านวนลูกค้าของผู้ให้บริการแต่ละรายลงลดลง แต่เอไอเอส 
และทรูมูฟ เอช มีการเติบโตของลูกค้าใหม่ในระบบรายเดือน ส่วนหน่ึงจากการลูกค้าค่ายอื่น และมาจากการเปลี่ยนการใช้
บริการรายเดือนเป็นเติมเงินของลูกค้าบางกลุ่ม จากความต้องการใช้งานดาต้ามือถือที่เพ่ิมข้ึน และการเติบโตของลูกค้าราย
เดือนมีผลให้รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของเอไอเอสมีการเติบโตของผู้ใช้งานรายเดือนสูงข้ึนตามมา (eukeik .ee, 2563)  
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 การประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จจะต้องอาศัยเครื่องมือทางการตลาดให้สอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ โดยเอ
ไอ เอไอเอสเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity Marketing) คือ หน่ึงในกลยุทธ์ที่ทุกธุรกิจใช้แข่งขัน
เพ่ือขยายฐานลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่าในการใช้ภาพลักษณ์ความสามารถของบุคคลที่มีชื่อเสียงในการน าเสนอสินค้า 
และเป็นตัวแทนของตราสินค้าในการถ่ายทอดเรื่องราวของผลิตภัณฑ์และบริการสามารถสร้างการรับรู้ที่มีต่อผู้บริโภครู้ให้เป็นที่
รู้จักอย่างรวดเร็ว (ประชาชาติธุรกิจ, 2561) จากการค้นคว้างานวิจัยในอดีตผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงประเด็น อิทธิพล
ของการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้เครือข่าย  AIS ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินธุรกิจเดียวกัน และเพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆสามารถน าผล
การศึกษาที่ได้จากการวิจัยในครั้งน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
   
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นกลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้
เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลกลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้

เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 การใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity Marketing )ที่ส่งผลต่อการรับคุณค่าตรา

สินค้า (Brand Equity) ของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 สมมติฐานที่ 2 การใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity Marketing ) ด้านความดึงดูดใจ ที่ส่งผล

ต่อการรับคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 สมมติฐานที่ 3 การใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity Marketing )ด้านความน่าไว้วางใจ                

ที่ส่งผลต่อการรับคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 สมมติฐานที่ 4 การใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity Marketing ) ด้านความเชี่ยวชาญ                 

ที่ส่งผลต่อการรับคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยอิทธิพลของการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า 
           ของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

 1. กลุ่มตัวอย่าง ส ารับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่เป็นเพศหญิง และเพศชาย อายุ18 ปีข้ึน
ไปผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง 
1. ความดึงดูดใจ 

2. ความน่าไว้ว่างใจ 

3. ความเชี่ยวชาญ 

(Shimp, 2003) 
 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า 
1. การรู้จักตราสินค้า 

2. การเชื่อมโยงตราสินค้า 

3. การรับรูคุ้ณภาพ 

4. ความภักดีต่อตราสินค้า 

 (Aaker, 1991) 
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และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ 0.5 ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบขนาดจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตรค านวณ Cochran, 
(1953) ในการแทนค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างจากขนาดกลุ่มตัวอย่าง 384 คน เพ่ือให้สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล
จึงใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีข้ันตอนในการสร้าง ดังน้ี   
 2.1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องในเรื่องก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย และใช้เป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2.2 การสร้างแบบสอบถามการตรวจสอบข้อมูลเน้ือหาของแบบสอบถามว่า มีความครอบคลุมวัตถุประสงค์

จากน้ันน าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2.3 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามคาแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ

ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จากน้ันปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2.4 น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบ (Pre-test) กับ กลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือโดยการหาค่าความ

เที่ยงหรือความเชื่อมั่นได้ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (1970, p.161) โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้ค่าความเที่ยงหรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามมากกว่า 0.7 ซึ่งถือ
ว่า แบบสอบถามน้ีมีความเชื่อถือได้สามารถน าไปเก็บข้อมูลได้จริง (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552, หน้า 144) 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยเชิงส ารวจ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยค าถาม
โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Check List) จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้เครือข่าย AIS 11 ข้อ 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเพ่ือวัดความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ ได้แก่ ด้านความ

ดึงดูดใจ ด้านความไว้วางใจ ด้านความเชี่ยวชาญ 12 ข้อ 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเพ่ือวัดการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคเครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร                

มีแบบสอบถามลักษณะเป็น Rating Scale จ านวน 16 ข้อ 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ มีค าถามลักษณะปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะเกี่ยวกับการใช้

บริการเครือข่าย AIS และน าความคิดเห็นมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีข้ึนต่อไป  
การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาค ส าหรับ

ประเด็น การใช้กลยุทธ์กาตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสี่ยงโดยรวมได้ค่าเท่ากับ 0.953 มีค่าเท่ากับ 0.941 โดยด้านความไว้วางใจมี
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.835 ความเชี่ยวชาญมีค่าเท่ากับ 0.802 ความดึงดูดใจ มีค่าเท่ากับ 0.824 การรู้จัก
ตราสินค้ามีค่าเท่ากับ 0.813 การเชื่อมโยงตราสินค้ามีค่าเท่ากับ 0.827 การรับรู้คุณภาพมีค่าเท่ากับ 0.820 และความภักดีต่อ
ตราสินค้าโดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.819 ทั้งสองกลุ่มตัวอย่างมีค่ามากกว่า 0.7 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามน้ีมีความเชื่อถือ 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่ใช้บริการเครือข่าย AIS กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
โดยใช้เวลาในการเก็บเป็นเวลา 2 เดือน ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 ซึ่งท าการเก็บข้อมูลจากการกรอก
แบบสอบถามทางออนไลน์ และแจกแบบสอบจากการโพสต์ลิงค์ของแบบสอบถามผ่าน Facebook Twitter ของ AIS และ
กลุ่มผู้ใช้งาน AIS  

 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
     4.1 สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบไปด้วย การหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
     4.2สถิติเชิงอ้างอิง ซึ่งประกอบด้วย Simple Regression และ Multiple Regression ใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือ

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร อิทธิพลของการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการ
รับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สรุปผลการวิจัย  

 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่าย AIS พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นโฆษณาที่มีลิซ่า (Black 
Pink) เป็นพรีเซ็นเตอร์มากที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชื่นชอบ ลิซ่า (Black Pink) ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้
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บริการเครือข่าย AIS คือ ครอบครัวซึ่งเหตุผลที่เลือกใช้บริการ คือ ความเร็วของการใช้ข้อมูลผ่านระบบ 4G/5G บริการที่
เลือกใช้ในปัจจุบัน คือ SIM 4G/5G  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยครั้งละ 300 - 499 บาทต่อเดือน โดยมีประสบการณ์ในการใช้บริการ
เครือข่าย AIS มากท่ีสุด 3 - 4 ปี  ช่วง 6 เดือน เห็นสื่อโฆษณา AIS 5G (The Future is Yours) ช่องทางในการรับข่าวสารผ่าน
ช่องทาง TV มากที่สุด และมีความถ่ีที่ท่านเห็นโฆษณาของ AIS 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์ ตารางที่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของข้อมูลเก่ียวกับการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ 

 2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณตราสินค้า
ของผู้ใช้ เครือข่าย AIS โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในระดับค่าเฉลี่ย 4.13 เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านความ
น่าไว้วางใจช่วยเพ่ิมความน่าเชื่อถือในการใช้บริการ AIS มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในระดับค่าเฉลี่ย 4.17 ด้านความ
เชี่ยวชาญ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงน าเสนอสินค้า AIS  
มีผลต่อการใช้บริการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา รู้สึกเชื่อมั่นเมื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงแชร์ประสบการณ์ตรงของ
ตนเองในการใช้ AIS มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงที่สอดคล้องกับสินค้าท าให้มีความมั่นใจ เช่น 
ลิซ่า มีภาพลักษณ์ และบุคลิกที่ทันสมัยสอดคล้องกับ AIS 5G คลื่นที่เร็วที่สุดในยุคดิจิทัล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากใน
ระดับค่าเฉลี่ย 4.08 และการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงน าเสนอสินค้า AIS มีผลต่อการใช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมา 4.07  

 3. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
การรู้จักตราสินค้าโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดในระดับค่าเฉลี่ย 4.17  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน การรู้จักตรา
สินค้า AIS เป็นอย่างดีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ในระดับค่าเฉลี่ย 4.21 การเชื่อมโยงตราสินค้าโดยรวมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ในระดับค่าเฉลี่ย 4.06 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านรู้สึกคุ้นเคยกับตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ AIS มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในระดับค่าเฉลี่ย 4.10 ด้านการรับรู้คุณภาพมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4.06 และการมี
ความรู้สึกเชื่อมั่นว่าเครือข่ายสัญญาณ AIS ครอบคลุม 4.09 และ ด้านความภักดีต่อตราสินค้ามีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ในระดับค่าเฉลี่ย 3.98 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า หากมีคนแนะน าให้ใช้บริการเครือข่ายอื่นจะปฏิเสธและไม่
สนใจ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในระดับค่าเฉลี่ย 4.03  

 จากการศึกษาข้อเสนอแนะ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีข้อเสนอแนะว่าอยากให้มีโปรโมชั่นให้มากข้ึน เพราะว่า
เป็นลูกค้า AIS ที่ใช้บริการมานานมากๆ และเคยได้สิทธิพิเศษจากโปรลับในราคา 250 บาทต่อเดือน  

 ผลการทดสอบสมมติฐานการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง ส่งผลต่อการรับคุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้
เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายของการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงในภาพรวมส่งผลต่อ 
 การรับรูคุ้ณค่าตราสินค้าของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปรอิสระ B SE Beta t Sig 

ค่าคงที่ (Constant) 1.53 0.17  9.17* .000 

การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ 0.61 0.04 .609 15.31* .000 

R2 = .371, adjusted R2 = 0.369, F = 234.25, p < .05 
  
 จากการวิเคราะห์ พบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นผลมากจาก
การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 37.10 ที่เหลืออีกร้อยละ 62.90 เป็นผลจากปัจจัยอื่นที่ไม่ได้น ามา                  
พิจารณาจากค่า Sig. = 0.000 ซึ่งต่ ากว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 สามารถอธิบายได้ว่า สมมติฐานที่ 1 การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง
เป็นพรีเซ็นเตอร์ในภาพรวมมีอธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.609 กล่าวคือ ถ้าการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง              
มีผลมากข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าขของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึน 0.609 
หน่วย  
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ การใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มชีื่อเสียง ความไว้วางใจ     
 ความเชี่ยวชาญ และความดึงดึงดูดใจที่ส่งผลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสินค้าของใช้เครือข่าย AIS ในเขต  
 กรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปรอิสระ B SE Beta t Sig 
ค่าคงที่ (Constant) 1.55 0.17  9.27* .000 
ความน่าไว้วางใจ 0.24 0.05 .287 5.23* .000 
ความเชี่ยวชาญ 0.29 0.05 .294 5.15* .000 
ความดึงดูดใจ 0.11 0.04 .129 2.60* .010 

R2 = .380, adjusted R2 = 0.375, F = 80.76, p < .05 
 
 จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เป็นผลมาจากการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ ซึ่งได้แก่ ความน่าไว้วางใจ ความเชี่ยวชาญ และความดึงดูดใจ คิดเป็น
ร้อยละ 37.50 ที่เหลืออีกร้อยละ 62.50 เป็นผลมาจากปัจจัยอื่นที่ไม่ได้น ามาพิจารณา 

 จากการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 ความน่าไว้วางใจของการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่า
ตราสินค้าของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่า Sig ที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 
0.05 สามารถอธิบายได้ว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมีค่าเท่ากับ 0.287 กล่าวคือ เมื่อการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง ด้านความ                
น่าไว้วางใจ เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึน 
0.287 หน่วย 

 จากการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 3 ความเชี่ยวชาญของการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่า
ตราสินค้าของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยค่า Sig ที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 
สามารถอธิบายได้ว่าค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย มีค่าเท่ากับ 0.294 กล่าวคือ เมื่อการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง ด้านความเชี่ยวชาญ 
เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึน 0.294 หน่วย 

  จากการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 4 ความดึงดูดใจของบุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า
ของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยค่า Sig ที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 สามารถ
อธิบายได้ว่าค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย มีค่าเท่ากับ 0.129 กล่าวคือ ความดึงดูดใจของการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง กล่าวคือ                
เมื่อการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงด้านความดึงดูดใจ เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของของผู้ใช้เครอืข่าย AIS 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึน 0.129 หน่วย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 1. การศึกษาความคิดเห็นของการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ส่งผลต่อการรับคุณค่าตราสินค้าของ
ผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์รับรองสินค้าสามารถช่วยเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ ท าให้ผู้บริโภคมั่นใจต่อการใช้บริการ AIS และภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีชื่อเสียงท าให้ตราสินค้ามีความ
น่าเชื่อถือเพราะเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็น สอดคล้องกับแนวคิดของ Shrimp (2010) โดยความเป็นมืออาชีพท าให้ระดับความ
น่าเชื่อถือเพ่ิมข้ึน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคท าให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในสินค้า สอดคล้องกับงานวิจัย ของ W. Wang,  
Y. Wang & Liu (2016) ความไว้ใจของลูกค้าที่เกิดจากความสัมพันธ์อันน้ีที่มีต่อผู้ขายสินค้าในไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นความ
น่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ ความภักดีต่อต่อแบรนด์ การบอกต่อจากคนรอบข้างรวมถึงคุณภาพการให้บริการ จะส่งผลในเชิงบวก
ต่อความไว้วางใจของลูกค้า เมื่อลูกค้าเกิดความไว้วางใจ แล้วย่อมก่อให้เกิดความผูกพัน และความภักดีต่อแบรนด์ 

 2. จากศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร การรู้จักตราสินค้าเป็น
อย่างดีเกิดจากตราสินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ และจดจ าได้ง่ายท าให้นึกถึงตราสินค้าได้อย่างรวดเร็วจากการเห็นพรีเซ็นเตอร์
โฆษณาสินค้าผ่านสื่อต่างๆท าให้ผู้บริโภครู้สึกประทับใจ และมีความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวพรีเซ็นเตอร์จึงกลับมาใช้บริการซ้ า                       
เมื่อมีโอกาส สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงสนับสนุนตราสินค้าของ OPPO ที่ส่งผลต่อการ
ความต้ังใจซื้อ ของ หลิว เหยียน (2561) กล่าวว่า การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงสนับสนุนตราสินค้าส่งผลต่อความต้ังใจซื้อ เน่ืองจาก
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ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความเชื่อถือกับข้อมูลที่ได้จากกลุ่มดารา หรือคนดังเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่รับเป็นข้อมูล
จริงจากผู้ใช้ หรือจากผู้เชี่ยวชาญ (Expertise) ท าให้ระดับของผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องคุณค่า                 
ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการต้ังใจซื้อเครือข่ายโทรศัพท์ระบบ 3G ของ AIS ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ณัฐวิภา พรภักดี               
เทวะนุกูล (2555) พบว่าความสัมพันธ์ของการรู้จักตราสินค้า และความสัมพันธ์ของคุณค่าของตราสินค้ากับความต้ังใจเลือกซื้อ
โทรศัพท์ และความสัมพันธ์ของคุณค่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตราสินค้า มีผลต่อความต้ังใจเลือกซื้อเครือข่ายโทรศัพท์
ระบบ 3G ของ AIS 

 3. จากการศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้
เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงสนับสนุนตราสินค้าของ 
OPPO ที่ส่งผลต่อการความต้ังใจซื้อ ของ หลิว เหยียน (2561) กล่าวว่า การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงสนับสนุนตราสินค้าส่งผลต่อ
ความต้ังใจซื้อ เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความเชื่อถือกับข้อมูลที่ได้จากกลุ่มดารา หรือคนดังเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อมั่นว่า
ข้อมูลที่รับเป็นข้อมูลจริงจากผู้ใช้ หรือจากผู้เชี่ยวชาญ (Expertise) ท าให้ระดับของผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ภัสสรนันท์ เอนกธรรมกุล (2554) กล่าวว่า การใช้คนดังเป็นผู้รับรองสินค้า สามารถกระตุ้นและเรียกร้องความ
สนใจได้ เน่ืองจากผู้บริโภคชื่นชอบและสนใจการเห็นดาราในโฆษณาจะท าให้คนดูต้ังใจดูคิดตามอย่างสนใจจากผู้บริโภคทั้งน้ี
เป็นเพราะผู้บริโภครู้สึกว่าการใช้คนดังดึงดูดใจท าให้ผู้บริโภคคุ้นเคยในตราสินค้าสามารถสะท้อนคุณค่าของตราสินค้าออกมา
ได้อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้า 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
 1.1 ควรน าความคิดเห็นของผู้บริโภคมาปรับใช้ และพัฒนาให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ในอนาคตให้เหมาะสม และตอบ

โจทย์กลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มเพ่ือให้ผลการศึกษาในครั้งน้ี ความคิดเห็นของบุคคลที่มีชื่อเสียงจะส่งผลต่อการรับรู้ และ
ความมั่นใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ดังน้ันผู้ประกอบการควรเลือกพรีเซ็นเตอร์ที่สอดคล้องกับแบรนด์ของตนเพ่ือกระตุ้นให้
ผู้บริโภคเข้าใจ 

 1.2 เน่ืองจากอุตสาหกรรมมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงการวางแผนการตลาด หรือปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด 
เพ่ือให้ทันต่อคู่แข่งขันรายอื่นใน ด้านการตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง และด้านคุณค่าตราสินค้าให้มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน  

 1.3 เพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน สามารถน างานวิจัยในครั้งน้ีไปใช้ศึกษาเป็นแนวทางใน
การวางแผนการตลาด หรือปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด ผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง และด้านคุณค่าตราสินค้าให้มีคุณภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1 ควรเพ่ิมการศึกษากลุ่มประชากรในแต่ละพ้ืนที่ให้มีความหลากหลายข้ึน เช่นช่วงอายุ ของกลุ่มประชากร 

และเพ่ิมภูมิภาคอื่นๆในการส ารวจความคิดเห็นให้คลอบคลุม และน าผลลัพธ์ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องตรงตามความ
ต้องของผู้บริโภคเพ่ือเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งต่อไป และน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับคู่แข่งทางการตลาดที่ใช้กลยุทธ์
เดียวกัน 

  2.2 เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษา อิทธิพลของการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ส่งผล
ต่อการรับคุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ส ารวจข้อมูลในเวลาที่ค่อนข้างจ ากัด 
เน่ืองจาก AIS ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลภายในของลูกค้าได้ ในนาคตหากมีการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องควรมีการศึกษาข้อมูล
ในประเภทอื่นๆ เพ่ิมเติม 
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและวิเคราะห์ทางด้านการเงินของการ
ลงทุนติดต้ังแขนกลอัตโนมัติส าหรับงานตรวจสอบจุดวิกฤติของเครื่องยนต์ของบริษัท เอเอ จ ากัด โดยการศึกษาใช้ข้อมูลปฐม
ภูมิที่ได้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยข้อมูลทั้งหมดถูกน ามาวิเคราะห์เชิงพรรณนาและปริมาณ เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับค่าแล้ว ดัชนีความสามารถในการท าก าไรและ
การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน การเปรียบเทียบด้านเทคนิคทางผู้ศึกษาได้ท าการหารือกับผู้จัดการแผนกการประกอบงานข้ัน
สุดท้ายและแผนกจัดซื้อเพ่ือก าหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของบริษัทผู้รับเหมามีทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบและให้แต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการประเมิน ผลการศึกษา พบว่า 
 แผนกการประกอบงานข้ันสุดท้ายได้ท าการเลือกบริษัท เจอแรงการ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด  เน่ืองจากมีคะแนนการ
ประเมินที่สูงสุด พร้อมทั้งเลือกใช้แขนกลอัตโนมัติรุ่นUNIVERSAL ROBOT UR10e และกล้องระบบตรวจสอบด้วยสายตารุ่น
KEYENCE CV-H500C เป็นเครื่องมือส าหรับงานตรวจสอบจุดวิกฤติของเครื่องยนต์ ผลการศึกษาทางด้านการเงินที่อายุ
โครงการลงทุน10 ปี ท่ีอัตราคิดลดร้อยละ 9.20 พบว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุนเน่ืองจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 
4,456,274 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับร้อยละ 24.66 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการที่มีการปรับค่าแล้ว
เท่ากับร้อยละ 16.16 และดัชนีความสามารถในการท าก าไรเท่ากับ 1.85 เท่า สรุปได้ว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน 
และด้านการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนพบว่าผลตอบแทนลดลงได้ร้อยละ 37.84 ต้นทุนในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนได้ร้อยละ 
211.60 และต้นทุนการลงทุนสามารถเพ่ิมข้ึนได้ร้อยละ 84.47 สรุปได้ว่าโครงการลงทุนมีความเสี่ยงต่ า 
 
ค าส าคัญ: งานตรวจสอบจุดวิกฤติ; แขนกลอัตโนมัติ; กล้องระบบตรวจสอบด้วยสายตา 
 
*ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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ABSTRACT 

 
 The objectives of the study were to explore the technical feasibility and to examine investment 

analysis of installing automatic robot arm for critical control point of the engine of AA company limited. 
The study was examined through primary data analysis from participant observation and in-depth interview. 
For secondary data analysis, it was examined from academic papers of both public and private sectors. All 
data were analyzed through descriptive analytics and quantitative analysis.  The analytical financial tools 
used were Net Present Value (NPV) , Internal Rate of Return ( IRR) , Modified Internal Rate of Return (MIRR) , 
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Profitability Index (PI), and Switching Value Test (SVT). According to the technical comparison, the researcher 
had a discussion with the manager of the final assembly line department and the procurement department 
in order to set the criteria of efficiency assessment of the contractor companies.  As a result, there are 4 
criteria that were set. The related sectors evaluated the technical comparison followed the criteria.  

 The results of the study revealed that the final assembly line department chose GERENGA 
(Thailand)  Co. , Ltd.  because the assessment score of the company was the highest.  The automatic robot 
arm model UNIVERSAL ROBOT UR1 0 e and the vision- inspection robotic systems camera model KEYENCE 
CV-H500C were selected as an equipment for critical control point of the engine. According to the financial 
analysis of 10-year project life period with the discount rate at 9.20 percent, it showed that the project was 
worth the investment because the NPV was 4,456,274 Baht. The IRR was 24.66 percent. The MIRR was 16.16 
percent.  The PI was 1.85. Thus, it could claim that the project was worth the investment.  For the SVT, it 
indicated that the revenue could be down at 3 7 . 8 4  percent, the operating cost could be up to 211 . 6 0 
percent, and the investment cost could be up to 84.47 percent. It could be concluded that the project risk 
was very low. 
 
Keywords: Critical Control Points; Automatic Robot Arm; Vision-Inspection Robotic Systems Camera 

 
บทน า 

 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนนับเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจสามารถสร้างรายได้               
การจ้างงาน การลงทุน การส่งออก การเพ่ิมมูลค่าทางการค้าและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่าง
ต่อเน่ือง เน่ืองจากปัจจัยหลายอย่างภายในประเทศเอื้ออ านวยต่อการเติบโต ทั้งในด้านความต้องการภายในและภายนอก
ประเทศ อัตราภาษี วัตถุดิบ ท าเลที่ต้ังของภาคการผลิต การขนส่งและค่าจ้างแรงงาน รวมทั้งการสนับสนุนทางด้านนโยบาย
ของภาครัฐอาทิเช่น ส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ การให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี (Free zone) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่มาพัฒนาเครื่องจักรและระบบการผลิตให้ทันสมัย เป็นต้น และการขยายการลงทุนภาคเอกชนที่มีมาอย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
ประเทศไทยมุ่งสู่ฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง บริษัท เอเอ จ ากัด เป็นหน่ึงในผู้ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิต
รถยนต์ได้ก่อต้ังข้ึน ในปี พ.ศ.2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวางมาตรฐานการผลิตรถยนต์ด้วยการยึดมั่นมาตรฐานคุณภาพใน
ระดับสากล และส่งมอบรถยนต์คุณภาพ ที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดออกสู่ท้องตลาด ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2541 เริ่มต้น
สายการผลิตที่จังหวัดระยอง ซึ่งสายการผลิตสามารถรองรับการผลิตรถยนต์ประเภทรถยนต์กระบะขนาดหน่ึงตัน (Pick up) 
รถยนต์น่ังโดยสาร (Passenger car) และรถยนต์น่ังอเนกประสงค์ (sport utility vehicle) เพ่ือจัดจ าหน่ายทั้งในประเทศและ
ส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆกว่า120 ประเทศทั่วโลก การผลิตรถยนต์ของบริษัท เอเอ จ ากัด มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนและมีอัตราการ
เติบโตของปริมาณการผลิตรถยนต์เฉลี่ยย้อนหลัง 8 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2562 ในอัตราร้อยละ 3.15 ต่อปี (อดิศร , 
2563, ตุลาคม 8) ในส่วนของต้นทุนแรงงานในการด าเนินงานการผลิตรถยนต์มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองและมีอัตรา
การเติบโตของต้นทุนแรงงานในการด าเนินงานการผลิตรถยนต์เฉลี่ยย้อนหลัง 8 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2562 ในอัตรา
ร้อยละ 8.21 ต่อปี (ศราวุธ, 2563, ตุลาคม 15) ซึ่งจะเห็นได้ว่าต้นทุนแรงงานในการด าเนินงานการผลิตรถยนต์มีแนวโน้มการ
ปรับตัวเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยมาต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเพ่ิมมากกว่าปริมาณการผลิตรถยนต์แต่ละปี ส่งผลให้ก าไรของ
บริษัทลดลงเน่ืองมาจากไม่สามารถปรับราคาของผลิตภัณฑ์ให้สูงข้ึนได้ตามต้นทุนแรงงานในการด าเนินงานการผลิตรถยนต์ที่
เพ่ิมสูงข้ึนทุกปี ดังน้ันทางผู้บริหารจึงเกิดแนวคิดในการลดต้นทุนแรงงานในการด าเนินงานการผลิตรถยนต์เพ่ือคงราคาของ
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในท้องตลาดได้ ทางผู้บริหารของบริษัท เอเอ จ ากัด มีนโยบายให้ผู้จัดการในแต่ละแผนก 
ท าการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโดยการคิดหาวิธีลดต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดต้นทุนในการ
ผลิต การลดการท างานล่วงเวลาและรวมถึงความต้องการพัฒนาโดยให้ทุกแผนกภายในบริษัทน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆมาใช้ควบคู่กับกระบวนการผลิตและในปีพ.ศ.2563 ได้เล็งเห็นจุดที่ส าคัญในกระบวนการประกอบรถยนต์ข้ันสุดท้าย 
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ส าหรับงานตรวจสอบจุดวิกฤติของสายพานการผลิตเครื่องยนต์โดยการน าเทคโนโลยีแขนกลอัตโนมัติมาใช้เพ่ือทดแทน
แรงงานคน   

 อย่างไรก็ตาม งานตรวจสอบจุดวิกฤติของสายพานการผลิตเครื่องยนต์มีพนักงานท างานจ านวน 2 คน มีการท างาน
ตลอด 24 ชั่วโมง และได้มีการแบ่งการท างานออกเป็น 2 กะต่อวัน โดยพนักงานที่ท างานจุดน้ีต้องอาศัยคนที่มีฝีมือและทักษะ
ความช านาญเป็นอย่างสูง เน่ืองมาจากความซับซ้อนของเครื่องยนต์กับระบบท่อน้ าหล่อเย็นที่มีจ านวน 27 รุ่นส าหรับการ
ตรวจสอบซึ่งการใช้แรงงานคนส าหรับงานตรวจสอบจุดวิกฤติของสายพานการผลิตเครื่องยนต์ในปัจจุบันมีต้นทุนในส่วนของ
ค่าจ้างพนักงานที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพนักงานปฏิบัติการส่วนอื่นๆ  

 จากแนวโน้มของอัตราค่าจ้างพนักงานที่มีการปรับตัวข้ันต่ าร้อยละ 5 ต่อปี และเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ มาต้ังแต่อดีต
จนถึงในปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2565 ทางบริษัทจะมีเครื่องยนต์เพ่ิมเข้ามาอีก 2 รุ่น ส าหรับตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคในด้านสมรรถนะของเครื่องยนต์เกิดความซับซ้อนของเครื่องยนต์กับระบบท่อน้ าหล่อเย็น เพ่ิมจ านวนมากข้ึนจาก 27 
รุ่นเป็น 34 รุ่น ทางบริษัทมีแผนที่จะต้องเพ่ิมพนักงานตรวจสอบจุดวิกฤติของสายพานการผลิตเครื่องยนต์จาก 2 คน เป็น 4 
คน เน่ืองมาจากความซับซ้อนของเครื่องยนต์กับระบบท่อน้ าหล่อเย็นที่เพ่ิมจ านวนเป็น 34 รุ่น และเป็นการลดความเสี่ยงการ
ตรวจสอบผิดพลาดโดยเกิดจากความผิดพลาดของคน (Human Error) ข้ึนได้ แต่การเพ่ิมพนักงานท างานจ านวน 2 คนจะ
ส่งผลให้ต้นทุนแรงงานในการด าเนินงานการผลิตรถยนต์เพ่ิมสูงข้ึนด้วย  ดังน้ันในปีพ.ศ.2563 ทางผู้บริหารของบริษัท เอเอ 
จ ากัด ได้มีการให้ศึกษาแขนกลอัตโนมัติส าหรับตรวจสอบงานจุดวิกฤติของสายพานการผลิตเครื่องยนต์ ส าหรับการใช้
เครื่องจักรเพ่ือทดแทนแรงงานคนดังกล่าว  

           
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคของการลงทุนติดต้ังแขนกลอัตโนมัติส าหรับงานตรวจสอบจุดวิกฤติของ
เครื่องยนต์ 
 2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินของการลงทุนติดต้ังแขนกลอัตโนมัติส าหรับงานตรวจสอบจุดวิกฤติของ
เครื่องยนต์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนแขนกลอัตโนมัติในกระบวนการประกอบข้ันสุดท้าย 
          บริษัทเอเอ จ ากัด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนแขนกลอัตโนมัติในกระบวนการประกอบข้ันสุดท้ายของ
บริษัทเอเอ จ ากัด ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังน้ี 

 1. ผู้ให้ข้อมูล 
 บุคคลกรฝ่ายต่างๆ ระดับผู้จัดการของบริษัท เอเอ จ ากัด ประกอบด้วย ฝ่ายการผลิต ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตยาน
ยนต์และติดต้ังสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายซ่อมบ ารุง ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวิจัยและพัฒนารถยนต์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ฝ่ายดูแลผลิตภัณฑ์และดูแลขอเรียกร้องจากลูกค้า และฝ่ายการเงิน โดยมีวิธีการเลือกบุคลากรแบบ
เฉพาะเจาะจง ดังน้ันก่อนการเก็บข้อมูลจริง ผู้วิจัยได้ทดลองเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการศึกษา
เทคโนโลยีในปัจจุบัน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลวิจัย 
  2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 แบบฟอร์มการประเมินผู้รับเหมา ใช้ส าหรับการศึกษาด้านเทคนิคโดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ซึ่งใน
แบบฟอร์มประเมินประกอบด้วยข้อค าถาม 4 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 1: ความรับผิดชอบของผู้บริหาร มีจ านวน
รายการประเมิน 4 รายการ คะแนนเต็ม 20 คะแนน ให้ผู้จัดการแผนกการประกอบงานข้ันสุดท้ายเป็นผู้ประเมิน องค์ประกอบ
ที่ 2: เทคนิค / อื่น ๆ มีจ านวนรายการประเมิน 7 รายการ คะแนนเต็ม 35 คะแนน ให้ผู้จัดการแผนกซ่อมบ ารุงเป็นผู้ประเมิน 
องค์ประกอบที่ 3: ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีจ านวนรายการประเมิน 2 รายการ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ให้ผู้จัดการ
แผนกจัดซื้อเป็นผู้ประเมิน และองค์ประกอบที่ 4: การบริหารความเสี่ยง มีจ านวนรายการประเมิน 5 รายการ คะแนนเต็ม 25 
คะแนน ให้ผู้จัดการแผนกการเงินเป็นผู้ประเมิน จากการประเมินองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน จะมีคะแนนรวมเท่ากับ 90 คะแนน 
โดยแบบฟอร์มการประเมินน้ีได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากผู้จัดการของบริษัท เอเอ จ ากัด  
  2.2 แบบฟอร์มสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง เพ่ือที่จะสามารถควบคุมหัวข้อและขอบเขตการสนทนาได้ ซึ่งใน
แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับด้านเทคนิคของหุ่นยนต์และแขนกลอัตโนมัติ นโยบายการลดต้นทุน การผลิต 
ปริมาณการผลิตแต่ละปี และต้นทุนต่างๆใช้ในการผลิต โดยแบบฟอร์มสัมภาษณ์น้ีได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากผู้จัดการ
ของบริษัท เอเอ จ ากัดและอาจารย์ที่ปรึกษา 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการสัมภาษณ์ข้อมูลแบบเจาะลึก 

(Indepth Interview) ในลักษณะแบบตัวต่อตัวและการสนทนาแบบกลุ่มจากฝ่ายการผลิต ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตยานยนต์
และติดต้ังสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายซ่อมบ ารุง ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวิจัยและพัฒนารถยนต์
ส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ฝ่ายดูแลผลิตภัณฑ์และดูแลขอเรียกร้องจากลูกค้า ฝ่ายการเงิน ของบริษัท เอเอ จ ากัด โดยใช้ระยะเวลา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งน้ี ด าเนินการระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 3.2 จากการทบทวนวรรณกรรม รวบรวมข้อมูลจากงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการต่างๆ 
รวมถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทีไ่ด้ท าการรวบรวมวิเคราะห์ไว้แล้วเพ่ือให้ทราบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องใน
การศึกษาในครั้งน้ี รวมทั้งมีการรวบรวมข้อมูลจากภายในส่วนงานต่างๆ ในบริษัท เอเอ จ ากัดซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลด้านการ
ผลิตจากฝ่ายการผลิต ข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายและสวัสดิการของพนักงานปฏิบัติการจากฝ่ายการเงิน ต้นทุนด้านราคาของแขน
กลอัตโนมัติจากฝ่ายจัดซื้อ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงของแขนกลอัตโนมัติจากฝ่ายการเงินและซ่ อมบ ารุง โดยใช้
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งน้ี ด าเนินการระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2564 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 4.1 การวิเคราะห์ด้านเทคนิค เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนติดต้ังแขนกลอัตโนมัติส าหรับงาน
ตรวจสอบจุดวิกฤติของเครื่องยนต์ในกระบวนการประกอบรถยนต์ข้ันสุดท้าย เพ่ือทดแทนแรงงานคนซึ่งจะท าการเปรียบเทียบ
ต้นทุนการลงทุนแขนกลอัตโนมัติที่บริษัทจะต้องลงทุนเพ่ิมกับต้นทุนค่าแรงงานของพนักงานที่บริษัทสามารถประหยัดได้ใน
ระยะยาว ความเหมาะสมของรูปแบบการวางต าแหน่งของแขนกลอัตโนมัติ และการเปรียบเทียบกระบวนการก่อนหน้าและ
หลังท าการติดต้ังแขนกลอัตโนมัติภายในแผนกประกอบข้ันสุดท้ายของบริษัท เอเอ จ ากัด  

 4.2 การวิเคราะห์ด้านการเงิน เป็นการน าเครื่องมือวัดความคุ้มค่าท่ีมีการปรับมูลค่าเงินตามเวลามาเป็นเกณฑ์
ที่ใช้ในการตัดสินใจ ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ(Net Present Value: NPV) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate 
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of Return: IRR)อัตราผลตอบแทนภายในโครงการที่ปรับค่าแล้ว(Modify Internal Rate of Return: MIRR)ดัชนีความสามารถ
ในการท าก าไร (Profitability : PI) และการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนของโครงการ (Switching Value Test: SVT) เพ่ือวัด
ความคุ้มค่าของโครงการลงทุนและท าการวิเคราะห์ความสามารถในการรับความเปลี่ยนแปลงของโครงการ (Prest, A.R, and 
Turvey, R., 1965) 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1.ผลการวิจัยทางด้านเทคนิคของโครงการ ทางผู้วิจัยได้ท าการหารือกับผู้จัดการแผนกการประกอบงานข้ัน
สุดท้ายและแผนกจัดซื้อเพ่ือก าหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของบริษัทผู้รับเหมาในการติดต้ังแขนกลอัตโนมัติส าหรับ
งานตรวจสอบจุดวิกฤติของสายพานผลิตเครื่องยนต์ในกระบวนการประกอบข้ันสุดท้ายซึ่งมีทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ และขอให้
ผู้จัดการแต่ละหน่วยงานที่เก่ียวข้องท าการประเมินโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

    1.1 องค์ประกอบที่ 1: ความรับผิดชอบของผู้บริหาร มีจ านวนรายการประเมิน 4 รายการ คะแนนเต็ม 20 
คะแนน ให้ผู้จัดการแผนกการประกอบงานข้ันสุดท้ายเป็นผู้ประเมิน  

     1.2 องค์ประกอบที่ 2: เทคนิค / อื่น ๆ มีจ านวนรายการประเมิน 7 รายการ คะแนนเต็ม 35 คะแนน ให้
ผู้จัดการแผนกซ่อมบ ารุงเป็นผู้ประเมิน  

     1.3 องค์ประกอบที่ 3: ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีจ านวนรายการประเมิน 2 รายการ คะแนนเต็ม 10 
คะแนน ให้ผู้จัดการแผนกจัดซื้อเป็นผู้ประเมิน และ 

    1.4 องค์ประกอบที่ 4:การบริหารความเสี่ยง มีจ านวนรายการประเมิน 5 รายการ คะแนนเต็ม 25 คะแนน ให้
ผู้จัดการแผนกการเงินเป็นผู้ประเมิน                    

      จากการประเมินองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน จะมีคะแนนรวมเท่ากับ 90 คะแนนและมีเกณฑ์การให้คะแนน  
1-5 คะแนน โดยเริ่มจากดีน้อยที่สุด – ดีมากที่สุดเพ่ือเป็นมาตรฐานการให้คะแนนของแต่ละบริษัทผู้รับเหมาส าหรับบริษัท
ผู้รับเหมาท่ีได้รับการคัดเลือกเพ่ือน ามาเปรียบเทียบจ านวน 5 บริษัท ประกอบไปด้วย บริษัท เซราไทย จ ากัด ,บริษัท เจอแรง
การ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ,บริษัท เลเวล วัน โรบอติคส์ แอนด์ คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ,บริษัท VISIA CO., LTD.   
และ บริษัท ทีเอชเค ริทึม (ไทยแลนด์) จ ากัด ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผู้รับเหมา 
 

รายการประเมิน บริษัทผู้รับเหมา 

องค์ประกอบ ผู้ประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

บริษัท  
เจอแรง

การ์ (ไทย
แลนด์) 
จ ากัด 

บริษัท 
เซรา
ไทย 

จ ากัด 

บริษัท เลเวล 
วัน โรบอติคส์ 

แอนด์ 
คอนโทรลส์ 

จ ากัด 

บริษัท 
VISIA 
CO., 
LTD. 

บริษัท ทีเอช
เค ริทึม 

(ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

1.ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหาร 

แผนกการ
ประกอบงานข้ัน

สุดท้าย 
20 20 20 20 20 20 

2.เทคนิค / อ่ืน ๆ แผนกซ่อมบ ารุง 35 28 18 24 21 21 
3.ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

แผนกจัดซื้อ 10 10 10 10 10 10 

4.การบริหารความเสี่ยง แผนกการเงิน 25 24 24 25 25 22 
รวม  90 82 72 79 76 73 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินการเปรียบเทียบผู้รับเหมาจึงได้ข้อสรุปว่าทางแผนกการประกอบงานข้ัน
สุดท้ายได้ท าการเลือก บริษัท เจอแรงการ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เน่ืองจากมีคะแนนการประเมินที่สูงสุด พร้อมทั้งยังมี
ประสบการณ์โครงการแขนกลอัตโนมัติมากมายในตลาดอุตสาหกรรมของประเทศไทย นอกจากน้ียังมีทีมงานด้านเทคนิคที่
สามารถสนับสนุนงานตรวจสอบจุดวิกฤติให้กับทางบริษัท เอเอ จ ากัด และทางแผนกการประกอบงานข้ันสุ ดท้ายได้ท าการ
เลือกใช้แขนกลอัตโนมัติรุ่น UNIVERSAL ROBOT UR10e เป็นแขนกลอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเหมาะส าหรับการท างานบนสถานี   การท างานจะไม่สร้างอันตรายให้แก่พนักงานที่ท างานอยู่
ใกล้ชิด และไม่จ าเป็นต้องติดต้ังแผ่นป้องกัน เพราะทันทีที่ตัวพนักงานกระทบกับเครื่องจักรแขนกลอัตโนมัติด้วยความแรงเกิน 
150 นิวตัน เครื่องจักรแขนกลอัตโนมัติจะหยุดท างานโดยอัตโนมัติ ยังพร้อมกับระบบการหมุนข้อมือแบบ 360 องศา ดังภาพ4 
แขนกลอัตโนมัติรุ่น UNIVERSAL ROBOT UR10e (e-Series from Universal Robots, 2020) เป็นการท างานร่วมกับระบบ
อัตโนมัติโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เน่ืองจากติดต้ังระบบตรวจจับแรงกระท าในตัว ซึ่งจะท าให้หยุดท างานโดยอัตโนมัติเมื่อมีสิ่ง
กีดขวาง และระบบอีโคส าหรับรองรับทุกการใช้งานโดยใช้แพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติที่มีความยืดหยุ่นอย่างมากสามารถติดต้ัง
ในพ้ืนที่จ ากัดและสามารถท างานได้หลากหลาย ระบบการท างานจะถูกควบคุมการท างานด้วยระบบไฟฟ้า โดยเคลื่อนไหวได้  
6 ทิศทาง มีความเร็วในการท างาน 1 เมตร/วินาที สามารถท างานร่วมกับข้ันตอนงานประกอบชิ้นส่วนแบบอัตโนมัติได้อย่างดี 
(กาญจนา ศิลาวราเวทย์ และตะวัน ภูรัต, 2563) 

 

 
ภาพ 2 แขนกลอัตโนมัติรุ่น UNIVERSAL ROBOT UR10e 
 

 ระบบตรวจสอบด้วยสายตา (Vision-Inspection Robotic Systems ) คือ ระบบที่ถูกออกแบบข้ึนมาเพ่ือที่จะใช้
ในการตรวจสอบคุณภาพการผลิต  เน่ืองจากระบบน้ีสามารถตรวจเช็คได้เที่ยงตรงและแม่นย ากว่าการใช้แรงงานคนตรวจสอบ
ความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ และมีความละเอียดแม่นย ากว่าสายตาของคน สามารถควบคุมคุณภาพได้สม่ าเสมอต่างจาก
สายตาของคนที่อาจมีความเหน่ือยล้า เป็นสาเหตุท าให้เกิดความผิดเพ้ียนได้ นอกจากน้ีระบบตรวจสอบด้วยสายตาน้ียัง
สามารถตรวจเช็คคุณภาพชิ้นงานได้ต้ังแต่ช่วงแรก ๆ ของกระบวนการผลิต ซึ่งบางกระบวนการแรงงานคนไม่สามารถเข้าไปใน
พ้ืนที่น้ัน ๆ ได้ ท าให้สามารถคัดแยกชิ้นงานที่เสียออกจากกระบวนการต้ังแต่แรก โดยไม่ต้องปล่อยให้เสร็จสิ้นกระบวนการถึง
จะมีการตรวจเช็ค เพราะถึงเวลาน้ันชิ้นงานมีมูลค่าท่ีสูงท าให้สูญเสียต้นทุนการผลิต ระบบตรวจสอบด้วยสายตาจะติดต้ังอยู่กับ
ปลายเครื่องจักรแขนกลอัตโนมัติซึ่งเรียกว่า Eye in Hand Robot จะเคลื่อนที่ไปยังต าแหน่งต่างๆ เพ่ือตรวจสอบชิ้นส่วนที่มี
รูปร่างซับซ้อน มีขนาดใหญ่ มีจุดที่ต้องการตรวจสอบหลายจุดโดยการควบคุมอัตโนมัติ การติดต้ังกล้องในต าแหน่งที่ปลายแขน
กลอัตโนมัติเพ่ือสั่งให้เคลื่อนที่ไปในต าแหน่งต่างๆ แบบทันเวลา โดยใช้กับงานการจัดต าแหน่งเพ่ือประกอบชิ้นงาน ในการ
ติดต้ังต้องมีการสอบเทียบต าแหน่งของชิ้นงานกับกล้องและต าแหน่งของแขนกลอัตโนมัติให้สอดคล้องกัน เพ่ือช่วยให้การใช้
งานกล้องและแขนกลอัตโนมัติท าได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพสามารถท างานได้อย่างยืดหยุ่น โดยทั่วไปการติดต้ังกล้องที่ปลาย
แขนของแขนกลอัตโนมัติต้องใช้ 2 มิติและ 3 มิติข้ึนอยู่กับลักษณะงานที่น าไปตรวจสอบดังภาพ 3 ทางแผนกการประกอบงาน
ข้ันสุดท้ายยังได้ท าการเลือก ยังเลือกใช้กล้องระบบตรวจสอบด้วยสายตา รุ่น KEYENCE CV-H500C เป็นกล้องถ่ายภาพสี  
5 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลความเร็วสูงดังภาพ6 (Vision Camera CV-X Series,2020) และยังเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายรูป
ส าหรับ “มองเห็น” เพ่ือที่จะใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของการผลิตเน่ืองจากมีความแม่นย าและเที่ยงตรงกว่าใช้แรงงานคน
ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดของชิ้นงาน สามารถท างานได้สม่ าเสมอและไม่มีความเหน่ือยล้าเหมือนกับคน ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่
ของความผิดพลาดจากประสิทธิภาพของกล้องระบบตรวจสอบด้วยสายตารุ่น KEYENCE CV-H500C สามารถน ามาประยุกต์ใช้
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กับงานตรวจสอบจุดวิกฤติของสายพานผลิตเครื่องยนต์ โดยสามารถตรวจสอบต าแหน่งของสายรัดท่อน้ าแยกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ ลักษณะที่ 1 สายรัดท่อน้ าได้ถูกปลดล็อคและรัดแน่นกับท่อน้ า และลักษณะที่ 2 สายรัดท่อน้ าไม่ได้ถูกปลดล็อคและ  
รัดแน่นกับท่อน้ า ดังภาพ 5 

 
 
ภาพ 3 เซ็นเซอร์ที่ติดต้ังส าหรับการสแกนและตรวจสอบ 
 

 
 
ภาพ 4 กล้องระบบวิชั่นรุ่น KEYENCE CV-H500C  

 

         
 

ภาพ 5 สายรัดท่อน้ าถูกปลดล็อค และสายรัดท่อน้ าไม่ได้ถูกปลดล็อค (จากการศึกษา,2563) 
 

 2. ผลการวิจัยทางด้านการเงินของโครงการ 
 การลงทุนติดต้ังเครื่องจักรแขนกลอัตโนมัติส าหรับงานตรวจสอบจุดวิกฤติของเครื่องยนต์ในกระบวนการประกอบ

รถยนต์ข้ันสุดท้าย ของบริษัท เอเอ จ ากัด มีต้นทุนการลงทุน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสินทรัพย์ถาวร รวมเป็นเงินทั้งสิ้นใน
ส่วนต้นทุนการลงทุนเท่ากับ 4,580,000 บาทประกอบไปด้วย ค่าแขนกลอัตโนมัติ ค่ากล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายใน
การติดต้ังและการขนส่ง  ค่าโครงสร้างและอุปกรณ์ ค่าโปรแกรมและการเชื่อมต่อกับระบบป้องกันความผิดพลาด โดยใช้
ระยะเวลาในการติดต้ังเครื่องจักร 6 เดือน และการประมาณการผลตอบแทนสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วน
ของค่าจ้างแรงงานต่อพนักงานเท่ากับ 25,000 บาทต่อเดือน ดังน้ันผลตอบแทนของโครงการในปีที่ 2 จะเท่ากับ 600,000  
บาทต่อปี และผลตอบแทนของโครงการในปีที่ 3 ถึงปีที่ 10 จะเท่ากับ 1,200,000 บาทต่อปี แต่เน่ืองจากในปีที่ 1 ท าการติดต้ัง
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เครื่องจักรแขนกลอัตโนมัติใช้ระยะเวลา 6 เดือน ท าให้การค านวณผลตอบแทนน้ันไม่ครบ 1 ปีเต็ม 2) ค่าสวัสดิการต่อพนักงาน
เท่ากับ 20,300 บาทต่อเดือน  ดังน้ันผลตอบแทนของโครงการในปีที่ 2 จะเท่ากับ 487,200 บาทต่อปี และผลตอบแทนของ
โครงการในปีที่ 3 ถึงปีที่ 10 จะเท่ากับ 974,400 บาทต่อปี แต่เน่ืองจากในปีที่ 1 ท าการติดต้ังเครื่องจักรแขนกลอัตโนมัติใช้
ระยะเวลา 6 เดือน ท าให้การค านวณผลตอบแทนน้ันไม่ครบ 1 ปีเต็ม และต้นทุนในด าเนินงานระหว่างอายุโครงการเท่ากับ 
373,353 บาทต่อปี   

 ก าหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม ค านวณได้จากค่าต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of 
Capital: WACC) เน่ืองจากโครงการมีการจัดหาเงินทุนส่วนหน่ึงมาจากการกู้ยืม และอีกส่วนหน่ึงเป็นเงินลงทุนของเจ้าของ 
ดังน้ันต้นทุนของเงินทุนแต่ละแหล่งย่อมมีต้นทุนไม่เท่ากัน เพราะฉะน้ันต้องมีการเฉลี่ยต้นทุนเงินทั้งหมด โดยใช้วิธีเฉลี่ยถ่วง
ถ่วงน้ าหนักต้นทุนของเงินทุน โครงการจัดหาแหล่งเงินลงทุนมาจาก 2 แหล่งดังน้ี 1.เงินลงทุนจากส่วนของเจ้าของ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 48 ของเงินลงทุนในโครงการ โดยค านวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม ดังแสดงในงบแสดงฐานะทาง
การเงินของบริษัท เอเอ จ ากัด2.เงินลงทุนจากการกู้ยืม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52 ของเงินลงทุนในโครงการ โดยค านวณจาก
ส่วนของหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์รวม ดังแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทเอเอ จ ากัด การค านวณต้นทุนเงินทุนส่วน
ของเจ้าของ สามารถค านวณได้จากการอ้างอิงทฤษฎี (Capital Asset Pricing Model: CAPM) เริ่มจากอัตราผลตอบแทนที่ไม่
มีความเสี่ยง (Rf)  อ้างอิงค่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ 10 ปี มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1. 11 (US 
Treasury yields, 2020) อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ (Rm)  ก าหนดโดยใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาด
หลักทรัพย์นิวยอร์ก (Total Return Index)  ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนภาพรวมของผลตอบแทนในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
นิวยอร์ก เน่ืองจากบริษัท เอเอ จ ากัด ได้ใช้เงินทุนจากบริษัทแม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการ
ผลิตรถยนต์เพ่ือส่งออกจ าหน่ายทั่วโลก เพราะฉะน้ันค่า Rm จึงอ้างอิงจากผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ซึ่งมี
อัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 10.88 ค่า beta ของหลักทรัพย์ (β)  อ้างอิงจากค่า
เบต้าของบริษัท เอเอ จ ากัด ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก  และเป็นบริษัทที่มีการด าเนินธุรกิจประเภทยานยนต์ 
พบว่า มีค่าเบต้าเท่ากับ 1.25 (ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก, 2563)  ดังน้ันต้นทุนในส่วนของเจ้าของ (Ke) สามารถค านวณจาก
สมการ CAPM โดยอ้างอิงจากตัวแปรต่างๆ ที่กล่าวมาเบื้องต้น  มีค่าเท่ากับร้อยละ 13.32  ส าหรับการค านวณต้นทุนเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักสามารถค านวณได้จากสมการ WACC = ( We x Ke ) + [ Wd x Kd x (1-Tax) ] และได้ผลลัพธ์ต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก (WACC) มีค่าเท่ากับร้อยละ 9.20 

 การค านวณค่าของเครื่องมือทางการเงินที่ใช้วัดความคุ้มค่าของโครงการลงทุนจะสามารถค านวณได้ดังต่อไปน้ี 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับ 4,456,274 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเท่ากับร้อยละ 24.66 และ
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับค่าแล้วเท่ากับร้อยละ 16.16 และดัชนีความสามารถในการท าก าไรเท่ากับ 
1.85 เท่า จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินพบว่าโครงการน้ีมีความคุ้มค่าในการลงทุน เน่ืองจากมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของโครงการมีค่ามากกว่าศูนย์ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการและอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับ
ค่าแล้วมีค่ามากกว่าต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของโครงการ ดัชนีความสามารถในการท าก าไรมีค่ามากกว่าหน่ึง สามารถ
แสดงดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 สรุปผลค่าของตัวชี้วัดความคุ้มค่าทางด้านการเงินและการตัดสินใจของโครงการ 
 
ตัวชี้วัด ค่าที่ได้จากการค านวณ หลักเกณฑ์การตัดสินใจ การตัดสินใจ 
NPV 4,456,274 บาท NPV     0 ลงทุน 
IRR ร้อยละ 24.66 ต่อปี IRR     WACC ลงทุน 
MIRR ร้อยละ 16.16 ต่อปี MIRR     WACC ลงทุน 
PI 1.85 เท่า PI     1 ลงทุน 

 
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนติดต้ังแขนกลอัตโนมัติส าหรับงานตรวจสอบจุดวิกฤติของเครื่องยนต์ใน

กระบวนการประกอบรถยนต์ข้ันสุดท้ายของบริษัท เอเอ จ ากัด เป็นการประมาณการผลตอบแทนและต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึน
ในอนาคตซึ่งมีความไม่แน่นอน ดังน้ันจากการค านวณตัวชี้วัดความคุ้มค่าทางด้านการเงินแล้ว ยังจ าเป็นต้องพิจารณาตัวแปรที่
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ส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุน สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ได้มากน้อยเพียงใดที่ยังสามารถ
ยอมรับโครงการน้ีได้อยู่  การศึกษาในครั้งน้ีใช้วิธีการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test) 3 ด้าน พบว่าเมื่อ
ก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆของโครงการมีค่าคงที่ โครงการสามารถรับความเปลี่ยนแปลงด้านผลตอบแทนของโครงการลดลงได้สูงสุด
ร้อยละ 37.64 ในด้านต้นทุนการด าเนินงานของโครงการเพ่ิมข้ึนได้มากที่สุดเท่ากับร้อยละ 211.60 และด้านต้นทุนในการ
ลงทุนของโครงการเพ่ิมข้ึนได้มากที่สุดเท่ากับร้อยละ 84.47 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าโครงการลงทุนน้ีมีความ
คุ้มค่าในการลงทุนและมีความสามารถในการรับการเปลี่ยนแปลงได้สูงทั้งในด้านผลตอบแทนและต้นทุนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
สามารถแสดงดังตาราง 3 
 
 ตาราง 3  สรุปผลการทดสอบความสามารถในการรับความเปลี่ยนแปลงของโครงการ 
 

การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน สูตรค านวณ ผลการค านวณ 

ผลตอบแทนลดลงมากท่ีสุดได้เท่าใด (SVTB) (NPV/PVB)x100 ร้อยละ 37.64 
ต้นทุนในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดได้เท่าใด(SVTOC) (NPV/PVOC)x100 ร้อยละ 211.60 
ต้นทุนในการลงทุนเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดได้เท่าใด (SVTIC) (NPV/PVIC)x100 ร้อยละ 84.47 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการทดสอบความสามารถในการรับความเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนจากตัวแปร                   
ด้านต่างๆ ทั้ง 3 กรณี  สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี 1.การทดสอบความแปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทนของโครงการ
ลงทุนสามารถลดลงได้สูงสุดร้อยละ 37.64 โครงการน้ีก็ยังมีความคุ้มค่าในการลงทุนก่อนที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิจะมีค่า
เท่ากับศูนย์ โดยก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆของโครงการมีค่าคงที่ น่ันหมายความว่า จากการประหยัดผลตอบแทนค่าจ้างแรงงาน
และสวัสดิการสามารถลดลงเหลือ  1,355,956 บาทต่อปี จากผลตอบแทนค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการที่คาดการณ์ว่าจะ
ประหยัดได้ 2,174,400 บาทต่อปี ซึ่งโอกาสที่ผลตอบแทนจากการประหยัดค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการจะลดลงน้ันเป็นไปได้
ยาก เน่ืองจากถ้าไม่มีการลงทุนติดต้ังเครื่องจักรแขนกลอัตโนมัติทางบริษัทก็จ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมพนักงานตรวจสอบจุดวิกฤติ
ของสายพานการผลิตเครื่องยนต์จาก 2 คน เป็น 4 คน เน่ืองมาจากความซับซ้อนของเครื่องยนต์กับระบบท่อน้ าหล่อเย็นที่เพ่ิม
จ านวนเป็น 34 รุ่น และเป็นการลดความเสี่ยงการตรวจสอบผิดพลาดโดยเกิดจากความผิดพลาดของคนและในส่วนของการลด
ค่าจ้างแรงงานน้ันก็ไม่สามารถท าได้เน่ืองจากมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ก าหนดไว้ ดังน้ันจึงสามารถสรุปได้ว่าโครงการน้ีมี
ความคุ้มค่าในการลงทุนและความเสี่ยงที่ต่ า  2.การทดสอบความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุนในการด าเนินงานของโครงการสามารถ
เพ่ิมข้ึนได้ร้อยละ 211.60 โครงการน้ีก็ยังมีความคุ้มค่าในการลงทุนก่อนที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิจะมีค่าเท่ากับศูนย์ โดย
ก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆของโครงการมีค่าคงที่ น่ันหมายความว่า ต้นทุนในการด าเนินงานของโครงการสามารถ เพ่ิมข้ึนจาก 
476,841 บาทต่อปี เป็น 1,485,837 บาทต่อปี ซึ่งโอกาสที่ค่าไฟฟ้าของแขนกลอัตโนมัติและอุปกรณ์ ,ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักร และภาษีนิติบุคคล จะเพ่ิมข้ึนสูงเป็นไปได้ยาก ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่าโครงการน้ียังมีความคุ้มค่าในการลงทนุ
และมีความเสี่ยงที่ต่ า  3.การทดสอบความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุนในการลงทุนของโครงการสามารถเพ่ิมข้ึนได้ร้อยละ 84.47 
โครงการน้ีก็ยังมีความคุ้มค่าในการลงทุนก่อนที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิจะมีค่าเท่ากับศูนย์ โดยก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆของ
โครงการมีค่าคงที่ น่ันหมายความว่า ต้นทุนในการลงทุนในช่วง 6 เดือนแรกสามารถเพ่ิมข้ึนจาก 5,760,000 บาท เป็น 
10,625,472 บาท ซึ่งโอกาสที่ค่าแขนกลอัตโนมัติ ,ค่ากล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ ,ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังและการขนส่ง   
ค่าโครงสร้างและอุปกรณ์ และค่าโปรแกรมและการเชื่อมต่อกับระบบป้องกันความผิดพลาด จะเพ่ิมข้ึนเป็นไปได้ยาก ดังน้ันจึง
สรุปได้ว่าโครงการน้ียังมีความคุ้มค่าในการลงทุนและมีความเสี่ยงที่ต่ า  
        
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 จากการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินพบว่าโครงการลงทุนติดต้ังแขนกลอัตโนมัติส าหรับงาน
ตรวจสอบจุดวิกฤติของเครื่องยนต์ในกระบวนการประกอบรถยนต์ข้ันสุดท้ายของบริษัท เอเอ จ ากัด มีความคุ้มค่าในการลงทุน
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และมีความสามารถในการรับการเปลี่ยนแปลงได้สูงทั้งในด้านผลตอบแทนและต้นทุนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ดังน้ันทางผู้บริหาร
ของบริษัท เอเอ จ ากัด จึงควรตัดสินใจลงทุนในโครงการน้ี   
  1.2 จากผลการศึกษาที่มีความคุ้มค่าค่อนข้างสูงและมีความเสี่ยงต่ า โดยการใช้แขนกลอัตโนมัติเพ่ือทดแทน
แรงงานคน และยังสามารถน าโครงการน้ีเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้กับการลงทุนโครงการอื่นๆของบริษัท เพ่ือเป็นการลด
ต้นทุนในกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสม และช่วยป้องกันของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตหลุดไปหาลูกค้า ซึ่งจะ
สามารถตรวจพบของเสียได้ในกระบวนการน้ีและท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ก่อนส่งมอบรถยนต์ที่ดีมีคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้า เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทและชื่อเสียงของตราสินค้า  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1 การศึกษาครั้งน้ีใช้เทคโนโลยีแขนกลอัตโนมัติและระบบตรวจสอบด้วยสายตาท่ีมีในปัจจุบันมากท่ีสุด ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าเทคโนโลยีแขนกลอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการผลิตยุค
ใหม่และมีการแข่งขันที่สูงเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการที่มีการใช้เครื่องจักรเพ่ื อเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ทดแทนแรงงาน ดังน้ันการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีของแขนกลอัตโนมัติและระบบตรวจสอบด้วยสายตา
โดยมีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องจักรมากกว่า 3 ปี ซึ่งจะท าให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน
และเลือกใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
  2.2 การศึกษาครั้งน้ีอยู่ภายใต้ข้อสมมติที่พิจารณาผลตอบแทนลักษณะที่เป็นตัวเงินและมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
สามารถประเมินมูลค่าได้เท่าน้ัน จึงไม่ได้ค านวณผลตอบแทนจากการป้องกันของเสียไม่หลุดไปถึงลูกค้าแล้วท าให้เสีย
ภาพลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์ ดังน้ันในการศึกษาครั้งต่อไปหากไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและค่าใช้จ่ายอาจจะพิจารณาศึกษาใน
ส่วนน้ีเพ่ิมเติม 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7C’s) ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน 
Application Food panda ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

MARKETING MIX FACTORS AFFECTING CUSTOMERS’ DECISIONS TO USE THE SERVICE OF 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการตัดสินใจการเลือกใช้บริการ Food Delivery 2) ศึกษา

ความคิดผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมของผู้ใช้บริการ (7C's) และ3) วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้ใช้บริการ (7C's) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Application Food panda ของ
ผู้บริโภคจังหวัดเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าที่เคยใช้งาน Application Food panda ในรอบระยะเวลา 1 ปี 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม 
0.930 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Multiple Regression 

 ผลการศึกษา พบว่า  
 1. ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Food Delivery โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ความ

คิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7C’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน Application Food panda 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  

 2.ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7C’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ใน Application Food panda ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
พิจารณาปัจจัยย่อนพบว่า การเอาใจใส่ดูแล ความสบาย ความสะดวก คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ความส าเร็จในการตอบสนอง
ความต้องการ ต้นทุน การติดต่อสื่อสาร ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน Application Food panda ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7C’s) ;การตัดสินใจเลือกใช้บริการ; Food Delivery 
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ABSTRACT 

 
 The objectives of the study were 1) to investigate the decision making in choosing the service of 

Food Delivery, 2 )  to explore the consumers’  opinions towards marketing mix factors ( 7 C’ s) , and  3 )  to 
analyze the influence of marketing mix factors of consumers (7C’s) which affected their decision making to 
use the service of Food Panda Application of the consumers in Bangkok. The sample of this study was 400 
consumers who had used the service of Food Panda in the previous year.  The research instrument was a 
rating scale questionnaire with a reliability of 0.930. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, and multiple regression. 
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 The results revealed that:  
 1. Overall, the consumers’ opinions on decision-making in choosing the service of Food Delivery 

were at the highest level.  Also, consumers’ opinions towards marketing mix factors (7C’s)  which affected 
their decision making to use the service of Food Panda Application of the consumers in Bangkok was at the 
highest level. 

 2. According to the hypothesis, the marketing mix factors (7Cs) significantly affected consumers' 
decision making to use the service of Food Panda Application of the consumers in Bangkok at the level of 
0 . 0 5 .  When considering the minor factors, it was found that customer support, convenience, worthiness, 
the success of responding to customers’  need, cost, and ease of communication significantly affected 
consumers' decision making to use the service of Food Panda Application of the consumers in Bangkok at 
the level of 0.05. 
 
Keywords: Marketing Mix Factors (7C’s) ;Decision Making in Choosing a Service; Food Delivery 
 

บทน า 
 สังคมในช่วงเวลาน้ีก าลังก้าวเข้าสู่การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ในเรื่องการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีซึ่งจะมีผลที่ตามมาต่อสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม โดยเทคโนโลยีจะเข้ามามีผลต่อการใช้ชีวิตมากข้ึน โดยจะท าทุก
สิ่งผ่านสมาร์ทโฟน คือท าให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆหรือมีกิจกรรมต่างๆ ผ่านโลกออนไลน์ อีกทั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี 
2563 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีสถานการณ์ส าคัญเกิดข้ึนที่ท าให้วิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนไปอย่างมาก ได้แก่ 
สถานการณ์ Covid-19 ท าให้เกิดความรุนแรงของการแพร่ระบาดส่งผลท าให้การใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมเปลี่ยนไปและมีการใช้
ชีวิตในรูปแบบใหม่ คือการลดการพบปะผู้คนให้น้อยลงมากที่สุด สถานการณ์ Covid-19 น้ีจะท าให้เทคโนโลยีถูกน ามาใช้ใน
การด าเนินชีวิตจนอย่างไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง และสถานการณ์น้ีท าให้เกิดผลกระทบต่อหลายธุรกิจได้แก่ ธุรกิจโรงแรม 
ธุรกิจท่องเที่ยว แต่มีธุรกิจที่น่าสนใจและยังมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในช่วงสถานการณ์เช่นน้ีได้แก่ ธุรกิจ Food Delivery 
Application มีอัตราเพ่ิมข้ึนเป็น 89%  (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2563) ธุรกิจ Food Delivery Application 
เป็นแอปพลิเคชันหน่ึงโดยเป็นตัวกลางในการบริการ เรื่องการส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค โดยจะมีร้านอาหารให้ผู้บริโภคได้เลือก
หลากหลาย จะมีอัตราค่าบริการตามระยะทางและมีช่วงโปรโมชั่นที่แตกต่างกันออกไปตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้  โดยตัว 
Platform เป็นการสร้างความสะดวกสบายให้แก่ทุกฝ่าย เพียงแค่ลูกค้ากดสั่งสินค้าก็จะได้รับอาหารที่ต้องการโดยที่ไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทางไปรับอาหารที่ร้าน (กรุงเทพธุรกิจ , 2563) ปัจจุบันได้มีการขยายตัวเกิดข้ึน  ในแต่ละปีจะสูงถึงข้ึนคิดเป็น
จ านวนร้อยละ 78.0 - 84.0 (ประชาชาติธุรกิจ, 2563) และในปัจจุบันมีบริษัทหลักๆที่ท า ได้แก่ Grab Food, LINE MAN, 
Food Panda และ Get โดยแต่ละบริษัทจะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน บริษัท GrabFood ใช้กลยุทธ์หลักๆได้แก่ การบริการ 
ตัวอย่างเช่น ความสะดวกสบายในการช าระเงิน การมีระบบแจ้งเตือนเป็นระยะให้กับลูกค้าทราบ (ปณชัย อารีเพ่ิมพร, 2019) 
บริษัท LINE MAN  กลยุทธ์ของ LINE MAN  คือจะมีการท าโปรโมชั่นเพ่ือให้ดึงดูดลูกค้าเข้าใจใช้บริการ Application ในเรื่อง
ของการรับส่วนลดและประกอบกิจการ 5 ประเภทได้แก่ การสั่งอาหาร การส่งพัสดุ บริการแมสเซนเจอร์  การซื้อของร้าน
สะดวกซื้อและเรียกรถแท็กซี่ ซึ่งนับได้ว่าเป็น Platfrom ที่ใหญ่รองลงมาจาก GrabFood (Wongnai B2B Team, 2020) และ
อีกคู่แข่งที่ส าคัญอีกหน่ึงคือ บริษัท Get หรือที่ตอนน้ีเปลี่ยนชื่อเป็น Gojek กลยุทธ์ของ Get คือ เน้นความสะดวกสบายของ
ลูกค้าเป็นหลัก มี Application ที่ใช้งานง่าย (Itday, 2020) แต่บริษัทที่น่าสนใจและได้รับความนิยมกับตลาดในตอนน้ีคือ 
Food Panda โดยบริษัท Food Panda ได้มีการท าการตลาดที่แตกต่างไปจากแบรนด์อื่น คือการมีจุดแข็งคือการบริการที่
จัดส่งฟรี  กลยุทธ์ที่ Food Panda จะแตกต่างไปจากบริษัทอื่นได้แก่ 1. ลูกค้าจะค านึงถึงคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ได้แก่ 
โปรโมชั่นส่งฟรีที่ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่า 2.ด้านต้นทุน ที่ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นได้ 3.ความสะดวกสบายโดยมีเมนูที่
หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือก 4. การโปรโมทผ่านป้ายโฆษณาดิจิตอล รถเมล์ BTS  5.การดูแลเอาใจลูกค้า 6.ความส าเร็จในของ
ฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุม (รวิสรา เมฆะสุวรรณโรจน์, 2017)  ด้วยกลยุทธ์น้ีจึงท าให้ Food Panda มีการเติบโตเป็น 20 
เท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน จากบริบทที่กล่าวมาข้างต้น ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนสังคมแบบใหม่ ความต้องการความ
สะดวกสบาย การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของธุรกิจ Delivery กลยุทธ์ที่ทาง Food Panda ใช้ในการสื่อสารออกไปหาผู้บริโภค ส่งผล
ให้ร้านค้าต้องการเข้ามาเป็นพันธมิตรกับทางธุรกิจมากข้ึน (thansettakij, 2563) นอกจากน้ีพบงานวิจัยที่ศึกษาเรื่อง 1) ปัจจัย
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ที่จะส่งผลให้ผู้บริโภคการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันบริษทัอูเบอร์ อีท (Uber Eats) ในการบริการด้านรับอาหาร - ส่งอาหาร (พิม
พงา วีระโยธิน, 2560) เป็นวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยได้ส ารวจประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ท าการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาด (4C’s) ซึ่งได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุมกับทางศึกษาในครั้งน้ี   2) ท าการตลาดตามรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
ธุรกิจเดลิเวอรี่อาหารแบบบริการถึงบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บแบบสอบถาม อีกท้ังได้ศึกษาถึงปัจจัยในด้านของ การตัดสินใช้บริการ ซึ่งได้สอดคล้องกับเรื่องที่ทางผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
และน าไปเป็นแนวทางในหาข้อมูลในเรื่องต่อไปท่ีเก่ียวข้อง 
 จากการที่ศึกษาพบว่าธุรกิจ Delivery ของบริษัท Food Panda  มีกลยุทธ์ที่แตกต่างและน่าสนใจกว่าบริษัทคู่แข่ง
ในเรื่องของการมองถึงตลาดที่ลึกลงไปถึงคุณค่าที่ลูกค้าที่จะได้รับกับการใช้บริการในการสั่งอาหาร ( URBANCREATURE, 
2563) ความสะดวกสบาย ได้แก่ การติดต่อสื่อสารที่จะมีการแจ้งเตือนใน Application ที่มีข่าวสารใหม่ที่ท าการให้ลูกค้าทราบ
ถึงข่าวสารที่อัพเดทตลอดเวลา อีกท้ังผู้วิจัยได้พบว่าจากช่วงที่ Food Panda มาเปิดในกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดแรก และมี
การโปรโมทในกรุงเทพให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยใช้สื่อโฆษณาและจนตอนน้ีได้ขยายไปทั้งหมด 67 จังหวัดโดยใช้กลยุทธ์
เหมือนกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากท่ีกล่าวมาข้างต้น (Marketthink, 2019) ดังน้ันจึงสนใจที่จะท าการศึกษาธุรกิจ Food 
Delivery Application Food Panda ในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในด้านของการตลาดเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากย่ิงข้ึนและท าให้ธุรกิจมีการเติบโตมากกว่าเดิม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7C’s) ใน Application Food panda ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษารูปแบบการตัดสินใจการใช้บริการ ธุรกิจ Application Food Panda ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือวิเคราะห์ความมีอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7C’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
Application Food Panda ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
           
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7C’s) ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน Application  
           Food Panda ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7C’s)   
1. คุณค่าท่ีลูกค้าจะได้รับ 
2. ต้นทุน 
3. ความสะดวก 
4. ความสบาย 
5. การติดต่อสื่อสาร 
6. การเอาใจใส่ดูแล 
7. ความส าเร็จในการตอบสนอง

ความต้องการ 
(Shimizu,2009) 

 

 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

Application Food panda  
(Kotler,2016) 

 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7C’s) ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน Application 
Food panda ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ผู้บริโภคที่เคยใช้งาน Application Food Panda  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคที่เคยใช้งาน Application Food Panda  ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตรการ
ค านวณแบบไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cocharn (1977) โดยมีก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และค่าความคาด
เคลื่อนที่ยอมรับผลได้ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จากการค านวณ n = P(1-P)z2/e2 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน และใช้วิธีการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ท่ีเคยใช้บริการผู้บริโภคที่เคยใช้งาน Application Food Panda 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ส าหรับ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 5 ส่วน 
รายละเอียด ดังน้ี  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลจ านวน 6 ข้อ ลักษณะเป็นแบบค าถามปลายปิด  
      ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้งาน จ านวน 6 ข้อ ลักษณะเป็นแบบค าถามปลายปิด  
  ส่วนที่ 3 ปัจจัยประสมทางการตลาด (7C’s) จ านวน 25 ข้อ ลักษณะเป็นแบบ Rating Scale  
  ส่วนที่ 4 การตัดสินใจการใช้บริการ จ านวน 10 ข้อ ลักษณะเป็นแบบ Rating Scale  และ 
  ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ ลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด  
  การหาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย จากการที่ตรวจสอบค่าความเที่ยง (Reliability) พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด (7C’s) จ านวน 40 ชุด มีค่าเท่ากับ 0.973 จ านวน 400 ชุดมีค่าเท่ากับ 0.930  การตัดสินใจเลือกใช้
บริการ Application Food panda  จ านวน 40 ชุด 0.928 จ านวน 400 ชุด มีค่าเท่ากับ 0.898  พบว่าค่าความเที่ยง 
(Reliability) จากการค านวณ 40 ชุดได้ค่ามากกว่า 0.7 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได้ได้สามารถน าไปเก็บข้อมูลได้
จริงและน าไปเก็บข้อมูลต่อ 400 ชุด (เกียรติสุดาศรีสุข, 2552 หน้า 144) 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ข้อมูลในส่วนน้ีผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2564  ข้อมูลดังน้ี 1) ข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary data)  ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการ Application Food Panda ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะแจก
แบบสอบถามออนไลน์โดยน าโพสต์บน Social Media ของบริษัท Food Panda โดยได้แก่ ช่องทาง Facebook Page ชื่อ 
Facebook : Food Panda  ช่องทาง Line ชื่อ Food Panda Yasothon  ช่องทาง Instagram ชื่อ Food Panda   และ
ช่องทาง Twitter ชื่อ Food Panda  2) ข้อมูลทุติยะภูมิ (Secondary data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น 
รายงานการวิจัย เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งบทความที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ Application Food Panda ตลอดจนฐานข้อมูล
ออนไลน์จากอินเทอร์เน็ต              
 4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

  ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างมีประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ และ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี  

 4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้สถิติในการค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression 

Analysis) วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) การก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิตที่ 0.05 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Food Panda delivery  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถ่ี
ในการเข้าใช้บริการ Application Food Panda โดยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 2-3 ครั้ง มีการเลือกประเภทการสั่งอาหารจานด่วน
มากที่สุด สาเหตุในการสั่งอาหารใน Application Food Panda คือการต่อคิวร้านค้า ช่วงเวลาที่ใช้บริการเป็นช่วงเวลา 
12.00-13.59 น. โอกาสในการใช้บริการที่บ่อยที่สุดคือมื้ออาหารเที่ยงในที่ท างาน ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อโดยเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่  
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301-600 บาท มักจะใช้บริการ Food  delivery  เพ่ือทานกับครอบครัว โดยมีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการมากท่ีสุดได้แก่ คนรัก/แฟน และ Application การสั่งอาหารที่เคยใช้บริการได้แก่ Line man  
 2. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7C’s) พบว่า โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านแล้ว พบว่า การเอาใจใส่ดูแล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเท่ากับ 0.04 รองมาในความสบาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 ความสะดวก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.04 คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.07  ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.04  ต้นทุน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11  และการติดต่อสื่อสาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 ตามล าดับ  
 3. ผลการศึกษาการตัดสินใจการเลือกใช้บริการ Application Food Panda ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจการเลือกใช้บริการโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.08)  ซึ่งสามารถท าการสรุปวิเคราะห์ พบว่า ท่านไม่ชอบการ
ประกอบอาหารรับประทานเอง จึงเลือกใช้บริการส่งอาหารในรูปแบบของ Food Delivery  รองลงมาการเปรียบเทียบราคา 
เปรียบเทียบโปรโมชั่นและส่วนลดต่าง ๆกับแอปพลิเคชันอื่น เปรียบเทียบการใช้บริการของแอปพลิเคชันอื่น ๆ รวมไปถึง
ปัญหาโรคโควิด - 19 ท าให้ไม่มั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้าน อีกทั้งได้มีฟังค าแนะน าของ
รอบตัวมาช่วยในการตัดสินใจกับการหาข้อมูลวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้าผ่านช่องทางสื่อ Online และ Offline มี 
และมีการน าประสบการณ์ที่ได้จากการใช้บริการไปบอกต่อผู้อื่น  
 4. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า ควรมีการเก็บส่วนลดไว้ได้
หลายเดือน รองลงมาควรท าโปรโมชั่นมาบ่อย ๆ และควรมีส าหรับปุ่มส าหรับคนที่ไม่รู้จะกินไรให้สุ่มมาได้และก าหนดราคาได้ 
  5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7C’s) กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน Application Food Panda ของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ Food panda B SE Beta t Sig. 
ส่วนประสมทางการตลาด (7C’s)  .409 .047 .398 8.654 .000 
R2  =  .398    adjusted R2  = .156    F = 74.884    Sig = .000* 

 

 จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยการถดถอยอย่างง่าย (Simple regression) ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ก าหนด adjusted R2  = .156 สามารถอธิบายได้ว่าการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน Application Food Panda ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 15.6 ที่เหลืออีกร้อยละ 84.4 เป็นผลมาจากปัจจัยอื่นที่ไม่ได้น ามาพิจารณาค่า Sig = 
.000* ซึ่งต่ ากว่าระดับนัยส าคัญ 0.05  ค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.156 ดังน้ันหาก
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7C’s) มีผลเพ่ิมข้ึน 1 หน่วยจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน Application Food 
Panda ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 0.156 ซึ่งถึงแม้ค่าจะต่ าแต่ก็มีอิทธิพลต่อตัวแปรและเป็นไปตามสมมติฐาน 
 
ตาราง 2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7C’s)  

กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน Application Food Panda ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ Food panda  B SE Beta t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) .878 .155  5.660 .000 
คุณค่าท่ีลูกค้าจะได้รับ (Consumer Value) .124 .037 .163 3.303 .001 
ต้นทุน (Cost to Customer) .111 .033 .166 3.349 .001 
ความสะดวก (Convenience) .136 .036 .186 3.770 .000 
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ตาราง 2 (ต่อ)  
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ Food panda  B SE Beta t Sig. 
ความสบาย (Comfort) .144 .038 .187 3.796 .000 
การติดต่อสื่อสาร (Communication) .087 0.33 .130 2.616 .009 
การเอาใจใส่ดูแล (Caring) .734 .028 .793 25.934 .000 
ความส า เ ร็ จ ในการตอบสนองค วาม ต้อ งการ 
(Completion) 

.292 .032 .414 9.065 .000 

R2  =  .803    adjusted R2  = .644    F = 101.478    Sig = .000* 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด 

adjusted R2 = .644 สามารถอธิบายได้ว่าเป็นผลมาจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7C’s) ซึ่งได้แก่ คุณค่าที่ลูกค้าจะ
ได้รับ ต้นทุน ความสะดวก ความสบาย การติดต่อสื่อสาร การเอาใจใส่ดูแล ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ คิดเป็น
ร้อยละ 64.4 ที่เหลืออีกร้อยละ 35.6 เป็นผลจากปัจจัยอื่นที่ไม่ได้น ามาพิจารณา และเมื่อพิจารณาได้รายข้อได้ดังน้ี คุณค่าท่ี
ลูกค้าจะได้รับมีค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta)  พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.163 ต้นทุน มีค่าสัมประสิทธ์ิใน
รูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) 0.166 ความสะดวกมีค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่ามีค่าเท่ากับ 
0.186 ความสบาย มีค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta)  พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.187 การติดต่อสื่อสาร มีค่า
สัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta)  พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.130 การเอาใจใส่ดูแลมีค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนน
มาตรฐาน (Beta)  พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.793 และความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการมีค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนน
มาตรฐาน (Beta)  พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.032 และจากในตารางการถดถอยพหุคูณค่า Sig ของแต่ละด้านจะมีค่าต่ ากว่า 0.05 ต่ า
กว่าระดับนัยส าคัญซึ่งสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7C’s) มีผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งสามารถ
เขียนสมมติฐานได้ดังน้ี 
 H0  :  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าท่ีลูกค้าจะได้รับ ต้นทุน ความสะดวก ความสบาย การติดต่อสื่อสาร               
การเอาใจใส่ดูแลและความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน Application Food 
Panda ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H1   :  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าท่ีลูกค้าจะได้รับ ต้นทุน ความสะดวก ความสบาย การติดต่อสื่อสาร                
การเอาใจใส่ดูแลและความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน Application Food 
Panda ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการใช้บริการส่วนใหญ่ พบว่า เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด 
โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001 – 20,000 
บาทมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-3 คน อาศัยอยู่ คอนโดมิเนียม ความถ่ีในการเข้าใช้บริการ Application โดยเฉลี่ยต่อ
เดือน อยู่ที่ 2-3 ครั้ง มีการเลือกประเภทการสั่งอาหารจานด่วนมากที่สุด สาเหตุในการสั่งอาหารใน Application Food 
Panda คือการต่อคิวร้านค้า ช่วงเวลาที่ใช้บริการเป็นช่วงเวลา 12.00-13.59 น. โอกาสในการใช้บริการที่บ่อยที่สุดคือมื้อ
อาหารเที่ยงในที่ท างาน ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อโดยเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่  301-600 บาท มักจะใช้บริการ Food  delivery   
เพ่ือทานกับครอบครัว โดยมีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุดได้แก่ คนรัก/แฟน และ
Application การสั่งอาหารเดลิเวอรี่ที่เคยใช้บริการได้แก่ Line man ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพผกา บุญธนาพีรัตน์ 
(2560) ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาพรวมพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง โดยส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 26-30 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุด คือระดับปริญญาตรี และอาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน พิรานันท์ แกล่งกล้า (2562) ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “การวิเคราะห์คุณลักษณะของการบริการแอพพลิเคชั่นเพ่ือ
การสั่งอาหารเดลิเวอรี่ในกรุงเทพมหานคร” พบว่าผลการศึกษาสภาพทั่วไปของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารเดลิเวอรี่ใน
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กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็น  เพศหญิง อยู่ในกลุ่มวัยท างานอายุระหว่าง 26 –30 ปีเป็นส่วนมาก มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี พนักงานบริษัทเอกชนมากและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 – 20,0000 บาท และยังสอดคล้องกับงานวิจัย ธนาศักด์ิ ข่าย
กระโทก (2563) ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “กระบวนการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจจัดส่งอาหารในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี” 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาท่ีสั่ง 12.01-15.00 น. จากท่ีกล่าวมาข้างต้น
ได้สอดคล้องกับงานที่ทางผู้วิจัยศึกษาในเรื่องการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7C’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการใน Application Food Panda ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและอยู่ในช่วงอายุ  
20-30 ป ี

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7C’s) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน Application Food Panda 
เน่ืองจากการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของผู้บริโภคได้มีการเปลี่ยนไปจากเดิม คือมีการใช้เวลาท่ีเร่งรีบในการเดินทางไปท างานใน
แต่ละวันมากข้ึน บริษัท Food Panda เลยตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้สั่งอาหารผ่านทาง Application ได้ทุกร้านค้าที่เป็น
พาร์ทเนอร์ เพียงแค่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและรอเวลาในการรับสินค้า รวมถึงระยะเวลาในการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา  ในปัจจุบันมี
ธุรกิจที่เกี่ยวกับร้านอาหารที่เกิดข้ึนมากมาย ดังน้ันความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการ ใช้บริการ 
รวมไปถึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่มีหลากหลายช่องทางให้ลูกค้าได้เลือก ซึ่งสอดคล้องกับวิจัย พิมพงา วีระโยธิน (2561) ท าการศึกษา
เกี่ยวกับ “ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันอูเบอร์ อีท (Uber Eats) เพ่ือบริการรับส่งอาหาร (Food 
Delivery)” พบว่า ปัจจัยในด้านของลูกค้า ราคา ความสะดวกสบายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและในเรื่องของการ
สื่อสารส่งผลต่อความสัมพันธ์ในการตัดสินใจใช้บริการ 

 2.1 คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน Application Food Panda เน่ืองจาก 
บริษัท Food Panda ได้มองถึงความต้องการต้องลูกค้าว่าลูกค้าควรจะได้รับสิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุดเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป ซึ่ง
บริษัทได้คิดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าในเรื่องของการสั่งซื้อในเรื่องของการส่งฟรีโดยที่ลูกค้าไม่ต้องออกค่าส่วนต่าง รวมไปถึงการ
บริการให้กับลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และหากช าระเงินช่องทาง TrueMoney จะท าให้ลูกค้าได้รับคืนเงินอีกด้วย จึงเป็นเหตุให้
ลูกค้ารู้สึกถึงความคุ้มค่าท่ีลูกค้าจะได้รับ ซึ่งค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ .166 สามารถสรุปได้ว่า
ถึงแม้ค่าจะน้อยแต่ก็ยังมีผลต่อตัวแปรตาม 

 2.2 ต้นทุน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน Application Food Panda เน่ืองจาก บริษัท Food Panda 
มีการแสดงราคาสินค้าท่ีชัดเจน มีอัตราค่าบริการในการจัดส่งมีความเหมาะสมกับระยะทางในการให้บริการ เช่น การสั่งสินค้า
ไปยังที่สถานที่ตามที่สั่ง และการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้าช่วยให้ลูกค้าประหยัดเงิน และลูกค้ารู้สึกว่าได้รับ
ผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจในการใช้บริการได้ง่ายข้ึน  ซึ่งค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) 
เท่ากับ .163 สามารถสรุปได้ว่าถึงแม้ค่าจะน้อยแต่ก็ยังมีผลต่อตัวแปรตาม 

 2.3 ความสะดวก มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน Application Food Panda เน่ืองจาก บริษัท Food 
Panda มีการออกแบบให้แอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้ามีข้ันตอนการสั่งอาหารที่สะดวกใช้งานง่ายต่อลูกค้า รวมไปถึงมีการช าระเงิน
หลายรูปแบบให้ลูกค้าได้เลือก ได้แก่ ช่องทางช าระผ่านบัตรเครดิต บัตรเดรดิต  จึงเป็นเหตุท าให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการได้ง่าย
ข้ึนเพราะมีช่องทางที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย  วราภรณ์ เลาหะสัมพันธพร (2653) ท าการศึกษา 
“เรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันฟู้ ดแพนด้าในเขต
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” พบว่า ผลของการมีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลายโดยให้ลูกค้าได้เลือก และสะดวกต่อ
การใช้งานท าให้ลูกค้าตัดสินใจในการใช้บริการได้มากข้ึน ซึ่งค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ .186 
สามารถสรุปได้ว่าถึงแม้ค่าจะน้อยแต่ก็ยังมีผลต่อตัวแปรตาม 

 2.4 ความสบาย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน Application Food Panda เน่ืองจาก แอปพลิเค
ชันฟู้ดแพนด้ามีการบันทึกการสั่งอาหารย้อนหลังที่ลูกค้าเคยสั่ง ท าให้ครั้งต่อไปสามารถกดสั่งในครั้งถัดไปได้ง่ายโดยที่ลูกค้าไม่
ต้องมาน่ังเลือกว่า เมนูที่ลูกค้าเคยสั่งในครั้งที่แล้วอยู่ร้านไหน รวมไปถึงในเรื่องของการบริการเพียงแค่ลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้าและ
รอรับสินค้าได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางออกไปรับประทานอาหารข้างนอกบ้าน จึงส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่ง
ค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ .187 สามารถสรุปได้ว่าถึงแม้ค่าจะน้อยแต่ก็ยังมีผลต่อตัวแปรตาม 

 2.5 การติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน Application Food Panda เน่ืองจาก บริษัท 
Food Panda ได้มีการโฆษณาในช่องทางต่าง ๆอย่างต่อเน่ืองโดยการโปรโมทในเรื่องของมีร้านค้าใหม่ที่ลงขายในApplication 
Food Panda โดยท าการตลาดผ่าน Online ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter ท าให้ลูกค้าเกิดความรับรู้ รวมไป
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ถึงบริษัทได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายบ่อยครั้ง เช่น การแจกส่วนลดทั้งผู้ใช้เก่าและผู้ใช้ใหม่ รวมไปถึงในเรื่องของการมี
กิจกรรมเรื่องของการแจกของรางวัลให้กับผู้โชคดี เช่น การสั่งซื้อ 1 แถม 1 เฉพาะการสั่งซื้อผ่าน Application Food Panda 
เท่าน้ันจึงเป็นเหตุให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ .130 สามารถ
สรุปได้ว่าถึงแม้ค่าจะน้อยแต่ก็ยังมีผลต่อตัวแปรตาม 

 2.6 การดูแลเอาใจใส่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน Application Food Panda เน่ืองจาก บริษัท 
Food Panda  ได้มีการติดตามสอบถามข้อมูลหลังจากที่ลูกค้าใช้บริการเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน รวมไปถึง
เจ้าหน้าท่ีในการจัดส่งอาหารฟู้ดแพนด้าให้บริการด้วยความสุภาพ อีกท้ังฟู้ดแพนด้ามีความเชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลกับลูกค้า
ได้อย่างครบถ้วนจนไปถึงประสานให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และฟู้ดแพนด้ามีการจัดแคมเปญใหม่ที่น่าสนใจอยู่ตลอดเพ่ือ
กระตุ้นให้ลูกค้าทราบข่าวสารบนแอปพลิเคชัน โดยจะออกแคมเปญใหม่ๆออกมาเพ่ือให้สอดคล้องกับตลาดในปัจจุบัน จน
ลูกค้ารู้สึกดีที่ว่าฟู้ดแพนด้ามีการเอาใจใส่ลูกค้าโดยแจ้งแคมเปญให้ทราบเป็นระยะ และรู้สึกว่าลูกค้าเป็นคนส าคัญเรื่องของ
ความเอาใส่ใจต่อลูกค้าในเรื่องของการสอบถามข้อมูลเพ่ือน าไปปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึน จึงเป็นเหตุท าให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการได้
ง่าย ซึ่งค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ .793 มีค่ามากที่ในของในแต่ละด้านสามารถสรุปได้ว่ามีผล
ต่อตัวแปรตาม  

 2.7 ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน Application Food 
Panda เน่ืองจากฟู้ดแพนด้ามีการให้บริการที่หลากหลายทั้งการสั่งอาหารและการสั่งซื้อของที่ครบวงจร เช่นสามารถสั่งอาหาร
ประเภทเครื่องด่ืม / ขนมหวาน / อาหารจานด่วน ที่มีหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกจนท าให้ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ 
Application เดียว รวมไปถึงฟู้ดแพนด้ามีการจัดกิจกรรมร่วมกับร้านอาหารต่าง ๆอย่างสม่ าเสมอ โดยมีส่วนลดจากร้านค้ามา
ให้ลูกค้าและฟู้ดแพนด้ามีการอัพเดทฟังก์ชันอยู่เสมอเพ่ือให้ใช้งานได้ง่ายข้ึน จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าโดย
สมบูรณ์แบบและพร้อมทั้งยังให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
(Beta) เท่ากับ .414 สามารถสรุปได้ว่าถึงแม้ค่าจะน้อยแต่ก็ยังมีผลต่อตัวแปรตาม 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1 จากการศึกษาพบว่า คุณค่าท่ีลูกค้าจะได้รับ ควรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก อีกท้ังควรมีการประยุกต์ใช้ให้
เข้ากับการตลาดในอนาคตในเรื่องของการบริการตอบโจทย์ โดยมีการใช้งานที่ครอบคลุมโดยสามารถสั่งซื้ออาหาร มีอาหารทุก
ประเภททั้งอาหารหวาน และเครื่องด่ืมลูกค้าสามารถสั่งซื้อจบในที่เดียว รวมถึงในเรื่องของพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดีย่ิงข้ึน
เพราะในปัจจุบันลูกค้าควรได้รับความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าได้จ่ายไปมากท่ีสุด 
  1.2 จากการศึกษาพบว่า ต้นทุน โดยด้านราคาและค่าบริการจัดส่งน้ัน ควรให้ความส าคัญและวางแผนการท า
โปรโมชั่นใหม่ ในเรื่องของการจัดโปรโมชั่นในที่แตกต่างจากคนอื่น เช่นคนที่เกิดวันที่เท่าน้ีได้ส่วนลดไปเลย 50 บาท ลูกค้าจะ
ได้รู้สึกถึงความพึงพอใจเน่ืองจากอาจจะมีโปรโมชั่นที่ซ้ ากันมากเกินไปหรือควรท าให้เป็นสัดส่วนทางการตลาดและในปัจจุบัน
ผู้บริโภคมีการใช้แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ สั่งอาหารมากข้ึน   
  1.3 จากการศึกษาพบว่า ความสะดวก ซึ่งในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิมในของการต้องการ
ความสะดวกในของของการช าระเงิน  บริษัทควรมีการขยายช่องทางการช าระเงินที่หลากหลายมากข้ึน เพราะในปัจจุบัน
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากและการสั่งสินค้าท่ีงานข้ึนกว่าเดิม รวมไปถึงหาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเช่นมีพนักงานส่งอาหาร
เพียงพอต่อปริมาณลูกค้า ร้านค้าใช้เวลาท าอาหารไม่นาน มีร้านค้าครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  1.4 จากการศึกษาพบว่า ความสบาย ควรน าผลมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เน่ืองจากต้องการความสบายมากข้ึน
และไม่ยุ่งยากในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน โดยเพียงแค่กดสั่งหรือโทรสั่ง ธุรกิจควรปรับข้ันตอนบางส่วน ในเรื่องของการกดสั่ง
สินค้าเพราะในปัจจุบันมีการต้องเลือกหมวดหมู่ก่อนที่จะเข้าไปสั่งและใช้ข้ันตอนประมาณ 3 -4 ข้ันตอนควรลดให้เหลือ  
1-2 ข้ันตอนเพจะเพ่ือให้ง่ายต่อผู้บริโภคมากข้ึนหรือเพ่ิมการโทรเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการสั่งอาหาร 
  1.5 จากการศึกษาพบว่า การติดต่อสื่อสาร ควรน าผลมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการบริการ โดยการบริการเป็นสิ่ง
ส าคัญในเรื่องของการมีปัญหาสามารถติดต่อได้เลยทันที รวมไปถึงการติดตามสินค้าที่ควรสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าตอนน้ี
อาหารอยู่ที่ไหน คนขับถึงไหนหรือมีการแจ้งเตือนทุก 10 นาทีเพ่ือที่สามารถดูตลอดเวลาและมีเจ้าหน้าที่ค่อยสอบถาม ข้อมูล
เพ่ือให้เกิดความประทับใจ 
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  1.6 จากการศึกษาพบว่า การเอาใจใส่ดูแล ซึ่งบริษัทควรนึกถึงการการบริการเป็นสิ่งส าคัญ  ในเรื่องของการมี
ปัญหาสามารถติดต่อได้เลยทันทีรวมไปถึงการติดตามสินค้าอยู่ตลอดเวลาและมีเจ้าหน้าที่ค่อยสอบถามข้อมูลเพ่ือให้เกิดความ
ประทับใจและน าไปบอกต่อให้มีลูกค้ามากข้ึน ธุรกิจควรน าไปประยุกช์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในเรื่องของการปรับปรุง
ระบบให้ลูกคาหันมาใช้มากท่ีสุด 
  1.7 จากการศึกษาพบว่า ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ พบว่า ควรพิจารณาการบริการว่าการ
บริการไหนตอบโจทย์ลูกค้าครบครันมากที่สุด ในเรื่องของการบริการที่สามารถสั่งอาหารจากร้านค้าทั่วไป และการมีข้ันตอน 
ที่ง่ายไม่ยุ่งยากโดยเพียงแค่กดก็สามารถสั่งซื้อและรอรับอาหารได้ทันทีและสั่งสินค้าได้จบในครั้งเดียว 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรท าการศึกษากับกลุ่มประชากรตัวอย่างอื่นที่เป็นจังหวัดที่เป็นหัวเมืองในโซนต่าง ๆ เช่นเชียงใหม่ 
ขอนแก่น  ชลบุรี เป็นต้น เพ่ือที่จะได้ศึกษาลักษณะความแตกต่างทางด้านความคิดเห็น ค่านิยม กระแสสังคมของจ านวนกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างที่ท าการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานครและน าข้อมูลไปเป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาด
ในการขยายฐานลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  2.2 ควรศึกษาการวิจัยในเชิงคุณภาพเพราะจะได้น าผลการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือน ามาส่งเสริมผลของการวิจัยใน 

เชิงปริมาณเพราะจะได้เห็นข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงและท าให้ผลในการวิจัยในครั้งน้ีมีผลการวิจัยที่มีข้อมูลที่ชัดเจนและได้
ข้อมูล ที่แม่นย่ า อีกท้ังจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆมากย่ิงข้ึน 
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การใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้าน 
รูปแบบคาเฟ่ขนมหวาน (Dessert Café) ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  

กรณีศึกษาร้าน After You 
THE USING OF DIFFERENTIATION STRATEGIES INFLUENCING THE DECISION TO SELECT 
DESSERT CAFÉ OF THE CONSUMERS IN BANGKOK, THE CASE STUDY OF AFTER YOU 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของร้านคา
เฟ่ขนมหวาน 2) ศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ขนมหวาน 3) 
เพ่ือศึกษาข้ันตอนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ขนมหวานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้ใช้บริการร้าน After You จ านวน 400 คน และสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
        ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในคาเฟ่ขนมหวานร้าน After 
You ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางบวก และเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย พบว่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง
ในด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในคาเฟ่ขนมหวานร้าน After Youของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านภาพลักษณ์ ด้านการบริการ และด้านบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง; คาเฟ่ขนมหวาน; ร้าน After You 
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ABSTRACT 

 
          The purposes of this research were 1) to investigate consumer opinions towards the differentiation 
strategy of dessert cafés, 2) to study the influence of differentiation strategies towards consumers’ decision 
making on choosing dessert cafés, and 3) to study the decision-making process of choosing dessert cafés of 
consumers in Bangkok. The sample of this research was 400 customers of After You café that were selected 
by purposive sampling.  The research instrument was a rating scale questionnaire.  The statistics used for 
data analysis were percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. 

 According to the results of hypothesis testing, it revealed that the differentiation strategy 
positively influenced consumers' decision-making on choosing After You café for the consumers in Bangkok. 
When considering each aspect, it was found that the differentiation strategy in terms of products influenced 
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consumers' decision making on choosing After You café of the consumers in Bangkok at the highest level, 
followed by brand image, service, and personnel which had the statistically significant level at 0.05. 
  
Keywords: Differentiation Stratgey ; Dessert Café ; After You 

 
บทน า 
 ในปัจจุบันที่สภาพเศรษฐกิจมีความผันผวน และสถานการณ์ที่เกิดข้ึนส่งผลกระทบให้ ธุรกิจประเภท ภัตตาคาร
หรือร้านอาหาร แต่ในร้านประเภท คาเฟ่/บาร์ ที่จัดอยู่ในธุรกิจประเภทภัตตาคารหรือร้านอาหาร เช่น ร้าน Starbuck, Café 
Amezon, After You หรือร้านขนมอิสระทั่วไป น้ันถือเป็นประเภทร้านที่ก าลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน ได้มี การ
คาดการณ์ว่าธุรกิจร้านคาเฟ่ลักษณะน้ีในไทยน้ันมีอัตราการเติบโตสะสมเฉลี่ย ระหว่างปี 2558-2562 ประมาณร้อยละ 2.3  
ต่อปี (Foodstory, 2563) ท าให้ธุรกิจที่มีรูปแบบร้านคาเฟ่ขนมหวาน มีที่ให้น่ังพบปะสังสรรค์ ร่วมกับการจ าหน่ายขนมหวาน
ที่ปรุงสดใหม่และเครื่องด่ืมในร้านน้ันมีการแข่งขันกันอยู่สูงและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่เกิดข้ึน 
ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน ดังน้ันเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ แต่ละร้านจึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือที่จะดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ ตัวอย่างอย่างเช่น ร้านคาเฟ่ขนมหวานที่ถือได้ว่าเป็นรายแรกๆและเป็น
แบบอย่างให้กับหลายๆร้าน อย่างร้านAfter You เป็นร้านขนมหวาน ที่มีการสร้างบรรยากาศภายในร้านให้มีบรรยากาศที่
อบอุ่นเหมือนได้อยู่กับครอบครัว พร้อมกับน าเสนอขนมหวานในรูปแบบปรุงสดใหม่ มีเมนูที่ถือได้ว่าได้รับความนิยม เช่น บิงซู 
ฮันน่ีโทส และยังมีเมนูเครื่องด่ืมรวมแล้วกว่า 100รายการ ด้วยความหลากหลายของเมนูน้ี ท าให้ร้าน After You เป็นธุรกิจ
ร้านคาฟ่ขนมหวาน ที่เป็นที่นิยมและเติบโตอย่างมาก ทราบได้จากในปัจจุบันที่มีจ านวนสาขามากถึง 37 สาขา ทั่วประเทศไทย 
(บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน), 2562) และเมื่อปี 2561 ร้าน After You ยังมีการรายงานจาก Bloomberg ว่า เป็นร้าน
ที่มีผลการด าเนินงานดีที่สุดในโลก (Marketeer Team, 2561) การที่ร้าน After You ประสบความส าเร็จและเติบโตได้น้ันสืบ
เน่ืองมาจากการที่ทางร้านสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆอยู่เสมอ เน้นใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการให้
ความส าคัญในเรื่องคุณภาพและรสชาติขนมหวานและเครื่องด่ืม ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความหลากหลาย ทันต่อกระแส
นิยม อีกทั้งยังใส่ใจในเรื่องของการให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยการคอยสอบถามถึงความพึงพอใจของลูกค้าเมื่อมาใช้บริการ เพ่ือ
น าไปปรับปรุงแก้ไขในอนาคต และได้มีการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีความแตกต่าง ด้วยการจ าหน่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ อย่าง Food Delivery หรือการขายออนไลน์ เข้ามาช่วยในการบริการให้ครอบคุมและตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคอีกด้วย (บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน), 2562) ท าให้ร้าน After You เป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าอยู่เสมอ 
และผลจากการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาเมนูเพ่ือให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าและใสใจในเรื่องการบริการน้ัน ท าให้ทางร้านได้รับ
การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยเกิดการบอกต่อแบบปากต่อปากผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการกระตุ้นลูกค้าเก่าและ
ยังช่วยขยายฐานลูกค้าใหม่ได้ ท าให้ยังคงเป็นร้านที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าอยู่เสมอ (บรม สุภาวรีกุล, 2559)  

 จากท่ีผ่านมาพบงานวิจัยที่ศึกษา ส่วนใหญ่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือ
บริโภคของผู้บริโภค เช่น งานวิจัยของ นภสร ทวีปัญญายศ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค
ร้านขนมหวานในรูปแบบ คาเฟ่ขนมหวาน (Dessert Cafe) ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ใน เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ
งานวิจัยของ พิรานันท์ ใหมอ่อน (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษากลยุทธ์การด าเนินธุรกิจร้านขนมหวาน กรณีศึกษาร้าน
อาฟเตอร์ ยู(After You) และงานวิจัยของ ปุณยนุช ไตรทิพย์วิทยากร(2562) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อขนมหวาน ร้าน อาฟเตอร์ ยูสาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า จะเห็นได้ว่าตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการ
เข้าใช้บริการร้านคาเฟ่ขนมหวาน น้ันยังไม่มีการวิจัยศึกษาถึง การสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการของร้านคาเฟ่ขนม
หวาน ท่ีมีส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตของธุรกิจคาเฟ่ขนมหวานที่จะท า
ให้มีคู่แข่งเข้ามาเพ่ิมมากข้ึนในตลาด และสามารถส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายเดิมที่มีอยู่ในตลาด ท าให้ธุรกิจต้องมีการ
ปรับตัว ซึ่งร้าน After You ที่เป็นแบบอย่างของธุรกิจคาเฟ่ขนมหวานได้มีการใช้กลยุทธ์ที่น่าสนใจในการดึงดูดการตัดสินใจ
ของลูกค้าจนท าให้ธุรกิจสามารถสู้กับคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาดและประสบความส าเร็จได้ ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาถึง การใช้กลยุทธ์
การสร้างความแตกต่างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในร้านรูปแบบคาเฟ่ขนมหวาน (Dessert Café) กรณีศึกษาร้าน After 
You ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ธุรกิจประเภทร้านคาเฟ่ขนมหวาน ได้น าผลไปปรับและประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจให้
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ได้เปรียบกว่าคู่แข่งขันรายอื่นๆ และเพ่ือที่ให้ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปได้น าผลการวิจัยน้ีไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างกรณีศึกษาร้าน 
After You 

2. เพ่ือศึกษาความมีอิทธิพลของกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านรูปแบบคา
เฟ่ขนมหวานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาร้าน After You 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในร้านรูปแบบคาเฟ่ขนม
หวาน ร้าน After You ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน ร้านรูปแบบคาเฟ่ขนมหวาน 
ร้าน After You ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านบุคลากร ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในร้านรูปแบบคาเฟ่ขนม
หวาน ร้าน After You ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านภาพลักษณ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในร้านรูปแบบคาเฟ่ขนม
หวาน ร้าน After You ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยการใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านรูปแบบคาเฟ่ 
 ขนมหวาน (Dessert Café) ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาร้าน After You 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ศึกษา คือประชากรที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคของร้าน After You  ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ซึ่งอยู่ในช่วง

วัยรุ่นจนถึงวัยท างานที่อยู่เขตกรุงเทพมหานคร  
 ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ผู้ที่เคยใช้บริการร้าน After You จ านวน 400 คน ใช้สูตรการค านวณแบบไม่ทราบ

จ านวนประชากรของของ Cocharn (1977) และท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 

1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน After You มีจ านวน    
16 ข้อ โดยส่วนที่ 1 และ 2 มีลักษณะค าถามเป็นค าถามแบบChecklist  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวข้องกับกลยุทธ์การสร้าง

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 
1. การสร้างความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์  
2. การสร้างความแตกต่างในด้านการบริการ  
3. การสร้างความแตกต่างในด้านบุคลากร  
4. การสร้างความแตกต่างในด้านภาพลักษณ์  

(Philip Kotler, 2008) 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้าน After You  
       1.ข้ันรับรู้ความต้องการ  
       2.ข้ันค้นหาข้อมูล 
       3.ข้ันประเมิณทางเลือก 
       4.ข้ันตัดสินใจ 
       5.ข้ันประเมินภายหลังการใช้บริการ 

(Kotler and Keller, 2016) 
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ความแตกต่างมีจ านวน 16 ข้อ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเข้าใช้บริการมีจ านวน 16 ข้อ โดยส่วนที่ 3 
และ 4 มีลักษณะค าถามเป็นค าถามแบบ Rating Scale และ ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเขียนแสดง
ความคิดเห็นได้ โดยน าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้ (pre-test) กับกลุ่มผู้ใช้บริการร้าน After You เพ่ือทดสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ โดยการหาค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha) ได้ค่าความเที่ยงหรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามจ านวน 40 คน อยู่ที่ 0.958 และแบบสอบถามจ านวน 400 คน
อยู่ที่ 0.960 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามน้ีมีความเชื่อถือได้สามารถน าไปเก็บข้อมูลได้จริง  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลข้ันปฐมภูมิ (Primary data) ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
                 3.1 ท าการขอหนังสือจากทางมหาวิทยาลัย เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จาก
ทาง Page Facebook ของทางร้าน After You 
                 3.2 ผู้ วิจัยด าเนินการขอความร่วมมือกับกลุ่มผู้ใช้บริการของร้าน After You ที่เป็นผู้ ติดตามทาง Page 
Facebook ที่ใช้ชื่อ After You ในการด าเนินการส่งแบบสอบถามรูปแบบ Google From จ านวน 400 ชุด โดยมีค าถาม              
คัดกรอง คือ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เคยใช้บริการของ After You ผ่านช่องทางต่างๆหรือไม่ เพ่ือเป็นการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผู้ใช้บริการของร้าน After You ใช้ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่ มีนาคม ถึง เมษายน 2564 
                  3.3 วิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในการตอบข้อค าถาม
ตามเครื่องมือ แล้วน าผลการตอบไปจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 ข้อมูลข้ันทุติยภูมิ (Secondary data) ข้อมูลในส่วนน้ีผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากค้นคว้า เอกสารทางวิชาการ 
รายงานการวิจัย หรือบทความท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้เป็นแนวทางในการวิจัย        

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้ท าวิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive statistics) โดยมี

รายละเอียดดังน้ี ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จะใช้
สถิติหาค่าความถ่ี ร้อยละ ส่วนข้อมูลเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง และข้อมูลเกี่ยวข้องกับบการตัดสินใจเข้าใช้
บริการร้าน After You จะใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) 
เป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งประกอบด้วย Simple 
Regression เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กับ การตัดสินใจใช้บริการในร้านคาเฟ่ขนม
หวาน ร้านAfter You และ การวิเคราะห์ Multiple Regression เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านบุคลากร และด้านภาพลักษณ์ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านรูปแบบคาเฟ่ขนมหวาน ร้าน After 
You ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(จ านวน 236คน, คิดเป็นร้อยละ 59.0) มีอายุ 
31-40 ปี (จ านวน 161 คน,คิดเป็นร้อยละ 40.3) มีสถานภาพโสด (จ านวน 274 คน ,คิดเป็นร้อยละ 68.5) โดยมีอาชีพท างาน
บริษัทเอกชน (จ านวน 144 คน,คิดเป็นร้อยละ 36.0) มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า (จ านวน 264 คน ,  
คิดเป็นร้อยละ 66.0) มีระดับรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท(จ านวน 161 คน ,คิดเป็นร้อยละ 40.3) และพบว่า ส่วน
ใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 2-3 คน (จ านวน 160 คน ,คิดเป็นร้อยละ 40.0) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นลูกค้าของ
ร้าน After You มานาน 1-2 ปี (มีจ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8) มีความถ่ีในการใช้บริการร้านฯ โดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อ
เดือน (จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3) โดยส่วนใหญ่สมัครเป็นสมาชิกของร้านฯ (จ านวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5) 
สาเหตุที่สมัครเป็นสมาชิกส่วนใหญ่พึงพอใจในสินค้าและบริการ(มีจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3) ส่วนใหญ่เข้าใช้บริการ
ร้าน After You ครั้งละ 2-3 ท่าน (จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5) เลือกใช้บริการด้วยเหตุผล รสชาติของขนมหวาน
(จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ  59.5) มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้บริการ 201 – 300 บาท (จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.5) ส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงเวลา 18:00 น. – 19:59 น. (จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3) โดยใช้บริการสั่งซื้อขนม
หวานจากร้านฯ ด้วยรูปแบบ สั่งซื้อที่หน้าร้านฯ (จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่เข้ามาน่ังใช้
บริการ 30 นาที – 1 ชั่วโมง (จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3) และจะใช้บริการเมื่อต้องการบริโภคขนมหวาน (จ านวน 



 
 

91 
  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3) ส่วนใหญ่มักสั่งเมนู บิงซู (คาคิโกริ)(จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2) โดยช าระเงินด้วย
รูปแบบ เงินสด (จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3) ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารของร้านAfter You จากช่องทาง 
Facebook (จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7) และพบว่าส่วนใหญ่เคยเข้าใช้บริการร้าน Swenzens (จ านวน 222 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.2) 

 2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า  
                 2.1 การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า เมนูขนมหวานและเครื่องด่ืมของร้าน ฯ ที่มีรูปแบบเ ป็น
เอกลักษณ์และเป็นที่จดจ าแตกต่างจากร้านอื่นๆ ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือการที่ร้านฯ มีการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและ
การปรุงแต่งอาหารแบบสดใหม่ในทุกเมนูเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น  และน้อยที่สุดเมนูขนมหวานและเครื่องด่ืมในร้านฯมี
รสชาติที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ตามล าดับ 
                 2.2 การสร้างความแตกต่างด้านการบริการ (Service Differentiation) โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ร้านฯ มีการให้บริการในเรื่องการจัดส่งที่หลากหลาย เช่น การ
จัดส่งเดริเวอรี่ผ่าน Food Delivery หลากหลายช่องทาง เพ่ือความสะดวกสะบายในการให้บริการมากกว่าร้านฯอื่นๆ ในระดับ
มากท่ีสุด    รองลงมา คือ ร้านฯ มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการที่แปลกใหม่ เช่น พนักงานคอยตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเมนูที่ลูกค้าได้สั่ง และน้อยที่สุด ร้านฯ มีสาขาท่ีคอยให้บริการและช่องทางใหม่ๆเช่น การจ าหน่ายสินค้าผ่านทาง 
Pop-up Store ตาม BTS และ MRT ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ตามล าดับ  
                 2.3 การสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร (People Differentiation) โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า พนักงานให้ความใส่ใจและสนใจแก่ลูกค้า โดดเด่นจากร้านคา
เฟ่ขนมหวานอื่น อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือร้านฯ มีพนักงานที่มีบุคลิกภาพและลักษณะที่มีความสุภาพ ตอบสนองต่อ
ลูกค้าได้รวดเร็ว และบริการอย่างเต็มใจ ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านในการให้บริการ   และน้อยที่สุด ร้านฯ มีจ านวน
พนักงานที่เหมาะสม ตามความต้องการในแต่ละช่วงเวลาของการให้บริการในร้านฯ มากกว่าร้านอื่นๆ ตามล าดับ 
                 2.4 การสร้างความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ ( Image Differentiation) โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การที่ร้านฯมีการสร้างบรรยากาศและการตกแต่งภายใน
ร้านที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างความโดดเด่นต่างจากร้านคาเฟ่ขนมหวานอื่น อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือร้านฯ มีรูปแบบ
และวิธีการสื่อสารทางการตลาดที่น่าสนใจและแปลกใหม่ ผ่านการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เช่นการรีวิวใน Instagram ที่เป็นที่นิยม 
และน้อยที่สุด ร้านฯ มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เป็นเอกลักษณ์และแปลกใหม่อย่างเช่น การมอบ E-coupon หรือแจก
โค้ดส่วนลด ในการสั่งซื้อของลูกค้า ผ่านทางช่องทางต่างๆอยู่เสมอ ตามล าดับ 

 3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าใช้บริการ ร้านรูปแบบคาเฟ่ขนมหวาน ร้าน After You 
พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้บริการ (Purchase Decision)มากที่สุด รองลงมา คือ การ
ประเมินภายหลังการใช้บริการ (Post-Purchase Evaluation)  การรับรู้ความต้องการ (Need Recognition) การประเมิน
ทางเลือก (Evaluation of Alternatives) และน้อยที่สุด การค้นหาข้อมูล (Information Search) ตามล าดับ 

 4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสอนแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม                     
ให้ความเห็นว่า พนักงานน้อย (มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22) รองลงมา ให้ความเห็นว่า ขยายสาขาไปตามต่างจังหวัด
ให้มากกว่าน้ี (มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 20.99) รอคิวนาน (มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.05) เพ่ิมโปรโมชั่นพิเศษ
ส าหรับสมาชิก (จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11) เพ่ิมเมนูอาหาร และน่าจะท าเป็นคาเฟ่นอกตัวห้าง (มีจ านวน 2 คน               
คิดเป็นร้อยละ 2.47)  

 5. สรุปผลผลการทดสอบสมมติฐาน 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression)เพ่ือศึกษาปัจจัย กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างกับ 
  การตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
B 

 
Std. Error 

 
Beta 

 
t 

 
Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) .707 .103  6.898 .000 
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง(X1) .846 .024 .870 34.861 .000 
R2 = 0.756    Adjusted R2 = 0.755    F = 1215.312    Sig = 0. 000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
         
 จากตารางที่ 1  ผลการศึกษากลยุทธ์การสร้างความแตกต่างกับการตัดสินใจใช้ บริการของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีค่า Adjusted R2 = 0.755 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นผลมาจากกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง คิดเป็นร้อยละ 75.5 ที่เหลืออีก 24.5 เป็นผลมาจากปัจจัยอื่นๆ
ที่ไม่ได้น ามาศึกษา  ผลจากการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple regression) ดังตารางที่ 1 พบว่า มีค่า Sig. = 0.000 
ซึ่งมีค่าต่ ากว่า ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง มีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้
บริการของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่า
เท่ากับ 0.870 ดังน้ัน จึงถือว่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ หากปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง มีผลเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย  
จะส่งผลให้การตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 0.870 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) เพ่ือศึกษาปัจจัย กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 

  กับการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
B 

 
Std. Error 

 
Beta 

 
t 

 
Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) .650 .103  6.325 .000 
การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์  .295 .035 .338 8.420 .000 
การสร้างความแตกต่างด้านการบริการ  .131 .042 .153 3.127 .002 
การสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร  .170 .037 .202 4.548 .000 
การสร้างความแตกต่างด้านภาพลักษณ์  .260 .040 .284 6.533 .000 
R2 = 0.764    Adjusted R2 = 0.761    F = 314.017    Sig = 0. 000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) แบบรายด้านพบว่า การสร้างความ

แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ ด้านบุคลากร และด้านภาพลักษณ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค              
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากค่า Significance ของแต่ละตัวแปร ซึ่งมีค่าต่ ากว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05                       
เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (Adjusted R2 = 0.761) พบว่า การตัดสินใจใช้บริการในร้านรูปแบบคาเฟ่ขนมหวาน   
ร้าน After You ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นผลมาจาก กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
บริการ ด้านบุคลากร และด้านภาพลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 76.1 ที่เหลืออีก 23.9 เป็นผลมาจากปัจจัยอื่นๆที่ไม่ได้น ามา
พิจารณา 

 สมมติฐานที ่1 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในร้านรูปแบบ
คาเฟ่ขนมหวาน ร้าน After You ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จากตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression) ค่า Sig ที่ได้เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าต่ ากว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า กลยุทธ์การสร้าง
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ความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) มีค่าเท่ากับ 0.338 ดังน้ัน สรุปได้ว่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ หากปัจจัยกลยุทธ์
การสร้างความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ มีผลเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้การตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค  
ในเขตกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 0.338  
 สมมติฐานที ่2 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านบริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน ร้านรูปแบบคา
เฟ่ขนมหวาน ร้าน After You ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression) ค่า Sig ที่ได้เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่าต่ ากว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่ากลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่างในด้านบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) มีค่าเท่ากับ 0.153 ดังน้ัน สรุปได้ว่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้าน
บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ หากปัจจัยกลยุทธ์
การสร้างความแตกต่างในด้านบริการ มีผลเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้การตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 0.153  
 สมมติฐานที ่3 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านบุคลากรส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน ร้านรูปแบบ
คาเฟ่ขนมหวาน ร้าน After You ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression) ค่า Sig ที่ได้เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าต่ ากว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า กลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่างในด้านบุคลากร ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  เมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) มีค่าเท่ากับ 0.202 ดังน้ัน สรุปได้ว่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้าน
บุคลากร ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ หากปัจจัยกลยุทธ์
การสร้างความแตกต่างในด้านบุคลากร มีผลเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้การตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 0.202  
 สมมติฐานที่ 4 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านภาพลักษณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน                   
ร้านรูปแบบคาเฟ่ขนมหวาน ร้าน After You ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple regression) ค่า Sig ที่ได้เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าต่ ากว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า กลยุทธ์
การสร้างความแตกต่างในด้านภาพลักษณ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ท เมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) มีค่าเท่ากับ 0.284 ดังน้ัน สรุปได้ว่า กลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่างในด้านภาพลักษณ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ 
หากปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านภาพลักษณ์ มีผลเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้การตัดสินใจใช้
บริการของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 0.284  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 1. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในภาพรวม ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน ร้านรูปแบบรูปแบบคาเฟ่
ขนมหวาน ร้าน After You ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ เน่ืองจากร้าน After You                    
เป็นร้านคาเฟ่ขนมหวานที่มีการสร้างความแตกต่างด้วยการพัฒนาเมนูขนมหวานให้มีความหลากหลายและแปลกใหม่อยู่เสมอ 
ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และยังสร้างสรรค์ในเรื่องของการบริการให้มีความแตกต่างและ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ อีกทั้งยังสร้างความโดดเด่นให้เหนือกว่าคู่แข่งด้วยการ จัดสรรและจัดการ
กับบุคคลากรที่คอยให้บริการแก่ลูกค้าให้มีความใส่ใจในการให้บริการ และยังมีการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของร้าน After 
You ด้วยบรรยากาศภายในร้านฯ หรือภาพลักษณของร้านฯ ที่เป็นที่จดจ าในเรื่องของเมนูขนมหวาน ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ี
จึงส่งผลท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจเข้าใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งน้ีที่ว่า เพ่ือศึกษาความมีอิทธิพลของ
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านรูปแบบคาเฟ่ขนมหวานของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาร้าน After You อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิรานันท์ ใหมอ่อน (2560) พบว่า ร้านคาเฟ่
ขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู มีการใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในสินค้า โดยให้ความส าคัญในเรื่องรสชาติของขนมหวานและ
เครื่องด่ืม ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัตถุดิบที่ใช้มีคุณภาพดี สดใหม่เสมอ 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 2. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน ร้านรูปแบบคาเฟ่ขนม
หวานร้าน After You ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ เน่ืองมาจาก ร้าน After You มี
การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ด้วยการ น าเสนอเมนูใหม่ๆออกมาอยู่เสมอ และยังสร้างสรรค์เมนูที่มีความโดดเด่น
เฉพาะตัวแตกต่างจากคู่แข่งขัน อีกทั้งยังให้ความใส่ใจในเรื่องของคุณภาพ วัตถุดิบ การปรุงแต่ง เมนูอาหารให้มีความเป็นเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ เพ่ือสร้างความแตกต่าง และดึงดูดการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของ  Wilkinson (2013) ที่กล่าวว่า การสร้างความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ คือการสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งในผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ซึ่งจะท า
ให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงความแตกต่างและการหาผลิตภัณฑ์อื่นมาทดแทนน้ันเป็นไปได้ยาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภสร 
ทวีปัญญายศ (2557) ที่พบว่า อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคร้านขนมหวานในรูปแบบคาเฟ่ขนมหวาน คือปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ เช่น ขนมหวานที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม น่ารับประทาน และ เมนูมีความแตกต่างและแปลกใหม่ 

 3. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในร้าน ร้านรูปแบบคาเฟ่ขนม
หวานร้าน After You ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ เน่ืองมาจาก ร้าน After You           
มีการพัฒนารูปแบบการบริการเพ่ือให้แตกต่างจากคู่แข่ง ให้ผู้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสะบายและง่ายในการใช้บริการ 
อย่างเช่นมีการบริการเดลิเวอรี่ หรือการจ าหน่ายสินค้าผ่านทาง Pop-up Store ตาม BTS และ MRTเพ่ือให้บริการแก่ผู้บริโภค
ได้อย่างครอบคลุม น ามาซึ่งการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดดและทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่าง ของ Philip Kotler(2008) ที่กล่าวว่า การสร้างความแตกต่างในด้านการบริการ คือ การสร้างความแตกต่างใน
การบริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยการบริการขนส่งที่รวดเร็ว ความง่าย สะดวกต่อลูกค้า และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริกร เตียเอี่ยมดี (2562) พบว่า ปัจจัยการสร้างความแตกต่างเชิงธุรกิจด้านบริการ และ ด้าน
ภาพลักษณ์ ส่งผลต่อ การตัดสินใจใช้บริการร้านบุฟเฟต์ของผู้บริโภค 

 4. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านบุคลากร ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน ร้านรูปแบบคาเฟ่ขนม
หวาน ร้าน After You ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ เน่ืองมาจาก ร้าน After You 
ได้มีความใส่ใจในด้านบุคลากร ด้วยการจัดสรรพนักงานให้มีความเหมาะสมทั้งในหน้าท่ีและจ านวนในการบริการ และยังให้การ
บริการด้วยความใส่ใจผู้บริโภคเพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้บริการ น ามาซึ่งการตัดสินใจเข้าใช้บริการซ้ าอีกครั้งใน
อนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดดและทฤษฎีเก่ียวกับทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจใช้บริการของ John Farley (2004)ที่กล่าวว่า                      
การที่ผู้รับบริการได้สัมผัสกับบริการน้ันด้วยตัวเองแล้วเกิดการรับรู้ได้ว่า ตัวเองมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด และตรงต่อ
ความต้องการของตนเองหรือไม่ถือเป็นแหล่งข้อมูลแรก ที่เป็นตัวกระตุ้นที่จะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ
บริการน้ันๆ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูเพชร ศิริอัฐ (2557) พบว่า ประสบการณ์ของผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆส่งผลต่อ
การเลือกใช้บริการร้านขนมหวาน  

 5. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านภาพลักษณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน ร้านรูปแบบคาเฟ่ขนม
หวานร้าน After You ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ เน่ืองมาจาก ร้าน After You 
เป็นร้านคาเฟ่ขนมหวานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากคู่แข่งด้วยการสร้างบรรยากาศของร้านให้มีความรู้สึกอบอุ่น และ
ภาพลักษณ์ของทางร้านฯ ที่เป็นที่จดจ าในกลุ่มผู้บริโภคเมื่อนึกถึงร้านคาเฟ่ขนมหวาน อีกทั้งยังมีการท าการตลาดในช่องทาง
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางและทันสมัย อย่างเช่นการท าการตลาดและให้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ที่
ก าลังเป็นที่นิยม ตอบโจทย์กับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน น ามาซึ่งการตัดสินใจเข้าใช้บริการของ
ผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ของ Kotler (2012) ที่กล่าวว่าการสร้าง
บรรยากาศหรือการปรับแต่งสถานที่ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ น่าเข้าใช้บริการ เป็นการสร้างภาพลักษณที่ดีให้กับร้าน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขจรพงศ์ เตือนวีระเดช (2561) พบว่า ส่วนใหญ่ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ 
โดยสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการมาใช้บริการมากท่ีสุด คือ Facebook และผู้บริโภคยังยอมรับอีกว่า สื่อสังคมออนไลน์
น้ันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสดมากท่ีสุด 
 
 
 
 



 
 

95 
  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
  กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในร้าน ร้านรูปแบบคาเฟ่ขนมหวาน ทางผู้วิจัยขอ

เสนอแนะจากการศึกษาในครั้งน้ี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1.1 การสร้างความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ โดยการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ หรือรูปแบบที่โดดเด่น

กว่าคู่แข่ง เช่น การออกผลิตภัณฑ์ตามช่วงเทศกาล หรือการออกผลิตภัณฑ์ไปในรูปแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆเพ่ือเ จาะกลุ่มความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มใหม่ เช่น กลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความหลากหลายในการเลือกซื้อ หรือการปรับ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สะดวกแก่การซื้อกลับบ้านหรือการถือรับประทาน และควรใส่ใจในเรื่องของคุณภาพและรสชาติเป็นส าคัญ 
ควรพัฒนารสชาติของผลิตภัณฑ์ให้มีรสชาติที่ลูกค้าสามารถรับรู้ถึงความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ ได้ 

 1.2 การสร้างความแตกต่างในด้านภาพลักษณ์ เพ่ือให้ธุรกิจมีภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยการสร้าง
บรรยากาศของร้านให้มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน ให้ลูกค้าสามารถรับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่แตกต่างจากคู่แข่ง อีกท้ังควรให้ความใส่ใจ
ในการสร้างการรับรู้ ด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ในการสื่อสารหรือการสร้างภาพลักษณ์และ
น าเสนอในรูปแบบที่แตกต่าง เช่นการสร้างแฮชแทร็กในสื่อออนไลน์พร้อมกับการสร้างแคมเปญ เพ่ือให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกับ
กิจกรรม และใช้ส ารวจความคิดเห็นของลูกค้าจากการติดแฮชแทร็กน้ี เป็นการสร้างการรับรู้พร้อมกับการให้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
การบอกต่อแบบปากต่อปากในสื่อออนไลน์ เพ่ือดึงดูดการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการในอนาคต 

 1.3 การสร้างความแตกต่างในด้านบุคลากร ให้มีความโดดเด่นกว่าคู่แข่งรายอื่น อย่างเช่น การจัดสรรให้มีการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้บุคคลากรบริการได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน มอบการบริการที่นอบน้อม ให้ค าแนะน าแก่ลูกค้าได้อย่าง
ชัดเจน ให้ความสนใจและใส่ใจลูกค้า ไม่เพียงแต่ใส่ใจลูกค้าท่ีน่ังในร้านเท่าน้ัน แต่ต้องบริการลูกค้าท่ัวถึงไปยังกลุ่มที่รอคิวด้วย
เช่นกัน ด้วยการสอบถามถึงความต้องการของลูกค้า หรือความพึงพอใจของลูกค้า อีกท้ังยังต้องค านึงถึงการคัดสรรบุคคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญและความสามารถเฉพาะด้าน ในการท าหน้าท่ีที่ต้องใช้ความช านาญของบุคลากร เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและมาตฐาน ให้ลูกค้ารับรู้ได้ถึงการบริการที่ดีและเกิดประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้บริการ และตัดสินใจเข้ามาใช้
บริการซ้ าอีกครั้ง 

 1.4 การสร้างความแตกต่างในด้านบริการ จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ลูกค้าหลีกเลี่ยงการออกไปยังที่คน
หนาแน่น และลูกค้าบ้างส่วนไม่พึงพอใจในการต้องรอคิวนาน ดังน้ันผู้ประกอบการจึงควรขยายช่องทางการให้บริการให้มีความ
หลากหลายในการใช้บริการและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เช่นเพ่ิมจ านวนสาขาในรูปแบบ Pop-up Store ตามสถานีรถไฟฟ้า หรือ
ขยายไปยังจังหวัดต่างๆ ให้ผู้บริโภคสะดวกสะบายในการซื้อกับบ้านหรือไม่ต้องน่ังรับประทานภายในร้าน และได้รับบริการได้
อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังควรพัฒนารูปแบบการให้บริการให้มีความแตกต่างอยู่เสมอ เช่น
การน าเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการรับค าสั่งซื้อหรือการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการสั่งซื้อหรือการจองคิว เพ่ือให้ลูกค้ารับรู้ได้ถึง
ความง่ายหรือความสะดวกสะบายในการใช้บริการและตัดสินใจเข้ามาใช้บริการซ้ าอีกครั้งในภายหลัง 

 2. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังต่อไป  
 2.1 ควรท าการศึกษาโดยใช้การเก็บข้อมูลในรูปแบบการสัมภาษณ์แบบเจาะจงเพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยและความ

ต้องการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ร้านรูปแบบคาเฟ่ขนมหวาน(Dessert Café) ของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนย่ิงข้ึน 
 2.2 ควรท าการศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการร้านรูปแบบคาเฟ่ขนมหวาน(Dessert 

Café) ของผู้บริโภค เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคได้ 
 2.3 ควรท าการศึกษาถึงกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ได้เข้าใช้บริการ 

ร้านรูปแบบคาเฟ่ขนมหวาน(Dessert Café) เพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้บริโภค 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บรโิภคสินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคสินค้า OTOP  2) ศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้า OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคสินค้า OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการค านวณสูตรของทาโร่ ยามาเน่ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายข้ันตอนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการศึกษา พบว่า  
 1. ส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวม พบว่า        
อยู่ในระดับมาก ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ มีฉลากสินค้าระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุ พร้อมรายละเอียด ด้านราคา           
มีป้ายบอกราคาสินค้าอย่างชัดเจน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความน่าเชื่อถือ และตรงต่อเวลา 
และด้านการส่งเสริมการขาย มีการน าสินค้าเข้าร่วมงานแสดงต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่สินค้า  
   2. พฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้า OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเภทสินค้าที่เลือกซื้อมากที่สุด คือ อาหาร 
วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือใช้เองส่วนตัว บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคือ ตนเอง ช่วงเวลาในการซื้อมากที่สุด คือ วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ ระยะเวลาการตัดสินใจซื้อคือ ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า ความถ่ีในการซื้อมากที่สุด คือ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่ายใน
การซื้อมากที่สุด คือ 100 - 500 บาท ข้อเสนอแนะคือ การขาดการส ารวจความต้องการจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว สินค้า
ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการลอกเลียนแบบกัน การต้ังราคาสินค้าและบริการต้องยึดหลักในความเหมาะสม สนับสนุน การ
ผู้ประกอบการในด้านสื่อ เครือข่ายทางสังคม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในด้านการส่งเสริมการตลาด  
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ; พฤติกรรมผู้บริโภค ; สินค้า OTOP 
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this research were 1)  to investigate marketing mix factors of OTOP consumers 

in Phetchabun Province, 2)  to study consumers’  behavior in purchasing OTOP products in Phetchabun 
Province.  The samples consisted of 400 consumers purchasing OTOP products in Phetchabun Province. 
Yamane's formula was used to calculate the sample size. The sample was selected based on a multi-stage 
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sampling. A questionnaire was used as a research instrument for data collection. Data were then analyzed 
using statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation.  
  1.  All 4 marketing mix factors including product factor, price factor, product distribution factor, 
and sale promotion factor were rated found at high level.  Regarding the product factor, product labels 
display important details of the product namely manufacturing and expiring date. Price wise, price tags are 
easily noticed. Channels of product distribution are reliable. Sale promotion wise, products are on display 
at fairs and expos.  
 2.  In terms of customers behaviors, the most purchased product was food items.  Reasons for 
product purchase was for personal consumption.  The influence that affected the product purchase was 
self-desire.  The time most frequently made the purchase was weekend.   Decision to purchase was made 
at sight. The frequency of purchasing was once a week. The amount spent on purchasing was between 100-
500. The following notices were made- lack of customer preference surveys, product rip offs, unreasonable 
price setting.  The following suggestions were made-  more helps on sale promoting via medias and social 
networks.  
 
Keywords: Marketing mix ; Consumer behavior ; OTOP products 

 
บทน า 
 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (One Tumbol One Product : OTOP) เริ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2544  ถือเป็นโครงการ
หน่ึงที่พัฒนาคุณภาพของชีวิตของประชาชนเป็นอาชีพเสริมของชุมชนตามท้องถ่ิน เป็นการพ่ึงพาตนเอง ของประชาชน โดยการน า
ภูมิปัญญา ทรัพยากรในท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดมูลค่าสามารถท ารายได้ให้กับชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่เป็นที่ต้องการของตลาด 
ด้วยการอาศัยการพ่ึงพาเศรษฐกิจในประเทศ และต่างประเทศ การพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP มีการส่งออกพร้อมกับการสร้าง
จุดแข็งและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ถือเป็นรูปแบบของการกระจายรายได้สู่ชุมชนที่ดีที่สุดรูปแบบหน่ึง โดยการผลิต
หรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถ่ินให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ของตนเอง และสอดคล้องกับวัฒนธรรมใน
แต่ละท้องถ่ิน โดยมีหลักการพ้ืนฐาน ปรัชญา OTOP ทั้ง 3 ประการ คือ (ส านักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิสาหกิจ
ชุมชน, 2562) 1. ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่สากล (Local Yet Global) การผลิตสินค้าท่ีคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถ่ิน และอัตลักษณ์ของ
ชุมชน ซึ่งไม่ใช่เพียงการผลิต ที่ตอบสนอง ความต้องการของชุมชนเท่าน้ัน แต่เป็นการผลิตที่สามารถ เข้าถึงรสนิยมของผู้บริโภคทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาความต้องการของตลาดเป็นส าคัญ ซึ่งหมายความ รวมถึงการมีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็น
ที่ ยอมรับด้วยการที่สินค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมอันน าไปสู่การมีรายได้ ท่ีเพ่ิมข้ึน 2. พ่ึงตนเองและคิด
อย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) คือ การปลูกจิต ส านึกในการพ่ึงพาตนเอง ให้ประชาชนในท้องถ่ินเป็น ผู้ตัดสินใจ
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินของตนเองกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมาจากความต้องการของคนในชุมชน โดยคนใน ท้องถ่ินเป็นผู้ตัดสินใจว่าสิ่ง
ใดของท้องถ่ินที่มีศักยภาพ และสิ่งใดที่มีเฉพาะในท้องถ่ิน ชุมชนต้องร่วมกันใช้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดค้นผลิตสินค้าและ
บริการ ใหม่ ๆ จากทรัพยากรในท้องถ่ินโดยผสมผสานกับเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถ่ิน เพ่ือสร้างความแตกต่างและการสร้าง
มูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ 3. การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) คือการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร  
ในท้องถ่ินให้สามารถเรียนรู้ค้นคว้า พัฒนาได้ด้วยตนเองกระตุ้นและส่งเสริมให้ท าในสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายความ สามารถ และมี
ความคิดสร้างสรรค์เพราะผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนให้ท้องถ่ินเกิดการพัฒนาอย่าง ย่ังยืน คือ ผู้น าชุมชนแ ละ
ประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนาบุคลากรถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุด จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่ึงจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตามนโยบายของประเทศ ซึ่งถือเป็นการให้ความส าคัญในการสร้างความมั่นคงของ
เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาในผลิตสินค้าและบริการของชุมชน โดยการสนับสนุนให้แต่ละชุมชนมีการร่วมกลุ่มในลักษณะ
ของกลุ่มอาชีพ เพ่ือให้แต่ละชุมชนได้ใช้ความรู้ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน มาพัฒนาสินค้าและบริการ โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ชุมชนให้เกิดความเข็มแข็งพ่ึงตนเองได้ ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีสินค้า OTOP จ านวน 773 
ผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าท้ังประเภทเครื่องใช้ อาหาร เครื่องด่ืม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า ปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังไม่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคสินค้า OTOP ทั้งในและนอกจังหวัด  
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มีสินค้าเพียงไม่กี่ประเภทเท่าน่ันที่เป็นที่ยอมรับและที่เป็นที่รู้จัก ในกลุ่มผู้บริโภคสินค้า OTOP  จึงสงผลให้เกิดสินคงคลังที่
จ าหน่ายไม่ได้เป็นจ านวนมาก และสินค้าบางประเภทจ าเป็นต้องเลิกการผลิต (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์, 2563) 

 ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม
ผู้บริโภคสินค้า OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสินค้า 
OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้า OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมีความส าคัญ
อย่างย่ิงต่อการจัดการการด าเนินงานในการพัฒนาสินค้า OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม
ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้า OTOP ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้า OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้า OTOP  ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ   
อายุ 
สถานภาพ 
การศึกษา 
อาชีพ 
รายได้ 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550, หน้า 41) 
 
ส่วนประสมทางการตลาด 4P 

Product - สินค้า หรือบริการ  

Price – ความเหมาะสมของราคา 

Place - สถานที่จัดจ าหน่าย  

Promotion - การส่งเสริมการขาย 

(Kotler, 1997, pp. 42- 65) 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

Who - ใครคือผู้บริโภค 

What - อะไรคือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ 

Where – ผู้บริโภคซื้อที่ไหน 

When – ผู้บริโภคซื้อสินค้าเมื่อไหร่ 

Why - ท าไมผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าหรือบริการ 

Whom -ใครบ้างที่มีอิทธิพลในการซื้อ 

How -ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือบริการอย่างไร 

(Kotler, อ้างถึงใน ศิริเกษ มาลาวงษ์, 2552, หน้า 8) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

และพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้า OTOP  

ในจังหวัดเพชรบูรณ ์
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้า OTOP  ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อหรือใช้สินค้า OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้ังแต่อายุ 15 ปี ข้ึนไป ซึ่งไม่
ทราบจ านวน โดยใช้สูตรการหากลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากร ของ W.G. Cochran (1953; อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 
2552 หน้า 77)  
  1.2 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  โดยมีข้ันตอนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบหลาย
ข้ันตอนดังน้ี 
  ข้ันที่ 1 ใช้วิธีแบบ Stratified Random Sampling โดยแบ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ออกเป็น 11 อ าเภอ ดังน้ี อ าเภอ
เมือง อ าเภอหล่มสัก อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอเขาค้อ อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอชนแดน อ าเภอวังโป่ง อ าเภอบึง
สามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี อ าเภอศรีเทพ  
  ข้ันที่ 2 ท าการคัดเลือกด้วยวิธีอย่างง่าย ด้วยวิธีการสุ่มโดยใช้การจับสลากได้จ านวน 6 อ าเภอ ได้ดังน้ี อ าเภอ
เมือง อ าเภอหล่มสัก อ าเภอเขาค้อ อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอชนแดน อ าเภอวังโป่ง  
  ข้ันที่ 3 ท าการค านวณสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างประชากรแต่ละอ าเภอเท่า ๆ กัน เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 
คน ตามสัดส่วน   
  ข้ันที่ 4 ท าการสุ่มตัวอย่างในแต่ละอ าเภอแบบสะดวก โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่เคยซื้อหรือใช้สินค้า OTOP 
จ านวน 400 คน  
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
               การศึกษาในครั้งน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
  แบบสอบถาม (Questionnaire) 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นลักษณะค าถามเป็นการถาม 
แบบมีค าตอบให้เลือก (Multiple Choices) จ านวน 6 ข้อ 
   ส่วนที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้า OTOP ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ค าถามเป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) จ านวน 40 ข้อ  

 ส่วนที่ 3 ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้า OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ลักษณะค าถามเป็นการถาม 
แบบมีค าตอบให้เลือก (Multiple Choices) จ านวน 12 ข้อ 
   ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของค าถามเป็นแบบปลายเปิด 
(Open-ended Questions) จ านวน 4 ข้อ 
 3. ขั้นตอนการพัฒนาเคร่ืองมือ 
  3.1 ท าการศึกษาข้อมูลโดยการค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงโครงการต่าง ๆ  
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ไม่ว่าจะเป็น นวัตวิถี, OTOP Village เป็นต้น 
  3.2 ท าการสร้างแบบสอบถามโดยก าหนดประเด็นหลักที่ส าคัญในการตอบแบบสอบถามโดยให้สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือส ารวจความคิดเห็นและหาข้อสรุป เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมในวิเคราะห ์
มากท่ีสุด  
  3.3 น าแบบสอบถามท่ีได้น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจทานแก้ไขและขอค าแนะน า  
  3.4 น าแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างข้ึนเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือท าการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) และน ามาหาดัชนีความสอดคล้องหรือ IOC (Item Objective Congruence) โดยได้คะแนน
เท่ากับ 0.94 
             3.5 น าแบบสอบถามท าการทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือทดสอบค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้วิธีการ
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ค านวณ หาค่า Cronbach’s Alpha สูงกว่า 0.7 จึงถือได้ว่า แบบสอบถามมีค่าความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องรวม เท่ากับ 0.89 

   3.6 น าแบบสอบถามปรับแก้ไข ให้มีความสมบูรณ์  
 4. การเก็บรวมรวมข้อมูล  

     การรวบรวมข้อมูลท าการเก็บข้อมูลด้วยผู้วิจัย โดยท าการเก็บในช่วงเวลาปกติ 8.00 – 16.00 น. โดยท าการเก็บ 
ในในพ้ืนที่ 6 อ าเภอ ตามที่ได้คัดเลือกไว้แล้ว 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 ในการทดสอบสถิติในงานวิจัยชิ้นน้ีผู้ทดสอบได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ผ่านทาง
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือหาค่าสถิติดังต่อไปน้ี ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ̅) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการวิราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis)  

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสินค้า OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์    
 

รายการประเมิน x ̅ S.D. ความหมาย 
ด้านผลิตภัณฑ์ 4.020 0.702 มาก 
1. มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 4.050 0.663 มาก 
2. มีการออกแบบสินค้าใหม่ๆ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บรโิภค 4.070 0.721 มาก 
3. มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ พัฒนาสินค้า 4.120 0.737 มาก 
4. มีแหล่งข้อมูลของสินค้าท่ีน่าเชื่อถือ 4.080 0.733 มาก 
5. มีสินค้าท่ีมีความหลากหลายให้เลือกซื้อ 4.130 0.835 มาก 
6. มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้า 4.180 0.694 มาก 
7. มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 4.160 0.702 มาก 
8. สินค้าถูกห่อหุ้มด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย สวยงาม 4.190 0.768 มาก 
9. ฉลากสินค้าระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุ พร้อมรายละเอียด 4.220 0.757 มากท่ีสุด 
10. มีการใส่เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของท้องถ่ิน ลงในผลิตภัณฑ์ 4.020 0.551 มาก 

รวมด้านผลิตภัณฑ์ 4.121 0.702 มาก 
ด้านราคา    
1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า 4.03 0.656 มาก 
2. มีป้ายบอกราคาสินค้าอย่างชัดเจน 4.14 0.742 มาก 
3. มีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลายและสะดวกแก่ผู้บริโภค 4.05 0.857 มาก 
4. สินค้าสามารถต่อรองราคาได้ 3.91 0.757 มาก 
5. มีส่วนลด หรือของแถมกรณีที่มีการซื้อจ านวนมาก 3.92 0.822 มาก 
6. มีการชี้แจงข้อมูลราคากรณีมีการสั่งซื้อออนไลน์อย่างขัดเจน 4.01 0.758 มาก 
7. มีการแจ้งข้อมูลราคาสินค้าทุกครัง้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 3.91 0.831 มาก 
8. มีช่วงราคาท่ีหลากหลายตามขนาดสินค้าให้เลือกซื้อ 4.02 0.805 มาก 
9. มีการก าหนดราคาข้ึนลงตามเทศกาล หรือวันส าคัญต่าง ๆ 3.99 0.841 มาก 
10.มีส่วนลดราคาส าหรับผูค้้าปลีก หรือผู้ที่น าสินค้าไปจ าหน่ายต่อ 4.05 0.703 มาก 

รวมด้านราคา 4.00 0.606 มาก 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย    
1. สถานที่จ าหน่ายสินค้ามีการจัดสินค้าเป็นหมวดหมู่และทันสมัย 3.97 0.786 มาก 
2. สถานที่จ าหน่ายสินค้า หาง่าย และสะดวกในการเดินทางแก่ผู้บริโภค 4.01 0.809 มาก 
3. มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลาย  4.01 0.782 มาก 
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รายการประเมิน x ̅ S.D. ความหมาย 
4. มีช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความน่าเชื่อถือ และตรงต่อเวลา 4.04 0.753 มาก 
5. มีบริการจัดส่งสินค้าตามความต้องการของผู้บรโิภคทุกช่องทาง 3.98 0.779 มาก 
6. มีการตกแต่งร้าน โชว์สินค้าดึงดูดให้น่าสนใจ 4.04 0.740 มาก 
7. มีบริการเก็บเงินปลายทางเพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ลูกคา้ 3.97 0.878 มาก 
8. มีการจัดจ าหน่ายในร้านสะดวกซื้อชั้นน า 3.86 0.886 มาก 
9. มีการวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า 3.87 0.905 มาก 
10 มีการวางจ าตามร้านของฝากท่ัวไป 3.96 0.823 มาก 

ผลรวมด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.971 0.642 มาก 
ด้านการส่งเสริมการขาย    
1. มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ หรือสื่ออื่น ๆ 3.87 0.790 มาก 
2. มีส่วนลดราคาสินค้า และจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ 3.86 0.882 มาก 
3. มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง 3.92 0.831 มาก 
4. มีการให้บริการหลังการขาย 3.72 0.976 มาก 
5. มีการให้ค าแนะแนะและตอบข้อสงสัยต่าง ๆ 3.96 0.886 มาก 
6. มีการรับประกันสินค้า 3.91 0.937 มาก 
7. มีการผลิตสินค้าตามเทศกาลต่าง ๆ 3.98 0.770 มาก 
8. มีการน าสินค้าเข้าร่วมงานแสดงต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่สินค้า 4.19 0.734 มาก 
9. ผู้จ าหน่ายมีความรู้เก่ียวกับสินค้าเป็นอย่างดี 4.14 0.764 มาก 
10. มีโลโก้ และมีแหล่งผลิต ท่ีอยู่ และข้อมูลการติดต่อสอบถาม 4.18 0.749 มาก 

ผลรวมด้านการส่งเสริมการขาย 3.974 0.642 มาก 
 

 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคสินค้า OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้า OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ส่วนใหญ่สินค้า OTOP ที่ผู้บริโภค

เลือกซื้อเป็นสินค้าประเภทอาหาร คิดเป็นร้อยละ 57.3 วัตถุประสงค์ที่เลือกซื้อมากที่สุดคือ เพ่ือใช้เองส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 39.3 
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 50.2 ช่วงเวลาในการซื้อมากที่สุดคือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 
คิดเป็นร้อยละ 46.5 ระยะเวลาการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า คิดเป็นร้อยละ 74.5 ความถ่ีในการซื้อมากที่สุด
คือ 1 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 53.5 ค่าใช้จ่ายในการซื้อมากที่สุดคือ 100 - 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.8 

 3. ผลการศึกษาจากด้านเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม   
     3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ สินค้าปลอดภัย มีประโยชน์ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และมีความคุ้มค่า คุ้มราคากับผู้บริโภค 

เป็นสิ่งส าคัญ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในพัฒนาเรื่องบรรจุภัณฑ์ให้มีสินค้าที่ทันสมัย มีการพัฒนา
อยู่ตลอดเวลา 

     3.2 ด้านราคา ให้ลูกค้าสามารถต่อลองราคาได้ ราคาสินค้าไม่ควรมีราคาท่ีแพงกว่าสินค้าท่ัวไป 
     3.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กระจายแหล่งขายตามสถานที่ท่องเที่ยวการสร้างเรื่องราวของสินค้า ควรมี

สอนเทคนิคการเพ่ิมช่องทางการตลาด ผ่านทั้งช่องทางการขายแบบออนไลน์ และช่องทางการจ าหน่ายแบบออนไลน์ บน
สมาร์ทโฟน ให้มีเว็ปไซต์สินค้า OTOP โดยเฉพาะ แจ้งสถานที่ขายและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องการให้สินค้า OTOP มีการจัดจ าหน่าย
ในห้างสรรพสินค้าเพราะเป็นตลาดใหญ่แต่ปัจจุบันมีเงื่อนไขเยอะ ควรให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องท าบันทึกข้อตกลง 
ช่วยเหลือ 

     3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด สินค้า OTOP ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ควรได้รับการพัฒนาจากภาครัภาคเอกชน 
และสถาบันการศึกษา 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสินค้า OTOP ในจังหวัด

เพชรบูรณ์    
                 1.1 ด้านผลิตภัณฑ์  โดยส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในระดับมาก เช่น ฉลากสินค้าระบุ วันที่ผลิต และวันหมดอายุ 
พร้อมรายละเอียด สินค้าถูกห่อหุ้มด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย สวยงาม  มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้า 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรจิต สมบัติพานิช. ชวนะ ภวกานันท์ และอุบลวรรณา ภวกานันท์ (2546) ศึกษาพบว่า ระบบการผลิต
ที่ท าอยู่ขาดเทคโนโลยีในการผลิตที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ไม่ทันสมัย ต้องเผชิญกับ
ปัญหาด้านผู้จ าหน่ายกดราคา 

 1.2 ด้านราคา  โดยส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีป้ายบอกราคาสินค้าอย่างชัดเจน มีช่องทางการ
ช าระเงินที่หลากหลายและสะดวกแก่ผู้บริโภค มีส่วนลดราคาส าหรับผู้ค้าปลีก หรือผู้ที่น าสินค้าไปจ าหน่ายต่อ  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อภิชญาฏ์ หุตะวรากร (2558, หน้า 87) พบว่า การตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพ้ืนเมืองผ้าฝ้าย
น้ันด้านราคาให้ความส าคัญราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เป็นอันดับแรก  

 1.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยส่วนใหญ่พบว่า อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความ
น่าเชื่อถือ และตรงต่อเวลา มีการตกแต่งร้าน โชว์สินค้าดึงดูดให้น่าสนใจ สถานที่จ าหน่ายสินค้า หาง่าย และสะดวกในการ
เดินทางแก่ผู้บริโภค มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลาย สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ รัตติยา จุลเสน (2548) พบว่า 
ภาครัฐขาดการสนับสนุนในด้านการจัดหาแหล่ง จ าหน่ายสินค้าที่มีสถานที่แน่นอน และหาช่องทางในการจัดจ าหน่ายให้มาก
ข้ึน เพ่ือเพ่ิมโอกาสและ ช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคและก าหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนและเป็นระบบ เช่นในการต้ังศูนย์ 
จ าหน่ายสินค้า OTOP ในแต่ละจังหวัด   

 1.4 การส่งเสริมการตลาด โดยส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการน าสินค้าเข้าร่วมงานแสดงต่าง ๆ 
เพ่ือเผยแพร่สินค้า  มีโลโก้และมีแหล่งผลิต ที่อยู่ และข้อมูลการติดต่อสอบถาม ผู้จ าหน่ายมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ จงจินต จิตร์แจ้ง (2552, หน้า 285) กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมการขาย เป็นปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลา
การยอมรับสัดส่วนการซื้อ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และความถ่ีในการซื้อ 

 2. การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้า OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                2.1 จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ประเภทสินค้าท่ีเลือกซื้อมากที่สุด ประเภทสินค้าท่ีของผู้บริโภคสินค้า OTOP ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ที่เลือกซื้อมากที่สุดคือ อาหาร รองลงมาคือเสื้อ ผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้และของประดับตกแต่ง เครื่องด่ืม 
ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก และอื่น ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์ (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในเขตอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ OTOP มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านประเภทสินค้า OTOP ที่ซื้อบ่อยที่สุด มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

     2.2 จากผลการศึกษาที่พบว่า วัตถุประสงค์ที่เลือกซื้อมากที่สุด วัตถุประสงค์ของผู้บริโภคสินค้า OTOP ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ที่เลือกซื้อมากที่สุดคือ เพ่ือใช้เองส่วนตัว รองลงมาคือ เป็นของฝาก/ของที่ระลึก ต้องการอุดหนุนสินค้า  
OTOP เพ่ือใช้ในครอบครัว และเพ่ือน าไปจ าหน่าย และอื่น ๆ  โดยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคสินค้า OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์มากที่สุดคือ ตนเอง  รองลงมาคือ ครอบครัว เพ่ือน 
หัวหน้างาน และอื่น ๆ ช่วงเวลาในการซื้อมากที่สุด ช่วงเวลาในการซื้อมากที่สุดคือ วันเสาร์–วันอาทิตย์ รองลงมาคือวันหยุด
นักขัตฤกษ์ และวันจันทร์–วันศุกร์ ระยะเวลาการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคสินค้า 
OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์มากที่สุดคือ ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า รองลงมาคือใช้เวลาตัดสินใจ ภายใน 1 วัน ใช้เวลาตัดสินใจ 
มากกว่า 1 วัน แต่ไม่เกิน 2 วัน ความถ่ีในการซื้อมากที่สุด ความถ่ีในการซื้อมากที่สุด ของผู้บริโภคสินค้า OTOP ในจังหวัด
เพชรบูรณ์มากที่สุดคือคือ 1 ครั้งต่อปี รองลงมาคือ 1 ครั้งต่อเดือน มากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 1 ครั้งต่อ  
2 สัปดาห์ และไม่เคยเลย จากการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้า OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ  พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์ (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในเขตอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ OTOP มีความสัมพันธ์กับ
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พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านความถ่ีในการซื้อ แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.01 โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อมากที่สุด ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งของผู้บริโภคสินค้า OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ค าตอบมาก
ที่สุดคือ ครั้ง 100 - 500 บาท รองลงมาคือ 501 – 1,000 บาท น้อยกว่า 100 บาท และมากกว่า 1,000 บาท  

 
ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะทั่วไป 
    1.1 ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจ าต้องค านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคในด้านคุณภาพ ความ

ปลอดภัย ความเหมาะสมของราคา ตลอดจนความน่าชื่อถือของผู้จัดจ าหน่ายในข้อเหล่าน้ีเป็นหลัก เพ่ือเรียกความมั่นใจในกลุ่ม
ผู้บริโภค ต่อสินค้า OTOP ในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป 

     1.2 ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรค านึงถึงกรรมวิธีในการผลิตหรือบรรจุภัณฑ์ ยังไม่เป็นที่นิยม
หรือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคเท่าท่ีควรปัจจัยเหล่าน้ีเป็นหลักในการออกนโยบาย หรือสร้างกิจกรรมต่างในการส่งเสริมการ
ขาย 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
     ควรท าการวิจัยถึงความต้องการของผู้บริโภค ในด้านความพึงพอใจต่อตราสินค้า OTOP ของผู้ของบริโภคสินค้า
ชุมชน เพ่ือศึกษาแนวคิดและความรู้สึกต่อภาพลักษณ์สินค้าชุมชน ที่ใช้ค าว่า “สินค้า OTOP” 
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แนวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ ในพ้ืนท่ีอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
MARKETING GUIDELINES FOR HYDROPONIC VEGETABLE PRODUCTS IN THE AREA OF 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ 2) เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผัก
ไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน 400 คนได้จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการศึกษา พบว่า 
 1. พฤติกรรมของผู้บริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ส่วนใหญ่เลือกซื้อผักชนิด เรดโอ๊ค ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่เลือกซื้อ คือ 100-
500 บาท ช่วงวันที่นิยมเลือกซื้อ คือ ศุกร์-อาทิตย์ ช่วงเวลาท่ีนิยมเลือกซื้อ คือ 08.00-12.00 น. ผู้มีส่วนในการตัดสินใจเลือก
ซื้อ คือ ตนเอง วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ คือ เพ่ือน าไปขายต่อ ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่นิยม คือ สลัดโรล และแหล่งที่นิยมเลือก
ซื้อ คือ อยู่ภายในฟาร์มหรือหน้าฟาร์ม  
 2. ปัจจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ความคิดเห็น
ต่อปัจจัยทางการตลาด 7Ps โดยรวม มีความเห็นอยู่ในระดับมาก  
 3. แนวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ ด้านผลิตภัณฑ์ควรมีฉลากบอกประโยชน์ของผัก วันที่ปลูก 
บรรจุภัณฑ์ต้องสะอาด สวยงาม ทันสมัย ราคาชัดเจน ท่ีต้ังฟาร์มสะดวกต่อการเดินทาง พนักงานเต็มใจให้บริการ ภายในฟาร์ม
ต้องสะอาด และมีมาตรฐาน 
   
ค าส าคัญ: แนวทางการตลาด ; ส่วนผสมทางการตลาด ; พฤติกรรมผู้บริโภค ; ผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ 
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this research are 1 )  to study consuming behavior of hydroponic vegetables            
2 )  to study consumer opinions on marketing factors of hydroponic vegetables 3 )  to provide marketing 
guidelines for hydroponic vegetables in Khao Kho District Phetchabun Province.  The informants were 400 
hydroponic vegetable consumers in Khao Kho District, Phetchabun Province.  Taro Yamane's formula was 
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employed for the calculation of the sample size.  A questionnaire was used as a data collection tool and 
the statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation.  
 The findings were that red oak broccolis was the most purchased item.  The amount spent on 
purchasing ranged from 100 -500 baht. The busiest purchase fell on Friday – Sunday between 08.00-12.00.  
The factor that influenced the decision to buy was self- desire.  The purpose of buying was to make more 
benefits from selling forward. The most popular vegetable product was salad rolls. The most popular place 
where purchasing activity took place was at the farm.  Overall, the customer opinions toward marketing 
factors of 7 Ps was at a high level.  Suggestions for product marketing included making product labels that 
provide information such as dates, price, and nutritional advantages of the products, improving product 
packaging and hygiene and availability of the products.  
 
Keywords: Marketing Guidelines; Marketing Ingredients; Consumer Behavior; Hydroponic Vegetable Products 

 
บทน า 

 อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย อาจเน่ืองมาจาก
ด้านสภาพอากาศที่เหมาะสม และอ าเภอเขาค้อยังเป็นเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์  มีธรรมชาติที่
สวยงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี และมีการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงศิลปะ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวผจญภัย เมื่อนักท่องเท่ียวมา
เยือนยังอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มักจะนิยมซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ กลับไปเป็นของฝากหรือบริโภคในครัวเรือนเสมอ 

 จากเดิมที่การจ าหน่ายผักไฮโดรโปนิกส์เป็นการจ าหน่ายแบบค้าส่งมากกว่าการค้าปลีก ที่จ าหน่ายให้กับผู้บริโภค
โดยตรง  ซึ่งไม่ต้องใช้กลยุทธการตลาดที่หลากหลาย  อาทิ การควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ใหม่สดเสมอ การจ าหน่ายในราคา
ที่จูงใจ การส่งเสริมการตลาดที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค  ตลาดจนการจัดสถานที่ให้สวย  สะดุดตา เพ่ือสร้าง
บรรยากาศในการขายจากกลยุทธ์การตลาดที่หลากหลายเหล่าน้ี ส่งผลให้ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์เกิดความตระหนักในการ
เรียนรู้จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาฟาร์มไฮโดรโปนิกส์และเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 ดังน้ันผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโป
นิกส์ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางในการพัฒนาเพ่ือสร้างความมั่นคงในอาชีพ
ส าหรับผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดการค้าและผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ  

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3. เพ่ือหาแนวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยแนวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                 1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริโภคหรือผู้ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่อ าเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

     1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคหรือผู้ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) ท า

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ    
- อายุ  
- การศึกษา    
- รายได้ 
- สถานภาพ    
- อาชีพ 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ (7 P) 
Product – ผลิตภัณฑ์    
People - บุคลากร 
Price - ราคา    
Physical Evidence – กายภาพ 
Place - สถานที่จัดจ าหน่าย   
Process - กระบวนการ  
Promotion - การส่งเสริมการขาย   
 (William Stanton, 1991) 

 
แนวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ 

อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

พฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H) 
Who ลูกค้าเป็นใคร    
Where ลูกค้าซื้อที่ไหน 
What ลูกค้าต้องการอะไร   
Who ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
Why ท าไมลูกค้าถึงต้องการจะซื้อ   
How ลูกค้าซื้ออย่างไร  
When ลูกค้าซื้อสินค้าเมื่อไร  
(Philip Kotler, 1999) 
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ให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และเพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงได้เพ่ิมกลุ่ม
ตัวอย่างอีก 15 คน ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
        เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง จะเป็นผู้กรอก
แบบสอบถามเอง (SELF-ADMINISTRATION QUESTIONNAIRE) โดยแบบสอบถามได้ แบ่งออกเป็น  3 ตอน ดังน้ี 
               ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อค าถามปลายปิด
(CLOSE-ENDED RESPONSE QUESTIONS) มี 6 ข้อ  
   ตอนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวพฤติกรรมของผู้บริโภค ข้อถามปลายปิด (CLOSE-ENDED REPONSE  
QUESTIONS) มี 9 ข้อ 
    ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ จ านวน 29 ข้อ ประกอบด้วยค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก 
(MULTIPLE CHOICE QUESTIONS)  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     การศึกษาเรื่อง “แนวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์”  
ในครั้งน้ี ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งลักษณะของการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
  3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (PRIMARY DATA) เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
400 คน โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวม โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างพร้อมอธิบายวิธีการตอบ 
  3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (SECONDARY DATA) เป็นการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร วารสารที่สามารถอ้างอิงได้
ผลงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือประกอบการสร้างแบบสอบถาม 
  3.3 น าแบบสอบถามท่ีได้น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจทานแก้ไขและขอค าแนะน า  
  3.4. น าแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างข้ึนเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือท าการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) และน ามาหาดัชนีความสอดคล้องหรือ IOC (Item Objective Congruence) IOC=0.93 
  3.5 น าแบบสอบถามท าการทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือทดสอบค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้วิธีการค านวณ 
หาค่า Cronbach’s Alpha สูงกว่า 0.7 จึงถือได้ว่า แบบสอบถามมีค่าความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ซึ่งได้คะแนน
เท่ากับ 0.97 
  3.6 น าแบบสอบถามปรับแก้ไข ให้มีความสมบูรณ์  

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (DESCRIPTIVE STATISTIC)  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ  
  4.1  ค่าร้อยละ (PERCENTAGE)   เพ่ือใช้อธิบายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1) ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพ และอาชีพ แบบสอบถาม ตอนที่ 2) พฤติกรรมการซื้อของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการซื้อ ประเภทของผักไฮโดรโปนิสก์ ที่ซื้อ จ านวนที่ซื้อ ความถ่ีในการซื้อ และผู้มี
ส่วนร่วม ในการตัดสินใจซื้อ 
  4.2  ค่าคะแนนเฉลี่ย (MEAN) เพ่ือใช้อธิบายลักษณะข้อมูลแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กายภาพ และ
กระบวนการ  
      4.3  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (STANDARD DEVIATION) เ พ่ือใช้อธิบายลักษณะข้อมูล แบบสอบถาม                 
ตอนที่ 3  ปัจจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จัดจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร กายภาพ และกระบวนการ 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

พบว่า 
 ชนิดของผักที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อ คือ เรดโอ๊ค มีจ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 รองลงมาคือ ฟิลเลย์  

มีจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5  คอส มีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 เรดคอรัล มีจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.8 กรีนโอ๊ค มีจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 และน้อยที่สุด คือบัตเตอร์เฮด มีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 

 ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ คือ 100-500 บาท มีจ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.8 รองลงมาคือ น้อยกว่า 100 บาท มีจ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 มากกว่า 1,000 บาท มีจ านวน 93 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.3 และน้อยที่สุดคือ 501-1,000 บาท มีจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 

 ช่วงวันที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ คือ ศุกร์-อาทิตย์ มีจ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 
รองลงมา คือ จันทร์-พฤหัสบดี มีจ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ มีจ านวน                
112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 

 ช่วงเวลาท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ คือ 08.00-12.00 น. มีจ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.0 รองลงมา คือ 15.01-18.00 น. มีจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5  ช่วงเวลา18.01-21.00 น. มีจ านวน 77 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.3 และน้อยที่สุดคือ 12.01-15.00 น. มีจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ตามล าดับ 

 ผู้มีส่วนในการตัดสินใจหรือแนะน าในการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ส่วนใหญ่ คือ ตนเอง มีจ านวน 248 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.0 รองลงมา คือ สมาชิกในครอบครัว มีจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 แฟน มีจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.5 และน้อยที่สุดคือเพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดับ 

 วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ส่วนใหญ่จะซื้อเพ่ือน าไปขายต่อ มี จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.0 รองลงมา คือ ซื้อเพ่ือบริโภค มีจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 ซื้อเพ่ือเป็นของฝาก มีจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.8 และน้อยที่สุด คือ อ่ืนๆโปรดระบุ มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดับ 

 พบว่า ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักไฮโดรโปนิกส์ผู้ที่บริโภคส่วยใหญ่นิยม คือ สลัดโรล มีจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.3 รองลงมา คือ สลัดผักสด มีจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 น้ าสกัดจากผัก มีจ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.3 และน้อยที่สุด คือ อ่ืนๆโปรดระบุ มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดับ 

 แหล่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ คือ อยู่ภายในฟาร์มหรือหน้าฟาร์ม มีจ านวน 238 คน  
คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมา คือ ตามจุดขายของฝาก มีจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 อยู่ใกล้ ๆ กับแหล่งท่องเที่ยว  
มีจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และน้อยที่สุด คือ อ่ืนๆโปรดระบุ มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 

 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่อ าเภอเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาด 7P โดยรวม และรายด้านของผู้บริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตอ าเภอเขาค้อ  
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมมีความเห็นอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.43, S.D. = 0.361) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผลรวมด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.30, S.D. =0.467) ผลรวมด้านราคา อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.50, S.D. = 
0.555) ผลรวมด้านที่ต้ัง อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.81, S.D. = 0.348) ผลรวมด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับ ดี (x ̅ = 
3.97, S.D. = 0.718) ผลรวมด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.28, S.D. = 0.633) ผลรวมด้านลักษณะทางกายภาพ              
อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.55,S.D.=0.546) และผลรวมด้านกระบวนการและการให้บริการ อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.61, S.D. 
= 0.450) โดยสามารถแสดงผลเป็นตารางได้ดังน้ี 

  
รายการประเมิน x ̅ S.D. ความหมาย 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
1.ฉลากบอกประโยชน์ของผัก 
2.ผลรวมด้านมีความหลากหลายของชนิดผักให้เลือกซื้อ 
3.บรรจุภัณฑ์ ภาชนะ มีความสะอาดสวยงาม ทันสมัย และคงทน 
4. มีแหล่งผลิตที่ชัดเจน 

4.30 
4.38 
4.37 
4.29 
4.16 

0.467 
0.622 
0.627 
0.607 
0.467 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
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รายการประเมิน x ̅ S.D. ความหมาย 
ด้านราคา 
1.ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
2.มีป้ายหรือเมนูบอกราคาสินค้าอย่างชัดเจน 
3.มีความหลากหลายของราคาให้เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ 

4.50 
4.39 
4.47 
4.64 

0.555 
0.631 
0.749 
0.510 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ด้านที่ต้ัง 
1.ที่ต้ังของฟาร์มมีความสะดวกต่อการเดินทาง 
2.ที่ต้ังของฟาร์มสามารถค้นหาได้อย่างสะดวก 
3.ที่ต้ังของฟาร์มอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเท่ียว 

4.81 
4.56 
4.84 
4.94 

0.348 
0.746 
0.434 
0.302 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1.มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ หรือสื่ออื่น ๆ 
2.มีกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสนุก เพ่ือรับของรางวัลหรือส่วนลด 
3.มีส่วนลดให้กับลูกค้า ในโอกาสต่าง ๆ 
4.มีบัตรสะสมแต้ม เพ่ือรับส่วนลด หรือของแถมฟรี 

3.96 
4.05 
3.94 
3.84 
4.01 

0.718 
0.736 
0.769 
0.926 
0.930 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ด้านบุคลากร 
1.พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทที่ดี 
2.พนักงานมีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ 
3.พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี การแต่งกายดูเหมาะสม 
4.พนักงานมีไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

4.28 
4.48 
4.23 
4.19 
4.22 

0.633 
0.641 
0.817 
0.763 
0.726 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 

ด้านกายภาพ 
1.ฟาร์มมีความสะอาด สวยงาม ดูดีมีมาตรฐาน 
2.บรรยากาศภายในฟาร์มมีความเป็นกันเอง 
3.มีการจัดสรรที่น่ังในระหว่างรอรับบริการที่เหมาะสม 
4.มีบริการ Wi-Fi ส าหรับลูกค้า 

4.55 
4.81 
4.59 
4.52 
4.65 

0.546 
0.454 
0.576 
0.766 
0.507 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ด้านกระบวนการ 
1.มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในการสั่งซื้อ 
2.มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในการช าระเงิน 
3.ความเอาใจใส่ต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
4.มีค าแนะน าเกี่ยวกับประโยชน์ การเก็บรักษา และอื่นๆ 

4.61 
4.47 
4.56 
4.65 
4.74 

0.450 
0.583 
0.585 
0.508 
0.473 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
 3. แนวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ จังวัดเพชรบูรณ์  
    ด้านผลิตภัณฑ์ ควรค านึงถึงการสร้างฉลากบอกประโยชน์ของผัก วันที่ปลูก มีความหลากหลายของชนิดผักให้

เลือกซื้อ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือลดความซ้ าซากจ าเจให้กับผู้บริโภค เช่นการหาผักชนิดใหม่ ๆ มา
ปลูก ผสมผสานกับผักชนิดเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่วนบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะต้องค านึงถึงความสะอาดเป็นหลัก และเพ่ิมสวยงาม 
ทันสมัย และต้องคงทนส าหรับการขนส่งทางไกล บนบรรจุภัณฑ์ต้องระแบบแหล่งผลิตที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ ราคาต้อง
มีความเหมาะสมกับคุณภาพ  การติดป้ายราคา ภายในร้านหรือบนบรรจุภัณฑ์ ต้องมีความชัดเจน และต้องมีความหลากหลาย
ของราคาให้เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ ที่ต้ังของฟาร์มควรมีความสะดวกต่อการเดินทาง  สามารถค้นหาได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว  ถ้าเป็นไปได้ที่ต้ังควรอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว ควรมีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ หรือสื่ออื่น ๆ หรือ
จัดให้มีกิจกรรมส าหรับลูกค้าได้ร่วมสนุก เพ่ือรับของรางวัลหรือส่วนลด บางครั้งก็มีส่วนลดให้กับลูกค้า ในโอกาสต่าง ๆ  รวมถึง
มีบัตรสะสมแต้ม เพ่ือรับส่วนลด หรือของแถมฟรี พนักงานต้องมีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทที่ดี  มีความกระตือรือร้นและเต็ม
ใจให้บริการ  มีบุคลิกภาพที่ดี การแต่งกายดูสะอาดเหมาะสม  มีไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ลักษณะทาง
กายภาพภายในฟาร์มต้องมีความสะอาด สวยงาม ดูดีมีมาตรฐาน  บรรยากาศภายในฟาร์มจะต้องมีความเป็นกันเอง สร้าง
ความร่มรื่นซึ่งลูกค้าสมารถหย่อนกายพักผ่อนได้ มีการจัดสรรที่น่ังในระหว่างรอรับบริการที่เหมาะสม  มีบริการ Wi-Fi ส าหรับ
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ลูกค้า มีมุมสวยงามหรือทิวทัศน์ส าหรับให้ลูกค้าได้ถ่ายภาพและที่ส าคัญต้องมีบริการห้องสุขาท่ีสะอาดแยกชายหญิง มีความถูก
ต้องรวดเร็วในการสั่งซื้อการช าระเงิน และมีความเอาใจใส่ต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกันรวมทั้งมีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
ประโยชน์การเก็บรักษา และอื่นๆที่จ าเป็นด้วย  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ที่พบว่า ชนิดของผักที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อ คือ เรดโอ๊ค รองลงมาคือ ฟิลเลย์ คอส คิด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศิรดา สมเทศน (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การวางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดรายได้ของฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ “23 ไฮโดร
ฟาร์ม ชุมแพ” ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งพฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์
ของผู้บริโภคโดยส่วนนิยมรับประทานพืชตระกูลผักสลัด เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรัล กรีนคอส บัตเตอร์เฮด ตามล าดับ 
ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ คือ 100 -500 บาท รองลงมาคือ น้อยกว่า 100 บาท และ 
มากกว่า 1,000 บาท ตามล าดับช่วงวันที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ คือ ศุกร์ -อาทิตย์ รองลงมา คือ 
จันทร์-พฤหัสบดี  และน้อยที่สุด คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามล าดับช่วงเวลาที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ 
คือ 08.00-12.00 น. รองลงมา คือ 15.01-18.00 น. และช่วงเวลา18.01-21.00 น. ตามล าดับผู้มีส่วนในการตัดสินใจหรือ
แนะน าในการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ส่วนใหญ่ คือ ตนเอง รองลงมา คือ สมาชิกในครอบครัว และแฟน ตามล าดัz
วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ส่วนใหญ่จะซื้อเพ่ือน าไปขายต่อ รองลงมา คือ ซือ้เพ่ือบริโภค และซื้อเพ่ือเป็นของ
ฝาก ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักไฮโดรโปนิกส์ผู้ที่บริโภคส่วยใหญ่นิยม คือ สลัดโรล  รองลงมา คือ สลัดผักสด และน้ า
สกัดจากผัก ตามล าดับ แหล่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ คือ อยู่ภายในฟาร์มหรือหน้าฟาร์ม รองลงมา 
คือ ตามจุดขายของฝาก และอยู่ใกล้ๆกับแหล่งท่องเท่ียว ตามล าดับ 
     2. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ในพ้ืนที่อ าเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาด 7Ps โดยรวม มีความเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปุญญาภา นาคสินธ์ุ ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี อภิปรายได้ว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับที่ต้ังเป็นอันดับแรก 
โดยที่ต้ังของฟาร์มสามารถค้นหาได้อย่างสะดวกกระบวนการและการให้บริการ มีค าแนะน าเกี่ยวกับประโยชน์ การเก็บรักษา ฟาร์มมี
ความสะอาด สวยงาม ดูดีมีมาตรฐาน มีความหลากหลายของราคาให้เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ มีความหลากหลายของชนิดผัก
ให้เลือกซื้อ พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทที่ดี มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ หรือสื่ออื่น ๆ โดยอภิปราย เป็น
รายด้านได้ดังน้ี 

 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้บริโภค โดยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ มีฉลากบอกประโยชน์ของผัก มีความหลากหลายของ
ชนิดผักให้เลือกซื้ออยู่ในระดับมาก บรรจุภัณฑ์ ภาชนะ มีความสะอาดสวยงาม ทันสมัย และคงทน มีแหล่งผลิตที่ชัดเจน
สอดคล้องกับการศึกษาการบริหารธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสกุลรัตน์ ธรรมแสง (2556) และ
ไข่มุก สถิตย์สระดู่ (2558) ที่ศึกษาการผลิต การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ในจังหวัดเพชรบูร ณ์ 
กรุงเทพมหานคร และขอนแก่น ซึ่งผู้บริโภคต้องการผักไฮโดรโปนิกส์ที่มีความสด ความสะอาด และปลอดสารพิษ ด้านราคา 
พบว่าผู้บริโภค โดยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีป้ายหรือเมนูบอกราคาสินค้าอย่างชัดเจน มีความ
หลากหลายของราคาให้เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ ด้านที่ต้ัง พบว่าผู้บริโภค โดยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ ที่ต้ังของ
ฟาร์มมีความสะดวกต่อการเดินทาง ที่ต้ังของฟาร์มสามารถค้นหาได้อย่างสะดวก ที่ต้ังของฟาร์มอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเท่ียว ด้าน
การส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้บริโภค โดยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ หรือสื่ออื่น 
มีกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสนุก เพ่ือรับของรางวัลหรือส่วนลด มีส่วนลดให้กับลูกค้า ในโอกาสต่าง ซึ่งผู้บริโภคให้ความส าคัญ
น้อยที่สุดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทพร เส็งวงษ์ (2557) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ นอกจากน้ี ผู้ขายควร
สร้างกลยุทธ์สื่อสารทางการตลาดเพ่ือเข้าถึงลูกค้าให้มากข้ึน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไมตรี เสถะรักษ์ (2558) ได้ศึกษา
เรื่องส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอาหารออร์แกนิค พบว่าด้านปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้ง 10 ท่าน ยังไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการขาย แต่ก็มีบางท่านที่
ยังใช้บางกิจกรรมของร้านค้าที่จ าหน่ายออร์แกนิค เช่น คูปองแลกซื้อ ส่วนลด เป็นต้น ด้านบุคลากร พบว่าผู้บริโภค โดยส่วน
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ใหญ่ให้ความส าคัญกับ พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทที่ดี พนักงานมีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ พนักงานมี
บุคลิกภาพที่ดี การแต่งกายดูเหมาะสม ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าผู้บริโภค โดยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ ฟาร์มมีความ
สะอาด สวยงาม ดูดีมีมาตรฐานบรรยากาศภายในฟาร์มมีความเป็นกันเอง มีการจัดสรรที่น่ังในระหว่างรอรับบริการที่เหมาะสม 
ด้านกระบวนการและการให้บริการ พบว่าผู้บริโภค โดยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในการสั่งซื้อ มี
ความถูกต้อง รวดเร็ว ในการช าระเงิน มีความเอาใจใส่ต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ผู้ประกอบการควรค านึงถึง การสร้างฉลากบอกประโยชน์ของผัก วันที่ปลูก มีความหลากหลายของชนิดผัก

ให้เลือกซื้อ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ๆ และบรรจุภัณฑ์ต้องสะอาด สวยงาม ทันสมัย และระบุแหล่งผลิตที่ชัดเจนถ
ตรวจสอบ 

  1.2 ที่ต้ังของฟาร์มควรมีความสะดวกต่อการเดินทางสามารถค้นหาได้อย่างสะดวกรวดเร็วถ้าเป็นไปได้ที่ต้ังควร
อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเท่ียว ควรมีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ หรือสื่ออื่น ๆ  

  1.3 ลักษณทางกายภาพภายในฟาร์มต้องมีความสะอาด สวยงาม ดูดีมีมาตรฐาน  บรรยากาศภายในฟาร์ม
จะต้องมีความเป็นกันเอง สร้างความร่มรื่นซึ่งลูกค้าสมารถหย่อนกายพักผ่อนได้  

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรศึกษาในด้านการพัฒนาฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว หรือ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือ
จุดนัดพบ และอาจท าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตผักไฮโดรโปนิกส์รวมทั้งเพ่ิม
ความหลากหลายของชนิดผักที่สามารถผลิตแบบไฮโดรโปนิกส์ได้ในเขตอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเท่ียว ที่เดินทางมาท่องเท่ียวในหมู่บ้าน 
OTOP นวัตวิถีในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2) ศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเท่ียวที่มีผลต่อการพัฒนาหมู่บ้าน 
OTOP นวัตวิถี 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 400 คน คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการศึกษา พบว่า  
 1. ปัจจัยด้านการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ด้านแรงจูงใจ เพ่ือต้องการพักผ่อนและความสนุกสนาน ด้านการรับรู้

การท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เป็นการช่วยเหลือในการสร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชน ด้านการเรียนรู้                  
การท่องเท่ียวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เป็นการศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนท้องถ่ิน ด้านบุคลิกภาพ นักท่องเท่ียวนิยมที่จะ
สรรหาสถานที่ท่องเท่ียวใหม่ ๆ อยู่เสมอ ด้านทัศนคติ นักท่องเท่ียวคิดว่า หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี มีความเหมาะสมในการสร้าง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมาก ด้านกลุ่มอ้างอิง พบว่าทัศนคติของนักท่องเที่ยว นิยมท่องเที่ยวกับครอบครัว แฟน หรือกลุ่ม
เพ่ือน  

 2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์นักท่องเท่ียวให้ความส าคัญกับ ที่พักสะอาด ปลอดภัย และ
เพียงพอ ด้านราคาที่พักมีความเหมาะสม ด้านช่องทางการขาย มีศูนย์ให้บริการด้านการขายที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีแพ็คเก็จการท่องเท่ียวให้ซื้อที่หลากหลาย ด้านบุคลากร ผู้ขายสินค้าหรือพนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี การแต่ง
กายดูเหมาะสม ด้านลักษณะทางกายาภาพ มีความสะอาด สวยงาม สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน ชุมชน และผู้คน 
ด้านกระบวนการและการให้บริการ มีความเอาใจใส่ต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียม แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ควรเน้นในด้านวิถีชุมชน เรื่องราว ประเพณีของชุมชน เน้นบริการด้านการพักผ่อนและความสนุกสนาน  
 
ค าส าคัญ  :  การพัฒนา ; ปัจจัยการตัดสินใจ ; หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี 
 
*นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
**อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research were 1) to investigate factors that effect tourists’ decision to make 
trips to OTOP Nawatwithi Village in Phetchabun Province, 2 )  to study marketing mix factors affecting the 
development of OTOP Nawatwithi Village, and 3) to study the guidelines for developing OTOP Nawatwithi 
Village in Phetchabun Province.  A questionnaire was distributed to 4 0 0  tourists; the sample size was 
determined based on Taro Yamane's formula. Data were then analyzed using frequency, percentage, mean, 
and standard deviation.  
 The findings indicated the following information.   ( 1 )  According to the factors that affected 
decision making, the motivation for the trip was for leisure.  The tourists perceived that trips to OTOP 
Nawatwithi Village brought income and created jobs to the local community. The participants believed that 
trips to the OTOP Nawatwithi villages was a study trip.  New tourism trend of searching for new experience 
at new places also affected the decision making.  The tourists thought that OTOP Nawatwithi Village was 
very suitable for making tourist attractions.  The participants’  preference was that they liked to travel with 
family members and friends.  (2) Regarding marketing mix factors, the tourists cared most about good and 
reasonable price accommodation and the uniqueness of the tourist places.  Easily accessed channels for 
product selling, good personality salespersons with good service mind, and variety of promotions were the 
tourists’  preferences.  The guidelines for the development of OTOP Nawatwithi Village in Phetchabun 
province were that there should be focuses on providing the tourists with fun and comfortable trips which 
they can learn way of life, history, and traditions of the local communities.  
 
Keywords: Development ; Decision factor ; Nawatwithi 

 
บทน า 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิด ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาภาคการผลิต และบริการให้สามารถแข่งขันได้เกิดความย่ังยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีข้ึน  
มีเป้าหมาย “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชน มีความสุข” โดยมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใน 3 กลุ่ม งาน (เกษตร แปรรูป 
และท่องเท่ียวโดยชุมชน) ซึ่งเกิดประโยชน์ในวงกว้าง จ าเป็นจะต้องน าอัตลักษณ์ชุมชนมาสร้าง มูลค่าเพ่ิม การท่องเท่ียวชุมชน 
โดยการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เป็นจุดเริ่มต้นของการดึงอัตลักษณ์ชุมชนมาขยายผลให้เกิดการสร้างรายได้  
และความย่ังยืนให้กับพ้ืนที่ โครงการ OTOP นวัตวิถีเป็นโครงการที่รัฐบาลทุ่มงบประมาณมากกว่า 9 พันล้านบาทเพ่ือที่จะ
สร้างรากฐานเศรษฐกิจในชุมให้มีความย่ังยืน แต่เน่ืองด้วยการคัดเลือกหมู่บ้านที่จะเข้าร่วมโครงการตามมาตรฐานของคู่มือ
บริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (กรมการพัฒนาชุมชน 2562 : ออนไลน์) ได้ก าหนดถึงสภาพพ้ืนที่ของแต่ละ
หมู่บ้านลักษณะทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้ า ความสวยงามของธรรมชาติ  ลักษณะทางภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประวัติ
ต านาน เป็นต้น โดยโครงการนวัตวิถีเป็นโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถูกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการ 
“ไทยนิยม ย่ังยืน” โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการร่วมกันกับภาครัฐ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ.2544 ใน
ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการจ าหน่ายสินค้าที่อยู่ในชุมชนจากการท่องเที่ยว มีการใช้เสน่ห์  ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ รวมทั้งท าให้มีคุณค่าเพียงพอ เพ่ือให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเย่ียมเยือน และใช้จ่ายเงินในทุก
กิจกรรมของชุมชน ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้อยู่กับคนในชุมชนโดยรอบ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง (กรมการพัฒนาชุมชน 2562) โดยจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหน่ึงจังหวัดที่ได้มีการสร้าง
หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีข้ึนตามโครงการดังกล่าว 

 หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับงบประมาณ 
ประจ าปี 2561 และ 2562 ในการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เพ่ือการพัฒนาแหล่งผลิตสินค้าชุมชน จากการค้นคว้าของ
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ผู้วิจัยพบว่า ในบางหมู่บ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ได้ค านึงความเป็นไปได้ในการจัดสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ในขณะ
ที่บางชุมชนใจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติที่เป็นดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียว หรือแม้แต่เอกลักษณ์
ของวัฒนธรรม ประวัติ หรือต านาน นอกจากน้ียังขาดหลักและแนวทางในการบริหารจัดการด้านการตลาด จึงมีแนวโน้มอย่าง
มากท่ีการจัดต้ังชุมชนเหล่าน้ันให้เป็นหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีไม่สามารถกระท าได้ให้ส าเร็จลุล่วง  
 ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือศึกษาปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่ง
ผลที่ได้รับมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ถือเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง และกระตุ้นเศรษฐกิจและ
สังคมภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีความเข้มแข็ง  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัยแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
แรงจูงใจ 
การรับรู้ 
การเรียนรู้ 
บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ 
กลุ่มอ้างอิง 
(เสรี วงษ์มณฑา, 2542, หน้า 37) 
 
ส่วนประสมทางการตลาด 7P 
Product - สินค้า หรือบริการ  
Price – ความเหมาะสมของราคา 
Place - สถานที่จัดจ าหน่าย  
Promotion - การส่งเสริมการขาย 
People - ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
Physical Evidence - ภาพลักษณ์ 
Process – กระบวนการ 
(Kotler; อ้างถึงใน อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2542, 
หน้า 312) 

 

แนวทางการพฒันาหมู่บ้าน OTOP  
นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
    1.1  ประชากร คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จ านวน 2,335,204 คน (ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ , 2561) และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

     1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้วิธีค านวณกลุ่ม
ตัวอย่างจากสูตรของ Yamane  ท าให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และเพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการตอบ
แบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงได้เพ่ิมกลุ่มตัวอย่างอีก 15 คน ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจาก
นักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้วิธีแจกแบบสอบถามแบบบังเอิญเฉพาะกับผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม โดย ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage sampling) โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

  1) ใช้วิธีแบบ (Stratified random sampling) แบ่งหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกจากส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 31 หมู่บ้าน (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์, 2562, หน้า 1) 

 2) เลือกสุ่มหมู่บ้าน จ านวน 16 หมู่บ้าน จาก 31 หมู่บ้าน โดยใช้วิการสุ่มแบบง่ายอย่างมีระบบ 
(Systematic random sampling) โดยสุ่มจากรายชื่อหมู่บ้านในล าดับที่ 1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 

 3) ใช้วิธีแบบ (Quota sampling) ก าหนดสัดส่วนจากนักท่องเท่ียว หมู่บ้านละเท่า ๆ กัน จ านวนหมู่บ้าน
ละ 25 คน รวมทั้งหมด 400 คน  

 4) เก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวในแต่ละหมู่บ้านโดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling)   
                 1.3 ผู้ให้ข้อมูล คือ กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักท่องเท่ียวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จ านวน 10 คน 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
     การศึกษาในครั้งน้ีใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม

ส าหรับกลุ่มนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
     2.1 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา สถานภาพ รายได้ อาชีพ เป็นต้น  

 ส่วนที่ 2 ปัจจัยการตัดสินใจท่องเท่ียว  ลักษณะค าถามเป็นการถามเป็นแบบ Rating scale โดยใช้ปัจจัย 
ภายในและปัจจัยภายนอกที่ผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ 
บุคลิกภาพ ทัศนคติ กลุ่มอ้างอิง 
   ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ลักษณะค าถามเป็นการถาม
เป็นแบบ Rating scale โดยใช้ ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ในการต้ังค าถามได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรด้านลักษณ์ทางกายาภาพ ด้านกระบวนการ 
และการให้บริการ 
   ส่วนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
      2.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงร่าง โดยการน าข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ที่มีค่ามากที่สุด
จ านวน 3 อันดับแรก มาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ จ านวน 6 ข้อ 
  ขั้นตอนการพัฒนาเคร่ืองมือ 
  1. ท าการศึกษาข้อมูลโดยการค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโครงการต่าง ๆ ของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ไม่ว่าจะเป็น นวัตวิถี, OTOP Village เป็นต้น 
  2. ท าการสร้างแบบสอบถามโดยก าหนดประเด็นหลักที่ส าคัญในการตอบแบบสอบถามโดยให้สอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดในการวิจัย เพ่ือส ารวจความคิดเห็นและหาข้อสรุป เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมในวิเคราะห์มากที่สุด  
  3. น าแบบสอบถามท่ีได้น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจทานแก้ไขและขอค าแนะน า 
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  4. น าแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างข้ึนเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) และน ามาหาดัชนีความสอดคล้องหรือ IOC (Item Objective Congruence) โดยได้คะแนน
เท่ากับ 0.94 
  5. น าแบบสอบถามท าการทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือทดสอบค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่อง เที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้วิธีการ
ค านวณ หาค่า Cronbach’s Alpha สูงกว่า 0.7 จึงถือได้ว่า แบบสอบถามมีค่าความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องรวม เท่ากับ 0.89 
  6. น าแบบสอบถามปรับแก้ไข ให้มีความสมบูรณ์  

 3. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
  การรวบรวมข้อมูลท าการเก็บข้อมูลด้วยผู้วิจัย โดยท าการเก็บในช่วงเวลาปกติ 8.00 – 16.00 น. โดยท าการเก็บ 

ในพ้ืนที่หมู่บ้าน จ านวน 16 หมู่บ้านที่ได้คัดเลือกไว้แล้ว 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี    

  4.1 ใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เป็นสถิติอธิบายข้อมูล นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่องเท่ียวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง  
  4.2 ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อธิบายระดับ ปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และส่วนประสมทางการตลาดของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัด
เพชรบูรณ์  
   4.3 การวิเคราะห์เน้ือหา Content analysis โดยการใช้แบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพ่ือหา
ความสัมพันธ์ในเน้ือหาของงานวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์  พบว่าปัจจัยด้าน
การตัดสินใจของนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส่วนใหญ่พบว่าอยู่ใน
ระดับ มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 
  
ตารางที่ 1 ปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านแรงจูงใจ 
 

ด้านแรงจูงใจ X̅ S.D แปลผล 
1.การท่องเท่ียวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เพ่ือต้องการพักผ่อนและความ
สนุกสนาน 

3.86 0.84 มาก 

2. การท่องเท่ียวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เพ่ือเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายและ
ความจ าเจในชีวิต 

3.88 0.88 มาก 

3. การท่องเท่ียวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เพ่ือเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ให้กับชีวิต 

3.85 0.85 มาก 

ผลรวมด้านแรงจูงใจ 3.86 0.78 มาก 
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ตารางที่ 2  ปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการรับรู้ 
 

ด้านการรับรู้ X̅ S.D แปลผล 
1. การท่องเท่ียวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ให้ความสวยงามและสร้างความ
ประทับใจเมื่อได้พบเห็น 

3.96 0.90 มาก 

2. การท่องเท่ียวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เป็นการช่วยเหลือในการสร้างรายได้
และอาชีพให้กับชุมชน 

4.01 0.93 มาก 

3. การท่องเท่ียวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
ของประเทศไทย 

3.90 0.99 มาก 

4. ท่านมคีวามรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี มากน้อย
เพียงใด 

3.39 1.05 มาก 

ผลรวมด้านการรับรู้ 3.81 0.83 มาก 

 
ตารางที่ 3  ปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการเรียนรู้ 
 

ด้านการเรียนรู้ X̅ S.D แปลผล 
1. การท่องเท่ียวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เป็นการศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนใน
ชุมชนท้องถ่ิน 

3.75 0.83 มาก 

2.  การท่องเท่ียวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เป็นการเข้าถึงแก่นแท้ของศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถ่ินอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละหมู่บ้าน 

3.80 0.92 มาก 

3. การท่องเท่ียวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เพ่ือซื้อสินค้า OTOP และเรียนรู้ถึง
ข้ันตอนการผลิตสินค้า OTOP โดยตรงจากผู้ผลิต 

3.92 0.98 มาก 

ผลรวมด้านการเรียนรู้ 3.82 0.83 มาก 

 
ตารางที่ 4  ปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านบุคลิกภาพ 
 

ด้านบุคลิกภาพ X̅ S.D แปลผล 
1. นิยมที่จะสรรหาสถานที่ท่องเท่ียวใหม่ ๆ อยู่เสมอ 3.63 1.08 มาก 
2. นิยมท่องเท่ียว ในสถานที่ท่องเท่ียวเดิม ๆ ซ้ า 3.41 1.04 มาก 

ผลรวมด้านบุคลิกภาพ 3.52 0.99 มาก 

 
ตารางที่ 5  ปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านทัศนคติ 
 

ด้านทัศนคติ X̅ S.D แปลผล 
1. หมู่บ้าน OTOP มีความเหมาะสมในการสร้างเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนมาก
น้อยเพียงใด 

3.64 0.89 มาก 

2. มีความคิดที่จะท่องเท่ียวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี 3.72 1.03 มาก 

ผลรวมด้านทัศนคติ 3.68 0.89 มาก 
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ตารางที่ 6  ปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านกลุ่มอ้างอิง 
 

ด้านกลุ่มอ้างอิง X̅ S.D แปลผล 

1. นิยมท่องเท่ียวกับครอบครัว แฟน หรือกลุ่มเพ่ือน 3.75 0.97 มาก 
2. นิยมท่องเท่ียว ตามบุคคลที่มีชื่อเสียงโฆษณา หรือโพสต์ลงสื่อโซเชียลต่าง ๆ 3.82 0.96 มาก 

ผลรวมด้านกลุ่มอ้างอิง 3.79 0.89 มาก 

 
 2. ผลศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ส่วน

ประสมทางการตลาด ของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่  
 

ตารางที่ 7  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของหมูบ่้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านผลิตภัณฑ์ 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ X̅ S.D แปลผล 
1. แหล่งท่องเท่ียวมีความสวยงาม 3.72 0.95 มาก 
2. มีท่ีพักสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ 3.88 1.04 มาก 
3. ผลิตภัณฑ์ OTOP มีเอกลักษณ์ประจ าท้องถ่ิน 3.72 1.06 มาก 
4. มีความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเท่ียว 3.68 0.98 มาก 

ผลรวมด้านผลิตภัณฑ์ 3.75 0.91 มาก 

 

ตารางที่ 8  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของหมูบ่้าน OTOP นวัตวิถี ในจงัหวัดเพชรบูรณ์ ด้านราคา 
 

ด้านราคา X̅ S.D แปลผล 

1. ราคาสินค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพ 3.62 0.93 มาก 
2. ราคาท่ีพักมีความเหมาะสม 3.65 1.04 มาก 
3. มีความหลากหลายของราคาให้เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ 3.55 0.95 มาก 
4. มีวิธีการช าระเงินที่หลากหลาย 3.74 0.81 มาก 

ผลรวมด้านราคา 3.64 0.86 มาก 

 
ตารางที่ 9 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย X̅ S.D แปลผล 

1. มีการน าเสนอขายแพ็คเก็จทัวร์ในสื่อโซเชียลต่าง ๆ 3.60 0.96 มาก 
2. มีเว็บไซต์ส าหรับการสั่งจองที่พัก หรือซื้อแพ็คเก็จทัวร์ 3.76 0.93 มาก 
3. มีศูนย์ให้บริการด้านการขายแพ็คเก็จทัวร์ตามห้างสรรพสินค้า 3.79 0.97 มาก 
4. มีศูนย์ให้บริการ ด้านการขาย ติดต่อสอบถาม ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ต้ังอยู่ในเขตชุมชน 

3.87 0.76 มาก 

ผลรวมด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.75 0.81 มาก 
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ตารางที่ 10  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด X̅ S.D แปลผล 

1. มีการน าเสนอสินค้าและบริการด้วยเล่าเรื่องแบบมี Story 3.80 0.85 มาก 
2. มีส่วนลดให้กับลูกค้า  3.80 0.81 มาก 
3. มีแพ็คเก็จการท่องเท่ียวให้ซื้อที่หลากหลาย 3.86 0.89 มาก 
4. มีการจัดโปรโมชั่นตามฤดูกาล หรือวันส าคัญต่าง ๆ 4.19 0.83 มาก 

ผลรวมด้านการส่งเสริมการตลาด 3.91 0.74 มาก 

 
ตารางที่ 11  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านบุคลากร 
 

ด้านบุคลากร X̅ S.D แปลผล 
1. ผู้ขายสินค้าหรือพนักงานให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทที่ดี 4.13 0.86 มาก 
2. ผู้ขายสินค้าหรือพนักงานมีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ 4.17 0.84 มาก 
3. ผู้ขายสินค้าหรือพนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี การแต่งกายดูเหมาะสม 4.18 0.92 มาก 
4. ผู้ขายสินค้าหรือพนักงานให้บริการมีไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้  

3.96 0.81 มาก 

ผลรวมด้านบุคลากร 4.109 0.77 มาก 

 
ตารางที่ 12  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ 
 

ด้านลักษณะทางกายภาพ X̅ S.D แปลผล 
1. มีความสะอาด สวยงาม สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน ชุมชน และ
ผู้คน 

4.05 0.83 มาก 

2. บรรยากาศในหมู่บ้าน ชุมชน ร้านขายสินค้ามีบรรยากาศอบอุ่น มีความเป็น
กันเอง  

3.89 0.90 มาก 

3. แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนมีปลอดภัย มีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกอยู่
ตลอดเวลา 

3.73 0.97 มาก 

4. มีบริการร้านอาหาร ห้องน้ าอย่างเพียงพอ และมีบริการ Wi-Fi ส าหรับ
นักท่องเท่ียวหรือลูกค้า 

3.69 0.83 มาก 

ผลรวมด้านลักษณะทางกายภาพ 3.84 0.78 มาก 
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ตารางที่ 13  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านกระบวนการ 
                 และการด าเนินการ 
 

ด้านกระบวนการและการด าเนินการ X̅ S.D แปลผล 

1. มีจุดให้บริการติดต่อสอบถามและหน่วยรักษาความปลอดภัย 3.68 0.95 มาก 
2. มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในการสั่งจองหรือซื้อสินค้า OTOP 3.63 0.97 มาก 
3. มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในการช าระเงิน 3.73 0.93 มาก 
4. มีความเอาใจใส่ต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียม 3.77 0.91 มาก 

ผลรวมด้านกระบวนการและการด าเนินการ 3.71 0.89 มาก 
  
 3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 

 3.1 ด้านปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเท่ียว หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีใน จังหวัดเพชรบูรณ์  
 3.1.1 ด้านแรงจูงใจ ควรมีการศึกษาถึงแรงจูงใจหลักของนักท่องเที่ยว สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการจริง ๆ 

ในการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีตลอดจนผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการตัดสินใจ การสนองตอบต่อความต้องการหลักของ
นักท่องเที่ยวเป็นส่วนช่วยสร้างความประทับใจ จึงท าให้เกิดการบอกต่อในกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยควรเน้นที่วัตถุประสงค์หลัก  
ของนักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็น ความต้องหลีกหนีความวุ่นวายในชีวิตประจ าวัน การพักผ่อน ความสนุกสนานที่จะได้รับ เป็นต้น 

 3.1.2 ด้านการเรียนรู้ สิ่งที่นักท่องเท่ียวคาดหวังในการท่องเท่ียวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี นอกจากเพ่ือ
ซื้อสินค้า OTOP และเรียนรู้ถึงข้ันตอนการผลิตสินค้า OTOP โดยตรงจากผู้ผลิต นักท่องเท่ียวบางคนยังต้องการเรียนรู้ถึงแก่น
แท้ของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละหมู่บ้าน เป็นการศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนท้องถ่ิน 
ในส่วนน้ีไม่ว่าจะเป็นผู้น าชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรค านึงถึงข้อน้ีเป็นหลัก เพราสิ่งเหล่าน้ีคือจุดดึงดูด
นักท่องเท่ียวที่เป็นกลุ่มนักวิชาการ นักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในเรื่องราวเหล่าน้ี 

 3.1.3 ด้านการรับรู้ นักท่องเที่ยวบางส่วนทราบดีกว่าการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เป็นการ
ช่วยเหลือในการสร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยแต่ในอีกหลาย ๆ กลุ่มยัง
ไม่มี่ความเข้าใจในหัวข้อน้ี จ าเป็นอย่างย่ิงที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเร่งประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการน าค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนไป
ลดหย่อนภาษีได้การกระจ่ายข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์บางครั้งย่อมมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ผู้มีชื่อเสียงในสังคม มี
ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นส่วนช่วยกระจ่ายข่าวสารของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี กลุ่มนักท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ยังไม่คุ้น
ชินและรู้จักค าว่า OTOP นวัตวิถีได้ดีอย่างที่ควร 

     3.2 ผลการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ ดังน้ี 

 3.2.1 ด้านบุคลากร เน่ืองจากต้องการให้ผู้ขายสินค้าหรือพนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี การแต่งกายดู
เหมาะสม มีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ ผู้ขายสินค้าหรือพนักงานให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทที่ดี ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีต้องค านึงถึงข้อน้ีเป็นหลัก เพราะนอกจากความสวยงามทางธรรมชาติ และสินค้า 
OTOP  
แล้วบุคลากรในหมู่บ้านเป็นอีกส่วนหน่ึงที่จะสร้างความประทับใจแรกพบได้เป็นอย่างดี เมือเกิดความประทับใจ ความชื่นชม
และการบอกต่อในกลุ่มนักท่องเท่ียวก็จะเกิดข้ึน 

 3.2.2 ด้านการส่งเสริมการขาย เน่ืองจากนักท่องเที่ยวต้องการให้มีการจัดโปรโมชั่นตามฤดูกาล หรือวัน
ส าคัญต่าง ๆ มีแพ็คเก็จการท่องเที่ยวให้ซื้อที่หลากหลาย มีการน าเสนอสินค้าและบริการด้วยเล่าเรื่องแบบมี Story และมี
ส่วนลดให้กับลูกค้า ในปัจจุบันยังมีหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หลายหมู่บ้านที่ขาดความเข้าใจในด้านการ
บริหารการตลาด การจัดการด้านการส่งเสริมการขาย การต้ังโปรโมชั่นต่าง ตลอดจนการจัดการด้านการท่องเท่ียวอย่างเป็น
ระบบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านน้ีอย่าเร่งด่วน 

 3.2.3 ด้านลักษณะทางกายภาพ นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่า หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีต้องมีความ
สะอาด สวยงาม สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน ชุมชน และผู้คน บรรยากาศในหมู่บ้าน ชุมชน ร้านขายสินค้ามี
บรรยากาศอบอุ่น มีความเป็นกันเอง และแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนมีปลอดภัย มีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกอยู่ตลอดเวลา สิ่ง
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คาดหวังหลักของนักท่องเที่ยวคือภาพอันงดงามของสถานที่ท่องเที่ยว บรรยากาศของหมู่บ้านชนบท แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม สิ่งเหล่าน้ีจะสามารถสร้างความประทับใจเหมือได้พบเห็น สร้างประสบการณ์ดี ๆ ร้อยย้ิม เสียงหัวเราะ ความ
เป็นกันเองในชุมชน ความปลอดภัยตลอดเส้นทางการท่องเที่ยว สิ่งเหล่าน้ีคือสิ่งที่จะท าให้หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีคงอยู่ได้
ตลอดไป 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 1. จากศึกษาปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่พบว่า ด้าน
แรงจูงใจ พบว่า แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเท่ียวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส่วนใหญ่
พบว่าอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับมากท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ การท่องเท่ียวในหมู่บ้าน OTOP นวัต
วิถี เพ่ือต้องการพักผ่อนและความสนุกสนาน เพ่ือเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายและความจ าเจในชีวิต การท่องเท่ียวในหมู่บ้าน 
OTOP นวัตวิถีเพ่ือเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับชีวิตด้านการรับรู้ พบว่า การรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเท่ียวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  การท่องเท่ียวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ให้ความสวยงามและสร้างความประทับใจเมื่อได้พบ
เห็น เป็นการช่วยเหลือในการสร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชน การท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศไทย ด้านการเรียนรู้ พบว่า การเรียนรู้ของนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน  ได้แก่ การ
ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เป็นการศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนท้องถ่ิน เป็นการเข้าถึงแก่นแท้ของศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถ่ินอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละชุมชน เพ่ือซื้อสินค้า OTOP และเรียนรู้ถึงข้ันตอนการผลิตสินค้า OTOP 
โดยตรงจากผู้ผลิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท (งันลาโสม) และอาแว มะแส (2559) ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมของการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหนองช้าง ต าบล
หนองช้าง อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ และพบว่าลักษณะ วัฒนธรรมที่โดดเด่นของชุมชนส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
โดยเฉพาะเอกลักษณ์ด้านภาษาด้านบุคลิกภาพ พบว่า บุคลิกภาพของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP 
นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ นิยมที่จะสรรหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ อยู่เสมอ และนิยม
ท่องเท่ียว ในสถานที่ท่องเท่ียวเดิม ๆ ซ้ า ๆ ด้านทัศนคติ พบว่า ด้านทัศนคติของนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียวในหมู่บ้าน 
OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ หมู่บ้าน OTOP มีความเหมาะสมในการสร้างเป็น
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนมาก และด้านมีความคิดที่จะท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ด้านกลุ่มอ้างอิง พบว่าทัศนคติของ
นักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ด้าน
นิยมท่องเที่ยวกับครอบครัว แฟน หรือกลุ่มเพ่ือน และด้านนิยมท่องเที่ยว ตามบุคคลที่มีชื่อเสียงโฆษณา หรือโพสต์ลงสื่อ
โซเชียลต่าง ๆ  
 2. จากผลการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยว ที่มีผลต่อการพัฒนา หมู่บ้าน OTOP 
นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า โดยส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงาม มีที่พักสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ ผลิตภัณฑ์ OTOP มี
เอกลักษณ์ประจ าท้องถ่ิน มีความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเท่ียว สอดคล้องกับงานวิจัยของณธายุ ตีบจันทร (2558) ได้
ศึกษาเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงสินค้าโอทอป เพ่ือการท่องเท่ียวชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา พบว่ารายข้อมีค่าเฉลี่ย
มากท่ีสุด คือ สินค้ามี ความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ รูปลักษณ์และรูปทรงสินค้ามีหลากหลาย ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของสินค้าโอ
ทอป ด่านเกวียน ผู้ประกอบการ ผู้น าชุมชนรวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรให้การสนับและส่งเสริมในเรื่องต่างๆที่ เก่ียวข้อง 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการน าเทคโนโลยีเข้าช่วยในการผลิต การส่งเสริมการตลาด  พัฒนาบรรจุภัณฑ์
สนับสนุนเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกพ้ืนที่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง เครือข่ายสินค้าให้กว้างข้ึนและ
ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเองอีกด้วย ด้านราคา โดยส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ราคาสินค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาท่ีพักมีความเหมาะสม มีความหลากหลาย
ของราคาให้เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ มีวิธีการช าระเงินที่หลากหลาย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ มีการน าเสนอขายแพ็คเก็จทัวร์ในสื่อโซเชียลต่าง 
ๆ มีเว็บไซต์ส าหรับการสั่งจองที่พัก หรือซื้อแพ็คเก็จทัวร์  มีศูนย์ให้บริการด้านการขายแพ็คเก็จทัวร์ตามห้างสรรพสินค้า และ
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ศูนย์ให้บริการ ด้านการขาย ติดต่อสอบถามที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ต้ังอยู่ในเขตชุมชน ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ มีการน าเสนอสินค้าและบริการด้วยเล่า
เรื่องแบบมี Story มีส่วนลดให้กับลูกค้า มีแพ็คเก็จการท่องเที่ยวให้ซื้อที่หลากหลาย มีการจัดโปรโมชั่นตามฤดูกาล หรือวัน
ส าคัญต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของเสรี วงษ์มณฑา และวรสุวิทย์ โพธิสัตย์ (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่องแนวทางในการ
เสริมสร้างคุณค่าสินค้าOTOP และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเท่ียว เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษาอ าเภอ
ศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าแนวทางการตลาดเพ่ือสร้างคุณค่าให้สินค้า OTOP ของศรีสวัสด์ิ ต้องใช้การตลาดและ
แนวทางในการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ ควรจัดให้เป็นสถานที่ท่องเท่ียว สามารถนาเสนอการท่องเท่ียวได้หลากหลาย
รูปแบบ ควรจัดท าปฏิทินท่องเท่ียว12 เดือนทั้งสินค้า OTOP และการท่องเที่ยวต้องการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
เล่าเรื่องราวและต านานต่าง ๆ ท่ีสามารถนามาเป็นเน้ือหาในการสร้างคุณค่าให้สินค้า OTOP และสร้างเสน่ห์ให้ศรีสวัสด์ิเป็น 
เมืองท่องเท่ียวเป้าหมาย โดยต้องใช้หลายช่องทาง ทั้งสื่อสารมวลชน สื่อดิจิทัล สื่อบุคคล และสื่อกิจกรรมด้านบุคลากร พบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ผู้ขายสินค้าหรือพนักงานให้บริการ
มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทที่ดี ผู้ขายสินค้าหรือพนักงานมีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ ผู้ขายสินค้าหรือพนักงานมี
บุคลิกภาพที่ดี การแต่งกายดูเหมาะสม  และผู้ขายสินค้าหรือพนักงานให้บริการมีไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ลักษณะทางกายภาพ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ มี
ความสะอาด สวยงาม สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน ชุมชน และผู้คน บรรยากาศในหมู่บ้าน ชุมชน ร้านขายสินค้ามี
บรรยากาศอบอุ่น มีความเป็นกันเอง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนมีปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกอยู่ตลอดเวลา มี
บริการร้านอาหาร ห้องน้ าอย่างเพียงพอ และมีบริการ Wi-Fi ส าหรับนักท่องเที่ยวหรือลูกค้า อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณธายุ ตีบจันทร (2558) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงสินค้าโอทอปเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนด่านเกวียน 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่าควรมีการปรับปรุง สาธารณูปโภคพ้ืนฐานในชุมชนให้ได้มาตรฐาน และมีจ านวนเพียงพอต่อ 
นักท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ า ลานจอดรถ ป้าย บอกเส้นทางและป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและส่งผล ให้นักท่องเที่ยว มีจ านวนเพ่ิมข้ึนเศรษฐกิจในชุมชนเติบโตเลี้ยงตัวเองได้อย่างย่ังยืน 
กระบวนการและการให้บริการ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่มีจุดให้บริการติดต่อสอบถามและหน่วยรักษาความปลอดภัย มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในการสั่งจองหรือซื้อสินค้า OTOP 
มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในการช าระเงิน และด้านมีความเอาใจใส่ต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณธา
ยุ ตีบจันทร (2558) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงสินค้าโอทอปเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา 
พบว่าด้านบริการและอ านวยความสะดวก มีศูนย์ตอนรับนักท่อง เที่ ยว ร้ านค้า ร้ านอาหาร ลานจอดรถ  สุขา  
ที่มีความพร้อม ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าท่ีที่ให้การต้อนรับที่เพียงพอ 

 3. จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่พบว่าด้านปัจจัยการตัดสินใจ
ของนักท่องเท่ียวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีใน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านแรงจูงใจ ควรมีการศึกษาถึงแรงจูงใจหลักของนักท่องเที่ยว 
สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการจริง ๆ ในการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ การ
สนองตอบต่อความต้องการหลักของนักท่องเที่ยวเป็นส่วนช่วยสร้างความประทับใจ จึงท าให้เกิดการบอกต่อในกลุ่ม
นักท่องเที่ยว โดยควรเน้นที่วัตถุประสงค์หลักของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น ความต้องหลีกหนีความวุ่นวายในชีวิตประจ าวัน 
การพักผ่อน ความสนุกสนานที่จะได้รับ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณธายุ ตีบจันทร (2558) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการ
เชื่อมโยงสินค้าโอทอปเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา พบว่า หากนักท่องเที่ยวได้รับการตอบสนอง
ความ ต้องการจากสถานที่และแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนด่านเกวียน อยู่ในระดับมาก แรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่ ส าคัญๆ และ
กระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเดินทาง มาท่องเท่ียวในชุมชนด่านเกวียนจึงมากเช่นกันด้านการเรียนรู้ สิ่งที่นักท่องเท่ียวคาดหวังในการ
ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี นอกจากเพ่ือซื้อสินค้า OTOP และเรียนรู้ถึงข้ันตอนการผลิตสินค้า OTOP โดยตรงจาก
ผู้ผลิต นักท่องเที่ยวบางคนยังต้องการเรียนรู้ถึงแก่นแท้ของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละ
หมู่บ้าน เป็นการศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนท้องถ่ิน ในส่วนน้ีไม่ว่าจะเป็นผู้น าชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควร
ค านึงถึงข้อน้ีเป็นหลัก เพราสิ่งเหล่าน้ีคือจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มนักวิชาการ นักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจใน
เรื่องราวเหล่าน้ีด้านการรับรู้ นักท่องเที่ยวบางส่วนทราบดีกว่าการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เป็นการช่วยเหลือใน
การสร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยแต่ในอีกหลาย ๆ  กลุ่มยังไม่มี่ความ
เข้าใจในหัวข้อน้ี จ าเป็นอย่างย่ิงที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องต้องเร่งประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการน าค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนไปลดหย่อนภาษี
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ได้ การกระจ่ายข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์บางครั้งย่อมมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ผู้มีชื่อเสียงในสังคม มีภาพลักษณ์ที่ดีเป็น
ส่วนช่วยกระจ่ายข่าวสารของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี กลุ่มนักท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นชิน และรู้จักค าว่า 
OTOP นวัตวิถีได้ดีอย่างที่ควรปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านบุคลากร เน่ืองจากต้องการให้ผู้ขายสินค้าหรือพนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี การแต่งกายดู
เหมาะสม มีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ ผู้ขายสินค้าหรือพนักงานให้บริการมีมนุษย์สัม พันธ์และมารยาทที่ดี ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีต้องค านึงถึงข้อน้ีเป็นหลัก เพราะนอกจากความสวยงามทางธรรมชาติ และสินค้า 
OTOP แล้วบุคลากรในหมู่บ้านเป็นอีกส่วนหน่ึงที่จะสร้างความประทับใจแรกพบได้เป็นอย่างดี เมือเกิดความประทับใจ ความ
ชื่นชมและการบอกต่อในกลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะเกิดข้ึนสอดคล้องกับงานวิจัยของเสรี วงษ์มณฑา และ วรสุวิทย์ โพธิสัตย์ 
(2561) ได้ท าการวิจัยเรื่องแนวทางในการเสริมสร้างคุณค่าสินค้าOTOP และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเท่ียว เพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษาอ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าผู้ประกอบการ จะต้องมีการฝึกอบรมพนักงานที่
ท างานขายสินค้า OTOP ให้พวกเขามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีวิญญาณ บริการ มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับ นักท่องเที่ยว 
มีความสามารถในการสื่อสารที่จะท าหน้าที่เป็นทั้งนักขายและเป็น Brand Ambassador ที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดแรงจูงใจที่
จะซื้อสินค้า OTOP ของศรีสวัสด์ิ ท้ังใช้เองและเป็นของฝากด้านการส่งเสริมการขาย เน่ืองจากนักท่องเท่ียวต้องการให้มีการจัด
โปรโมชั่นตามฤดูกาล หรือวันส าคัญต่าง ๆ มีแพ็คเก็จการท่องเท่ียวให้ซื้อที่หลากหลาย มีการน าเสนอสินค้าและบริการด้วยเล่า
เรื่องแบบมี Story และมีส่วนลดให้กับลูกค้า ในปัจจุบันยังมีหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หลายหมู่บ้านที่ขาด
ความเข้าใจในด้านการบริหารการตลาด การจัดการด้านการส่งเสริมการขาย การต้ังโปรโมชั่นต่าง ตลอดจนการจัดการด้านการ
ท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านน้ีอย่าเร่งด่วนด้านลักษณะทางกายภาพ 
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่า หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีต้องมีความสะอาด สวยงาม สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน 
ชุมชน และผู้คน บรรยากาศในหมู่บ้าน ชุมชน ร้านขายสินค้ามีบรรยากาศอบอุ่น มีความเป็นกันเอง และแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชนมีปลอดภัย มีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกอยู่ตลอดเวลา สิ่งคาดหวังหลักของนักท่องเท่ียวคือภาพอันงดงามของสถานที่
ท่องเที่ยว บรรยากาศของหมู่บ้านชนบท แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งเหล่าน้ีจะสามารถสร้า งความประทับใจเห
มือได้พบเห็น สร้างประสบการณ์ดี ๆ ร้อยย้ิม เสียงหัวเราะ ความเป็นกันเองในชุมชน ความปลอดภัยตลอดเส้นทางการ
ท่องเที่ยว สิ่งเหล่าน้ีคือสิ่งที่จะท าให้หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีคงอยู่ได้ตลอดไป สอดคล้องกับงานวิจัยของเสรี วงษ์มณฑา และ 
วรสุวิทย์ โพธิสัตย์ (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่องแนวทางในการเสริมสร้างคุณค่าสินค้าOTOP และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
การท่องเท่ียว เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษาอ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าด้าน ผู้ประกอบการจะต้องสร้าง
บรรยากาศสถาน ประกอบการให้มีทั้งความงามและความสะดวก ต้ังแต่ ที่จอดรถ อาคาร สถานที การตกแต่งสถานที่ ห้องน้ า
สะอาด และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นที่จะท าให้นักท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจในการเข้า มาซื้อสินค้าOTOP ที่มี
จ าหน่ายอยู่ตามท่ีต่างๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ด้านปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่บ้าน OTOP          

นวัตวิถีควรค านึงในด้านความต้องการหลักของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก เช่น การหลีกหนีความวุ่นวายและความจ าเจในชีวิต         
การพักผ่อนและความสนุกสนาน การหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับชีวิต นอกเหนือจากการซื้อสินค้า OTOP และเรียนรู้ถึง
ข้ันตอนการผลิตสินค้า OTOP โดยตรงจากผู้ผลิตแล้ว นักท่องเที่ยวยังต้องการเข้าถึงแก่นแท้ของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละหมู่บ้าน ศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ให้ความสวยงามและสร้างความประทับใจเมื่อ ได้
พบเห็น 

   1.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ควรให้ความส าคัญ 
ด้านบุคลากร เน่ืองจากความคาดหวังของนักท่องเที่ยว ต้องการให้ผู้ขายสินค้าหรือพนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี การแต่งกายดู
เหมาะสม มีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ ผู้ขายสินค้าหรือพนักงานให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทที่ดี ในส่วน
ด้านการส่งเสริมการขาย ควรมีการจัดโปรโมชั่นตามฤดูกาล หรือวันส าคัญต่าง ๆ มีแพ็คเก็จการท่องเที่ยวให้เลือกซื้อ  
ที่หลากหลาย มีการน าเสนอสินค้าและบริการด้วยเล่าเรื่องแบบมี Story และมีส่วนลดให้กับลูกค้า ด้านลักษณะทางกายภาพ 
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ต้องมีความสะอาด สวยงาม สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของท้องถ่ินท้องถ่ิน สร้างบรรยากาศที่ดีในหมู่บ้าน และต้องแสดง  
ให้เห็นว่าในหมู่บ้านและสถานที่ท่องเท่ียวมีความปลอดภัย มีเจ้าหน้าท่ีคอยให้บริการอยู่ตลอดเวลา 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
                ในการท าวิจัยครั้งต่อไปเกี่ยวกับหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ผู้ วิจัยเล็งเห็นว่าควรศึกษาด้านการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในชุมชน และการบริหารหรือการด าเนินงานของผู้น าชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหน่ึงต่อความส าเร็จ
ในการจัดต้ังหมู่บ้านท่องเท่ียวโดยชุมชน OTOP นวัตวิถี 
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แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตแบบลีน (Lean)  
กรณีศึกษา โรงงานผลิตกระเป๋าเครื่องหนัง 

GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF PRODUCTION SYSTEM LEAN, CASE STUDY 
PRODUCTION PLANT LEATHER BAG 

 
สาวิตรี  พรหมรักษา* บัณฑิต  ศรีสวัสด์ิ* ธนสิทธิ นิตยะประภา* 

SAWITREE PROMRAK * BANDIT SRISAWAT* THANASIT NITTAYAPRAPHA* 
พศวีร์  ศิริสราญลักษณ์* ธงเทพ  ชูสงฆ์*ธัชชัย ช่อพฤกษา* 

PHASAWEE SIRISARANLAK* THONGTHEP CHUSONG* THATCHAI CHOKPRUEKSA*  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารการจัดการระบบการผลิตของโรงงานผลิต
กระเป๋าเครื่องหนัง 2) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตโดยใช้หลักการผลิตแบบลีน (Lean) ของ โรงงานผลิตกระเป๋า
เครื่องหนัง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก  เจ้าของกิจการ  หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล สินค้า วัตถุดิบ ระบบขับถ่าย ของโรงงานผลิต
กระเป๋าเครื่องหนัง จ านวน 6 คน และพนักงานของโรงงานผลิตกระเป๋าเครื่องหนัง จ านวน 136 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการศึกษา พบว่า การบริหารการจัดการระบบการผลิตมีด้าน
ความสูญเสียเน่ืองจากกระบวนการผลิต ด้านความสูญเสียเน่ืองจากการรอคอย และด้านความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตของ
เสียการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการไหลของกระบวนการผลิต ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง ดังน้ี 

 1. ประสิทธิภาพการไหลของกระบวนการผลิตก่อนปรับปรุง มีความล่าช้าในกระบวนการผลิต ท าให้ระบบการผลิต
ไม่ไหลต่อเน่ือง หลังปรับปรุง มีการไหลของระบบการผลิตที่ดีข้ึน ท าให้ระบบการผลิตต่อเน่ืองการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การจัดการระบบการผลิตแบบเดิมกับแบบใหม่ (ใช้ระบบการผลิตแบบลีน (Lean) เพ่ือเป็นแนวทาง)  

 2. ประสิทธิภาพการจัดการระบบการผลิต แบบเดิม ท าให้ล่าช้า และเสียเวลา ไม่เป็นระบบอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ
ได้ท าให้งานไหลไปแบบไม่ต่อเน่ือง สะดุด ท าให้เกิดของเสียแบบใหม่ ท าให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ท าให้ไม่เกิดของเสีย เป็น
ระบบมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ: ระบบการผลิตแบบลีน (Lean); ความสูญเปล่า; โรงงานผลิตกระเป๋าเคร่ืองหนัง 
 
*อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ABSTRACT 

 
 The research titled ‘Guidelines for developing LEAN production system: a case study of a leather 
bag factory’ had two objectives: 1) to analyze the problem of managing the production system of the case 
study company 2)  to find ways to develop a production system using the principles of LEAN production. 
The informants were 6 executive members and 136 employees.  An interview form was used for the data 
collection and the data was analyzed using the content analysis technique.  The results before and after 
the application of LEAN production system on the three aspects:  the loss due to the production system, 
due to the waiting, and due to the volume of poor-quality products comparing to the rate of the production 
flow can be summarized as follows:  1)  before the application of LEAN system, there was a delay in the 
production process causing the production system to not flow continuously.  After the system application, 
there was a better production flow resulting a continuous production system 2.) the efficiency management 
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of the conventional production system was chaotic, disordered, delayed, time consuming, and accident 
prone; these resulted in intermittent workflow which may lead to new waste.  
 
Keyword: Lean Manufacturing ; 7 Wastes  

 
บทน า 
 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรประเภทหน่ึง ที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ ไทย 
และยังมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางแฟชั่นเอเชีย จึงเป็นที่ถูกจับตามองจากจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน จึงส่งผล
ต่อการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมประเภทน้ี อย่างไรก็ดีอุตสาหกรรมเครื่องหนังน้ันยัง ต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างมาก
จากผลกระทบปัญหาความขัดแย้งสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน และประเทศคู่ค้าอื่นๆ รวมทั้งเศรษฐกิจของภูมิภาค
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอเชีย ยุโรป หรือสหรัฐ ท าให้เศรษฐกิจโลกโดยรวมอยู่ในภาวะชะลอตัวอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีค่าเงินมี
ความผันผวนส่งผลต่อการค านวณต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือน ามาใช้ในการผลิต เพ่ือให้ไทยเสียโอกาสกับยังคงรักษาความ
เป็นศูนย์กลางแฟชั่นในเอเชียในแง่ที่แบรนด์สินค้าชั้นน าท่ัวโลกให้การยอมรับด้านมาตรฐานและคุณภาพของวัตถุดิบ รวมถึงมี
กระบวนการตัดเย็บที่ประณีตทันสมัย จึงให้ความส าคัญด้านความรู้ในการพัฒนาฝีมือตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมประเภทน้ี 
(มติชนออนไลน์, 2562) 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นเอเอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นอีกธุรกิจหน่ึงที่ด าเนินการผลิตสินค้าประเภทกระเป๋าเครื่องหนัง มี
พนักงาน 60-70 คนเท่าน้ัน จากน้ันได้มีการขยายกิจการมีพนักงานเพ่ิมมากข้ึนเป็น 136 คน โดยข้ันตอนในการด าเนินกิจการ
คือ มีการผลิตกระเป๋าทุกชนิด เป็นสินค้าท่ีมีลิขสิทธ์ิ ผลิตตามค าสั่งซื้อจากลูกค้า แต่บางครั้งระบบการผลิตมีการล่าช้าเน่ืองจาก
การที่ต้องรอวัตถุดิบต่าง ๆ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการผลิต พนักงานขาดงานบ่อย  ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องการส่งสินค้าให้กับลูกค้า
ไม่ทันเวลา 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษางานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบการผลิต
แบบลีน (Lean) กรณีศึกษา โรงงานผลิตกระเป๋าเครื่องหนัง” โดยเป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของระบบการผลิตซึ่งบาง
ข้ันตอนในการด าเนินงานของระบบการผลิต ส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้าให้กับลูกค้าไม่ทัน เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จาก
การศึกษาน ามาวิเคราะห์ โดยการหาแนวทางในการพัฒนาระบบการผลิตแบบลีน (Lean) มาเป็นแนวทางในการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของกระบวนการผลิตกระเป๋าเครื่องหนัง 
2. เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตกระเป๋าเครื่องหนัง 
3. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานก่อนและหลังประยุกต์การใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 1.  แนวคิดเก่ียวกับการผลิตแบบลีน (Lean) 
 

 
ภาพที ่1 โครงสร้างระบบลีน (Lean) 
ที่มา : http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/articles_preview.php?cid=10121) 
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Thiichi Ohno (2556) ได้กล่าวไว้ว่า จากจุดยืนที่ว่า “เราผลิตสิ่งที่จะขายเท่าน้ัน และเราไม่ท าในสิ่งที่จะไม่ขาย” 
มันกลายเป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับการผลิตในปริมาณจ ากัด เพ่ือการผลิตที่มีค่าใช้จ่ายต่ า ค าว่า ปริมาณของปริมาณที่ลดลง
หมายถึง น้ าหนัก และค าว่า ปริมาณของปริมาณจ ากัดหมายถึง จ านวนการผลิตแม้ว่าใช้ค าเดียวกัน”ปริมาณ”มันมีความ
แตกต่างกันระหว่างน้ าหนักและจ านวนการผลิตในปริมาณจ ากัด (ลีน (Lean)) ได้หมายถึง การลดปริมาณการผลิตแต่มันคือ
การลดปริมาณการผลิตให้พอดี เช่น นักมวยที่มีน้ าหนักเพ่ิมข้ึนเมื่อขาดการฝึกซ้อม และไม่สามารถชกมวยได้ในรุ่นน้ าหนักน้ัน 
บริษัทหรือองค์กรก็สามารถอุยอ้ายได้เช่นกัน เพ่ือให้สามารถกลับมาชกในรุ่นน้ าหนักน้ันอีกครั้ง นักมวยจะต้องหยุดกินอาหาร
เพ่ือ”ลดปริมาณ”ซึ่งเป็นความพยายามในการลดน้ าหนักลง ถ้านักมวยหยุดกินอาหารอย่างหักโหม เขาจะไม่มีแรงและพ่ายแพ้
ในการชกมวย ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการอดอาหารที่แย่มาก 
เรื่องน้ีเป็นจริงส าหรับบริษัทหริองค์กรเช่นกัน ถ้าบริษัทสามารถก าจัดความอ้วนได้เมื่อบริษัทพยายามจะกลายเป็นลีน (Lean) 
น่ีเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าสูญเสียกล้ามเน้ือ แทนที่จะก าจัดความอ้วน และคิดว่ามีรูปร่างผอมลง สิ่งน้ีจะเป็นความคิดที่อันตรายมาก 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรกพ. (2557) ลีน (Lean) (Lean) เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการการผลิต หรือ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยปราศจากความสูญเปล่า (Waste) ในทุก ๆ กระบวนการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางโลจิ
สติกส์ หรือกระบวนการในสายการผลิตไปจนถึงตอบสนองความต้องการของตลาดไปถึงลูกค้าแบบทันที โดยเน้นสร้าง
ประสิทธิผลสูงสุด และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตที่มุ่นเน้นในเรื่องการไหล (Flow) ของงานเป็นหลัก โดยวิวัฒนาการของ
(Lean Thanking) เกิดจากการท าอุตสาหกรรมรถยนต์จากแนวคิดของเฮนรีฟอร์ด  ท าการผลิต รถยนต์โดยใช้รูปแบบการผลิต
แบบจ านวนมาก (Mass Production) โดยใช้วิธีการการศึกษา การท างาน (Time and Motion) และการใช้ชิ้นส่วนทดแทน 
(Interchangeable Parts) จากน้ัน ทาอิชิ โอโนะ วิศวกรของบริษัทโตโยต้า (Toyota) เสนอแนวคิดรูปแบบการผลิตแบบดึง 
(Pull) โดยการศึกษาและน าเอา ระบบซุปเปอร์มาเก็ต (Supermarket System) ท่ีไม่สามารถวางแผนการขายเป็นจ านวน
แน่นอน โดยเรียกว่า ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System: TPS) และให้ความส าคัญกับการก าจัดความ
สูญเปล่าทั้ง  7 ประการ ต่อจากน้ัน จอห์น คราฟฟิค ชาวอเมริกันซึ่ ง เป็นนักวิจัยอ ยู่บริษัท New United Motor 
Manufacturing Inc. เป็นผู้เสนอค าว่า “ลีน (Lean)” จนกระทั่ง จิม วอแมค ได้ปรับปรุงให้เป็นแนวคิดการผลิตแบบลีน 
(Lean)และให้หลักการในการน าไปใช้ไว้ 5 ประการ คือ การนิยามคุณค่า (Value Definition), การวิเคราะห์การไหลของ
คุณค่า (Value Stream Analysis), การไหล (Flow), การดึงทัน/เวลาพอดี (Pull/JIT) และความสมบูรณ์แบบ (Perfection)  
        ซึ่งในระบบการผลิตแบบลีน (Lean) (Lean)  จะประกอบไปด้วยหลักการส าคัญ 5 ประการ คือ การนิยามคุณค่า 
(Value Definition) การวิเคราะห์การไหลของคุณค่า (Value Stream Analysis) การไหล (Flow) การดึง/ทันเวลาพอดี (Pull) 
ความสมบูรณ์ แบบ (Perfection) โดยทั้งหลักการทั้ง 5 จะช่วยให้ระบบในการผลิตปราศจากของเสียท่ีเกิดข้ึนระหว่างการผลิตใน
กระบวนการต่าง ๆ โดยเกิดจากความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste or MUDA) คือ การผลิตสินค้าที่มากเกิน (Overproduction) 
การรอคอยสินค้าที่นาน (Waiting) การขนส่งที่ขาดประสิทธ์ิภาพ (Transportation) กระบวนการผลิตที่ไม่เกิดคุณค่า (Non Value 
Added Processing) สินค้าคงคลังที่มากเกินไป (Excess Inventory) ของเสีย (Defects) หรือ บริการผิดพลาดที่เกิดข้ึนท าให้เสีย
แหล่งวัตถุดิบ และการเคลื่อนไหวที่มากเกินไป (Excess Motion) หรือการเคลื่อนย้ายโดยไม่จ าเป็น ซึ่งทั้งหมดน้ีเป็นบ่อเกิดของ
การเกิดของเสียทั้งหมดทั้งสิ้น 
        จากลักษณะดังกล่าวในการผลิตแบบอาศัยแนวคิดลีน (Lean) (Lean Thanking) เพียงอย่างเดียวคงไม่ประสบ
ความส าเร็จต่อเมื่อมีเครื่องมือและปัจจัยที่สนับสนุนแนวความคิดของลีน (Lean) (Lean Tools)   ที่เข้ามาช่วยในการจัดการ 
คือ 5 ส. การลดเวลาของการเปลี่ยนงาน (Set up Reduction) การผลิตโดยอิงเวลามาตรฐาน (Production to Take Time) 
งานมาตรฐาน (Standardize Work) แบบแสดงวิธีปฏิบัติงาน (Method Sheets) กลุ่มการผลิต (Flow Cells) การควบคุม
ด้วยสายตา (Visual Control) การไหลละชิ้น (One Piece Flow) การผลิตแบบผสมรุ่น (Mixed Model Production) Point 
of Used Material การจัดเตรียมและบริหารพ้ืนที่ กัมบัง (Kanban) หรือ Pull Scheduling การฝึกอบรมพนักงานข้ามสาย
งาน (Cross Trained Work Force) เครื่องป้องกันความผิดพลาด (Mistaking Proofing) หรือ Poka Yoke การควบคุมตัวเอง
โดยอัตโนมัติ (Autonomation) Line Stop การตรวจสอบด้วยตนเอง (Self-Check Inspection) การตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง 
(Successive check Inspection) การปรับเรียบการผลิต (Smoothed Production Scheduling) กลุ่มการแก้ปัญหา 
(Team Based Problem Solving) การปรับปรุงอย่างอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) หรือ Kaizen การ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) การบ ารุงรักษาโดยการพยากรณ์ (Predictive Maintenance)การ
บ ารุงรักษาอย่างน่าเชื่อถือ (Reliability Centered Maintenance) การบ ารุงรักษาแบบทวีผลแบบ ทุกคนมีส่วนร่วม (Total 
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Productive Maintenance: TPM)การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) การวิเคราะห์รากสาเหตุ (Root 
Cause Analysis) การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process Control) และระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
(Just-in-Time Production Systems: JIT) ที่เป็นระบบการผลิตที่น ามาใช้เพ่ือสนองปรัชญาในการผลิตที่มุ่งเน้นก าจัดความ
สูญเสียหรือกิจกรรมที่ไม่เกิดมูลค่าต่าง ๆ ออกจากระบวนการ ซึ่งพัฒนาข้ึนโดยบริษัทโตโยต้า ประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือให้การบริหาร
จัดการวัตถุดิบและชิ้นส่วนเข้าสู่กระบวนการผลิตในปริมาณและเวลาที่ต้องการ เพ่ือให้ผลิตเป็นสินค้าได้พอดีกับความต้องการ
ทั้งปริมาณและเวลา 
 2. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

สุทธิพงษ์ สุวรรณสาธิต (2558) ศึกษาปัจจัยการปฏิบัติตามแนวคิดลีน เพ่ือสร้างมาตรวัดระดับของปฏิบัติตาม
แนวคิดลีน เริ่มต้นศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากพนักงานระดับผู้จัดการของสถานประกอบการผลวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มี
ผลในการปฏิบัติตามแนวคิดลีนมีทั้งหมด 10 ปัจจัยคือ 1) การมีส่วนร่วมของลูกค้า 2) การสื่อสารกับผู้ขาย 3)การส่งมองตรง
เวลาของผู้ขาย 4)การพัฒนาผู้ขาย 5)ระบบดึง 6)การไหลของกระบวนการ 7)การปรับต้ังเครื่อง 8)การควบคุมกระบวนการ 9)
การมีส่วนร่วมของพนกังาน 10)การบ ารุงรักษาเครื่องจักร ต่อจากน้ัน ได้การพัฒ นาแบบสอบถาม มาตรวัด Likertแบบ  
5 ระดับ และเพ่ือเป็นการยืนยันความถูกต้องของปัจจัยทั้ง 10 รวมถึงหาปัจจัยแฝงโดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
ส ารวจ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญ ผลการสกัดปัจจัยได้10 ปัจจัยในการปฏิบัติ และปัจจัยแฝง 3 ปัจจัยที่อยู่
ระหว่างปัจจัยการปฏิบัติและแนวคิดลีน คือ1)การบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 2)การบริหารความเสี่ยงจาก
กระบวนการ และ 3)การบริหารความเสี่ยงจากเครื่องจักร ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่า ปัจจัยเหล่าน้ันสามารถใชเ้ป็นตัวแทนการ
ปฏิบัติตามแนวคิดลีนได้อย่างดี 

อดิชา วัชรานุรักษ์ (2552) ได้ท าการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบลีน (Lean) ในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป
กรณีศึกษา การผลิตเสื้อโปโลเชิ้ต น้ัน จากการน าเครื่องมือการผลิตแบบลีน (Lean) มาประยุกต์ใช้งาน แบ่งได้4กลุ่ม คือ กลุ่มที่
หน่ึง อัตราการไหลของชิ้นงาน เช่นการผลิตแบบดึง การไหลทีละชิ้น การใช้ 5ส การท างานตามมาตรฐานที่ก าหนด การควบคุมด้วย
การมองเห็น และการบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม กลุ่มที่สอง คือ กระบวนการท างานที่มีความยืดหยุ่น เช่น การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ยืดหยุ่น จัดเวลาการท างานให้เหมาะสม และการฝึกอบรมให้พนักงานมีทักษะหลากหลาย กลุ่มที่สาม 
คือ ลดเวลาในการท างาน เช่น การผลิตแบบเซลล์ การเตรียมพร้อมใช้งานในจุดปฏิบัติงาน การให้อ านาจการตัดสินใจในการท างาน
แต่ละระดับ การป้องกันความผิดพลาด การตรวจสอบด้วยตนเอง และกลุ่มสุดท้าย คือ การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เช่น การใช้
กรรมวิธีแบบไคเซ็น การวิเคราะห์ที่มาของปัญหา และการแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นทีม ผลจากการทดลองการประยุกต์ใช้งาน
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 16 ลดปริมาณการเสียหายในกระบวนการผลิต ร้อยละ18 และลดปริมาณงานค้าง
ระหว่างการผลิต ร้อยละ 41 
 ขวัญใจ โชคไพบูลย์ (2555) ได้ท าการศึกษากระบวนการการผลิตสิ่งพิมพ์มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาหลักการของ
แนวคิดแบบลีน (Lean) และเครื่องมือของลีน (Lean) มาประยุกต์ใช้เพ่ือลดเวลาในกระบวนการพิมพ์ของอุตสาหกรรมการ
ผลิตสิ่งพิมพ์ และเป็นทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานโดยรวม โดยใช้แผนภาพสารธารคุณค่าตาม
แนวคิดแบบลีน (Lean) และน าเครื่องมือของลีน (Lean) มาประยุกต์ใช้ปรับใหม่ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความสูญเสียใน
กระบวนการผลิตพบว่ามี่ความสูญเปล่าจากการปรับต้ังเครื่องจักร ความสูญเปล่าจาการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ และความสูญเปล่า
จากการตรวจสอบคุณภาพ และนอกจากความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตแล้วยังพบความสูญเปล่าในกระบวนการการจัดท า
เอกสารรายงานเคลมส่งให้ลูกค้า ของแผนกประกันคุณภาพ ดังน้ันจึงท าการปรับปรุงโดยเลือกใช้เครื่องมือตามแนวคิดลีน 
(Lean) มาประยุกต์ใช้ ได้แก่การลดเวลาของการเปลี่ยนงานด้วยหลักการ SMED การจัดเตรียมและบริหารพ้ืนที่วัสดุ การลด
ความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRs การลดความสูญเปล่าในงานส านักงานด้วยการวิเคราะห์กระดาษม้วนและการควบคุมด้วย
สายตากลุ่มสุดท้าย คือ การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เช่น การใช้กรรมวิธีแบบไคเซ็น การวิเคราะห์ที่มาของปัญหา และการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันเป็นทีม ผลจากการทดลองการประยุกต์ใช้งานสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 16 ลดปริมาณการ
เสียหายในกระบวนการผลิต ร้อยละ18 และลดปริมาณงานค้างระหว่างการผลิต ร้อยละ 41 
 สุวรรณา  พลภักดี (2556) ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์แนวคิดแบบลีน (Lean) กับการจัดการโซ่อุปทาน เพ่ือค้นหา
ความสูญเปล่าและเสนอแนวทางในการลดสถานณ์โดยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพ่ือเลียนแบบการด าเนินงานในโซ่อุปทาน 
ตัวชี้วัดในงานวิจัยน้ีคือ รอบเวลาน าและต้นทุนรวมของโซ่อุปทาน จากการศึกษาโซ่อุปทานและเก็บข้อมูลของโรงงาน
กรณีศึกษา เพ่ือทราบถึงโครงสร้างของโซ่อุปทานของโรงงานน้ ายาข้นต้ังแต่ เกษตรกรชาวสวนยาง พ่อค้ารายย่อย พ่อค้าราย
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ใหญ่ โรงงานน้ ายางข้น โรงงานถุงมือยางที่ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าคนสุดท้าย จากการวิเคราะห์ความสูญเปล่าจากผังสายธาร
คุณค่าและต้นทุนรวม พบว่ามีความสูญเปล่า 3 ประการคือ ความสูญเสียเน่ืองจากไม่ใช้ศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มที่ 
ปริมาณสินค้าคงคลังที่มีมากจนเกินไป และกระบวนการท างานที่ไม่เหมาะสม แนวทางในการก าจัดความสูญเปล่าดังกล่าวคือ 
การออกแบบจุดรับซื้อน้ ายาสดส าหรับพ่อค้ารายย่อย การควบคุมสินค้าคงคลังและการปรับปรงุการท างาน ตามล าดับ จากการ
ประเมินพบว่าต้นทุนโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานลดลงเหลือ 14,881,061 บาทต่อเดือน จาก 15,788,407 บาทต่อเดือน หรือ
ลดลง 5.75 เปอร์เซ็นฯ โดยต้นทุนแรงงานลดลง 780,951 บาทต่อเดือน และต้นทุนด้านการเก็บรักษาลดลง 126,395 บาทต่อ
เดือน นอกจากน้ีพบว่าน าของโซ่อุปทานลดลงจาก 88,812.97 นาที หรือประมาณ 61.68 วัน เหลือเพียง 87,857.33 นาที 
หรือประมาณ 61.01 วัน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตแบบลีน (Lean) กรณีศึกษา โรงงานผลิตกระเป๋า
เครื่องหนัง” น้ีเป็นการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการระบบการผลิตโดยใช้หลักการผลิตแบบลีน 
(Lean) กรณีศึกษาโรงงานผลิตกระเป๋าเครื่องหนัง โดยเจาะจงในรูปแบบระบบการผลิต เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบการผลิต ดังน้ัน ข้ันตอนการศึกษามีวิธีการด าเนินงาน ดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแบบเจาะจง  ได้แก่ 
  1.1 เจ้าของกิจการจ านวน 1 คน 
  1.2 หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล สินค้า วัตถุดิบ ระบบขับถ่าย ของโรงงานผลิตกระเป๋าเครื่องหนัง จ านวน 5 คน  
  1.3 พนักงานของโรงงานผลิตกระเป๋าเครื่องหนัง จ านวน 136 คน  

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ีเป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการผลิตโดยใช้
หลักการผลิตแบบลีน (Lean) ดังน้ี 
  2.1 ศึกษาเก็บข้อมูลจากพ้ืนที่จริง 
  2.2 วิเคราะห์กระบวนการผลิตก่อนน าระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ 
  2.3 วิเคราะห์ความสูญเปล่าในการด าเนินการ 7 ประการ (7 Wastes) 
 3. การเก็บรวมรวมข้อมูล    
  การเก็บรวมรวมข้อมูลในงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตแบบลีน (Lean) กรณีศึกษา 
โรงงานผลิตกระเป๋าเครื่องหนัง” เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ประกอบการโรงงานผลิต
กระเป๋าเครื่องหนัง ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลกระบวนการผลิตกระเป๋าเครื่องหนัง 
  ตอนที่ 3 ข้อมูลอื่น ๆ 
 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล   
  การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตแบบลีน (Lean) กรณีศึกษา 
โรงงานผลิตกระเป๋าเครื่องหนัง” เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ประกอบการโรงงานผลิต
กระเป๋าเครื่องหนัง ดังน้ี 
  4.1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
  4.2 ข้อมูลกระบวนการผลิตกระเป๋าเครื่องหนังใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
  4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาระบบการผลิตก่อนและหลังการปรับปรุง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตแบบลีน (Lean) กรณีศึกษา โรงงานผลิตกระเป๋าเครื่องหนัง ผู้วิจัยได้มีการศึกษา
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการระบบการผลิตแบบลีน (Lean) มาเป็นแนวทางในระบบการ
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ผลิตเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการบริหารการจัดการระบบ ซึ่งจากผลการด าเนินงาน พบความสูญเสียในการผลิต 4 ประการ 
ดังต่อไปน้ี  
 1) การบริหารการจัดการระบบการผลิตแบบปัจจุบันมีการรอคอยวัตถุดิบที่นานเกินไป (Waiting) 2) เกิดของเสีย
จากกระบวนการผลิตเน่ืองต่อเน่ืองเป็นจ านวนมาก (Overproduction) 3) ประสิทธิภาพการไหลของกระบวนการผลิตก่อน
ปรับปรุง มีความล่าช้าในกระบวนการผลิตท าให้ระบบการผลิตไม่ไหลต่อเน่ือง (Overproduction) 4) เก็บสินค้าคงคลังมาก
เกินไป (Inventory) ซึ่งหลังจากมีการศึกษาและการปรับปรุงกระบวนการผลิต พบว่า 1) การไหลของระบบการผลิตโรงงาน
กระเป๋าเครื่องหนังมีประสิทธิภาพดีข้ึน 2) การท างานของระบบการผลิตต่อเน่ืองเมื่อท าการเทียบกับประสิทธิภาพการจัดการ
ระบบการผลิตแบบปัจจุบัน 3) ในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบมีความสะดวกและเกิดของเสียหายจากการผลิตน้อยลงจากเดิมตาม
ภาพที่ 1 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการปรับกระบวนการผลิตแบบลีน (Lean) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตแบบลีน (Lean) กรณีศึกษา โรงงานผลิตกระเป๋าเครื่องหนัง ครั้งน้ี 
ได้ใช้ระบบการผลิตแบบลีน (Lean) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารการจัดการระบบการผลิตให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ และท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบการผลิตปัจจุบันกับระบบการผลิต (Lean) โดยใช้ระบบการผลิต
แบบลีน (Lean) มาช่วยในการปรับปรุงระบบ พบว่า 1) ด้านกระบวนการขนส่งที่มีความล่าช้าจากต่างประเทศในช่วงโควิด-19 
2) พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาได้ 3) ด้านการผลิตเกิดมีความทิ้งช่วงเป็นเวลานานจนท าให้ถูกยกเลิกค าสั่งซื้อของ
ลูกค้า 4)ไม่มีพันธมิตรทางธุรกิจการค้า โดยผู้วิจัยได้เสนอแนวการแก้ไขปัญหาทางการวิจัยตามแนวคิด Lean จากความสูญ
เปล่า 7 ประการดังน้ี 1) จ าแนกและจ าหน่ายวัตถุดิบที่สามารถจ าหน่ายได้โดยอาศัยสื่อออนไลน์กับตลาดออนไลน์เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการระบายสินค้าท่ีค้างคลังให้ลดลง 2)วัตถุดิบที่จ าหน่ายไม่ได้ให้ท าการเพ่ิมมูลค่าโดยการเปลี่ยนสินค้าและกลุ่มตลาด
ที่ยังคงใช้สื่อออนไลน์กับตลาดออนไลน์เป็นตลาดหลัก 3) เปลี่ยนกระบวนการผลิตจาก MTO เป็น MTS เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าให้หลากหลาย 4)ด้านพนักงานจะใช้เวลาในการท างานแบบ Shift Time กลุ่มละ 30 คนภายใต้พรบ.ควบคุมโรค 
5) ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในโซ่การผลิตและเพ่ิมกระบวนการโฆษณาในสื่อออนไลน์กับตลาดออนไลน์ให้มากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1.1 ควรน าแนวทางในการออกแบบระบบการผลิตแบบลีน (Lean) มาใช้จริง 
 1.2 ควรท าการเปรียบเทียบในส่วนของระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ  
 1.3 ควรท าการเปรียบเทียบในเรื่องของต้นทุนในการผลิต 

 2. ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 น าของเสียในกระบวนการผลิตมาท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
      2.2 กระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นความคุ้มค่าทางการผลิต 
 

แผนกวัตถุดิบ แผนกเย็บ 

แผนกใส่สาย 

แผนกตัด แผนกออกแบบ 

แผนกตรวจสอบ 

แผนกบริหารและจัดซื้อจัดหา 

แผนกบรรจุ แผนกจัดส่ง 

Cross-dock 
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ทุกท่านที่ได้ให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอ ย่างย่ิงจนงานวิจัยส าเร็จ
สมบูรณ์ได้ คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ  ที่น้ี ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง จังหวัดระยอง ที่กรุณาให้ค าแนะน า 
แก้ไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยจนท าให้การศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีสมบูรณ์และมีคุณค่า ขอขอบพระคุณ
ผู้ประกอบการธุรกิจ ห้างหุ้นส่วน เอ็นเอเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด จังหวัดก าแพงเพชร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อ านวยความ
สะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างย่ิง  ในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสัมภาษณ์คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษา
ค้นคว้าฉบับน้ี คณะขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจและก าลังแรงงานในประเทศไทย 
และ 2.) ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องต่อก าลังแรงงานในประเทศไทย และใช้ข้อมูลแบบอนุกรม เวลารายปี 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520-2562 (43 ค่าข้อมูล) เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบและแนวโน้มของก าลังแรงงานโดยการสร้างสมการถดถอย
พหุคูณ โดยมีข้ันตอนการวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือทางสถิติดังน้ี การทดสอบความน่ิงของข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า 

 ข้อมูลมีลักษณะน่ิง ณ ระดับผลต่างล าดับที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05  ส าหรับการทดสอบ
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration) โดยท าการทดสอบด้วยวิธี Johansen Cointergration Test ใน
รูปแบบของ Multivariate Cointegration และ มีพ้ืนฐานแบบจ าลองที่เรียกว่า Vector Autoregressive Model (VAR) ผล
การศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์กันกับก าลังแรง งานในระยะยาว ยกเว้นตัวแปรการเจริญพันธ์ุ นอกจากน้ี
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะสั้นด้วยวิธี Error Correction Model (ECM) พบว่า การเจริญพันธ์ุ การเสียชีวิต 
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด อัตราแลกเปลี่ยน การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าสุทธิ ค่าใช้จ่ายของรัฐบาล และนโยบาย
ของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการมีบุตร มี ความสัมพันธ์กันกับก าลังแรงงานในระยะสั้น ในส่วนของโรคระบาด ไม่มีความสัมพันธ์
กันกับก าลังแรงงานในระยะสั้น 

 
ค าส าคัญ: โครงสร้างประชากร ; ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ; ก าลังแรงงาน 
 
*นักศึกษาคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
**อาจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
***อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ABSTRACT 

 
 Thailand's current workforce trend has been decreasing due to the changing of population 

structures and economic factors.  The country’ s economic circumstances are changing in accordance with 
the global economy.  The growth rate has been decreasing while the country is moving towards an aging 
society which can result in the shortage of future workforce. This will affect the development the country's 
economy.  How economic factors would cause the labor force trend in Thailand, therefore, is of the main 
interest of this research. We focused our study on 1.) studying the relationship between economic factors 
and labor force in Thailand and 2.) studying the impact of relevant economic factors on the labor force in 
Thailand by using annual time series data from 1977-2019 (43 data values) to analyze the impact and trend 
of the labor force.  The results from the Unit Root test showed that the data was stationary at the second 
order difference, statistically significant at 0. 05.  The Johansen Cointegration Test which was performed in 
the form of Multivariate Cointegration, with the Vector Autoregressive Model ( VAR)  showed that all 



 
 

135 
  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

independent variables were correlated with the long- term labor force, except fertility.  In addition, the 
analysis of short- term balancing relationships in an Error Correction Model ( ECM)  revealed that fertility, 
mortality, life expectancy at birth, exchange rate, net inflows of foreign direct investment, government 
expenses, government policies on promoting fertility indicated a relationship with the labor force in the 
short term.  In the epidemic section, on the other hand, there was no relationship with the labor force in 
the short term.  
 
Keywords: population structure ; economic factors; labor force 

 
บทน า 

 แรงงานเป็นทุนมนุษย์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพให้สูงข้ึนได้ โดยมีความส าคัญในฐานะที่เป็นปัจจัยการผลิตอีกท้ัง
ระดับความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อมูลจากกรมอนามัย (2561) พบว่า ในช่วงปี               
พ.ศ. 2520-2561 ประเทศไทยการเติบโตของประชากรมีแนวโน้มลดลงจากภาวะเจริญพันธ์ุที่ลดลง โดยในปีพ.ศ. 2520 มีการ
เติบโตของประชากรเท่ากับ 1,079,331 คน และในปี พ.ศ. 2561 มีการเติบโตของประชากรเท่ากับ 628,450 คน หรือลดลง
คิดเป็นร้อยละ 58.23 ของจ านวนแรงงานทั้งหมด  
 
แผนภูมิที่ 1: การเติบโตของประชากรในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2520-2561 
 

 
      
ที่มา: (ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ, 2561) 
 
 จากแผนภูมิที่ 1 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มจ านวนประชากรที่ลดต่ าลงเรื่อยๆ จากข้อมูลพบว่า สาเหตุหลักมาจาก

การเจริญพันธ์ุที่ลดลงและมีแนวโน้มที่จะลดต่ าลงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งการลดลงของจ านวนประชากรได้ส่งผลท าให้ในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง ด้านโครงสร้างอายุ การศึกษา ทักษะ ความรู้ความสามารถ  สุขภาพ  การย้ายถ่ินฐานและการ
กระจายตัว รวมถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นอกจากน้ีก าลังแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปได้ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ทั้งทางด้านรูปแบบการผลิต การบริโภค การลงทุน การใช้จ่ายของรัฐบาล ทั้งน้ีเห็นได้จากในช่วง 40 ปี ที่ผ่านมา
โครงสร้างตลาดแรงงานในภาคการเกษตรได้ย้ายไปอยู่ในภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม แต่เน่ืองจากแรงงานส่วนใหญ่ยัง
ขาดทักษะทางวิชาการ ภาษา ไอที การค านวณและความคิดสร้างสรรค์ จึงส่งผลให้ภาคการบริการ และภาคอุตสาหกรรมยังมี
การขยายตัวได้น้อย แรงงานในตลาดการปรับตัวด้านความรู้ความสามารถที่ค่อนข้างน้อย และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง 
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และในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่น อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ พบว่า ปัจจุบันอัตราค่าจ้างที่แรงงานได้รับต่ ากว่าทักษะ
ความสามารถ ดังน้ันนอกจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้วไทยจ าเป็นต้องอบรมก าลังแรงงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือลด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 สถานการณ์การลดลงของภาวะเจริญพันธ์ุในบริบทสังคมสูงวัยของประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการลดลง
อย่างต่อเน่ืองของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร หาก
ปราศจากแนวทางการปรับตัวที่เหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพของประชากร ย่อมจะเป็นความเสี่ยงต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (กนกวรา พวงประยงค์, 2562) ดังน้ัน การศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบ
ต่อแนวโน้มก าลังแรงงานในประเทศไทย จึงมีความจ าเป็นเพราะข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพอย่างย่ังยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ท่ีสง่ผลต่อแนวโน้มก าลังแรงงานในประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องต่อก าลังแรงงานในประเทศไทย 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 1. การเจริญพันธ์ุ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด อัตราแลกเปลี่ยน การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าสุทธิ 
ค่าใช้จ่ายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการมีบุตร มีผลกระทบต่อก าลังแรงงานในทิศทางเดียวกัน  
 2. การเสียชีวิต และโรคระบาด มีผลกระทบต่อก าลังแรงงานในทิศทางตรงกันข้าม  
 

ขอบเขตของการวิจัย  
 ข้อมูลอนุกรมแบบรายปี ต้ังแต่ปี พ.ศ.2520-2562 จ านวน 43 ค่าข้อมูล โดยตัวแปรที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย ตัว
แปรก าลังแรงงาน การเจริญพันธ์ุ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด การเสียชีวิต และโรคระบาด อัตราแลกเปลี่ยน การลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศไหลเข้าสุทธิ ค่าใช้จ่ายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการมีบุตร  ตัวแปรต่างๆเก็บรวม
รวมมาแหล่งข้อมูลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ก าหนดตัวแปรและแหล่งที่มาของข้อมูล 
 

ตัวแปร ระยะเวลาที่ใช้ข้อมูล แหล่งที่มา 

LAB (Labor Force) ก าลังแรงงาน (คน) 
43ปี 

(2520-2562) 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
เว็บไซต์ https://www.bot.or.th 

FER (Fertility) การเจริญพันธ์ุ (คน) 
43ปี 

(2520-2562) 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
เว็บไซต์ www.nso.go.th 

DIE (Deceased) การเสียชีวิต (คน) 
43ปี 

(2520-2562) 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
เว็บไซต์ www.nso.go.th 

LEB (Life expectancy at birth) 
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 

43ปี 
(2520-2562) 

ธนาคารโลก 
เว็บไซต์ http://www.worldbank.com 

EXC (Exchange rate) อัตราแลกเปลี่ยน 
43ปี 

(2520-2562) 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
เว็บไซต์ https://www.bot.or.th 

FDI (Foreign direct investment, net inflows)  
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศการไหลเข้าสุทธิ 

43ปี 
(2520-2562) 

ธนาคารโลก 
เว็บไซต์ http://www.worldbank.com 

GGC (Government Expenditure) 
ค่าใช้จ่ายของรัฐบาล 

43ปี 
(2520-2562) 

ธนาคารโลก 
เว็บไซต์ http://www.worldbank.com 

POL (Policy) 43ปี Best Living Taste Bangkok 

https://www.bot.or.th/
http://www.nso.go.th/
http://www.nso.go.th/
http://www.worldbank.com/
https://www.bot.or.th/
http://www.worldbank.com/
http://www.worldbank.com/
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 กรอบแนวคิดการวิจัยปัจจัยทางเศรษฐกิจทีส่่งผลกระทบต่อแนวโน้มก าลังแรงงานในประเทศไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

    1. แหล่งข้อมูลที่ศึกษา ส าหรับ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลเป็นแบบอนุกรมเวลา (Time Series 
Data) การเก็บข้อมูลในรูปแบบของข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลแบบรายปี จากปี พ.ศ.2520-2562 จ านวน 43 ค่าข้อมูล โดยตัวแปรที่ใช้ศึกษามีตัวแปรตาม  
1 ตัวแปร และตัวแปรอิสระ 8 ตัวแปร โดยค่าตัวแปรตามก าลังแรงงานคือค่าข้อมูลที่อยู่ในก าลังแรงงานทั้งผู้มีงานท าและที่
ว่างงานของประชากรในประเทศไทย ในส่วนของตัวแปรอิสระเป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี เพ่ือน ามาวิเคราะห์
ผลกระทบและหาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อแนวโน้มก าลังแรงงานในประเทศไทย 

 2. แบบจ าลองที่ใช้ในการวิจัย 
           แบบจ าลองปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มก าลังแรงงานในประเทศไทย  

 
lnLAB =  lnFER +  lnDEA +  lnLEB +  lnEXC +  FDI +  GGC +  POL +  PAN + εt 
 
 โดยก าหนดให้ 

 lnLAB คือ ก าลังแรงงานบุคคลที่อยู่ในวัยท างานทั้งที่เป็นผู้มีงานท าและผู้ที่ไม่มีงานท า แต่ประสงค์จะท างานและ
สามารถท างานได้ เมื่อการเปลี่ยนแปลงประชากรและปัจจัยทางเศรษฐกิจส่งผลต่อก าลังแรงงาน 

 lnFER คือ การเจริญพันธ์ุความสามารถมีบุตรที่เกิดแล้วรอดชีวิตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อก าลังแรงงานใน
อนาคต 

 lnDEA คือ การเสียชีวิตเป็นการสิ้นสุดการท าหน้าท่ีทางชีวภาพอันคงไว้ซึ่งสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจากสาเหตุใดซึ่งการไม่ชีวิต
อยู่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประชากรเกิดจากการเสียชีวิตส่งผลต่อก าลังแรงงาน 

 lnLEB คือ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดถือเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดอายุเฉลี่ยของคนและการคาดการณ์อายุ
ก าลังแรงงานในอนาคต เพราะอายุคาดเฉลี่ยเป็นปัจจัยที่ท าให้ทราบจ านวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไป
อีกกี่ป ี

นโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการมีบุตร (2520-2562) เว็บไซต์ https://www.bltbangkok.com 

PAN ( Pandemic) โรคระบาด 
43ปี 

(2520-2562) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 
เว็บไซต์ https://www.scb.co.th 

ตัวแปรอิสระ  
1. การเจริญพันธ์ุ (lnFER) 
2. การเสียชีวิต (lnDEA) 
3. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด(lnLEB) 
4. อัตราแลกเปลี่ยน (lnEXC) 
5. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าสุทธิ (FDI) 
6. ค่าใช้จ่ายของรัฐบาล (GGC) 
7. นโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการมีบุตร(POL) 
8. โรคระบาด (PAN) 

ตัวแปรตาม  
ก าลังแรงงานในประเทศไทย (lnLAB) 

https://www.bltbangkok.com/
https://www.scb.co.th/
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 lnEXC คือ อัตราแลกเปลี่ยนโดยในที่น้ีกรณีค่าเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพ่ิมข้ึนหรือค่าเงินบาทอ่อน
ตัวที่มีผลต่อการน าเข้าส่งออกและการลงทุน ซึ่งน าไปสู่การจ้างงาน ก าลังแรงงานมีค่าตอบแทนในการท างานในรูปแบบที่
แตกต่างกันไป 

 FDI คือ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าสุทธิเป็นธุรกรรมทางการลงทุนทั้งหมดที่ผู้ลงทุนหรือบริษัทที่
ต้ังอยู่ในต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยที่มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการจ้างงานที่น าไปสู่การก าหนด
ก าลังแรงงาน หากมีการลงทุนมากข้ึน จะเกิดการจ้างงานมากข้ึน หากการลงทุนลดลง การจ้างงานก็จะลดลง ส่งผลต่อก าลัง
แรงงานที่จะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามการจ้างงาน 

 GGC คือ ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลจ่ายไปเพ่ือส่งเสริมการบริโภคของประชาชน ซึ่งเป็นรายจ่ายส่วนหน่ึงของการด าเนิน
นโยบายการคลังเพ่ือจะกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถดถอย เช่น การให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือการจ้างงาน   

 POL คือ นโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการมีบุตรเน่ืองจากอัตราเจริญพันธ์ุลดลงท าให้เกิดการคาดการณ์ว่า
ในอนาคตจะเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานวัยท างาน ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญต่อก าลังการผลิตและการพัฒนาเศรษฐกิจได้  

 PAN คือ โรคระบาดที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจบางประเภท หากการกระจายตัวของโรค
ระบาดร้ายแรง เช่น โควิด-19 จะท าให้ส่งผลต่อทั้งจ านวนประชากรและระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง  

 ɛt  คือ ค่าความคลาดเคลื่อน 
 
 3. ขั้นตอนการศึกษาและวิธีการทางสถิติ 

                 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามีหน่วยของตัวแปรไม่เหมือนกันถ้าน าข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ในการศึกษาอาจเกิดปัญหาใน
การวิเคราะห์หรือแปลผล ดังน้ันจึงต้องท าให้ตัวแปรมีหน่วยที่เหมือนกันเพ่ือให้เปรียบเทียบกันได้โดยการใส่ Log ฐานธรรมชาติ
บางตัวแปร เพ่ือท าให้ตัวแปรที่น ามาใช้มีหน่วยเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบร้อยละเหมือนกัน ซึ่งการศึกษาในครั้งน้ี ใช้
ข้อมูลเป็นรายปี จ านวน 43 ค่า โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 
           1. การทดสอบความน่ิงของข้อมูล (Unit Root Test) คือการทดสอบความมีเสถียรภาพของข้อมูล โดยการ
ทดสอบข้อมูลที่น ามาใช้เป็นการก าจัดปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลอนุกรมเวลาที่อาจมีความสัมพันธ์อย่างไม่แท้จริง จึงมีการทดสอบ
ความน่ิงของข้อมูล (Unit Root Test) ซึ่งเป็นการทดสอบข้อมูลอนุกรมเวลา ว่ามีความน่ิงที่ระดับ Level คือ Integrated of 
Order 0 = I(0) หรือน่ิงที่ระดับ Difference น่ันคือ Integrated of Order d = I(d), d > 0 โดยการทดสอบความน่ิงของ
ข้อมูลสามารถทดสอบได้โดยวิธี Augmented Dickey-Fuller Test (ADF)   
           2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration Test) การทดสอบความน่ิงของค่า
เบี่ยงเบน ที่ได้จากการประมาณค่าความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว ของตัวแปรอนุกรมเวลาท่ีไม่คงที่ หากตัวแปรอนุกรม
เวลา มี Cointegreaton แสดงว่าตัวแปรดังกล่าว มีความสัมพันธ์ร่วมกันในระยะยาว (ถวิล นิลใบ , 2544) ซึ่งการทดสอบ
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration test) ส าหรับงานวิจัยน้ีใช้วิธีการทดสอบในรูปแบบของ Multivariate 
Cointegration โดยอาศัยแบบจ าลอง Vector Autoregressive (VAR) model ตามวิธีการของ Johansen and Juselius  
            3.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะสั้น (Error Correction Model) แบบจ าลอง Error Correction 
(ECM) คือ กลไกการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะไม่น่ิง และไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์ไม่
แท้จริงสมการถดถอยที่ได้มีการร่วมกันไปด้วยกัน โดยมีกลไกการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว หมายความว่า ตัวแปรทั้ง
สองมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว แต่ในระยะสั้นอาจมีการออกนอกดุลยภาพได้ (ทรงศักด์ิ ศรีบุญจิตต์, 2547)  
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ผลการศึกษา  
 กราฟเส้นแสดงความน่ิงของข้อมูล 

 

 
  
 จากกราฟเส้นจะเห็นได้ว่า ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบมีลักษณะที่ยังไม่น่ิง ซึ่งข้อมูลจะประกอบไปด้วย ก าลังแรงงานรวม 
(lnLAB)  การเจริญพันธ์ (lnFER)  การเสียชีวิต (lnDEA) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (lnLEB) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหล
เข้าสุทธิ (FDI)  และค่าใช้จ่ายของรัฐบาล (GGC)  เมื่อข้อมูลมีลักษณะไม่น่ิง จึงต้องท าการทดสอบต่อไปโดยใช้การทดสอบ Unit Root 
ด้วยวิธี Augmented Dickey Fuller Test (ADF Test)  
 
 1. ผลการทดสอบความน่ิงของข้อมูล (Unit Root Test) 
 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ Unit Root โดยวิธี Augment Dickey Filler test 
 

ตัวแปร 
ADF statistic 

at level 

ADF statistic 
at first 

difference 

ADF statistic 
at second 
difference 

1% critical 
value 

5% critical 
value 

lnLAB 
lnFER 
lnDEA 
lnLEB 
lnEXC 
FDI 
GGC 
POL 
PAN 

 -3.297* 
-0.375 
-1.661 
-1.627 
-1.922 
-2.126 

 -2.936* 
-1.479 
-1.829 

-2.459 
 -6.969* 
 -6.386* 
-2.054 

 -4.827* 
 -11.538* 
 -13.972* 
 -6.245* 
 -6.2450* 

-14.016* 
-11.559* 
-11.206* 
-11.381* 
-8.673* 
-10.787* 
-12.314* 
-7.348* 
-7.348*   

-3.610 
-3.606 
-3.606 
-3.610 
-3.610 
-3.610 
-3.610 
-3.610 
-3.610 

-2.939 
-2.937 
-2.937 
-2.939 
-2.939 
-2.939 
-2.939 
-2.939 
-2.939 

ที่มา: การค านวณโดยใช้โปรแกรม Eviews 
หมายเหตุ: *, ** ยอมรับ ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 
  
 จากตารางที่ 2 โดยท าการเปรียบเทียบค่าสถิติ ADF กับค่าวิกฤต Mackinnon Critical ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 
และ 0.05 ของแบบจ าลอง เน่ืองจากค่าสถิติ ADF มีค่ามากกว่าค่า Mackinnon Critical แสดงว่าข้อมูลอนุกรมเวลาน้ันมี
ลักษณะไม่น่ิง (Nonstationary) ผลจากการศึกษาความน่ิงของข้อมูลดังตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลการเจริญพันธ์ุ การเสียชีวิต 
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด อัตราแลกเปลี่ยน การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศการไหลเข้าสุทธิ นโยบายของรัฐบาลด้านการ
ส่งเสริมการมีบุตร และโรคระบาด ยังมีปัญหา Unit Root หรือข้อมูลมีลักษณะไม่น่ิง ที่ระดับ Level จึงได้ท าการทดสอบ             
ณ ระดับผลต่างล าดับที่หน่ึง (First order differences)  
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 หลังท าการทดสอบหาผลต่างล าดับที่หน่ึง พบว่า ค่าสถิติ ADF มีค่ามากกว่าค่า Mackinnon Critical จากตารางที่ 
1 พบว่า ข้อมูลก าลังแรงงาน และอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ยังมีปัญหา Unit Root หรือข้อมูลมีลักษณะไม่น่ิง ที่ระดับ First 
differences จึงได้ท าการทดสอบ ณ ระดับผลต่างล าดับที่สอง (Second order differences) 
 หลังท าการทดสอบหาผลต่าง ณ ระดับผลต่างล าดับที่สอง โดยเปรียบเทียบค่าสถิติ ADF กับค่าวิกฤต Mackinnon 
Critical ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 และ 0.05 ของแบบจ าลอง พบว่า ADF มีค่าน้อยกว่าค่า Mackinnon Critical  แสดงว่า
ข้อมูลอนุกรมเวลาน้ันไม่มีปัญหา Unit Root หรือข้อมูลมีลักษณะน่ิง (Stationery) ที่ระดับ Second differences และน าผล
ที่ได้ท าการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลระยะภาพระยะยาว ดังตารางที่ 3 
 2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration Test) 
 

Variable Coefficient t-Statistic 
lnFER 0.7241                   1.5083 
lnDEA 0.1667 2.8274** 
lnLEB 5.8133 5.2886** 

lnEXC2 -0.8110 -3.5945** 
FDI 0.0679 2.8712** 
GGC 0.0245 2.3312** 
POL -0.2372 -4.8358** 

PAN -0.3546 -5.6039** 

Dependent Variable: lnLAB  
หมายเหตุ :** หมายถึง นัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
ที่มา: การค านวณโดยใช้โปรแกรม Eviews 
  
 เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในระยะยาวของตัวแปร ก าลังแรงงานรวม (lnLAB) การเจริญพันธ์ุ (lnFER) 
การเสียชีวิต (lnDEA) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (lnLEB) อัตราแลกเปลี่ยน (lnEXC) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหล
เข้าสุทธิ (FDI) ค่าใช้จ่ายของรัฐบาล (GGC) นโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการมีบุตร (POL) และโรคระบาด (PAN)               
ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (cointegration) ในตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรอิสระคือ การเจริญพันธ์ุ 
การเสียชีวิต อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด อัตราแลกเปลี่ยน การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าสุทธิ ค่าใช้จ่ายของรัฐบาล 
นโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการมีบุตร และโรคระบาด มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว น่ันหมายความว่าตัว
แปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์กับก าลังแรงงาน โดยที่การเจริญพันธ์ุ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศไหลเข้าสุทธิ ค่าใช้จ่ายของรัฐบาล และโรคระบาดเป็นไปตามสมมติฐานที่กล่าวว่า การเจริญพันธ์ุ อายุคาดเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิด การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าสุทธิ และค่าใช้จ่ายของรัฐบาล มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ก าลังแรงงาน ขณะที่โรคระบาดมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกันกับก าลังแรงงาน ในส่วนของการเสียชีวิตไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กล่าวว่า การเสียชีวิตมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกันกับก าลังแรงงาน ส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน และนโยบาย
ของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการมีบุตร มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกันกับก าลังแรงงานซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กล่าว
ว่า อัตราแลกเปลี่ยน และนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการมีบุตร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับก าลังแรงงาน 
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 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะสั้นด้วยวิธี Error Correction Model 
 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะสั้น (Error Correction Model) 
 

Variable 
Unstandardized Coefficient 

t-Statistic P-value 
Coefficient Std. Error 

D(lnFER) 0.32654 0.0991 3.2942 0.0025** 
D(lnDEA) 0.0666 0.0208 3.1988 0.0032** 
D(lnLEB) 2.3464 0.7040 3.3331 0.0023** 

D(lnEXC2) 0.1321 0.0633 2.0855 0.0456** 
D(FDI) 0.0096 0.0037 2.6135 0.0139** 
D(GGC) -0.0069 0.0009 -7.8751 0.0000** 
D(POL) -0.0403 0.0206 -1.9631 0.0590* 
D(PAN) 0.0141 0.0186 0.7574 0.4547 

ERROR(-1) -0.7232 0.1698 -4.2626 0.0002** 
C 0.0057 0.0055 1.0227 0.3146 

ที่มา: การค านวณโดยใช้โปรแกรม Eviews 
หมายเหตุ: ** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05  * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.1 
  
 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4 การปรับตัวระยะสั้นเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวของตัวแปร พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิของ 
Error Correction Term (ECM) มีค่าเป็นลบและน้อยกว่า 1 รวมทั้งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักทฤษฎีที่ว่า ความคลาดเคลื่อนที่เบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพจะค่อยๆปรับเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาว ดังน้ันจึง
สามารถอธิบายได้ดังน้ี 
  1. การเจริญพันธ์ุ ∆ [InFER]_(t-1) อธิบายได้ว่า ถ้าการเปลี่ยนแปลงของการเจริญพันธ์ุในปีปัจจุบันเทียบกับ
ปีที่ผ่านมาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้การปรับตัวของก าลังแรงงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.32654 ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 
  2. การเสียชีวิต ∆ [InDEA]_(t-1) อธิบายได้ว่า ถ้าการเปลี่ยนแปลงของการเสียชีวิตในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่
ผ่านมาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้การปรับตัวของก าลังแรงงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.0666 ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 
  3. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ∆ [InLEB]_(t-1) อธิบายได้ว่า ถ้าการเปลี่ยนแปลงของอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิดในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้การปรับตัวของก าลังแรงงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.3464 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
  4. อัตราแลกเปลี่ยน ∆ [InEXC]_(t-1) อธิบายได้ว่า ถ้าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในปีปัจจุบัน
เทียบกับปีที่ผ่านมาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้การปรับตัวของก าลังแรงงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.1321 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
  5. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าสุทธิ ∆ [FDI]_(t-1) อธิบายได้ว่า ถ้าการเปลี่ยนแปลงของการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าสุทธิในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้การปรับตัวของก าลัง
แรงงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.0096 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
  6. ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคข้ันสุดท้ายของรัฐบาล∆ [GGC]_(t-1) อธิบายได้ว่า ถ้าการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคข้ันสุดท้ายของรัฐบาลในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้การปรับตัวของก าลัง
แรงงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 0.0069 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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  7. นโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการมีบุตร ∆ [PLO]_(t-1) อธิบายได้ว่า ถ้าการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการมีบุตร ในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้การปรับตัวของก าลัง
แรงงานในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 0.0403 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.1 
 กล่าวคือ ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะสั้น (Error Correction Model) พบว่า การเจริญพันธ์ุ 
การเสียชีวิต อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด อัตราแลกเปลี่ยน การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าสุทธิ ค่าใช้จ่ายของรัฐบาล 
และนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการมีบุตร มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะสั้น โดยที่การเจริญพันธ์ุ การเสียชีวิต 
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด อัตราแลกเปลี่ยน และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าสุทธิ มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กล่าวว่า การเจริญพันธ์ุ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด อัตราแลกเปลี่ยน และการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศไหลเข้าสุทธิมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับก าลังแรงงาน ส่วนการเสียชีวิตไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่
กล่าวว่า การเสียชีวิตมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกันกับก าลังแรงงาน ในส่วนของค่าใช้จ่ายของรัฐบาล และนโยบายของ
รัฐบาลด้านการส่งเสริมการมีบุตรมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกันกับก าลังแรงงานซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กล่าวว่า 
ค่าใช้จ่ายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการมีบุตรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับก าลังแรงงาน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
       ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อแนวโน้มก าลังแรงงานของไทย ได้แก่ การเจริญพันธ์ุ การ
เสียชีวิต อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าสุทธิ ค่าใช้จ่ายของรัฐบาล มีผลต่อก าลังแรงงาน
ของไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการมีบุตร และโรค
ระบาด มีผลต่อก าลังแรงงานของไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังน้ี 
  1. การเจริญพันธ์ุมีความสัมพันธ์ต่อก าลังแรงงานในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากการเจริญพันธ์ุเพ่ิมข้ึนจะส่งผลต่อ
ประชากรรวมภายในประเทศที่เพ่ิมข้ึน เพราะการเจริญพันธ์ุในปัจจุบันที่มากจะท าให้ในอนาคตมีวัยก าลังแรงงานที่เพ่ิมมากข้ึน 
และในทางตรงกันข้ามหากการเจริญพันธ์ุในปัจจุบันลดลงก็จะส่งผลท าให้ก าลังแรงงานในอนาคตลดลงด้วยเช่นกัน และเป็นไป
ตามสมมติฐานที่กล่าว่า การเจริญพันธ์ุมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับก าลังแรงงานของไทย เน่ืองจากการเจริญพันธ์ุมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวลาภ สุขไพบูลย์ (2560) พบว่าโครงสร้างประชากรไทย
มีการเปลี่ยนแปลงประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานโดยมีแนวโน้มที่ลดลงเน่ืองจากภาวะเจริญพันธ์ุขณะที่ประชากรผู้สูงอายุมี
อายุยืนข้ึนเน่ืองจากพัฒนาการทางการแพทย์และสาธารณะสุขจึงเกิดความไม่สมดุลระหว่างประชากรวัยแรงงาน 
  2. การเสียชีวิตมีความสัมพันธ์ต่อก าลังแรงงานในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากในปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้วัยแรงงานส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุมากกว่าวัยที่พร้อมเข้าสู่ก าลังแรงงานท าให้มีการขยายอายุการ
ท างานเพ่ิมข้ึน เพ่ือป้องกันปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่จะเกิดข้ึนในอนาคต จึงจ าเป็นต้องให้กลุ่มผู้สูงอายุอยู่ในก าลังแรงงาน
ต่ออีกระยะหน่ึง ดังน้ันการเสียชีวิตที่เพ่ิมข้ึนจึงส่งผลต่อก าลังแรงงานที่เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน เน่ืองมาจากวัยก าลังแรงงานใน
อนาคตจะกลายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนและกลุ่มผู้สูงอายุเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวมากข้ึน และในทางตรงกันข้าม
หากการเสียชีวิตลดลงจะส่งผลต่อก าลังแรงงานที่ลดลงเน่ืองมาจากกลุ่มผู้สูงอายุเหล่าน้ีได้เกษียณอายุงานแล้วและมีอายุ
ยาวนานข้ึน ดังน้ันจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กล่าวว่า การเสียชีวิตมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับก าลังแรงงานของ
ไทย เน่ืองจากการเสียชีวิตมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร เมื่อประชากรภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ในอัตราที่
ลดลงอันมาจากการเสียชีวิตที่เพ่ิมข้ึน ก็ย่อมส่งผลต่อก าลังแรงงานของไทยในอัตราท่ีลดลง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พภัส
สรณ์ วรภัทร์ถิระกุล (2560) พบว่า เมื่อจ านวนผู้สูงอายุมากข้ึน ประชากรวัยท างานลดลง ย่อมส่งผลให้ผลผลิตรวมของประเทศ
ลดลง ท าให้ต้องน าเข้าเทคโนโลยี น าเข้าแรงงานจากต่างประเทศ หรือขยายเกณฑ์การเกษียณอายุเป็น 65ปี หรือ 70ปี เพ่ือให้
แรงงานอยู่ในตลาดแรงงานอย่างเพียงพอ  
  3. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดมีความสัมพันธ์ต่อก าลังแรงงานในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากอายุขัยของคนเพ่ิม
มากข้ึนส่งผลให้มีการขยายระยะเวลาการท างานเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เหมาะสมตามระยะเวลาของอายุแต่ละช่วงวัยที่ปรับเปลี่ยนไป 
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสุขภาพร่างกายของแต่ละคนในการท างานเมื่ออายุเพ่ิมข้ึน และเป็นไปตามสมมติฐานที่กล่าวว่า อายุคาดเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิดมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับก าลังแรงงานของไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องงานวิจัยของ 
ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ (2560) พบว่า คนมีอายุยืนยาวข้ึน ส่งผลให้ประชากรไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพ่ิมข้ึนตามไป
ด้วย ท าให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างประชากรผู้สูงอายุกับก าลังแรงงานของไทย ดังน้ันต้องปรับกระบวนการหานโยบายการ
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จัดการสังคมผู้สูงอายุให้สอดคล้องทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ และส่งเสริมการขยายโอกาสการท างานให้กับผู้สูงอายุ มีการ
จัดสัดส่วนของก าลังแรงงานเพ่ือบรรเทาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตอันเน่ืองมาจากการเจริญพันธ์ุที่ลดลงในปัจจุบัน 
  4. อตัราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ต่อก าลังแรงงานในทิศทางตรงกันข้าม เน่ืองจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพ่ิมข้ึน
ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อในประเทศที่สูงข้ึน ท าให้ไม่มีการเคลื่อนย้ายเข้ามาท างานของก าลังแรงงานกล่าวคือ เงินเฟ้อท าให้ราคา
สินค้าเพ่ิมข้ึน การเพ่ิมข้ึนของราคาสินค้ามักมาจากแรงดึงดูดด้านอุปสงค์และแรงผลักด้านอุปทานซึ่งหมายถึงภาวะที่ต้นทุนการ
ผลิตสินค้าแพงข้ึนไม่ว่าจะเป็นราคาวัตถุดิบหรือค่าแรง น้ีอาจเป็นเหตุผลให้การผลิตสินค้าลดลงท าให้ต้องมีการลดการจ้างงาน 
อัตราแลกเปลี่ยนจึงส่งผลในทิศทางตรงข้ามกับแนวโน้มก าลังแรงงาน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ที่กล่าวว่า อัตราแลกเปลี่ยนมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับก าลังแรงงานของไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณี แซ่จึง (2562) พบว่า อัตรา
แลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้มีการจ้างงานมากข้ึนส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการ
ขยายตัวอย่างมีนัยส าคัญ 
  5. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าสุทธิมีความสัมพันธ์ต่อก าลังแรงงานในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจาก
การเข้ามาลงทุนในประเทศมากข้ึนจะท าให้มีการจ้างงานของก าลังแรงงานที่เพ่ิมข้ึน และการเคลื่อนย้ายก าลังแรงงานเข้ามา
ท างานในประเทศเพ่ิมมากข้ึน ในทางตรงกันข้ามถ้าหากมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าสุทธิลดลงก็จะส่งผลต่อ
ก าลังแรงงานที่ลดลง เกิดจากแรงงานเคลื่อนย้ายออกไปท างานนอกประเทศมากข้ึน เพราะมีการจ้างงานในประเทศลดน้อยลง 
ท าให้สัดส่วนของก าลังแรงงานและการจ้างงานไม่มีความสมดุลกัน และเป็นไปตามสมมติฐานที่กล่าวว่า การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศไหลเข้าสุทธิมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับก าลังแรงงานของ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประวีณา งามเกิด 
(2553) พบว่า การลงทุนภายในประเทศและมูลค่าการส่งออกมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับจ านวนการจ้างงาน 
เน่ืองจากมีการขยายการลงทุนเพ่ือผลิตสินค้ามาก ย่อมส่งผลให้ระดับการจ้างงานเพ่ิมสูงมากข้ึน เพราะการขยายการลงทุน
ส่งผลให้ปริมาณการผลิตสินค้าละการบริการสูงข้ึน ท าให้มีความต้องการก าลังแรงงานเพ่ิมข้ึน 
  6. ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลมีความสัมพันธ์ต่อก าลังแรงงานในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากรัฐบาลใช้นโยบายการคลัง
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการให้เงินอุดหนุนกับนายจ้างเพ่ือช่วยเหลือเรื่องการลดต้นทุนด้านต่าง ๆ ท าให้มีการจ้างงานแรงงาน
ต่อไปได้ เพ่ือไม่ให้ก าลังแรงงานเคลื่อนย้ายออกไปยังประเทศอื่น ในทางตรงกันข้ามหากรัฐบาลไม่สนับสนุนให้มีการจ้างงานก็
จะส่งผลให้ก าลังแรงงานเคลื่อนย้ายไปท างานประเทศอื่นที่มีการจ้างงานและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่า ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับก าลังแรงงานของไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเจตน์ ดิษฐอุดม (2561) พบว่า บางพ้ืนที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในด้านสาธารณสุข รัฐบาลจะสามารถปรับเปลี่ยน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมและมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้กลุ่มคนพิการ หรือคน
ยากจนสามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้สะดวกข้ึน ฯลฯ จากน้ันเมื่อมีการปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณในแผนงานต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างสภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เหมาะสมตอบสนองปัญหาและความต้องการของแต่ละช่วงเวลา 
  7. นโยบายของรัฐด้านการส่งเสริมการมีบุตรมีความสัมพันธ์ต่อก าลังแรงงานในทิศทางตรงกันข้าม เน่ืองจาก
นโยบายของรัฐบาลการส่งเสริมการมีบุตรยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งเกิดจากการสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับผู้ที่มีบุตรไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร ท าให้ประชาชนไม่เห็นความส าคัญกับการมีบุตรมากพอ โดย
ประชาชนให้ความส าคัญกับการท างาน การเลื่อนต าแหน่งงานมากกว่าการเลี้ยงดูบุตรอยู่ที่บ้าน สาเหตุส าคัญที่ท าให้ประชาชน
เลือกที่จะมีบุตรน้อยและไม่มีบุตรเลยคือ การมีการศึกษาที่สูงข้ึน ภาระในอนาคตที่เพ่ิมข้ึน ความไม่แน่นอนของสภาวะทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบัน เวลาในการเลี้ยงดูบุตร รวมถึงภาวะทางสังคมที่ท าให้ทัศนคติของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ความเท่า
เทียมของชาย-หญิงที่ท าให้ผู้หญิงเลือกที่จะท างานมากกว่าการเลี้ยงดูบุตรอยู่บ้าน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กล่าวว่า 
นโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการมีบุตรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับก าลังแรงงานของไทย  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของมนสิกา กาญจนะจิตรา และคณะ (2560) พบว่า ประชากรมีแนวโน้มที่จะมีบุตรน้อยลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากระดับ
การศึกษาที่สูงข้ึน ฐานะทางเศรษฐกิจ เวลาในการเลี้ยงดูบุตรที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณรวมถึงการสร้างอนาคตที่ดีให้กับ
บุตร 
  8. โรคระบาดมีความสัมพันธ์ต่อก าลังแรงงานในทิศทางตรงกันข้าม เน่ืองมาจากโรคระบาดที่ผ่านมาไม่ ได้มี
ความรุนแรงในการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากนัก ภาคเศรษฐกิจยังสามารถขับเคลื่อนได้ท าให้ไม่มีผลกระทบต่อก าลัง
แรงงานมากแรงงานยังสามารถเคลื่อนย้ายไปท างานต่างถ่ินได้ แต่ในปัจจุบันเกิดการระบาดรุนแรงของไวรัสโควิด-19 ที่พ่ึงแพร่
ระบาดในประเทศไทยในต้นปี2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ
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ถดถอยลงอย่างมาก ท าให้หลายธุรกิจต้องปิดกิจการส่งผลต่อการจ้างงานที่ลดลง เกิดการว่างงานเพ่ิมข้ึนและมีแนวโน้มของ
อัตราการว่างงานในอนาคตเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในปัจจุบันสถานการณ์ของโรคระบาดยังไม่ดีข้ึนมีผลท าให้จ านวนการ
เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก ท าให้ประเทศสูญเสียก าลังแรงงานในอนาคตที่เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
การพัฒนาประเทศ  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กล่าวว่า โรคระบาดมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกันกับก าลังแรงงานของ
ไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิภาพรรณ เจนสันติกุล (2563) พบว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อ
ภาคเศรษฐกิจทั่วโลก เน่ืองจากการปิดเมืองหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประการเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด ท าให้มีการ
ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีให้กับแรงงาน ปรับรูปแบบการจ้างงานและกระบวนการท างานใหม่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะ 
  ส าหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายภาครัฐควรมีการส่งเสริมนโยบายการมีบุตรต่อผู้หญิงวัยแรงงานมากข้ึน เพ่ือ
เพ่ิมแรงจูงใจในการอยากมีบุตร เช่น เพ่ิมระยะเวลาวันลาคลอดได้นานข้ึน เพ่ิมการลดหย่อนภาษีจากการมีบุตร ผู้ประกอบการ
และภาครัฐควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความช านาญเพ่ิมข้ึน การเข้าถึงเทคโนโลยีของแรงงานสูงวัย และ
ภาครัฐควรลดค่าใช้จ่ายที่ยังไม่จ าเป็นต่อประชาชนและสาธารณสุขของประเทศ เพ่ือเพ่ิมเข้าไปในส่วนที่สามารถกระตุ้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือให้เกิดการจ้างงานเพ่ิมข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  การศึกษาครั้งน้ีได้ใช้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจเพียงบางส่วนเท่าน้ัน เพ่ือให้การศึกษามี
ประสิทธิภาพมากข้ึนควรเพ่ิมตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก าลังแรงงาน ในการศึกษาครั้งต่อไปเพ่ือให้เห็นภาพรวมที่แตกต่าง
และชัดเจนจากการศึกษามากข้ึน 
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IN MUANG DISTRICT, PHETCHABUN PROVINCE 

 
พีรวิชญ์ สุทธิรังสี * 

PEERAWICH SUTTHIRANGSRI 
เจน จันทรสุภาเสน**  พิเศษ ชัยดิเรก** 

JANE CHANTARASUPASEN** PHISATE CHAIDIREK** 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับ และ  2) ศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเท่ียวในการใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในสถานที่ท่องเที่ยว
ของอ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักท่องเท่ียวที่มา
ใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับ จ านวน 384 ราย เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t) โดยใช้ Independent t-test และทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  
(One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  

 ผลการศึกษา พบว่า 
 1. พฤติกรรมนักท่องเท่ียวที่ใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับ พบว่า ทุกพฤติกรรมอยู่ในระดับมากจัดล าดับคะแนนจาก

มากไปน้อยได้คือ สิ่งที่ลูกค้าต้องการซื้อคือร้านอาหารกึ่งผับที่สร้างสรรค์บรรยากาศประจ าถ่ิน รองลงมาคือ ซื้อเมื่อสมาชิกใน
กลุ่มพร้อมใจพบปะสังสรรค์ ท าไมถึงซื้อเพราะมีท าเลที่ต้ังเป็นจุดรวมที่มีการเดินทางสะดวก ลูกค้าเป้าหมายคือเป็นสถานที่
ท่องเท่ียวที่มีความบันเทิงด้านดนตรีและให้เต้นร าซื้อที่ร้านอาหารที่ต้ังอยู่ในสถานที่ท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียง ซื้อบริการอย่างไรตาม
กระแสสื่อสังคม Facebook, Twitter, Instagram ใครมีอิทธิพลต่อการซื้อ สมาชิกร่วมกันตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
กึ่งผับน้ี ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในสถานที่ท่องเที่ยวของอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์สรุปภาพรวมปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับ ได้ว่าอยู่ในระดับมาก มีล าดับจาก
มากไปหาน้อย ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่  ด้านลักษณะทางกายภาพระดับมาก ด้าน
ราคา ด้านกระบวนการ ด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านพนักงาน และด้านส่งเสริม
การตลาด  

 2. การทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน ภูมิล าเนาปัจจุบัน ที่ต่างกัน ไม่มีผลท าให้พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในสถานที่ท่องเที่ยวของ
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญทางสถิติส่วนผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนักท่องเท่ียวที่ใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในสถานที่ท่องเที่ยวของอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ร่วมพยากรณ์พฤติกรรมนักท่องเท่ียวที่ใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับ คือ ลักษณะ
ทางกายภาพ และราคา โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) = .033 โดยลักษณะทางกายภาพเป็นตัวท านายพฤติกรรม
นักท่องเท่ียวในการใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับที่ดีที่สุด รองลงมาคือ ราคา 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยการตลาด ; พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ; ร้านอาหารกึ่งผับ 
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ABSTRACT 
 

 This survey research aimed to study the tourists’  behavior on using pub and restaurant services 
and to study the marketing mix factors (7Ps)  influencing the behaviors in using pub and restaurant service 
in tourist attractions of Muang District, Phetchabun Province.  The 3 8 4  informants  who used pub and 
restaurant service were asked to answer a questionnaire form. The quantitative analysis statistics- -
independent t-test, One-Way ANOVA, multiple linear regression-- were used for the data analysis.  
 The results found that the monthly income of the tourists was between 20,001-30,000 baht. The 
mean score of the items in the questionnaire was at high level. The mean ranging from highest were ‘local 
atmosphere’ followed by ‘the group members gather’. The reason for choosing which place to go included 
‘easy to travel’, ‘entertainment with music and dance’, ‘famous tourist destination’. Based on the question 
of ‘how to buy a service’, the informants gained the information via social medias. Based on the question 
of ‘ who influenced the purchase of the service’ , the informants said that their decision was made within 
the group.   Regarding the marketing ingredient factors affecting the use of pub- restaurant services, as a 
whole, the mean score was at a high level. When considering individual aspects, the product aspect was at 
the highest level followed by the physical characteristics, the price, high process level, distribution channel, 
staff, and marketing promotion, respectively. The hypothesis testing concluded that the personal factors of 
the tourists were gender, age, educational level, occupation, and monthly income. Residence did not affect 
the behavior of using pub- restaurant service in tourist attractions of Muang district, Phetchabun province.  
The results of the hypothesis testing of marketing mix factors (7Ps) that influenced the behavior of tourists 
showed that the factors of marketing ingredients contributing to the forecast of tourists who used the pub 
restaurant service were physical characteristics and prices.  The forecast coefficient (R2)  =  .033 .  Physical 
characteristics were the best predictor of tourists' behavior in pub-restaurant service, followed by price.  
 
Keywords : Marketing ; Factor ; Restaurant & Pub 

 
บทน า 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะเป็นภาคส่วนที่สร้างรายได้มหาศาลให้ประเทศ
ไทยกว่า 2.23 ล้านล้านบาท ในปี  2560 จากนักท่อง เที่ ยวทั้ งชาวไทยและต่างชาติ ติดอันดับที่  11 ของโลก 
(คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ, 2560) ซึ่งส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนที่อาศัยในแหล่งท่องเท่ียวน าเงินตราเข้า
มาใช้จ่ายในภูมิภาค จังหวัด อ าเภอ และต าบล ท าให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน เน่ืองจากมีการลงทุน
เชิงธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม อาทิ โรงแรม บ้านพัก ภัตตาคาร ห้องอาหาร ร้าน
จ าหน่ายสินค้าภูมิปัญญาของท้องถ่ิน เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถ่ิน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) รวมถึงท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสถานที่
ท่องเท่ียวในท้องถ่ินของตน มีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการบริการและพัฒนาสินค้าส าหรับจ าหน่ายแก่นักท่องเท่ียว เช่น 
โฮมสเตย์ สินค้า OTOP ของที่ระลึกจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้คนไทยรักและภูมิใจ
ในความไทย เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strengthen from within) เป็นอุตสาหกรรมส่งเสริมคน
ในชุมชนให้มีอาชีพที่หลากหลาย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) จากวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 ซึ่งมี
กรอบการพัฒนา คือ การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างย่ังยืน ที่เน้นการสร้าง
ทัศนคติที่ดีเก่ียวกับการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ ไปยังพ้ืนที่เมืองรอง 55 จังหวัด ด้วยแนวคิดการมีส่วนร่วมของคนท้องถ่ิน 
(Local Hero) และต่อยอดแนวคิดการสื่อสาร โดยน าเสนอเรื่องราวเก่ียวกับบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชนท้องถ่ิน ในฐานะผู้อนุรักษ์
วัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นแรงบันดาลต่อการเดินทางท่องเที่ยวและในขณะเดียวกันการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย ยังคงรณรงค์ (campaign) ด้วยเทศกาลเที่ยวเมืองไทยภายใต้ค าขวัญ (Slogan) ว่า Amazing ไทยเท่ เพ่ือจูงใจให้



 
 

148 
  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ประชาชนวางแผนท่องเท่ียวสัมผัสบรรยากาศยังแหล่งธรรมชาติ แหล่งก าเนิดศิลปะวัฒนธรรมเฉพาะถ่ิน ร้านอาหารเพ่ือดึงดูด
การท่องเที่ยวเน้นสร้างความบันเทิงให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับชม รับฟัง และกิจกรรมเข้าจังหวะ หรือเรียกว่าร้านอาหารกึ่งผับ 
ที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะในเมืองรอง 55 จังหวัด ซึ่งภาคเหนือ มี 16 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัด
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ล าปาง นครสวรรค์ พะเยา อุทัยธานี ก าแพงเพชร 
สุโขทัย พิจิตร และจังหวัดล าพูน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2561)  
 ร้านอาหารกึ่งผับ ส่วนใหญ่มักต้ังอยู่ในตัวเมืองและด าเนินธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) เช่น จังหวัด
เพชรบูรณ์ จังหวัดสวนครัวของชาติ เน่ืองจากแหล่งผลิตผลทางการเกษตร เช่น มะขามหวาน กะหล่ าปลี เผือกหอม รวมทั้ง
พืชผักและผลไม้เมืองหนาว ที่สามารถนาปรุงอาหารต้นต ารับประจ าถ่ิน ภายใต้นโยบายกรีนมารเก็ต ที่มีการท าเกษตรอย่าง
ย่ังยืน ปลอดภัย และอนุรักษ์ป่าต้นน้ าด้วยลักษณะของจุดแข็งและโอกาสการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ สวนครัว
ของชาติ ท่ีมีร้านอาหารกึ่งผับจ านวนมาก อย่างไรก็ตามหากมีการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับ โดยมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจร้านอาหารและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือน าปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดที่เหมาะสมมาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (ศุภชาติ เอี่ยมรัตนกูล , 
2557) ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ 7 ปัจจัย (7Ps) ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ (Product) (2) ราคา (Price) (3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place) (4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) (5) พนักงาน (People) (6) กายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence 
/Environment and Presentation) และ (7) กระบวนการ (Process) (Kotler & Keller, 2012; ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ
, 2556; ศุภชาติ เอี่ยมรัตนกูล, 2557)  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของการท่องเท่ียวที่มีต่อร้านอาหารกึ่งผับ ผู้วิจัยจึงสนใจ ศึกษา ปัจจัยการตลาดที่
มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในสถานที่ท่องเที่ยวของอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่ามีปัจจัย
ใดบ้างที่สามารถน ามาใช้วางแผนเชิงกลยุทธ์ส าหรับส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวของอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้
ธุรกิจร้านอาหารกึ่งผับมาเป็นเครื่องมือส่งเสริมการบริการเชิงภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย นักธุรกิจร้านอาหาร คนปรุงอาหาร พนักงานบริการ และนักร้อง นักดนตรีของผับ รวมถึงเกษตรกร
ผู้ผลิตวัตถุดิบส่งร้านอาหาร อย่างทั่วถึงต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่ใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในสถานที่ท่องเที่ยวของอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์  
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญในการเลือกใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  
การทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส าคัญในการเลือกใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่ง
ค้นหาข้อสรุปเกี่ยวโยงกับการท่องเท่ียว” ซึ่งงานวิจัยน้ีมีการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (1) แนวคิดส่วนผสม
ทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ส่วนผสมทางการตลาดถูกสร้างข้ึนโดยค านึงถึงความจ าเป็นและความต้องการ (need and 
want) ของตลาดส่วนต่างๆ เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทและเพ่ือตอบสนองหรือสร้างความพึงพอใจ 
(satisfaction) ให้กับผู้บริโภคด้วย (ภัทรพล ต้ังศิริ, 2560) (2) แนวคิดเกี่ยวกับการบริการการปฏิบัติของผู้ให้บริการจัดท าข้ึน
เพ่ือเสนอขาย และส่งมอบสู่ผู้รับบริการหรือเป็นกิจกรรมที่จัดท าข้ึนร่วมกับการขายสินค้าเพ่ือสนองความต้องการ ซึ่งลักษณะ
การบริการส่วนใหญ่ไม่มีรูปร่าง เป็นสิ่งที่ต้องการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในทันทีทันใด (สุภกฤษ ภัทรสิรินาถ , 2560)  
(3) แนวคิดเกี่ยวปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคล จึงสามารถสรุปได้ว่า ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ ซึ่งมีผลต่อ การศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในสถานที่
ท่องเที่ยวของอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากน้ีผู้วิจัยก าหนดปัจจัยส่วนบุคคลเป็นตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูล (จุฑาทิพย์ พรมวงศ์ และคณะ, 2561) และ (4) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรม (Behavior) 
สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและความสามารถในการค้นหาทางแก้ไขพฤติกรรมใน
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การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในสังคมได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากย่ิงข้ึน 
ดังน้ันจะต้องศึกษากลุ่มผู้บริโภคให้ละเอียด ถึงสาเหตุของการซื้อ การเปลี่ยนแปลงการซื้อ การตัดสินใจซื้อ เป็นต้น (หทัยชนก 
ชินสมัย, 2557) 
 จึงสามารถสรุปว่า ปัจจัยส าคัญในการเลือกใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งค้นหา
ข้อสรุปเกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยว ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่สามารถน ามาใช้วางแผนเชิงกลยุทธ์ส าหรับส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของ
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรมมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งน้ี เพ่ือให้ได้ข้อมูลเน้ือหาที่ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัยปัจจัยส าคัญในการเลือกใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส าคัญในการเลือกใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยมี
วิธีการด าเนินการวิจัยดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  การวิจัยครั้งน้ี มุ่งเน้นรวบรวมพฤติกรรมนักท่องเท่ียวที่มาใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับ ที่ต้ังอยู่ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ และศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงก าหนด
ประชากรเป้าหมายคือ นักท่องเท่ียว หรือลูกค้าท่ีมารับประทานอาหารและรับบริการด้านความบันเทิงร้านอาหารกึ่งผับ ที่ต้ัง

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ
ร้านอาหารก่ึงผับ 

 
Who = ใครคือลูกค้าเป้าหมาย 
What = ลูกค้าซื้ออะไร 
Why = ท าไมจึงซื้อ 
Who = ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 
When = ซื้อเมื่อใด 
Where = ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน 
How = ซื้ออย่างไร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้ต่อเดือน 
- ภูมิล าเนาปัจจุบัน 
- สถานภาพ 
 
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
- ผลิตภัณฑ์ (Product) 
- ราคา (Price) 
- การจัดจ าหน่าย (Place) 
- การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
- พนักงาน (people) 
- กระบวนการ (Process) 
- ลักษณะทางกายภาพ (Physical) 

ปัจจัยส าคัญในการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารกึ่งผับ ในอ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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อยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวนทั้งสิ้น 4 ร้าน ได้แก่ ร้านครัวเกษตร ร้านเฮ้าส์ 66 ร้านริมระเบียง และร้านพบ
รัก เหตุผลทั้งเลือก 4 ร้านน้ีพราะเป็นร้านที่ ได้รับความนิยมสูงสุด ลูกค้า มีความหลากหลาย การเก็บ ตัวอย่างน่าจะดีที่สุดได้
ผลลัพธ์ที่ดี และเน่ืองจากนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่มารับประทานอาหารและรับบริการด้านความบันเทิง ในร้านอาหารกึ่งผับ 
ซึ่งแต่ละวันมีจ านวนไม่เท่ากัน จึงไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสูตรการหา
กลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่ไม่แน่นอนของ Cochran (1977; อ้างถึงใน จุฑาทิพย์ พรมวงศ์ และคณะ, 2561) 
โดยก าหนดค่าความเชื่อมันที่ 95% มีความ คลาดเคลื่อนน้อยกว่าหรือเท่ากับ ±5%  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น  
384 ราย 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงผสม (Mixed Method Research) ซึ่งผู้ วิจัยได้ใช้แบบแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
  2.1 การสร้างแบบสอบถามเพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบสอบถาม ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างข้ึน 
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียว ตอนที่ 2 เป็นค าถาม
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับ 
และ ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม มีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิด (Open End) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ 
  2.2 แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In-depth Interview) โดยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและค าถาม
ปลายเปิด โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ปัจจัยส าคัญในการเลือกใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และ ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
การเสนอแนะแนวทางแก้ไขและวางแผนส่งเสริมการตลาด ร้านอาหารกึ่งผับในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
  3.1 ผู้วิจัยเขียนค าร้อง ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย ถึงผู้จัดการร้านอาหารกึ่งผับ  
4 ร้าน เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลภายในร้าน  
  3.2 ผู้วิจัยเป็นผู้แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการร้านอาหารและ 
ผับ 4 ร้านที่ต้ังอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ร้านละ 96 ฉบับ เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามตอบเสร็จผู้วิจัยขอให้ส่งคืน 
ทันทีเน่ืองจากไม่มีโอกาสได้พบกันอีก พร้อมกับรีบตรวจสอบความครบถ้วนในการตอบแบบสอบถามทุกข้อ หากตกหล่นจึง 
ขอให้ตอบจนครบถ้วน 
  3.3 ผู้วิจัยเข้าสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  โดยสัมภาษณ์ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับใน
อ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคัดเลือกจาก 4 ร้าน ร้านละ 2 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 8 คน และน าข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ไปวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ีใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  โดยสถิติที่ใช้ก าหนดตาม
ลักษณะข้อมูลดังน้ี 
  4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือบรรยายลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวที่มาใช้
บริการร้านอาหารกึ่งผับในสถานที่ท่องเท่ียวของอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์น าเสนอด้วยค่าความถ่ี (Frequency: n) ค่าร้อย
ละ (Percentage: %) และระดับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด น าเสนอด้วยค่าเฉลี่ย (Mean:X)  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  การก าหนดเกณฑ์การวัดระดับพฤติกรรมนักท่องเท่ียว และปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาด โดยใช้คะแนนเฉลี่ย (X)  
      4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ก าหนดไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของ
นักท่องเท่ียวต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในสถานที่ท่องเท่ียวของอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่าง
กัน จึงใช้การทดสอบค่าที (t) โดยใช้ Independent t-test ส าหรับตัวแปรต้นที่แบ่งกลุ่มย่อยได้ 2 กลุ่ม คือ เพศ (ชาย/หญิง)  
และใช้สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ส าหรับตัวแปรต้นที่แบ่งกลุ่มย่อยได้มากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป 
ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน  สถานภาพ  และภูมิล าเนาปัจจุบัน  เพ่ือหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดย
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ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบความแตกต่าง ผู้วิจัยด าเนินการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ต่อด้วย Least Significant 
Difference (LSD.) และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวที่ใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับใน
สถานที่ท่องเที่ยวของอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ทดสอบด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพ่ือ
ค้นหาตัวพยากรณ์ที่ดีที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวที่ใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในสถานที่ท่องเที่ยวของอ า เภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
      4.3 การวิจัยเชิงคุณภาพ (แบบสัมภาษณ์)เน้นการบรรยายเป็นหลัก และการสังเกตโดยตรง (Direct 
Observation) โดยเก็บข้อมูลจากบุคคลที่ได้เลือกสรรมาอย่างดีแล้ว น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือช่วยเสริมงานวิจัยเพราะเป็น
ค าตอบที่ค่อนข้างชัดเจนและหนักแน่น การสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ด าเนินการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
อย่างมีข้ันตอน  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย ปัจจัยส าคัญในการเลือกใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถสรุป
ผลการวิจัย มีดังน้ี 
 1. พฤติกรรมผู้ใช้บริการ ในการเลือกใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ภาพรวม
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับ อยู่ในระดับมาก (X= 3.77) โดยพฤติกรรมนักท่องเท่ียวที่ใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับ 
(6W 1H) พบว่า ทุกพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก สามารถจัดล าดับคะแนนจากมากไปน้อยได้คือ สิ่งที่ลูกค้าต้องการซื้อ (What)  
มีคะแนนเฉลี่ย (X = 4.05 เป็นอันดับแรก โดยพฤติกรรมที่มีคะแนนมากสุดด้านน้ีคือ ร้านอาหารกึ่งผับที่สร้างสรรค์บรรยากาศ
ประจ าถ่ิน (X= 4.28)  รองลงมาคือ ซื้อเมื่อ (When) มีคะแนนเฉลี่ย (X = 3.93 พฤติกรรมที่มีคะแนนมากสุดด้านน้ีคือ ซื้อเมื่อ
สมาชิกในกลุ่มพร้อมใจพบปะสังสรรค์ (X = 4.03)  ท าไมถึงซื้อ (Why) มีคะแนนเฉลี่ย (X = 3.83) พฤติกรรมที่มีคะแนนมาก
สุดด้านน้ีคือ ท าเลที่ต้ังเป็นจุดรวมที่มีการเดินทางสะดวก (X = 4.09)  ลูกค้าเป้าหมาย (Who) มีคะแนนเฉลี่ย (X = 3.75 
พฤติกรรมที่มีคะแนนมากสุดด้านน้ีคือ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความบันเทิงด้านดนตรีและให้เต้นร า ( X = 3.91)  ซื้อที่ไหน 
(Where) มีคะแนนเฉลี่ย (X= 3.74 พฤติกรรมที่มีคะแนนมากสุดด้านน้ีคือ ร้านอาหารที่ต้ังอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
(X = 3.87) ซื้อบริการอย่างไร (How) มีคะแนนเฉลี่ย (X = 3.58 พฤติกรรมที่มีคะแนนมากสุดด้านน้ีคือ ตามกระแสสื่อสังคม 
Facebook, Twitter, Instagram  (X = 3.88)  และใครมีอิทธิพลต่อการซื้อ (Whom) มีคะแนนเฉลี่ย (X = 3.52 พฤติกรรมที่
มีคะแนนมากสุดด้านน้ีคือ สมาชิกร่วมกันตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับน้ี (X = 3.87)  
 2 .  ปั จจั ยส่ วนผสมทางการตลาด (7 Ps)  ที่ มี ผล ต่อการ ใช้บริการร้ านอาหารกึ่ งผับ ในอ า เภอเมือง  
จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ภาพรวมปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับ ได้ว่าอยู่ในระดับมาก 
(X= 3.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก (X = 3.97) รองลงมา
คือ ด้านลักษณะทางกายภาพร้านอาหาร ระดับมาก (X = 3.64) ด้านราคา ระดับมาก (X= 3.62) ด้านกระบวนการ ระดับมาก 
(X= 3.45) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ระดับปานกลาง (X = 3.39) ด้านพนักงาน ระดับปานกลาง (X = 3.39) และด้าน
ส่งเสริมการตลาด ระดับปานกลาง (X = 2.92) ตามล าดับ    
 3. ปัจจัยส าคัญในการเลือกใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า คุณภาพ รสชาติ
ความหลากหลายของอาหารและเครื่องด่ืมมีให้เลือกหลายรูปแบบมีผลต่อการการเลือกใช้บริการร้านอาหาร เรื่องของราคามี
ผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ การต้ังราคาถือเป็นสิ่งส าคัญมากเพราะถ้าราคาสูงเกินไปไม่เหมาะกับคุณภาพอาหาร การ
ให้บริการของพนักงานเป็นที่ประทับใจจากการต้อนรับของพนักงานส่งผลให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ โดยที่พนักงานต้องมีความ
สุภาพเรียบร้อยให้บริการด้วยความเป็นกันเองกับลูกค้ามีความเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี และด้วยท าเลที่ต้ังของทางร้าน 
บรรยากาศการตกแต่งร้านมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเพราะลูกค้าชอบความสะดวกในการเดินทางการ
เข้าถึงภายในร้านได้ง่ายท าเลที่ต้ังเหมาะสมที่จอดรถเพียงพอมีสิ่งอ านวยความสะดวก การร่วมสนุกกับกิจกรรมของร้านการให้
สิทธิพิเศษเมื่อสมัครเป็นสมาชิกการสมนาคุณในโอกาสพิเศษ วันเกิด รับปริญญา โดยมีกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่จูงใจให้มา
ใช้บริการ การจัดระบบการท างานภายในร้านอาหารมีความรวดเร็ว มีข้ันตอน ระเบียบของคิวการเสิร์ฟอาหาร ดนตรีสดและ
การเปิดเพลงเพ่ือสร้างบรรยากาศการตกแต่งร้านมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร 
 4. เสนอแนะแนวแก้ไขและการวางแผนส่งเสริมการตลาดร้านอาหารกึ่งผับในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 
การบริการที่ไม่ดีจากพนักงาน การที่พนักงานไม่ย้ิมแย้มในการให้บริการด้วยความสุภาพ หรือมีกิริยาท่าทางและมารยาทที่ดีใน
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การบริการส่งผลท าให้ บรรยากาศของทางร้านดูไม่ดีถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในให้การบริการของทางร้านอาหารกึ่งผับ ด้านราคา 
ควรมีการแสดงราคาไว้อย่างชัดเจน ในทุกช่องทางการจัดจ าหน่ายและเน้นในเรื่องความสะอาดของร้าน ความพร้อมและความ
เต็มใจที่จะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ทันท่วงทีผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย 
อีกทั้งอยากให้ทางร้านมีการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีข้ึน ในสิ่งที่ลูกค้า ได้เสนอไปเพ่ือพัฒนาร้านการตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้า  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ข้อค้นพบจากปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในสถานที่ท่องเที่ยว 
ของอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังสรุปผลการศึกษาข้างต้น มีข้อมูลจากภาคสนามท่ีสามารถอภิปรายเพ่ิมเติมได้ดังน้ี 
 1. พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในสถานที่ท่องเที่ยวของอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม
พฤติกรรม (6W 1H)  นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับ อยู่ในระดับมาก (X= 3.77) และพบว่าทุกพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับมาก โดยที่สิ่งที่ลูกค้าต้องการซื้อ (What) มีคะแนนเฉลี่ย = 4.05 เป็นอันดับแรก ซึ่งพฤติกรรมที่มีคะแนนมากสุดด้านน้ี
คือ ร้านอาหารกึ่งผับที่สร้างสรรค์บรรยากาศประจ าถ่ิน สอดคล้องกับ จุฑาทิพย์ พรมวงศ์ อโณทัย งามวิชัยกิจ และยุทธนา 
ธรรมเจริญ (2561)  ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านแรงจูงใจ การรับรู้ข่าวสาร การเรียนรู้ และทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่เริ่มใช้บริการ
และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 
 2. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ร่วมพยากรณ์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับ ที่พบว่า คือ 
ลักษณะทางกายภาพ (Physical) เป็นตัวท านายพฤติกรรมนักท่องเท่ียวในการใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับที่ดีที่สุด สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กรณิกา จารุภรณ์  (2560)  ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนมากสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีถ่ินที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน
อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาท่ีเป็นเช่นน้ีอธิบายได้ว่า สถานที่ท่องเท่ียวแม้เป็นร้านอาหารกึ่งผับ ต่างต้องการบรรยากาศ
ที่สอดคล้องกับวิถีแห่งการท่องเท่ียว กรณีเป็นตลาดเก่าต่างต้องการสัมผัสกลิ่นไอย้อนยุคไปในสมัยโบราณ ส่วนร้านอาหารกึ่ง
ผับก็ย่อมนักท่องเที่ยวอยากสัมผัสบรรยากาศความบันเทิง ดังมีความเป็นไปได้ว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical) จึงมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับ  
 3. วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญในการเลือกใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับ อาจเป็นเพราะคุณภาพ รสชาติความหลากหลาย
ของอาหารและเครื่องด่ืมมีให้เลือกหลายรูปแบบมีผลต่อการการเลือกใช้บริการร้านอาหาร เรื่องของราคามีผลต่อการตัดสินใจ
เข้าใช้บริการ การให้บริการของพนักงานเป็นที่ประทับใจจากการต้อนรับของพนักงานส่งผลให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ และด้วย
ท าเลที่ต้ังของทางร้าน บรรยากาศการตกแต่งร้านมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเพราะลูกค้าชอบความสะดวก
ในการเดิน การจัดกิจกรรมการร่วมสนุกกับร้านการให้สิทธิพิเศษเมื่อสมัครเป็นสมาชิก โดยมี การจัดระบบการท างานภายใน
ร้านอาหารมีความรวดเร็ว มีข้ันตอน ระเบียบของคิวการเสิร์ฟอาหาร ดนตรีสดและการเปิดเพลงเพ่ือสร้างบรรยากาศการ
ตกแต่งร้านมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยชนก ชินสมั ย (2557) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารประเภท Pub & Restaurant: กรณีศึกษา ร้าน
หลบมุม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับความพึงพอใจของลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าประจ า คือคุณภาพ
และรสชาติอาหารผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าร้านหลบมุมท าได้ดีกว่าร้าน อื่น ๆ สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และดึงดูด
ลูกค้ากลุ่มใหม่ ให้มาใช้บริการมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลประกอบการที่ดีข้ึน  
 4. เสนอแนะแนวทางแก้ไขและการวางแผนส่งเสริมการตลาดร้านอาหารกึ่งผับ อาจเป็นเพราะ การบริการที่ไม่ดี
จากพนักงาน ดังน้ันการที่พนักงานไม่ย้ิมแย้มในการให้บริการด้วยความสุภาพ หรือมีกิริยาท่าทางและมารยาทที่ดีในการบริการ
ส่งผลต่อบรรยากาศของทางร้าน และด้านราคา ควรมีการแสดงราคาไว้อย่างชัดเจน เน้นในเรื่องความสะอาดของร้าน ความ
พร้อมและความเต็มใจที่จะให้บริการ มีการอัพเดทข้อมูลกิจกรรมของร้านผ่านทางเฟสบุ๊ค และน าค าติชมจากลูกค้าเพ่ือน า
ข้อมูลเหล่าน้ันไปแก้ไขปรับปรุงคุณภาพการบริการร้านอาหารต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรพล ต้ังศิริ (2560) ได้
ศึกษาเรื่อง การศึกษาสิ่งที่กลุ่มลูกค้าในยุคเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร ค านึงถึงในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับพบว่า ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในการจัดกิจกรรม เป็นข้อมูลที่ดีส าหรับ



 
 

153 
  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ผู้ประกอบการ นักลงทุนที่ต้องการศึกษาข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมถึงน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริการใหม่ ๆ เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในด้านการแข่งขันต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1.1 ผู้ประกอบการร้านอาหารกึ่งผับว่า ควรพัฒนาลักษณะทางกายภาพของร้านด้วยการตกแต่งบรรยากาศ
ประจ าถ่ิน รวมถึงจัดเมนูอาหาร/เครื่องด่ืมประจ าถ่ิน พร้อมทั้งปรับเพ่ิมคุณภาพบริการเพ่ื อดึงดูดนักท่องเที่ยว ตลอดจนจัด
กิจกรรมบันเทิงที่มีพ้ืนที่เต้นร า จัดแต่งบรรยากาศภายในให้สอดคล้องกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียว คือ วัยท างานที่มี
สถานภาพโสด เป็นต้น 
  1.2 ควรจัดให้ร้านอาหารกึ่งผับในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวประเภทอาหารผสมผสานความ
บันเทิงที่สื่อถึงสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและความบันเทิง (กึ่งผับ) เป็นสิ่งดึงดูด
นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้มีการเดินทางสู่ท้องถ่ิน ให้เกิดการขยายตัว เกิดประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
เศรษฐกิจการท่องเท่ียวเชิงอาหารและความบันเทิง  
  1.3 การสัมภาษณ์วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญในการเลือกใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับ รสชาติอาหารควรมีความ
หลากหลายของอาหาร ราคา การให้บริการของพนักงาน ท าเลที่ต้ังของทางร้าน การจัดกิจกรรม ข้ันตอนระเบียบการท างาน 
บรรยากาศการตกแต่งร้านมีข้ันตอน ระเบียบของคิวการเสิร์ฟอาหาร ดนตรีสดและการเปิดเพลงเพ่ือสร้างบรรยากาศการ
ตกแต่งร้านมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร  
  1.4 ควรจัดให้ร้านอาหารในจังหวัดเพชรบูรณ์อาหารสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาต่อยอดในแต่
ละด้านเพ่ือปรับรูปแบบการให้บริการ จัดกิจกรรมการร่วมสนุกกับร้านการให้สิทธิพิเศษ จัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล
อาหารโดยน าร้านอาหารชื่อดังต่าง ๆ ภายในจังหวัดมาจัดแสดงโดยมีรายละเอียดของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารเพ่ือการ
ท่องเท่ียวร้านอาหารและสถานที่ท่องเท่ียวที่เข้าร่วมโครงการ 
  1.5 การบริการด้วยความสุภาพ หรือมีกิริยาท่าทางและมารยาทที่ดีในการบริการส่งผลต่อบรรยากาศของทาง
ร้าน และด้านราคา ควรมีการแสดงราคาไว้อย่างชัดเจน เน้นในเรื่องความสะอาดของร้าน ความพร้อมและความเต็มใจที่จะ
ให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ทันท่วงทีผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย  
  1.6 สามารถน าข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ด้านการบริการทางจังหวัดสามารถ น าด้านการบริการไปปรับใช้กับ
ร้านต่าง ภายในจังหวัดได้หากมีการให้บริการที่ดีก็เปรียบเสมือนหน้าตาการท่องเท่ียวจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือสร้างสรรค์กิจกรรม
การให้บริการการท่องเท่ียวและช่วงเวลาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ 
  2.1 ขอเสนอแนะต่อผู้ประกอบการร้านอาหารกึ่งผับในสถานที่ท่องเที่ยวของอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดยอาศัยหลักปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด โดยอาศัยหลักการกลยุทธ์ราคาชุด (Product Set Pricing) เป็นการน าเอาสินค้า 
มารวมขายเป็นชุด โดยต้ังราคารวมชุดที่ต่ ากว่าราคาปกติ เพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าควบคู่กับความบันเทิง อีกทั้งเรียนรู้
สร้างรายการอาหารประจ าถ่ิน  
  2.2 กลยุทธ์การตลาดส าหรับร้านอาหารกึ่งผับในสถานที่ท่องเท่ียวของอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จากข้อ
ค้นพบการวิจัยคือ นักท่องเท่ียวให้ความส าคัญต่อผลิตภัณฑ์ (อาคาร) และการก าหนดราคา  ดังน้ันกลยุทธ์ส าหรับร้านอาหาร
กึ่งผับในจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ สร้างผลิตภัณฑ์เป็นเมนูจากวัตถุดิบในท้องถ่ิน การก าหนดราคาการใช้บริการจึงสมเหตุสมผล   
  2.3 เสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เป็นยุคที่เน้ือหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมีหลากหลาย 
ผู้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึนส่วนใหญ่เลือกบริโภคและสนใจสื่อตามความชอบตัวเองและสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนเป็นหลัก
ต้องเปิดช่องทางแสดงออกตัวตน และความชอบของผู้บริโภค โดยที่เปิดโอกาสให้เลือกโดยอิสระ แต่ต้องพยายามรวบรวม
เน้ือหา สร้างความสนใจให้ตรงกับตัวตนและสิ่งที่ลูกค้ามองหา ซึ่งยุคอินเทอร์เน็ตเลือกตามความสนใจของแต่ละบุคคล 
  2.4 ด้านลักษณะกายภาพ และด้านราคา ควรวางเป้าหมายจากพฤติกรรมในประชากรดิจิทัล อายุ ไม่ใช่ตัว
ก าหนดการใช้ชีวิต รายได้ และ อาชีพ ถ่ินที่อยู่ จึงต้องวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกรับสื่อ เลือกซื้อสินค้า ความสนใจ หรือการ
มีไลฟ์สไตล์ และศึกษาเชิงลึกถึงความต้องการภายในและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก น่ันแปลว่าเมื่อทุกคนเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต ความสนใจและพฤติกรรมการบริโภคไม่แตกต่างกันทั้งคนเมือง และคนต่างจังหวัด 
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  2.5 ผู้น าชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเท่ียวของอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โฟกัสที่พฤติกรรมการใช้ชีวิต
ส่วนบุคคล ที่เข้าไปล้วงลึกถึงความต้องการภายในส่วนบุคคล เพราะคนเมืองรอง ก็ต้องการมีชีวิตที่สะดวกสบายเท่าเทียมกัน
กับคนเมือง รวมถึงต้องการมีอิสระต้องการ  
 3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  3.1 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือน าเสนอผลการวิจัยเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวส าหรับ
จังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฉพาะ 
  3.2 ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวระหว่างนักท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
นอกจากจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  3.3 ควรศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดส าหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยด้านอาหารท้องถ่ินและ
ความบันเทิงประจ าถ่ิน โดยศึกษาเพ่ิมเติมจาก 7Ps  ขอน าเสนอใน 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านนโยบายรัฐบาลด้านการท่องเท่ียว 
(Tourism Policy)  ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (Social-Cultural) และปัจจัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ( Information 
Technology)  
  3.4 ควรศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในอ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  3.5 ควรมีการศึกษาในตัวแปรอื่นของกลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในอ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เช่น ความสัมพันธ์ของครอบครัว สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว การดูแลเอาใจใส่ของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น 
 
เอกสารอ้างอิง  

 กรณิกา จารุภรณ์. (2560). พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ 
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการพัฒนาการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. (2558).  การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: กรมการท่องเท่ียว.  
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. (2561). มหัศจรรย์ 55 เมืองรอง. กรุงเทพฯ: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.
คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2560- 2564).  
 กรุงเทพฯ: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. 

 จุฑาทิพย์ พรมวงศ์, อโณทัย งามวิชัยกิจ และยุทธนา ธรรมเจริญ. (2561, มกราคม-เมษายน). พฤติกรรมการใช ้
 บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร.  
 วารสารบัณฑิตศึกษา, 12(1), 23-37. 

 ภัทรพล ต้ังศริิ. (2560). การศึกษาสิ่งที่กลุ่มลูกค้าในยุคเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ค านึงถึงในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารก่ึงผบั. สารนิพนธ์ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ศิศิริวรรณ เสรรีัตน์ และศุภร เสรีรัตน์. (2556). กลยุทธ์การตลาดและการบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ:  
 ไดมอนด์ อิน บิส สิเนส เวิร์ล.  

 ศุภชาติ  เอ่ียมรัตนกูล. (2557). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 
สุภกฤษ ภัทรสริินาถ. (2560). พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารก่ึงผับในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง.                

งานนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาชาวิชาบริหารธุรกจิ ส าหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา. 
หทัยชนกชินสมัย. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารประเภท Pub & Restaurant: 

กรณีศึกษา ร้านหลบมุม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. การค้นคว้าอสิระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการตลาดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 
 
 
 
 



 
 

155 
  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพ่ือน
ในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์พ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนใน
รายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ก่อนกับหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการ
เรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี จ านวน 75 คนโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบทดสอบ   
 ผลการศึกษา พบว่า 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน พบว่า กลวิธีการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยวิธีการจับคู่ (One-to-One 
Tutoring) กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างท าหน้าท่ีช่วยสอนและเข้าพบปรึกษาอาจารย์ผู้สอนร่วมกัน ส่งผลให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความสามารถทางการเรียนต่ า เข้าใจในเน้ือหาและสามารถท าข้อสอบได้ดีข้ึน   
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษา มีผลคะแนนที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จ านวน 61 
คน คิดเป็นร้อยละ 81.33 รองลงมา คือนักศึกษามีผลคะแนนเท่าเดิม จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.67 และนักศึกษามี
คะแนนลดลง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 
 
ค าส าคัญ:  ผลสัมฤทธิ;์ การเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน; จรรยาบรรณวิชาชีพบัญช ี
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this research was to study and compare the accounting students’  learning 
achievement on accounting professional ethics before and after the application of peer- assisted learning 
approach. The 75 participants who were obtained by the purposive sampling method were asked to do a 
test before and after the application of the approach. The results of the research were as follows: 1) peer 
learning approach, one- to- one tutoring and consulting with the instructor was able to help improve the 
learning achievement of students with low learning achievement. 2) when compare teaching and learning 
achievement, we found that 61 students (81.33 %) were able to achieve higher score; 8 students (10.67 %) 
had the same score; 6 students (8%) had lower score on the test after the application of the approach.   
 
Keywords: Learning achievement, Peer assisted approach, Ethics of accounting profession 
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บทน า 
 การเรียนการสอนต้ังแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าเป็นการสอนแบบท่องจ าเป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้เกิดปัญหา
ต่าง ๆ เก่ียวกับการเรียนการสอนเป็นจ านวนมากตามข้อมูลข่าวสารที่เราทุกคนได้รับรู้ในปัจจุบัน (ตรีทิพย์  อนันต์, 2556, หน้า 
1) ด้วยปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นเรืองของโรคระบาด หรือปัญหาทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ตลอดจนความทันสมัยของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงมากย่ิงข้ึนจึงท าให้ผู้สอนให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนที่เน้นการท าความเข้าใจ
มากกว่าการท่องจ ามากข้ึน  (ภิราภัทร์  แซ่อึ้ง, 2555, หน้า 1) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้แนวคิด
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญว่าเป็นวิธีการที่ส าคัญที่สามารถสร้างและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ได้ เน่ืองจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
ตลอดจนมีทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  (เสาวรี ภูบาลชื่น และ สม
ทรง สิทธิ, 2560, หน้า 213) 
  การเรียนการสอนในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นวิชาที่นักศึกษาสามารถที่จะน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในการท างานในอนาคตได้ เพราะในการประกอบอาชีพทุกอาชีพจะต้องมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โดยใน
รายวิชาน้ีนักศึกษาต้องใช้ทักษะต่าง ๆ มากมาย (บุญยัง สหเทวสุคนธ์, 2553, หน้า 11) ท้ังทักษาความต้ังใจและต้องใช้สมาธิในการ
เรียนเพ่ือจดจ าเน้ือหาที่จ าเป็น ดังน้ันผู้เรียนจึงจ าเป็นต้องมีรับรู้และรับทราบจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เพ่ือใช้ในการประกอบ
วิชาชีพบัญชีในอนาคต (ไพวัลย์  เหล็งสุดใจ , 2555, หน้า 4) ซึ่งผู้สอนพบว่านักศึกษามีความแตกต่างกันระหว่างบุคคล
ค่อนข้างมาก ส่งผลให้นักศึกษาขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเรียนการสอน ผู้เรี ยนไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ระหว่างเรียน (ประพิศ  กุลบุตร, 2556, หน้า 1)  ซึ่งเป็นเหตุให้นักศึกษาไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (ธิดา  โมสิก
รัตน์ และคนอื่นๆ, 2548, หน้า 2) 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่น าเอาเทคนิคการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนให้เข้ามามีบทบาทใน
การเรียนการสอนในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นการเติมเต็ม
ศักยภาพในการเรียนการสอนที่มากข้ึน นอกจากน้ียังส่งผลต่อกระบวนการการจัดการการเรียนการสอนท าให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการท ากจิกรรมภายในห้องเรียน เกิดความสนใจและเกิดความกระตือรือร้น คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยผู้สอนมีบทบาท
เพียงเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
บัญชี ท่ีเรียนด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการบัญชี ก่อนกับหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
                  ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ของนักศึกษาโปรแกรม 
               วิชาการบัญชี ท่ีเรียนด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
 

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการ
เรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ใน
รายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของ

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญช ี

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน 
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 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ในการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนใน
รายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ผู้วิจัยวิธีด าเนินการดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ขอบเขตทางด้านประชากร ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
ปีการศึกษา 2/2563 ได้แก่หมู่เรียน 6215201 จ านวน 26 คนหมู่เรียน 6215202 จ านวน 23 คน และ หมู่เรียน 6315301 จ านวน 
26 คน รวม 75 คน ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการศึกษาครั้งน้ี มีการก าหนดเครื่องมือในการศึกษาดังน้ี 

  2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม โดยแยกกลุ่มระหว่างกลุ่มเรียนดี กับกลุ่มเรียน
อ่อน ในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีก่อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการ
เรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

 2.2 แบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน ในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ท าการวิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิเพ่ือศึกษาข้อมูล

โดยละเอียดเพ่ือน ามาวิเคราะห์เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ดังน้ี 
  3.1 จัดสัมมนาในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี โดยการจัดการสัมมนาในแบบซิมโพเซี่ยมซึ่งเป็นการ

สัมมนาในบรรยากาศอภิปรายแบบเป็นทางการ โดยมีผู้สอนเป็นวิทยากรในหัวข้อจรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี จ านวน 1 คน  
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

  3.2 ด าเนินการท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยมีเน้ือหาที่ครอบคลุมตามข้อ 1 โดยจะแยกนักศึกษา
ออกเป็น 2 กลุ่มระหว่างกลุ่มเรียนดี กับกลุ่มเรียนอ่อน ตามผลคะแนนการทดสอบ โดยการท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคล 

  3.3 จัดสัมมนาในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี โดยสัมมนาในรูปแบบอภิปรายระดมความคิด ซึ่งเป็นการ
สัมมนาที่มีการอภิปรายโดยผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนสามารถออกความคิดเห็นร่วมกันได้ เพ่ือให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์และ
เกิดบทสรุปในหัวข้อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

 3.4 ด าเนินการท าแบบทดสอบหลังการน าเสนอข้อมูล (Post-test) เป็นการท าแบบทดสอบโดยการจับคู่
นักศึกษากลุ่มที่มีผลการเรียนดี กับกลุ่มที่มีผลการเรียนอ่อน 

  3.5 ด าเนินการสรุปผลและประเมินผลรวมถึงการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
 4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี วิเคราะห์ข้อมูลด้านเอกสารและงานวิจัย โดยวิธีการ
บรรยาย พรรณนา สังเคราะห์และสรุปผลตามข้ันตอนของการศึกษาเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนและสรุปผลตามข้ันตอนของการศึกษา 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย ดังน้ี 
  1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน ในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการบัญชี ที่เรียนด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ผู้วิจัยได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน โดย
แบ่งการด าเนินงานตามข้ันตอนต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ผลการศึกษา ดังน้ี  
    ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางจริยธรรม ทฤษฎีทางจริยธรรม การก ากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้หลักธรรมมาภิบาล และบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
ประเด็นจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีและธุรกิจ และการตัดสินใจทางจริยธรรม ซึ่งในภาคการศึกษา 2/2563  มีนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี อยู่ 3 หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน 6215201 , 6215202 , 6315301 และใน
การส ารวจดังกล่าว ผู้วิจัยได้แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ จ านวนกลุ่มละเท่า ๆ กัน 
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     ข้ันตอนที่ 2 เมื่อนักศึกษาลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลแล้ว ในข้ันตอนน้ี คือการท าแบบทดสอบ (Pre-test) ก่อนการ
น าเสนอผลการศึกษาข้อมูล ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งสามารถสรุปผลการท าแบบทดสอบได้ ดังน้ี 
   หมู่เรียน 6215201 จ านวน 26 คน พบว่า นักศึกษามีผลคะแนนผ่านร้อยละ 50 จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.08 และนักศึกษาท่ีคะแนนไม่ผ่านร้อยละ 50 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92 
   หมู่เรียน 6215202 จ านวน 23 คน พบว่า นักศึกษามีผลคะแนนผ่านร้อยละ 50 จ านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 78.26 และนักศึกษาท่ีคะแนนไม่ผ่านร้อยละ 50 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 
   หมู่เรียน 6315301 จ านวน 26 คน พบว่า นักศึกษามีผลคะแนนผ่านร้อยละ 50 จ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.92 และนักศึกษาท่ีคะแนนไม่ผ่านร้อยละ 50 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 
 จากน้ันได้แบ่งนักศึกษา ออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มคะแนนมาก (ร้อยละ 65 ข้ึนไปตามแนวคิดของเบล็ดดาวน์และ
ฟรีซ (Bledow & Frese, 2009) และกลุ่มคะแนนน้อย โดยวัดผลจากคะแนน การท าแบบทดสอบ (Pre-test) พบว่า นักศึกษา
หมู่เรียน 6215201 มีผลคะแนนร้อยละ 65 ข้ึนไป มีจ านวน 17 คน และ นักศึกษากลุ่มคะแนนน้อย ที่มีผลคะแนนต่ ากว่าร้อย
ละ 65 มีจ านวน 9 คน จึงท าให้สัดส่วนของหมู่เรียนน้ี ต่อกลุ่มคะแนนมาก และคะแนนน้อยคือ 1:2 และมีนักศึกษา 1 คน ใน
หมู่เรียนน้ี จะดูแลเพ่ือน ในอัตรา 1:1 นักศึกษาหมู่เรียน 6215202 ทีมีผลคะแนนร้อยละ 65 ข้ึนไป มีจ า นวน 13 คน และ 
นักศึกษากลุ่มคะแนนน้อย ที่มีผลคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 65 มีจ านวน 10 คน จึงท าให้สัดส่วนของหมู่เรียนน้ีต่อกลุ่มคะแนนมาก 
และคะแนนน้อยคือ 1:1 และมีนักศึกษา 3 คน ในหมู่เรียนจะดูแลเพ่ือน ในอัตรา 2:1 นักศึกษาหมู่เรียน 6315301 ทีมีผล
คะแนนร้อยละ 65 ข้ึนไป มีจ านวน 13 คน และนักศึกษากลุ่มคะแนนน้อยที่มีผลคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 65 มีจ านวน 13 คน 
เท่ากัน จึงท าให้สัดส่วนของหมู่เรียนน้ี ต่อกลุ่มคะแนนน้อยและคะแนนมากคือ 1:1 
  ข้ันตอนที่ 3 เมื่อนักศึกษาลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลแล้ว และท าแบบทดสอบ (Pre-test) เสร็จแล้ว ในข้ันตอนต่อ
จากน้ี คือ การน าเสนอผลการศึกษาข้อมูล ของแต่ละกลุ่ม และท าแบบทดสอบ (Post-test)  ซึ่งสามารถสรุปผลการท า
แบบทดสอบได้ ดังน้ี 
   ผลคะแนนการท าแบบทดสอบ (Post-test) ของหมู่เรียน 6215201 จ านวน 26 คน พบว่า นักศึกษามีผล
คะแนนผ่านร้อยละ 50 จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 96.15 และนักศึกษาท่ีคะแนนไม่ผ่านร้อยละ 50 จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.85 ซึ่งสูงข้ึนจากเดิม ร้อยละ 20.00 หมู่เรียน 6215202 จ านวน 23 คน พบว่า นักศึกษามีผลคะแนนผ่านร้อยละ 50 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30 และนักศึกษาท่ีคะแนนไม่ผ่าน ร้อยละ 50 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ซึ่งสูงข้ึน
จากเดิม ร้อยละ 13.04 หมู่เรียน 6015301 จ านวน 15 คน พบว่า นักศึกษามีผลคะแนนผ่านร้อยละ 50 จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 92.31 และนักศึกษาที่คะแนนไม่ผ่านร้อยละ 50 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 ซึ่งสูงข้ึนจากเดิม ร้อยละ 
15.38 
   2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน ในรายวิชา จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการบัญชีก่อนกับหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน สามารถแสดงข้องมูลได้ ดังน้ี 
 
 

ตารางที่ 1 การจับคู่กันของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนมากและกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนน้อยของหมู่เรียน 6215201 
 

ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล (กลุ่มคะแนนมาก) ช่ือ-นามสกุล (กลุ่มคะแนนน้อย) 
1 นางสาวกรกมล จงมีความสุข นางสาวปาลิดา 

นางสาวพีรยา 
ค าบรรลือ 
ศรีอวยพร 

2 นางสาวสุภาพร พรมถา นายสุรพัศ 
นายทนงศักด์ิ 

จินดาประสาน 
แซ่ลี 

3 นางสาวรัตนาภรณ์ เพ่ิมหิรัญ นางสาวทรรศนีย์ 
นางสาวพัทธ์วิรา 

วงศรักษ ์
อิ่มพุ่ม 

4 นางสาวสุชานาถ ทองพันชั่ง นางสาววรรณิศา 
นางสาวเกตุวรินทร์ 

แจ่มมณี 
มีสงฆ ์

5 นางสาวเบญจรัตน์ แป้นกลัด นางสาวศศิธร 
นางสาวรัตนาวดี 

แก้วประเสริฐ 
คิรีรมย์ 
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6 นางสาวชัญญานุช วรชินา นางสาวทิพวรรณ 
นางสาวธิดารัตน์ 

วงษ์อารักษ ์
รัตนะ 

7 นางสาวประภาภรณ ์ สงวนศักด์ิ นางสาวอิศริยา 
นางสาววริศรา 

สระเเพงน้อย 
วันชัย 

8 นางสาวดวงอนงค์ สูงสุด นางสาวอุมาลี 
นางสาวศิริกาญจน์ 

มัญชุวงศ ์
ศรีมันตะ 

9 นางสาวอัญชลี ค าต๋ัน นางสาวอุมารินทร์ มัญชุวงศ ์
 
 จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยได้แบ่งนักศึกษา ออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มคะแนนมาก และกลุ่มคะแนนน้อย โดยวัดผลจาก
คะแนน การท าแบบทดสอบ (Pre-test) โดยผู้วิจัยได้จ าแนกนักศึกษาท่ีมีร้อยละคะแนน 65 ข้ึนไป เป็นกลุ่มคะแนนมาก พบว่า 
นักศึกษาหมู่เรียน 6215201 ทีมีผลคะแนนร้อยละ 65 ข้ึนไป มีจ านวน 17 คน และ นักศึกษากลุ่มคะแนนน้อย ที่มีผลคะแนน
ต่ ากว่าร้อยละ 65 มีจ านวน 9 คน จึงท าให้สัดส่วนของหมู่เรียนน้ี ต่อกลุ่มคะแนนมาก และคะแนนน้อยคือ 1:2 และมีนักศึกษา 
1 คน ในหมู่เรียนน้ี จะดูแลเพ่ือน ในอัตรา 1:1 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการจับคู่กันของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนมากและกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนน้อย 
             ของหมู่เรียน 6215202 
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ-นามสกุล (กลุ่มคะแนนมาก) ช่ือ-นามสกุล (กลุ่มคะแนนน้อย) 

1 นางสาวกรกนก ยืนย่ัง นายสุธีกร เงินสุข 
2 นางสาวออมสิน สามงามยา นางสาวจันจิรา สารัชช ู
3 นางสาวฐปนัท ยะสินธ์ นายวรินทรา นารอด 
4 นางสาวเบญจลักษณ์ แสวงแก้ว นางสาวสาวิตรี แสงรุ่ง 
5 นางสาวสายฝน สุขรอด นางสาวพรทิพย์ เชื้อแก้ว 
6 นางสาวเบญจรัตน์ แสวงแก้ว นางสาวชลธิชา ย้ิมบุญเกิด 
7 นางสาวธมลวรรณ ท้าวทา นางสาวอมรรัตน์ อ่อนภูมี 
8 นางสาวสุนิษา 

นางสาวกัลญารัตน์ 
ทิเอี่ยม 
ผาแดง 

นายภานุ สวนแก้ว 

9 นางสาวชลธิชา 
นางสาวสุธิมา 

ซ้ายก่า 
โคฮาด 

นางสาวลดาวัลย์ ลันดา 

10 นายธนภัทร 
นางสาวกิ่งแก้ว 

เลิศสูงเนิน 
เฉยชู 

นางสาวพิชญ์สินี วิชาสวรรค ์

  
 จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยได้แบ่งนักศึกษา ออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มคะแนนมาก และกลุ่มคะแนนน้อย โดยวัดผลจาก
คะแนน การท าแบบทดสอบ (Pre-test) โดยผู้วิจัยได้จ าแนกนักศึกษาที่มีคะแนน 65 ข้ึนไป เป็นกลุ่มคะแนนมาก พบว่า 
นักศึกษาหมู่เรียน 6215202 ทีมีผลคะแนนร้อยละ 65 ข้ึนไป มีจ านวน 13 คน และ นักศึกษากลุ่มคะแนนน้อย ที่มีผลคะแนน
ต่ ากว่าร้อยละ 65 มีจ านวน 10 คน จึงท าให้สัดส่วนของหมู่เรียนน้ี ต่อกลุ่มคะแนนมาก และคะแนนน้อยคือ 1:1 และมี
นักศึกษา 3 คน ในหมู่เรียนจะดูแลเพ่ือน ในอัตรา 2:1 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงการจับคู่กันของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนมากและกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนน้อย  
              ของหมู่เรียน 6315301 
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ-นามสกุล (กลุ่มคะแนนมาก) ช่ือ-นามสกุล (กลุ่มคะแนนน้อย) 

1 นางสาวศิรินภา มะนูญ นางสาววิภาวรรณ นิลมุข 
2 นางสาวสุภาพร ด้วงเหม็น นางสาวมณฑา รัตนสุขสิน 
3 นางสาวเจนจิรา ท้วมโพธ์ิแก้ว นางสาววิภาพร แซกือ 
4 นางสาวณัฐพร สุธาพรธนะรัตน์ นางสาวสายพิน มะลิพรม 
5 นางสาวจิราพร ทวี นางสาวสุธิชา อุปัจจ๊ะ 
6 นางสาวจีราภา จตุพจน์ นางสาวเปมิกา ประสาทเงิน 
7 นางสาวณัฐวดี ขาวทุ่ง นางสาวชลธิชา รักษ์ชน 
8 นางสาววนัชพร เชนหอม นางสาววันวิสา เพชรโต 
9 นางสาวศิริเกศ ใจมา นางสาวรัดดาวรรณ แจ่มแจ้ง 
10 นางสาวอรัญญา สุวรรณพันธ์ นางสาวกนกวรรณ เกิดพงษ์ 
11 นางสาวสุพรรณษา คงสุข นางสาวพิยดา บุญช่วย 
12 นางสาวธมลวรรณ บุญหนุน นางสาวพัชรี มะโนน้อม 
13 นางสาวอันธิกา พะโยม นางสาวนุชนาท ทองด้วง 

 
 จากตารางที่ 3 ผู้วิจัยได้แบ่งนักศึกษา ออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มคะแนนมาก และกลุ่มคะแนนน้อย โดยวัดผลจาก
คะแนน การท าแบบทดสอบ (Pre-test) โดยผู้วิจัยได้จ าแนกนักศึกษาที่มีคะแนน 65 ข้ึนไป เป็นกลุ่มคะแนนมาก พบว่า 
นักศึกษาหมู่เรียน 6315301 ทีมีผลคะแนนร้อยละ 65 ข้ึนไป มีจ านวน 13 คน และนักศึกษากลุ่มคะแนนน้อยที่มีผลคะแนนต่ า
กว่าร้อยละ 65 มีจ านวน 13 คน เท่ากันพอดี จึงท าให้สัดส่วนของหมู่เรียนน้ี ต่อกลุ่มคะแนนน้อยและคะแนนมากคือ 1:1 
 
  เมื่อนักศึกษาท าแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test เสร็จแล้ว ในข้ันตอนต่อจากน้ี คือ การน าเสนอผล
การศึกษาข้อมูลของแต่ละกลุ่ม ซึ่งสามารถสรุปผลการท าแบบทดสอบได้ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน 
 

ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ-นามสกุล 
ผลคะแนน 
(Pre-test) 

ผลคะแนน
(Post-test) 

การเปลี่ยนแปลง 
ร้อยละของการ
เปลี่ยน แปลง 

(%) 
1 นางสาวทิพวรรณ วงษ์อารักษ ์ 18.50 20.50 เพ่ิมข้ึน 6.67 
2 นางสาวรัตนาวดี คิรีรมย์ 18.00 23.50 เพ่ิมข้ึน 18.33 
3 นางสาวพัทธ์วิรา อิ่มพุ่ม 14.00 16.00 เพ่ิมข้ึน 6.67 
4 นางสาวประภาภรณ ์ สงวนศักด์ิ 20.00 20.00 เท่าเดิม 0.00 
5 นางสาวดวงอนงค์ สูงสุด 20.00 22.50 เพ่ิมข้ึน 8.33 
6 นางสาวอิศริยา สระเเพงน้อย 19.00 20.00 เพ่ิมข้ึน 6.67 
7 นางสาวเบญจรัตน์ แป้นกลัด 21.50 23.50 เพ่ิมข้ึน 6.67 
8 นางสาวศศิธร แก้วประเสริฐ 17.50 18.00 เพ่ิมข้ึน 1.67 
9 นางสาววริศรา วันชัย 19.00 20.00 เพ่ิมข้ึน 3.33 
10 นางสาวสุชานาถ ทองพันชั่ง 21.50 21.50 เท่าเดิม 0.00 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ-นามสกุล 
ผลคะแนน 
(Pre-test) 

ผลคะแนน
(Post-test) 

การเปลี่ยนแปลง 
ร้อยละของการ
เปลี่ยน แปลง 

(%) 
11 นางสาวอุมาลี มัญชุวงศ ์ 19.00 22.50 เพ่ิมข้ึน 11.67 
12 นางสาวรัตนาภรณ์ เพ่ิมหิรัญ 23.00 24.00 เพ่ิมข้ึน 3.33 
13 นางสาวธิดารัตน์ รัตนะ 18.50 20.50 เพ่ิมข้ึน 6.67 
14 นางสาวปาลิดา ค าบรรลือ 11.00 14.00 เพ่ิมข้ึน 10.00 
15 นางสาววรรณิศา แจ่มมณี 14.00 17.00 เพ่ิมข้ึน 10.00 
16 นางสาวอัญชลี ค าต๋ัน 20.00 21.00 เพ่ิมข้ึน 3.33 
17 นางสาวพีรยา ศรีอวยพร 11.00 15.00 เพ่ิมข้ึน 13.33 
18 นางสาวเกตุวรินทร์ มีสงฆ ์ 17.00 18.50 เพ่ิมข้ึน 5.00 
19 นายสุรพัศ จินดาประสาน 11.50 15.50 เพ่ิมข้ึน 13.33 
20 นางสาวชัญญานุช วรชินา 20.00 20.50 เพ่ิมข้ึน 1.67 
21 นางสาวทรรศนีย์ วงศรักษ ์ 13.50 16.00 เพ่ิมข้ึน 8.33 
22 นางสาวศิริกาญจน์ ศรีมันตะ 19.00 22.50 เพ่ิมข้ึน 11.67 
23 นางสาวสุภาพร พรมถา 24.00 27.00 เพ่ิมข้ึน 10.00 
24 นางสาวกรกมล จงมีความสุข 25.00 24.00 ลดลง -3.33 
25 นายทนงศักด์ิ แซ่ลี 11.50 16.00 เพ่ิมข้ึน 15.00 
26 นางสาวอุมารินทร์ มัญชุวงศ ์ 19.00 20.00 เพ่ิมข้ึน 3.33 
27 นางสาวสายฝน สุขรอด 23.00 23.50 เพ่ิมข้ึน 1.67 
28 นายธนภัทร เลิศสูงเนิน 20.00 20.00 เท่าเดิม 0.00 
29 นางสาวสุนิษา ทิเอี่ยม 20.50 22.00 เพ่ิมข้ึน 5.00 
30 นางสาวอมรรัตน์ อ่อนภูมี 18.00 21.50 เพ่ิมข้ึน 11.67 
31 นางสาวกิ่งแก้ว เฉยชู 20.00 20.00 เท่าเดิม 0.00 
32 นางสาวสาวิตรี แสงรุ่ง 14.00 16.00 เพ่ิมข้ึน 6.67 
33 นายสุธีกร เงินสุข 12.00 14.00 เพ่ิมข้ึน 6.67 
34 นายวรินทรา นารอด 12.50 16.00 เพ่ิมข้ึน 11.67 
35 นางสาวชลธิชา ย้ิมบุญเกิด 17.50 19.00 เพ่ิมข้ึน 5.00 
36 นายภานุ สวนแก้ว 19.00 22.00 เพ่ิมข้ึน 10.00 
37 นางสาวชลธิชา ซ้ายก่า 20.00 21.00 เพ่ิมข้ึน 3.33 
38 นางสาวพิชญ์สินี วิชาสวรรค ์ 19.50 20.00 เพ่ิมข้ึน 1.67 
39 นางสาวเบญจลักษณ์ แสวงแก้ว 25.00 25.00 เท่าเดิม 0.00 
40 นางสาวกัลญารัตน์ ผาแดง 21.00 22.00 เพ่ิมข้ึน 3.33 
41 นางสาวจันจิรา สารัชช ู 12.00 14.50 เพ่ิมข้ึน 8.33 
42 นางสาวพรทิพย์ เชื้อแก้ว 14.00 16.00 เพ่ิมข้ึน 6.67 
43 นางสาวธมลวรรณ ท้าวทา 21.00 21.50 เพ่ิมข้ึน 1.67 
44 นางสาวฐปนัท ยะสินธ์ 26.00 24.00 ลดลง -6.67 
45 นางสาวออมสิน สามงามยา 26.00 26.00 เท่าเดิม 0.00 
46 นางสาวลดาวัลย์ ลันดา 19.00 21.00 เพ่ิมข้ึน 6.67 
47 นางสาวสุธิมา โคฮาด 20.00 21.00 เพ่ิมข้ึน 3.33 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ-นามสกุล 
ผลคะแนน 
(Pre-test) 

ผลคะแนน
(Post-test) 

การเปลี่ยนแปลง 
ร้อยละของการ
เปลี่ยน แปลง 

(%) 
48 นางสาวกรกนก ยืนย่ัง 27.00 26.00 ลดลง -3.33 
49 นางสาวเบญจรัตน์ แสวงแก้ว 21.00 21.50 เพ่ิมข้ึน 1.67 
50 นางสาวสุธิชา อุปัจจ๊ะ 17.50 19.00 เพ่ิมข้ึน 5.00 
51 นางสาวศิริเกศ ใจมา 20.50 24.00 เพ่ิมข้ึน 11.67 
52 นางสาวเจนจิรา ท้วมโพธ์ิแก้ว 25.00 22.50 ลดลง -8.33 
53 นางสาวสายพิน มะลิพรม 13.00 15.00 เพ่ิมข้ึน 6.67 
54 นางสาวสุภาพร ด้วงเหม็น 26.00 24.50 ลดลง -5.00 
55 นางสาวอรัญญา สุวรรณพันธ์ 20.50 20.50 เท่าเดิม 0.00 
56 นางสาวจีราภา จตุพจน์ 21.50 22.00 เพ่ิมข้ึน 1.67 
57 นางสาวชลธิชา รักษ์ชน 18.00 22.00 เพ่ิมข้ึน 13.33 
58 นางสาวศิรินภา มะนูญ 27.00 28.00 เพ่ิมข้ึน 6.67 
59 นางสาวธมลวรรณ บุญหนุน 20.00 20.50 เพ่ิมข้ึน 1.67 
60 นางสาววันวิสา เพชรโต 18.00 19.50 เพ่ิมข้ึน 5.00 
61 นางสาววนัชพร เชนหอม 21.00 24.00 เพ่ิมข้ึน 10.00 
62 นางสาวอันธิกา พะโยม 20.00 20.50 เพ่ิมข้ึน 1.67 
63 นางสาวสุพรรณษา คงสุข 20.50 24.00 เพ่ิมข้ึน 11.67 
64 นางสาวกนกวรรณ เกิดพงษ์ 19.00 20.50 เพ่ิมข้ึน 5.00 
65 นางสาวจิราพร ทวี 22.00 22.00 เท่าเดิม 0.00 
66 นางสาวพิยดา บุญช่วย 19.00 24.00 เพ่ิมข้ึน 16.67 
67 นางสาววิภาวรรณ นิลมุข 11.50 14.00 เพ่ิมข้ึน 8.33 
68 นางสาวพัชรี มะโนน้อม 19.00 20.50 เพ่ิมข้ึน 5.00 
69 นางสาวณัฐวดี ขาวทุ่ง 21.50 22.00 เพ่ิมข้ึน 1.67 
70 นางสาวนุชนาท ทองด้วง 19.00 20.50 เพ่ิมข้ึน 5.00 
71 นางสาวรัดดาวรรณ แจ่มแจ้ง 18.50 20.50 เพ่ิมข้ึน 6.67 
72 นางสาวณัฐพร สุธาพรธนะรัตน์ 25.00 24.50 ลดลง -1.67 
73 นางสาวมณฑา รัตนสุขสิน 12.00 16.00 เพ่ิมข้ึน 13.33 
74 นางสาวเปมิกา ประสาทเงิน 17.50 18.00 เพ่ิมข้ึน 1.67 
75 นางสาววิภาพร แซกือ 12.00 14.50 เพ่ิมข้ึน 8.33 

 

 จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน พบว่า จากนักศึกษาท้ัง 3 หมู่เรียน จ านวน 75 
คน มีผลคะแนนที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 81.33 รองลงมา คือนักศึกษามีผลคะแนนเท่าเดิม จ านวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.67 เน่ืองจากนักศึกษาที่มีผลคะแนนเท่าเดิมสาเหตุเกิดจากนักศึกษาเองมีความกังวลและต่ืนเต้นใน
การท าแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test และ นักศึกษามีคะแนนลดลง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 สาเหตุมาจาก
นักศึกษาเองมีความกดดันในการท าแบบทดสอบกับเพ่ือน ๆ จึงท าให้ผลคะแนนที่ได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 
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อภิปรายผลการวิจัย   
  1. จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ในรายวิชา
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ซึ่งเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน ในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ที่เรียนด้วยเทคนิค
การเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน ในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีก่อนกับหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน ในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการบัญชี ที่เรียนด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  จะท าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีข้ึน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เสาวรี ภูบาลชื่น และ สมทรง สิทธิ (2560) ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีสอนแบบทางตรงร่วมกับเทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านทักษะปฏิบัติผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความพึงพอใจวิชาศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ   ธิดา โมสิก
รัตน์, สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล, ณัชชา มาลัย, สิริพิชญ์ เหลืองสุวรรณ, ชยาพร วัฒนศิริ และอัจฉรา จิตตลดากร (2548) ได้ศึกษา
การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ร่วมกันโดยการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : 
กรณีศึกษาชุดวิชาไทย ศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสอดคล้องในเรื่องของผู้เรียนที่เรียนด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน จะท าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีข้ึน แต่ก็มีผู้เรียนบางกลุ่มที่มีผลคะแนนที่ลดลง สาเหตุมาจากนักศึกษาเองมีความ
กดดันในการท าแบบทดสอบกับเพ่ือน ๆ จึงท าให้ผลคะแนนที่ได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 

 โดยในภาคการศึกษา 2/2563 มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี อยู่ 3 หมู่เรียน 
ได้แก่ หมู่เรียน 6215201, 6215202, 6315301 โดยผู้วิจัยได้แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ จ านวนกลุ่มละเท่าๆ กัน และให้
นักศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือศึกษาข้อมูลเก่ียวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547, ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 
19) เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553, ข้อบังคับสภาวิชาชีพ ว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2561 และประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่7/2562 เรื่องคู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ.2562 แล้วให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มมาน าเสนอให้กับเพ่ือนในห้อง ซึ่งก่อนการน าเสนอผลการศึกษาข้อมูล ของแต่ละกลุ่ม 
ผู้วิจัยจะให้นักศึกษาท าแบบทดสอบ (Pre-test) เพ่ือทดสอบความรู้ พบว่า นักศึกษามีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ 
ผู้วิจัยได้แบ่งนักศึกษา ออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มคะแนนมาก และกลุ่มคะแนนน้อย โดยวัดผลจากคะแนน การท าแบบทดสอบ 
(Pre-test) โดยผู้วิจัยได้จ าแนกนักศึกษาท่ีมีคะแนนร้อยละ 65 ข้ึนไป โดยผู้วิจัยจะจับคู่ให้นักศึกษาเอง โดยให้นักศึกษาท้ัง 2 
กลุ่มที่จับคู่กันไปสนทนาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อนงค์ เรือนต๊ิบ (2557) ได้ศึกษาการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น 1 นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของวันวิธู  สรณารักษ์ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุ ลภาค 1 โดยการ
เรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนของนักศึกษาหลักสูตรบัญชี ซึ่งสอดคล้องในเรื่องของการจับคู่ให้นักศึกษาเอง โดยให้นักศึกษาท้ัง 2 
กลุ่มที่จับคู่กันไปสนทนาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยวัดผลจากคะแนน การท าแบบทดสอบ (Pre-test) 
 จากน้ันจึงท าแบบทดสอบ (Post-test) พบว่า ผลคะแนนการท าแบบทดสอบ (Post-test) ของหมู่เรียน 6215201 
จ านวน 26 คน พบว่า นักศึกษามีผลคะแนนผ่าน 65 % จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 96.15 และนักศึกษาท่ีคะแนนไม่ผ่าน 
65 % จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 ซึ่งสูงข้ึนจากเดิม ร้อยละ 20.00 หมู่เรียน 6215202 จ านวน 23 คน พบว่า นักศึกษา
มีผลคะแนนผ่าน 65 % จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30 และนักศึกษาท่ีคะแนนไม่ผ่าน 65 % จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.70 ซึ่งสูงข้ึนจากเดิม ร้อยละ 13.04 หมู่เรียน 6315301 จ านวน 15 คน พบว่า นักศึกษามีผลคะแนนผ่าน 65 % จ านวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31 และนักศึกษาท่ีคะแนนไม่ผ่านร้อยละ 65  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 ซึ่งสูงข้ึนจากเดิม 
ร้อยละ 15.38 จากผลคะแนนสามารถสรุปได้ว่าผู้เรียนมีผลการท าแบบทดสอบ (Post-test) ที่สูงข้ึนกว่าผลคะแนนการท า
แบบทดสอบ (Pre-test) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภิราภัทร์ แซ่อึ้ง (2555) ได้ศึกษาการแก้ปัญหานักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกวิทยาลัยการอาชีพฝางที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การค่านวณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ยุรนันท์ พลายละหาร (2557) ได้ศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้วย
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วิธีการเรียนแบบผสมผสาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการสร้างงานน าเสนอ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ดุสิตวิทยา ซึ่งสอดคล้องในเรื่องของผลคะแนนหลังหารท าแบบทดสอบ (Post-test) มีผลคะแนนที่สูงกว่า (Pre-test) 
 เมื่อน ามาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน พบว่า จากนักศึกษาทั้ง 3 หมู่เรียน จ านวน 75 คน มีผล
คะแนนที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 81.33 รองลงมา คือนักศึกษามีผลคะแนนเท่าเดิม จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.67 และ นักศึกษามีคะแนนลดลง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 สาเหตุมาจากนักศึกษาเองมีความกดดัน
ในการท าแบบทดสอบกับเพ่ือน ๆ จึงท าให้ผลคะแนนที่ได้ไม่ดีเท่าท่ีควร ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ยุรนันท์ พลายละหาร 
(2557) ได้ศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้วยวิธีการเรียนแบบผสมผสาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการสร้าง
งานน าเสนอ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดุสิตวิทยา และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวันวิธู  สรณารักษ์ 
(2554) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 โดยการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชี ซึ่งสอดคล้องในเรื่องของเทคนิคและวิธีการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่สูงข้ึน แต่
จากผลการวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีผู้เรียนบางคนมีผลคะแนนที่ลดลงสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากนักศึกษาเองมีความกดดันในการ
ท าแบบทดสอบกับเพ่ือน ๆ จึงท าให้ผลคะแนนที่ได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

  ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษาในรายวิชาการบรรยายเท่าน้ัน แต่ในรายวิชาการค านวณอาจให้ผลลัพธ์ที่
แตกต่างกันออกไปได้ เน่ืองจากวิธีและลักษณะที่ใช้ในการเรียนการสอนอาจแตกต่างกันออกไปจากวิชาท่ีใช้ในการค านวณ แต่
อย่างไรก็ตามวิธีการศึกษาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนอาจจะส่งผลดีต่อตัวผู้เรียนเอง เพราะหากเป็นการสอบถามกันในกลุ่มนักศึกษา
ด้วยกันเองอาจมีความเข้าใจได้มากกว่าการซักถามจากอาจารย์ผู้สอน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการศึกษาวิธีการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนในวิธีอื่น ๆ หรือการเรียนแบบมีส่วนร่วมแบบต่างๆ เพ่ือน ามา
เปรียบเทียบว่าวิธีใดจะเหมาะสมกับการเรียนการสอนมากท่ีสุด และ น ามาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนในคราวต่อๆไป 
 
กิตติกรรมประกาศ  

การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนในรายวิชา
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ฉบับน้ีได้รับเงินทุนอุดหนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารที่มีนโยบายสนับสนุนให้มีทุนวิจัยเกิดข้ึน ควบคู่ไปกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และการพัฒนาชุมชน 
 ขอกราบคณะผู้บริหารและ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ท่ีท่านได้ส่งเสริม
สนับสนุนให้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ท าให้สามารถด าเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ที่ช่วยให้งานวิจัยในครั้งน้ีส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลในการท าวิจัยทั้งที่อ้างถึงและที่ไม่ได้อ้างถึงก็ตาม ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณไว้  ณ  
โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า 2) ศึกษาความมีอิทธิพลของ
การตลาดดิจิทัลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee  และ3) ศึกษาความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของ
ผู้บริโภคกลุ่มจังหวัดสนุก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่อาศัยอยู่ในกลุ่มจังหวัดสนุก จ านวน
ตัวอย่างทั้งหมด 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามโดยตรวจสอบค วามน่าเชื่อถือโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Co-efficient) ตามวิธีของครอนบราคสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคูณ  
 ผลการศึกษา พบว่า  
 1. ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพราะมีรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง 3-4 ครั้ง ราคาครั้งละ 
501-1,000 บาท สาเหตุที่เลือกซื้อ คือ ต้องการความสะดวกสบายเน่ืองจากสามารถเลือกซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านอุปกรณ์ 
Smartphone ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. และ 20.01-24.00 น. เลือกซื้อประเภทสินค้าแฟชั่น ผ่านช่องทาง Facebook  
  2. ผลการทดสอบสมมติฐานการตลาดดิจิทัล พบว่า  ด้านเว็บไซต์ และด้านการตลาดเชิงเน้ือหา ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของผู้บริโภคกลุ่มจังหวัดสนุก ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: การตลาดดิจิทัล ; การตัดสินใจซื้อ 
 
*อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
**อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
ABSTRACT 

 
 The objectives of this research were 1)  to study Sanuk group province customers’  shopping 
behaviors on Shopee website 2) to study the influence of digital marketing on the decision to buy products 
on Shopee website 3)  to study the customers’  opinions on buying on Shopee website.  The 400 Sanuk 
group province samples who were obtained using simple sampling method were asked to provide 
information stated in the questionnaire.  The descriptive statistic and multiple regressions with hypothesis 
significant level of 0.05 were used to analyze the data.  
 The findings showed that sale promotion was the main influence that made the informants 
decide to buy online product via the Shoppee website.  The buying decision was made at their own will.  
The frequency of purchasing was 3-4 times; the amount of the money spent was between 501-1000 baht; 
the most popular time for purchasing was between 20.01-24.00, and fashion items were the most frequently 
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purchased.  The reason for shopping on Shoppee website was the convenience of purchasing.  Facebook 
was used as the main gate for making online shopping.  The hypothesis testing indicated online shopping 
and the content of the website had strong influence on the decision making to purchase online with the 
statistic significant value of .05.  
 
Keywords: Digital Marketing ; Buying Decision 

 
บทน า 
 โลกก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างอย่างต่อเน่ืองและเป็นที่นิยมของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Media) เพราะความก้าวหน้าทางสังคมออนไลน์ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้สะดวก รวดเร็ว ส่งผลต่อรูปแบบ
การด าเนินชีวิตทั้งด้านธุรกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้มีธุรกิจการค้าเพ่ิมมากข้ึน ปัจจุบันจากเดิมขายผ่าน
ทางหน้าร้านเท่าน้ันและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้เฉพาะสินค้าหรือพ้ืนที่โดยรอบของธุรกิจร้านค้า อาจมาจากปัจจัยด้าน
ระยะทาง ภูมิประเทศ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการซื้อสินค้าท่ีลดลง ในยุคสมัยน้ีมีการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ
เรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางส่งผลให้มูลค่าการเติบโตของตลาดพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเติบโตข้ึนแบบก้าวกระโดดในทุกปี ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีแนวโน้มการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางน้ี 
(ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) , 2562) โดยเว็บไซต์ Shopee เป็นตัวกลางระหว่าง
ผู้ประกอบการและกลุ่มผู้บริโภค เข้าถึงได้รวดเร็วและใช้ต้นทุนต่ าท าให้เกิดการแข่งขันด้านการให้บริการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้มากข้ึน ทั้งน้ี ในปัจจุบันสามารถซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือจากแอปพลิเคชั่น Shopee ซึ่งเน้น
การน าเสนอแบรนด์ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา เวลาการเข้าใช้งานเฉลี่ย 22 นาทีต่อวัน แอปพลิเคชั่น Shopee มา
พร้อมกับรูปแบบที่ใช้งานง่าย แสดงให้เห็นถึงฟีเจอร์การใช้งานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน (Marketing, 2561) การตลาดออนไลน์
ในปัจจุบันอย่างแอปพลิเคชั่น Shopee จึงต้องมีจุดเด่นที่แตกต่างออกจากหลายแอปพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็น Lazada, 11Street 
โดยอาศัยแพลตฟอร์มหรือหน้าร้านที่เข้าถึงผู้ใช้งานได้ง่ายและเข้าถึงเป็นจ านวนมาก มีการจัดแคมเปญต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ใช้ในแต่ละประเทศ และยังผลักดันให้ความรู้กับผู้ใช้งาน พร้อมทั้งแนะน าเทคนิคการขายต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งาน
สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างย่ังยืน เป็นการให้ผู้ใช้งานได้ใช้อย่างสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าจากทางแอปพลิเคชั่น 
Shopee การใช้งานแอปพลิเคชั่น Shopee มีการใช้งานที่ง่ายส าหรับผู้ใช้บริการเป็นอย่างมากมีค าสั่งการสั่งซื้อไม่กี่ข้ันตอนจึง
ท าให้การสั่งซื้อดูไม่ซับซ้อนจนเกินไป จึงเป็นหน่ึงแอปพลิเคชั่นที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยอมรับและก่อให้เกิดการสื่อสารแบบบอก
ต่อที่ผู้ใช้บริการสามารถแนะน าบุคคลที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งออนไลน์ในการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee เพ่ิมข้ึน  
 จากสถานการณ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่ามีธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีผู้ใช้จ านวน
เพ่ิมมากข้ึน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ก าหนดยุทธศาสตร์มาตรฐานที่มีความน่าเชื่อถือ โดยมีส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. (Electronic Transactions Development Agency: 
ETDA) ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในทางปฏิบัติ มีการท างานร่วมกันกับส านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) , 
2560) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีอัตราการเติบโตและแข่งขันสูง จึงท าให้มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลมาใช้ เพรา ะ
การตลาดดิจิทัลมีบทบาทและความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและเป็นช่องทางที่สร้างโอกาสส าหรับ
ผู้ประกอบการ จากผลการส ารวจมูลค่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย คาดการณ์ว่าจะพุ่งทะยานแตะ 4.02 ล้านล้าน
บาทในปี 2562  หรือเติบโตข้ึน 6.91% จากปี 2561 ที่มีมูลค่ารวมกว่า 3.76 ล้านล้านบาท ซึ่งเติบโตเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ที่มี
มูลค่า 2.76 ล้านล้านบาท ถึง 36.36% โดยรายได้ส่วนใหญ่มากจากการขายสินค้าและบริการทางออนไลน์ภายในประเทศถึง 
91.29% ทั้งน้ี คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกครั้งในปี 2563 จากพฤติกรรม New Normal ที่คนไทยซื้อ ขายของ
ออนไลน์มากข้ึน ซึ่งมีมูลค่า E-Commerce ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพ 1 ภาพรวมมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2562 
ที่มา: (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน), 2562) 
 

 จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของการตลาดดิจิทัลที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของผู้บริโภคกลุ่มจังหวัดสนุก” ซึ่งกลุ่มจังหวัดสนุกประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร 
นครพนม สกลนคร เพราะมีความใกล้เคียงกันทั้งวิถีชีวิต พ้ืนที่ ประเพณี ชนเผ่า ตอบโจทย์คนที่อยากไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม
ประเพณีชาวอีสาน หรือถ้าไปเพ่ือท่องเที่ยวในช่วงวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับวันข้ึน 15 ค่ า เดือน 11 ของทุกปีก็น่าสนใจมาก 
จังหวัดสกลนครมีกิจกรรมประเพณีแข่งเรือและแห่ปราสาทผึ้งในช่วงก่อนวันออกพรรษา 2 วัน และเดินทางไปต่อที่จังหวัด
นครพนม เท่ียวชมประเพณีไหลเรือไฟ และหลังวันออกพรรษา ร่วมสนุกกับการแข่งเรือนานาชาติที่จังหวัดมุกดาหาร และยังจะ
ได้สัมผัสวิถีชีวิต อาหาร การแต่งกาย ธรรมชาติ วัดวาอารามที่ตรงกับคอนเซ็ปต์ เมือง 3 ธรรม ได้แก่ ธรรมะ ธรรมชาติ และ
วัฒนธรรม (ไทยโพสต์, 2564) เพ่ือจะได้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่าน Shopee 
เน่ืองจากงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเคยศึกษามาในอดีตที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้าน้ัน ไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาเน้นเฉพาะเครื่องมือทางการตลาด
ดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา และเพ่ือน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เป็นแนวทางด้านการตลาดดิจิทัลในการด าเนินธุรกิจ และให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของผู้บริโภคกลุ่มจังหวัดสนุก  
 2. เพ่ือศึกษาความมีอิทธิพลของการตลาดดิจิทัลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของผู้บริโภคกลุ่ม จังหวัด
สนุก  
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของผู้บริโภคกลุ่มจังหวัดสนุก 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 การตลาดดิจิทัลส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของผู้บริโภคกลุ่มจังหวัดสนุก 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
          ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพ 2 กรอบแนวคิดการวิจัยอิทธิพลของการตลาดดิจิทัลที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของผู้บริโภคกลุ่ม 
          จังหวัดสนุก  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องอิทธิพลของการตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของผู้บริโภคกลุ่ม
จังหวัดสนุก ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่อาศัยอยู่ในกลุ่มจังหวัดสนุก ซึ่งจ านวน
ประชากรในการศึกษางานวิจัยน้ีไม่ได้มีการเก็บบันทึกข้อมูลทางสถิติไว้ จึงไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรไม่
ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2552, หน้า 77) ดังน้ัน จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งน้ี 
คือจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เกิดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 (กัลยา 
วาณิชย์บัญชา, 2550, หน้า 27-28) ขนาดของตัวอย่างที่ค านวณได้ คือ 384.16 ตัวอย่าง เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังน้ี 
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามลักษณะแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) ได้แก่ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ชั้นปีที่ก าลังศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่าน Shopee เป็นค าถามลักษณะแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้แก่ เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพล ความถ่ีในการซื้อต่อเดือน ราคาของสินค้า
และบริการ สาเหตุที่ซื้อสินค้าและบริการ อุปกรณ์ที่ใช้งาน ช่วงเวลาในการซื้อ และประเภทของสินค้าและบริการที่ซื้อบ่อย 

   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความมีอิทธิพลของการตลาดดิจิทัลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน 
Shopee โดยแบ่งเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัลออกเป็น 5 เครื่องมือ ได้แก่ เว็บไซต์ การตลาดเชิงเน้ือหา จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ครองหน้าแรก และสื่อสังคม เป็นค าถามลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ส าหรับ
เกณฑ์การแปรค่าเฉลี่ยได้ก าหนดน้ าหนักคะแนนในการแบ่งช่วงชั้น 5 ระดับเท่า ๆ กัน ดังน้ี (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550, หน้า 
150) น้ าหนักคะแนน 4.21 - 5.00 ระดับความส าคัญมากที่สุด, 3.41 – 4.20 ระดับความส าคัญมาก, 2.61 – 3.40 ระดับ
ความส าคัญปานกลาง, 1.81 – 2.60  ระดับความส าคัญน้อยและ 1.00 – 1.80 ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 

   ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee เป็นค าถาม
ลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

   ตอนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นลักษณะแบบสอบถามเป็นเป็นแบบเปิด 
   
   

 

ปัจจัยการตลาดดิจิทัล ประกอบด้วย 
1. ด้านเว็บไซต์ 
2. ด้านการตลาดเชิงเน้ือหา 
3. ด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ด้านครองหน้าแรก 
5. ด้านสื่อสังคม 

ที่มา: (พรพรรณ ตาลประเสริฐ, 2559, หน้า 3) 
 

 
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee

ของผู้บริโภคกลุ่มจงัหวัดสนุก 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
  1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางน ามาสร้าง

แบบสอบถาม ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  2. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม (2) พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่าน Shopee (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล 
โดยแบ่งออกเป็น 5 เครื่องมือ ได้แก่ เว็บไซต์ การตลาดเชิงเน้ือหา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ครองหน้าแรก และสื่อสังคม (4) 
ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee และ (5) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

  3. น าแบบสอบถามไปทดลอง (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่ต้องการศึกษา 
จ านวน 30 คน ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้น ามาเป็นประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability 
Test) เป็นรายด้าน โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Co-efficient) ตามวิธีของครอนบราค (Cronbach) (สมบัติ ท้ายเรือ
ค า, 2551, หน้า114) ซึ่งความคิดเห็นเก่ียวกับเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาอยู่ระหว่าง 0.878-0.933 
และความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาอยู่ระหว่าง 0.845-0.884 สอดคล้องกับ Hair et al 
(2011,p. 145) แสดงความเห็นว่า ค่าแอลฟามากกว่า 0.70 เป็นค่าที่ยอมรับได้ สามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้ 

  4. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือท าการวิจัยต่อไป 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปน้ี คือ 

  ข้ันที่ 1 ผู้วิจัยขอความร่วมมือ และอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเน้ือหาภายในแบบสอบถามรวมทั้งวิธีการตอบ
แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ข้ันที่ 2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์โพสต์ตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ ได้ก าหนดไว้ ได้แก่ 
Facebook และLine และส่งให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ข้ันที่ 3 รวบรวมเก็บแบบสอบถาม และประเมินจ านวนแบบสอบถามที่ได้กลับมาว่ามีความสมบูรณ์และมี
จ านวนครบตามท่ีได้ออกแบบไว้ คือ 400 ชุด 
 4. การวิเคราะห์ขอ้มูลผู้วิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังน้ี คือ 

  4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถ่ี 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

   4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบด้วย  ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของผู้บริโภคกลุ่มจังหวัดสนุก พบว่า                       
ด้านเหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อเพราะมีรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ
จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.25 ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee ตัดสินใจด้วยตนเอง
จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 ด้านความถ่ีในการซื้อสินค้าผ่าน Shopee ต่อเดือน ซื้อ 3-4 ครั้ง จ านวน 113 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 28.25 ด้านราคาของสินค้าและบริการที่เลือกซื้อผ่าน Shopee ราคา 501-1,000 บาท จ านวน 193 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.25 ด้านสาเหตุที่ซื้อสินค้าและบริการผ่าน Shopee ต้องการความสะดวกสบายเน่ืองจากสามารถเลือกซื้อได้
ตลอด 24 ชั่วโมงจ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 ด้านอุปกรณ์ที่ใช้งานผ่าน Shopee ใช้งาน Smartphone จ านวน 
249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 ด้านช่วงเวลาในการซื้อผ่าน Shopee เลือกซื้อเวลา 20.01-24.00 น. จ านวน 126 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.50 ด้านประเภทของสินค้าและบริการที่ซื้อบ่อยผ่าน Shopee เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นจ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.25  

 2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน 
Shopee ของผู้บริโภคกลุ่มจังหวัดสนุก น าเสนอดังตารางที่ 1 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการตลาดดิจิทัล ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความส าคัญ 
เว็บไซต์ (Website & Landing Page) 3.98 0.80 มาก 
การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) 3.93 0.86 มาก 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Marketing) 4.10 0.85 มาก 
ครองหน้าแรก (Search Engine Optimization : SEO) 4.06 0.87 มาก 
สื่อสังคม (Social Media Marketing) 4.01 0.90 มาก 

รวม 4.02 0.85 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่าน Shopee ของผู้บริโภคกลุ่มจังหวัดสนุก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า  

 การตลาดดิจิทัลด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ได้รับสิทธิประโยชน์ผ่านอีเมลและรู้สึกประทับใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.18 อยู่ในระดับความส าคัญมาก 
รองลงมาคือสามารถสื่อสารโต้ตอบกับร้านค้าได้รวดเร็วและง่ายดายมีค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับความส าคัญมาก 

 การตลาดดิจิทัลด้านครองหน้าแรกโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่าเลือกคลิกเว็บที่มีชื่อเว็บสั้น/เข้าใจง่ายและใส่คีย์เวิร์ดส าคัญ และเลือกคลิกเว็บที่มีการโฆษณาบนเว็บไซต์ Search 
Engine เช่น google มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.11 อยู่ในระดับความส าคัญมาก รองลงมาคือเสิร์ชเจอร้านอยู่หน้าแรกท าให้รู้สึก
ร้านมีความน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ย 4.07 อยู่ในระดับความส าคัญมาก 
 การตลาดดิจิทัลด้านสื่อสังคมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.01 อยู่ในระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
รู้สึกสนใจเมื่อเห็นโฆษณาหรือโปรโมชั่นสินค้าผ่านโซเชียลต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.10 อยู่ในระดับความส าคัญมาก 
รองลงมาคือรู้สึกว่าโซเชียลเป็นช่องทางในการอัพเดตข้อมูลต่าง ๆ ที่สะดวกรวดเร็วมีค่าเฉลี่ย 4.03 อยู่ในระดับความส าคัญ
มาก  
 การตลาดดิจิทัลด้านเว็บไซต์โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.98 อยู่ในระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ซื้อสินค้าในเว็บไซต์ที่มีระบบการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.13 อยู่ในระดับความส าคัญมาก รองลงมาคือเข้า
เว็บไซต์หลักของร้านค้าในการซื้อสินค้ามีค่าเฉลี่ย 4.11 อยู่ในระดับความส าคัญมาก 

 การตลาดดิจิทัลด้านการตลาดเชิงเน้ือหาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.93 อยู่ในระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า สนใจเน้ือหาที่มีสาระและความบันเทิงควบคู่กัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.05 อยู่ในระดับความส าคัญมาก รองลงมา
คือสนใจการสื่อสารด้วยภาพหรือการเล่าเรื่องด้วยภาพมีค่าเฉลี่ย 4.01 อยู่ในระดับความส าคัญมาก 
 3. ผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของผู้บริโภคกลุ่มจังหวัดสนุก พบว่า 

การตัดสินใจซื้อสินค้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับความส าคัญมาก (X̅= 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความส าคัญกับเลือกซื้อสินค้าผ่านทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์เน่ืองจากตอบโจทย์ความต้องการและมีความ
สะดวกสบายอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.20 รองลงมาคือ พึงพอใจการซื้อสินค้าผ่านทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมี
การแนะน าผู้อื่นและต้องการกลับมาซื้อซ้ าอีกครั้งอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.18 และเปรียบเทียบข้อมูลสินค้า ด้านคุณสมบัติ 
ความน่าเชื่อถือ ราคา และโปรโมชั่น เพ่ือเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.17 ตามล าดับ 

 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน น าเสนอดังตารางที่ 2 
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ตาราง 2 แสดงอิทธิพลการตลาดดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของผู้บริโภคกลุ่มจงัหวัดสนุกด้วย  
            Multiple Regression Analysis 
 

การตลาดดิจิทัล 
การตัดสินใจซ้ือ 

S.E. B X̅ t Sig. 
ค่าคงที ่ .494 2.810  5.683 .000* 
ด้านเว็บไซต์ .102 .313 .168 3.070 .002* 
ด้านการตลาดเชิงเน้ือหา .103 .429 .245 4.156 .000* 
ด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ .092 .167 .100 1.813 .071 
ด้านครองหน้าแรก .110 -0.09 -.054 -.819 .413 
ด้านสื่อสังคม .085 .025 .018 .294 .769 

R = .403          R2 = .163         Adj. R2 = .152        SEE = .961         F= 15.294        Sig. = 0.000 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
  
 จากตารางที่ 2 การตลาดดิจิทัลส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของผู้บริโภคกลุ่มจังหวัดสนุก  
(Sig = 0.00) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จากผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบว่า 
การตลาดดิจิทัลด้านเว็บไซต์ (Sig = 0.002) และการตลาดดิจิทัลด้านการตลาดเชิงเน้ือหา (Sig = 0.000) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของผู้บริโภคกลุ่ม
จังหวัดสนุก พบว่า ด้านการตลาดเชิงเน้ือหา มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากับ 0.245 (β = 0.245) ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่าน Shopee ของผู้บริโภคกลุ่มจังหวัดสนุกมากท่ีสุด รองลงมาคือ การตลาดดิจิทัลด้านเว็บไซต์ มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย
เท่ากับ 0.168 (β = 0.168) ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของผู้บริโภคกลุ่มจังหวัดสนุก ตามล าดับ สรุปผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การตลาดดิจิทัลด้านเว็บไซต์และการตลาดดิจิทัลด้านการตลาดเชิงเน้ือหาส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของผู้บริโภคกลุ่มจังหวัดสนุกในทางบวก ในขณะที่การตลาดดิจิทัลด้านจดหมายอิเล็ กทรอนิกส์ 
การตลาดดิจิทัลด้านครองหน้าแรกและการตลาดดิจิทัลด้านสื่อสังคมไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของ
ผู้บริโภคกลุ่มจังหวัดสนุก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์และประเด็นส าคัญได้ดังน้ี 
 1. จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของผู้บริโภคกลุ่มจังหวัดสนุก พบว่า เหตุผลในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee เพราะมีรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ และส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยตนเอง 
ผู้บริโภคมีความถ่ีในการซื้อสินค้าผ่าน Shopee ต่อเดือนจะซื้อ 3-4 ครั้ง ราคาของสินค้าและบริการที่เลือกซื้ออยู่ระหว่างราคา 
501-1,000 บาท อีกท้ังสาเหตุที่ซื้อสินค้าและบริการผ่าน Shopee เพราะต้องการความสะดวกสบายสามารถเลือกซื้อได้ตลอด 
24 ชั่วโมงผ่าน Smartphone ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าในช่วงเวลา 20.01-24.00 น. ซึ่งประเภทของสินค้าและบริการที่ซื้อบ่อยคือ
สินค้าแฟชั่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพรรณ ตาลประเสริฐ (2559 , หน้า 56-57) ได้ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของ
การตลาดดิจิทัลส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกลุ่มธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านอีคอมเมิร์ซเพราะมีรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ ตัดสินใจซื้อ
ด้วยตนเอง เดือนละ 1-2 ครั้ง ราคาครั้งละ 501-1,000 บาท สาเหตุที่เลือกซื้อคือต้องการความสะดวกสบายเน่ืองจากสามารถ
เลือกซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านอุปกรณ์ Smartphone ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. และ 20.01-24.00 น. เลือกซื้อประเภท
สินค้าแฟชั่น ผ่านช่องทาง Facebook 
 2. จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน 
Shopee ของผู้บริโภคกลุ่มจังหวัดสนุก โดยภาพรวมอยู่ในระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ การตลาดดิจิทัล
ด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดดิจิทัลด้านครองหน้าแรก การตลาดดิจิทัลด้านสื่อสังคม การตลาดดิจิทัลด้านเว็บไซต์ 
และการตลาดดิจิทัลด้านการตลาดเชิงเน้ือหา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพล ใยไพโรจน์ (2558, หน้า 22) ได้ท าการศึกษา
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เรื่อง การตลาดดิจิทัล แนวคิดและกรณีศึกษา พบว่า การตลาดดิจิทัลคือเครื่องมือในการท าการตลาดที่นักการตลาดใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้ตัวสินค้า ประชาสัมพันธ์ สร้างแบรนด์ และสร้างยอดขายบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ สาร์
ทโฟน แท็บเล็ต รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  
 3. จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของผู้บริโภคกลุ่มจังหวัดสนุก โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับความส าคัญมาทุกด้าน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เน่ืองจากตอบโจทย์ความต้องการและมีความสะดวกสบาย มีความพึงพอใจการซื้อสินค้าจากการแนะน า
ของผู้อื่นท าให้ต้องกลับมาซื้อซ้ าอีกครั้ง โดยจะเปรียบเทียบข้อมูลสินค้า ด้านคุณสมบัติ ความน่าเชื่อถือ ราคา และโปรโมชั่น 
เพ่ือเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ และคณะ (2541, หน้า 32) ได้กล่าวว่า 
กระบวนการตัดสินใจประกอบด้วย 5 ข้ันตอน คือ การรับรู้ถึงความต้องการ หรือ ปัญหา (Need or Problem Recognition) 
คือการที่ผู้บริโภคมีความตระหนักถึงความต้องการของตนเอง การเล็งเห็นถึงปัญหามักจะเกิดจากความต้องการ หรือการจูงใจ
ของผู้บริโภคในการแสวงหาสินค้า หรือบริการ เพ่ือมาตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยเมื่อมีความต้องการแล้ว ก็จะเกิด
แรงจูงใจเพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งแรงจูงใจอาจสร้างข้ึนโดย ผู้บริโภค สภาพแวดล้อมและสังคม 
สถานการณ์ และนักการตลาด เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย 
 4. การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การตลาดดิจิทัลด้านเว็บไซต์ และการตลาดดิจิทัลด้านการตลาดเชิงเน้ือหา ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของผู้บริโภคกลุ่มจังหวัดสนุกในทางบวก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yang,Kim, 
Dhalwani & Vu (2008, p. 319) ได้อธิบายว่าองค์ประกอบของเว็บไซต์เป็นปัจจัยที่ส าคัญในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
เป็นช่องทางในการติดต่อซื้อขาย และสอดคล้องกับแนวคิดของ Gupta (2014, pp. 23-28) กล่าวว่า การตลาดเชิงเน้ือหาของ 
คือ ตราสินค้าท่ีมีการท าการตลาดเชิงเน้ือหาช่วยผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ดีย่ิงข้ึนและผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าจากบริษัท
ที่น าเสนอเน้ือหาท่ีก าหนดเอง อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nosrai, Karimi, Mohammadi and Malekian (2013, p. 
59) ได้กล่าวว่า การตลาดเชิงเน้ือหา คือ การสร้างมูลค่าจากการใช้ข้อมูลผสมผสาน กับความบันเทิงเพ่ือสร้างผลกระทบในเชิง
บวกให้กับผู้บริโภค เน้ือหาที่ถูกน าเสนอจะมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม การให้ข้อมูล สร้างความบันเทิง สร้าง
ความเชื่อใจ และเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้บริโภค และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Muller (2008, pp.1699-1710) อธิบายว่าอีเมลช่วยเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภค เพ่ือสร้างเอกลักษณ์แบ
รนด์ ความจงรักภักดี และท าให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับแบรนด์มากข้ึนแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจในการซื้อและค าแนะน าในเชิง
บวกต่อค าแนะน าแบบปากต่อปาก และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Rutz & Bucklin (2011, pp.87-102) อธิบายว่า 
ผู้บริโภคยังคงเลือกรับข้อมูลสินผ่านทางออนไลน์ การครองหน้าแรก (SEO) จึงกลายเป็นสิ่งส าคัญมากข้ึนเพ่ือการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของานวิจัยของ อธิ ธรรมมาชีวะ (2555, หน้า 23) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
อิทธิพลการท าการตลาดผ่านมือถือด้วยสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคยังคงมี
ความเข้าใจต่อการตลาดผ่านมือถือด้วยสื่อสังคมออนไลน์ในแง่ลบและยังไม่ให้ความไว้วางใจในข้อมูลที่ได้รับผ่านการตลาดใน
ช่องทางน้ี 
 
ข้อเสนอแนะ 
      1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
           ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการตลาดแบบดิจิทัล ในรูปแบบเทคโนโลยีรวมทั้งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่
มีความสะดวก ใช้เครื่องมือทางการตลาดมาเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร เพ่ือมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายและน าเสนอเน้ือหาให้ธุรกิจ
น้ันประสบผลส าเร็จย่ิงข้ึน   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรท าการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างข้ึน โดยการเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างเลือกศึกษาประชากรในจังหวัดอื่น 
ๆ มากข้ึนหรือครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือจะได้เห็นความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร ให้ครอบคลุมประชากรผู้ซื้อสินค้าผ่าน 
Shopee ได้มากข้ึน 
  2.2 ควรศึกษารายละเอียดของกลุ่มประชากรที่ไม่เคยได้ใช้บริการซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชั่นออนไลน์ โดย
ใช้วิธีการสอบถามข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม เพ่ือน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจออนไลน์ต่อไป 
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิต 
ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด และศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์  
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่  ผู้ใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสินในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการ
เจาะจงเลือกเขตพ้ืนที่และก าหนดโควต้า  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประเภทแบบสอบถาม (Questionnaire) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) 
 ผลการศึกษา พบว่า  
 1. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในพ้ืนที่จังหวัดอุตร ดิตถ์ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความส าคัญของด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บัตร
เครดิตธนาคารออมสิน ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านบุคคล (People) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion    ด้านกระบวนการ (Process) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านราคา (Price) ตามล าดับ   
 2. การวิเคราะห์ถดถอยพหุของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในพ้ืนที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ด้านกระบวนการ 
(Process) มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ; การเลือกใช้บัตรเครดิต 
 
*นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ABSTRACT 

 
 The research investigated the marketing mix factors that effected the use of SCB credit card, the 
factors that influenced the decision making to use the credit card of the customers in Uttaradit province. 
400 subjects were asked to fill the research questionnaires; the obtained data then was analyzed using the 
mean, SD, and multiple regression. The analysis of the data reveled that the customers rated the influence 
of the stated market mix factors at high level.  As individual items were analyzed, all items were rated by 
the participants at high level also.  The items that were rated, ranging from the highest to lowest mean, 
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were the physical features, the personnel, the product, the sales promotion, the process, the distribution, 
and the price, respectively. The value of the multiple regression analysis of the given marketing mix factors 
that affected the choice of GSB credit card was at 0.05 level of statistical significance.  
 
Keywords: Service marketing mix; Choosing a credit card 

 
บทน า 
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคน้ันก็เปลี่ยนไป โดยเฉพาะใน
เรื่องการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งแต่เดิมผู้บริโภคนิยมใช้เงินสด เพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ และการค้าขายก็เป็นแบบซื้อมา - ขาย
ไป แต่ปัจจุบันน้ีมีช่องทางการค้าหลากหลายรูปแบบ จึงท าให้บัตรอิเล็คทรอนิก เช่น บัตรเครดิต เข้ามามีบทบาทมากข้ึนจาก
เดิมเพราะมีปัจจัยภายนอก (External Factors) หลายด้านเข้ามากระทบ ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านสังคม (Social) ค่านิยม 
(Value) และวัฒนธรรม (Culture) จากข้อมูลจ านวนบัตรเครดิตของธนาคารแห่งประเทศไทย 6 เดือน มีบัตรเครดิตเพ่ิมข้ึน 
เฉลี่ยเดือนละ 69,426 ใบ 
 บัตรเครดิต เป็นบัตรที่ธนาคาร (Bank) หรือบริษัทที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ออกให้แก่ผู้บริโภคที่เป็น
สมาชิก ถือเป็นสัญญาลักษณ์ของการใช้งานแทนเงินสด เพ่ือใช้ในการช าระสินค้าหรือบริการจากสถานที่ ประกอบการค้าหรือ
ธุรกิจที่รับบัตรเครดิตแทนการช าระด้วยเงินสด ซึ่งประโยชน์ของบัตรเครดิต ก็คือ ผู้บริโภคสามารถใช้ซื้อสินค้าหรือบริการก่อน 
และช าระเงินได้ภายหลัง มีส่วนลดจากการใช้บัตรเครดิตจากร้านค้าท่ีร่วมรายการ สามารถสะสมแต้มหรือแลกสิทธิพิเศษจาก
การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ลดการพกเงินสดจ านวนมากซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหาย หรือโจรกรรม และมีบันทึกรายการจ่าย 
(Statement) ด้วยประโยชน์ที่มากมายเหล่าน้ีจึงท าให้บัตรเครดิตกลายเป็นค่านิยมอย่างหน่ึงที่บ่งบอกถึงสถานะทางสังคมของ
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
 ปัจจุบันสถาบันการเงินทุกแห่งมีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงข้ึน อันเน่ืองมาจากความต้องการก าไรสูงสุด ธนาคาร
ต่าง ๆ จึงออกนโยบายเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทั้งการบริการด้านเงินฝากหรือด้านสินเชื่อ และ
การบริการในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละธนาคาร และการแข่งขันทางด้านผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตก็ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทนสูง ท าให้ธนาคารต่าง ๆ เปิดให้บริการสินเชื่อด้านบัตร
เครดิตกันอย่างแพร่หลาย ดังน้ันเพ่ือที่จะรักษาส่วนแบ่งการตลาดเดิมที่มีอยู่ และการขยายส่วนแบ่งการตลาดใหม่ให้เพ่ิมข้ึนน้ัน 
จ าเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมในส่วนใดส่วนหน่ึง หรือมีโปรโมชั่นสะสมคะแนนแลกของต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ และยอมรับที่จะใช้บัตรเครดิตของธนาคารน้ัน 
 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลเฉลี่ยการใช้บัตรเครดิตช าระค่าสินค้า และบริการ ณ จุดขาย (บาท : บัตร : เดือน) ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  

 

มิ.ย. 2562 ก.ค. 2562 ส.ค. 2562 ก.ย. 2562 ต.ค. 2562 พ.ย. 2562 

5,798.00 6,149.00 6,054.00 5,869.00 6,189.00 6,173.00 
ที่มา : (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) 
  
 ซึ่งจากข้อมูลการใช้บัตรเครดิตช าระค่าสินค้า และบริการ ณ จุดขาย ของธนาคารแห่งประเทศไทยและจ านวนบัตร
เครดิตของธนาคารแห่งประเทศไทย 6 เดือน ท าให้มองเห็นว่า ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมช าระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิต ซึ่ง
เป็นเหตุผลที่ท าให้สถานบันการเงินต่าง ๆ รวมทั้งธนาคาร มีการแข่งขัน การจ าหน่ายสินเชื่อบัตรเครดิตให้แก่ผู้บริโภคมากข้ึน 
ธนาคารต้องมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน และรวดเร็วข้ึน เพ่ือให้สามารถแย่งชิงลูกค้า เพ่ิมโอกาสในการสร้างฐานลูกค้า และบริการที่มอบ
ให้ลูกค้าต้องมีคุณค่า ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในบริการ และธนาคารออมสินก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงสภาวการณ์การแข่งขันที่
รุนแรงน้ีได้ สิ่งที่ธนาคารออมสินได้เตรียมตัว คือ การปรับองค์กร ท้ังภาพลักษณ์ การพัฒนาบุคลากร และการมีวิสัยทัศน์ตามแผน
วิสาหกิจ ท าให้ธนาคารออมสินมีบทบาทในการให้บริการแก่ประชาชนด้วยน้ าใจไมตรี ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าในการส่งเสริม
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การออม เสริมสร้างความสุขและความมั่นคงของประชาชน เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” (ธนาคาร
ออมสิน, 2563) 

 
ตารางที่ 2 จ านวนผู้บริโภคที่ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ ปี พ.ศ. 2651 – พ.ศ. 2562 
 

ปี (พ.ศ.) จ านวนผู้ถือบัตร (ราย) 
พ.ศ. 2561 392 
พ.ศ. 2562 1,004 

ที่มา: (ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่) 
  

 จากจ านวนผู้ถือบัตรเครดิต และยอดการใช้บัตรเครดิตที่เพ่ิมข้ึน ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า ธนาคารออมสินจ าเป็นต้อง
ศึกษาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน เพ่ือสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดและข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน พร้อมกับรักษา
ฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิต
ธนาคารออมสิน ซึ่งท าการส ารวจกลุ่มผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการวิจัยน้ี 
ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของรูปแบบปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรมผู้บริโภค และรูปแบบส่วนประสมทาง
การตลาดต่าง ๆ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้ดีย่ิงข้ึน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ และส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บัตรเครดิตธนาคาร
ออมสิน ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีสง่ผลต่อการเลือกใชบ้ัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
              ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน  
               จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
 

 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps 
- ผลิตภัณฑ์ (Product)  
- ราคา (Price)  
- ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
- การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
- บุคคล (People)  
- ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
- กระบวนการ (Process) 

การเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน 
- การเลือกรับ 
- การเลือกให้ความสนใจ 
- การเลือกการรับรู ้
- การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ 
- การเลือกจดจ า 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในพ้ืนที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้ใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสินในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 1,004 คน 
(รายงานการสรุปยอดผู้ใช้บัตรเครดิตของธนาคารออมสินในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 )  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 % และมีค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่างโดยใช้วิธีการเจาะจง
เลือกเขตพ้ืนที่และก าหนดโควต้า ในการเก็บข้อมูลจากพ้ืนที่จริงในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ “ธนาคารออมสิน เขตอุตรดิตถ์” 
บริหารจัดการและดูแลธนาคารออมสินสาขา ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งหมด 10 สาขา ได้แก่ 1. ธ.ออมสิน สาขาอุตรดิตถ์ จ านวน 
75 คน 2. สาขาพิชัยจ านวน 11 คน 3. สาขาลับแล จ านวน 42 คน 4. สาขาตรอน จ านวน 24 คน 5. สาขาคลองโพ จ านวน 
67 คน 6. สาขาน้ าปาดจ านวน 12 คน 7. สาขามุขศาลา จ านวน 39 คน 8. สาขาท่าปลา จ านวน 39 คน 9. สาขาทองแสนขัน
จ านวน 51 คน 10. สาขาฟากท่า จ านวน 40 คน 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประเภทแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังน้ี 
     ส่วนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อค าถามในส่วนน้ีจะเป็นค าถามทั่ว ๆ ไป ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้ โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)   
      ส่วนที่ 2  ระดับความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคาร
ออมสิน ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย ข้ันตอนการน าเสนอผลิตภัณฑ์ ข้ันตอนการสมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน 
ลักษณะการใช้งานบัตรเครดิตธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม โปรโมชั่น การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารทาง
การตลาด 
      ข้อค าถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ระดับการประเมินค่า แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
      ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
      3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการโทรสัมภาษณ์ผู้ใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน (ลูกค้าเก่า) จากข้อมูลผู้ถือบัตร
เครดิตธนาคารออมสินในจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562 
      3.2 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง เรียบเรียง  จัดหมวดหมู่  เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 
         4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมประเด็นค าตอบจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลที่ได้มวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ดังน้ี  
     ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุ การท างาน แลtต าแหน่ง
หน้าท่ีในปัจจุบัน โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลค่าความถ่ี  (Frequency) และหาค่าร้อยละ  (Percentage) 
      ตอนที่  2  วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ของกลุ่ม
ผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่ธนาคารออมสิน เขตอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย ข้ันตอนการสมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ลักษณะการใช้
งานบัตรเครดิตธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม โปรโมชั่น การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารทางการตลาด โดย
ใช้สถิติพหุถดถอย Multiple Regression  
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสินจังหวัด
อุตรดิตถ์ 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน  
              จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวม 
  

การตัดสินใจใช้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

(X̅) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
แปลผล 

ด้านการเลือกรับ การเลือกให้ความสนใจ 4.08 0.40 มาก 
การเลือกรับรู้ 4.07 0.31 มาก 
การเลือกจดจ า 3.98 0.42 มาก 
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออมสิน 4.01 0.39 มาก 

รวม 4.04 1.52 มาก 

 
 พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในพ้ืนที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.05, S.D.=0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)                 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅=4.39, S.D.=0.51) รองลงมา คือ ด้านบุคคล (People) (X̅ =4.27, S.D.=0.48) ด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) (X̅ =4.22, S.D.=0.51) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) (X̅ =4.07, S.D.=0.58) ด้านกระบวนการ 
(Process) (X̅ = 4.06, S.D.=0.46) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) (X̅ =3.73, S.D.=0.53) ด้านราคา (Price) (X̅ =3.60, 
S.D.=0.45) ตามล าดับ  
 2. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ 
       ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.04, S.D.=1.52) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านการเลือกรับ การ เลือกให้ความ
สนใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 4.08, S.D.=0.40) รองลงมา คือ การเลือกรับรู้ (X̅ =4.07, S.D.=0.31) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์              
ออมสิน (X̅ = 4.01, S.D.=0.39) การเลือกจดจ า (X̅ = 3.98, S.D.=0.42) ตามล าดับ 
  2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ 
      ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดสามารถร่วมกันพยากรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตร
เครดิตธนาคารออมสิน ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการเลือกรับ การเลือกให้ความสนใจ ได้ร้อยละ 24 (R2 = 0.24) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  
2. ด้านราคา (Price) 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  5. ด้านบุคคล 
(People) 6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 7. ด้านกระบวนการ (Process)   
  ส่วนประสมทางการตลาดสามารถร่วมกันพยากรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน  
ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการเลือกรับรู้ ได้ร้อยละ 10 (R2 = 0.10) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรที่
สามารถพยากรณ์ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ 1. ด้านราคา (Price) 2. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 3. ด้านการ
ส่ง เสริมการตลาด (Promotion)   4.  ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  5.  ด้าน
กระบวนการ (Process)   
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  ส่วนประสมทางการตลาดสามารถร่วมกันพยากรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ใน
พ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการเลือกจดจ า ได้ร้อยละ 15 (R2 = 0.15) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรที่
สามารถพยากรณ์ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ 1. ด้านราคา (Price) 2. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  3. ด้าน
บุคคล (People) 4. ด้านกระบวนการ (Process)   
  ส่วนประสมทางการตลาดสามารถร่วมกันพยากรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ใน
พ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออมสิน ได้ร้อยละ 9 (R2 = 0.09) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัว
แปรที่สามารถพยากรณ์ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  2. ด้านราคา (Price) 3. ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย (Place) 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  5. ด้านบุคคล (People) 6. ด้านกระบวนการ (Process)   
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัย ผู้วิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังน้ี 
 1. การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการในการใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
ด้านบุคคล (People) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ด้านกระบวนการ (Process)  มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

 รัตนาภรณ์ บุญแต่ง (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ 
กรณีศึกษา ประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปได้ว่า ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และด้านส่งเสริมการตลาด โดยด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์รองลงมาคือ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชร์ทิตา กะการดี (2554) 
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรด้าน
กระบวนการบริการและด้านลักษณะทางกายภาพ โดยด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
และน้อยที่สุดคือด้านลักษณะทางกายภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Markovic and Jankovic (2013) พบว่าปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรม คือ ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ โรงแรมที่มีการบริการที่ดีตรงต่อ
เวลา ไม่ผิดพลาด และลูกค้าพอใจกับการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนของพนักงาน จะท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะสร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริก าร ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี ของอภิญญา ภัทราพรพิสิฐ (2553) ที่สรุปผลการวิจัยว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด เน่ืองจากลูกค้าให้ความส าคัญกับการให้บริการของธนาคารกรุงไทยที่มี
รูปแบบการให้บริการที่ตรงตามความต้องการ มีการให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว ไม่
ซับซ้อน นอกจากน้ันยังมีระบบให้บริการที่มีคุณภาพ และข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นย า  
 2. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในพ้ืนที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่าด้านการเลือกรับ การเลือกให้ความสนใจ รองลงมา คือ การเลือกรับรู้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออมสิน การ
เลือกจดจ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรวัฒน์ ฉัตรรุ่งนพคุณ (2559) ที่พบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออมสิน ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มี 7 ปัจจัย 
โดยเรียงล าดับจากปัจจัยที่มีอิทธิพลจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านบุคลากร การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านความหลากหลายของบริการ 
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ปัจจัยด้านการใช้บริการผ่าน Internet Banking ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ตามล าดับ และส าหรับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการธนาคารออมสิน ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในขณะที่ อายุ ที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการธนาคารออมสิน ที่แตกต่างกัน โดย พบว่า ผู้ใช้บริการที่อายุต่ ากว่า 31 ปี มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
ธนาคารออมสินน้อยกว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุมากกว่า 40 ปีข้ึนไปอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขวิทย์ พิมพ์แก้ว 
(2559) ท่ีพบว่าการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีระดับการส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้งานบัตรสมาร์ทการ์ดสูงสุดรองลงมา
คืออิทธิพลของผู้แนะน าส่วนการรับรู้ประโยชน์มีระดับการส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้งานบัตรสมาร์ทการ์ดน้อยสุด ซึ่งแสดง
ว่าเมื่อผู้บริโภคมีการรับรู้รับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน อีกทั้งได้รับแรงสนับสนุนแนะน าจากพนักงานธนาคาร และรับรู้ถึง
ประโยชน์ของบัตรสมาร์ทการ์ดเพ่ิมมากข้ึน ก็จะส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้งานบัตรสมาร์ทการ์ดของผู้บริโภคเพ่ิมมากข้ึน
ด้วย โดยทั้ง 3 ปัจจัยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความต้ังใจในการใช้งานบัตรสมาร์ทการ์ดได้ร้อยละ 52.3 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจุรีพร ทองทะวัย (2555) สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ๆ ที่มีที่วนต่อการยอมรับการใช้บริการจาก
ภายนอก ในภาพรวมคือความไว้วางใจ การศึกษาการประกันคุณภาพทั้งสามมิติน้ี มีผล ต่อทั้งในด้านการรับรู้ประโยชน์ และ
รับรู้ความไงของการใช้บริการจากภายนอก ซึ่งจะมีผลส่งต่อความต้ังใจที่จะใช้บริการด้านการพัฒนาระบบงานจากภายนอก
องค์กร มาวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละช่วงอายุพบว่าในช่วงอายุ 21 ถึง 23 ปีมิติที่ส่งผลคือความไว้วางใจของผู้ว่าจ้างต่อผู้ให้บริการ 
ส่วนคนที่มีอายุ 31 ถึง 40 ปี จะยอมรับการใช้บริการจากภายนอก โดยค านึงถึงการตอบสนองต่อลูกค้า ๆ ส าหรับผู้ว่าจ้างที่มี
อายุ 40 ปีข้ึนไปการตัดสินใจยอมรับจากข้ึนอยู่กับการศึกษาและความไว้วางใจของการว่าจ้างต่อผู้ให้บริการ  

 ส าหรับผลการวิเคราะห์วิจัยพบว่าการตัดสินใจใช้บริการภายนอกขององการประเทศการผลิตจะข้ึนอยู่กับการ
จัดการคุณภาพการศึกษา ส่วนการยอมรับการใช้บริการภายในของโครงการประเทศการบริการจะเน้นเรื่องของการตอบสนอง
ต่อลูกค้าและประกันคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงพร อ่ าเมือง (2562) ที่พบว่า ความคิดเห็นด้านการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการสื่อสารด้านการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อมากท่ีสุด รองลงมา ด้านการ
ขายโดยพนักงาน และด้านการส่งเสริมการขายน้อยที่สุด การรับรู้ของผู้สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พบว่า การรับรู้ด้าน
การเลือกจดจ ามากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเลือกรับรู้ และเลือกตีความหมาย ส่วนด้านการเลือกให้ความสนใจ น้อยที่สุด 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การสื่อสารการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย ด้านเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้านการตลาดทางตรง และด้านการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ร้อยละ 77.3 สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัณฑิตา สกุลรัตนศักด์ิ (2 555) ที่
พบว่า รูปแบบการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ ความกระตือรือร้นของพนักงาน การให้อัตรา
ดอกเบี้ยต่ า มีสิทธิประโยชน์หลายอย่าง โดยทราบข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์ มีความพึงพอใจกับการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 
และจะแนะน าให้เพ่ือนมาสมัครเป็นสมาชิก หากบัตรที่ใช้อยู่หมดอายุจะต่ออายุสมาชิก โดยมีปัญหาการใช้บริการมากที่สุดใน
ด้านกระบวนการให้บริการ คือเรื่องการขออนุมัติบัตรเครดิตใช้เวลามากกว่า 1 เดือน ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและ
ปัญหาการใช้บริการบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของยุพาพร ดอนงัน (2557) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตร Easy Pass ประชากร เขตกรุงเทพมหานครของ
กลุ่ม Generation X ผลการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการรับรู้ข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์มากที่สุดคือ รับรู้
ข่าวสารจากบุคคลในครอบครัว/ญาติ/เพ่ือนสนิท การรับรู้ข่าวสารด้านการโฆษณา ให้ความส าคัญมากที่สุด คือ การรับรู้
ข่าวสารจากป้ายผ้าไวนิล หรือ ป้ายไฟว่ิงตามหน้าด่าน ทัศนคติในการให้บริการด้านความรวดเร็ว ให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ 
การแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ เมื่อระบบเกิดขัดข้อง ทัศนคติในการให้บริการด้านความถูกต้อง ให้ความส าคัญมากที่สุดคือ 
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการบัตร Easy Pass ถูกต้องครบถ้วนผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ที่ประกอบไปด้วย เพศ สถานภาพระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บัตร Easy Pass ปัจจัยด้านพฤติกรรม ความถ่ีที่ใช้บริการทางด่วน (ต่อสัปดาห์) ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตร Easy 
Pass การรับรู้ข่าวสารด้านการโฆษณา และทัศนคติในการให้บริการด้านความถูกต้อง มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บัตร 
Easy Pass ของประชากร เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม Generation X อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของยุทธศักด์ิ  สีบุญเรือง (2558) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อธุรกิจธนาคารกรุงเทพ
ของผู้ประกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับหลากหลายของประเภท
สินเชื่อ เพราะช่วยให้การด าเนินธุรกิจมีความคล่องตัว และสะดวกมากข้ึน เช่นเดียวกับ กนกวรรณ ปัญญธนพัฒน์ (2558) ที่ได้
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 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ผลการวิจัยว่าสิ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยส าคัญคือ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของธนาคารผู้ให้บริการ รวมทั้งความ
ทันสมัย และสวยงามของรูปแบบบัตรเครดิตธนาคาร  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1  จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความส าคัญต่อการใช้บัตรเครดิตธนาคาร
ออมสินเป็นล าดับแรก ดังน้ัน จึงเสนอให้ธนาคารออมสินควรปรับปรุงพัฒนาเงื่อนไขต่าง ๆ ของบัตรเครดิตให้มีความทันสมัย 
เหมาะสมแก่การใช้งาน และสร้างภาพลักษณ์ของบัตรเครดิตให้มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการและห้างร้าน           
ต่าง ๆ  
  1.2 ธนาคารออมสิน ควรเพ่ิมโฆษณาผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตผ่านช่องทางโทรทัศน์ หรือช่องทางการสื่อออนไลน์
มากข้ึน ในปัจจุบันลูกค้านิยมบริโภคข่าวสารที่สั้น กระชับและบอกถึงสิ่งที่ต้องการสื่ออย่างชัดเจนผ่าน สื่อออนไลน์ อาทิ 
เฟสบุ๊ค ไลน์ หรือ เว็บเพจ ซึ่งถือเป็นสื่อที่จะท าให้ลูกค้าได้รับข่าวสารรวดเร็ว และเข้าถึงจุดเด่นของบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
ได้มากข้ึน อีกท้ัง การเพ่ิมการรับรู้ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม หรือสิทธิพิเศษเหนือคู่แข่งขัน ก็จะช่วยให้
ธนาคารกลายเป็นหน่ึงในทางเลือกของลูกค้าได้ 
  1.3 ธนาคารควรให้ความส าคัญกับบัตรเครดิตโดยให้มีรูปลักษณ์ทันสมัย การแบ่งช าระเป็นงวดและอนุมัติ
วงเงินสูง ก็จะท าให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกใช้บริการบัตรเครดิตเพ่ิมมากข้ึนได้  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ประเด็นที่ควรศึกษาเพ่ือให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนต่อไป คือ เรื่องการสื่อสารทางการตลาดของบัตรเครดิต
ธนาคารออมสิน เน่ืองจากการสื่อสารทางการตลาดของธนาคารออมสินยังน้อย ซึ่งผู้วิจัยท่านอื่นสามารถท าวิจัยในด้านน้ีในเชิง
ลึกต่อไปได้อีก เพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติและความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาดของบัตรเดบิตของธนาคาร
ออมสินมากย่ิงข้ึน   
  2.2 การศึกษาครั้งต่อไปควรจะมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่อื่น ๆ เพ่ิมเติม หรือศึกษาเปรียบเทียบกลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละพ้ืนที่ หรือเปรียบเทียบตามสาขา เพ่ือรับทราบถึงพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารอื่นที่มี
สภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ต่าง ๆ ว่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการต่างกันในลักษณะใด เพ่ือก ารพัฒนาบริการของ
ธนาคารต่อไป 
  2.3 ควรท าการศึกษาผลกระทบที่มีต่อธนาคารออมสินและสถาบันการเงิน ผู้ออกบัตรเครดิต เมื่อผู้ใช้บัตร
เครดิตขาดวินัยในการใช้บัตรเครดิต รวมถึงแนวโน้มการปรับเปลี่ยนการวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินและบริหารงาน ตลอดจน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภค และ วิเคราะห์อิทธิพลของการตลาดแบบไร้รอยต่อที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ 3) วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีการเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ                    
Omni-channel จาก Facebook page ของเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์และการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น                  
(Non-probability Sampling) จากผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จ านวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) อยู่ที่ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า  

 1. ความคิดเห็นผู้บริโภคของเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ที่มีต่อการตลาดแบบไร้ในระบบการค้าปลีกของเซ็นทรัลดี
พาร์ตเมนต์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อทั้ง 4 ด้าน มีผลต่อ
พฤติกรรมในการตัดสินใจต่อการซื้อสินค้าอยู่ในระดับมาก  

 2. การตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni-Channel Marketing) (X1 =0.878) มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจต่อการ
ซื้อสินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมการถดถอยในการอธิบายอิทธิพลของ
การตลาดแบบไร้รอยต่อกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคกับเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ที่ร้อยละ 77  (Adjusted R2 
=0.769)  

 3. ปัจจัยการทางการตลาดแบบไร้รอยต่อทั้ง 4 ด้าน  เชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้า (X1 =0.177) การ
เข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค (X2  =.133) การส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือ
ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง (X3  =0.255) และการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า (X4  =0.366) มีผลเชิงบวกต่อ พฤติกรรม
การพฤติกรรมการซื้อสินค้าและใช้บริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสมการถดถอยพหุคูณในการอธิบาย
อิทธิพลของปัจจัยทั้ง 4 ด้านต่อผลของการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคกับเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่ร้อยละ 77  (Adjusted R2 =0.772) 

 
ค าส าคัญ: การตลาดแบบไร้รอยต่อ; พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ; เซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ 
 
*นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
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ABSTRACT 
 

  The objectives of the study were to 1) survey the consumers’ opinions on Central Department 
Store toward the Omni Channel marketing and its factors in the regions of Bangkok Metropolis, 2) analyze 
the influences on Omni Channel marketing on purchasing decisions making behaviors of Central Department 
Store's consumers in the regions of Bangkok Metropolis, and 3) analyze the influences on the four factors 
affecting Omni Channel marketing of Central Department Store's purchasing decisions of consumers in the 
regions of Bangkok Metropolis. With purposive and non – probability random sampling techniques, the 400 
customers were purposefully selected from the customers who had ever purchased the products or 
services at the Central Department Store as well as experienced with Omni- channel Central Department 
Store. The data collection instrument was the survey questionnaire with the reliability of Cronbach’s Alpha 
at 0.9. Descriptive statistics such as means standard deviation, percentage, and inferential statistics including 
a simple regression analysis and multiple regression analysis were used to analyze the data.  The findings 
indicated that 1. with the descriptive results of this study, the consumers’ opinions of Central Department 
Store toward the Omni Channel marketing and all the four factors of Omni Channel marketing on purchasing 
decisions making behaviors of Central Department Store's consumers in the regions of Bangkok Metropolis 
were at the high level. It could be concluded that consumers’ opinions of Central Department Store toward 
the Omni Channel marketing and its factors in the regions of Bangkok Metropolis agreed to have Omni 
Channel marketing, and the four factors contributed to consumer purchasing decision behaviors.  2.  The 
Omni- Channel Marketing ( X1 =  . 878)  was statistically significant at 0 . 0 5  level with the positive effect on 
consumer purchasing decision behaviors of Central Department Store in Bangkok Metropolis with the regress 
equation to explain the positive effect of the Omni- Channel Marketing on consumer purchasing decision 
behaviors at 77%  (Adjusted R2 = .769). 3. The four factors of Omni-Channel Marketing: consumer Integrating; 
consumer maximizing; experience delivering; and consumer engaging were statistically significant at 0 . 0 5 
level with the positive effect on consumer purchasing decision behaviors of Central Department Store in 
Bangkok Metropolis with the multiple regression equation to explain the positive effect of the four factors 
influencing Omni- Channel Marketing on consumer purchasing decision behaviors at 77%  ( Adjusted  
R2 = .772). 
 
Keywords: Omni Channel Marketing; Purchasing Decision behaviors, Central Department Store. 
 
บทน า 
 อุตสาหกรรมค้าปลีกไทยในปี 2562 มีมูลค่าสูงถึง 3.5 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 ของ GDP เป็นอันดับสอง
รองจากการอุตสาหกรรมการผลิตที่มีสัดส่วนร้อยละ 27.4 ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ธุรกิจค้า
ปลีกด้ังเดิม(Traditional Trade) และธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ธุรกิจค้าปลีกด้ังเดิมในไทยเป็นร้านขายของช า
ขนาดเล็กที่มุ่งให้ความส าคัญกับการขายสินค้าเบ็ดเตล็ดและมีการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายผ่านตัวกลางผู้ค้าส่ง เช่น ร้านโชห่วย 
แผงลอย ร้านค้าตามตลาดนัด เป็นต้น โดยในปี 2560 ธุรกิจค้าปลีกด้ังเดิมมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ ร้อยละ 32 ของมูลค่าค้า
ปลีกทั้งหมด ส าหรับรูปแบบธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จะเป็นร้านค้าปลีกเปลี่ยนแปลงร้านค้าท่ีมีความทันสมัย มีการตกแต่งร้านให้
สวยงาม มีการจัดเก็บสินค้าและจัดจ าหน่ายอย่างเป็นระเบียบ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและเมืองหลักที่มีความเป็นสังคมเมืองสูง รูปแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่ส าคัญในปัจจุบันมี 
5 ประเภท ได้แก่ (1) ห้างสรรพสินค้า ได้แก่ เซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล์  (2) ดิสเคาท์สโตร์ ได้แก่ เทสโก้โลตัส บิ๊กซี หรือ 
แมคโคร (3) ซุปเปอร์มาร์เก็ต ได้แก่ ท๊อปส์, วิลล่ามาร์เก็ท, ฟู้ดแลนด์ เป็นต้น (4) ร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ 7-11, แฟมิลี่ มาร์ท  
ลอว์สัน 108  (5) ร้านค้าปลีกสินค้าเฉพาะทางได้แก่ วัตสัน  บู๊ทส์ พาวเวอร์บาย ออฟฟิตเมท เป็นต้น โดยธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่น้ี รวมในส่วนของออนไลน์ที ่มีส่วนแบ่งการตลาดถึงร้อยละ 68 ของมูลค่าค้าปลีกทั้งหมด (ลงทุนแมน, 2561)  
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 จากแนวโน้มผลกระทบอย่างฉับพลันของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ต่อธุรกิจการค้าปลีก ที่ส่งผลท าให้
เกิดรูปแบบการค้าปลีกออนไลน์หรือการตลาดดิจิทัลเข้ามาแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีกรูปแบบร้านค้าปลีกแบบออฟไลน์ในปัจจุบัน
ทีม่ีอยู่ในระบบการค้าปลีกผ่านห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ท าให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าปลีก
เปลี่ยนในปัจจุบันให้ทันสมัยมากข้ึน มีปรับตัวด้วยการท าการตลาดแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกรวดเร็วในกับผู้บริโภค มีการจัดเก็บสินค้าและจัดจ าหน่ายอย่างเป็นระเบียบ การเปลี่ยนแปลงในครั้งน้ีมีการน าเอา
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริโภคและสินค้า  เรียกว่า การตลาดแบบไร้รอย (OMNI 
CHANNEL) โดยมีหลักในการด าเนินการจัดจ าหน่ายเพ่ือการสร้างกิจกรรมระหว่างสินค้าและกลุ่มเป้าหมาย ให้กลมกลืนด้วย
การปรับบทบาทการสื่อสารเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการติดต่อสื่อสารได้อย่างเป็นหน่ึงเดียวหรือสามารถสื่อสารที่สามารถ
โต้ตอบได้ในคราวเดียวกัน ซึ่งจะสามารถสร้างการปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผสมผสานเข้ากับ
ออฟไลน์จนรวมเป็นหน่ึงเดียว ท าให้การตลาดแบบไร้รอยเป็นระบบการตลาดที่สามารถสร้างระบบการค้าปลีกในจ าหน่ายขาย
สินค้าได้ทุกรูปแบบและเป็นที่นิยมธุรกิจการค้าปลีกอย่างรวดเร็ว (ศูนย์ศึกษากสิกรไทย, 2020)  
 ในช่วงการปรับตัวของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) โดยการใช้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการตลาด
แบบครบวงจร ทั้งออนไลน์และออฟไลน์sหรือการตลาดแบบไร้รอยต่อเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขัน ท าให้กิจการค้า
ปลีกประเภทห้างสรรพสินค้kต้องวางแผนกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขัน เช่น เดอะมอลล์ กรุ๊ป ที่กล่าวว่า หากจะดึงลูกค้าเข้า
ห้างสรรพสินค้า ต้องสร้างความสุขต้ังแต่ลูกค้าอยู่บ้าน และหากจะช้อปปิ้งก็ต้องคิดถึงเดอะมอลล์ โดยการสร้างห้างสรรพสินค้า
และศูนย์การค้าเป็น เพ่ือการสร้างประสบการณ์การค้าปลีก ( Retailtainment Experience) ให้เป็นสถานที่ที่ตอบสนองทุก
ความต้องการและลูกค้าอย่างครบครัน โดยต้องท าให้ลูกค้ารูสึกดีข้ึนทุกครั้งเมื่อมาใช้บริการ ทุกพ้ืนที่ภายในศูนย์การค้าและ
ห้างสรรพสินค้าต้องเป็น Seamless Touchpoint รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษที่มอบให้กับลูกค้าต้องเหมือนกันทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ และการจัดอีเวนต์ เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมที่ช่วยสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) ระหว่างแบรนด์กับคนที่เข้าร่วม
กิจกรรม เพราะย่ิงลูกค้าอยู่นานเท่าไรก็ย่ิงมีโอกาสในการจับจ่ายใช้สอยมากข้ึนเท่าน้ัน (วรลักษณ์ ตุลาภรณ์, 2561) 
 จากสภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัว พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปสู่การต้องการความสะดวกรวดเร็วมาก
ย่ิงข้ึน  สิ่งเหล่าน้ีจึงท าให้เกิดการปฏิวัติในวงการค้าปลีกโลก ผู้ค้าปลีกหลายรายเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการ
น าเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมซับซ้อนมากข้ึน โดยทั้งหมดก็เพ่ือมุ่งผลิตสินค้าเพ่ือสนองความต้องการของ ลูกค้า 
นอกจากน้ีโลกได้เผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ผู้บริโภคเกิดการปรับตัวกะทันหัน มาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันมากข้ึน จาก
ผลส ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในเอเชีย 6 ประเทศรวมถึงไทย พบว่า ผู้บริโภคประมาณร้อยละ 30 มีการปรับพฤติกรรมใน
การใช้จ่ายหันมาซื้อสินค้าออนไลน์เพ่ิมข้ึน (Economic Intelligence Center, 2020) ขณะเดียวกันผู้ประกอบการค้าปลีกแต่
ละรายต่างก็ต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภค แม้ว่าตลาดค้าปลีกออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตข้ึน แต่ผู้ประกอบการ
ค้าปลีกต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่รุนแรงอีก และผู้บริโภคยังคงมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง (วันเพ็ญ พุทธานนท์, 2563) 
ดังน้ันการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริโภคและสินค้า โดยสร้างกิจกรรมระหว่างสินค้าและ
กลุ่มเป้าหมาย ปรับบทบาทจากการสื่อสารทางเดียวมาเป็นการสื่อสารที่สามารถโต้ตอบ และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้
โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ผสานเข้ากับออฟไลน์จนรวมเป็นหน่ึงเดียวเรียกช่องทางน้ีว่า การตลาดแบบผสมผสานทั้งออนไลน์
และออฟไลน์ ที่ขายสินค้าได้ทุกรูปแบบ เพ่ือเตรียมรับมือกับการเข้ามาของร้านค้าออนไลน์อย่างจริงจัง 
 กลุ่มเซ็นทรัล มียุทธศาสตร์ในการก้าวสู่  บริษัทการเป็นผู้น าในการค้าปลีกด้านเทคโนโลยี (Retail Tech 
Company) ภายใต้วิสัยทัศน์ “New Central, New Economy” และมุ่งการเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี และดิจิ-ไลฟ์สไตล์
แพลตฟอร์ม (Market Leader in Digi-Lifestyle Platform) พร้อมน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมประสิทธิภาพธุรกิจ น า
เทคโนโลยี Robotic และ AI มาใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้าและบริการจัดส่งเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้วยการเปิดตัวหน่วยงานด้านข้อมูลและเทคโนโลยี (Central Data and Technology) มี
ภารกิจหลักในการดูแลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและแหล่งข้อมูล (Data Lake) ให้กับธุรกิจในกลุ่ม เซ็นทรัล รีเทล ได้น า
ข้อมูลมาท าการตลาดแบบไร้รอยต่อ ในธุรกิจค้าปลีก จากการปรับแผนกลยุทธ์ในครั้งน้ีท าให้เซ็นทรัลประสบความส าเร็จ โดยมี
ยอดขายครึ่งปีแรกของปี 2562 ผ่านช่องทาง การตลาดแบบไร้รอยต่อ สูงกว่า 2,400 ล้านบาท (ร้อยละ 2.6 ของยอดขาย
ทั้งหมด) และยังช่วยกระตุ้นการสั่งซื้อสินค้ากลุ่มแฟชั่น กลุ่มฮาร์ดไลน์ และกลุ่มอาหารทางออนไลน์ และส่งผลให้ยอดขายหน้า
ร้านเติบโตข้ึนอีกด้วย (“Omni Channel ก้าวย่างที่ท้าทายของเซ็นทรัล รีเทล”, 2562) 
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 จากการศึกษาจากงานวิจัยทุติยภูมิ เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการตลาดแบบไร้รอยต่อได้มีการปรับเปลี่ยนและ
ขยายตัวเข้าสู่การตลาดค้าปลีกอย่างรวดเร็วน้ันผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ ด้วยการรวบรวมจากงานวิจัยในอดีตเก่ียวกับ การตลาด
แบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) ในปี 2560, อัศน์อุไร เตชะสวัสด์ิ ศึกษาเรื่องการค้าปลีกช่องทางไร้รอยต่อเพ่ือ
ผู้บริโภคในยุคการตลาด 4.0, และ พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ (2560) ศึกษาเรื่อง “Omni-Channel)” การตลาดยุคใหม่: ทาง
รอดธุรกิจค้าปลีกไทย, กิตติพงศ์ คงธนาทรัพย์ และอิสราภรณ์ ลาดละคร (2560) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง Omni 
Channel Marketing กับพฤติกรรมผู้บริโภคธุรกิจค้าปลีก ต่อมา วรินร าไพ รุ่งเรืองจิตต์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของ
คุณค่าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากช่องทางหน้าร้าน, แอปพลิเคชั่น, เว็บไซต์, โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
มีต่อคุณค่าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากช่องทางการจัดจะหน่ายแบบบูรณาการของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย และ อสมาภรณ์ 
เขียวมีส่วน (2561) ได้ศึกษาอิทธิพลของการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) ที่ส่งผลต่อความภักดีของ
ลูกค้าอิเกียในประเทศไทย โดยภาพรวมของงานวิจัยทุติยภูมิเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการตลาดแบบไร้รอยต่อพบว่าส่วนใหญ่
การศึกษาให้ความส าคัญกับโครงสร้างปัจจัยของการตลาดแบบไร้รอยต่อตามทฤษฎีของบริคคีย์และอินฟอร์เมทิคา (Brickey, 
2016 & Informatica, 2017) คือ 1) การผสมผสานทุกช่องทางเข้าหาลูกค้าหรือผู้บริโภค (Integrating) 2)การน าฐานข้อมูล
จากพฤติกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภค(Maximizing) 3) การมอบประสบการณ์
ต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง (Delivering) และ 4) การสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า (Engaging) 
จากปัจจัยของแนวคิดทฤษฎีข้างต้น ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสอดคล้องระหว่างแนวคิดในการพัฒนาระบบการค้าปลีกของ
เซ็นทรัลกับ ปัจจัยทั้ง 4 ด้านในการท าการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) เพ่ือการเชื่อมต่อกันให้เป็นหน่ึง
เดียวทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน ที่ การค้าปลีกของเซ็นทรัลมุ่งหวังที่จะสร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดี
เพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกค้าในการซื้อสินค้ามีความสอดคล้องกับปัจจัยการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคอย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้า จึงท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจในการศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัย
การเชื่อมต่อกันให้เป็นหน่ึงเดียวทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ของ การค้าปลีกของเซ็นทรัลที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ของลูกค้า ซึ่งจะเป็นหัวข้อน้ีที่สามารถน าไปพัฒนาเพ่ือการยกระดับแนวทางต่อการด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก
และสามารถน าผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพด้านช่องทางการตลาด
แบบไร้รอยต่อในการด าเนินธุรกิจต่อไป   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือส ารวจความคิดเห็นผู้บริโภคของเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ที่มีต่อการตลาดแบบไร้รอยต่อและปัจจัย
การตลาดแบบไร้รอยที่มต่ีอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลขอการตลาดแบบไร้รอยต่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเซ็นทรัลดีพาร์ต
เมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 3. เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ 4 ด้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของเซ็นทรัลดีพาร์ต
เมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจัย  

 สมมติฐานข้อที่ 1: การตลาดแบบไร้รอยต่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 สมมติฐานข้อที่ 2: ปัจจัยของการตลาดแบบไร้รอย 4 ด้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์
สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 สมมติฐานข้อที่ 2.1: ปัจจัยด้านการผสมผสานทุกช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้า ( Integrating) ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าในเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานข้อที่ 2.2: ปัจจัยด้านการน าฐานข้อมูลจากพฤติกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือตอบสนองความ
คาดหวังของผู้บริโภคหรือลูกค้า (Maximizing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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 สมมติฐานข้อที่ 2.3: ปัจจัยด้านกาส่งรมอบประสบการณ์ต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าอย่างต่อเน่ือง
(Delivering) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานข้อที่ 2.4: ปัจจัยด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า (Engaging) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าในเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
                          ตัวแปรต้น                        ตัวแปรตาม 
  

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยปัจจัยของการตลาดแบบไร้รอยต่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเซ็นทรัล 
            ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล หรือเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Omni-
channel จากเพจ Central Department Store: https://www.facebook.com/CentralDepartmentStore/ ที่มผีู้ติดตาม
จ านวน 1,725,614 คน กลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าของเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์และเป็นผู้ เคยมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับ การตลาดแบบไร้รอยต่อจาก Facebook page ของเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์โดยค านวณกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยตารางส าเร็จรูปของ Yamane (1967) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีม่ีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s 
Alpha) อยู่ที่  0.95  โดยแบบสอบถามในครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามออนไลน์ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน รูปแบบที่
อยู่อาศัย กิจกรรมในวันหยุด 2) พฤติกรรมการใช้บริการและการซื้อสินค้าที่เซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3) แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดแบบไร้รอยต่อ 4) การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของเซ็นทรัล และ 5) ข้อเสนอแนะ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
  3.1 แหล่งข้อมูลประเภทปฐมภูมิ (Primary Sources) ได้จากแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้รูปแบบออนไลน์ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ ไ ด้ก าหนดไว้แบบสอบถามได้แก่  FacebookPage:https:// 
www.facebook.com/CentralDepartmentStore ของ Central Department Store  เน่ืองจากเป็นแหล่งชุมชนของกลุ่ม
ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยในการเก็บแบบสอบถาม ได้มีการชี้แจงให้

           ปัจจัยของการตลาดแบบไร้รอย       

       (Omni Channel Marketing Factors) 
1. การเช่ือมโยงเข้าหาผู้บริโภค 
2. การเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค 
3. การส่งมอบประสบการณ์ตรงต่อความต้องการ 
4. การสร้างความผูกพันต่อผู้บริโภค 

(Brickey, 2016 & Informatica, 2017) 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
(Kotler & Keller, 2016) 
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ทราบถึงวัตถุประสงค์ และเลือกผู้ตอบแบบสอบถามเฉพาะผู้ เคยซื้อสินค้า หรือใช้บริการจากเซ็นทรัลทุกสาขาใน
กรุงเทพมหานคร 

3.2 แหล่งข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ เอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือข่าวสาร
การให้ข่าวแกสื่อมวลชนของบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด และเซ็นทรัลกรุ๊ป และเอกสารวิทยานิพนธ์ วารสาร หนังสือพิมพ์ 
หนังสือที่เกี่ยวกับการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด มาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่ง
ประกอบด้วย1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงความถ่ีและร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติเชิง
อ้างอิง ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดแบบไร้รอยต่อในการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสมการการ
ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 4 ด้านของการตลาดแบบไร้
รอยต่อที่มีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสมการการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1. จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุ 21–25 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีสมาชิกในครัวเรือน 3 คน อยู่อาศัยแบบบ้านเด่ียว และกิจกรรมในวันหยุดชอบ
พักผ่อนอยู่บ้าน 
 2. จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและใช้บริ การที่ เซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการหรือซื้อสินค้าผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้า เป็นลูกค้า Central 
มากกว่า 10 ปี ส่วนใหญ่ใช้บริการหรือซื้อสินค้าท่ีเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ จ านวน 1-2 ครั้งต่อเดือน เลือกซื้อสินค้าประเภท
ความสวยความงาม ซื้อสินค้าเพราะสินค้ามีคุณภาพ เชื่อถือได้ เลือกซื้อสินค้าวันเสาร์-วันอาทิตย์ ช่วงเวลา 12.01-18.00 ได้รับ
ข้อมูลของสินค้าผ่านช่องทางสื่อ Social Media ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าครั้งละ 1,001-3,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกบัตร 
The One Card เป็นระยะเวลา 1-5 ปี เพราะมสี่วนลดสินค้า/บริการ 
 3. จากการศึกษาการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni-Channel Marketing) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นต่อการตลาดแบบไร้รอยต่อ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด คือ 
ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการเชื่อมโยงช่อง
ทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้าด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าอย่างต่อเน่ืองและ
ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
 4. จากการศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ
เซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นของเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมักจะน าประสบการณ์ที่ได้จากการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของเซนทรัล ไป
บอกต่อแก่ผู้อื่นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ท่านรู้สึกพึงพอใจในการซื้อสินค้าผ่าน Central Application 
และ เว็บไซต์ Central.co.th ท าให้ท่านเกิดการกลับมาซื้อซ้ าอีกแน่นอน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก หลังจากท่ีศึกษาข้อมูล
จากแหล่งต่างๆแล้ว ท่านมักจะน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบ เพ่ือหาตัวเลือกที่ดีที่สุด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และต่ า
ที่สุด คือ ทุกครั้งที่ท่านต้องการซื้อสินค้า ท่านจะเห็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสินค้าท่ีท่านสนใจ เซ็นทรัลจะเป็นที่แรก
ที่ท่านต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสินค้าน้ัน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 5. จากการศึกษาปัจจัยของการตลาดแบบไร้รอยต่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ต
เมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า
ควรมีการพัฒนาลักษณะของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ที่จอดรถ คุณภาพของสินค้าและให้ความส าคัญในเรื่องของ
ความปลอดภัยของสินค้า ปรับปรุงการส่งเสริมการขายและราคาให้มีความน่าสนใจ เพ่ือดึงดูดผู้บริโภคให้มากย่ิงข้ึน ควรมีการ
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พัฒนาระบบการซื้อสินค้าทั้ง Online และ Offline ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ลดความซับซ้อนในการใช้งาน และมีการ
ปรับปรุงระบบคลังสินค้าให้ดีข้ึนกว่าเดิม 
  6. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Simple Regression) การตลาดแบบไร้รอยต่อกับพฤติกรรมการตัดสินใจ 
 ซื้อสินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การตัดสินใจซ้ือสินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

B SE Beta t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) .369 .097  3.787 .000* 
การตลาดแบบไร้รอยต่อ (X1) .918 .025 .878 36.504 .000* 

R2 = .770 Adjusted R2 = .769, F = 1332.575, Sig. = .000* 
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Simple Regression) ค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบ
คะแนนมาตรฐาน Beta ตัวแปรการตลาดแบบไร้รอยต่อ( X1 ) มีค่าเท่ากับ .878 ในการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าเซ็นทรัล ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความน่าเชื่อถือ
ของสมการการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการตัดสินใจซื้อสินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นผลมาจากการตลาดแบบไร้รอยต่อ คิดเป็นร้อยละ 76.9 (Adjusted R2 = .769) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และที่เหลืออีกร้อยละ 23.1 เป็นผลมากจากปัจจัยอื่นที่ไม่ได้น ามาพิจารณา 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) การตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni-Channel  

 Marketing) กับการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การตัดสินใจซ้ือสินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

B SE Beta t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) .413 .099  4.187 .000* 
ด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้า (X1) .185 .053 .177 3.491 .001* 
ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค (X2) .133 .058 .133 2.282 .023* 
ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าอย่าง
ต่อเน่ือง (X3) 

.250 .057 .255 4.417 .000* 

ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า (X4) .340 .051 .366 6.611 .000* 
R2 = .775 Adjusted R2 = .772, F = 339.369, Sig. = .000* 

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 2 จากค่า Adjusted R2 = .772 อธิบายได้ว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นผลมาจากการตลาดแบบไร้รอยต่อ ได้แก่ ด้านการผสมผสานช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือ
ลูกค้าด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคหรือลูกค้าอย่างต่อเน่ือง และด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 77.2 ที่เหลืออีกร้อยละ 
22.8 เป็นผลมาจากปัจจัยอื่นที่ไม่ได้น ามาพิจารณา 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้า  (X1) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
เซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 สรุปได้ว่า การเชื่อมโยง
ช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่าเท่ากับ .177 ดังน้ัน จึงถือว่าการเชื่อมโยงช่อง
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ทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้า มีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเซ็นทรัล ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กล่าวคือ หากการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้า มีผลเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึน .177 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค (X2) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
เซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปได้ว่า การเข้าใจ
พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเซ็นทรัล ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่าเท่ากับ .133 ดังน้ัน จึงถือว่า  
การเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค มีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเซ็นทรัล ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ หากการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค มีผลเพ่ิมข้ึน 1 หน่วยจะมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึน .133 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าอย่างต่อเน่ือง                
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สรุปได้ว่า การส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าอย่างต่อเน่ือง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนน
มาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่าเท่ากับ .255 ดังน้ัน จึงถือว่า การส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือ
ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง  มีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเซ็นทรัล ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
กล่าวคือ หากการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าอย่างต่อเน่ือง มีผลเพ่ิมข้ึน 1 หน่วยจะมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึน .255 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเซ็นทรัลดี
พาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปได้ว่า การสร้างความผูกพัน
กับผู้บริโภคหรือลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า มีค่าเท่ากับ .366 ดังน้ัน จึงถือว่า การสร้างความผูกพันกับ
ผู้บริโภคหรือลูกค้า มีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเซ็นทรัล ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
กล่าวคือ หากการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า มีผลเพ่ิมข้ึน 1 หน่วยจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเซ็นทรัล ดี
พาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึน .366 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การตลาดแบบไร้รอยต่อมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า เซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ทั้  งน้ีอาจเป็นเพราะผู้คนในปัจจุบันให้ความสนใจกับการซื้อสินค้า
ออนไลน์มากย่ิงข้ึนเพราะความสะดวกสบาย และการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ และเริ่มให้ความส าคัญกับการขายสินค้า
ออนไลน์เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย ท าให้ธุรกิจสินค้าและบริการต้องปรับกลยุทธ์ของธุรกิจ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้คนในสมัยปัจจุบัน ซึ่งกลยุทธ์ของธุรกิจมีหลายรูปแบบที่ผู้ประกอบการสามารถน ามาปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจของตนเองได้ ไม่
ว่าจะเป็นกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือการตลาดแบบไร้รอยต่อ ซึ่งจากสถานการณ์
ในปัจจุบันด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ท าให้การตลาดแบบไร้รอยต่อ เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญส าหรับธุรกิจสินค้าและ
บริการในปัจจุบัน เพราะสามารถท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างทั่วถึง ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ 
ผู้บริโภคจะสามารถศึกษาข้อมูลของสินค้าหรือบริการได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ และได้รับบริการจากพนักงานขายที่ดี
จากช่องทางออฟไลน์ ดังน้ัน การตลาดแบบไร้รอยต่อ จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ท่ีจะท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า เซ็นทรัลดี
พาร์ตเมนต์สโตร์ได้ง่ายมากย่ิงข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงศ์ คงธนาทรัพย์ และอิสราภรณ์ ลาดละคร (2560) 
ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง การตลาดแบบไร้รอยต่อกับพฤติกรรมผู้บริโภคธุรกิจค้าปลีก ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยการรวบรวมช่องทางที่หลากหลายซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอบต่อในฐานะที่เป็น Omni Channel Marketing 
ประกอบด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล กลยุทธ์การสื่อสาร การส่งมอบสินค้า การช าระเงิน ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมผู้บริโภคธุรกิจค้าปลีก และมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญในระดับ 0.05 
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 2. การเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัจจุบันการท าให้ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงสินค้าหรือบริการได้มากท่ีสุด ถือเป็นเรื่องส าคัญ เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันมีพฤติกรรมชอบความสะดวกสบาย ความง่าย
ต่อการใช้งาน และความรวดเร็วในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ ดังน้ันการเชื่อมช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้า ถือเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญในการท าให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ครอบคลุม สะดวกและรวดเร็ว อีกท้ังยังสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลากหลาย
ช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ ท าให้มีความสะดวกสบาย และมีความรวดเร็วในการซื้อสินค้า สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กิตติพงศ์ คงธนาทรัพย์ และอิสราภรณ์ ลาดละคร (2560) ทีพ่บว่า ปัจจัยการเชื่อมโยงข้อมูล มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมผู้บริโภคธุรกิจค้าปลีก และมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญในระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อสมา
ภรณ์ เขียวมีส่วน (2563) ทีพ่บว่า การตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้า ส่งผลต่อความ
ภักดีของลูกค้า IKEA ในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. การเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า เซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยไปอย่างรวดเร็ว แต่ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือ ผู้บริโภคชอบในความ
สะดวกสบาย และความรวดเร็วในการซื้อสินค้า แต่เท่าน้ันก็ยังไม่เพียงพอส าหรับการแข่งขันทางธุรกิจที่มีมากมายใน
อุตสาหกรรม ท าให้ธุรกิจสินค้าและบริการ ต้องมีกลยุทธ์หรือรูปแบบในการดึงดูดความสนใจ หรือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภค 
ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการซื้อสินค้าท่ีหลากหลายช่องทาง สิทธิพิเศษต่าง ๆ ส าหรับผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก The One Card หรือ
การน าเสนอโปรโมชั่นสินค้าต่าง ๆได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการน้ัน ๆ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงศ์ คงธนาทรัพย์ และอิสราภรณ์ ลาดละคร (2560) ที่พบว่า ปัจจัยกลยุทธ์การสื่อสาร มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคธุรกิจค้าปลีก และมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญในระดับ 0.05 
 4. การส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าอย่างต่อเน่ือง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะปัจจุบันช่องทางการช าระเงินหรือช าระค่าบริการ ก็ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เช่นกัน เน่ือง
ด้วยความสบายใจของผู้บริโภคที่จะยอมจ่ายเงินจ านวนหน่ึง เพ่ือให้ได้สินค้าหรือบริการน้ันมา แต่ก็ยังมีความวิตกกังวลใจ               
ถึงการที่จะได้รับสินค้าหรือคุณภาพของสินค้า ไม่ได้ตรงตามท่ีต้องการ ดังน้ัน หากธุรกิจใดที่มีข้อจ ากัดในเรื่องของการช าระเงิน
หรือค่าบริการ ก็อาจจะเสียเปรียบส าหรับคู่แข่งขันรายอื่นที่ไร้ข้อจ ากัดในการช าระเงินหรือค่าบริการ อีกทั้งหากธุรกิจใดที่
สามารถช าระเงินได้ที่สาขาหน้าร้าน และให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้ก่อนช าระเงิน ยังสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ จนเกิดการแนะน าบอกต่อ และกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการซ้ าอีกครัง้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงศ์ คงธนาทรัพย์ และอิสราภรณ์ ลาดละคร (2560) ที่พบว่า ปัจจัยการส่งมอบสินค้า                  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคธุรกิจค้าปลีก และมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญในระดับ 0.05 อสมาภรณ์ เขียวมี
ส่วน (2563) ทีพ่บว่า การตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคหรอืลูกคา้อย่าง
ต่อเน่ือง ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า IKEA ในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5. การสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า เซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็นเพราะการให้ความส าคัญกับการสร้างความ
ผูกพันกับผู้บริโภคถือเป็นเรื่องที่ดี ที่จะส่งผลท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว มีการแนะน าบอกต่อผู้อื่น และ
กลับมาซื้อซ้ าอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางหน่วยงานควรให้ความส าคัญใน
ด้านของความสามารถในการให้บริการของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน Call Center หรือพนักงานหน้าร้าน จะต้องมีการ
ฝึกอบรมความรู้ให้แก่พนักงานอย่างสม่ าเสมอ เป็นประจ า เพ่ือให้พนักงานน้ันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ตามความ
ต้องการของผู้บริโภค และพร้อมที่จะอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในทุก ๆ ด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงศ์ คงธ
นาทรัพย์ และอิสราภรณ์ ลาดละคร (2560) ทีพ่บว่า ปัจจัยการรวบรวมช่องทางที่หลากหลายซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอบต่อใน
ฐานะที่เป็น Omni Channel Marketing ประกอบด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล กลยุทธ์การสื่อสาร การส่งมอบสินค้า การช าระเงิน 
ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคธุรกิจค้าปลีก และมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญในระดับ 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้

 1.1 ด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า 
รายละเอียดโปรโมชั่น รวมถึงสิทธิพิเศษต่าง ๆ ท้ังทางออนไลน์ และออฟไลน์ ให้เน้ือหามีความครอบคลุม ชัดเจน เข้าใจง่าย 
และไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือป้องกันไมใ่ห้เกิดความสับสนในข้อมูล และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้มากท่ีสุด  

 1.2 ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบช่องทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ไม่ว่าจะเป็น Web Store, Mobile Application, LINE และ SMS 
ให้สามารถน าเสนอสินค้าและโปรโมชั่นได้ตรงตามกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด และท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ
ในการซื้อสินค้า และมีการมอบสิทธิพิเศษส าหรับผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก The One Card เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการ
เฉพาะบุคคลในการซื้อสินค้าท้ังออนไลน์และออนไลน์ได้เป็นอย่างดี 

 1.3 ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าอย่างต่อเน่ือง  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรมีการปรับปรุงระบบการตอบค าถามและเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบ Call Center ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ต้องการทันที และมีการปรับปรุงระบบการช าระเงินออนไลน์ เพ่ือให้สะดวกและรวดเร็วในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้อย่างทันที 

 1.4 ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาความสามารถของ
พนักงานในด้านการให้บริการมากย่ิงข้ึน มีการอบรมให้ความรู้ เพ่ิมสามารถของพนักงาน เพ่ือที่พนักงานจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด พร้อมดูแลเอาใจใส่และอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการซื้อสินค้าของผู้บริโภค อีก
ทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในปัจจัยด้านอื่นที่เกี่ยวกับช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ทราบถึงความแตกต่างกันของแต่ละปัจจัย ว่ามีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
  2.2 ควรท าการศึกษาปัจจัยของการตลาดแบบไร้รอยต่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์
สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ชัดเจน และ                      
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 2.3 ควรท าการศึกษาปัจจัยของการตลาดแบบไร้รอยต่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์
สโตร์ของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่อื่น ๆ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างและมีความครอบคลุมของข้อมูลมากย่ิงข้ึน 
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การประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชนประมงเชียงคาน  
ASSESSMENT OF THE POTENTIAL TOURISM MANAGEMENT  

IN CHIANG KHAN FISHERY COMMUNITY 
 

พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี* 
PONGPIPAT SANEDEE* 

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนประมงเชียงคาน 
และ 2) ศึกษาความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนประมงเชียงคาน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐบาล หน่วยงานภาคเอกชน และตัวแทนผู้น าชุมชนในพ้ืนที่
ชุมชนประมงเชียงคาน จ านวน 40 คน ใช้วิธีการสุ่มขนาดตัวอย่างแบบเจาะจง และใช้แบบประเมินศักยภาพในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ท าการทดสอบเครื่องมือวิจัยโดยการทดสอบความตรงเชิงเน้ือหาช่วงคะแนนที่ 0.66 ข้ึนไป และทดสอบความ
เชื่อมั่นค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากับ 0.94 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบตัวแปรด้วยค่า t-test F – test และ ANOVA  

 ผลการศึกษา พบว่า  
 1. ศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนประมงเชียงคาน ที่มีค่า คะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด
ประกอบด้วย จุดเด่นด้านวัฒนธรรมหรือความงามที่ดึงดูดนักท่องเท่ียว  ข้อมูลหรือป้ายบอกทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 
ส่วนศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวในระดับมาก ชาวบ้าน เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ มีโอกาสและมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น/ท างานในการพัฒนาชุมชน และการน าเสนอภาพลักษณ์ของพ้ืนที่  

 2. ความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชนประมงเชียงคาน 
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย คือ เพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประเมินศักยภาพ ไม่แตกต่างกัน อายุต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการประเมินศักยภาพ ด้านท าเลที่ต้ังและการเข้าถึง และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการประเมินศักยภาพ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก แตกต่างกัน และต าแหน่งหน้าที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประเมิน
ศักยภาพ ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม แตก ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: การประเมินศักยภาพ; การท่องเที่ยว; ชุมชนประมงเชียงคาน 
 
*อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ABSTRACT 
 

 This study aimed to 1) assess the potential tourism management of Chiang Khan Fishery 
community and 2) study the differences of personal characteristics to tourism management potential of 
Chiang Khan Fishery community. The sample groups used in the study were representatives from 
government agencies, private agencies, and representatives of community leaders in the Chiang Khan 
Fishery community, total 40 people. A potential assessment form was used for the data collection. The 
data were analyzed using percentage, mean, standard deviations, and the variable comparison with T-test, 
F-test, and ANOVA. The results of the study showed the highest score in the potential tourism management 
of Chiang Khan Fishery community in terms of cultural or aesthetic highlights for tourist attractions and 
information or signs for tourists.  The high score was tourism management potential; villagers, youth, 
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women, the elderly, and people with disabilities having the opportunity and participation in community 
development and area image presentation. Additionally, there were the differences of personal 
characteristics to tourism management potential of Chiang Khan Fishery community. Different genders had 
indifferent opinions on assessments of potential. Different ages had similar opinions on assessments of 
potential in locations, accessibilities, and facilities. Different educational levels had different opinions on 
assessing potential in facilities.  Different positions of duties had different opinions on assessing potential in 
natural and cultural tourism resource management at the statistical significance at .05 level. 
 
Keywords: The Potential Assessment; Tourism; Chiang Khan Fishery Community 

 
บทน า 
 อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญอีกแห่งหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเท่ียวอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะสิ่งดึงดูดใจที่ท าให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาเป็นจ านวนมาก 
คือการท่องเท่ียวชุมชน วิถีชีวิต และวัฒนธรรมอันเรียบง่ายของชาวเชียงคาน รวมความเป็นอดีตที่ยังคงกลิ่นอายของเมืองเก่า 
เมืองโบราณเก่าแก่ริมฝั่งโขง เป็น 1 ใน 14 อ าเภอของจังหวัดเลย ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาอย่างยาวนานกว่า 
100 ปี ปัจจุบัน เชียงคาน เป็นที่รู้จักมากข้ึน ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมากมายที่ต้องการเข้ามาสัมผัสความสวยงามของวิถี
ชุมชน ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนเก่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมกับงานศิลปะต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากคนรุ่นใหม่ ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ภูมิปัญญา ประเพณีความเชื่อ และการสืบทอดวัฒนธรรมจากอดีต (ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562) อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญแห่งหน่ึงในภาคอีสาน เน่ืองจากมีความโดดเด่นทั้ง
ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ อัตลักษณ์และวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ชัดเจน อันเกิดจากการมีประวัติศาสตร์ ความ
เป็นมา และความเป็นเชื้อชาติลาวที่ส่งผลท าให้มีการสร้างวัฒนธรรมทั้งในเชิงศิลปวัตถุและสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ความเชื่อ 
ความศรัทธาร่วมกัน โดยมีความหลากหลายในบริบทด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม หัตถกรรมสถาปัตยกรรม 
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ (กัลยาณี มุ่งเขตกลาง, 2562) 
 การท าประมงพ้ืนบ้านในแม่น้ าโขงเป็นวิถีชีวิตและอาชีพที่หล่อเลี้ยงและอยู่คู่กับคนเชียงคานมายาวนาน ภูมิปัญญา
ในการประกอบอาชีพประมงถูกถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเห็นได้จากความเข้าใจธรรมชาติของแม่น้ าโขงและแหล่งที่อยู่อาศัย และ
พฤติกรรมของปลา ตลอดจนการสร้างเครื่องมือหาปลาท่ีเหมาะสมกับปลาแต่ละประเภท แต่ในปัจจุบันด้วยบริบทที่เปลี่ยนไป 
เชียงคานได้รับการพัฒนาเป็นเมืองท่องเท่ียวมากข้ึน ส่งผลให้คนในชุมชนท าอาชีพประมงน้อยลง ประกอบกับมีโครงการพัฒนา
แม่น้ าโขงทั้งการกั้นฝายแม่น้ าเลย และการสร้างเข่ือนกั้นแม่น้ าโขงของจีนและลาว ส่งผลให้มีสัตว์น้ าลดลง (กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563) ประกอบกับจังหวัดเลยได้ถูกประกาศให้เป็นพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2554 โดยเฉพาะอ าเภอเชียงคานที่มีการก าหนดเป็นเมืองน่าอยู่ 
น่าเที่ยว เงียบสงบ เหมาะสมกับการพักผ่อน และการเรียนรู้วิถีชีวิตริมโขงร่วม และเชื่อมโยงกับประเทศลาว ส่งผลให้คนใน
ชุมชนต่ืนตัวและน าเสนอชุมชนในรูปแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างย่ังยืน ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 
อย่างไรก็ตามชุมชนประมงเชียงคาน เริ่มเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวน้ี จึงปรับรูปแบบการท าประมงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว
เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนที่จะส่งผลต่อการสร้างงานสร้าง
อาชีพ และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน (ส านักงานพ้ืนที่พิเศษ 5, 2563) โดยการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนจ าเป็นต้องอาศัย
กระบวนการประเมินศักยภาพในมิติ ด้านต่างๆ อาทิ สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว สิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านการท่องเท่ียว กิจกรรมด้านการท่องเท่ียว และการตลาดการท่องเท่ียว เป็นต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมของชุมชนใน
การให้บริการด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้มาเยือน รวมทั้งเพ่ือก าหนดทิศทางทางในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
ให้สอดคล้องกับบริบทด้านต่างๆ โดยอาศัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน (นิตติยา ทองเสนอ, 2560) ดังน้ัน การศึกษาครั้งน้ี 
จึงมีความส าคัญที่จะสามารถส่งเสริมและก าหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนประมงเชียงคาน ผ่านการบูรณาการอย่างมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและย่ังยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชนประมงเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
 2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชนประมง
เชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
  
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
   ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัยการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชนประมงเชียงคาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนประมงเชียงคานผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการ
วิจัยดังน้ี 
 1. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐบาล หน่วยงานภาคเอกชน และตัวแทนผู้น าชุมชนในพ้ืนที่
ชุมชนประมงเชียงคาน ประกอบด้วย 1) ส านักงานพ้ืนที่พิเศษ 5 (อพท.5) 2) ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย                       
3) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานเลย 4) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 5) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย 6) ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 7) ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 8) ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 
10) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย 11) ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงคาน 12) สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดเลย 13) 
สภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจังหวัดเลย 14) ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว 15) ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม 16) ผู้น าชุมชน
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง หน่วยงานละ 2 คน และตัวแทนผู้น าชุมชน จ านวน 10 คน 
รวมทั้งสิ้น 40 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือให้ได้ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่สามารถให้
ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน  
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ชุมชนประมงเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
  2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
  2.2 การประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชนประมงเชียงคาน 
   2.2.1 การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  
   2.2.2 การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
   2.2.3 ศักยภาพด้านบุคลากรและองค์กรชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียว 
   2.2.4 ท าเลที่ต้ังและการเข้าถึง 
   2.2.5 สิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- ต าแหน่งหน้าท่ี 

การประเมินศักยภาพ 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนประมงเชียงคาน 

- การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

- การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 

- ศักยภาพด้านบุคลากรและองค์กรชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียว 

- ท าเลที่ต้ังและการเข้าถึง 

- สิ่งอ านวยความสะดวก 

- การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือการท่องเท่ียว 
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   2.2.6 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือการท่องเท่ียว 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้เชียวชาญ จ านวน 3 คน ท าการทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content of Validity)ด้วยวิธีการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Indexes of objective congruence = IOC) โดยจะ
เลือกใช้ข้อค าถามที่มีช่วงคะแนนที่ 0.66 ข้ึนไป และท าการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ได้แก้ไข
จากการตรวจสอบความเที่ยงตรงgชิงเน้ือหา ไปทดสอบความเชื่อมั่นกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
กับชุมชนประมงเชียงคาน ซึ่งผู้วิจัยก าหนดพ้ืนที่ คือ ชุมชนประมงกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ
เครื่องมือวิจัยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน
ประมงเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล
แบบ On-site Survey  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าที ( t–test)  F–test  
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชนประมงเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
 
ตารางที่ 1: แสดงภาพรวมของการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชนประมงเชียงคาน 
 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 3.58 0.81 มาก 
2. การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 4.04 1.00 มาก 
3. ศักยภาพด้านบุคลากรและองค์กรชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียว 3.62 0.77 มาก 
4. ท าเลที่ต้ังและการเข้าถึง 4.04 0.61 มาก 
5. สิ่งอ านวยความสะดวก 3.81 0.72 มาก 
6. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือการท่องเท่ียว 3.31 1.01 ปานกลาง 

รวม 3.73 0.82 มาก 
 
 ภาพรวมของการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชนประมงเชียงคาน พบว่า ในภาพรวมพบว่า 
ชุมชนประมงเชียงคาน มีศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชนในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ชุมชนมี
มีศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ โดยด้านมีค่าเฉลี่ยมากกว่ารายการอื่นๆ  ดังน้ี ด้าน
ท าเลที่ต้ังและการเข้าถึง ด้านจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านศักยภาพด้าน
บุคลากรและองค์กรชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียว และด้านจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  ส่วนด้านที่อยู่ในระดับปาน
กลางคือ ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือการท่องเท่ียว  
 
ตาราง 2: แสดงการประเมิน ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. มีจุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ หรือความงามท่ีดึงดูดใจนักท่องเท่ียว 4.50 0.57 มากท่ีสุด 
2. มีการฟ้ืนฟู/บ ารุงรักษาทรัพยากรอย่างต่อเน่ือง 4.00 0.81 มาก 
3. มีการใช้พลังงานทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ 4.00 0.81 มาก 
4. มีวิถีการผลิตที่พ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน 3.50 0.57 มาก 
5. ลักษณะธรรมชาติเอ้ือต่อการจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติหรือกิจกรรมการเรียนรู้ 3.00 0.81 ปานกลาง 
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6. มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรที่มีอยู่และมีการใช้อย่างย่ังยืน 2.50 1.29 น้อย 
รวม 3.58 0.81 มาก 

 
   การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ พบว่า ระดับมากที่สุด 1 รายการ ระดับมาก 3 รายการ 
ระดับปานกลาง 1 รายการ และระดับน้อย 1 รายการ โดย 1 รายการแรกมีค่าเฉลี่ยมากกว่ารายการอื่นๆ คือ มีจุดเด่นด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือความงามที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว รองลงมา มี 3 รายการที่มีค่าคะแนนเท่ากัน คือ มีการฟ้ืนฟู/
บ ารุงรักษาทรัพยากรอย่างต่อเน่ืองมีการใช้พลังงานทดแทนทรัพยากรธรรมชาติมีวิถีการผลิตที่พ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติและมี
การใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืนรองลงมาอีก 1 รายการ คือ ลักษณะธรรมชาติเอ้ือต่อการจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือกิจกรรม
การเรียนรู้รายการที่น้อยกว่ารายการอื่นๆ คือ รายการที่ 6 มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรที่มีอยู่และมีการใช้อย่างย่ังยืน
และค่าเฉลี่ยรวมทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก 
 
ตาราง 3: แสดงการประเมิน ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. มีจุดเด่นด้านวัฒนธรรม หรือความงามท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว  4.75 0.50 มากท่ีสุด 
2. มีการถ่ายทอดเรื่องราววัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถ่ินให้กับ

เยาวชน 
4.50 0.57 มากท่ีสุด 

3. สมาชิกในชุมชนให้ความส าคัญและคุณค่ากับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 4.00 1.15 มาก 
4. มีการฟ้ืนฟู/บ ารุงรักษาวัฒนธรรม/โบราณสถาน/โบราณวัตถุอย่างต่อเน่ือง 4.00 0.81 มาก 
5. มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน 3.75 1.50 มาก 
6. มีการรวบรวมความรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ 3.25 1.50 ปานกลาง 

รวม 4.04 1.00 มาก 
  การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พบว่า มีระดับมากที่สุด 2 รายการ ระดับมาก 4 รายการ 
และระดับปานกลาง 1 รายการ โดย 2 รายการแรกมีค่าเฉลี่ยมากกว่ารายการอื่นๆ คือ มีจุดเด่นด้านวัฒนธรรม หรือความงาม
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมีการถ่ายทอดเรื่องราววัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถ่ินให้กับเยาวชนรองลงมามีค่าคะแนน
เท่ากัน 3 รายการ คือ สมาชิกในชุมชนให้ความส าคัญและคุณค่ากับภูมิปัญญาท้องถ่ินมีการฟ้ืนฟู/บ ารุงรักษาวัฒนธรรม/
โบราณสถาน/โบราณวัตถุอย่างต่อเน่ืองทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินรายการที่น้อยกว่ารายการอื่นๆ 
คือรายการที่ 6 มีการรวบรวมความรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบและค่าเฉลี่ยรวมทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก 
 
ตาราง 4: แสดงการประเมิน ด้านศักยภาพด้านบุคลากรและองค์กรชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียว 

ศักยภาพด้านบุคลากรและองค์กรชุมชนเพื่อการทอ่งเทีย่ว ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. ชาวบ้าน เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ มีโอกาสและมีส่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็น/ท างานในการพัฒนาชุมชน 
4.00 0.81 มาก 

2. มีการติดตามประเมินผลเชิงรุก และมีรายงานด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การท่องเท่ียว และสิทธิมนุษยชน เผยแพร่สู่สาธารณะ 

3.75 0.95 มาก 

3. มีการจัดสรรเงินทุนให้แก่กระบวนการบรรเทาปัญหา ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียว และมีด าเนินกระบวนการดังกล่าวอย่าง ต่อเน่ือง 

3.75 0.95 มาก 

4.  มีระบบและมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น 
มีเจ้าหน้าท่ีดูแล มีระบบเตือนภัย 

3.75 0.50 มาก 

5.  มีปราชญ์หรือผู้มคีวามรู้ทักษะที่หลากหลาย 3.50 1.29 มาก 
6.  การก าหนดแบ่งหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวชัดเจน 3.50 1.00 มาก 
7.  มีคณะกรรมการบริหารจัดการท่องเท่ียวชุมชนของตนเอง 3.50 0.57 มาก 
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8.  ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มที่มีคุณภาพ สะท้อนคุณคา่และอัตลักษณ์  3.50 0.57 มาก 
9. ชุมชนมีการรวมกลุ่มการท างานที่หลากหลาย พร้อมทั้งมกีิจกรรมต่อเน่ือง 3.50 0.57 มาก 
10. ชุมชนมีการวางแผนการจัดการแหล่งท่องเท่ียว และทรัพยากรเพ่ือการ

ท่องเท่ียวในแต่ละปี และในระยะยาว 
3.50 0.57 มาก 

รวม 3.62 0.77 มาก 
 
  ศักยภาพด้านบุคลากรและองค์กรชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียว พบว่า ทุกรายการมีค่าคะแนนอยู่ในระดับมาเท่ากัน 
คือ ชาวบ้าน เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ มีโอกาสและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น/ท างานในการพัฒนาชุมชน มีการ
ติดตามประเมินผลเชิงรุก และมีรายงานด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว แล ะสิทธิมนุษยชน 
เผยแพร่สู่สาธารณะมีการจัดสรรเงินทุนให้แก่กระบวนการบรรเทาปัญหา ผลกระทบจากการท่องเที่ยว และมีด าเนิน
กระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเ น่ืองมีระบบและมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น                       
มีเจ้าหน้าที่ดูแล มีระบบเตือนภัย มีปราชญ์หรือผู้มีความรู้ทักษะที่หลากหลาย การก าหนดแบ่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวชัดเจนมีคณะกรรมการบริหารจัดการท่องเท่ียวชุมชนของตนเองผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มที่มีคุณภาพ สะท้อน
คุณค่าและอัตลักษณ์ชุมชนมีการรวมกลุ่มการท างานที่หลากหลาย พร้อมทั้งมีกิจกรรมต่อเน่ืองชุมชนมีการวางแผนการจัดการ
แหล่งท่องเท่ียว ทรัพยากรเพ่ือการท่องเท่ียวในแต่ละปี และในระยะยาวและค่าเฉลี่ยรวมทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก 
 
ตาราง 5: แสดงการประเมิน ด้านท าเลที่ต้ังและการเข้าถึง 

ท าเลที่ต้ังและการเขา้ถึง ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. มีข้อมูล หรือป้ายบอกทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 4.50 1.00 มากท่ีสุด 
2. อยู่ในเส้นทางท่องเท่ียวสายหลัก หรือสามารถเชื่อมโยงกบัเส้นทางท่องเท่ียว

หลักได้ไม่ไกล 
4.25 0.50 มากท่ีสุด 

3. ความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเท่ียว /นันทนาการอื่นๆ หรือเชื่อมโยงกับ
เส้นทางท่องเท่ียวหลัก 

4.00 0.00 มาก 

4. สะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว /บริเวณเขตบริการ 4.00 0.00 มาก 
5. การให้บริการยานพาหนะเพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 3.75 1.25 มาก 
6. ชุมชนมีความโดดเด่นที่แตกต่างจากสถานที่อื่น ๆ ในเส้นทาง 3.75 0.95 มาก 

รวม 4.04 0.61 มาก 
  
  ท าเลที่ต้ังและการเข้าถึง พบว่า มีระดับมากที่สุด 2 รายการ และมีระดับมาก 4 รายการ โดย 2 รายการแรกมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่ารายการอื่นๆ คือ มีข้อมูล หรือป้ายบอกทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวสายหลัก หรือ
สามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางท่องเท่ียวหลักได้ไม่ไกล รองลงมามี 4 รายการที่มีค่าคะแนนเท่ากัน คือ ความเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยว /นันทนาการอื่นๆ หรือเชื่อมโยงกับเส้นทางท่องเที่ยวหลักสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว /บริเวณเขตบริการ 
การให้บริการยานพาหนะเพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวชุมชนมีความโดดเด่นที่แตกต่างจากสถานที่อื่น ๆ ในเส้นทางและค่าเฉลี่ย
รวมทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก  
 
ตาราง 6: แสดงการประเมิน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

สิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. สิ่งอ านวยความสะดวกด้านที่พัก  4.25 0.50 มากท่ีสุด 
2. สิ่งอ านวยความสะดวกด้านพ้ืนที่จอดรถ (แต่ละแหล่งท่องเท่ียว) 4.25 0.50 มากท่ีสุด 
3. สิ่งอ านวยความสะดวกด้านร้านอาหาร 4.25 0.50 มากท่ีสุด 
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4. ความพร้อมในการบริการทางการท่องเท่ียวของภาคเอกชน เช่น ท่ีพัก 
ร้านอาหาร ของที่ระลึก บริษัทน าเที่ยว ฯลฯ 

4.00 0.81 มาก 

5. สิ่งอ านวยความสะดวกด้านห้องน้ า (แต่ละแหล่งท่องเท่ียว) 3.75 0.50 มาก 
6. ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ การสื่อสาร 

สัญญาณ Wi-Fi ระบบน้ า ระบบไฟฟ้า การสุขาภิบาล ถนนหนทาง 
สาธารณสุข 

3.50 1.00 มาก 

7. การให้บริการจากศูนย์บริการนักท่องเท่ียว (แต่ละแหล่งท่องเท่ียว) 3.25 1.50 ปานกลาง 
8. มีศูนย์บริการที่ให้ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวและความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว 3.25 0.50 ปานกลาง 

รวม 3.81 0.72 มาก 
 
  สิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า มีระดับมากที่สุด 3 รายการ ระดับมาก 3 รายการ และระดับปานกลาง 2 
รายการ โดย 3 รายการแรกมีค่าเฉลี่ยมากกว่ารายการอื่นๆ คือ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านที่พักสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
พ้ืนที่จอดรถ (แต่ละแหล่งท่องเท่ียว)สิ่งอ านวยความสะดวกด้านร้านอาหาร รองลงมามีค่าคะแนนเท่ากัน 3 รายการ คือ ความ
พร้อมในการบริการทางการท่องเที่ยวของภาคเอกชน เช่น ที่พัก ร้านอาหาร ของที่ระลึก บริษัทน าเที่ยว ฯลฯ อ านวยความ
สะดวกด้านห้องน้ า (แต่ละแหล่งท่องเท่ียว) ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ การสื่อสาร สัญญาณ Wi-
Fi ระบบน้ า ระบบไฟฟ้า การสุขาภิบาล ถนนหนทาง สาธารณสุขรายการที่น้อยกว่ารายการอื่นๆ คือรายการที่ 7 และ 8 การ
ให้บริการจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (แต่ละแหล่งท่องเที่ยว) มีศูนย์บริการที่ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ ยวและความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียวและค่าเฉลี่ยรวมทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก  
 
ตาราง 7: แสดงการประเมิน ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือการท่องเท่ียว 

การประชาสัมพันธ์และการสือ่สารทางการตลาดเพือ่การท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. การน าเสนอภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ 3.50 1.29 มาก 
2. ข้อความการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสื่อ ออกไปอย่าง

ตรงไปตรงมาท้ังในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการบริการ 
3.50 1.29 มาก 

3. การเก็บข้อมูลนักท่องเท่ียวในพ้ืนที่ 3.25 1.70 ปานกลาง 
4. มีการสื่อสารถึงข้อควรปฏิบัติส าหรับนักท่องเท่ียวที่มาเยือนชุมชน 3.25 0.95 ปานกลาง 
5. การใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการส่งเสริมการท่องเท่ียว 3.25 0.95 ปานกลาง 
6. การวางแผนเพ่ือเข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเท่ียวกับหน่วยงานต่างๆ  3.25 0.95 ปานกลาง 
7. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายนักท่องเท่ียวที่ชุมชนต้องการ 3.25 0.50 ปานกลาง 
8. มีการประชาสัมพันธ์พ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง 3.25 0.50 ปานกลาง 

รวม 3.31 1.01 ปานกลาง 
  การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือการท่องเท่ียว พบว่า ระดับมาก 2 รายการ และระดับปาน
กลาง 6 รายการ โดย 2 รายการแรกมีค่าเฉลี่ยมากกว่ารายการอื่นๆ คือ การน าเสนอภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ข้อความการส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวสื่อ ออกไปอย่างตรงไปตรงมาท้ังในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการบริการ รองลงมามี 6 
รายการที่มีค่าคะแนนเท่ากัน คือ การเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่มีการสื่อสารถึงข้อควรปฏิบัติส าหรับนักท่องเที่ยวที่มา
เยือนชุมชนการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวการวางแผนเพ่ือเข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกับหน่วยงาน
ต่างๆการก าหนดกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่ชุมชนต้องการมีการประชาสัมพันธ์พ้ืนที่อย่างต่อเน่ืองและค่าเฉลี่ยรวมทุก
ประเด็นอยู่ในระดับปานกลาง  
 2. ผลการศึกษาความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชนประมง
เชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า จากการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชนประมงเชียงคาน 
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลต่างกัน โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่า Independent – Sample 
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T – test การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 ตัวแปลที่เป็นอิสระต่อกัน และ ANOVA เป็นการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่
ด้วยวิธี Scheffe เพ่ือเปรียบเทียบว่าคู่ใดมีความแตกต่างกัน ดังน้ี 
  2.1 ด้านเพศ พบว่า เพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชน
ประมงเชียงคานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.2 ด้านอายุ พบว่า อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชน
ประมงเชียงคาน ด้านท าเลที่ต้ังและการเข้าถึง และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
  2.3 ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประเมินศักยภาพการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนประมงเชียงคาน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
  2.4 ด้านต าแหน่งหน้าท่ี พบว่า ต าแหน่งหน้าท่ีต่างกันความคิดเห็นต่อการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวชุมชนประมงเชียงคาน ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชา ติ และการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่พบว่า มีจุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
ความงามที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือมีการฟ้ืนฟู/บ ารุงรักษาทรัพยากรอย่างต่อเน่ือง  มีการใช้
พลังงานทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ มีวิถีการผลิตที่พ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน  ลักษณะ
ธรรมชาติเอื้อต่อการจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว และ มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ทรัพยากรที่มีอยู่และมีการใช้อย่างย่ังยืนดังน้ันจะเห็นว่าพ้ืนที่ชุมชนประมงเชียงคานมีความหลากหลายทางทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เน่ืองจากชุมชนต้ังอยู่ริมแม่น้ าโขงจึงท าให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม และคนในชุมชนยังคงใช้ประโยชน์
จากแม่น้ าโขงทั้งทางด้านประเพณีวัฒนธรรม การประกอบอาชีพ วิถีชีวิตต่างๆ ล้วนเก่ียวข้องกับแม่น้ าโขง อีกท้ังยังมีการปรับ
ใช้กับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวผ่านมิติการพัฒนาอย่างเป็นระบบและย่ังยืน ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ (2560) 
ท าการศึกษาเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระบุว่า การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และย่ังยืน มีประเด็นย่อย ประกอบด้วย ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีการออกแบบกิจกรรมท่องเท่ียวที่ค านึงถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน และการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การจัดการขยะชุมชน/ แหล่งท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรน้ าและน้ าเสีย การจัดการด้านเสียงรบกวน การจัดการ
ด้านพลังงาน และการจัดการกิจกรรมการท่องเท่ียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2. ผลการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือการท่องเท่ียว ที่พบว่า การน าเสนอภาพลักษณ์ของพ้ืนที่  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือข้อความการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวสื่อ ออกไปอย่างตรงไปตรงมา
ทั้งในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการบริการ การเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีการสื่อสารถึงข้อควรปฏิบัติส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนชุมชน การใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยว การวางแผนเพ่ือเข้าร่วมงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวกับหน่วยงานต่างๆ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่ชุมชนต้องการ และมีการประชาสัมพันธ์พ้ืนที่อย่าง
ต่อเน่ืองจะเห็นได้ว่าชุมชนประมงเชียงคานมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ที่สามารถน ามาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
เพ่ือดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากข้ึน โดยเน้นการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของ
นักท่องเท่ียวในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ ศิวธิดา ภูมิวรมุนี และคณะ (2562) ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการตลาด
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ระบุว่า การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องส่งเสริมด้านการตลาดท่องเที่ยว 
โดยส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวจะให้ความส าคัญในด้านการจัดกิจกรรม มหกรรม เทศกาลและงานประเพณี ซึ่งชุมชนต้องส่งเสริม
และด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นการกระตุ้นเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในชุมชนมากข้ึน ใช้กลยุทธ์การตลาด
เชิงรุกในการส่งเสริมการตลาดเพ่ือเข้าถึงตัวบุคคลผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ นอกจากน้ีควรมีสื่อสิ่งพิมพ์ ข้อมูลการท่องเที่ยว
แจกฟรีในจุดบริการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว ที่พักแรม ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก 
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 3. ผลการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชนประมงเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่
พบว่า ความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนประมงเชียงคาน คือ 
เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประเมินศักยภาพ ไม่แตกต่างกัน และอายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ต่างกั น มีความ
คิดเห็นต่อการประเมินศักยภาพในด้านท าเลที่ต้ังและการเข้าถึง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะเห็นได้ว่า ประเด็นด้านอายุ ด้าน
การศึกษา และด้านต าแหน่งหน้าที่  เป็นประเด็นส าคัญในการประเมินศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
เน่ืองจากหากมีอายุ หรือการศึกษา หรือต าแหน่งหน้าท่ีแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นค่อนข้างแตกต่างกันในมิติด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และการการบริหารจัดการทรัพยากรด้ านการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ปุณยวีร์ วิเศษสุนทรสก และคณะ (2563) ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จังวัดนครราชสีมา ระบุว่า การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังวัดนครราชสีมา จ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานท้องถ่ิน และตัวแทนจากคนในชุมชน 
โดยในแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในมิติต่างๆ   อาทิ ระดับการศึกษาและต าแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นในการประเมินศักยภาพต่างกันในด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านที่พักแรม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านองค์กรชุมชน ด้าน
การจัดการ ด้านการเรียนรู้ และด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 

 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ชุมชนประมงเชียงคานควรปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติ สร้างความโดดเด่นเพ่ือดึงดูดใจนักท่องเท่ียว รวมถึงสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความย่ังยืน  
  1.2 มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือการท่องเท่ียว โดยเน้นการน าเสนอภาพลักษณ์
ของชุมชนผ่านการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ เพ่ือดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาผลกระทบจากการท่องเท่ียวทั้งในแง่ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดข้ึนกับชุมชน
ประมงเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
  2.2 ควรมีการศึกษาการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดจนสร้างความย่ังยืนให้กับชุมชน 
  2.3 ควรมีการศึกษาและเพ่ิมช่องทางด้านการประชาสัมพันธ์พ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการรับรู้ของ
นักท่องเท่ียวและผู้มาเยือน 
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กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า  
ในยุค Covid-19 กรณีศึกษาร้าน ซูโค่ยข้าวมันไก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

DIGITAL MARKETING STRATEGY AFFECTING TO CUSTOMER SATISFACTION AND 
CUSTOMER LOYALITY IN THE COVID-19 ERA.  

: THE CASE OF SUKOI’S HAINANESE CHICKEN RICE AT UTTRADIT 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า และเพ่ือวิเคราะห์รูปแบบ
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าร้าน ซูโค่ยข้าวมันไก่ ในยุคโควิด – 19 เป็นการวิจัย
เชิงปริมาณโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้คนที่เคยใช้บริการ สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตามความสะดวก จ านวน 388 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

 ผลการศึกษา พบว่า  
 1. ลูกค้ามีความพึงพอใจและความภักดีอยู่ระดับมาก ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านการให้บริการ คุณภาพอาหาร

และคุณค่าที่ได้รับ ส าหรับความภักดีท าให้ลูกค้าการบอกต่อหรือชื่นชมร้านให้กับผู้อื่นผ่านช่องทางหรือสื่อดิจิทัล ซึ่งจะท าให้
เกิดลูกค้าใหม่และส่งผลให้ร้านสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน  

 2. ผลการวิเคราะห์รูปแบบกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแสดงให้เห็นว่า การใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลส่งผลต่อความพึง
พอใจและความภักดีของลูกค้า และระดับความพึงพอใจของลูกค้าส่งผลต่อการก่อให้เกิดความภักดีของลูกค้า นอกจากน้ันผล
การวิเคราะห์ยืนยันว่ากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลมีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อความภักดีของลูกค้าผ่าน  ตัวแปรความพึงพอใจของ
ลูกค้า 

 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล / ความพึงพอใจ / ความภักดีของลูกค้า 
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ABSTRACT 

 
 The purposes of this quantitative research were to study the levels of customer satisfactions and 

loyalty and to analyze the patterns of digital marketing strategies of customer satisfactions and loyalty of 
Sukoi’ s Hainanese chicken rice in the COVID -  19 era.  The convenient sample included 388 customers.  
Questionnaire was used and analyzed by percentage, mean, standard deviation, and Structural Equation 
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Model (SEM).The findings showed that the levels of customer satisfactions and customer loyalty were high 
in terms of services, food quality, and received value.  The customers passed on their loyalty to many 
people by digital channels.  That brought more business and new customers. For analyzing the patterns of 
digital marketing strategy, it was found that the digital marketing strategy affecting both customer 
satisfactions and loyalty. In addition, the results confirmed that the digital marketing strategy was indirectly 
related to customer loyalty and satisfactions.  
 
Keywords: Digital Marketing Strategy; Customer Satisfaction; Customer Loyalty 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันเกิดวิกฤตเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ (โควิด 2019) ระลอกแรกส่งผลให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงร้อย
ละ 1 จากไตรมาสที่ 3 ในปี พ.ศ. 2562 และมีแนวโน้มลดลงในปี พ.ศ. 2563 (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2563) กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในวงกว้าง อาทิ มาตรการ
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ และการรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) เป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการรับมือกับการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะ โรคติดต่อ จะไม่ติดต่อ ถ้าเราไม่ติดต่อกัน ซึ่งประเทศไทยได้รณรงค์เรื่องเหล่าน้ีอย่าง
จริงจัง รัฐบาลเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันดูแลตัวเอง ด้วยการพ านักอยู่ที่บ้าน งดการเดินทางเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะจาก กทม. 
ไปต่างจังหวัด งดสังสรรค์ หรือทานอาหารนอกบ้าน ขอให้ซื้อกลับบ้าน หรือให้ส่งที่บ้าน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19  อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชนร่วมมือกับภาครัฐ จัดรูปแบบการท างานที่บ้าน 
มาตรการปิดสถานเสี่ยง ร่วมกับลดกิจกรรมรวมตัว มีมาตรการองค์กร ล็อกดาวน์เฉพาะจุด (กรมควบคุมโรค, ออนไลน์)  ทั้งน้ี 
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อระบบตลาดท้องถ่ินแบบเก่า โดยเฉพาะตลาดสด ตลาดนัด 
ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อย อย่างไรก็ตามเพ่ือความอยู่รอดในยุค New Normal มีความจ าเป็นที่ผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการรายย่อย จะต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงปรับตัวและปรับรูปแบบการตลาดให้เหมาะสม นอกจากน้ี
อินเทอร์เน็ต คือตัวขับเคลื่อนทางธุรกิจที่ส าคัญ แน่นอนว่าการซื้อขายทางออนไลน์ย่อมได้ผลที่ดีกว่าการท าแบบออฟไลน์ 
เพราะพฤติกรรมของผู้คนที่จ าเป็นต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเลือกซื้อสินค้าหรืออาหารผ่านทาง
ระบบออนไลน์มากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารที่มีการบริการส่งถึงบ้าน เริ่มเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็วเป็นอย่างมาก 
(มูลนิธิชีวิตไทย, ออนไลน์) เหตุการณ์ข้างต้นส่งผลต่อการด าเนินงานธุรกิจร้าน ซูโค่ย ข้าวมันไก่ เป็นอย่างมาก เน่ืองจากในช่วง
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้ผู้บริโภคลดลงส่งผลให้ยอดขายลดลงถึงร้อยละ 70 จากยอดขายปกติ สาเหตุ
เพราะผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังสถานที่แออัด และระบบระบายอากาศที่เป็นระบบปิด ท าให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ
อาหารผ่านระบบออนไลน์มากข้ึน จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภาพภายนอกองค์กรน้ันส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจ (Tushman & Romanelli, 1985) เมื่อธุรกิจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ สิ่งที่ธุรกิจต้องปฏิบัติ คือ การปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเพ่ือความอยู่รอด (Greenwood & 
Hinings, 1996) 

ปัจจุบันถือเป็นยุคดิจิทัล เน่ืองจากผลการส ารวจพบว่าคนไทยเพ่ิมข้ึนแค่ไม่ถึงสองแสนคน หรือ 0.3% เท่าน้ัน แต่ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่เพ่ิมข้ึนกว่า 1 ล้านคน ส าหรับผู้ใช้โซเชียลมีเดียหน้าใหม่น่ีเพ่ิมข้ึนถึง 2.3 ล้านคน สูงกว่าคนไทยที่เกิดใหม่
กว่า 16 เท่า จากประเด็นยุคดิจิทัลส่งผลต่อกิจกรรมอีคอมเมิร์ซ คนไทยมีการค้นหาสินค้าและบริการที่จะซื้อทางออนไลน์ มาก
ถึง 90% อีกทั้งยังมีการซื้อทางออนไลน์มากถึง 82% (Kemp, 2020) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่
ได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โดยตรง ถึงแม้ว่าข้อมูลน้ันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลจากเจ้าของสินค้าผลิตภัณฑ์ อาจจะเป็นเพียงแค่
ตัวแทนหรือผู้มีประสบการณ์จากการได้ครอบครอง ทดลองใช้สินค้าเหล่าน้ันหรือโฆษณาบนทีวีโลกออนไลน์ ผู้บริโภคมีความ
เชื่อข้อมูลจากเพ่ือนร่วมงาน คนใกล้ชิดสนิทสนม การรีวิวหรือบอกเล่าผ่านหน้าเว็บไซต์ คอมเม้นท์บนเฟสบุ๊ค และแหล่งข้อมูล
บนอินเทอร์เน็ต เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เป็นจ านวนมากในแต่ละวันเพียงแค่ได้รับรู้ถึงข้อมูลเหล่าน้ัน แต่อาจไม่มีเวลา
ศึกษาข้อมูลที่ได้รับหรือพิจารณาไตร่ตรองด้วยเวลายาวนาน เพราะโลกของการซื้อขายในโลกออนไลน์เป็นไปอย่างรวดเร็วและ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ดังน้ันการเข้าถึงของการตลาดจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง 
(Kotler, 2012) 
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การตลาดดิจิทัล เป็นการด าเนินการทางการตลาดที่น าเอาเทคโนโลยีมาช่วยท ากิจกรรมการตลาด เพ่ือตอบสนอง
ความจ าเป็นและความต้องการให้กับลูกค้า ดังน้ันกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลจึงเป็นวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินธุรกิจที่ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องสภาพแวดล้อมทางการตลาดในยุดดิจิทัล โดยใช้เครื่องมือทางการตลาดด้วย
เทคโนโลยีที่สามารถสื่อสารที่ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง โดยการให้ข้อมูลข่า วสารส าคัญและเป็น
ประโยชน์ การใช้สื่อบุคคลที่มีอิทธิพลเข้ามาช่วยกระตุ้นความต้องการให้กับลูกค้า รวมไปถึงมีระบบการบริหารจัดการปัญหา
และข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งจะน าไปสู่ผลการด าเนินงานทางการตลาดได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ียัง
ตอบสนองความต้องการและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและองค์กร การใช้การสื่อสารออนไลน์เพ่ือรับฟังข้อมูลจาก
ลูกค้าให้ลดต้นทุนการด าเนินงาน สร้างประสบการณ์ด้านดิจิทัลแบบตัวต่อตัว สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับตราสินค้า การ
สร้างเน้ือหาทางการตลาด ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลดความซับซ้อนและง่ายต่อการวัดและประเมิน
ความส าเร็จของธุรกิจ (Chaffey, 2013) โดยเพจ ซูโค่ย ข้าวมันไก่ เป็นเพจแสดงรายละเอียดของสินค้า อาทิ ราคาสินค้า เมนู
สินค้า โปรโมชั่นและกิจกรรมในแต่ละเดือน และช่องทางการติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความ
สะดวกและรับรู้เก่ียวกับตราสินค้า อีกท้ังยังเป็นช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่หรือการตลาดดิจิทัลให้กับร้าน ซูโค่ย ข้าวมันไก่ 
เพ่ือเพ่ิมยอดขายและสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคซึ่งอาจส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในสถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคต  

ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า ในยุค Covid-
19 กรณีศึกษาร้าน ซูโค่ยข้าวมันไก่ จังหวัดอุตรดิตถ์” เพ่ือน าผลการวิจัยครั้งน้ีไปวางแผนและพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
ส าหรับผู้ประกอบการร้านข้าวมันไก่ น าข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการขยายกิจการและปรับปรุงพัฒนาการสินค้าและ
บริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าต่อร้าน ซูโค่ยข้าวมันไก่เพ่ิมข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าร้าน ซูโค่ยข้าวมันไก่ ในยุคโควิด – 19 
 2.  เพ่ือศึกษารูปแบบกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าร้าน ซูโค่ยข้าวมัน
ไก่ ในยุคโควิด – 19 
  
สมมติฐานการวิจัย 
 1. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า ร้าน ซูโค่ย ข้าวมันไก่ จังหวัดอุตรดิตถ์  

 2 ความพึงพอใจของลูกค้าส่งผลต่อการก่อให้เกิดความภักดีของลูกค้า ร้าน ซูโค่ย ข้าวมันไก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  3. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลมีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อความภักดีของลูกค้าผ่านตัวแปรความพึงพอใจของลูกค้าร้าน 
ซูโค่ย ข้าวมันไก่ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

    ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1  กรอบแนวคิดการวิจัยกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า ในยุค Covid-19           
                กรณีศึกษาร้าน ซูโค่ย ข้าวมันไก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า ในยุค Covid-19          
กรณีศึกษาร้าน ซูโค่ย ข้าวมันไก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ลูกค้าที่เคยมาใช้บริการร้านซูโค่ยข้าวมันไก่ 
ที่ต้ังอยู่ศูนย์การค้าศรีพงษ์ปาร์ค เน่ืองจากไม่ทราบขนาดของประชากร จึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง Hair, J.et al (2010) โดยใช้โปรแกรมค านวณกลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูป ผู้วิจัยก าหนดค่าขนาดอิทธิพลใน
ระดับปานกลางมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.30 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 ค่าอ านาจการทดสอบ (power of test) 
เท่ากับ 0.80 และค่าองศาอิสระค านวณได้จากสูตร df = (NI(NI+1)/2) - NP ค่าองศาอิสระของโมเดลอิสระ เท่ากับ 
(12(12+1)/2) - 58 = 20  ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 342 ซึ่งสอดคล้องกับสูตรของ Cochran (1963) ที่ก าหนดระดับความ
เชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเท่ากับร้อยละ 95 ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 คน เน่ืองจากทางผู้ วิจัยเก็บ
แบบสอบถามได้ทั้งหมด 388 คน ดังน้ันผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 388 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบบ
สะดวกสบาย (Convenience หรือ Accidental Sampling)  
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างข้ึน
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) ในการ
เก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1  เป็นค าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
ลักษณะของค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิด ที่ใช้มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal)  

𝐻1 

ความภักดีของลูกค้า 
พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of mouth communications) 
ความต้ังใจที่จะซื้อ (Purchase intention) 
ความอ่อนไหวต่อปัจจัยราคา (Price sensitivity) 
พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining behavior) 

ความพึงพอใจของลูกค้า 
ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectations)  
คุณภาพในสายตาของผู้บริโภค (Perceived Quality)  
คุณค่าหรือความนิยมในสายตาของผู้บริโภค (Perceived Value) 

 

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 
การสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค (Aware) 
การท าให้ลูกค้าสนใจหรือชอบในตัวสินค้า (Appeal) 
การสร้างช่องทางให้ผู้บริโภคได้สอบถามข้อมูล (Ask) 
การเข้าถึงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Act) 
การท าให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าซ ้าหรือ 
การบอกต่อของผู้ซื้อสินค้า (Advocate) 
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 ส่วนที่ 2  กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลมี 5 ด้านคือ การสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค (Aware) การท าให้ลูกค้าสนใจ
หรือชอบในตัวสินค้า (Appeal) การสร้างช่องทางให้ผู้บริโภคได้สอบถามข้อมูล (Ask) การเข้าถึงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
(Act) และการท าให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าซ้ าหรือการบอกต่อของผู้ซื้อสินค้า (Advocate) ลักษณะของค าถามเป็นค าถามแบบ
ปลายปิด แบ่งเป็น 5 ระดับ รูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)  

 ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจของลูกค้า มี 3 องค์ประกอบคือ ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectations) 
คุณภาพในสายตาของผู้บริโภค (Perceived Quality) และคุณค่าหรือความนิยมในสายตาของผู้บริโภค แบ่งเป็น 5 ระดับ ใน
รูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 

 ส่วนที่ 4 ความภักดีของลูกค้ามี 4 องค์ประกอบ คือ พฤติกรรมการบอกต่อ ความต้ังใจที่จะซื้อ ความอ่อนไหว
ต่อปัจจัยราคา และพฤติกรรมการร้องเรียน แบ่งเป็น 5 ระดับ ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     ในการศึกษาครั้งน้ีมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
     3.1 จัดท าเครื่องมือส าหรับการวิจัย 

      3.2 ปรับปรุงและทดสอบคุณภาพของเครื่องมือส าหรับการวิจัยและทดสอบความเที่ยงตรงโดยน าแบบสอบถาม
ที่สร้างข้ึนไปหาความเที่ยงตรงของเน้ือหา โดยได้รับการแก้ไขและตรวจทานจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ประกอบการ โดยการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC= 0.7-1.00) เพ่ือปรับปรุงหรือตัดทิ้งข้อค าถาม 
      3.3 น าไปทดลองใช้กับลูกค้าที่ใช้บริการร้านข้าวมันไก่ที่ห้างสรรพสินค้าที่อยู่นอกเขตจังหวัดอุตรดิตถ์จ านวน 
30 คน เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบวัด (Reliability) หากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) มากกว่า 0.7 ถือได้ว่า
แบบสอบถามฉบับน้ีมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจากการวัดเครื่องมือการวิจัยน้ีได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha) เท่ากับ 0.988 เป็นค่าท่ียอมรับได้ จึงน าแบบสอบถามใช้ในงานวิจัยต่อไป 
      3.4 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากลูกค้าท่ีใช้บริการร้าน ซูโค่ยข้าวมันไก่ ที่ศูนย์การค้าศรีพงษ์ปาร์ค จังหวัด
อุตรดิตถ์ ทั้งหมด 388 คน  
      3.5 ตรวจและจัดท าข้อมูล เพ่ือน าไปวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย สุดท้ายจัดท ารายงานการวิจัย 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  คณะผู้ วิจัยใช้สถิติ 2 ประเภทในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 
statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  4.1 สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการบรรยายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือพิจารณาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
ตามบริบทที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.)  

  4.2 สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: 
SEM) เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย การสร้างแบบจ าลองสมการโครงสร้างเป็นประโยชน์อย่างย่ิงส าหรับกระบวนการของการ
สร้างหรือพัฒนาทฤษฎี และได้กลายเป็นประหน่ึงของมาตรฐานในการวิจัย (Hair et al., 2012) ซึ่งการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้างเป็นเทคนิคการวิเคราะห์สมมติฐานระหว่างตัวแปรแฝง ( latent variable) หลายๆ ปัจจัยพร้อมกัน หรือวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรรุ่นที่สอง (Second-generation) ที่นิยมใช้ในการวิจัยตลาด (Chin et al., 1996) ซอฟท์แวร์ที่ใช้
วิเคราะห์เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งกลุ่มที่ใช้ความแปรปรวนร่วมเป็นฐาน (Covariance-Based SEM: CB-SEM) การ
วิเคราะห์โดยการท า Covariance Matrix ของแบบจ าลองที่สร้างข้ึนและข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด ขณะที่
วิเคราะห์ข้อมูลน้ันก็ด าเนินการค านวณค่าสถิติทุกตัวในเวลาเดียวกัน เป้าหมายส าคัญ คือ การยืนยันทฤษฎี  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าร้าน ซูโค่ย ข้าวมันไก่ ณ ศูนย์การค้าศรีพงษ์ปาร์ค จังหวัด
อุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่เป็นหญิง นักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีอายุระหว่าง 15 - 24 ปี โดยมีความคิดเห็น
ด้วยต่อกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลระดับมาก (X̅= 3.85) แสดงว่าลูกค้ารู้จักร้าน ซูโค่ย ข้าวมันไก่ ผ่านกลยุทธ์การตลาดระดับมาก 
อาทิเช่น กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลสามารถสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคได้ดี รวมถึงกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลสามารถท าให้ลูกค้า
สนใจ ผ่านช่องทางสื่อดิจิทัล ซึ่งท าให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อหรือมาใช้บริการซ้ าอีกครั้งในภายหน้า 
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2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า (CSA) และค่าเฉลี่ยความภักดีของลูกค้า (CLY) อยู่ระดับมาก  แสดงว่า
ลูกค้ามีความพึงพอใจกับการให้บริการของร้าน ในด้านการให้บริการ คุณภาพอาหารและคุณค่าในการซื้อสินค้า อยู่ในระดับดี
มาก ซึ่งทางร้าน ซูโค่ย ข้าวมันไก่ จะคงความสะอาด การบริการ และคุณภาพอาหาร รวมถึงการพัฒนาและแก้ไขข้อผิดพลาด 
เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจมากย่ิงข้ึน ซึ่งจะท าให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ าและบอกต่อบุคคลอื่นมากข้ึน ซึ่งความภักดีของลูกค้า
น้ัน ท าให้เกิดการบอกต่อหรือชื่นชมร้านให้กับผู้อื่นผ่านช่องทางหรือสื่อดิจิทัล ซึ่งจะท าให้เกิดลูกค้าใหม่ ส่งผลให้ร้านสร้าง
รายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ผลวิเคราะห์ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างของตัวแปรสังเกตได้ (N=388) 
 

ตัวแปรสังเกต ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ระดับ S.D. ความเบ ้ ความโด่ง 
การสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค Aware 3.60 ค่อนข้างมาก 0.96 -0.55 -0.32 
การท าให้ลูกค้าสนใจหรือชอบในตัวสินค้า Appeal 3.65 ค่อนข้างมาก 1.00 -0.77 0.24 
การสร้างช่องทางให้ผู้บรโิภคได้สอบถามข้อมูล Ask 3.43 ค่อนข้างมาก 1.11 -0.51 -0.63 
การเข้าถึงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค Act 4.30 มาก 0.69 -0.93 0.45 
การท าให้ผู้บรโิภคซื้อสินค้าซ้ า Advocate 4.28 มาก 0.71 -0.80 -0.54 

ความพึงพอใจของลูกค้า CSA 4.21 มาก 0.64 -0.67 0.15 
ความภักดีของลูกค้า CLY 3.93 มาก 0.72 -0.44 -0.34 

 
ผลทดสอบ พบว่า สนับสนุนทั้ง 3 สมมติฐาน รายละเอียดดังน้ี  
สมมติฐานที่ 1 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า ร้าน ซูโค่ย ข้าวมันไก่ จังหวัด

อุตรดิตถ์ ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลส่งผลต่อความพึงพอใจ ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง = .63 ค่า t = 11.94 
และมีค่า p = .001 และกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง = .65 ค่า t = 12.23 
และมีค่า p = .001 แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า ร้าน ซูโค่ย ข้าว
มันไก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ สรุปได้ว่าสนับสนุนสมมติฐานที่ต้ังไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลวิเคราะห์ภาพที่ 2 

สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของลูกค้าส่งผลต่อการก่อให้เกิดความภักดีของลูกค้า ร้าน ซูโค่ย ข้าวมันไก่ จังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง = .34 ค่า t = 7.43 และมีค่า p = .001 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของลูกค้าส่งผล
ต่อการก่อให้เกิดความภักดีของลูกค้า ร้าน ซูโค่ย ข้าวมันไก่ จังหวัดอุตรดิตถ์  สรุปได้ว่าสนับสนุนสมมติฐานที่ต้ังไว้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ผลวิเคราะห์ภาพที่ 2 

 

 
ภาพที ่2  โมเดลกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในยุค Covid-19  
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สมมติฐานที่ 3 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลมีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อความภักดีของลูกค้าผ่านตัวแปรความพึงพอใจ
ของลูกค้าร้าน ซูโค่ย ข้าวมันไก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ การตรวจสอบรูปแบบตัวแปรส่งผ่าน คณะผู้วิจัยด าเนินการการตรวจสอบ
รูปแบบตัวแปรสื่อกลาง (Mediator variable) ตามกระบวนการของ Baron และ Kenny (1986) 4 ข้ันตอน 1 วิเคราะห์ด้วย
สถิติการถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ระหว่างกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลกับความพึงพอใจ (ค่าสัมประสิทธ์ิ
เส้นทาง =  0.60 p=.001) 2. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลกับความภักดี (ค่าสัมประสิทธ์ิ 
เส้นทาง=0.82 p=.001) 3. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความภักดี (ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง =  0.66 
p=.001) ส าหรับข้ันตอนสุดท้ายวิเคราะห์ด้วยสถิติการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยกลยุทธ์การตลาด
ดิจิทัลกับความพึงพอใจร่วมกันท านายความภักดี (ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง =0.26 p= 0.001) ผลการวิเคราะห์พบว่าทุกการ
ทดสอบมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบน าค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางของข้ันตอนที่ 1 คือ .60 เปรียบเทียบกับ 
ข้ันตอนสุดท้าย คือ .26 พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าวลดลง ดังน้ันจากการตรวจสอบข้างต้นสรุปได้ว่าตัวแปรสื่อกลางใน
การศึกษาน้ีคือ Partial mediator 

 ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีผลทางตรงต่อความภักดีของลูกค้าท่ีแข็งแกร่งมากกว่าปัจจัย
อื่น ๆ คือ กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (.626) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะที่กลยุทธ์การตลาด
ดิจิทัลมีผลต่อความภักดีของลูกค้าท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยศึกษาผ่านความพึงพอใจ จากผลการวิเคราะห์ในแบบจ าลองเชงิ
โครงสร้าง แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจเป็นตัวแปรส่งผ่านที่มีอิทธิพล สรุปได้ว่าสนับสนุนสมมติฐานที่ต้ังไว้ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
 
ตารางที่ 2  ค่าอิทธิพลรวม (Total effect) ค่าอิทธิพลทางตรง (Direct effect) ค่าอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect)  

  ของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่มีผลต่อความภักดี 
 

ตัวแปร ความพึงพอใจ ความภักดี 
 Direct 

Effect 
Indirect 
Effect 

Total 
Effect 

Direct 
Effect 

Indirect 
Effect 

Total 
Effect 

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล .626*  .626* .625* .211* .863* 
ความพึงพอใจ    .337*  . 337* 

 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของลูกค้าและค่าเฉลี่ยความภักดีของลูกค้าอยู่ในระดับมาก แสดงว่าลูกค้ามี
ความพึงพอใจและมีความภักดีมากต่อร้าน ซูโค่ย ข้าวมันไก่ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเกิดความพึงพอใจเกิดจากลูกค้าได้รับการบริการ
ที่ดี รสชาติอาหารอร่อยและปริมาณเหมาะสม จึงท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมาซื้อซ้ า บอกต่อบุคคลใกล้ชิดให้มาใช้
บริการ สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2538) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นระดับความรู้สึกของลูกค้าที่มี
ผลจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือการท างานของผลิตภัณฑ์กับการคาดหวังของลูกค้า 
ฉะน้ันสิ่งส าคัญที่ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จก็คือการเสนอบริการที่มีผลประโยชน์สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า
ผู้ใช้บริการโดยยึดหลักการสร้างความพึงพอใจรวมส าหรับลูกค้า และโอลิเวอร์ (Oliver,1999) อธิบายไว้ว่า ความจงรักภักดี 
เป็นข้อผูกมัดอย่างลึกซึ้งที่จะท าการซื้อซ้ าหรือให้การอุปถัมภ์สินค้าหรือบริการที่พึงพอใจอย่างสม่ าเสมอในอนาคต   
 2. ผลการศึกษารูปแบบกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าร้าน ซูโค่ยข้าวมัน
ไก่ ในยุคโควิด – 19 ที่พบว่า ตัวแปรกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค การท าให้ผู้บริโภคสนใจในตัว
สินค้า การสร้างช่องทางให้กับผู้บริโภคได้สอบถามข้อมูล การเข้าถึงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และการท าให้ผู้บริโภคกลับมา
ซื้อซ้ าหรือบอกต่อ ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้าส่งผลต่อการก่อให้เกิดความ
ภักดีของลูกค้า อีกกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลมีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อความภักดีของลูกค้าผ่านตัวแปรความพึงพอใจของลูกค้า 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุพจน์ กุลาตี มนตรี วีรยางกู และ ศิรวิทย์ ศิริรักษ์ (2563) ศึกษาเรื่องปัจจัยการตลาดดิจิทัลที่
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มีอิทธิพลต่อการสร้างความพึงพอใจและความภักดีแก่ลูกค้าในธุรกิจโรงแรมกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน ผลการศึกษา
พบว่า การตลาดดิจิทัล สื่อเชิงเน้ือหา และการสร้างคุณค่าท่ีรับรู้มีอิทธิพลทางตรงและการอ้อมต่อการสร้างความพึงพอใจและ
ความภักดีให้แก่ลูกค้า อาจเน่ืองจากปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเสมือนจริงบนโลกออนไลน์ อีกทั้ง
มาตรการป้องกันโควิด – 19 ที่ต้อง Work From Home และการรับประทานอาหารที่ร้านบางพ้ืนที่ไม่ได้บางพ้ืนที่ก็มีเงื่อนไข
ข้อจ ากัด  ปัจจัยเหล่าส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคใช้ช่องทางออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ันการสื่อสารต่างๆ ที่
ผ่านการตลาดดิจิทัลจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1 ผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบด้านการตลาด ร้าน ซูโค่ย ข้าวมันไก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ควรเพ่ิมกิจกรรมที่
มุ่งเน้นการสร้างความภักดีของลูกค้า พยายามท าให้ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีเพ่ือจะท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น มีการนึกถึง และมี
การใช้บริการหรือซื้อซ้ าต่อเน่ือง เช่น การสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ นอกจากจะ
สามารถดึงดูดลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจ แล้ว ยังได้ลูกค้าใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนจากการแนะน าหรือบอกต่อของลูกค้าเดิมของธุรกิจ โดย
อาจจัดกิจกรรมเพ่ือให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับแบรนด์สินค้า เพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกว่าใกล้ชิดกับเรา อาจให้เขียนความรู้สึกของลูกค้าเมื่อ
เข้ามาใช้บริการในร้าน แล้วถ่ายรูปลูกค้าข้ึนไว้บนเว็บไซต์ หรือติดไว้บนบอร์ด เพ่ือให้ลูกค้าคนอื่นๆ ได้เห็น และสุดท้ายการใช้ 
Loyalty Program จัดเงื่อนไขที่คัดกรองลูกค้าเพ่ือเข้าโปรแกรมไม่เหมือนกัน ซึ่งลูกค้าท่ีเข้าร่วมโปรแกรมเหล่าน้ีก็จะได้รับสิทธิ
พิเศษมากกว่าลูกค้าท่ัวไป เช่น เครื่องด่ืมฟรี หรือรับส่วนลดสิทธิพิเศษมากกว่า เป็นต้น หรือบัตรสมาชิกสะสมแต้ม ก็ถือว่าเป็น
การท า Loyalty Program เช่นเดียวกัน 

  1.2 ผู้ประกอบการธุรกิจร้าน ซูโค่ย ข้าวมันไก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ในปัจจุบัน จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล                   
ที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปหันมาใช้อินเตอร์เน็ตหรือสื่อดิจิทัลเป็นจ านวน
มาก   ในทุกเพศทุกวัย ดังน้ันการสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ได้แก่ การสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค การท าให้ผู้บริโภคสนใจ
ในตัวสินค้า การสร้างช่องทางให้กับผู้บริโภคได้สอบถามข้อมูล การเข้าถึงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และการท าให้ผู้บริโภค
กลับมาซื้อซ้ าหรือบอกต่อ ผ่านช่องทางสื่อดิจิทัลจะสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้รวดเร็วและสะดวกต่อลูกค้าและผู้ประกอบการ
มากย่ิงข้ึน ก่อให้เกิดความความพึงพอใจของลูกค้าจะน าไปสู่ความภักดีของลูกค้า ซึ่งความภักดีจะท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ
ซ้ า จากลูกค้ากลายเป็นลูกค้าประจ า ดังน้ันการตลาดดิจิทัลจึงเป็นทางรอดของธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างย่ิง  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในลักษณะการตรวจสอบไขว้ความถูกต้องของ โมเดล (Crows 
Validation) โดยใช้โมเดลทางเลือก โดยน าตัวแปร การยอมรับการใช้เทคโนโลยีขององค์กร (Technology Acceptance 
Model: TAM) เพ่ือสามารถสร้างความเข้าใจถึงวิธีการอธิบายการยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ และเพ่ือให้สามารถอธิบาย
เหตุผลในการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี ซึ่งการยอมรับเทคโนโลยีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน และยังรวมไปถึงความรวดเร็วและความถูกต้องที่ท าให้งานมีประสิทธิภาพ ในการวิจัยในอนาคตจึงควรเพ่ิมการ
ยอมรับเทคโนโลยีเข้าสู่แบบจ าลอง เพราะการตลาดดิจิทัลเป็นการตลาดที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ทางการตลาด 
  2.2 ระยะเวลาในการใช้สื่อดิจิทัล ในการวิจัยครั้งน้ีไม่ได้น ามาเป็นส่วนหน่ึงของตัวแปร ดังน้ันควรเพ่ิมเป็นตัว
แปรต้นในแบบจ าลอง เพราะปัจจุบันผู้ใช้สื่อดิจิทัลต่าง ๆ มีความถ่ีและระยะเวลาการใช้ในแต่ละวันเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง  
ดังน้ันระยะเวลาการใช้สื่อดิจิทัลสมควร ที่จะน าไปศึกษาในอนาคต เน่ืองจากเมื่อไหร่ก็ตามหากผู้ประกอบการมีระยะเวลาใน
การการตลาดดิจิทัลที่เพ่ิมข้ึน ก็สามารถที่จะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการตอบค าถาม เสนอขาย 
หรือให้บริการต่างๆ ปัจจัยเหล่าน้ีก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ 
  2.3  ควรมีการศึกษา โมเดลสมการเชิงโครงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความ
ภักดีของลูกค้าอีกครั้งเพ่ือเปรียบเทียบขนาดอิทธิพลรวมถึงระดับการรับรู้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล หลังเหตุการณ์การแพร่
ระบาดระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เป็นอย่างไร 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาอิทธิพลของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบทางการเงินและการ
บัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 2) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จ านวน 116 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  

 ผลการวิจัย พบว่า อิทธิพลของการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบทางด้านการเงินและการบัญชี ทุกด้าน ได้แก่ 
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและ
ประเมินผล ด้านการรับเงิน ด้านการจ่ายเงิน ด้านการบริหารเงินทดรองราชการ ด้านการบันทึกบัญชี มีผลกระทบต่อกันและ
สามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ค าส าคัญ: การควบคุมภายใน; การตรวจสอบภายใน; การตรวจสอบทางการเงิน; ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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ABSTRACT 

 
 This research aims to study on the influence of internal control and financial and accounting 

audit on the performance of the financial and accounting officers of the Permanent Secretary for Ministry 
of Agriculture and Cooperatives.  The population of this research were 141 financial and accounting officers 
under the Permanent Secretary for Ministry of Agriculture and Cooperatives in all levels while there were 
116 of them as the samples.  The quantitative data was collected by using the rating scale questionnaire. 
The statistical data were analyzed by using percentage, descriptive statistics, arithmetic mean, and standard 
deviation.  Moreover, the data were also analyzed by using Multiple Regression Analysis with all factors in 
the equation. The results showed that the influence of internal control and audit on all aspects of financial 
and accounting including the control environment, risk assessment, control activities, information and 
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communication, money, payment, government advance management, accounting records, follow-up, and 
assessment affected and predicted the potential and performance of the financial and accounting officers 
of the Permanent Secretary for Ministry of Agriculture and Cooperatives with the statistical significance at 
0.05. 
 
Keywords: Internal control; Internal audit; Financial audit; Performance 

 
บทน า 
 รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้ส่วนราชการทุกแห่ง มีการก ากับดูแลตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การปฏิรูประบบราชการเพ่ือปรับเปลี่ยนระบบบริหารภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิของงานโดยให้ความส าคัญกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าดังน้ันบทบาทของการตรวจสอบภายในจึงมีความส าคัญและเป็นหัวใจของทุกองค์กร คือการที่สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน ในทุกระดับของ
หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายภายใต้การบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่มี ประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีกระบวนการก ากับดูแลที่ดี เพ่ือเสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับส่วนราชการ การพัฒนาบทบาท
การตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่ จึงมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต โดยได้ขยายขอบเขตหน้าท่ีในการท างานภายในองค์กร
เพ่ิมมากข้ึน อันมีผลถึงความส าเร็จขององค์กรตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ และอีกบทบาทที่ส าคัญ คือบทบาทการเป็นที่ปรึกษา 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหาร ผู้รับตรวจให้มีความพึงพอใจเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ ปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ ค าแนะน า ค าปรึกษาไปใช้ประโยชน์เพ่ือการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายภายใต้การบริหารความเสี่ ยงที่เหมาะสม ระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและมีกระบวนการก าดูแลที่ดีสามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับองค์กรสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
บทบาทการบริหารงานภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธ์ิของงาน (กรมวิชาการ
เกษตร, 2560)  
 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบการควบคุมภายในโดยจัดให้มีการ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี โดยมีส านักตรวจสอบภายในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทาน และเมื่อได้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แล้วยังพบปัญหาของการปฏิบัติงานในด้านการเงินและการบัญชีซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมาย อนุมัติและค าสั่งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ได้แก่ การจัดท ารายงานลูกหน้ีเงินทดรองราชการและ
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ยังไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการก าหนด ข้อมูลการรับเงินและการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังฯ 
ตามระเบียบและค าสั่งก าหนด เป็นต้น  จากปัญหาน้ันจึงส่งผลให้มีระบบการควบคุมภายในเกิดข้ึนเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ทางด้านการเงินและการบัญชีของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม  
 จากข้อมูลข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาว่า การควบคุมภายในและการตรวจสอบทางการเงินการ
บัญชีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่ 
อย่างไร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน และการ
ตรวจสอบทางการเงินและบัญชี ในด้านการเงินและการบัญชี ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากย่ิงข้ึน เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดแก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแนว
ทางการก าหนดระบบควบคุมภายในให้สอดคล้องกับการเพ่ิมคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี รวมทั้งเพ่ิมมูลค่า
ให้กับแผนยุทธศาสตร์แผนควบคุมภายใน แผนจัดการเรียนรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดีย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจยั 
       1. เพ่ือศึกษาการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบทางการเงินและการบัญชี ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
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       2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
       3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการควบคุมภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการตรวจสอบทางการเงินและการบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. อิทธิพลของการควบคุมภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีด้านการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 2. อิทธิพลของการควบคุมภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีด้านคุณภาพ            
ของงานในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 3. อิทธิพลของการควบคุมภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีด้านความทัน
ต่อเวลาในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 4. อิทธิพลของการตรวจสอบทางการเงินและการบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชีด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 5. อิทธิพลของการตรวจสอบทางการเงินและการบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชีด้านคุณภาพของรายงานทางการเงิน ในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 6. อิทธิพลของการตรวจสอบทางการเงินและการบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชีด้านความทันต่อเวลา ในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

     
                                                       

                                               
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยอิทธิพลของการตรวจสอบทางการเงินและการบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
           ของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

การควบคุมภายใน 
1.  ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม 
2.  ด้านการประเมินความเสี่ยง 
3.  ด้านกิจกรรมการควบคุม 
4.  ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.  ด้านการติดตามและประเมินผล 

 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

1. ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

2. ด้านคุณภาพของรายงานทางการเงิน       
3. ด้านความทันต่อเวลา 
 

การตรวจสอบทางการเงินและการบัญช ี
1.  ด้านการรับเงิน 
2.  ด้านการจ่ายเงิน 
3.  ด้านการบริหารเงินทดรองราชการ 
4.  ด้านการบันทึกบัญชี 

ตัวแปรต้น          
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องอิทธิพลของการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบทางการเงินและการบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพ                
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรการศึกษาครั้งน้ีได้แก่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 91 ส านัก/กอง แผนภูมิโครงสร้างอัตราก าลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ในส่วนกลาง                  
มีจ านวน 56 ราย และส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (76 จังหวัด) จ านวน 85 ราย รวมทั้งสิ้น 141 ราย โดยการใช้สูตร
ท่าโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973)  จ านวน 104 ตัวอย่าง (จ านวนแบบสอบถามท่ีจัดเก็บได้จ านวน 116 ราย) 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 5 ตอน ดังน้ี  

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 5 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถาม
แบบปลายปิดเลือกค าตอบได้เพียงค าตอบเดียว (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  ประสบการณ์การ
ท างาน 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สภาพแวดล้อมของการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้าน
การติดตามและประเมินผล แบบมาตรส่วนประกอบค่า (Rating Scale) แบบ 5 ส าหรับเกณฑ์การแปรค่าเฉลี่ยได้ก าหนด
น้ าหนักคะแนนในการแบ่งช่วงชั้น 5 ระดับเท่า ๆ กัน ดังน้ี (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550, หน้า 150) น้ าหนักคะแนน 4.21-5.00 
ระดับความส าคัญมากที่สุด, 3.41–4.20 ระดับความส าคัญมาก, 2.61–3.40 ระดับความส าคัญปานกลาง, 1.81–2.60 ระดับ
ความส าคัญน้อยและ1.00–1.80 ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบทางการเงินบัญชีประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการรับเงิน ด้านการจ่ายเงิน ด้านการบริหารเงินทดรองราชการ และด้านการบันทึกบัญชี แบบมาตรส่วนประกอบค่า 
(Rating Scale) แบบ 5 ระดับ  

  ตอนที่ 4 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินบัญชี
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยประสิทธิภาพ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านคุณภาพของรายงานทางการเงิน และด้านความทันต่อเวลา แบบมาตรส่วนประกอบค่า (Rating Scale) 
แบบ 5 ระดับ 

  ตอนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเปิด 
 3. การทดสอบและการประเมินคุณภาพเคร่ืองมือ 

 3.1 การทดสอบเครื่องมือ เมื่อผู้วิจัยออกแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วได้ท าการทดสอบความน่าเชื่อถือเพ่ือ
ทดสอบตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้จัดท าข้ึน ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านตรวจ  เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ความชัดเจน 
ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความสอดคล้องด้วยดัชนี ซึ่งการการทดสอบวัดค่าความเที่ยงตรงของเน้ือหาข้อ
ค าถาม มีคะแนนต้ังแต่ 0.5-1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 

 3.2 น าแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจากประชากรอื่นที่มีคุณลักษณะคล้ายกับประชากรที่ศึกษา 
จ านวน 30 ชุด เพ่ือทดสอบว่าค าถามแต่ละข้อในแบบสอบถามสามารถสื่อความหมายได้ตรงกับที่ผู้วิจัยก าหนดหรือไม่ จึงน ามา
ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการหาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่าประสิทธ์ิสัมพันธ์
แอลฟา โดยจะต้องได้ค่าความเชื่อมั่น 0.7 ข้ึนไปจึงจะถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ ส าหรับแบบสอบถามท่ีใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ีเมื่อน ามาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น ได้ค่าเท่ากับ 0.939-0.948 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นสูง จึงน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง  

 3.3 น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือท าการวิจัยต่อไป 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวมรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้วแจก
ให้กับเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามในลักษณะของ
แบบฟอร์มออนไลน์ ให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีส่งแบบสอบถามออนไลน์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  และแอปพลิเคชันไลน์ 
พร้อมทั้งเขียนอธิบายชี้แจ้งเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องศึกษาให้กลุ่มตัวอย่างทราบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเต็มใจให้
ความร่วมมือซึ่งแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้ทั้งสิ้น จ านวน 116 แบบสอบถาม 
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 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังน้ี คือ 
  5.1 สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
   5.1.1 หาค่าร้อยละและแจกแจงความถ่ี ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นค าถาม
เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบค าถาม  
   5.1.2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับความ
คิดเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายใน ข้อมูลตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการตรวจสอบทางการเงินและบัญชี และข้อมูลตอนที่ 4 
เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   
  5.2 สถิติเชิงอนุมาน 
   5.2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกันเอง โดยค่าการยอมรับ “Tolerance” ต้องมีค่า
มากกว่า 0.1 และ VIF ต้องไม่เกิน 10 จึงจะถือว่าไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์ 
   5.2.2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ หรือ ค่า R ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามว่ามี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยค่า R จะมีค่าอยู่ช่วงระหว่าง -1 ถึง 1 ซึ่งถ้าค่า R เข้าใกล้ 1 หมายความว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์
กันอย่างมากในทิศทางเดียวกัน 
   5.2.3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของการควบคุมภายใน 
ที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และวิเคราะห์
อิทธิพลของของการตรวจสอบทางการเงินและการบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุป
ได้ว่าความคิดเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของเจ้าหน้าท่ีในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.27 (SD = 0.598) เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงล าดับของค่าเฉลี่ย พบว่า มากท่ีสุด คือ ด้านการประเมิน
ความเสี่ยง รองลงมา คือ ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม และการติดตาม
และประเมินผลมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
 2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบทางการเงินและการบัญชีของส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สรุปได้ว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบทางการเงินและการบัญชีของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีใน
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51 (SD = 0.612) เมื่อพิจารณารายด้าน
โดยเรียงล าดับของค่าเฉลี่ย พบว่า มากที่สุด คือ ด้านการบริหารเงินทดรองราชการ รองลงมา คือด้านการบันทึกบัญชี 
รองลงมา คือด้านการจ่ายเงิน และด้านการรับเงินมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 3. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ใน
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 (SD = 0.578) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับของค่าเฉลี่ย พบว่า มากที่สุด คือ ด้านคุณภาพของรายงานทางการเงิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.68 (SD = 0.573) รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 (SD = 0.555) 
และ น้อยที่สุดคือ ความทันต่อเวลา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 (SD = 0.605) ตามล าดับ 
 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการควบคุมภายใน ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 และบัญชีในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
 

การควบคุมภายใน 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 0.323 2.227 0.028* 
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง              -0.387 -2.493 0.014* 
3. ด้านกิจกรรมการควบคุม 0.429 1.980 0.050* 
4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 0.399 2.099 0.038* 
5. ด้านการติดตามและประเมินผล                                 -0.087                  -0.641             0.523 

ค่าส าคัญทางสถิติ : n = 116 , R = 0.703 , R2 = 0.495 , F = 21.538 , Sig = 0.000 *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณเท่ากับ 0.703 โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับได้มากถึงร้อยละ 49.5 ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน  คือ การควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการ
ควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิ นและบัญชี ในส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนการควบคุมภายในด้านการติดตามและประเมินผล ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงิน
และบัญชี ในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการควบคุมภายใน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
 การเงินและบัญชีในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านคุณภาพของรายงานทางการเงิน 
 

การควบคุมภายใน 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม               0.099    0.773        0.441 
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง -0.158   -1.004        0.318 
3. ด้านกิจกรรมการควบคุม  0.394 2.006    0.047* 
4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  0.320 1.858   0.066 
5. ด้านการติดตามและประเมินผล              -0.103 -0.812   0.418 

ค่าส าคัญทางสถิติ : n = 116 , R = 0.671 , R2 = 0.451 , F = 18.047 ,Sig = 0.000 *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณเท่ากับ 0.671 โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีด้านคุณภาพของรายงานทางการเงินได้ ร้อยละ 45.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ 
การควบคุมภายในด้านกิจกรรมการควบคุม ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ใน
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านคุณของรายงานทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการ
ควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการ
ติดตามและประเมินผลไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่การเงินและบัญชีในส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านคุณภาพของรายงานทางการเงิน 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการควบคุมภายใน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
 การเงินและบัญชีในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านความทันต่อเวลา 
 

การควบคุมภายใน 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 0.275 2.083 0.040* 
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง           -0.401    -2.480 0.015* 
3. ด้านกิจกรรมการควบคุม 0.085 0.422        0.674 
4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 0.623 3.514        0.010* 
5. ด้านการติดตามและประเมินผล           -0.028    -0.213 0.831 

ค่าส าคัญทางสถิติ : n = 116 , R = 0.691 , R2 = 0.478 , F = 20.135 , Sig = 0.000 *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณเท่ากับ 0.691 โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีด้านความทันต่อเวลาได้ร้อยละ 47.8 ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ การควบคุม
ภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านความทันต่อ
เวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการควบคุมภายในด้านกิจกรรมการควบคุม การติดตามและประเมินผล             
ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด้านความทันต่อเวลา  
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการตรวจสอบทางการเงินและการบัญชี มีผลต่อประสิทธิภาพ 
 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการปฏิบัติงาน 
 ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 

การตรวจสอบทางการเงินและการบญัช ี
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

1. ด้านการรับเงิน -0.113 -1.242 0.217 
2. ด้านการจ่ายเงิน 0.313 3.401  0.001* 
3. ด้านการบริหารเงินทดรองราชการ 0.042 0.616 0.539 
4. ด้านการบันทึกบัญชี 0.528 6.148  0.000* 

ค่าส าคัญทางสถิติ : n = 116 , R = 0.788 , R2 = 0.621 , F = 45.453 , Sig = 0.000 *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณเท่ากับ 0.788 โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับได้มากถึงร้อยละ 62.1 ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน คือ การตรวจสอบทางการเงินและการบัญชีด้านการจ่ายเงิน ด้านการบันทึกบัญชี ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการตรวจสอบทางการเงินและการบัญชีด้านการ
รับเงิน ด้านการบริหารเงินทดรองราชการ ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีใน
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการตรวจสอบทางการเงินและการบัญชี มผีลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน 

 

การตรวจสอบทางการเงินและการบญัช ี
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

1. ด้านการรับเงิน -0.002    -0.015 0.988 
2. ด้านการจ่ายเงิน 0.270 2.334  0.021* 
3. ด้านการบริหารเงินทดรองราชการ 0.223 2.883  0.005* 
4. ด้านการบันทึกบัญชี 0.391 4.178  0.000* 

ค่าส าคัญทางสถิติ : n = 116 , R = 0.762 , R2 = 0.581 , F = 38.415 , Sig = 0.000 *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณเท่ากับ 0.762 โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ด้านคุณภาพของรายงานทางการเงิน ได้มากถึงร้อยละ 58.1 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน คือ การตรวจสอบทางการเงินและการบัญชีด้านการจ่ายเงิน ด้านการบริหารเงินทดรองราชการ ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการตรวจสอบทางการการเงินและการบัญชีด้านการรับเงิน 
ด้านการบันทึกบัญชี ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีในส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ด้านคุณภาพของรายงานทางการเงิน  

 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการตรวจสอบทางการเงินและการบัญชี มผีลต่อประสิทธิภาพการ 
 ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านความทันต่อเวลา 
 

การตรวจสอบทางการเงินและการบญัช ี
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

1. ด้านการรับเงิน 0.094 1.521 0.131 
2. ด้านการจ่ายเงิน 0.095 3.561  0.001* 
3. ด้านการบริหารเงินทดรองราชการ 0.070 1.122 0.264 
4. ด้านการบันทึกบัญชี 0.089 3.988  0.000* 

ค่าส าคัญทางสถิติ : n = 116 , R = 0.813 , R2 = 0.661 , F = 53.992 , Sig = 0.000 *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
จากตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณเท่ากับ 0.813 โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีด้านความทันต่อเวลาได้มากถึงร้อยละ 66.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ การ
ตรวจสอบทางการเงินและการบัญชีด้านการจ่ายเงิน ด้านการบันทึกบัญชี ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี  ในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านความทันต่อเวลาคุณภาพของรายงานทางการ
เงิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการตรวจสอบทางการเงินและการบัญชีด้านการรับเงิน ด้านการบริหารเงินทด
รองราชการ ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีในส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ด้านความทันต่อเวลา  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบทางการเงินและการบัญชีที่ มีต่อประสิทธิภาพ                  
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้วิจัยขออภิปรายผลดังน้ี 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 1. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่าการควบคุมภายในมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
การเงินและบัญชีส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน่ืองจากเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานและเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารงาน เพ่ือให้
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ สามารถ
จัดท ารายงานการเงินให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ทันเวลา ด้านคุณภาพของรายงานทางการเงินที่มีความ
ครบถ้วน ลดข้อผิดพลาดหรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อมูลทางการบัญชีที่มีความเที่ยงธรรม ตรงตามความเป็นจริงและมีความ
ครบถ้วนถูกต้องตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธิดา เจริญผล (2562, หน้า 70)ได้ท าการศึกษา
เรื่องผลกระทบของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชีใน
อุตสาหกรรมการบริการเขตภาคกลาง เจ้าหน้าที่บัญชีมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน
โดยรวม ท้ัง 5 ด้าน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและ
การสื่อสารการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ หาซูรี โตะตาหยง (2561 ,) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการควบคุมภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีของมหาวิทยาลัย พบว่าการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยรามค าแหงทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
สภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านการติดตามและประเมินผล ด้านการประเมินความเสี่ยง และด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยรามค าแหง
ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านคุณภาพของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และด้านปริมาณงาน ทั้งน้ี
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยรามค าแหง น้ัน 
ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยคือ ด้านการติดตามและประเมินผลมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการควบคุม และด้านการ
ประเมินความเสี่ยง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
 2. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตรวจสอบทางการเงินและการบัญชีอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงล าดับของค่าเฉลี่ย พบว่า มากที่สุด คือ ด้านการบริหารเงินทดรองราชการ 
รองลงมา คือด้านการบันทึกบัญชี รองลงมา คือด้านการจ่ายเงิน และด้านการรับเงิน และจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
พบว่าการตรวจสอบทางการเงินและการบัญชีมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน่ืองจากการตรวจสอบทางการเงินและบัญชีมีความส าคัญในการช่วยลด
ข้อผิดพลาดการปฏิบัติงานในด้านการเงิน ทั้งด้านการบริหารเงินทดรองราชการ การบันทึกบัญชี การจ่ายเงิน การรับเงินเพ่ือ
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย อนุมัติและค าสั่ง คุณภาพรายงานทางการเงินครบถ้วนทันต่อเวลาซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรธิดา สีค า (2560,) ได้ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของกระบวนการตรวจสอบภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า 
กระบวนการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย้์แห่งประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนิดา โส
มะ และ  จีราภรณ์ พงศ์พันธ์ุพัฒนะ (2560,) ได้ท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การตรวจสอบภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พบว่า กลยุทธ์การตรวจสอบภายในด้านการวาง
แผนการปฏิบัติงานและกลยุทธ์การตรวจสอบภายในด้านการติดตามผล มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ดังน้ัน ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญ
กับกลยุทธ์การตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน และด้านการติดตามผล เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 

     1.1 หน่วยงานสามารถน าผลการศึกษาน้ีไปปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กร  
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

    1.2 หน่วยงานสามารถน าผลการศึกษาน้ีไปปรับใช้ในการวางแผนตรวจสอบทางการเงินและการบัญชี 
  1.3 หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบทางการเงินและบัญชีเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และทันต่อเวลา 
             1.4 หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีอย่างสม่ าเสมอ ทั้งด้านการบริหารเงินทดรองราชการ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชี 
เพ่ือการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนดมากย่ิงข้ึน  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
       2.1 ควรศึกษาการควบคุมภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในองค์กรภาครัฐอื่น หรือ
ธุรกิจอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพ่ือเปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
  2.2 ควรศึกษาการตรวจสอบภายในด้านอื่น ๆที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์กร
ภาครัฐอื่น หรือธุรกิจอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพ่ือเปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  
  2.3 ควรศึกษาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากแบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกรายบุคคล เป็นต้น ท าให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียด ครบถ้วน เจาะลึกหัวข้อเฉพาะที่มีความสนใจ เพ่ือท าให้เกิดเข้าใจ
ข้อมูลระหว่างกันได้ดีย่ิงข้ึน และก่อให้เกิดผลการวิจัยที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถืออย่างสูงสุด 
 
เอกสารอ้างอิง 
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2550). การวิเคราะห์สถิติ:สถิติส าหรับบริหารและวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
กรมวิชาการเกษตร. (2560). การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่. [Online]. Available:   

 http://www.doa.go.th/ 
พรธิดา สีค า (2560) . อิทธิพลของกระบวนการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อประสิทธิภาพการ 

 ด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. การค้นคว้าแบบอิสระบัญชีมหาบัณฑิต  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

รัชนิดา โสมะ และจีราภรณ์ พงศ์พันธ์ุพัฒนะ. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). กลยุทธ์การตรวจสอบภายในที่ส่งผลต่อ 
 ประสิทธิภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. วารสารมนุษยศาสตร์ 
 และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, 11(2), 162-173.  
สุธิดา เจริญผล. (2562). ผลกระทบของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 ของเจ้าหน้าที่บัญชีในอุตสาหกรรมการบริการเขตภาคกลาง. การค้นคว้าอิสระบัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม.  

หาซูรี โตะตาหยง. (2561). ผลกระทบของการควบคุมภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้าน 
 การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยรามค าแหง. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

225 
  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นการจัดการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2) เพ่ือสร้างแนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed  Method research)  ประชากรที่ใช้ คือ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ท่ีออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จ านวน 256 คน และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบูรณาการกับการท างาน อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น นักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลงาน  สหกิจศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถาน
ประกอบการยอดเย่ียม รวมทั้งสิ้น 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ 
คือ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงบรรยาย วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิง
เน้ือหา (Content Analysis) 

 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ระดับความคิดเห็นการจัดการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พบว่า                 

ในภาพรวมเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวางแผน เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการควบคุม
องค์กร ด้านการจัดองค์การ และด้านการชี้น า ตามล าดับ 

 2. แนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา พบว่า เ ริ่มต้นที่การ
วางแผนเป็นอันดับแรก แนวทางล าดับรองลงมาได้แก่ การส่งเสริมให้หลักสูตรและคณะเห็นความส าคัญของการปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาของนักศึกษา และสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของกระกรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
ค าส าคัญ: การจัดการ; เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ; สหกิจศึกษา 
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ABSTRACT 
 

 The research objectives are to 1) study the levels of opinions on the management of cooperative 
education among Uttaradit Rajabhat University students and 2) create a management approach to increase 
the efficiency of Uttaradit Rajabhat University student's cooperative education performance.  This research 
was the mixed method research.  The population was Uttaradit Rajabhat University students in the co-
operative education in the second semester of Academic Year 2020.  There were 256 students and 15 key 



 
 

226 
  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

informants including Vice Rector for Academic Affairs, Director of the Center for Educational Quality 
Development Integrated with Work, Committee of the Center for Educational Quality Development 
Integrated with Work, teacher advisors and students who received the award for outstanding cooperative 
education, excellent establishment executives.  The data collection methods were questionnaires and in-
depth interviews. The data were analyzed with descriptive statistics: percentage, mean, standard deviation, 
and content analysis.  The findings showed Uttaradit Rajabhat University students’  opinion agreement on 
the management of cooperative education (Mean of 4.04 and Standard Deviation of 0.834) followed by the 
organizational control and organizational guidance, respectively.  In addition, the management approaches 
to enhance students' co- operative performance were suggested to start with planning.  The next step was 
to encourage the curriculum and the faculty to recognize the importance of the student's cooperative 
education performance and encourage them to work in the cooperative education in accordance with the 
policy of higher education, science, research and innovation. 
 
Keywords: Management; Efficiency; Co-operative Education 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันประเทศไทย ก าลังประสบปัญหาการว่างงาน ทั้งน้ีนอกเหนือจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวที่ส่งผลต่อการ
ว่างงานแล้ว การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและของโลกอย่างรุนแรง และยังมีปัจจัยภายในจากตัวนักศึกษาท่ีจบใหม่ ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีเกิดจาก ไม่ศึกษาความ
ต้องการของตลาด เลือกเรียนกระแสนิยม เลือกงาน และองค์กรตามที่ตนต้องการมากข้ึน มีทักษะไม่ตรงกับต าแหน่งงานที่
สนใจ และขาดการเตรียมตัวที่ดี แนวทางในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีประสิทธิภาพในสาขาท่ีตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส าคัญที่สุดต้องเริ่ม
จากการย้อนกลับไปมองเรื่องของการศึกษาและแก้ปัญหาใหญ่ท่ีว่า จะท าอย่างไรให้บัณฑิตไทยไม่ตกงาน  
 เน่ืองด้วยสภาวการณ์การตกงานของบัณฑิตมีแนวโน้มที่จะสูงข้ึนเรื่อย ๆ ถ้าประเทศไทยไม่สามารถปรับตัวเรื่อง
การศึกษาได้ ก็อาจส่งผลต่อจ านวนบัณฑิตตกงานที่จะสะสมเพ่ิมมากข้ึนในระยะยาว ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัญหาการตกงานของ
บัณฑิตอาจเกิดจากเศรษฐกิจที่ถดถอย น ามาสู่การชะลอการลงทุน เมื่อไม่เกิดการลงทุนใหม่ การจ้างงานก็ลดลง หรืออาจเกิด
จากการเข้ามาของเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากธนาคารโลกที่กล่าวถึงแนวโน้มจ านวนเด็กตกงานในอีก 12 ปีข้างหน้า 
(พ.ศ.2573) ว่าจะสูงถึง 72% เพราะในอนาคตการท างานจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือหุ่นยนต์เอไอ และ
นอกจากน้ี ปัจจุบันเรายังเข้าสู่ยุคของการแข่งขันไร้พรมแดน ที่วัดระดับคนจากคุณภาพของคน ท าให้การจ้างงานน้อยลงกว่า
ในอดีตและมีการก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่สูงข้ึน ประเด็นบัณฑิตตกงานน้ียังถูกหยิบยกมาพูดถึงเป็นวงกว้างใน
สังคมออนไลน์ด้วย โดยมีการระบุว่า การที่เด็กจบใหม่มีอัตราการว่างงานที่สูงน้ันเป็นผลพวงจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ไม่รู้ว่า
ตัวเองชอบหรือถนัดอะไร เด็กเลือกงาน ต้องการท างานที่สบายแต่เงินเดือนสูง และนอกจากน้ียังขาดทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ขาดทักษะทางด้านภาษา ขาดประสบการณ์ในการท างาน มีความอดทนต่ ากว่าคนรุ่นก่อนๆ  
 ภาพรวมการจ้างงานในปี 2564 คาดว่าอัตราการว่างงานของแรงงานไทยยังคงสะสมอยู่ในระดับ 2.9 ล้านคน 
ปรับตัวลดลงเล็กน้อยตามทิศทางเศรษฐกิจที่จะฟ้ืนตัวมากข้ึน แต่จะเป็นลักษณะของการค่อย ๆ ปรับตัวดีข้ึนเน่ืองจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ยังคงมีอยู่ ส่งผลให้แรงงานไทยที่มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. แรงงานในตลาดแรงงานปัจจุบัน 2. แรงงานที่ตก
งาน และ 3. แรงงานใหม่ที่เตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสูง เน่ืองจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ต่างต้องเร่งปรับลดรายจ่ายลงเพ่ือประคองธุรกิจให้อยู่รอด (เว็บไซต์มติชนออนไลน์, 2564) 
 และเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันในตลาดแรงงานมีแนวโน้มค่อนข้างสูง ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของตลาดแรงงานได้เปลี่ยนแปลงไป ความรู้และทักษะที่สถานประกอบการต้องการ ได้แก่ ความคิด
สร้างสรรค์ การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ในการท างาน การพัฒนาตนเอง การตัดสินใจและการ
แก้ปัญหา มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารและการน าเสนอ ความสามารถในการรับรู้ ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ คุณธรรม
จริยธรรม และการเป็นผู้น า เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องมีในตัวบัณฑิต และสิ่งที่ท้าทายส าหรับบัณฑิตในปัจจุบัน คือ การได้มีโอกาสน า
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องค์ความรู้จากการศึกษาในชั้นเรียนมาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในการท างานจากสถานการณ์จริง เพ่ือให้เกิดทักษะ
วิชาชีพ และทักษะในการพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากทักษะด้านวิชาการจากสถานศึกษา ซึ่งทักษะเหล่าน้ีจะเรียนรู้และพัฒนา
ได้โดยเร็วเมื่อนักศึกษาได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ (เว็บไซต์ศูนย์สหกิจและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, 2563) 
 จากนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาในด้านต่าง ๆ ของภาครัฐท าให้สถาน
ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาแนวทางสหกิจศึกษา 
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตและต่อนักศึกษาเอง การจัดการเรียน
การสอนรูปแบบ สหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ เป็นการด าเนินงานในหลักสูตรที่มีเป้าหมายหลักในการผลิต
บัณฑิต เพ่ือเข้าสู่ภาครัฐและภาคเอกชน สหกิจศึกษาทวีความส าคัญมากข้ึน มีสถาบันอุดมศึกษา ในประ เทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
ใช้สหกิจศึกษาเป็นแนวการจัดการศึกษาระดับปริญญากว้างขวางข้ึนในเกือบจะทุกสาขาวิชา โดยมีเป้าประสงค์ตรงกัน คือ การ
เสริมคุณภาพบัณฑิตผ่านประสบการณ์ท างานในสถานประกอบการ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพรวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ถือเป็นส่วนส าคัญของการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพ และ
เข้าสู่ระบบการท างานทันทีที่จบการศึกษา ท าให้บัณฑิตสหกิจศึกษา “รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน” 
 ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  7 คณะ คือ คณะ
เกษตรศาสตร์  คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์น้ัน นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อย
กว่า 450 ชั่วโมง ในแต่ละหลักสูตร วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการท างาน
จริง ๆ  การเตรียมความพร้อมหาจุดเด่นและจุดด้อยในการท างานของนักศึกษา การใช้วิชาชีพที่ได้ศึกษามาใช้ใ นการท างาน 
เพ่ือเป็นการศึกษาองค์ความรู้ของนักศึกษากับการท างานว่าสอดคล้องหรือน าไปใช้ในการท างานจริงได้มากน้อยเพียงใด
ตลอดจนการปรับตัวและการอยู่ร่วมกันในสังคม นอกจากน้ีเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการที่จะจบออกไปประกอบ
อาชีพในภายภาคหน้า  
 จากการแข่งขันในตลาดแรงงานท าให้ในปัจจุบันมีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ตกงาน ยังไม่มีงานท าเป็นจ านวน
มาก อีกทั้งงานหายากไม่เพียงพอต่อจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงมีเป้าหมาย
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตผ่านประสบการณ์ท างานในสถานประกอบการ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพรวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ถือเป็นส่วนส าคัญของการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือก
อาชีพและเข้าสู่ระบบการท างานทันทีที่จบการศึกษา ท าให้บัณฑิตสหกิจศึกษา “รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน” ทั้งน้ีเพ่ือสร้าง
แนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
นอกจากจะเป็นแนวทางให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นแนวทางให้กับคณะ และหลักสูตรได้อีกด้วย 
 จากประเด็นความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญที่จะศึกษาแนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพ่ือให้มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร 
สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาพของนักศึกษา ให้ด าเนินงานตามมาตรฐานสหกิจศึกษาในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้บัณฑิตให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นการจัดการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 2. เพ่ือหาแนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยเริ่มต้นจากการวิจัยเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยก าหนด
กรอบแนวคิดโดยทบทวนเอกสารวรรณกรรม และก าหนดขอบเขตในการศึกษาด้านกระบวนการจัดการ ตัวแปรได้แก่ การ
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วางแผนการจัดองค์การ การชี้น า และการควบคุมองค์กร (Louis A. Allen, 1958) ซึ่งผู้วิจัยน ามาออกแบบสอบถามเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของการจัดการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ หลังจากน้ัน ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการก าหนดนโยบายการจัดการ 
เพ่ือให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการศึกษาได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยแนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  
              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์  ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 

 1. ประชากร 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาความคิดเห็นการจัดการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 296 คน (ศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน, 2563) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 256 คนสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ผ่าน
ระบบออนไลน์ (Google from) 
  1.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในการหาแนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เชิงคุณภาพ ประชากรผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งน้ี เป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทใน
การก าหนดนโยบาย ร่วมบริหารจัดการ วางแผน ก าหนหนดทิศทางการพัฒนาบัณฑิต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน จ านวน 1 คน 
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน จ านวน 5 คน อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น จ านวน 3 คน 
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น จ านวน 3 คน ผู้บริหารสถานประกอบการยอดเย่ียม จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 
15 คน 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ดังต่อไปน้ี 

  ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือเชิงปริมาณ ได้แก่  การทบทวนเอกสารวรรณกรรม (ร่าง) แบบสอบถามและได้น า
แบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมตรวจสอบความถูกต้องตาม

กระบวนการจัดการ 

1.การวางแผน (Planning)  

2.การจัดองค์การ (Organizing)  

3.การชี้น า (Leading)  

4.การควบคุมองค์กร (Controlling)  

 

 

ระดับความคิดเห็นการจัดการการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

แนวทางการจัดการเพือ่เพิ่มประสทิธิภาพการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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เน้ือหาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี ส่วนที่ 
1 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ คณะ หลักสูตร ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยเป็นค าถามแบบ
ประเมินค่า แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และในส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดการการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในลักษณะปลายเปิด จากน้ันจึงน าแบบสอบถามไปท าการ
ทดสอบกับกลุ่มทดลองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่ต้องการศึกษา คือ กลุ่มนักศึกษาท่ีเคยออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
แล้ว จ านวน 30 ชุด และน ามาทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา นอกจากน้ันน าข้อค าถามไปทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยพิจารณาจากค่า Cronbach’s Alpha โดยค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 

  ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือเชิงคุณภาพ ได้แก่ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยก าหนดเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์
ให้คลอบคลุมเน้ือหา ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ร่างข้อค าถามในการสัมภาษณ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องครอบคลุมประเด็น แล้วน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจนมีความสมบูรณ์ และเก็บรวบรมข้อมูลตาม
ข้ันตอนต่อไป 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เชิงปริมาณ ได้ออกหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างตามวันเวลาท่ีก าหนดไว้ใน

รูปแบบออนไลน์และการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่จริง เมื่อครบตามจ านวน น าไปวิเคราะห์และสรุปผล เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางหรือ
ประเด็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในข้ันตอนต่อไป 
  เมื่อได้รับข้อมูลเชิงปริมาณแล้ว ด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลักแล้วท าการวิเคราะห์เน้ือหาของแนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาแต่ะละ
ด้านเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
             4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังน้ี 
     4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  การวิเคราะห์ความคิดเห็นการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด้วยกระบวนการจัดการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการชี้น า และ
ด้านการควบคุมองค์กร โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลข้อมูลออกเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยใช้เกณฑ์แบ่งอันตร
ภาคชั้น (Class Interval) ออกเป็น 5 ชั้น ก าหนดให้ทุกอันตรภาคชั้นมีความกว้างเท่า ๆ กัน โดยพิจารณาตามระดับค่าเฉลี่ย
ดังน้ี  (บุญชม ศรีสะอาด, 2555, หน้า 99-100) 
  ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
      4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากากรสัมภาษณ์เชิงลึก มาท าการวิเคราะห์เน้ือหาตาม
กรอบแนวคิด ทฤษฎี เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยเน้นไปที่การจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยมีการจัดการให้ข้อมูลเป็นระเบียบให้พร้อม             
ที่จะแสดง และน าเสนอได้อย่างเป็นระบบ มีการแสดงข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
หาข้อสรุปการตีความ และตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นผลการวิจัย และน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นในการจัดการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏั
อุตรดิตถ์ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นในการจัดการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยมี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่นๆ คือ ด้าน
การวางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 รองลงมา คือ ด้านการควบคุมองค์กร มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06และด้านที่น้อยกว่าด้านอื่นๆ 
คือ ด้านการชี้น า เป็นอันดับสุดท้าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98  
 2. ผลการการสร้างแนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์  พบว่าประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการชี้น า และการควบคุมองค์กร รายละเอียด
ดังแผนภาพแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
  
 จากแผนภาพ  แนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์  พบว่า ด้านการวางแผน ควรมีการแจกคู่มือให้ความรู้กับอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องของบทบาทการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรและคณะ ได้เห็นถึงความส าคัญของการให้นักศึกษาออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ว่านักศึกษาจะได้ประสบการณ์อะไรมากกว่าการให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งคุณภาพของ
นักศึกษา สามารถวัดได้จากการปฏิบัติงานของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานสหกิจต้องมีการจัดท าโครงงานเพ่ือแก้ปัญหา
ให้กับสถานประกอบการ ท าให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงคุณภาพและศักยภาพของตัวเอง เมื่อเทียบกับการฝึกประสบการณ์ไม่
ต้องท าโครงการ ด้านการจัดองค์การ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน ภาระงานของพนักงานสาย
สนับสนุนมีเยอะมากจึงท าให้การด าเนินการ เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การประสานงานต่าง ๆ ยังมีความล่าช้า              
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงเห็นพร้อมกันว่าควรมีการเพ่ิมจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนในการอ านวยความสะดวก ดูแลระบบ
สารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลมีฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน คณะและหลักสูตรสามารถน าไปใช้ได้โดยไม่ต้องขอจากทางศูนย์ทุกครั้งที่
ต้องการใช้ข้อมูล ด้านการชี้น า หลักสูตรจะเป็นผู้ชี้น าที่ส าคัญที่ต้องแนะน า ชี้แนะ หรือให้ค าปรึกษากับนักศึกษาตลอด
กระบวนการการปฏิบัติงาน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังที่นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และด้านการควบคุมองค์กร ควร
มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประกวดผลงานเพ่ือแสดงศักยภาพของนักศึกษา และในการประกวด
ผลงานควรมีการบันทึกวิดีโอระหว่างที่นักศึกษาน าเสนอผลงานในแต่ละรุ่น ที่สามารถดูย้อนหลัง และเก็บเป็นฐานข้อมูล เพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุงให้กับนักศึกษาในครั้งต่อไป และเป็นแนวทางให้กับนักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไป  
 

แนวทางการจัดการเพือ่เพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

การวางแผน การจัดองค์การ การควบคุมองค์กร การชื้น า 

แจกคู่มือส าหรับ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

มีบุคลากรดูและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรมีบทบาทส าคัญ 
ในการชี้น านักศึกษา 

บันทึก VDO  
การประกวดผลงาน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลจากการศึกษา พบว่า การวางแผน คือ จุดเริ่มต้นที่ส าคัญของกระบวนการจัดการที่จะส่งผลให้มี
แรงผลักดันในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาให้มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน และในภาพรวมการจัดการ
ในระดับของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ซึ่งเป็นไปตามแนว
ทางการด าเนินงานในปัจจุบันของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน ที่เน้นให้ความส าคัญในด้านการ
วางแผน เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องการศึกษาของ ศิราพร อรินแก้ว (2561) ศึกษาการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าส าหรับเด็กด้อยโอกาสในสถานศึกษาของโรงเรียนบ่อแก้ ว 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัญหาที่ส าคัญ คือ การประสานงานขอความร่วมมือ ในความส าคัญด้านการวางแผน เป็นการชี้ให้เห็น
ว่าโรงเรียนดีประจ าต าบลยังขาดการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ การก าหนดแผนงานนิเทศ ก ากับ ติดตาม โดย
ชุมชนยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการวางแผน  อ านาจ บุญประเสริฐ (2562)  ท่ีพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตร
สาขาวิชาการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริงต้ังแต่ระดับมากถึงมากที่สุด 
ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านอ านวยการ และด้านการควบคุมองค์กร  และสอดคล้องกับแนวคิดของ ลูอีส 
อัลเลน (Louis Allen) ซึ่งกล่าวว่าผู้ที่พยายามยกระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องใช้กฎ 4 ประการ 
(POLC) คือ 1. การวางแผน (Planning) 2. การจัดองค์การ (Organizing) 3. การชี้น า (Leading) 4. การควบคุมองค์กร 
(Controlling) ทั้งน้ีงานวิจัยเรื่องน้ียังสอดคล้องกับศูนย์พัฒนาการศึกษาบูรณาการกับการท างาน ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับ
มหาวิทยาลัย มีกระบวนการบริหารจัดการ 4 กระบวนการ  คือ  1. การวางแผน ทางศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการ
กับการท างานมีการก าหนดหน้าที่การปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษาที่ มีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานให้ทราบ
ล่วงหน้า มีการจัดโครงการให้ความรู้ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่รับสมัคร
นักศึกษาปฏิบัติงาน มีการประสานงานกับสถานประกอบการ 2. ด้านการจัดองค์การ ทางศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณา
การกับการท างาน ได้มีการจัดท าเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา มี
เจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าการแก้ปัญหา มีการให้ค าปรึกษาตลอดกระบวนการปฏิบัติงาน มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย 
3. การชี้น าศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างานมีการแนะน าทิศทางการพัฒนาตนเองให้กับนักศึกษา ให้
ค าแนะน าในการเลือกสถานประกอบการ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงาน ให้ค าแนะน าปรึกษาเรื่องของ
การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ ส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อสถานประกอบการ และ 4.  ด้านการควบคุมองค์กร 
ทางศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างานมีการก าหนดให้มีกิจกรรรมการประกวดผลงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา มีการติดตามส ารวจความก้าวหน้าและภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต มีการวัดและประเมินผลต้ังแต่ ก่อน ระหว่าง และ
หลังที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพ่ือเป็นการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพของนักศึกษาส่งผลให้เกิดการพัฒนา
และปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพต่อไป 
 2. จากผลการศึกษาข้อมูลคุณภาพ พบว่า ส าหรับผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า แนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในภาพรวมน้ัน ควรมีการจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1  
เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับสหกิจ เพราะอาจารย์ บางท่านยังไม่เข้าใจและไม่เห็นถึงความส าคัญของสหกิจศึกษา โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีการวางแผนให้กับนักศึกษาต้ังแต่ชั้นปีที่ 1 ควรมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการ
ดูแลจัดการในส่วนของระบบ เช่น ระบบแจ้งเตือน ระบบการติดตามงาน มีระบบฐานข้อมูลที่หลักสูตรหรือคณะสามารถ
น ามาใช้ได้ด้วยความสะดวก มีการเพ่ิมช่องทางการส่งเอกสารให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว และการ
ประกวดผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาควรมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าประกวดได้ทุกคน ไม่ควรจ ากัดจ านวน
ทีมที่เข้าประกวดผลงาน และควรมีการบันทึกคลิป VDO ที่สามารถเผยแพร่และดูย้อนหลังได้ สอดคล้องกับ  ผลการวิจัยของ 
วิไลลัษณ์ ขาวสอาด (2561) พบว่า มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญยบุรี การศึกษาประสิทธิทธิผลของสหกิจศึกษา ของมหวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง 
พบว่า มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ประสิทธิผลของสหกิจศึกษาที่เกิดข้ึน ในด้านคุณภาพของนักศึกษา สามารถวัดได้จ าก 
ประสบการณ์ในการท างานของนักศึกษา ทักษะต่างๆ ในการท างานของนักศึกษาเมื่อออกฝึกสหกิจศึกษา ในด้านคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย สามารถวัดได้จากอาจารย์ที่มีคุณภาพ หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและมีคุณภาพ  มีการจัดการด าเนินสหกิจ
ศึกษาที่ดี มีการประสานการด าเนินสหกิจศึกษาระหว่างอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และพ่ีเลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ ในด้านคุณภาพ ดังน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

อุตรดิตถ์ ควรมีการปลูกฝังทั้งอาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นถึงความส าคัญเก่ียวกับการปฏิบัติงานสหกิจ ให้
มีการด าเนินการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ในการรับ ส่ง เอกสาร มีระบบจัดเก็บข้อมูล ให้มีความสะดวกรวดเร็ว
มากข้ึน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนมาตรฐานสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เมื่อการประสานงานมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา เมื่อมีการน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนแล้ว นอกจากน้ี หลักสูตรที่ยังไม่เปิดใจเข้าร่วมสห
กิจศึกษาก็จะเห็นถึงความส าคัญว่านักศึกษาจะได้อะไรจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
      1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ภาพรวมการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพจากการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน ให้ความส าคัญกับการวางแผนเป็นหลัก เพ่ือให้ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาได้
เห็นถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ว่านักศึกษาจะได้อะไรเมื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังน้ันจึงควรมีการจัดท า
คู่มือให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ืออาจารย์ที่ปรึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนให้กับนักศึกษา ว่าในแต่ละภาคเรียน ในแต่ละ
ชั้นปี อาจารย์ต้องให้ความรู้ด้านใด ปลูกฝังนักศึกษาด้านใด และนักศึกษาต้องมีการท ากิจกรรมเตรียมความพร้อมอย่างไร มี
เอกสารอะไรที่จะต้องส่งบ้าง นอกจากน้ีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานสหกิจของนักศึกษาอีกด้วย  
      1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ทางศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างานยังขาดบุคลากรด้านการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ดังน้ันหากมีบุคลากรผู้ดูแลด้านระบบเทคโนโลยีสสารสนเทศ จะท าให้การจัดการมีความสะดวก
รวดเร็วเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งานมากข้ึนส่งผลให้นักศึกษามีการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ส าหรับการวิจัยครั้งน้ี เป็นวิจัยแบบผสมผสาน ผู้ วิจัยได้ศึกษา 2 ตัวแปร คือ การจัดการ และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ดังน้ัน การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเพ่ิมเติมในประเด็นด้านอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการ
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างานไม่ว่าจะเป็นการเป็นต้นแบบของนักศึกษาท่ีได้รางวัลประกวดผลงาน
ดีเด่น ทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถเป็นทางเลือกในการตัดสินใจและเป็นแนวทางในการตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

 การด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีย่ิง จากคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต ประธานกรรมการที่ปรึกษา และอาจารย์ ดร.ศิริกานดา แหยมคง 
กรรมการที่ปรึกษา ได้เสียสละเวลาให้ค าปรึกษา ค าชี้แนะการค้นคว้า ข้อมูล ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดข้ันตอนของการวิจัย และ
ช่วยเหลือ การตรวจ ติดตาม แก้ไขข้อบกพร่อง วิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ย่ิงข้ึน ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่าง
สูง ขอขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัตถา                  
กรพิทักษ์ ต าแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์สารัลย์  กระจง  ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาศิริ  เขตปิยรัตน์ 
ต าแหน่งประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ได้กรุณาช่วยเหลือ
ด้านการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเครื่องมือวิจัย พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข จนสามารถน าไปใช้เก็บ
ข้อมูลด าเนินการวิจัยได้ และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ ทุก
ท่าน รวมถึง ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล และทฤษฎีทั้งหมดที่ท าให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสศึกษาแนวคิด และทฤษฎีของท่าน เพ่ือมา
ประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย และให้ความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี เป็นอย่าง่ดีจนประสบผลส าเร็จในการศึกษา การจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประโยชน์
อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาคณาจารย์ ผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชา บุพการี คณะเพ่ือน เจ้าหน้าท่ีบัณฑิต
วิทยาลัย ตลอดจนผู้ที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จทุกท่านที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือ สนับสนุนให้วิทยานิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณดังกล่าวไว้ ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองพระราชด าริในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
(อพ.สธ.) และเพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ส้มป่อยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพโดยการส ารวจบริบทการตลาดและการผลิต เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุ่ม กับชุมชนหมู่บ้านปงห้วยลาน 50 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา การวิจัยเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากส้มป่อยในจังหวัดเชียงใหม่ 400 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการสถิติเชิง
พรรณนา  
 ผลการศึกษา พบว่า 
 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสม
ทางการตลาดโดยรวมระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และต าแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้เป็นอย่างดี คือ 
ความเป็นพืชสมุนไพรท้องถ่ินที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสูง  
 2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ส้มป่อยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีความเป็นไปได้ทาง
การตลาดเน่ืองจากผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคแสดงให้เห็นถึงการยอมรับจากตลาดเป็นอย่างดี ประกอบกับความต้องการ
ซื้อ สภาพแวดล้อมทางการตลาด และกระแสความรักสุขภาพที่ท าให้ผู้บริโภคแสวงหาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพมากข้ึนจึงส่งผลให้
อุปสงค์มีเพียงพอ 
 
ค าส าคัญ: ความเป็นไปได้ทางการตลาด; ส้มป่อย  
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ABSTACT 

 
 The research aimed to serve the royal initiative on the conservation of plant genetics based on 
biodiversity and sustainable use and to analyze the marketing feasibility for Sompoi products in Chiang Mai 
area. This research was the mixed method. The qualitative research instrument consisted of marketing and 
production context survey, relevant documents, in- depth interview, and group discussion with 50 
community of Ban Pong- Huaylan village, and the content analysis was applied for the data analysis.  The 
quantitative consisted of questionnaires distributed to 400 consumers in Chiang Mai Province, and the 
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descriptive statistics were used for the data analysis.  The findings of marketing feasibility showed that 
Sompoi processed products had a market possibility due to a large number of processed products from 
Sompoi available in the market, together with the demand, marketing environment, and the health love 
flow that made the consumers seeking for more healthy products, resulting in sufficient demand. The results 
of the study of behavior and factors affected the purchase indicated that the respondents were highly 
satisfied with the overall marketing mix with the mean of 3. 85.  The products positioning the consumer 
recognition were local medicinal plants with high health benefits.   
 
Keywords: Market feasibility; Sompoi      
 
บทน า 
 ส้มป่อยเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กสูงได้ประมาณ 3-6 เมตร เถามีเน้ือแข็งขนาดใหญ่ เปลือก ล าต้นเป็นสีน้ าตาล เถา
อ่อนเป็นสีน้ าตาลแดง มีขนก ามะหย่ีหรือขนสั้นหนานุ่ม ตามล าต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลมสั้นอยู่ทั่วไปและมีขนหูใบรูปหัวใจ 
ขยายพันธ์ุ  ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ตอนกิ่งและการปักช ากิ่ง ส่วนผลเป็นฝักแบน ๆ เป็นข้อคล้ายฝักฉ่ าฉาหรือฝักกระถินเทศ แต่
จะสั้นและบางกว่า จะมีหนามตลอดที่ต้นและกิ่งก้าน นิยมใช้ฝักแห้งของส้มป่อยแช่น้ าส าหรับเป็นส่วนประกอบส าคัญใน
พิธีกรรมรดน้ าเพ่ือความเป็นสิริมงคล สรรพคุณทางยา ต้นแก้น้ าตาพิการ ใบแก้โรคตา เป็นยาถ่าย ขับเสมหะ ช าระเมือกมันใน
ล าไส้ แก้บิด ฟอกล้างประจ าเดือน ดอกรักษาโรคเส้นพิการ ผลใช้แก้น้ าลายเหนียว รากใช้แก้ไข้ ฝักแห้งน าไปปิ้งให้เหลืองชงน้ า
จิบแก้ไอและขับเสมหะเป็นยาท าให้อาเจียน ใช้ฟอกผมแก้รังแค ช่วยให้ผมดกด าเป็นเงางามไม่แตกปลาย แก้ไข้จับสั่น แก้โรค
ผิวหนัง (เมดไทย, 2563) ดังน้ันส้มป่อยจึงเป็นพืชที่แฝงไว้ด้วยความเชื่อและวัฒนธรรม เป็นพืชมงคลชนิดหน่ึงที่ผูกพันกับวิถี
ชีวิตของของคนไทยมายาวนาน อย่างไรก็ตาม  สภาพปัญหาทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ส้มป่อยในปัจจุบัน พบว่า แม้ผู้บริโภค
จะหันมาใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ จากธรรมชาติ แต่การรับรู้ถึงแหล่งจ าหน่ายและ
สรรพคุณของพืชสมุนไพรส้มป่อย ยังมีอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับพืชสมุนไพรอื่น ๆ เช่น ขมิ้นชัน บัวบก ข่า ตระไคร้ และ
กระชายด า เป็นต้น ท าให้ตลาดของผลิตภัณฑ์ส้มป่อยจึงจ ากัดอยู่ในตลาดท้องถ่ินเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับการที่ส้มป่อยจะให้
ผลผลิตเพียงปีละ 1 ครั้ง มีแหล่งผลิตจ ากัดอยู่เพียงบางพ้ืนที่เท่าน้ัน และด้วยสภาพของต้นส้มป่อยที่เป็นไม้เลื้อยและกิ่งก้านมี
หนามแหลมสั้น จึงไม่นิยมปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือตามแนวรั้ว หรือปลูกเป็นสวนขนาดใหญ่เหมือนพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เพราะ
ชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นคุณค่าในการแปรรูปส้มป่อยเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และส่วนหน่ึงยังขาดองค์ความรู้ในการแปร
รูปและการท าการตลาด  
 ดังน้ันโครงการวิจัยน้ีจึงเป็นโครงการวิจัยเพ่ือการสนองพระราชด าริในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ (อพ.สธ.) ในกรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โดยมุ่งเน้นศึกษาว่าส้มป่อย        
ที่มีสรรพคุณและคุณประโยชน์ทั้งด้านร่างกาย สุขภาพ และอารมณ์ต่อผู้ใช้หรือผู้บริโภคอย่างมากน้ัน จะมีความเป็นไปได้         
ทางการตลาดในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริงได้หรือไม่ และหากผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มป่อยสามารถ
สร้างรายได้แก่ชุมชนแล้ว จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สายพันธ์พืชส้มป่อยสู่เยาวชนรุ่นหลังต่อไปหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากส้มป่อยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. เพ่ือศึกษาความความเป็นไปได้ทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์จากส้มป่อยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ประชากร คือ ชุมชนบ้านปง ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 477 คน (กลุ่มการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บ้านปง-ห้วยลาน, 2563) กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้ผลิตและแปรูป หรือผู้ปลูก
ส้มป่อยชุมชนบ้านปงที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน โดยมีคุณลักษณะ คือ ด าเนินการเกี่ยวข้องกับส้มป่อยมาแล้ว
อย่างน้อย 1 ปี  
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  1.2 การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ประชากร คือ กลุ่มผู้บริโภคหรือผู้ซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มป่อยในจังหวัด
เชียงใหม่ ส่วนกลุ่มตัวอย่างเน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่แท้จริงจึงท าการแทนค่าโดยใช้สูตรของ 
Yamane (1967) ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จ านวน 400 ราย คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อผลิตแปรรูป
จากส้มป่อย จากแหล่งขายต่าง ๆ อาทิ ตลาดสด ร้านค้าชุมชน และร้านโมเดิร์นเทรด   
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ การส ารวจบริบทชุมชนด้าoการตลาด
และการผลิตการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มย่อย ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน  

 ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล  
 ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลส่วนพฤติกรรมของผู้บริโภค  
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์จากส้มป่อย/จากสมุนไพรไทย โดยลักษณะของแบบสอบถาม เป็น

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  
 ส่วนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือสอบถามถึงผลิตภัณฑ์จากส้มป่อย/ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่ต้องการให้

มีจ าหน่ายในตลาด โดยได้ท าการปรับปรุงข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และท าการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ในแต่ละข้อ โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อความท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มผู้บริโภคหรือผู้ซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ส้มป่อยในจังหวัดเชียงใหม่ ด้านข้อมูลเชิงคุณภาพมาจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจภาคสนาม การเปิดเวทีชุมชน การสัมภาษณ์
ผู้น ากลุ่มผู้ผลิตหรือผู้ปลูกส้มป่อยเชิงลึก การสนทนากลุ่มย่อย และการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ โดยมีสมาชิกกลุ่มที่ร่วมโครงการ
เป็นผู้ร่วมกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม และให้ข้อมูลตลอดระยะเวลาของการด าเนินงาน ส าหรับแบบสอบถามเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 400 ชุด โดยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability 
sampling ) วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
    4.1 การวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี 
และอัตราร้อยละ ส่วนข้อมูลพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากส้มป่อยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
มีดังน้ี  
  1.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากส้มป่อย พบว่า ความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ์มากที่สุดเดือนละ 
1 ครั้ง รองลงมา 2 เดือนต่อครั้ง ส่วนความถ่ีในการใช้มากที่สุด คือ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ รองลงมา 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และราคา
เฉลี่ยที่ซื้อต่อครั้งมากท่ีสุด คือ 1,501-2,000 บาท รองลงมาต่ ากว่า 500 บาท โดยส่วนใหญ่จะซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านโมเดิร์นเท
รดมากที่สุด รองลงมาซื้อจากตลาดนัดชุมชน และเห็นว่าสถานที่ที่เหมาะสมในการขายมากที่สุด คือ ร้านโมเดิร์นเทรด 
รองลงมาเป็นการขายโดยกลุ่มธุรกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร ตามด้วยการขายในงานแสดงสินค้าโอทอป ขณะที่ช่องทางการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมมากที่สุด คือ ออกบูธจัดแสดงสินค้า รองลงมาเป็นการโฆษณาท่ีตลาดนัดชุมชน และตามด้วยสื่อ
ออนไลน์ ส่วนการส่งเสริมการตลาดเห็นว่ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมมากท่ีสุด คือ ซื้อ 1 แถม 1 รองลงมาเป็นการ
ลดราคา ตามด้วยการมีของแถม และต่างเห็นว่าราคาท่ีจ าหน่ายมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพมากที่สุด ตามด้วยเมื่อ
เทียบกับปริมาณ ส่วนแหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์มาจากครอบครัว/เพ่ือน/เพ่ือนร่วมงานมากที่สุด ตามด้วยจากอินเทอร์เน็ต 
เว็บไซต์ สื่อสังคม ขณะที่บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ ตัวเอง รองลงมาเป็นบุคคลคนในครอบครัว และตาม
ด้วยญาติพ่ีน้อง  
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 1.2 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์จากส้มป่อย ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อ 

 
X  

 
S.D 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า 3.68 0.890 มาก 
สินค้ามีมาตรฐานรับรองคุณภาพ 4.29 0.969 มากท่ีสุด  
สินค้ามีความหลากหลายในรูปแบบและขนาด 3.78 0.910 มาก 
บรรจภุัณฑ์สวยงามและสะดวกในการใช้งาน 3.76 0.964 มาก 
สินค้ามีประสิทธิภาพ เห็นผลได้ชัดเจน 4.32 0.982 มากท่ีสุด  
สินค้ามีปริมาณเหมาะสม 3.81 0.919 มาก 

รวม 3.94 0.939 มาก 
2. ด้านราคา 
ราคาเหมาะสมเทียบกับคุณภาพ 4.31 0.972 มากท่ีสุด  
ราคาเหมาะสมเทียบกับปริมาณ 4.25 1.007 มากท่ีสุด  
สามารถช าระเงินผ่านบัตรเครดิต 3.10 1.117 ปานกลาง 
มีหลายราคาให้เลือก 3.54 0.978 มาก 

รวม 3.80 1.01 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
มีช่องทางการจ าหน่ายที่หลากหลาย 3.58 1.015 มาก 
ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังแหล่งขาย 3.68 0.923 มาก 
ความน่าเชื่อถือของร้านค้าท่ีจ าหน่าย 4.24 0.948 มากที่สุด 
สินค้า ณ จุดขายมีให้เลือกอย่างหลากหลาย 3.64 0.947 มาก 

รวม 3.79 0.958 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีการประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างทั่วถึงผ่านสื่อสังคม 3.64 0.976 มาก 
มีการจัดการส่งเสริมการขาย 4.33 1.055 มากท่ีสุด  
มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ตามสื่ออินเทอร์เน็ต/สื่อสังคม 3.67 0.999 มาก 
มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรง 3.89 1.089 มาก 
มีการแนะน าสินค้าจากพนักงานขายที่น่าเชื่อถือ 3.71 1.050 มาก 

รวม 3.85 1.033 มาก 
 
  จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และเมื่อแยกเป็นแต่ละปัจจัย พบว่า (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.94 แต่ส่วนของปัจจัยย่อยที่มีระดับความพึงพอใจมากสุด คือ สินค้ามีประสิทธิภาพ เห็น
ผลได้ชัดเจนเพราะ เป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและสินค้ามีมาตรฐานรับรองคุณภาพ ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.09 
(2) ด้านราคา (Price) ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.80 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในปัจจัยย่อย คือ ราคาเหมาะสมเทียบกับคุณภาพ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.31 และราคาเหมาะสม
เทียบกับปริมาณด้วยค่าเฉลี่ย 4.25 (3) ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากด้วย
ค่าเฉลี่ย 3.79 และมีระดับความพึงพอใจมากในปัจจัยย่อยมากที่สุด คือ ความน่าเชื่อถือของร้านค้าที่จ าหน่าย ด้วยค่าเฉลี่ย 
4.24 และ (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 
3.85 และมีระดับความพึงพอใจมากในปัจจัยย่อยมากท่ีสุด คือ การจัดการส่งเสริมการขายด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
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   2. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด พบว่า ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มป่อยมีความเป็นไปได้ทางการตลาด 
เพราะผลจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคแสดงให้เห็นถึงการยอมรับจากตลาดเป็นอย่างดี ประกอบกับข้อมูลจากการส ารวจ
บริบททางการตลาดและการผลิต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มย่อย พบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มป่อยมีจ าหน่าย
ทั้งตลาดชุมชน ร้านโมเดิร์นเทรด และการจ าหน่ายทางร้านค้าออนไลน์ อีกทั้ งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มป่อยที่จ าหน่าย มี
ด้วยกันหลายประเภท เช่น สารสกัดส้มป่อย สบู่สมุนไพรส้มป่อย แชมพูสมุนไพร เจลล้างหน้าผสมสมุนไพรส้มป่อย สบู่ส้มป่อย
ผสมแครอท มะเขือเทศและน้ าผึ้ง เจลล้างหน้าผสมสมุนไพรที่มีส่วนประกอบสารสกัดจากส้มป่อย ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าและ
แชมพูและฝักส้มป่อยแห้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มป่อยได้รับการยอมรับจากตลาดเป็นอย่างดีและมีโอกาส
ทางการตลาดที่ดี และหากมีการสนับสนุนด้านการตลาดและการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม จะสามารถสร้างประโยชน์และ
มูลค่าเพ่ิมแก่ชุมชนเป็นอย่างมาก   
 3. ผลการศึกษาแหล่งจ าหน่ายวัตถุดิบ พบว่า ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มป่อยในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะ
ซื้อฝักส้มป่อยแห้งซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญในการผลิตจากตัวกลางในอ าเภอสันป่าตอง โดยตัวกลางดังกล่าวจะซื้อฝักส้มป่อยแห้ง
ต่อจากตัวกลางในอ าเภออมก๋อย ที่รับซื้อฝักส้มป่อยแห้งจากชาวบ้านในอ าเภออมก๋อยซึ่งเก็บมาจากป่าที่มีต้นส้มป่อยข้ึนเอง
ตามธรรมชาติตามแนวชายแดนไทย-พม่า โดยจะเก็บฝักแก่ที่หล่นลงพ้ืน หรือใช้ไม้ตีฝักส้มป่อยจากต้น จากน้ันเก็บใส่กระสอบ
เพ่ือน ามาจ าหน่ายให้กับคนกลางในอ าเภออมก๋อย จากน้ันคนกลางที่เข้าไปรับซื้อจะน าเอาน าเอาฝักส้มป่อยไปตากแดดให้แห้ง
และคัดเลือกฝักเสียทิ้ง แล้วน าไปบรรจุลงในกระสอบในปริมาณ 25-30 กิโลกรัมต่อกระสอบ แล้วน าไปจ าหน่ายต่อให้กับกลุ่มผู้
แปรรูปผลิตภัณฑ์และ ร้านสังฆภัณฑ์ รวมถึงร้านค้าปลีกในตลาดนัดและตลาดชุมชน อาทิ ตลาดต้นล าไย ตลาดธานินท์ ตลาด
รวมโชค ตลาดในอ าเภอ   สันทราย ตลาดในอ าเภอสันก าแพง หรือตลาดสดในจังหวัดล าพูน ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท โดย
ร้านค้าปลีกเหล่าน้ันจะน าเอาฝักแห้งของส้มป่อยมาบรรจุในถุงพลาสติก หรือบางส่วนน าเอาดอกสารภีแห้งใส่ลงไปพร้อมกับฝัก
ส้มป่อยเพ่ือใช้ในพิธีการต่าง ๆ เช่น รดน้ าด าหัว สรงน้ าพระ งานมงคลหรือใช้พรมล้างสิ่งชั่วร้าย หรือขายต่อเป็นกิโลกรัมให้
ผู้บริโภคเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ ต่อ ในราคากิโลกรัมละ 40-60 บาท 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดที่เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์จากส้มป่อย มี
ประเด็นที่น่าสนใจ ดังน้ี 
 1. จากการศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด      
ของส้มป่อยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีแนวการโฆษณาที่เหมาะสมมากที่สุด คือ การออกบูธในงานและการโฆษณาทางสื่อ
ออนไลน์ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีระดับความพึงพอใจมากสุด คือ สินค้ามีประสิทธิภาพและเห็นผลได้ชัดเจนเพราะเป็นพืช
สมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและสินค้ามีมาตรฐานรับรองคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ พันธุ และชาคริต ศรีทอง 
(2562) ที่พบว่า กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ด้านการตลาดโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์กับระบบการจัดการลูกค้าสัมพั นธ์ด้าน
เครื่องมือการสื่อสารการตลาด และด้านระบบเครือข่ายตัวแทนจ าหน่ายสินค้า ส่งผลต่อการต้ังใจซื้อซ้ าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริม
อาหารผ่านออนไลน์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับการศึกษาของปิยทัศน์ ใจเย็น และ
ยุทธนา แยบคาย (2563) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชน จังหวัดสุโขทัย พบว่า 
ประเทศไทยสนับสนุนให้การผลิตสมุนไพรมีคุณภาพมาตรฐานสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และส่งเสริมให้เกิดความ
เชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
และปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชนสูงที่สุด คือ ส่วนประสมทางการตลาด ท านองเดียวกันกับ 
ชนิดา มัททวางกูร และขวัญเรือน ก๋าวิต (2562) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรของประชาชนใน
เขตภาษีเจริญ พบว่า พฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ด้าน
รายได้และปัจจัยด้านโรคประจ าตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และประสบการณ์การใช้สมุนไพรมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง  และก็เป็นไปในทางเดียวกันกับ ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ 
(2561) ที่พบว่า ความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ให้ความส าคัญกับด้านการตลาดในประเด็น
คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ เช่นเดียวกับการศึกษาของ ไกรศรี ศรีทัพไทย และคณะ (2563) ที่ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจสมุนไพรต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานที่ต้องไปส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสมุนไพรให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
และ ส่งเสริมการท าการตลาดสมุนไพรในรูปแบบสหกรณ์ เพ่ือเป็นรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสมุนไพร และเป็นไปตาม
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

การศึกษาของภัทรลภา บุตรดาเลิศ (2561) ที่พบว่า สาเหตุการเลือกใช้สมุนไพรเป็นการตระหนักถึงประโยชน์ และมีความเชื่อ
ในสรรพคุณของสมุนไพรมาก 

 2. จากผลการศึกษาและการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์จากส้มป่อยกรณีผลิตภัณฑ์แปรรูป       
จากส้มป่อยมีความเป็นไปได้ทางการตลาด เพราะพบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มป่อยมีจ าหน่ายในตลาดด้วยกันหลายประเภท           
ทั้งผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพจากส้มป่อย และผลิตภัณฑ์ส้มป่อยเพ่ือการรักษา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กัญทร ยินเจริญ 
และคณะ (2563) ที่พบว่า ต ารับยาที่หมอพ้ืนบ้านยังใช้รักษาผู้ป่วยแบ่งตามต ารับยาเป็น 4 กลุ่มอาการ โดยต ารับยารักษาโรค
โลหิตระดูสตรีในส่วนของยาฟอกโลหิตมีสมุนไพรในต ารับยา ประกอบไปด้วยฝักราชพฤกษ์ 75 กรัม ส้มเสี้ยว ส้มป่อย มะกา 
มะเฟืองขณะที่ พรสวรรค์ คิดค้า และคณะ (2562) ได้ส ารวจการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยภาวะหัวใจ
ล้มเหลว พบว่า สมุนไพรชนิดเด่ียวและหลายชนิดที่ใช้มาก คือ ยาต้มสมุนไพร และ  เจียวกู่หลาน รองลงมา ได้แก่ เห็ดหลินจือ 
ปอกะบิด ขมิ้น มะเฟือง ส้มป่อย ถ่ัวดาวอินคา ใบบัวบก กระเจี๊ยบ ยาดมสมุนไพร หญ้าหนวดแมว ผักปัง กระเทียม ต้ังถ่ังซาน 
หญ้าคา อ้อยด า เป็นต้น โดยแหล่งที่มาของสมุนไพรที่ใช้ส่วนใหญ่ปลูกเองหรือเก็บจากแหล่งธรรมชาติ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  จากการวิจัยครั้งน้ีได้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มป่อยมีจ านวนมากพอ ดังน้ัน
จึงมีความเป็นไปได้ทางการตลาดในการน าเอาส้มป่อยไปแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งทางกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการวิจัยสามารถ
น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพ่ือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่สมาชิกและชุมชนอีกทางหน่ึง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ส้มป่อย และ การน าไปสู่การกระตุ้นส่งเสริมให้มีการปลูกส้มป่อย และถ่ายทอดไปยังเยาวชนรุ่นหลังต่อไป นอกจากน้ี
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรน าองค์ความรู้และประโยชน์ของส้มป่อย ไปเป็นส่วนหน่ึงของแนวทางส าหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างรายได้อีกช่องทางหน่ึงให้กับคนในชุมชน  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  การวิจัยครั้งต่อไปควรเป็นการวิจัยที่ต่อยอดจากผลลัพธ์ของงานวิจัยน้ี คือ การวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีและการวิจัยต้นทุน ความคุ้มค่า ผลตอบแทนและการยอมรับของตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ส้มป่อย ทั้งน้ีเพ่ือต่อยอดจากองค์ความรู้และประสบการณ์เดิมสู่ภาคปฏิบัติ อันจะช่วยสร้างรายได้แก่เศรษฐกิจฐานรากให้
มั่นคงและเข็มแข็งต่อไปและยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือการใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป   
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่เรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา               
2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่เรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จ านวน 70 คน โดยแจกแบบสอบถามจ านวน 
70 ชุด ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test ผลการศึกษา พบว่า  

 1. คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่เรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ                   
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านวินัยและจรรยาบรรณ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน ด้านการสร้างเสริมขวัญและก าลังใจเจ้าหน้าที่ ด้านการ
ช่วยเหลือการด ารงชีพและด้านลดภาระงานที่ตรากตร า ตามล าดับ   

 2. เจ้าหน้าท่ีเรือนจ าท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพงานที่ต่างกันจะมีคุณภาพชีวิต                   
การท างานที่แตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน; เจ้าหน้าที่เรือนจ า; อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
 
*อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
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ABSTRACT 

 
 This research aimed to (1) study the work life quality of the prison employees in Nathawi District, 
Songkhla Province and (2) compare the work life quality levels of the prison employees in Nathawi District, 
Songkhla Province.  That was differentiated by the personal characteristics.  The population was the prison 
employees in Nathawi District, Songkhla Province. They were asked to fill in the questionnaire (n=70). The 
data were analyzed with statistics: percentage, mean, standard deviation, T-test, and One-way ANOVA. The 
results revealed that the quality of prison employees’ work life was in the high level. As considering each 
aspect, it was found that all aspects were in the high level.  In addition, gender, age, academic level, and 
work status were statistically significant to their work life quality levels. 
 
Keywords: Quality of Work Life; Prison officers; Nathawi District, Songkhla Province 
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บทน า 
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ (Rodgers & Peter, 2001) นโยบายของรัฐจึง
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกๆ มิติ โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งน้ีเน่ืองจากคุณภาพชีวิต คือ 
มาตรฐานการด ารงชีวิตอันเหมาะสมของประชาชนตามความจ าเป็นพ้ืนฐานในสังคม สิ่งแวดล้อม ครอบครัว การมีที่อยู่อาศัย 
ฐานะทางการเงิน วัฒนธรรมเพ่ือนบ้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยังคงยึด
กรอบที่ว่า “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คือ การท าให้มนุษย์มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
ในด้านการท างานเพ่ือพัฒนาตนเองครอบครัว สังคมและประเทศชาติ (ทศพร พวงสมบัติ, 2560) และการพัฒนาคุณภาพชีวิต                         
เป็นเครื่องมือหน่ึงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ หากประชาชนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมท าให้คุณภาพชีวิต
ในสังคมและประเทศดีข้ึนด้วย แต่ทั้งน้ีรัฐต้องมีนโยบายที่จะเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร เช่น สภาพแวดล้อม 
การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ของประชากร เป็นต้น (เนตรนภา พงษ์ศรี, 2552) 
 ในขณะเดียวกันการพัฒนาองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้น้ันต้องอาศัยความร่วมมือจากทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรทุกองค์กรจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมาย คือ การพัฒนาให้บุคลากรขององค์กรเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าในทุกมิติ รวมทั้งการพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพคุณภาพชีวิ ตการท างานที่ดี มาตรฐานสูง ตลอดจน
เสริมสร้างหลักประกันให้แก่บุคลากรที่ต้องพ้นจากการร่วมงานกับองค์กรใหส้ามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต 
(วรชัย ยศด ารง, 2546)  ทั้งน้ีเน่ืองจากการที่บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และยัง
ส่งผลดีต่อคุณภาพงาน และประสิทธิภาพขององค์กร ดังค ากล่าวที่ว่า คุณภาพชีวิตการท างานเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
พัฒนาองค์กร ดังน้ันองค์กรจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาองค์กร
ด้วย (สาธิต ปานอ่อน, ปภาวดี มนตรีวัต, จีระ ประทีป, 2556)  
 พัฒนาการทางด้านแนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิตมีความเป็นมาอย่างต่อเน่ือง ในช่วง ปี พ.ศ. 2493-
2502 (ทศวรรษ 1950) มาสโลว์ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์และได้พัฒนา ทฤษฎี
ล าดับข้ันความต้องการของมนุษย์ (Maslow’ Hierarchy of Needs Theory)  สรุปได้ว่าพฤติกรรมของมนุษย์มีรากฐานมา
จากความต้องการ 5 ระดับ  เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการในข้ันต้นแล้ว ก็จะมีความปรารถนาในข้ันสูงข้ึนไป
ตามล าดับ แต่ถ้าความต้องการน้ันยังไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะเกิดความเครียด น าไปสู่แรงกระตุ้นให้เกิดแรงขับเคลื่อนหา
วิธีการ หรือแสดงพฤติกรรมที่น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการเพ่ือลดความตึงเครียดหรือตอบสนองความพึงพอใจ ปัจจัยส่วนบุคคล 
เป็นปัจจัยด้านหน่ึงในหลาย ๆ ปัจจัยพ้ืนฐานของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการท างาน  (อภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล , 
2552) ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  อายุงาน รายได้ สถานภาพสมรส และ ระดับต าแหน่งงาน เป็นต้น  
 กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมแก้ไขพฤติกรรมของผู้ต้องขังและควบคุมผู้ต้องขัง 
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายกระทรวงหลักอาชญาวิทยาและหลักทัณฑ์วิทยาตลอดจน
ข้อก าหนดมาตรฐานข้ันต่ าส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อเสนอแนะต่อผู้เก่ียวข้อง เรือนจ านาทวีเป็นหน่วยงานราชการใน
สังกัดกรมราชทัณฑ์ จึงมีภารกิจหลักตามกฎหมายในด้านการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังให้กลับ
ตนเป็นพลเมืองดีมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี ไม่หวนกลับมากระท าผิดซ้ า ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่
สุจริตและสามารถด าเนินชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติ การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีเรือนจ าให้สามารถปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและ
ทุ่มเทการท างานให้กับองค์กรอย่างเต็มความสามารถน้ัน ผู้บริหารจะต้องพัฒนาให้บุคลากรขององค์การมีคุณภาพชีวิตการ
ท างาน (Quality of Work Life) ที่ดีมีมาตรฐานสูงตลอดจนเสริมสร้างหลักประกันให้แก่บุคลากรที่ต้องพ้นจากการร่วมงาน
กับองค์กรให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต (วรชัย ยศด ารง, 2546 ) เมื่อบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ย่อมส่งผลให้เกิด ผลดีต่อองค์กร อาทิประสิทธิภาพการท างาน (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ , 2551)  ความผูกพันต่อองค์การ (สุชน 
ทิพย์ทิพากร และประสพชัย  พสุนนท์, 2560; ณัฏฐนันท์ สอดมาลัย และทศพร มะหะหมัด, 2561)  เป็นต้น 
 จังหวัดสงขลามีเรือนจ าและทันฑสถาน รวม 5 แห่ง ต้ังอยู่ในพ้ืนที่เขตอ าเภอเมือง 4 แห่ง และต้ังอยู่ในพ้ืนที่เขต
อ าเภอ นาทวี คือ เรือนจ าอ าเภอนาทวี เป็นหน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องกักขังในเขต
อ านาจศาลจังหวัดนาทวี และนักโทษเด็ดขาดที่มีก าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน 25 ปี ด าเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง  
จัดการศึกษาอบรมพัฒนาปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมและฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง ด าเนินการเก่ียวกับการท างานและการใช้แรงงาน
ผู้ต้องขัง จัดสวัสดิการให้การสงเคราะห์และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งด าเนินการเกี่ ยวกับสุขาภิบาลเรือนจ า 
ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย กับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง 
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รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาล   กระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ จากลักษณะงานดังกล่าวท าให้ข้าราชการในส่วนของ
เรือนจ าและทัณฑสถานต้องปฏิบัติงานคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ต้องขังที่กระท าความผิดในหลายประเภทคดี ซึ่งลักษณะงานดังกล่าว
มีผล ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการและพนักงานในส่วนของเรือนจ าและทัณฑสถาน ส าหรับการศึกษา“คุณภาพ
ชีวิตของเจ้าหน้าที่เรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา” ครั้งน้ี ผู้วิจัยศึกษาระดับคุณภาพชีวิต และปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่เรือนจ า อ าเภอ นาทวี จังหวัดสงขลา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่
เรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
 2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า อ าเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา 
 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร คือ เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จ านวน 70 คน โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชากร

ทั้งหมด 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งพัฒนามาจากงานวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม โดย
จ าแนกเป็น 3 ตอน 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพงาน และรายได้ 
     ตอนที่ 2 ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการดูแลสุขภาพให้
พร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน ด้านการช่วยเหลือการด ารงชีพ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ด้านลดภาระงานที่
ตรากตร า ด้านการสร้างเสริมขวัญและก าลังใจเจ้าหน้าท่ีและด้านวินัยและจรรยาบรรณ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (Likert scale) 
     ตอนที่ 3 ถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended 
Question) 
     การทดสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยการหาค่า Reliability ท าการประเมินด้วยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตาม
เทคนิค Index of Item Objective Congruence (IOC) ผลการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามมีค่า IOC มากกว่า 0.6 ทุก
ข้อ และท าการทดสอบค่า Validity ด้วยการ Try-out จากกลุ่มประชากรที่ใกล้เคียง จ านวน 30 ตัวอย่าง ได้ค่า Cronbrach’s 
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.976 

ปัจจัยส่วนบคุคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. สถานภาพงาน 
5. รายได้  

คณุภาพชีวิตการท างาน 6 ด้าน 
   1 ด้านการดูแลสุขภาพให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน  
   2 ด้านการช่วยเหลือการด ารงชีพ 
   3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
   4 ด้านลดภาระงานท่ีตรากตร า 
   5 ด้านการสร้างเสริมขวัญและก าลังใจเจ้าหน้าท่ี 
   6 ด้านวินัยและจรรยาบรรณ 
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 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยย่ืน
หนังสือถึงเรือนจ ากลางอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองโดยการให้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้ จ านวน 70 คนคิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากน้ันตรวจหาความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและครบถ้วนของแบบสอบถาม  
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ใช้ในการบรรยายลักษณะข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพงาน 
รายได้ และค่าเฉลี่ยประชากร (Mean, μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, σ) ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูลระดับ
คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  

ส าหรับเกณฑ์แปลความหมายของค่าเฉลี่ย ผู้วิจัยได้เลือกใช้เกณฑ์ตามแนวคิดของวิเชียร เกตุสิงห์ (วิเชียร เกตุสิงห์
, 2538) พร้อมปรับให้สอดคล้องกับมาตรวัดของแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ซึ่งก าหนดช่วงของค่าเฉลี่ยและการแปลผล
ระดับคุณภาพชีวิตดังต่อไปน้ี  

ค่าเฉลี่ยประชากร    การแปลผลระดับคุณภาพชีวิต 
4.21 - 5.00      มากที่สุด 
3.41 - 4.20      มาก 
2.61 - 3.40      ปานกลาง 
1.81 - 2.60      น้อย 
1.00 - 1.80      น้อยที่สุด 

4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วยลักษณะข้อมูลประชากรศาสตร์
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพงาน รายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ 
อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลาแตกต่างกันใช้วิเคราะห์สถิติแบบ Independent-Samples t-test และ One-Way Anova  
(F-test)  และท าการเปรียบเทียบพหุคูณรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ปรากฏดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้านของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า อ าเภอนาทวี  
      จังหวัดสงขลา 
 

 
คุณภาพชีวิต 

   
ระดับคุณภาพชีวิต 

 
อันดับ μ σ 

1 ด้านการดูแลสุขภาพให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน  3.80 .791 มาก 3 
2 ด้านการช่วยเหลือการด ารงชีพ 3.72 .690 มาก 5 
3 ด้านสิง่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 3.83 .769 มาก 2 
4 ด้านลดภาระงานที่ตรากตร า 3.63 .808 มาก 6 
5 ด้านการสร้างเสริมขวัญและก าลังใจเจ้าหน้าท่ี 3.74 .751 มาก 4 
6 ด้านวินัยและจรรยาบรรณ 3.84 .703 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 3.76 .752 มาก  

 
 จากตารางที่ 1 ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในภาพรวมพบว่า                 
มีคุณภาพชีวิตในการท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่า μ=3.76 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้ผลดังน้ี มีคุณภาพชีวิตด้านวินัย
และจรรยาบรรณ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก มีค่า μ=3.84 รองลงมามีคุณภาพชีวิตด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
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ปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่า μ= 3.83 มีคุณภาพชีวิตด้านด้านการดูแลสุขภาพให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่า μ= 3.80 ด้านการสร้างเสริมขวัญและก าลังใจเจ้าหน้าท่ี  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่า μ=3.74 
ด้านการช่วยเหลือการด ารงชีพ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่า μ= 3.72 และด้านลดภาระงานที่ตรากตร า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก มีค่า μ=3.63 ตามล าดับ 

2. ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่เรือนจ า อ าเภอนา
ทวี จังหวัดสงขลา ปรากฏดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ 
   เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
 

เพศ n μ SD t p-value 
ชาย 41 4.02 .593 4.38 0.00 
หญิง 29 3.39 .588   

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่เรือนจ า อ าเภอนา
ทวี จังหวัดสงขลา จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า กลุ่มเพศที่ต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ 
   เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 2 3.53 1.76 4.38 .016 
ภายในกลุ่ม 67 26.99 .403   

รวม 69 30.52    
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่
เรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า กลุ่มอายุที่ต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลระดับการศึกษาต่อคุณภาพชีวิต 
 การท างานของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 3 3.69 1.23 3.02 .036 
ภายในกลุ่ม 66 26.83 .407   

รวม 69 30.52    
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่
เรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาท่ีต่างกัน
มีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ตารางที่ 5 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลด้านสถานภาพงานต่อคุณภาพชีวิต 
   การท างานของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 2 3.51 1.75 4.35 .017 
ภายในกลุ่ม 67 27.01 .403   

รวม 69 30.52    
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท า งานของเจ้าหน้าที่
เรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลด้านสถานภาพงาน พบว่า กลุ่มสถานภาพงานที่ต่างกันมี
คุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 6 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
   ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 3 2.39 .798 1.87 .143 
ภายในกลุ่ม 66 28.13 .426   

รวม 69 30.52    
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่
เรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลด้านรายได้ พบว่า รายได้ที่ต่างกันมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 7 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
   ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
 

รายได้  ค่าเฉลี่ยของรายได้ 
 ต่ ากว่า 15,000 บาท 15,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท 40,001 บาทข้ึนไป 

ต่ ากว่า 15,000 บาท - 0.0607 -.45931 -.30320 
15,001 – 30,000 บาท - - -.52004* -.36393 
30,001 – 40,000 บาท - - - .15611 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 7  เมื่อพิจารณา คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่เรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จ าแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคลด้านรายได้พบว่า มีความแตกต่างกัน 1 คู่ คือ รายได้ระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท กับ รายได้
ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท  
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

อภิปรายผลการวิจัย   
 จากผลการวิจัยน าไปสู่การอภิปรายผล ได้ดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่เรื อนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา                             
ซึ่งประกอบด้วย ด้านวินัยและจรรยาบรรณ ด้านลดภาระงานที่ตรากตร า ด้านการสร้างเสริมขวัญและก าลังใจเจ้าหน้าที่                         
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ด้านการช่วยเหลือการด ารงชีพ และด้านการดูแลสุขภาพให้พร้อมส าหรับ                       
การปฏิบัติงาน พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ เป็นเพราะว่า
เจ้าหน้าที่เรือนจ ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ เป็นการท างานแบบยืดหยุ่น ท าให้สามารถ
บริหารจัดการเวลาตนเองได้ตามความเหมาะสมและมีความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน นอกจากน้ีเจ้าหน้าที่เรือนจ า
ต้องมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อมีเหตุการณ์ส าคัญที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมและ
เจ้าหน้าที่ต้องพร้อมส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ทันที แสดงให้เห็นถึงเจ้าหน้าท่ีเรือนจ ามีการวางแผน เตรียมความพร้อม บริหาร
จัดการตนเองได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิต ปานอ่อน, ปภาวดี มนตรีวัต , จีระ ประทีป (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัย
เรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการในกลุ่มเรือนจ าเขต 7 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการใน
กลุ่มเรือนจ าเขต 7 อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีคุณภาพชีวิตการท างานสูงเรียงตามล าดับได้แก่ ความหลากหลายของงาน ความ
เป็นหน่ึงเดียวกับงาน ความส าคัญของงาน ความมีอิสระในการท างาน การมีโอกาสรับรู้การปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระวรชัด ทะสา, พระมหาสัจจารักษ์ ไร่สงวน, สิทธิพร เกษจ้อย (2562) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่องคุณภาพ
ชีวิตของทหารกองประจ าการค่าย สีหราชเดโชไชย อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตของ
ทหารกองประจ าการค่ายสีหราชเดโชไชย อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
คุณภาพชีวิตในแต่ละข้อพบว่า ด้านสุขภาพร่างกายและด้านคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจตุรงค์ บุผาสิงห์, ปิยากร หวังมหาพร (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัย คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการทหารหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในภาพรวม
ทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ด้าน
ลักษณะของงาน 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่เรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ที่แตกต่างกัน ท าให้มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานของเจ้าหน้าที่เรือนจ าแตกต่างกัน ผลการทดสอบ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพงาน ที่แตกต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ที่ว่า บุคคล
ย่อมมีความต้องการมีที่สิ้นสุด เมื่อความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอื่นก็จะเกิดข้ึนอีก  ปัจจัยด้าน
รายได้ที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือรายได้ ที่แตกต่างกันท าให้มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่าง ที่มีรายได้ช่วง 15,001 – 40,000 บาท จ านวน 43 คน ซึ่งคิดเป็น 61.4 % จากประชากรทั้งหมด ประชากรส่วนใหญ่
ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการครองชีพ (Adequate and Fair Compensation) และเรือนจ าเป็น
หน่วยงานราชการที่มีโครงสร้างเงินเดือนที่เป็นระบบชัดเจน สวัสดิการสิทธิประโยชน์ การปรับอัตราเงินเดือน และค่าครองชีพ
ที่สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจ ส าหรับค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างน้ันข้ึนอยู่กับเงินรายได้ที่จัดเก็บเองและเงินภาษีที่รัฐ
จัดสรรให้แต่ละแห่ง ที่แต่ละหน่วยงานมีความสามารถจัดเก็บรายได้หรือสถานะทางการคลังขององค์กร ส่งผลให้การจ่าย
ค่าตอบแทนแก่พนักงานลูกจ้างในอัตราตามสถานะทางการคลัง ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ สุพิทัย ศรีด้วง (2556) ได้ศึกษาเรื่อง 
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์ ผลการเปรี ยบเทียบ คุณภาพชีวิตการ
ท างานจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านรายได้น้ันไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปรียาภรณ์ คงอยู่ (2558) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารในจังหวัดเพชรบุรีพบว่า 
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับวิจัยของ สมชาย อุทัยน้อย, เสนาะ กลิ่น
งาม (2559) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกรมการปกครองกับข้าราชการกรมส่งเสริมส่วนท้องถ่ิน 
จังหวัดเพชรบุรี ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกรมการปกครองกับข้าราชการกรมส่งเสริมส่วน
ท้องถ่ิน จังหวัดเพชรบุรี จ าแนกตาม เงินเดือนปัจจุบัน พบว่าเงินเดือนปัจจุบันต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการกรมการปกครองกับข้าราชการกรมส่งเสริมส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานของเรือนจ า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา คุณภาพชีวิตใน
การท างานด้านลดภาระงานที่ตรากตร า เป็นสิ่งที่กรมราชทัณฑ์ ควรให้ความส าคัญเพ่ือไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุ่มเทชีวิตให้ กับการ
ท างานมากเกินไปซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียดและอาจจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ถึงแม้ว่าพนักงานจะมีความคิด
เห็นในด้านน้ีอยู่ในระดับมาก อยู่แล้ว หน่วยงานก็ไม่ควรหยุดที่จะพัฒนาให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีข้ึน โดย อาจจะเริ่มแนวคิด
เรื่องเวลาการท างานที่ยืดหยุ่น เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีได้จัดสรรเวลาในการท างานและการใช้ชีวิตส่วนตัวได้ดีย่ิงข้ึน การเอาใจใส่ดูแล
ตนเองมากย่ิงข้ึน รวมทั้งยังช่วยให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถปฏิบัติงานให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เช่นการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกในเรื่อง
ปัญหาคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า  
  2.2 ศึกษาปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่เรือนจ า เช่น ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ในองค์กร ปัจจัยด้านสังคม เป็นต้น   
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เสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อธุรกิจรับตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นเสียงสะท้อนจากธุรกิจบริการตรวจสอบ

รายการเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
แบบไม่มีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ การเลือกตัวอย่างใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วยกลุ่มผู้
ให้บริการ และกลุ่มลูกค้า จ านวน 15 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหาเชิงสรุปแบบอุปนัย  

 ผลการศึกษา พบว่า  
 ความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย 1) ด้านรูปแบบบริการ แพลตฟอร์มดิจิทัลส าหรับธุรกิจบริการ

ตรวจสอบบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงทางวิชาการควรแบ่งรูปแบบการท างานเป็น 2 ส่วน คือ บริการช่วยสืบค้นข้อมูล 
และบริการช่วยตรวจสอบการอ้างอิงทางวิชาการ เน่ืองจากเป็นจุดอ่อนของบริการที่ลูกค้ารู้สึกได้  2) ด้านราคา พบว่า การคิด
ราคาของบริการควรผูกโยงกับความเร่งด่วนในชิ้นงานที่ลูกค้าต้องการ โดยก าหนดราคาให้แตกต่างกันชัดเจน ส าหรับชิ้นงานที่
ต้องการให้ได้รับอย่างเร่งด่วน และชิ้นงานที่ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามปกติ 3) ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า การใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในวงการห้องสมุด เน่ืองจากสามารถเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการได้ทันที
ผ่านแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะ และ 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ธุรกิจบริการตรวจสอบ
บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงทางวิชาการมีความเป็นการประกอบการเพ่ือสังคม จึงควรเลือกใช้กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของธุรกิจดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือบรรณารักษ์วิชาชีพหรือนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ที่
ต้องการรายได้เสริม 
 
ค าส าคัญ: ธุรกิจเพื่อสังคม; บริการตรวจสอบเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ 
 
*อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
*** อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ABSTRACT 

 
 The purpose of this study was studying the needs of stakeholders on digital bibliography peer-

reviewed service by using qualitative research through in-depth interview technique, participant and non-
participant observation, and informal focus group discussion with 15 purposive samplings. The key 
informants comprised of service providers and customers. Inductive content analysis was used to analyze 
the data.   
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 The research results found 4 issues: 1) Service model - the digital platform should be divided into 
2 service parts, academic reviewed literatures service, and academic bibliographic format verification, which 
were the customers’ most needed, 2) Price - it should be the extra rate for urgent work which should be 
clearly different price from the normal one, 3) The service channel - using digital platform to serve 
customers immediately through applications on smart mobile phones was a new service provider in the 
library industry, and 4) Marketing Promotion - the service was a social business that the consistency 
strategies should be used with the business environments, focusing on helping professional librarians or 
students in Library Science disciplines who needed extra income. 

 
Key words: Social business; Bibliography Peer-review Services 
 
บทน า 
 ภายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้น าทางการเมืองในหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสนใจกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
ซึ่งมีพ้ืนฐานจากระบบเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม (Platform economy) เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่ามีการขยายตัวของการ
ใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล (digital platform) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 ต่อปี (Dettling, 2016) ทั่วโลกจึงคาดหวังว่าเศรษฐกิจดิจิทัล
จะช่วยให้เกิดการสร้างงานใหม่และการจ้างงานที่เพ่ิมข้ึนในกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาส และแรงงานวัยรุ่น รวมถึงกลุ่มแรงงานสตรี                           
ที่ท างานจากท่ีบ้านเพ่ือหารายได้เสริม เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย (อรรคณัฐ วันทนะ
สมบัติ และเกรียงศักด์ิ ธีระโกวิทขจร , 2561) รัฐบาลก าหนดวิสัยทัศน์ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) เพ่ือยกระดับ
สมรรถนะคนไทยให้สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม , 2561) รวมทั้งก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยเน้นผู้ประกอบการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559) 
ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) จึงเป็นหน่ึงในทักษะส าคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ได้รับความสนใจและมีการ
ด าเนินการเพ่ิมมากข้ึน โดยจัดการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในเน้ือหาวิชาแกนหลัก 
และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ 
(Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) 
 วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (Library and Information Science Professional) เป็น
วิชาชีพที่มีบทบาทในการจัดการสารสนเทศและความรู้ในองค์กรซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของการติดสินใจขององค์กรทางธุรกิจ
และการพัฒนาประเทศของผู้ก าหนดนโยบายระดับชาติ เพ่ือบทบาทดังกล่าวยกระดับจนกลายเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัล สถาบันการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จึงจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพให้เป็นบรรณารักษ์ดิจิทัล (Digital Librarians) โดยเสริมทักษะใหม่ที่จ าเป็นต่อการบริหาร
จัดการห้องสมุดดิจิทัล รวมถึงการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมดิจิทัล นอกจากน้ียังบูรณาการความเป็น
ผู้ประกอบการโดยบรรจุไว้ในองค์ความรู้ของวิชาแกน “ผู้ประกอบการสารสนเทศ (Information Entrepreneurship)”เพ่ือ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพ รวมไปถึงยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล (นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ และ 
ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ, 2558; นันธิดา พรมวงค์ และ สมบูรณ์  ชาวชายโขง, 2562) วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบรายการบรรณานุกรมและสามารถให้ค าแนะน าในด้านเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ
ให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งมีศักยภาพสูงในการที่จะน ามาพัฒนาเป็นการประกอบการทางธุรกิจได้อย่างเป็นอย่างดี ทั้งน้ีการบริการทาง
บรรณานุกรม (Bibliographical Services) คือ การที่ห้องสมุด หรือหน่วยงานอื่นที่ท าหน้าที่เหมื อนห้องสมุดจัดเตรียม
สารสนเทศที่ได้รับเข้ามาใหม่เสนอให้ผู้ใช้ทราบคล้ายกับการท ารายการสินค้า (Catalog) ไปเสนอให้เลือกซื้อ หรืออาจเสนอ
บรรณานุกรมตามท่ีมีผู้ร้องขอ เช่น การช่วยหารายการวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องให้ผู้ท าวิจัย หรือท าบรรณานุกรมเสนอเฉพาะกาล 
ส าหรับลักษณะของบรรณานุกรม มักเสนอในรูปเล่มสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ หรือจุลสารเผยแพร่ ซึ่งมีจุดประสงค์ส าคัญในการ
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ให้บริการทางบรรณานุกรม คือ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ สารสนเทศให้แก่ผู้สนใจได้ใช้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความ
ต้องการ (เอื้อมพร  ทัศนประสิทธิผล , 2543) ในปัจจุบัน บรรณารักษ์ได้จัดเป็นบริการทางบรรณานุกรม โดยรวบรวม
สารสนเทศในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และรายชื่อเว็บไซต์ต่างๆ โดยจัดเป็นหมวดหมู่ให้ผู้ใช้เข้าถึงด้วยการเชื่อมโยงผ่าน
เว็บไซต์ของห้องสมุด หรือจัดบริการแนะน าแหล่งข้อมูลเฉพาะทาง (Subject Guide) เป็นต้น (อิศราวดี ทองอินทร์, 2013) 
นอกจากน้ียังได้จัดฝึกอบรมการสอนใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น EndNote/Zotero เน่ืองจากเป็นซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการบรรณานุกรมจนเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ (วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล, 2562)  
 บรรณานุกรมใช้แสดงรายการผลงานต่างๆ ที่อ้างถึงในรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถสืบค้น
เพ่ิมเติมไปยังแหล่งที่มาของข้อมูลที่อ้างถึงในรายงานได้ ท าให้รายงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งแสดงถึงการเคารพสิทธิและ
ความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนหลีกเลี่ยงการลอกเลียนหรือแอบอ้างผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) วิธีอ้างอิงในบรรณานุกรม         
มีหลายวิธีสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือศึกษารายละเอียดวิธีการเขียนได้จากคู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์ของ
สถาบันต้นสังกัด ในกรณีที่เอกสารอ้างอิงมีเป็นจ านวนมาก ควรแยกประเภทของสิ่งพิมพ์เพ่ือการอ้างอิงที่ถูกต้อง เช่น หนังสือ 
บทความในวารสารวิชาการ หนังสือพิมพ์ สารานุกรม บทสัมภาษณ์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แต่ถ้ามีเอกสารอ้างอิงไม่
มากนักก็ไม่จ าเป็นต้องแยกประเภท ทั้งน้ีในการเขียนบรรณานุกรมจะเขียนเรียงตามล าดับตัวอักษรโดยไม่ต้องมีหมายเลขก ากับ 
และถ้ามีเอกสารอ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศก็ควรแยกกันน าเสนอ โดยการเขียนบรรณานุกรมควรจะท าเมื่อเริ่ม
กระบวนการเขียนและค่อยๆ เพ่ิมที่มาของเอกสารอ้างอิงไปเรื่อย ๆ ไม่ควรจัดท าบรรณานุกรมเมื่อเขียนรายงานเสร็จสมบูรณ์
แล้ว เน่ืองจากอาจเขียนไม่ครบถ้วน เพ่ิมความเสียงในการถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างผลงานของผู้อื่น (ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย และ
คณะ, 2561) โดยเฉพาะปัญหาการคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นเพ่ือน ามาใช้ในงานของตนโดยไม่ขออนุญาตหรือไม่มี
การอ้างอิง เคยเกิดข้ึนในปี 2551 ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์และฟ้องร้อง ผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรมแห่งชาตกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกรณีโจรกรรมบทความทางวิชาการผลงานของเจ้าหน้าท่ีสหประชาชาติ ผลที่สุดคือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้ประกาศเพิกถอนการอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตของบุคคลดังกล่าว (สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2555) 
นอกจากน้ียังมีกรณีของอดีตอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงของมหาวิทยาลัย โดยการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการ ดังน้ัน สภามหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีค าสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย 2474/2561 
ลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหหาคม พ.ศ. 2561 (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561) ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการเขียนบรรณานุกรมและรายการอ้างอางทางวิชาการที่ ไม่ครบถ้วนและครอบคลุมเน้ือหา โดยเฉพาะเชิงอรรถ
ไม่มีในบรรณานุกรม รวมทั้งรูปแบบการอ้างอิงไม่ถูกต้องและไม่คงเส้นคงวา ตลอดจนรายการอ้างอิงที่ไม่เที่ยงตรงและใช้ข้อมูล
ที่ล้าสมัย (ช านาญ รอดเหตุภัย, 2557) สอดคล้องกับผลการวิจัยในกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบว่ามีจ านวนถึงร้อยละ 
19 ที่ยังท าการอ้างอิงเอกสารและบรรณานุกรมไม่ถูกต้อง แม้จะเคยอบรมจากห้องสมุดมาแล้วก็ตาม โดยมีประเด็นที่ขาด
ความรู้เข้าใจ ดังน้ี (1) การอ้างอิงทั้งในส่วนเน้ือหาและอ้างอิงท้ายเอกสาร (2 ) รูปแบบการอ้างอิงเอกสารควรใช้รูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งทั้งเล่มเอกสาร (3) ไม่เข้าใจว่าการอ้างอิงเอกสารไม่จ าเป็นต้องอ้างอิงในเน้ือเรื่องเพราะมีการอ้างอิงท้ายเอกสารอยู่
แล้ว (4) ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต อาทิ ภาพ กราฟ สถิติ สามารถน ามาใช้ในผลงานของตนเองได้จ าเป็นต้องอ้างอิงข้อมูล (5) การ
บันทึกผลการทดลองของตนเองในห้องปฏิบัติการไม่จ าเป็นต้องอ้างอิงข้อมูล  และ (6) ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่เป็น Common 
knowledge ไม่จ าเป็นต้องอ้างอิง (นลัทพา หรรษาพันธ์ุ และภรณี ศิริโชติ, 2560) 

 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าข้อผิดพลาดในการเขียนรายการอ้างอิงเป็นปัญหาส าคัญ หากบรรณารักษ์ที่มีความ
เชี่ยวชาญ รวมไปถึงนิสิตนักศึกษาหรือบัณฑิตจบใหม่ในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ซึ่งมีทักษะที่เพียงพอได้
เข้ามาแก้ไขปัญหาน้ีในฐานะผู้ประกอบการสารสนเทศ ( Infopreneur) ที่ตอบสนองอย่างตรงจุดต่อปัญหาของผู้ใช้บริการ 
(Pain Point) โดยคิดค่าบริการอย่างเหมาะสมตามความยินดีที่จะจ่ายของผู้ใช้บริการ (Willingness to Pay) ประกอบกับ
พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันซึ่งมีการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ยืดหยุ่นกับทุกระบบปฏิบัติการเพ่ือเป็น
ตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการให้สามารถสนทนาและซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ทุกท่ีทุกเวลาซึ่งกิจกรรมทาง
ธุรกิจเช่นน้ีเรียกว่า “เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy)” ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยแก้ปัญหาการเขียน
บรรณานุกรมและรายการอ้างอิงทางวิชาการของผู้ใช้บริการ และช่วยให้นิสิตนักศึกษาและบรรณารักษ์มีรายได้เสริมจากทักษะ
ที่ตนเชี่ยวชาญ ดังกล่าวน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นเสียงสะท้อนส าคัญในธุรกิจบริการ
ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงทางวิชาการเพ่ือในอนาคตจะน าไปยกระดับสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจแบ่ง ปัน
ส าหรับผู้ประกอบการสารสนเทศในประเทศไทย 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจบริการตรวจสอบบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 ในการศึกษาความต้องการผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจบริการตรวจสอบบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงทางวิชาการได้
ประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) (สุภางค์ จันทวานิช, 2561) ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยการเลือกประชากรก าหนดให้เป็นผู้ที่ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งใช้
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และการเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ดี (Good informant) เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่
มีสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และมีนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาที่ถือ
เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจน้ี ท้ังน้ีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้ให้บริการ 
ได้แก่ บรรณารักษ์วิชาชีพและนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศึกษาที่ต้องการรายได้เสริม (2) กลุ่มลูกค้า 
ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก นักวิจัยและนักวิชาการที่จ าเป็นต้องตรวจสอบรายการบรรณานุกรมและ
เอกสารอ้างอิงทางวิชาการทั้งน้ีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญใช้วิธีการแนะน าแบบบอกต่อ (Snowball technique)โดยมี
หลักเกณฑ์ส าคัญ คือ (1) ต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดก าแพงเพชร ไม่ต่ ากว่า 5 ปี (2) เคยผ่านการท า
รายงานเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการขอส าเร็จการศึกษาหรือเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะในองค์กร 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-Depth Interview form) แบบบันทึกจาก                      
การสนทนากลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Focus Group Discussion form) แบบบันทึกจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และแบบไม่มีส่วนร่วม (Participant and Non Participant Observation form) และแบบวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
analysis form) ทั้งน้ีได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยผ่านการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ                    
3 ท่าน เรียบร้อยแล้ว 
 3. การเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรวมทั้งใช้การสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ซึ่งข้อมูลวิจัยที่เกิดข้ึนได้น าไปบันทึกไว้ในแบบบันทึกข้อมูลวิจัย แล้วจึงน ามาตรวจสอบยืนยัน
อีกครั้งโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือให้ข้อมูลวิจัยที่ได้มีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล    

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย โดยข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์จะเป็นข้ อความข้อมูล                    
เชิงพรรณนา (Description) ที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม จากน้ันจึงท าการจดบันทึกไว้ โดยแบ่ง
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี (4.1.1) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analysis Induction) คือ วิธีตีความสร้างข้อสรุปจาก
ปรากฏการณ์ที่มองเห็น (4.1.2) การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) คือ การจ าแนกข้อมูล                 
ตามข้ันตอนของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบอุปนัยมาท าการจ าแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่                             
(4.1.3) การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) คือ การใช้ วิธีการเปรียบเทียบ โดยน าข้อมูลมา
เทียบปัจจัยต่าง ๆ โดยการแยกแยะแต่ละปัจจัยออกเป็นส่วนๆ แล้วดูว่าปัจจัยน้ันมีอะไรสัมพันธ์ซ้ าหรือเก่ียวข้องกันในแง่ไหน
บ้าง 

4.2 การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายโดยเน้นเน้ือหาตามท่ีปรากฏใน
ข้อความ โดยการน าข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์แล้วสรุปหาความสัมพันธ์เทียบเป็นปัจจัยต่าง ๆ ออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือหา
ลักษณะร่วมและความแตกต่างของข้อมูลสรุป รวมทั้งการใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เพ่ือยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูลวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วิธีการย่อย คือ (4.2.1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) 
คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มาน้ันถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบแหล่งของข้อมูล ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และ
แหล่งบุคคล ที่ถึงแม้ว่าผู้ให้ข้อมูลจะต่างกันแต่ข้อมูลทั้ง 3 ส่วนที่ไ ด้ควรจะตรงกัน และ (4.2.2) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธี
รวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างกันเพ่ือรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกัน                   
อาทิ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ และการศึกษาข้อมูลจาก เอกสาร หากข้อมูลที่ได้มีความ
แตกต่างกันหรือขัดแย้งกันผู้วิจัยจะเข้าไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกครั้งและหากข้อมูลที่ได้ท าการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
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เป็นข้อมูลที่เหมือนกันจึงเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ จากน้ันจึงวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลในลักษณะของการเขียน                    
เชิงพรรณนา 
 
กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นเสียงสะท้อนจากธุรกิจบริการตรวจสอบรายการ
เอกสารอ้างอิงทางวิชาการโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถเขียนกรอบแนวคิดตามส่วนประสมทางการตลาด (4P) ได้ดังน้ี 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาความต้องการผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจบริการตรวจสอบบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงทางวิชาการได้
ประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) (สุภางค์ จันทวานิช, 2561) ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยการเลือกประชากรก าหนดให้เป็นผู้ที่ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งใช้
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และการเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ดี (Good informant) เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่
มีสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และมีนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาที่ถือ
เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจน้ี ท้ังน้ีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้ให้บริการ 
ได้แก่ บรรณารักษ์วิชาชีพและนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศึกษาที่ต้องการรายได้เสริม(2) กลุ่มลูกค้ า 
ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก นักวิจัย และนักวิชาการที่จ าเป็นต้องตรวจสอบรายการบรรณานุกรมและ
เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ ทั้งน้ีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญใช้วิธีการแนะน าแบบบอกต่อ (Snowball technique) (โดยมี
หลักเกณฑ์ส าคัญ คือ (1) ต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดก าแพงเพชร ไม่ต่ ากว่า 5 ปี (2) เคยผ่านการท า
รายงานเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการขอส าเร็จการศึกษาหรือเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะในองค์กร 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-Depth Interview form)แบบบันทึกจาก                      
การสนทนากลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Focus Group Discussion form) แบบบันทึกจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
แลแบบไม่มีส่วนร่วม (Participant and Non Participant Observation form) และแบบวิเคราะห์เ น้ือหา (Content 
analysisform) ทั้งน้ีได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยผ่านการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
เรียบร้อยแล้ว 
 3. การเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมทั้งใช้การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ซึ่งข้อมูลวิจัยที่เกิดข้ึนได้น าไปบันทึกไว้ในแบบบันทึกข้อมูลวิจัย แล้วจึงน ามาตรวจสอบ
ยืนยันอีกครั้งโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือให้ข้อมูลวิจัยที่ได้มีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล    

 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย โดยข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์จะเป็น ข้อความข้อมูล                     
เชิงพรรณนา (Description) ที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม จากน้ันจึงท าการจดบันทึกไว้ โดยแบ่ง
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี (4.1.1) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analysis Induction) คือ วิธีตีความสร้างข้อสรุปจาก
ปรากฏการณ์ที่มองเห็น (4.1.2) การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) คือ การจ าแนกข้อมูลตาม
ข้ันตอนของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบอุปนัยมาท าการจ าแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่(4.1.3) การ

ความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียซึ่งเป็นเสียง

สะท้อนจากธุรกิจบริการ
ตรวจสอบรายการ

เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) 
    (1) ด้านรูปแบบบริการ (Product/Service model)  
    (2) ด้านราคา (Price)  
    (3) ด้านช่องทางการให้บริการ  (Place)  
    (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) 
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วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) คือ การใช้ วิธีการเปรียบเทียบ โดยน าข้อมูลมาเทียบปัจจัย
ต่าง ๆ โดยการแยกแยะแต่ละปัจจัยออกเป็นส่วนๆ แล้วดูว่าปัจจัยน้ันมีอะไรสัมพันธ์ซ้ าหรือเกี่ยวข้องกันในแง่ไหนบ้าง 

 4.2 การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายโดยเน้นเน้ือหาตามท่ีปรากฏ
ในข้อความ โดยการน าข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์แล้วสรุปหาความสัมพันธ์เทียบเป็นปัจจัยต่าง ๆ ออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือหา
ลักษณะร่วมและความแตกต่างของข้อมูลสรุป รวมทั้งการใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เพ่ือยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูลวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วิธีการย่อย คือ (4.2.1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) 
คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มาน้ันถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบแหล่งของข้อมูล ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และ
แหล่งบุคคล ที่ถึงแม้ว่าผู้ให้ข้อมูลจะต่างกันแต่ข้อมูลทั้ง 3 ส่วนที่ได้ควรจะตรงกัน และ (4.2.2) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธี
รวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างกันเพ่ือรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกันอาทิ 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ และการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หากข้อมูลที่ได้มีความแตกต่างกัน
หรือขัดแย้งกันผู้วิจัยจะเข้าไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกครั้งและหากข้อมูลที่ได้ท าการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นข้อมูลที่
เหมือนกันจึงเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ จากน้ันจึงวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลในลักษณะของการเขียนเชิงพรรณนา 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ความต้องการผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจบริการตรวจสอบบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ  ประกอบด้วย              
(1) กลุ่มผู้ให้บริการ ได้แก่ บรรณารักษ์และนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ที่ต้องการรายได้เสริม จ านวน 10 ราย                   
(2) กลุ่มลูกค้า ได้แก่ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ จ านวน 5 ราย โดยประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) (สุภางค์ จันทวานิช, 2561) ผลการศึกษามีรายละเอียด ดังน้ี 
 (1) ด้านรูปแบบบริการ (Product/Service model) จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรากฏข้อมูลส าคัญ 
ดังน้ี 
  “ถ้าหากว่านักศึกษามีแอพพลิเคชั่นที่ช่วยหารายได้พิเศษให้กับหนูย่อมดีแน่นอนค่ะ แล้วย่ิงเป็นงานทาง
บรรณารักษศาสตร์ที่หนูเรียนมาด้วยแล้ว ย่ิงท าให้หนูอยากท าเพราะหนูจะได้ใช้ความรู้มาตรวจสอบการอ้างอิงต่าง ๆ ใน
วิทยานิพนธ์หรือานิจัย ตรงน้ีเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาโดยตรงด้วย จึงท าให้เราภูมิใจในตัวเองค่ะ แล้วถ้าหากว่าแอพพิเคชั่น
สามารถแจกแจงงานร่วมกันท ากับเพ่ือนๆ จะย่ิงสนุกค่ะ เพราะการตรวจสอบบรรณานุกรมคนละ 1-2 หน้า หนูคิดว่างานมันไม่
เยอะมาก แล้วหากติดขัดตรงไหนเราก็ถามกันในกลุ่ม ชิ้นงานลักษณะน้ีผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลหนูพอสู้ไหวค่ะ” 

(นักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์, สัมภาษณ์เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563) 
 

  “การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชั่นใหม่หรือให้บริการบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่
ได้รับความนิยมในปัจจุบันท าให้ผู้ใช้บริการและบรรณารักษ์วิชาชีพหรือนักศึกษาบรรณารักษ์สามารถช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้ดี
ย่ิงข้ึน รวมทั้งก่อให้เกิดรายได้กับตัวนักศึกษาบรรณารักษ์และบรรณารักษ์วิชาชีพด้วย แน่นอนว่าถ้าแพลตฟอร์มมันโตข้ึนทาง
มหาวิทยาลัยต้นสังกัดก็น่าจะได้รับผลดีจากรายได้ตรงน้ีด้วยในอนาคต เท่าที่อาจารย์สังเกตเห็นส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการที่เป็น
นักศึกษาปริญญาโทจะไม่มีเวลาค้นคว้าข้อมูลวิทยานิพนธและงานวิจัยต่าง ๆ ก็จะมาสอบถามทางบรรณารักษ์วิชาชีพว่า
สามารถว่าจ้างให้ช่วยสืบค้นข้อมูลได้หรือไม่ ตรงจุดน้ีพ่ี ๆ บรรณารักษ์จะส่งชิ้นงานมาให้นักศึกษษชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 เพ่ือให้
รับงานไปท า ตรงน้ีคิดว่านักศึกษาปริญญาโท โดยเฉพาะภาคเสาร์-อาทิตย์จากทุกมหาวิทยาลัยต้องการคนที่จะมารับชิ้นงาน
ตรงน้ีอยู่พอสมควร การมีแพลตฟอร์มดิจิทัลจึงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดกลุ่มน้ีได้เป็นอย่างดี”  

(อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา, สัมภาษณ์เมื่อ 8 ธันวาคม 2563) 
  

  “แพลตฟอร์มธุรกิจช่วยตรวจสอบบรรณานุกรมน่าสนใจ เพราะอาจารย์ต้องเตรียมสอนและท าวิจัยอย่าง
ต่อเน่ือง ต้องค้นหางานวิจัยใหม่ ๆ อยู่เสมอ ต้องการคู่คิดหรือลูกมือที่มีความรวดเร็ว ค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์ได้ทันความ
ต้องการของเรา เน่ืองจากไม่มีเวลาและการจ้างผู้ช่วยวิจัยบางทีเขาไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาข้อมูลบทความวิจัยเหมือนกับ
บรรณารักษ์ ดังน้ัน งานวิจัยที่ต้องการจะตีพิมพ์ก็ต้องล่าช้าไปเพราะไม่ผ่านมาตรฐานการอ้างอิงของวารสาร การมีแพลตฟอร์ม
ที่ช่วยจ้างงานนักศึกษาบรรณารักษ์เป็นครั้งคราวจึงเป็นการได้ชิ้นงานที่ละเอียดข้ึน แล้วนักศึกษาก็มีรายได้ด้วยเป็นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะบางทีใช้โปรแกรมอัตโนมัติเรารู้สึกว่าไม่
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เหมือนเราจ้างนักศึกษาท าเพราะการจ้างคนเป็นการพัฒนาตัวเขาไปด้วยพร้อมกันผ่านการท างานเสริมนอกเวลาเรียนปกติ
ครับ”  

(อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา, สัมภาษณ์เมื่อ 14 ธันวาคม 2563) 
 

 (2) ด้านราคา (Price) จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรากฏข้อมูลส าคัญ ดังน้ี 
  “ในการให้บริการตรวจสอบบรรณานุกรมหนูคิดว่าควรจะมีการก าหนดราคาที่ชัดเจน ถ้าเป็นงานด่วนขอให้
อาจารย์ก าหนดเส้นตายว่าจะส่งงานวันไหนและคิดราคาค่าเหน่ือยมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะงานที่จะต้องเสร็จภายใน 24 
ชั่วโมงจะต้องคิดค่าแรงเพ่ิมข้ึนจากเดิม 2 เท่า เป็นต้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้พวกหนูแบ่งงานกันไปท าคนละ 1 -2 หน้า ได้ด้วย 
แล้วคิดราคาเฉลี่ย ๆ กันไปเพ่ือให้งานเสร็จเร็วและถ้าท าหลายคนงานก็ผิดพลาดน้อยด้วยค่ะ”  

(นักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์, สัมภาษณ์เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563) 
 
  “ในประเด็นของอัตราค่าบริการตรวจสอบรายการอ้างอิงทางบรรณานุกรมจริงๆอาจารย์มหาวิทยาลัยเราใช้
โปรแกรมตรวจสอบอัตโนมัติอยู่นานแล้ว ซึ่งมันเหมาะกับของบทความภาษาอังกฤษซึ่งเขามีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนมาก 
แต่ความยุ่งยากจะอยู่ตรงที่บทความภาษาไทยที่ต้องใช้เอกสารภาษาไทยอันน้ีจะเป็นจุดที่อาจารย์เสียเวลาในการตรวจสอบ
มากดังน้ันเราก็ยินดีที่จะจ่ายให้นักศึกษา 100-200 บาทในการตรวจสอบรายการบรรณานุกรมภาษาไทย และที่ส าคัญจะต้อง
ได้ผลงานภายในวันรุ่งข้ึนเลย เรียกง่าย ๆ ว่ามีข้อจ ากัดเรื่องของเวลาเข้ามา แต่เรื่องของของราคาเน่ียเราก็ยินดีที่จะจ่าย และ
เคยจ่ายเต็มที่ 300 บาท ซึ่งเป็นงานเร่งมากท่ีสุดครับ”  

(อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา, สัมภาษณ์เมื่อ 8 ธันวาคม 2563) 
 

  “การให้บริการตรวจสอบบรรณานุกรมควรก าหนดราคาที่ชัดเจน ท าเป็นตารางออกมาเลย เช่น ตรวจรายการ
บรรณานุกรมหน้าละ 50 บาท และถ้างานเร่งด่วนคิดหน้าละ 100 บาท การมีราคาก าหนดไว้แบบน้ีจะท าให้ลูกค้าจ่ายด้วย
ความเต็มใจ และอุ่นใจว่าจะได้งานคืนมาในเวลาท่ีก าหนด” 

 (อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา, สัมภาษณ์เมื่อ 14 ธันวาคม 2563) 
 

 (3) ด้านช่องทางการให้บริการ (Place) จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรากฏข้อมูลส าคัญ ดังน้ี  
  “การให้บริการของนักศึกษาบรรณารักษ์โดยมีแอพพลิเคชั่นเป็นตัวกลางเพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันเหมือน
เราได้นักศึกษาหลาย ๆ คนมารุมช่วยตรวจงานอ้างอิงของเรา ท าให้งานเสร็จไวข้ึน สามารถส่งบทความวิจัยได้ถูกต้องตามมาร
ฐานทางวิชาการ ไม่ต้องแก้แล้วแก้อีก ตรงน้ีอาจารย์หรือนักศึกษาระดับบัณฑฺตศึกษายอมจ่ายนะคะ การอ้างอิงเป็นงานที่
เสียเวลาและจุกจิกมาก อาจารย์ไม่ใช่ท าไม่เป็น แต่เราไม่ได้ท าทุกวัน คือบางทีเราท าบทความวิจัยปีละ 1-2 เรื่อง ถึงตอนที่จะ
ส่งบทความวิจัยก็มาไล่เรียงตรวจสอบบรรณานุกรมกัน แต่อาจารย์ไม่มีเวลาขนาดน้ัน ตัวแอพพลิเคชั่นจึงน่าจะช่วยลดความ
หยุมหยิมตรงน้ีไปได้”  

(อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา, สัมภาษณ์เมื่อ 8 ธันวาคม 2563) 
 

  “ส าหรับอาจารย์แพลตฟอร์มดิจิทัลในธุรกิจช่วยตรวจสอบบรรณานุกรมเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะอาจารย์ต้อง
เตรียมสอนและท าวิจัยอย่างต่อเน่ือง ต้องค้นหางานวิจัยใหม่ ๆ อยู่เสมอ อาจารย์ต้องการคู่คิดหรือลูกมือที่มีความรวดเร็ว                   
ค้นหาขอ้มูลวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ ได้ทันความต้องการของเรา เน่ืองจากอาจารย์ไม่มีเวลาและการจ้างผู้ช่วยวิจัยบางทีเขาไม่ได้
เชี่ยวชาญด้านการค้นหาข้อมูลบทความวิจัยเหมือนกับบรรณารักษ์ ดังน้ัน งานวิจัยที่ต้องการจะตีพิมพ์ก็ต้องล่าช้าไปเพราะไม่
ผ่านมาตรฐานการอ้างอิงของวารสาร การมีแพลตฟอร์มที่ช่วยจ้างงานนักศึกษาบรรณารักษ์เป็นครั้งคราวจึงเป็นการได้ชิ้นงานที่
ละเอียดข้ึน แล้วนักศึกษาก็มีรายได้ด้วยเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก 
เพราะบางทีใช้โปรแกรมอัตโนมัติเรารู้สึกว่าไม่เหมือนเราจ้างนักศึกษาท าเพราะการจ้างคนเป็นการพัฒนาตัวเขาไปด้วยพร้อม
กันผ่านการท างานเสริมนอกเวลาเรียนปกติครับ”  

(อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา, สัมภาษณ์เมื่อ 14 ธันวาคม 2563) 
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 (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรากฏข้อมูลส าคัญ ดังน้ี 
  “การส่งเสริมการตลาดส าหรับธุรกิจน้ี หนูอยากให้สามารถแชร์งานกับเพ่ือนๆได้ซึ่งจะเป็นจุดดีที่คนที่อ่อนก็จะ
ได้เรียนรู้จักคนที่เก่งส่วนคนที่เก่งก็จะมีเพ่ือนหลายๆคนมาช่วยแบ่งเบากันท างานตรงน้ีเป็นเหมือนกับเสน่ห์ของการเรียนการ
สอนทางบรรณารักษ์และช่วยให้พวกหนูเรียนรู้ไปด้วยและมีรายได้ไปด้วยจึงเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของธุรกิจน้ีค่ะ”  

(นักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์, สัมภาษณ์เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563) 
 

  “ถ้ามีแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยให้เกิดการจัดบริการเสริมให้กับผู้ใช้ห้องสมุด ควรเป็นการช่วยค้นหาข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ เพราะปัญหาหลักของอาจารย์คือหาข้อมูลใหม่ ๆ ประกอบงานเขียนทางวิชาการ งานตรงน้ีถ้ามีตัวกลางเข้ามา
ช่วยประสานงานจะช่วยอาจารย์ประหยัดเวลาลงได้อย่างมาก อยากให้มีการดูแลไปจนถึงการส่งเอกสารที่ถ่ายส าเนาจาก
ต้นฉบับมาให้ที่ท างานเลย ส่วนประเด็นบริการตรวจสอบรายการอ้างอิง โดยส่วนตัวจะใช้โปรแกรมเอ็นโน๊ตในการจัดการข้อมูล
ทางบรรณานุกรม แต่งานบรรณษนุกรมจะหนักจริง ๆ ก็ตอนที่ขอต าแหน่งทางวิชาการ ตรงน้ีต้องการคนข่วยมาก เพราะ
อาจารย์เองไม่ค่อยมีเวลาท า ถ้าแอพพลิเคชั่นช่วยหาคนมารับงานตรงน้ีได้จะเป็นกาส่งเสริมการตลาดที่ช่วยตอบโจทย์ของ
อาจารย์และนักวิจัยได้เป็นอย่างมากครับ” 

(อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา, สัมภาษณ์เมื่อ 14 ธันวาคม 2563) 
 

 การศึกษาเสียงสะท้อนจากความต้องการผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจบริการตรวจสอบบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง
ทางวิชาการโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม และ
การสนทนากลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ การเลือกตัวอย่างใช้วิธีเลือกแบบจงใจ จ านวน 15 ราย ประกอบด้วยกลุ่มผู้ให้บริการและ
กลุ่มลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหาเชิงสรุปแบบอุปนัย ผลการศึกษาพบว่าสามารถจ าแนกออกเป็น 4 
ประเด็น ได้แก่ (1) ด้านรูปแบบบริการ (Product) จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า แพลตฟอร์มดิจิทัลส าหรับธุรกิจ
บริการตรวจสอบบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงทางวิชาการควรแบ่งรูปแบบการท างานเป็น 2 ส่วน คือ บริการช่วยสืบค้น
ข้อมูล และบริการช่วยตรวจสอบการอ้างอิงทางวิชาการ เน่ืองจากเป็นจุดอ่อนของบริการที่ลูกค้ารู้สึก ได้ (Customer Pain 
Point) (2) ด้านราคา (Price) จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า การคิดราคาของบริการควรผูกโยงกับความเร่งด่วน
ในชิ้นงานที่ลูกค้าต้องการ โดยก าหนดราคาให้แตกต่างกันชัดเจน ส าหรับชิ้นงานที่ต้องการให้ได้รับอย่างเร่งด่วน และชิ้นงานที่
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามปกติ (3) ด้านช่องทางการให้บริการ (Place) จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่าการใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในวงการห้องสมุด เน่ืองจากสามารถเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการได้ทันที
ผ่านแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะ (Smart Phone) และ (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) จากการ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ธุรกิจบริการตรวจสอบบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงทางวิชาการมีความเป็นการ
ประกอบการเพ่ือสังคม จึงควรเลือกใช้กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือ
บรรณารักษ์วิชาชีพหรือนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ที่ต้องการรายได้เสริม ซึ่งประเด็นเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อธุรกิจบริการตรวจสอบบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงทางวิชาการถือเป็นองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ืออ านวความสะดวกต่อลูกค้าและผู้ให้บริการโดยเฉพาะนักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และบรรณารักษ์
วิชาชีพที่ต้องการเข้ามาใช้ทักษะและความรู้เฉพาะทางของตนบนฐานคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน 

 กล่าวโดยสรุป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นถึงความจ าเป็นของธุรกิจบริการตรวจสอบบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง                  
ทางวิชาการ รวมถึงการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือน ามาสู่การแบ่งปันทักษะข้ันสูงของบรรณารักษ์วิชาชีพและนักศึกษา
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่ต้องการหารายได้เสริม โดยการพัฒนาธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิทัลควรค านึงถึง
รูปแบบบริการ 2 ส่วนไปพร้อมกัน ทั้งการสืบค้นข้อมูลและการตรวจสอบบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ ทั้งน้ี                    
ผู้ให้บริการยังต้องก าหนดราคาท่ีชัดเจน ทั้งยังต้องรักษาความปลอดภัยให้กับชิ้นงานและส่งมอบให้ตรงก าหนดเวลาท่ีตกลงกัน 
ตลอดจนช่วยให้ความรู้กับลูกค้าเพ่ือหลีกเลี่ยงการลอกเลียนหรือแอบอ้างผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) ควบคู่กันไปด้วย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อธุรกิจรับตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงทางวิชาการได้แสดงถึง
มุมมองที่แตกต่างกันของกลุ่มประชากรที่ศึกษา กล่าวคือ กลุ่มนักศึกษาบรรณารักษศาสตร์มีความกระหายที่จะหารายได้และ
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เข้าใจในเรื่องของการท างานร่วมกันเป็นทีมซึ่งเป็นกลไกส าคัญของการพัฒนาธุรกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจแบ่งปันและบน
ความเชี่ยวชาญของการตรวจสอบบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงทางวิชาการซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาถนัดและเห็นประโยชน์ใน
การเข้าร่วมธุรกิจน้ี ซึ่งความคิดเห็นดังกกล่าวสอดคล้องกัยงานวิจัยของ นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ และ ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ 
(2558) นันธิดา พรมวงค์ และ สมบูรณ์  ชาวชายโขง (2562) ส าหรับกลุ่มผู้ใช้บริการซึ่งเป็นอาจารย์ล้วนมีความเห็นสอดคล้อง
กันว่าแพลตฟอร์มธุรกิจการตรวจสอบบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงทางวิชาการที่พัฒนาบนแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปันท าให้
เกิดการกระจายรายได้ไปสู่นักศึกษาบรรณารักษ์ศาสตร์ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจเพ่ือสังคมที่ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์การท างานจริงและฝึกฝนทักษะชีวิตให้นักศึกษาสามารถเป็นครูบรรณารักษ์ที่มีทักษะวิชาชีพดีข้ึนและมีรายได้
ระหว่างเรียนซึ่งรูปแบบธุรกิจดังกล่าวเหมาะสมย่ิงในการน ามาใช้บนแพลตฟอร์มดิจิตอลที่สภาพแวดล้อมทุกวันน้ีอยู่บนสมาร์ท
โฟน รวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระของอาจารย์ในการสืบค้นบทความวิจัยและตรวจสอบรายการอ้างอิงได้เป็นอย่างดี  โดยความ
คิดเห็นดังกกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ช านาญ รอดเหตุภัย (2557) นลัทพา หรรษาพันธ์ุ และภรณี ศิริโชติ (2560) วัน
เพ็ญ ตันจันทร์กูล (2562)  อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งน้ียังคงมีข้อจ ากัดอยู่เช่นกัน กล่าวคือ การขาดตัวแทนจากผู้ปกครอง
ของนักศึกษาบรรณารักษศาสตร์ ซึ่งถือเป็นภาคีส าคัญที่อาจช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อการพัฒนาธุรกิจรับตรวจสอบรายการ
เอกสารอ้างอิงทางวิชาการได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป ทั้งน้ีผู้ให้บริการพึงระมัดระวังเก่ียวกับการถูกว่าจ้างให้ช่วยท าวิทยานิพนธ์ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 รวมไปถึงการที่ผู้รับบริการพึงตระหนักถึงความเสี่ยงที่ไฟล์
งานของนักวิจัยอาจจะถูกคัดลอกโดยผู้รับจ้างในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะต่อการน าผลการวิจัยไปใช้ ผลการศึกษาความต้องการซึ่งเป็นด่ังเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในธุรกิจรับตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงทางวิชาการอยู่บนฐานของเครือข่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดก าแพงเพชรที่เหนียวแน่นซึ่งเป็นกลไกส าคัญต่อการ
ยกระดับธุรกิจน้ีไปสู่การเป็นเศรษฐกิจแบ่งปันได้อย่างเป็นสมบูรณ์แบบต่อไปในอนาคต ดังกล่าวน้ัน ผู้ประกอบการสารสนเทศ
จึงควรสร้างเครือข่ายให้แข็งแกร่งและแบ่งปันงานกันท าอย่างเหมาะสมเพ่ือความย่ังยืนของธุรกิจและสังคม 

 2. ข้อเสนอแนะต่อการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและศึกษาปัจจัยที่
เอ้ือต่อการสร้างธุรกิจเพ่ือสังคมในวิชาชีพอื่น ๆ ท่ีต้องการยกระดับธุรกิจน้ีไปสู่การเป็นเศรษฐกิจแบ่งปันได้อย่างย่ังยืน 
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ปัจจัยด้านบุคลิกภาพเชิงรุกและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลง                
ของข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน: บทบาทการเป็นตัวแปรคั่นกลางของความผูกพันต่องาน 

PROACTIVE PERSONALITY AND CHANGE-ORIENTED CITIZENSHIP BEHAVIOR OF  
GOVERNMENT TEACHERS IN SCHOOLS LAMPHUN PROVINCE:  

THE MEDIATOR ROLE OF WORK ENGAGEMENT 
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ITSARA BOONYARIT** 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชิงรุก ความผูกพันต่องานและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน 2) เพ่ือศึกษาบทบาทการ เป็นตัวแปร
คั่นกลางของความผูกพันต่องานในความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชิงรุกและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่ง
เปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน จ านวน 200 คน เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลง (2) แบบวัดบุคลิกภาพเชิงรุก              
(3) แบบวัดความผูกพันต่องาน  (4) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การวิเคราะห์การถดถอยและใช้ วิธี Causal Steps ของ Baron and Kenny (1986)               
ในการวิเคราะห์ตัวแปรคั่นกลางและการค านวณค่าสถิติของโซเบล (Sobel’s test) เพ่ือทดสอบนัยส าคัญของอิทธิพลทางอ้อม 
 ผลการศึกษา พบว่า  
 1.บุคลิกภาพเชิงรุกและความผูกพันต่องาน สามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงของ
ข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 2. บุคลิกภาพเชิงรุกสามารถท านายความผูกพันต่องานของข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน ได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  

 3. ความผูกพันต่องานมีบทบาทเป็นตัวแปรคั่นกลางบางส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชิงรุกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลง  (Z = 3.461, p < .01) และมีอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ .156 
 
ค าส าคัญ: บุคลิกภาพเชิงรุก; ความผูกพันต่องาน; สมาชิกที่ดี; มุ่งเปลี่ยนแปลง 
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ABSTRACT 

 
  The purposes of this research were ( 1 )  to investigate the relationships among proactive 
personality, work engagement, and change-oriented citizenship behavior of teachers in government schools 
in Lamphun province and (2) to examine the mediator role of work engagement in the relationship between 
proactive personality and change-oriented citizenship behavior. 
 The sample in the study was 2 0 0  teachers in 9 1  government schools located in Lamphun 
province. The research instruments consisted of (1) the Proactive Personality Scale, (2) the Work Engagement 
Scale, (3) the Change-Oriented Citizenship Behavior Scale, and (4) respondent demographic data. The data 
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were analyzed by using descriptive statistics, Pearson’ s correlation coefficient, regression analysis applying 
for the causal steps of Baron and Kenny (1986), and Sobel’s test for significant analysis of indirect effect. 
 The results of the study were ( 1 )  proactive personality could be significantly predicted change-
oriented citizenship behavior of teachers in government schools in Lamphun province (b = .636, p < 0.01), 
explaining variance of change-oriented citizenship behavior at 38.7 percent. (2) Proactive personality could 
be significantly predicted work engagement of teachers in government schools in Lamphun province ( b = 
.588 , p < 0 .01 ) , explaining variance of work engagement at 38 percent.  (3 )  Work engagement could be 
significantly predicted change-oriented citizenship behavior of teachers in government schools in Lamphun 
province (b = .266, p < 0.01). Proactive personality and work engagement could be explained the variance 
of change-oriented citizenship behavior at 42.6 percent. (4) The relationship between proactive personality 
and change- oriented citizenship behavior of teachers in government schools in Lamphun province was 
partially mediated by work engagement with the statistical significance of .01 (Z = 3.461) with the indirect 
effect of .156. 
 
Keywords: Proactive Work Engagement; Citizenship; Change-Oriented  

 
บทน า 

  นโยบายของรัฐบาลทุกรัฐบาลให้ความส าคัญกับการมุ่งส่งเสริมการศึกษาไทยอย่างต่อเน่ืองเพ่ือจัดการปัญหาและ
ความท้าทายที่เกิดข้ึนอันได้แก่ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2563) ดังน้ันเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงก าหนดกลยุทธ์ข้ึนหลายประการ โดยมุ่งเน้นที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีหน้าที่ต้องด าเนินการตามนโยบายให้ประสบ
ผลส าเร็จ นอกจากน้ียังมีภารกิจในระดับโรงเรียนและทีมที่จะต้องด าเนินการนอกเหนือจากภาระงานการสอนตามปกติ ซึ่ง
ภารกิจดังกล่าวเน้นการพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน ยกตัวอย่างเช่น การเพ่ิมห้องเรียนคุณภาพตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) โรงเรียนสีขาว โรงเรียน
คุณธรรม และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เป็นต้น ปัจจัยด้านการพัฒนาดังกล่าว ท าให้
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการมุ่งเน้นคิดริเริ่มเปลี่ยนแปลงของบุคลากรเป็นพฤติกรรมที่มีบทบาทส าคัญมากข้ึนต่อการสร้ างความ
เปลี่ยนแปลงทางบวกให้กับสถานศึกษา พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลง (Change-Oriented Citizenship 
Behavior) เป็นพฤติกรรมการท างานของบุคคลรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ืองในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การของตนเอง แสดงให้เห็นได้จากการที่บุคคลพยายามค้นหาข้อมูล แก้ไขข้อผิดพลาดในองค์การ แก้ไข
ส่วนผิดปกติในองค์การ และให้ค าแนะน าท่ีสามารถน ามาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานได้ บุคคลจะใช้ความพยายามเชิงบวกและ
การคิดริเริ่มส่วนบุคคลที่จะท าการระบุสภาพปัญหา ด าเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการท างาน ปรับปรุงสถานการณ์
และการปฏิบัติงาน (Bettencourt, 2004; Choi, 2007)  

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าหน่ึงในปัจจัยทางจิตวิทยาของบุคคลที่มีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงคือ บุคลิกภาพเชิงรุก (Proactive Personality) ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของแต่
ละบุคคล (Bateman & Crant, 1993) ที่จะแสดงความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่บีบบังคับ และมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบตัว (Bateman & Crant, 1993; Schermerhorn, 2010) บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบน้ีมี
ลักษณะแสดงความพยายามอดทนจนกระทั่งสามารถท าให้การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดข้ึน (Robbins & Judge, 2013) มี
ความกระตือรือร้น ขวนขวาย มองหา แนวทางใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความเชื่อในความสามารถของตนเอง มีความพยายามมานะ
บากบั่นจนกว่าจะกระท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายมากกว่าท่ีจะปล่อยตัวเองไปตามสภาพแวดล้อม (Sibert et al., 
2001) นอกจากน้ีอีกหน่ึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลง คือ ความผูกพันต่องาน (Work 
Engagement) เป็นภาวะทางจิตใจเชิงบวกประเภทหน่ึงที่สะท้อนให้เห็นจากการมีพลังเต็มเปี่ยม การอุทิศตน และการซึมซาบ
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กับงาน (Schaufeli et al., 2002) พนักงานจะมีความพยายามอย่างเต็มใจท างานให้ประสบผลส าเร็จ พยายามเปลี่ยนแปลง
วิธีการท างานหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน แก้ไขข้อผิดพลาดในข้ันตอนการปฏิบัติงานให้กลับมาถูกต้อง และพยายามค้นหา
วิธีการแก้ไขที่แท้จริงให้กับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน (Ginsburg et al., 2016; Sha, 2017; Li, Sun, & Li, 2019) 

 ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชิงรุกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
แบบมุ่งเปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูในจังหวัดล าพูนโดยมีความผูกพันต่องานเป็นตัวแปรคั่นกลาง การวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูในจังหวัดล าพูนให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบ            
มุ่งเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน ผลการวิจัยสามารถน าไปวิเคราะห์และจัดท ากลยุทธ์เพ่ือออกแบบ
วิธีการส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูในจังหวัดล าพูนได้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชิงรุก ความผูกพันต่องาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่ง
เปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน 
 2. เพ่ือศึกษาบทบาทการเป็นตัวแปรคั่นกลางของความผูกพันต่องาน ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชิงรุก 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 1. บุคลิกภาพเชิงรุกสามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูในจังหวัด
ล าพูน 
 2. บุคลิกภาพเชิงรุกสามารถท านายความผูกพันต่องานของข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน 
 3. ความผูกพันต่องานสามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูในจังหวัด
ล าพูน 
 4. ความผูกพันต่องานมีบทบาทเป็นตัวแปรคั่นกลางของความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชิงรุกกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชิงรุกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลง 

           ของข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน: บทบาทการเป็นตัวแปรคั่นกลางของความผูกพันต่องาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชิงรุกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงของ
ข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน: บทบาทการเป็นตัวแปรคั่นกลางของความผูกพันต่องาน ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร คือ ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดล าพูน 91 โรงเรียน
ที่ต้ังอยู่ในเขตอ าเภอเมือง ป่าซาง บ้านทา และบ้านธิ จ านวน 592 คน  
                 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดล าพูน 91 
โรงเรียนที่ต้ังอยู่ในเขตอ าเภอเมือง ป่าซาง บ้านทา และบ้านธิ จ านวน 200 คน โดยท าการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์ตัวแปรคั่นกลาง (Mediator 
Analysis) ตามข้อเสนอแนะของ Fritz and Mackinnon (2007) ซึ่งควรมีกลุ่มตัวอย่างจ านวนอย่างน้อย 200 คน  
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยแบบวัดตัวแปรทางจิตวิทยาและข้อมูลส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 4 ส่วน ดังน้ี 
   ส่วนที่ 1 แบบวัดบุคลิกภาพเชิงรุกของ Seibert, Crant, and Kraimer (1999) ที่แปลเป็นภาษาไทยโดย
ใช้กระบวนการแปลย้อนกลับจาก ไปรยา สินธุมงคลชัย (2562) ประกอบด้วยข้อค าถามเชิงบวก 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ .86 แบบวัดเป็นรูปแบบของการตอบข้อค าถาม มีมาตรวัดแบบประเมินค่า 7 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ต้ังแต่เป็นประจ า เท่ากับ 7 คะแนน ไปจนถึง ไม่เคยเลย เท่ากับ 1 คะแนน 
   ส่วนที่ 2 แบบวัดความผูกพันต่องานของ Schaufeli, Bakker and Salanova (2006) (UWES - 9)   
ที่แปลเป็นภาษาไทยโดยใช้กระบวนการแปลย้อนกลับจาก ภคินี ตันติเวทย์ (2558) ประกอบด้วย 9 ข้อค าถาม แบบวัด
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พลังเต็มเปี่ยม การอุทิศตน และการซึมซาบกับงาน มีข้อค าถามเชิงบวก 8 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .94  แบบวัดเป็นรูปแบบของการตอบข้อค าถาม มีมาตรวัดแบบประเมินค่า 7 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ต้ังแต่เป็นประจ า เท่ากับ 7 คะแนน ไปจนถึง ไม่เคยเลย เท่ากับ 1 คะแนน     
   ส่วนที่ 3 แบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงของ Choi (2007) ด าเนินการแปล
เป็นภาษาไทยและแปลย้อนกลับจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา ประกอบด้วยข้อค าถามเชิงบวก 4 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .83  แบบวัดเป็นรูปแบบของการตอบข้อค าถามมีมาตรวัดแบบประเมินค่า 7 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน เป็น
ต้ังแต่เป็นประจ า เท่ากับ 7 คะแนน ไปจนถึง ไม่เคยเลย เท่ากับ  1 คะแนน  
   ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย เพศ ช่วงอายุ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ผู้ วิจัยท าหนังสือขอความร่ วมมือในการท า วิจั ย จากคณะมนุษยศาสตร์  ภาควิชาจิต วิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือขออนุญาตในการท าการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน 
  3.2 ส่งหนังสือถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดล าพูน เพ่ือขออนุญาตให้มีการเก็บข้อมูล
จากข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน 
  3.3 เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดล าพูนแล้วจึงเริ่มเผยแพร่
แบบสอบถามให้กับข้าราชการครูในจังหวัดล าพูนผ่าน QR Code เพ่ือท าการเก็บข้อมูลออนไลน์  
  ในการท าแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูล ทางผู้วิจัยค านึงถึงจริยธรรมในการท าวิจัย จึงได้มีใบยินยอมเข้าร่วมการ
วิจัยเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความสมัครใจก่อนเข้าร่วมการวิจัยในครั้งน้ี 
            4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  4.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
เบื้องต้นของตัวแปร และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธี Causal Steps ของ 
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Baron and Kenny (1986) เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ 1 ถึง 3 และการค านวณค่าสถิติของโซเบล (Sobel’s Test) ใช้ค่าสถิติ Z 
เพ่ือยืนยันว่าเป็นตัวแปรคั่นกลางจริงโดยทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของค่าอิทธิพลทางอ้อมตามสมมติฐานที่ 4 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชิงรุ กกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูในจังหวัดล าพูนโดยมีความผูกพันต่องานเป็นตัวแปรคั่นกลาง และได้จ าแนก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชิงรุก ความผูกพันต่องานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
 แบบมุ่งเปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน 
 

ตัวแปร    1     2       3 
1. บุคลิกภาพเชิงรุก                
2. ความผูกพันต่องาน   .616**    
3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี     .622**   .538**            
    แบบมุ่งเปลี่ยนแปลง                   
** p< .01 
 
  จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า บุคลิกภาพเชิงรุกมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = .622) 
บุคลิกภาพเชิงรุกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่องาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = .616)  และความ
ผูกพันต่องานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (r = .538) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรในการศึกษาครั้งน้ี มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงเป็นพ้ืนฐานส าหรับการ
วิเคราะห์ตัวแปรคั่นกลางต่อไป  
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงโดยมีบุคลิกภาพ 
 เชิงรุกเป็นตัวแปรท านาย 
 

ตัวแปรท านาย                             b              SEb             t 
บุคลิกภาพเชิงรุก        .636              .057          11.186** 
ค่าคงที่ (a)                                 2.227              .313 
R = .622                                  = .387                       = .384   Overall F = 125.131  
** p< .01 
   
 จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลิกภาพเชิงรุกสามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากับ  .636  และบุคลิกภาพเชิงรุกสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 38.7  ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลโดยรวม (Total 
Effect) ของบุคลิกภาพเชิงรุก (ตัวแปรอิสระ) ไปยังพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลง (ตัวแปรตาม) 
 จากผลการวิจัยข้างต้น สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ที่ต้ังไว้ว่าบุคลิกภาพเชิงรุกสามารถท านายพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของความผูกพันต่องานโดยมีบุคลิกภาพเชิงรุกเป็นตัวแปรท านาย 
 

ตัวแปรท านาย         b              SEb             t 
บุคลิกภาพเชิงรุก                 .588              .053           11.013** 
ค่าคงที่ (a)          2.497              .294 
R = .616                                = .380               = .377  Overall F = 121.297  
** p< .01 
   
 จากตารางที่ 3 พบว่า พบว่า บุคลิกภาพเชิงรุกสามารถท านายความผูกพันต่องานได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากับ .588  และบุคลิกภาพเชิงรุกสามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันต่อ
งานได้ร้อยละ 38.0  แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) ของบุคลิกภาพเชิงรุก (ตัวแปรอิสระ) ไปยังความผูกพัน
ต่องาน (ตัวแปรคั่นกลาง) ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 2 บุคลิกภาพเชิงรุกสามารถท านายความผูกพันต่องานของ
ข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่ร่วมกันท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
 แบบมุ่งเปลี่ยนแปลง 
 

ตัวแปรท านาย                    b    SEb   t 
บุคลิกภาพเชิงรุก                    .480   .070           6.841** 
ความผูกพันต่องาน                               .266   .073                      3.623** 
ค่าคงที่ (a)                                   1.563   .355 
 R = .652                                 = .426                        = .420               Overall F = 72.963  
** p< .01 
  
 จากตารางที่ 4 พบว่า พบว่า ความผูกพันต่องานสามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากับ .266  แสดงให้เห็นถึงการส่งผลระหว่างความ
ผูกพันต่องาน(ตัวแปรคั่นกลาง) ไปยังพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลง (ตัวแปรตาม) เมื่อมีการควบคุมตัวแปร
บุคลิกภาพเชิงรุก(ตัวแปรอิสระ) ให้คงที่ ผลการวิจัยดังกล่าวสนับสนุนสมมติฐานที่ 3 ความผูกพันต่องานสามารถท านาย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน 
 จากผลลัพธ์ที่ได้ตามที่แสดงในตารางที่ 4 พบว่า เมื่อท าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณระหว่างบุคลิกภาพเชิง
รุก (ตัวแปรอิสระ) และความผูกพันต่องาน (ตัวแปรคั่นกลาง) ไปยังพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลง (ตัวแปร
ตาม) เมื่อมีการควบคุมความผูกพันต่องาน จะมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของบุคลิกภาพเชิงรุก (c’) ซึ่งเป็นอิทธิพลทางตรง
ของบุคลิกภาพเชิงรุกที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลง มีค่าเท่ากับ .480 และพบว่าค่า c’ มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ อธิบายได้ว่าบุคลิกภาพเชิงรุกส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลง โดยผ่านความผูกพันต่องาน 
กล่าวคือ จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใช้วิธี Causal Steps ของ Baron & Kenny ท าให้เห็นว่าบุคลิกภาพเชิง
รุกมีอ านาจการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน โดยมีความผูกพัน
ต่องานเป็น ตัวแปรคั่นกลางบางส่วน (Partial mediation) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 4 และมีค่าผลทางอ้อม ( Indirect 
Effect) a*b = (.588)(.266) เท่ากับ .156  
 การค านวณค่าสถิติของโซเบล (Sobel’s test) เพ่ือหาค่าสถิติ Z ว่ามีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ โดยที่ SEb มีค่า
เท่ากับ .053 และ SEb มีค่าเท่ากับ .073 พบว่ามีค่าสถิติ Z = 3.461 โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อธิบายได้ว่า 
บุคลิกภาพเชิงรุกส่งผลทางตรงไปสู่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลง และมีอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) 
ผ่านความผูกพันต่องานไปสู่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงตามสมมติฐานที่ 4 อีกท้ังบุคลิกภาพเชิงรุกและ
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ความผูกพันต่องานยังสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 
42.6  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ผลการวิจัย ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานได้ดังน้ี 
 1. สมมติฐานที่ 1 บุคลิกภาพเชิงรุกสามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงของ
ข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน ผลจากการวิจัยพบว่า สมมติฐานที่ 1 ได้รับการยอมรับ แสดงให้เห็นว่าบุคลิกภาพเชิงรุกสามารถ
ท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลง ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย
เท่ากับ .636 และบุคลิกภาพเชิงรุกสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงได้
ร้อยละ 38.7 ซึ่งอธิบายได้ว่า หากข้าราชการครูในจังหวัดล าพูนมีบุคลิกภาพเชิงรุกสูง จะท าให้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
แบบมุ่งเปลี่ยนแปลงสูงตามไปด้วย โดยสามารถอธิบายตามแนวคิดของ Bateman and Crant (1993) ที่กล่าวไว้ว่า บุคคลที่มี
บุคลิกภาพเชิงรุกจะไม่ถูกกดดันจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่บีบบังคับ เมื่อท างานอยู่ในองค์การใด มักจะเป็นก าลัง
ส าคัญในการผลักดัน ริเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบตัวให้เกิดความเหมาะสม และยังเป็นบุคคลที่ชอบมองหาโอกาส
ปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เช่น หมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม หรือสนใจเรียนรู้ทักษะที่มีความจ าเป็นเพ่ือ
ความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Zhang, 2015) ที่พบว่าพนักงานที่มีบุคลิกภาพเชิงรุกมี
ความสัมพันธ์ทางบวกและสามารถท านายการพูดให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ (Voice) ซึ่งเป็นการแสดงออกของพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้สภาพแวดล้อมในการท างานเกิดการพัฒนาใน
ทางบวก หรือเพ่ือสร้างทีมงานที่ดีข้ึน และยังรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์การ อีกท้ังยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Hong et al. (2016) ที่ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชิงรุกกับการริเริ่มส่วนบุคคล (Personal 
Initiative) ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่เกี่ยวข้องของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลง เมื่อบุคคลหมั่น
เผชิญกับความยากล าบาก (Frese et al., 1997) จะริเริ่มกระท าการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน และปรับปรุงสถานการณ์การ
ปฏิบัติงานให้ดีข้ึนด้วยตนเอง 
 2. สมมติฐานที่ 2 บุคลิกภาพเชิงรุกสามารถท านายความผูกพันต่องานของข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน ผลจาก
การวิจัยพบว่า สมมติฐานที่ 2 ได้รับการยอมรับ แสดงให้เห็นว่าบุคลิกภาพเชิงรุกสามารถท านายความผูกพันต่องานได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากับ .588  และบุคลิกภาพเชิงรุกสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของความผูกพันต่องาน ได้ร้อยละ 38.0 ซึ่งอธิบายได้ว่า หากข้าราชการครูในจังหวัดล าพูนมีบุคลิกภาพเชิงรุกสูง จะท าให้ความ
ผูกพันต่องานสูงตามไปด้วย โดยสามารถอธิบายตามแนวคิดของ Bakker (2015) ที่กล่าวไว้ว่าบุคลิกภาพเชิงรุกเป็นกุญแจ
ส าคัญทางด้านจิตวิทยา จะน าไปสู่การเพ่ิมระดับของความผูกพันต่องาน (Lavigna, 2015) และยังสามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้
ตามแนวคิดของ Macey and Schneider (2008) ที่กล่าวไว้ว่าบุคคลที่มีบุคลิกภาพเชิงรุกจะส่งผลต่อความรู้สึกส่วนบุคคลที่มี
กับสถานการณ์การท างานในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกมีพลังใจ การซึมซาบกับงานและความพึงพอใจ เป็นต้น นอกจากน้ี
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Li et al. (2017) ที่พบว่าบุคลิกภาพเชิงรุกมีความสัมพันธ์ทางบวกและสามารถท านายความ
ผูกพันต่องานได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าครูที่มีบุคลิกภาพเชิงรุกและมีความผูกพันต่องาน จะมีประสบการณ์
ของความพึงพอใจในงานที่สูง และจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้ดีมากข้ึน อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lv et 
al. (2018) ที่พบว่าบุคคลที่มีบุคลิกภาพเชิงรุกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่องาน และบุคลิกภาพเชิงรุกจะท าให้เกิด
ความผูกพันต่องานในระดับสูงข้ึนเมื่อมีการท างานอย่างอิสระและการท างานเป็นทีม 
 3. สมมติฐานที่ 3  ความผูกพันต่องานสามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงของ
ข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน ผลจากการวิจัยพบว่า สมมติฐานที่ 3 ได้รับการยอมรับ แสดงให้เห็นว่าความผูกพันต่องาน
สามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยเท่ากับ .266 และความผูกพันต่องานสามารถร่วมอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่ง
เปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 42.6  ซึ่งอธิบายได้ว่า หากข้าราชการในจังหวัดล าพูนมีความผูกพันต่องานสูง จะท าให้ระดับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงสูงตามไปด้วย โดยสามารถอธิบายตามแนวคิดของ Piccolo et al. (2010) ท่ีกล่าวไว้
ว่า บุคคลที่มีความผูกพันต่องานเป็นคนที่มีแรงจูงใจภายในเพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานในระดับสูง มักจะคิดโดยภาพรวม 
พยายามกระท าสิ่งอื่นใดที่นอกเหนือจากงานในหน้าที่ และท าให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในงานให้มีประสิทธิผล
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มากข้ึน และยังสามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ตามแนวคิดของ Christian, Garza, and Slaughter (2011) ที่กล่าวไว้ว่า เมื่อบุคคล
มีความรู้สึกผูกพันต่องานจะเป็นกุญแจส าคัญของกระบวนการ และกลไกในการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
แบบมุ่งเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Li et al. (2019) ที่พบว่าความผูกพันต่องานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเข้าไปเป็นผู้รับผิดชอบ (Taking Charge) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่ง
เปลี่ยนแปลง  และงานวิจัยของ Sha (2017) ที่พบว่าพนักงานใช้แรงงาน ช่างฝีมือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และผู้จัดการ
ระดับกลางและอาวุโส ท่ีมีความผูกพันต่องานมีอิทธิพลทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลง 
 4. สมมติฐานที่ 4 : ความผูกพันต่องานมีบทบาทเป็นตัวแปรคั่นกลางของความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชิงรุกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน ผลจากการวิจัยท าให้สมมติฐานที่ 4 ได้รับ
การยอมรับและพบว่า ความผูกพันต่องานเป็นตัวแปรคั่นกลางบางส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชิงรุกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูในจังหวัดล าพูน แสดงว่าบุคลิกภาพเชิงรุกส่งผลทางตรงถึง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงได้ และส่งผลทางอ้อมผ่านความผูกพันต่องานไปสู่พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน เมื่อพิจารณาผลทางตรงของบุคลิกภาพเชิงรุกที่ส่งผลไปยังพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบ
มุ่งเปลี่ยนแปลง สามารถอธิบายได้ว่า ย่ิงข้าราชการครูในจังหวัดล าพูนมีลักษณะนิสัยที่มีการริเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
จะเกิดแรงจูงใจภายในพยายามแสวงหาโอกาสใหม่ๆ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง และมีความ
เชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของตนเองว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การท างานของตนเองในปัจจุบันให้เป็นไป
ในทิศทางที่ดีข้ึน จนสามารถส่งผลโดยตรงท าให้ข้าราชการครูในจังหวัดล าพูนมีระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่ง
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย และเมื่อพิจารณาผลทางอ้อมของบุคลิกภาพเชิงรุก โดยมีอิทธิพลส่งผ่านความผูกพันต่อ
งานในรูปแบบของตัวแปรคั่นกลางบางส่วนไปยังพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูในจังหวัด
ล าพูน สามารถอธิบายได้ว่า หากข้าราชการครูในจังหวัดล าพูนมีความริเริ่มสร้างสรรค์ พยายามมุ่งเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
หรือสถานการณ์ในการท างานให้เป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน ก็จะส่งผลท าให้ข้าราชการครูในจังหวัดล าพูนเกิดความผูกพันต่องาน 
มีสภาวะทางจิตเชิงบวก ทางด้านร่างกาย อารมณ์ และการรู้คิด ที่เต็มไปด้วยพลังเต็มเปี่ยม การอุทิศตน และการซึมซาบกับ
งานที่ตนเองปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน และท้ายที่สุดเมื่อครูมีความผูกพันต่องานก็จะส่งผลท าให้ข้าราชการครูในจังหวัดล าพูนมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากข้ึนด้วย โดยสามารถอธิบายตามแนวความคิดของ Piccolo et al. 
(2010) ที่กล่าวไว้ว่า บุคคลที่มีความผูกพันต่องานเป็นคนที่มีแรงจูงใจภายในให้เกิดผลการปฏิบัติงานในระดับสูง มักจะคิดโดย
ภาพรวม พยายามกระท าสิ่งอื่นใดที่นอกเหนือจากงานในหน้าที่ และท าให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในงานให้มี
ประสิทธิผลมากข้ึน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kong and Li (2017) ที่พบว่าบุคลิกภาพเชิงรุกมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ค้นหา แนวความคิดใหม่ และลงมือปฏิบัติตามแนวคิดน้ัน โดยมีความผูกพันต่องานเป็นตัว
แปรคั่นกลางระหว่างบุคลิกภาพเชิงรุกกับการส่งเสริม สนับสนุน ค้นหา แนวความคิดใหม่ และลงมือปฏิบัติตามแนวคิดน้ัน อีก
ทั้งงานวิจัยได้สรุปไว้ว่า ครูที่มีบุคลิกภาพเชิงรุกในระดับสูงจะมีการกระท า ค้นหา แสวงหาโอกาส  ริเริ่มให้มีการแสดงออกมา
ของ แนวความคิดใหม่ๆ มากกว่าครูที่มีบุคลิกภาพเชิงรุกในระดับต่ า อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Alshamsi (2017) ที่
พบว่า พนักงานที่มีบุคลิกภาพเชิงภาพเชิงรุกจะริเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการท างานในเชิงบวก และเปลี่ยนแปลง
ข้อจ ากัดที่มีต่อการท างาน บุคลิกภาพเชิงรุกจะช่วยให้พนักงานมีแนวความคิด วิธีการใหม่ที่ จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมการ
ท างาน โดยมีความผูกพันต่องานเป็นตัวแปรคั่นกลางที่ท าให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว 
 จะเห็นได้ว่าบุคลิกภาพเชิงภาพเชิงรุกเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญที่จะท าให้ข้าราชการครูในจังหวัดล าพูนเกิดความ
ผูกพันต่องานข้ึน ซึ่งความผูกพันต่องานหากเกิดข้ึนกับตัวบุคคลแล้วจะส่งผลดีต่อองค์การเป็นอย่างมาก เพราะข้าราชการครูใน
จังหวัดล าพูนจะมีแนวโน้มพฤติกรรมที่น าไปสู่การริเริ่มส่วนบุคคลในการสร้างสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในบริบทของ
ตนเองให้ดีข้ึนและเกิดประโยชน์ต่อองค์การการศึกษา และยังส่งผลให้ระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลง
สูงข้ึน ซึ่งอิทธิพลของความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนน้ีสามารถเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่จะท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คงให้
ข้าราชการครูในจังหวัดล าพูนมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูง พยายามริเริ่มเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมการท างาน ระบุปัญหาและด าเนินการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน นโยบายและกระบวนการท างานเพ่ือปรับปรุง
ให้สถานการณ์และการปฏิบัติงานดีข้ึนอย่าง 
  



 
 

269 
  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ข้อเสนอแนะ   
  1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
       1.1 โรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดล าพูนควรส่งเสริมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานให้ข้าราชการครู
ในสังกัดมีโอกาสในการปฏิบัติงานเชิงรุก โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูได้ริเริ่มออกแบบสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการ
สอนด้วยตนเองอย่างเต็มที่ มีการรับฟังและให้การสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการท างานที่ข้าราชการครูได้
กระท าอยู่  
       1.2 โรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดล าพูนควรพัฒนาพฤติกรรมการท างานเชิงรุกให้กับข้าราชการครูโดยจัดให้มี
หลักสูตรการฝึกอบรมที่มีเน้ือหา เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ทักษะการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ รวมถึง
การพัฒนาให้ข้าราชการครูตระหนักรู้และควบคุมตนเองมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นให้ข้าราชการครูได้พัฒนาตนเองกล้ายอมรับความ
จริง และคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพปัญหาอันจะเป็นแนวทางในการสร้างลักษณะเชิงรุกให้สูงข้ึน ( Covey, 
2004) 
       1.3 โรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดล าพูนต้องกระตุ้นให้ข้าราชการครูรู้สึกอยากทุ่มเท และมุ่งมั่นให้กับการท างาน
เพ่ิมมากข้ึน โดยออกแบบงานให้มีความท้าทายในงานอยู่เสมอ เช่น มีนโยบายให้กับสถานศึกษาสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน และมีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนตามบริบทในปัจจุบัน โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ
งานที่มีระดับความยากปานกลางหรือยาก มอบหมายให้กับข้าราชการครูเป็นทีมเพ่ือเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ร่วม
ด้วย วิธีการดังกล่าวจะเสริมสร้างความผูกพันต่องาน และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการท างานของตนเองในอนาคต 
      1.4 โรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดล าพูนควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูยังคงรักษาไว้ซึ่งพฤติกรรมเชิงรุก โดยผลักดัน
ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการความรู้ผ่านกระบวนการ (Knowledge Management: KM) เพ่ือให้ข้าราชการครูมีส่วนร่วม
ในการสร้างแหล่งแบ่งปันความรู้ และน าความรู้ไปปรับวิธีการท างานที่ท าอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน (Marquardt, 1994) 
สุดท้ายแล้วส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องก าหนดพันธกิจ และน าไปสู่การปฏิบัติจริง โดยสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองตลอดชีวิต สร้างโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization: LO) เพ่ือกระตุ้นให้ข้าราชการครูได้เรียนรู้จนเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีการเสริมสร้างให้
ข้าราชการครูเกิดความผูกพันต่องานจนส่งผลให้ข้าราชการครูพยายามเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพและมี
ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลอยู่ตลอดเวลา พร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมในชีวิต และการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป 
(Senge, 1990; Garvin, 1993) 
       1.5 ผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องเพ่ิมการส่งเสริมทรัพยากรในงานให้กับข้าราชการครู เพ่ือให้ข้าราชการครูมี
ระดับความผูกพันต่องานเพ่ิมมากข้ึน โดยให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) (Crant, 1995) กระบวนการท างานหรือบางสิ่ง
บางอย่างที่ข้าราชการครูพยายามกระท าอยู่เพ่ือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ดีข้ึนอย่างเป็นระยะๆ  เพราะจะท าให้ข้าราชการครู
ทราบว่าวิธีการท างานที่ก าลังเปลี่ยนแปลงดีหรือไม่ดี และเป็นแรงผลักดันให้กับ ข้าราชการครูแสดงพฤติกรรมการปรับปรุง 
แก้ไขกระบวนการท างานให้ดีข้ึนต่อไป (Locke et al., 1981) 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเพ่ิมเติมว่านอกจากความผูกพันต่องานจะสามารถเป็นตัวแปรคั่นกลางแล้ว ยังมีตัวแปรทาง
จิตวิทยาใดบ้างที่อาจมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชิงรุกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลง 
ยกตัวอย่างเช่น ความรุ่งเรือง (Thriving) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) และการมุ่งการจัดการ
ด้วยตนเอง (Autonomy Orientation) เป็นต้น 
  2.2 ควรเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างในขอบเขตที่กว้างข้ึนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดล าพูน เพ่ือจะช่วยให้การวิเคราะห์
ข้อมูลมีความละเอียดมากข้ึน ท าให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อมากข้ึน และสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย 
เน่ืองจากทุกครึ่งรอบปีงบประมาณ งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ังของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดล าพูน จะมีการพิจารณาย้ายข้าราชการครูจ านวนมาก ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานที่
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ถ้าการวิจัยศึกษาครอบคลุมทั้งจังหวัดล าพูนแล้ว ผลการวิจัยก็มีจะความ
น่าเชื่อถือมากข้ึน ถึงแม้ว่าจะมีกรณีการย้ายเข้ามาของข้าราชการครูจากเขตอ าเภออื่นๆ ในจังหวัดล าพูนที่ไม่ใช่อ าเภอเมือง  
ป่าซาง บ้านทา และบ้านธิ 
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  2.3 กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่มีความมั่นคงในเส้นทางอาชีพอยู่แล้ว ดังน้ันการศึกษาครั้งต่อไป อาจเปลี่ยนกลุ่ม 
ตัวอย่างที่ไม่มีความมั่นคงในเส้นทางอาชีพ แต่มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการงานของโรงเรียน เช่น ลูกจ้างชั่วคราว
ต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน เป็นต้น เพ่ือศึกษาดูว่าบุคคลที่ไม่มีความมั่นคงในเส้นทางอาชีพ จะมีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร ซึ่งสามารถน าผลการวิจัยมาใช้ออกแบบกระบวนการสรรหา เพ่ือให้ได้มาซึ่ ง
ลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน ท่ีมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงในระดับสูง 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาตัวท านายส าคัญด้านบุคคลและด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้อง  
กับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกทั้งด้านรวมและด้านย่อย  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสี
เขียว ทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน จ านวน 600 คน เครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปร คือ แบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า 
จ านวน 6 ชุด มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ระหว่าง .86 ถึง .95 ผลการศึกษา พบว่า  

 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม 
สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ได้ร้อยละ 44 และเมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบย่อย พบว่า สามารถร่วม
ท านายพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า ได้ร้อยละ 37 โดยมีตัวท านายที่ส าคัญสูงสุด คือ ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
รองลงมา คือ เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และความเป็นเน้ือเดียวกันกับธรรมชาติ ส่วนพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสร้าง
ขยะพลาสติก พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการ
สร้างขยะพลาสติกได้ร้อยละ 34 โดยมีตัวท านายที่ส าคัญสูงสุด คือ ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมา คือ การเปิดรับ
ข่าวสารด้านขยะพลาสติก  

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก; ขยะพลาสติก; มหาวิทยาลัยสีเขียว 
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this research was to explore the key predictors of personal and social environmental 
factors related to plastic waste reduction behaviors of undergraduate students in a green university in 
Thailand. The proposed model was evaluated at multi levels including the individual level, as well as parts 
with biosocial aspects.The samples consisted of six hundred undergraduate students in the green university. 
The data were collected through six survey research instruments in the form of summated rating scales. 
The reliability values using the alpha coefficients ranged between .86 to .95. The data were analyzed with 
Stepwise Multiple Regression Analysis.  The main results showed that personal and social environmental 
factors could predict plastic waste reduction behaviors with a variance of 44%  among the collective 
group.When considered by sub-dimensions, it could predict optimal utilization of plastic behavior of 37% 
of among the collective group. The most important predictor of both behaviors was environmental literacy. 
The other was positive attitude towards reducing plastics waste and connectedness to nature.The personal and 
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social environmental factors could predict plastic waste-making avoidance behavior of 34%  of collective group. 
The most important predictor was environmental literacy. The other was exposure to plastic news. 

 

Keywords: plastic waste reduction behaviors; plastic waste; green university 

 
บทน า 

 การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรที่มีแนวโน้มสูงข้ึน ส่งผลให้เกิดความเจริญ
เติบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม การสาธารณสุข ตลอดจนการเคลื่อนย้ายประชากรและการขยายตัวของชุมชน 
ส่งผลท าให้ทรัพยากรทางธรรมชาติถูกน ามาใช้อย่างต่อเน่ือง สภาพชุมชนด้ัง เดิมที่มีภูมิทัศน์และความเป็นธรรมชาติอย่าง
แท้จริงถูกพัฒนากลายเป็นชุมชนเมืองที่มีการรวมกลุ่มกันของประชาชนผู้พักอาศัยอย่างหนาแน่น อี กทั้งการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและการบริการในด้านการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลายสะดวกต่อการใช้งาน เพ่ือรองรับต่อ
ความต้องการของมนุษย์ในการด ารงชีวิตปัจจุบัน ด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ส่งผลให้ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนจากการอุปโภค ก าร
บริโภคเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง(นภัส น้ าใจตรง, 2561) โดยขยะที่เกิดข้ึนเหล่าน้ีล้วนเป็น “ขยะพลาสติก” ที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาวัฏจักรชีวิตของพลาสติกเป้าหมาย ในปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีปริมาณพลาสติกเป้าหมาย
จ านวน 2.22 ล้านตัน เกิดเป็นขยะในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 1.91 ล้านตัน ทั้งน้ียังพบว่าส่วนหน่ึงเป็นขยะทะเล โดย 2 อันดับ
แรกน้ันล้วนแล้วแต่เป็นขยะพลาสติก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพ อีกท้ังยังท าให้เกิดการสูญเสียกับสัตว์ทะเลและสัตว์ป่าอีก
ด้วย การสูญเสียเหล่าน้ีสะท้อนได้จากภาพเหตุการณ์ความรุนแรงที่ถูกถ่ายทอดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น “มาเรียม พะยูน
น้อยตาย” หลังจากพบขยะพลาสติกเข้าไปอุดตันในล าไส้จ านวนหลายชิ้น การพบซากเต่าทะเลขนาดยักษ์ลอยตายอันมีสาเหตุ
มาจากการกินขยะพลาสติกเข้าไป นอกจากน้ียังพบการตายของกวางป่าที่ได้กินขยะพลาสติกเข้าไปมากกว่า 7 กิโลกรัม (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2563, หน้า 102) นอกจากน้ีในปี พ.ศ. 2563 ปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดข้ึนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประมาณ 6,300 ตัน/วัน (เพ่ิมข้ึนประมาณ ร้อยละ 15) จากในช่วงสถานการณ์ปกติที่มีขยะพลาสติก
ประมาณ 5,500 ตัน/วัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2564) 

 ทั้งน้ี ด้วยปัญหาและความรุนแรงของขยะพลาสติกที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส าคัญและ
ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก จึงร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งรัดด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาขยะพลาสติกแบบบูรณาการ ส าหรับภาคการศึกษา น าโดยสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้ตระหนักและ
เห็นความส าคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการขยะพลาสติกผ่านการรณรงค์และการสร้างมาตรการต่าง ๆ ท าให้แนวคิด
การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเข้ามามีบทบาทมากย่ิงข้ึน โดยแนวคิดดังกล่าวมุ่งเน้นการส่งเสริมจิตส านึกที่ดีแก่นักศึกษาและ
บุคลากร ในการรับรู้และให้ความใส่ใจกับสภาพสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการลดปริมาณของเสียและขยะเพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย  

 ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้เข้าร่วมการจัดอับดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Green 
Metric World University Ranking  โดย Universitas Indonesia (UI) จ านวนทั้งสิ้น 37 แห่ง (University of Indonesia,     
2019) ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมน้ันต้องด าเนินการเพ่ือตอบตัวชี้วัดของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกที่ส าคัญประการหน่ึง 
คือ ด้านของเสีย ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ โครงการน าของเสียในมหาวิทยาลัยกลับมาใช้ใหม่ และโครงการลดการ
ใช้กระดาษและพลาสติกในวิทยาเขต (มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย , 2560) ซึ่งผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม
น้ันเป็นที่ประจักษ์อย่างย่ิง ยกตัวอย่าง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดท าโครงการ  Chula Zero Waste พบว่า ขยะที่
ลดลง ได้จากโครงการที่เกี่ยวกับการลดขยะทั้งหมด 264 ตัน โดยมาจากการลดขยะเศษอาหาร การใช้แก้ว Zero-Waste Cup 
การติดต้ังตู้กดน้ าในโครงการ My Bottle และการรณรงค์ให้พกถุงผ้าและแก้วน้ าส่วนตัวในโครงการ My Bag และ My Cup 
เพ่ือลดขยะพลาสติก และได้ข้อค้นพบว่าการลดขยะเศษอาหารและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวน้ันสามารถช่วยลดขยะได้เป็นอย่างดี 
(ผู้จัดการออนไลน์, 2564) 

 จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก พบช่องว่างของการศึกษา 2 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปัญหาการวิจัย ส่วนใหญ่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยและตัวบ่งชี้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะ และพฤติกรรมการ
จัดการขยะ แม้ว่าจะมีงานวิจัยในอดีตที่ศึกษาพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกอยู่จ านวนหน่ึง แต่ข้อค้นพบเหล่าน้ันบ่งชี้ตัวแปร
ด้านสังคม ซึ่งยังขาดตัวแปรทางด้านจิตวิทยาที่มีความใหม่และน่าสนใจ ในงานวิจัยน้ีจึงเพ่ิมการทบทวนตัวแปรทางจิตวิทยา 
ได้แก่ ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และความเป็นเน้ือเดียวกันกับธรรมชาติ และ 2) ด้านกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย พบว่าส่วน
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ใหญ่ศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไป มีลักษณะทั่วไปที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน แต่ในงานครั้งน้ีผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการ
เลือกกลุ่มของนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นกลุ่มที่มีคุณลักษณะเด่นเฉพาะ เน่ืองจากกลุ่มน้ีใช้เวลาต่อวันอยู่
ในสถานศึกษาเกือบครึ่งวันและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการส่งเสริมจากนโยบายด้านการลดขยะพลาสติก นโยบายด้านการ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก และเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม
การลดขยะพลาสติกของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ( Social 
Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) มาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม ซึ่งมี
หลักฐานการวิจัยจ านวนหน่ึงพบว่า การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เก่ียวกับการลดปริมาณขยะพลาสติกหรือในบริบทที่
ใกล้เคียงน้ัน มีสาเหตุมาจากสองปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านบุคคล เช่น ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (จอมตวัญจ์ อาคมานนท์ 
และนาวาอากาศเอก ปัญญา ศรีสิงห์, 2563) ความเป็นเน้ือเดียวกันกับธรรมชาติ (Otto & Pensini, 2017) และเจตคติที่ดีต่อการ
ลดขยะพลาสติก (ชลายุทธ์ ครุฑเมือง และวิเชียร ธ ารงโสตถิสกุล, 2553) และ 2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น การเปิดรับ
ข่าวสารด้านขยะพลาสติก (ปาลิดา สามประดิษฐ์, 2560) และการรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (ภัครัศ สีธิ และวิไลพร นาม
วงค์, 2558) ซึ่งสองปัจจัยน้ีมีความส าคัญที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก โดยผลการวิจัยในครั้งน้ีจะท าให้ได้ข้อ
ค้นพบเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในด้านการลดขยะพลาสติก ส่งเสริมและพัฒนา
ปัจจัยที่ส าคัญให้กับนักศึกษาให้มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือค้นหาตัวท านายส าคัญด้านบุคคลและด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการลดขยะ
พลาสติกทั้งด้านรวมและด้านย่อย ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจัยด้านบุคคลสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
สีเขียว  
 2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมบุคคลสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนักศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสีเขียว  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสีเขียว ผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพ่ือมุ่งแสวงหาปัจจัยที่ท าให้เกิดพฤติกรรม 
โดยน าทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) มาประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยแบ่งตัวแปรอิสระออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยสภาพแวดล้อมทาง
สังคม นอกจากน้ีผู้วิจัย ยังได้ศึกษาลักษณะชีวสังคมที่เกี่ยวข้องบางประการ เพ่ือเป็นตัวแปรที่ใช้ ในการวิเคราะห์กลุ่มย่อย ซึ่ง
สรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ดังแสดงในภาพ 1 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยปัจจัยด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 

            ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสีเขียว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องปัจจัยด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสีเขียว ผู้วิจัยด าเนินการเก่ียวกับการพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล โดยได้รับใบรับรองจริยธรรมการ
วิจัย หมายเลขรับรอง SWUEC/X/G-356/2563 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้มีการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ส าหรับประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ใน
มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการจัดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก  UI Green Metric World University Ranking  โดย 
Universitas Indonesia (UI) ในปี ค.ศ. 2019 จ านวน 37 แห่ง จ านวนทั้งสิ้น 617,014 คน (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2564) 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสี
เขียว ปีการศึกษา 2563 ซึ่งก าหนดขนาดโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 5 ของจ านวนประชากรทั้งหมด คิดเป็นข้ันต่ าเท่ากับ 400 คน เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีและป้องกัน
การได้รับแบบสอบถามกลับไม่สมบูรณ์ จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 5 เป็นจ านวน 420 คน โดยใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของงานวิจัย และความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
รวมถึงให้กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มย่อยมีจ านวนเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์ผล ผู้วิจัยได้ขยายจ านวนกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 600 
คน จากมหาวิทยาลัยสีเขียว จ านวน 3 แห่ง ได้แก ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัย
บูรพา 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ีมีจ านวน 1 ฉบับ ประกอบไปด้วย 7 ตอน ได้แก่  

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะชีวสังคมของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย เพศ และสาขาวิชา ตอนที่ 2 – 7 
ประกอบไปด้วย 6 แบบวัด โดยเป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเองเพ่ือให้สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ โดยศึกษาจากเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่  
  1) แบบวัดพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกซึ่งแบ่งได้เป็น 2 องค์ประกอบ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 
ระดับ  

  2) แบบวัดเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก มีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ  

ชีวสังคม  
เพศ (ชาย และหญิง),  สาขาวิชา (วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 

 

 

พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 
- พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสร้างขยะ    
  พลาสติก 
- พฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า 

ปัจจัยด้านบุคคล 
- ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม  
- ความเป็นเน้ือเดียวกันกับธรรมชาติ   
- เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม 
- การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก 
- การรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
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  3) แบบวัดการรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ  
  4) แบบวัดความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6  
  5) แบบวัดความเป็นเน้ือเดียวกันกับธรรมชาติ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ  
  6) แบบวัดการเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก มีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6  
  ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือวิจัยที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขไปตรวจสอบหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 ท่าน ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 
(สุวิมล ติรกานันท์, 2550, หน้า 166) และน าเครื่องมือวิจัยที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาท่ีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ระหว่าง .86 ถึง .95  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการติดต่อประสานงาน และจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย จากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงคณบดีหรือผู้บริหารฝ่ายวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลและประชาสัมพันธ์แบบสอบถามออนไลน์ที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึนผ่านระบบกูเกิลฟอร์ม (Google Forms)  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยได้รับการตอบกลับจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 600 คน จากน้ันผู้วิจัยได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ต่อไป  
             4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพ้ืนฐานพรรณนาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และสถิติวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้อง 
ไม่สัมพันธ์กันในระดับสูง กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระไม่ควรสูงเกิน .8  เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาที่เรียกว่า
ความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้น (Multicollinearity) ดังน้ันก่อนการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่ ด้วยวิธีสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's Product Moment 
Correlation) ดังตาราง 1 
  

 
 

ตาราง 1  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างตัวแปรที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างโดยรวม 
 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 1 .924** .858** .639** .269** .489** .500** .301** 
2. พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก  1 .598** .571** .216** .410** .456** .258** 
3. พฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มคา่   1 .576** .274** .476** .438** .287** 
4. ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม    1 .477** .600** .660** .432** 
5. ความเป็นเน้ือเดียวกันกับธรรมชาติ     1 .583** .310** .288** 
6. เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก      1 .571** .461** 
7. การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก       1 .442** 
8. การรบัรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว        1 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
หมายเหตุ : ตัวแปรตาม ได้แก่ (ตัวแปร 1-3) และ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ (ตัวแปร 4-8) 
 
 จากตาราง 1 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นเก่ียวกับปัญหาภาวะ
พหุร่วมเชิงเส้น (Multicollinearity) ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ตัวแปล
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อิสระมีค่าระหว่าง .288 ถึง .660 ซึ่ งค่าสหสัมพันธ์ ไม่ เกิน .8 ดัง น้ัน จึงไม่มีปัญหาความสัมพันธ์พหุร่วมเชิง เส้ น
(Multicollinearity) สามารถท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้ 
   ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหูคุณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยใช้ตัวแปรอิสระ 
5 ตัวแปร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วยตัวท านาย 3 ตัวแปร ได้แก่ ความรอบรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม ความเป็นเน้ือเดียวกันกับธรรมชาติ และเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก 2) กลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมทาง
สังคม ประกอบด้วยตัวท านาย 2 ตัวแปร คือ การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก และการรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ีกระท าทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ที่แบ่งตามลักษณะชีวสังคม 2  ตัวแปร คือ 1) เพศ 
ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง  2) สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตาราง 2-4 อธิบายได้ดังน้ี 
 
      1.1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหูคุณแบบข้ันตอนเพ่ือท านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกทั้งในกลุ่ม
รวมและกลุ่มย่อย โดยใช้ตัวแปรกลุ่มปัจจัยด้านบุคคลและตัวแปรกลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม เป็นตัวท านาย 
 
ตาราง 2  ผลการท านายและล าดับความส าคัญของตัวท านายต่าง ๆ ของตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร ท่ีมีต่อพฤติกรรมการลดขยะ 
             พลาสติกในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
 
 

กลุ่ม 
จ านวน
(คน) 

ตัวท านาย
ส าคัญ 

R2 
Adjusted 

R2 
F b Beta t a SE 

กลุ่มรวม 600 1  3  2 .44 .44 154.54* .66, .17,-.19 .57, .23, -.13 14.49*, 5.34*, -3.49* 19.10 3.17 
ชาย 155 1 .43 .43 115.33* .78 .66 10.74* 16.90 4.89 
หญิง 445 1  3  2 .44 .44 117.14* .64, .19, -.20 .56, .25, -.14 12.62*, 5.27*, -3.16* 18.75 3.80 
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

158 1   2  3 .33 .31 24.88* .61, -.35, .14 .53, -.27, .22 6.43*, -3.14*, 2.41* 35.82 6.30 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

142 1 .37 .36 80.34* .66 .60 8.96* 25.96 4.95 

สังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์ 

300 1   3 .51 .51 157.11* .68, .18 .57, .21 11.53*, 4.31* 4.22 4.07 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
หมายเหตุ : ตัวท านาย 5 ตัวแปร ได้แก่  1 หมายถึง ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม  2 หมายถึง ความเป็นเน้ือเดียวกันกับธรรมชาติ   
3 หมายถึง เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก   4 หมายถึง การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก  5 หมายถึง การรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 
 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (ตาราง 2) พบว่า ในกลุ่มรวม ตัวแปรอิสระสามารถร่วมท านาย
พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ได้ร้อยละ 44 โดยพบตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
(ค่าเบต้า .57) รองลงมาคือ เจตคติที่ดี ต่อการลดขยะพลาสติก (ค่าเบต้า .23) และความเป็นเน้ือเดียวกันกับธรรมชาติ  
(ค่าเบต้า -.13) ตามล าดับ เมื่อพิจารณา พบว่า ตัวแปรที่เข้าสู่สมการท านายเป็นตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มของปัจจัยด้านบุคคลเพียง 
กลุ่มเดียว โดยตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการเป็นอันดับแรก ได้แก่ ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งพบได้ในกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม  
และได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวพยากรณ์ในกลุ่มรวมมาเขียนสมการได้ดังน้ี  
 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Ŷ = 19.10 + .66 (ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม) + .17 (เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก) - .19 (ความเป็นเน้ือ
เดียวกันกับธรรมชาติ) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
 Ẑ Y = .57 (Zความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม) + .23 (Zเจตคติท่ีดีต่อการลดขยะพลาสติก) -.13 (Zความเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาติ) 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

       1.2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหูคุณแบบข้ันตอนเพ่ือท านายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสร้างขยะ
พลาสติกทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยใช้ตัวแปรกลุ่มปัจจัยด้านบุคคลและตัวแปรกลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม เป็น
ตัวท านาย  
 
ตาราง 3  ผลการท านายและล าดับความส าคัญของตัวท านายต่าง ๆ ของตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร ท่ีมีต่อพฤติกรรมการ 
             หลีกเลี่ยงการสร้างขยะพลาสติกในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย  
 
 

กลุ่ม 
จ านวน
(คน) 

ตัวท านาย
ส าคัญ 

R2 
Adjusted 

R2 
F b Beta t a SE 

กลุ่มรวม 600 1  4 .34 .34 151.72* .36, .13 .48, .14 10.78*, 3.18* 15.38 1.65 
ชาย 155 1 .34 .33 77.75* .43 .58 8.82* 13.81 3.32 
หญิง 445 1  4 .34 .34 115.64* .34, .16 .46, .18 9.03*, 3.46* 15.61 1.89 
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

158 1  2 .24 .23 24.53* .42, -.19 .56, -.21 6.94*, -2.65* 27.33 4.29 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

142 1  4 .33 .32 34.85* .27, .20 .39, .23 3.83*, 2.31* 18.64 3.18 

สังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์ 

300 1  3 .41 .41 102.72* .40, .09 .52, .18 9.53*, 3.22* 6.28 2.88 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
หมายเหตุ : ตัวท านาย 5 ตัวแปร ได้แก่  1 หมายถึง ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม   2 หมายถึง ความเป็นเน้ือเดียวกันกับธรรมชาติ    
3 หมายถึง เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก   4 หมายถึง การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก   5 หมายถึง การรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 
 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (ตาราง 3) พบว่า ในกลุ่มรวม ตัวแปรอิสระสามารถร่วมท านาย
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสร้างขยะพลาสติก ได้ร้อยละ 34 โดยพบตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ความรอบรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม (ค่าเบต้า .48) รองลงมาคือ การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก (ค่าเบต้า .14) ตามล าดับ เมื่อพิจารณา 
พบว่า ตัวแปรที่เข้าสู่สมการท านายเป็นตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มของปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยตัว
แปรในกลุ่มของปัจจัยด้านบุคคลถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการเป็นอันดับแรก ได้แก่ ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งพบได้ในกลุ่มย่อย
ทุกกลุ่ม และได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวพยากรณ์ในกลุ่มรวมมาเขียนสมการได้ดังน้ี 
  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Ŷ = 15.38 + .36 (ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม) + .13 (การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก) สมการพยากรณ์ใน
รูปคะแนนมาตรฐาน 
 Ẑ Y = .48 (Zความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม) + .14 (Zการเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก) 
 
          1.3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหูคุณแบบข้ันตอนเพ่ือท านายพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าท้ังใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยใช้ตัวแปรกลุ่มปัจจัยด้านบุคคลและตัวแปรกลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม เป็นตัวท านาย   
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ตาราง 4  ผลการท านายและล าดับความส าคัญของตัวท านายต่าง ๆ ของตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร ท่ีมีต่อพฤติกรรมการใช ้
             พลาสติกอย่างคุ้มค่าในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย   
 
 

กลุ่ม 
จ านวน
(คน) 

ตัวท านาย
ส าคัญ 

R2 
Adjusted 

R2 
F b Beta t a SE 

กลุ่มรวม 600 1  3  2 .37 .36 113.99* .26, .09, -.07 .47, .25, -.10 11.38*, 5.51*, -2.38* 3.30 1.60 
ชาย 155 1 .39 .39 97.55* .35 .62 9.88* 3.08 2.35 
หญิง 445 1  3 .35 .34 116.31* .24, .08 .44, .21 9.41*, 4.47* 1.65 1.76 
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

158 1  3  2 .29 .27 20.41* .23, .09, -.12 .42, .28, -.19 4.91*, 3.05*, -2.22* 9.64 3.06 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

142 1  3  2 .31 .30 21.08* .21, .11, -.12 .38, .34, -.18 3.79*, 3.07*, -1.99* 6.88 3.19 

สังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์ 

300 1  3 .43 .43 113.38* .28, .08 .51, .22 9.49*, 4.04* -2.07 2.05 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
หมายเหตุ : ตัวท านาย 5 ตัวแปร ได้แก่  1 หมายถึง  ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม  2 หมายถึง ความเป็นเน้ือเดียวกันกับธรรมชาติ   
3 หมายถึง เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก   4 หมายถึง การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก  5 หมายถึง การรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 

 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (ตาราง 4) พบว่า ในกลุ่มรวม ตัวแปรอิสระสามารถร่วมท านาย
พฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า ได้ร้อยละ 37 โดยพบตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ความรอบรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม (ค่าเบต้า .47) รองลงมาคือ เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก (ค่าเบต้า .25)  และความเป็นเน้ือเดียวกันกับ
ธรรมชาติ (ค่าเบต้า -.10) ตามล าดับ เมื่อพิจารณา พบว่า ตัวแปรที่เข้าสู่สมการท านายเป็นตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มของปัจจัยด้าน
บุคคลเพียงกลุ่มเดียว โดยตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการเป็นอันดับแรก ได้แก่ ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งพบได้ในกลุ่ม
ย่อยทุกกลุ่ม และได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวพยากรณ์ในกลุ่มรวมมาเขียนสมการได้ดังน้ี 
  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Ŷ= 3.30 + .26 (ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม) + .09 (เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก) -.07 (ความเป็นเน้ือ
เดียวกันกับธรรมชาติ) สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Ẑ Y = .47 (Zความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม) + .25 (Zเจตคติท่ีดีต่อการลดขยะพลาสติก) -.10 (Zความเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาติ) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน โดยใช้ตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มปัจจัยด้าน
บุคคล 3 ตัวแปร ได้แก่ ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความเป็นเน้ือเดียวกันกับธรรมชาติ และเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก  
กลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม 2 ตัวแปร ได้แก่ การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก และการรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัย 
สีเขียว โดยการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนน้ีกระท าทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ได้ข้อค้นพบที่สามารถน ามาอภิปรายได้ดังน้ี 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการท านายเป็นอันดับแรก 
ซึ่งพบได้ในพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกด้านรวมและด้านย่อยทั้ง 2 ด้าน (พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสร้าง ขยะพลาสติก  
และพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า) ทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม โดยความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรที่
ส าคัญและมีบทบาทอย่างย่ิงต่อพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก อีกทั้งหากบุคคลมีความรู้และเข้าใจประเด็นสิ่งแวดล้อมใน
ระดับพ้ืนฐานแล้ว จะน าไปสู่การเกิดเจตคติที่ดีและส่งผลต่อเน่ืองให้เกิดพฤติกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมคุณลักษณะ
ดังกล่าวจ าเป็นต้องให้ความรู้ควบคู่ไปกับการบ่มเพาะคุณลักษณะในมิติอื่น ๆ (รูดียะห์ หะ, พรฟ้า ทองสุข, จตุพร บุญชัยยุทธศักด์ิ, 
อนุพงศ์ สุขเกษม และธนัชพันธ์ สุขประเสริฐ , 2564, หน้า 103) นอกจากน้ี การมีความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในมิติต่าง ๆ 
สามารถช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกได้เช่นกัน อธิบายได้จากงานวิจัยของ จอมตวัญจ์ อาคมานนท์, นาวาอากาศ
เอก ปัญญา ศรีสิงห์ (2563, หน้า 180) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความรู้ในการจัดการขยะพลาสติก สามารถพยากรณ์พฤติกรรม
การจัดการขยะพลาสติกของคนกรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถอธิบายได้ร้อยละ 4.5  
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(R2 = .045) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ความรู้ที่เกิดข้ึนน้ันไม่ได้ส่งผลท าให้บุคคลมีความเข้าใจแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังน าไปสู่การ
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า เพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยการได้มาซึ่งความรู้น้ัน
อาจได้มาจากความคุ้นเคย การค้นคว้า การเรียน ความเชี่ยวชาญ รวมถึงการสังเกตหรือประสบการณ์ในอดีตจากสิ่งแวดล้อม
ทั้งที่เกิดจากการเรียนรู้จากธรรมชาติรอบ ๆ ตัว หรือแม้กระทั่งการเรียนรู้จากสังคม ดังน้ัน บุคคลที่มีความรู้ในด้านการจัดการ
ขยะพลาสติก สามารถน าไปสู่การมีวิสัยทัศน์และมุมมองที่กว้างไกล ท าให้เกิดความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ขยะพลาสติก สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องขยะพลาสติกได้ ตลอดจนน าไปสู่การปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก
ที่ถูกต้อง  
  2. ประการที่สอง เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และความเป็นเน้ือเดียวกันกับธรรมชาติ เป็นตัวแปรที่ถูก
คัดเลือกเข้าสู่สมการท านายเป็นอันดับรองลงมาของพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกและพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า
ในกลุ่มรวม อภิปรายได้ว่า เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก เกิดจากการรู้คิดเชิงประเมินค่าต่อการลดขยะพลาสติกว่าเป็นสิ่ง
ที่มีประโยชน์-โทษต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงมีความรู้สึกต่อการลดขยะพลาสติก ตลอดจนเกิดความพร้อมที่จะแสดงออกถึง
การลดขยะพลาสติก กล่าวคือ ถ้านักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกก็จะมีพฤติกรรมการลดขยะพลาส ติก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลายุทธ์ ครุฑเมือง และวิเชียร ธ ารงโสตถิสกุล (2553) ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการลดปริมาณขยะของผู้โดยสารที่เดินทางโดยยานพาหนะสาธารณะ พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะ เป็น
ตัวแปรท านายที่ส าคัญตัวแปรหน่ึงของพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของผู้โดยสารที่เดินทางโดยยานพาหนะสาธารณะ นอกจากน้ี 
งานวิจัยของ พระสุเทพ เฮงจินดา (2557) ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุในสถานศึกษาและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ป้องกันการเกิดขยะของนักศึกษาปริญญาตรี โดยใช้ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน สติสัมปชัญญะ การ
เห็นแบบอย่างที่ดีจากเพ่ือน การรับรู้การรณรงค์จากสถานศึกษา และทัศนคติต่อการไม่ทิ้งขยะ ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรทั้ง 5 
สามารถท านายพฤติกรรมการยับยั้งไม่ทิ้งขยะในกลุ่มรวม ได้ร้อยละ 14.6 โดยมีตัวท านายที่ส าคัญ คือ ทัศนคติต่อการไม่ทิ้งขยะ 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และสติสัมปชัญญะ อีกท้ังยังสามารถท านายพฤติกรรมสนับสนุนการทิ้งถูกที่ในกลุ่มรวมได้ร้อยละ 
26.1 โดยมีตัวท านายที่ส าคัญ คือทัศนคติต่อการไม่ทิ้งขยะ การรับรู้การรณรงค์จากสถานศึกษา การเห็นแบบอย่างที่ดีจากเพ่ือน 
และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ส่วนความเป็นเน้ือเดียวกันกับธรรมชาติ สามารถท านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกและ
พฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า เน่ืองจาก ความเป็นเน้ือเดียวกันกับธรรมชาติเป็นภาวะความกลมกลืนในความสัมพันธ์ที่
เกิดข้ึนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ล้วนเป็นส่วนหน่ึงของกันและกัน มีการพ่ึงพาอาศัยกัน มีบทบาทในตัวของตัวเอง
และมีการผสานเป็นหน่ึงเดียวกัน โดยที่มนุษย์มีหน้าท่ีในการดูแลรักษาไม่ท าลายหรือขูดรีดประโยชน์จากแผ่นดิน ฉะน้ัน ความ
เป็นเน้ือเดียวกันกับธรรมชาติ จึงเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการน ามาใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Otto & Pensini (2017, p. 92) ผลการวิจัยพบว่า ในกลุ่มนักเรียน ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นเน้ือเดียวกันกับ
ธรรมชาติสามารถท านายความแปรปรวนของพฤติกรรมเชิงนิเวศ โดยความเป็นเน้ือเดียวกันกับธรรมชาติมีความสามารถในการ
ท านายพฤติกรรมเชิงนิเวศวิทยาได้ร้อยละ 69 ในขณะที่ความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมท านายพฤติกรรมเชิงนิเวศวิทยาได้ร้อยละ 2 
อีกท้ังยังพบว่า ความเป็นเน้ือเดียวกันกับธรรมชาติมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับพฤติกรรมเชิงนิเวศอีกด้วย แต่ในงานวิจัยครั้งน้ี
พบว่าความเป็นเน้ือเดียวกันกับธรรมชาติผกผันกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก กล่าวคือ แม้บุคคลจะมีความเป็นเน้ือ
เดียวกันกับธรรมชาติมากข้ึน แต่ในการด ารงชีวิตประจ าวันก็ยังคงต้องมีการอุปโภค บริโภคอยู่ เชื่อมโยงกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้จ าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกผ่านการสั่งซื้ออาหารหรือสิ่งของ
ออนไลน์โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งน้ีอาจกล่าวได้ว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมสามารถกระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองต่อการรับรู้ ท าให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากเดิม  
 3. ประการสุดท้าย การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก สามารถท านายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสร้างขยะ
พลาสติกในกลุ่มรวมได้ เน่ืองจาก การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติกจะท าให้บุคคลรับรู้ถึงปัญหาขยะพลาสติก รวมไปถึง
ความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อม อันน าไปสู่การมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ซึ่งสอดคล้องกับ ปาลิดา 
สามประดิษฐ์ (2560) ท่ีพบว่าการรับรู้ข่าวสาร และความรับผิดชอบทางสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ถุงผ้าบรรจุสินค้าท่ีซื้อ
จาก Tops Market ของคนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ กัลยาณี อุปราสิทธ์ิ 
(2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของครัวเรือน พบว่า เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย และความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย ด้านการน าไปใช้ต่อ และด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยแตกต่าง
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กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ฉะน้ัน การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติกจึงมีความส าคัญต่อการมีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการสร้างขยะพลาสติก 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

  1.1 ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยดังกล่าวให้กับนักศึกษาในทุกสาขาวิชา อาจกระท าได้โดยมีการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการฝึกอบรม การสัมมนา หรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนมีนโยบายและก าหนด
ตัวชี้วัดในการบูรณาการเน้ือหาและประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเข้ากับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน โดยผ่านการ
ขับเคลื่อนและส่งเสริมจากคณะหรือภาควิชาท่ีมีความใกล้ชิดกับนักศึกษาและมีการจัดโครงการหรือประชาสัมพันธ์ในประเด็น
เน้ือหาที่ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนน าไปสู่การเชื่อมโยงประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับกระบวนการ
เรียนการสอน โดยมีคณาจารย์เป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจและตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว 
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาต่อไป  

  1.2 ผู้บริหารควรมีนโยบายส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก อาจกระท าได้โดยมีนโยบายและแนวทาง
ในการลดการใช้พลาสติกที่ชัดเจน ตลอดจนมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลดขยะพลาสติก พร้อมทั้งมีการปลูกฝังเจต
คติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึน เช่น งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้เล็งเห็นความส าคัญอย่างแท้จริงของผลกระทบที่ เกิดจากขยะพลาสติกอันจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้ง
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และกระตุ้นให้มีความรู้สึกที่ดีและมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกต่อไป ควบคู่ไปกับการสนับสนุนส่งเสริม
ความเป็นเน้ือเดียวกันกับธรรมชาติให้กับนักศึกษา อาจกระท าได้โดยการสนับสนุนงบประมาณในการจั ดกิจกรรมหรือ
การศึกษาดูงานจากสถานที่จริง และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาหรือค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริง เห็นถึงความสวยงามและคุณค่าของสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะหรือภาควิชา
เป็นหน่วยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมดังกล่าว  

  1.3 ผลการวิจัยที่ส าคัญอีกส่วนหน่ึง คือ ตัวแปรที่ไม่เข้าสู่สมการท านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกทั้งใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ได้แก่ การรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ดังน้ัน ผู้บริหาร คณาจารย์ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ควร
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวให้นักศึกษาในทุกสาขาวิชาได้ทราบเพ่ิมข้ึน ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งข้อจ ากัดในการวิจัยครั้งน้ี คือช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ที่บ้านพัก หรือหอพัก และอยู่ระหว่างการเรียนการสอน
ออนไลน์ซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัย ท าให้ห่างเหินจากการรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 งานวิจัยน้ี เป็นการศึกษาสหสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ  (Correlational-Comparative Study) ซึ่งยังไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการพิสูจน์ยืนยันถึงความเป็นสาเหตุและผลที่แท้จริงที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ดังน้ัน เพ่ือ
เป็นการยืนยันผลการวิจัยในครั้งน้ี ควรด าเนินการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้ตัวแปรที่มีนัยส าคัญ น ามาเป็นตัวแปรเพ่ือใช้ในการออกแบบ
โปรแกรมการทดลอง 

  2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรเพ่ิมเติมที่คาดว่ามีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก เช่น การมีวินัย
ในตนเอง ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเชื่ออ านาจในตน เป็นต้น 

  2.3 งานวิจัยน้ี มุ่งศึกษาในกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างต่อเน่ือง ท าให้ผลการวิจัยเกิดข้ึนเฉพาะกลุ่ม ในการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่แตกต่างกันออกไป หรืออาจมีการศึกษาในลักษณะเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสีเขียวและกลุ่มนักศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไป 
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ภาพลักษณ์ตัวละครผีในนวนิยายของภาคินัย กสิรักษ์ 
IMAGES OF GHOST CHARACTERS IN THE NOVELS WRITTEN BY PHAKINAI KASIRAK 

 
นวพร สายไหม* 

NAWAPORN SAYMAI* 
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PHATCHALIN JEENNOON** 

ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์*** 
PREEYARAT CHAOWALITPRAPAN*** 

 
บทคัดย่อ 

 
 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของตัวละครผีในนวนิยายของภาคินัย กสิรักษ์ โดยเก็บข้อมูลจากนว

นิยายสยองขวัญ จ านวน 15 เรื่อง ได้แก่ 1) นางชฎา 2) The Shoes รองเท้าอาถรรพ์ 3) โรงมหรศพ 4) Lift ลิฟต์ซ่อนศพ 5) WARD ห้อง
คลอดมรณะ 6) THEATER ตีต๋ัวไปตาย 7) STAIRS 12 ข้ันบันไดผี 8) HOLY ศพ-เซ่น-ศาล 9) Apsara สาปอัปสรา 10) Grave  บ้าน
พญาสัตบรรณ 11) CAGE หอสังหาร 12) บ่วงสไบ 13) นางคุก 14) นางแค้น และ15) ALWAYS เรือนร่มงิ้ว  

 ผลการศึกษา พบว่า   
 ผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครผีมีภาพลักษณ์ด้านทางกายภาพที่เด่นชัด 2 ด้าน ได้แก่ รูปร่างหน้าตาและการแต่งกาย ด้านรูป

หน้าตาผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครผีมีรูปร่างหน้าตาที่สวยเหมือนกับตอนเป็นคน เช่น ใบหน้าคมเข้ม มีผิวพรรณที่ดี เป็นต้น และมีรูปร่าง
หน้าตาสยดสยองทั้งน่าเกลียดน่ากลัว เพ่ือให้คนที่เห็นเกิดความหวาดกลัว เช่น ร่างกายเน่าเฟะ ดวงตาหลุด เป็นต้น ส่วนการแต่งกาย              
มี 4 ลักษณะ คือ 1) ตามบทบาทการแสดง เช่น ชุดนางระบ ากฤดาภินิหาร และชุดระบ าอัปสรา 2) แต่งกายสลับบทบาท เช่น ชุดสีขาว  
และชุดสีด า 3) แต่งกายตามบทบาทหน้าที่ เช่น ชุดนักศึกษา และ  4) แต่งกายตามชุดก่อนเสียชีวิต เช่น ชุดคลุมท้อง และชุดนักโทษ  
เป็นต้น ในด้านภาพลักษณ์ด้านพฤติกรรมของตัวละครผี ผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครผีมีพฤติกรรมดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่น เจ้าคิดเจ้าแค้น 
หลอกหลอนผู้อื่น และสร้างภาพให้ผู้อื่นตายใจ ทั้งหมดน้ีท าให้เห็นภาพลักษณ์ของตัวละครผีในโลกสมัยใหม่ที่เด่นชัด   
 
ค าส าคัญ:  ตัวละครผี; ภาพลักษณ์ทางด้านกายภาพ; ภาพลักษณ์ทางด้านพฤติกรรม  
 
* นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
**รองศาสตราจารย์ ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
***อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ABSTRACT 

 
 This article was aimed at analyzing images of ghost characters in the novels written by Phakinai Kasirak.Data 
were collect from 15 horror novels which were: 1) Nang Chada (A Girl with a Crown), 2) The Shoes, 3) Rong Mahorasop 
(Corpse Theater), 4) Lift, 5) Ward-Deadly Delivery Room, 6) Theater, 7) Stairs, 8) Holy, 9) Apsara, 10) Grave, 11) Cage,  12) 
Buang Sabai (Shawl Knot), 13) Nang Kook (Girl Prisoner), 14) Nang Khaen (Revengeful Girl), and 15) Always. Result of the 
study show that the author created ghost characters with two clear physical images, namely, appearances and costumes. 
For the appearances, the author created characters with beautiful appearances as when they were alive such as beautiful 
faces and good skins and characters with horrible appearances to create fear such as rotten bodies and falling eyes. For 
costumes, they could be categorized into 4 types as follows: 1) acting roles such as kritda Phinihan Dancer and Apsara 
Dancer 2) alternative roles such as white and black costumes, 3) dressed according to their occupations like student 
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uniforms, and 4) costumes before their deaths such as maternity clothes and prisoner uniforms. As for behavioral images 
of the ghost characters, they were created being fierce or attacking others, revengeful, haunting and luring others. All of 
these demonstrate the clear images of modern ghost characters. 
 
Keywords: ghost characters; physical images; behavioral images 
 
บทน า 

 ตัวละครผีเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สามารถท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกหวาดกลัวต่อรูปลักษณ์ ซึ่งตัวละครผีอาจจะเป็นได้              
ทั้งตัวละครเอก หรือตัวละครประกอบที่ผู้เขียนสร้างสรรค์ข้ึนมาให้มีลักษณะที่เป็นทั้งภูตผี ปีศาจ และวิญญาณ โดยสามารถแสดงพฤติกรรม
นอกเหนือไปจากความสามารถของมนุษย์ที่สามารถกระท าได้ โดยจะเน้นความน่าสะพรึงกลัวของตัวละคร มีการสร้างรูปร่างให้มี                    
ความน่ากลัว รวมทั้งมีพฤติกรรมอันโหดร้าย ความอาฆาตพยาบาท และสร้างความหวาดกลัวให้กับตัวละครที่ได้พบเห็น (นิคม กองเพชร, 
2543, หน้า 124-125)  ตัวละครผีเป็นตัวละครส าคัญในนวนิยายประเภทลึกลับสยองขวัญ เพราะว่านวนิยายประเภทน้ีมักมีเน้ือหาเกี่ยวกับ
ความเชื่อต่ออ านาจสิ่งลึกลับ โดยส่วนใหญ่ตัวละครภายในเรื่องมักจะมีความเชื่อเรื่องภพชาติและบุญกรรมร่วมด้วย ซึ่งนวนิยายประเภทน้ี
นักเขียนจะมุ่งเน้นไปที่การน าเสนอเน้ือเรื่องให้มีความซับซ้อน สร้างฉากเร้าอารมณ์ความรู้สึก ส่วนตัวละครอื่น  ๆที่นอกเหนือจากตัวละครผี
นักเขียนจะสร้างให้เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อในเรื่องของอ านาจลึกลับและภูตผีอย่างแนบแน่น จึงท าให้นวนิยายประเภทน้ีได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของกัมปนาท ข าแก้ว (2559, หน้า 84) กล่าวไว้ว่า เรื่องผีและสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นสิ่งที่คนในสังคม
ปัจจุบันถวิลหา จนท าให้นวนิยายแนวน้ีเป็นหนังสือที่ขายดีในปัจจุบัน ทั้งน้ี นักเขียนที่โดดเด่นในงานเขียนแนวน้ี คือ “ภาคินัย” เป็น
นามปากกาของภาคินัย กสิรักษ์ ภาคินัยเป็นนักเขียนนวนิยายแนวสยองขวัญที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภูตผี ปีศาจ สิ่งเหนือธรรมชาติ และ
เหตุการณ์ต่ืนเต้นระทึกขวัญ นวนิยายของภาคินัยเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นจนได้รับเลือกให้น ามาสร้างสรรค์เป็นบทละครโทรทัศน์และ
เผยแพร่ออกอากาศอยู่หลายเรื่อง นอกจากน้ี ออล แม็กกาซีน ได้กล่าวถึงภาคินัยในคอลัมน์ “ล้อมวงอ่านเรื่องสยองของภาคินัย” ไว้ว่า ภาคิ
นัยเป็นนักเขียนที่เขียนเรื่องแนวสยองขวัญมาเป็นอันดับหน่ึงแห่งยุค เป็นดาวจรัสแสงแห่งวงการนิยายลึกลับสยองขวัญที่มีผลงานจ านวน
มากมีการน าไปสร้างเป็นละครดังจ านวนไม่น้อย ผลงานของเขาที่มีผู้กล่าวถึงในโลกออนไลน์ทั้งในเว็บไซต์และบล็อกต่าง  ๆว่าเป็นนวนิยายที่
ด าเนินเรื่องคล้ายกับการชมละครโทรทัศน์ที่มีฉากระทึกขวัญขายความน่ากลัวอย่างตรงไปตรงมา ใช้ภาษาที่สละสลวย ด าเนินเรื่องได้กระชับ
และรวดเร็ว รวมทั้งมีตอนจบของเรื่องที่ซับซ้อนกระตุ้นให้ผู้อ่านหันมาติดตาม (ภิญญ์สินี, นามแฝง, 2560, หน้า 36-39)  

 ทั้งน้ี นวนิยายของภาคินัยมีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือ ตัวละครผี เพราะว่าเป็นตัวละครผีที่ถูกท าร้ายทารุณตอนที่ยังมีชีวิต เมื่อ
เสียชีวิตไปส่งผลให้กลายเป็นผีที่มีแรงอาฆาตและกลับมาแก้แค้น ตัวละครผีของภาคินัยมักเป็นตัวละครผีผู้หญิง เน่ืองจากผู้หญิงมักจะถูก
ท าร้ายมากกว่าผู้ชาย จึงท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสงสารและเข้าใจว่าการที่ตัวละครผีที่เป็นผู้หญิงต้องกลับมาแก้แค้นน้ัน มีเหตุจูงใจจาก
การกระท าของตัวละครที่เกี่ยวข้องอยู่ภายในเรื่อง นอกจากน้ันยังสร้างตัวละครผีให้แตกต่างจากขนบธรรมเนียมเดิม คือ จากเดิมผีจะคอย
ออกมาหลอกหลอนให้หวาดกลัว เป็นตัวเสริมให้ตัวละครอื่นเพียงอย่างเดียวโดยการออกมาแลบลิ้นปลิ้นตา และโผล่มาในเวลากลางคืน แต่
ภาคินัยได้พัฒนาภาพลักษณ์ของตัวละครผีให้มีอารมณ์และความรู้สึกเหมือนมนุษย์ (จิตติพร บุญพูล, 2561, หน้า 21-22)  

 ดังน้ัน การสร้างตัวละครผีของภาคินัยจึงมีความน่าสนใจ เพราะภาคินัยได้ก าหนดให้มีภาพลักษณ์ทางด้านกายภาพ ให้เป็นสิ่ง
ที่เกิดข้ึนจากภายนอก เช่น รูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ การแต่งกาย รวมไปถึงสิ่งที่แสดงออกมาผ่านการสัมผัสหรือปรากฏต่อสายตา ซึ่งตัว
ละครผีในนวนิยายของภาคินัยจะต้องมีรูปร่าง หน้าตา และสภาพหลังความตายที่หลากหลายเป็นที่น่าจดจ าให้กับผู้อ่าน เพ่ือที่ผู้อ่านจะได้
เห็นภาพที่ชัดเจน สามารถสร้างความประทับใจ และสร้างความน่าเชื่อถือจนได้รับการยอมรับ รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ตัวละครผีให้
เข้ากับยุคสมัยย่ิงข้ึน ส่วนภาพลักษณ์ทางด้านพฤติกรรม เป็นการกระท าทุกอย่างที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นได้ทั้งพฤติกรรมภายในอย่าง
ความคิด ความรู้สึก รวมไปถึงพฤติกรรมภายนอกอย่างการกระท า และกิริยาท่าทีต่าง  ๆซึ่งตัวละครผีของภาคินัยได้แสดงออกถึงพฤติกรรม
เป็นไปทางด้านลบเพียงด้านเดียว จึงท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจจะศึกษาภาพลักษณ์ตัวละครผีในนวนิยายของภาคินัย กสิรักษ์ว่า ตัวละครผี
แต่ละตัวละครมีภาพลักษณ์ทางด้านกายภาพ และภาพลักษณ์ทางด้านพฤติกรรมที่ปรากฏออกมาในรูปแบบใดบ้าง 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของตัวละครผีในนวนิยายของภาคินัย กสิรักษ์ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
 การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ตัวละครผีในนวนิยายของภาคินัย กสิรักษ์ ผู้วิจัยอาศัยแนวคิดภาพลักษณ์ทางด้านกายภาพ                 
และภาพลักษณ์ทางด้านพฤติกรรมจากปรียาดา กุลรินทร์ งานวิจัยเรื่อง การสร้างภาพลักษณ์สตรีในนวนิยายไทยที่ได้รับรางวัล                          
ในพ.ศ. 2550-2559 โดยน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ตัวละครผีในครั้งน้ี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องภาพลักษณ์ตัวละครผีในนวนิยายของภาคินัย กสิรักษ์ ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 
 1. แหล่งข้อมูล ได้แก่ นวนิยายสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2562 จ านวน 47 เรื่อง  
ผู้วิจัยด าเนินการเลือกนวนิยายสยองขวัญ จ านวน 15 เรื่อง โดยอิงหลักเกณฑ์เรื่องเพศของตัวละคร คือ ผู้วิจัยเลือกเฉพาะนวนิยายสยอง
ขวัญที่มีตัวละครผีผู้หญิง และเป็นตัวละครผีผู้หญิงที่มีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินเรื่อง  
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้วิจัยมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับข้ันตอน ดังน้ี 
 2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ ตัวละครผี ประวัติและผลงานของภาคินัย กสิรักษ์ 
 2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลนวนิยายของภาคินัย กสิรักษ์ที่เก่ียวข้องกับนวนิยายสยองขวัญที่มี ตัวละครผีผู้หญิง                        

จ านวน 15 เรื่อง ได้แก่ 1) นางชฎา 2) The Shoes รองเท้าอาถรรพ์ 3) โรงมหรศพ 4) Lift ลิฟต์ซ่อนศพ 5) WARD ห้องคลอดมรณะ                    
6) THEATER ตีต๋ัวไปตาย 7) STAIRS 12 ข้ันบันไดผี 8) HOLY ศพ-เซ่น-ศาล 9) Apsara สาปอัปสรา  10) Grave บ้านพญาสัตบรรณ                      
11) CAGE หอสังหาร 12) บ่วงสไบ 13) นางคุก 14) นางแค้น และ 15) ALWAYS เรือนร่มงิ้ว  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับข้ันตอน ดังน้ี  
 3.1 วิเคราะห์ภาพลักษณ์ของตัวละครผีในนวนิยายของภาคินัย กสิรักษ์ ทั้งหมด 5 ประเด็น คือ ภาพลักษณ์ของตัวละคร

ผีนักแสดง ภาพลักษณ์ของตัวละครผีคนท างาน ภาพลักษณ์ของตัวละครผีนักศึกษาแพทย์ ภาพลักษณ์ของตัวละครผีคนต้องโทษ                             
และภาพลักษณ์ของตัวละครผีคนทั่วไป โดยแต่ละประเด็นผู้วิจัยจะวิเคราะห์ภาพลักษณ์ตัวละครผีผ่านภาพลักษณ์ทางด้านกายภาพ                
และภาพลักษณ์ทางด้านพฤติกรรม 

 3.2 น าเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของตัวละครผีในนวนิยายของภาคินัย กสิรักษ์ จ านวน 15 เรื่อง สามารถจ าแนกภาพลักษณ์                              
ของตัวละครผี ท้ังหมด 5 ประเด็น คือ ภาพลักษณ์ของตัวละครผีนักแสดง ภาพลักษณ์ของตัวละครผีคนท างาน ภาพลักษณ์ของตัวละครผี
นักศึกษาแพทย์ ภาพลักษณ์ของตัวละครผีคนต้องโทษ และภาพลักษณ์ของตัวละครผีคนทั่วไป ในแต่ละประเด็นผู้วิจัยจะศึกษาภาพลักษณ์                     
ทางด้านกายภาพ และภาพลักษณ์ทางด้านพฤติกรรม ดังน้ี 

 1. ภาพลักษณ์ของตัวละครผีนักแสดง เป็นตัวละครผีที่ปรากฏตัวออกมาร่ายร า หรือท าการแสดงการโชว์ ให้คนที่พบเห็น                   
เกิดความกลัว ซึ่งผู้วิจัยพบการน าเสนอตัวละครผีนักแสดงในลักษณะต่าง ๆ ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ผีนางร า ผีนางงิ้ว ผีนางอัปสรา                   
และผีนางละคร ดังน้ี 

 1.1 ผีนางร า เป็นตัวละครผีที่มีลักษณะของการสวมชุดนางร า และท าท่าทางร่ายร าพร้อมกับมีเสียงดนตรีไทย หากใครได้พบ
เจอผีนางร าก็สามารถสร้างความหลอนได้ ได้แก่ ตัวละครผีริลณี เรื่องนางชฎา เป็นตัวละครที่มีบทบาทต่อการด าเนินเรื่อง โดยริลณีเป็น                         
ตัวละครผีที่มีแรงอาฆาตพยาบาทจากการถูกท าร้ายจนเสียชีวิต ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการจ าแนกภาพลักษณ์ของตัวละครผีริลณีออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่  

  ส่วนที่ 1 ด้านกายภาพ เป็นลักษณะที่เกิดข้ึนจากภายนอกทั้งรูปร่างหน้าตาและการแต่งกายของตัวละครผีริลณี ซึ่ง
รูปร่างหน้าตาพบว่า ผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครมีทั้งรูปร่างหน้าตาสวยงาม และรูปร่างหน้าตาสยดสยอง ซึ่งรูปร่างหน้าตาที่สวยงามจะมีใบหน้า
เหมือนกับตอนที่มีชีวิต ดังตัวอย่าง  

                   “ใบหน้าของผีสาวสวยราวกับเมื่อครั้งยังมีชีวิต” (ภาคินัย กสิรักษ์, 2551, หน้า 82) ตัวอย่างแสดงให้เห็น
ลักษณะใบหน้าที่สวย เพราะตอนที่ริลณีมีชีวิตเธอมีหน้าตาคมเข้มสวยแบบฉบับหญิงไทย ส่วนรูปร่างหน้าตาสยดสยองพบว่า ผู้เขียนได้สร้าง
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ให้ตัวละครมีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว ดังตัวอย่าง “ใบหน้าที่ขาวซีดของเธอค่อย  ๆซีดลงเรื่อย  ๆจนไม่มีเลือด ปากสีแดงสดค่อย  ๆฉีก
ตัวออกจนกางไปถึงใบหู เลือดสด  ๆไหลทะลักออกมาจากทางปากราวกับท่อน้ ารั่ว” (ภาคินัย กสิรักษ์, 2551, หน้า 41) 

     ตัวอย่างแสดงให้เห็นลักษณะหน้าตาเน้นไปที่องค์ประกอบของใบหน้าให้มีความสยดสยอง เช่น ใบหน้าขาวซีด ปากฉีกกว้าง
จนถึงห ู และเลือดไหลออกมาจากปาก เป็นต้น  ด้านการแต่งกายพบว่า ผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครมีการแต่งกายตามบทบาทการแสดง และการ
แต่งกายสลับบทบาท ซึ่งการแต่งกายตามบทบาทการแสดงตัวละครผีริลณีได้แต่งกายตามการแสดงของนาฏศิลป์ เช่น ชุดนางระบ า
กฤดาภินิหาร และชุดนางร าฉุยฉายพราหมณ์ส่วนลักษณะการแต่งกายสลับบทบาทในบางครั้งจะปรากฏตัวอยู่ชุดสีขาวธรรมดา  

        ส่วนที่ 2 ด้านพฤติกรรม เป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่จะท าให้เห็นถึงตัวตนของตัวละครผีริลณีมากย่ิงข้ึน โดยผู้วิจัย
ได้จ าแนกพฤติกรรมของตัวละครผีริลณีได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ พฤติกรรมดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่น และพฤติกรรมเจ้าคิดเจ้าแค้น โดยพฤติกรรมดุ
ร้ายหรือท าร้ายผู้อื่นของตัวละครผีริลณี มีสาเหตุมาจากการถูกท าร้ายและถูกฆาตกรรม แต่เมื่อเสียชีวิตกลายมาเป็นผีผู้เขียนได้สร้างให้ตัว
ละครมีแรงอาฆาตพยาบาทจึงท าให้พฤติกรรมที่แสดงออกมาเปลี่ยนไปจากคนที่เคยมีพฤติกรรมอ่อนไหวไม่สู้คนตอนมีชีวิต กลับกลายมามี
พฤติกรรมดุร้ายและท าร้ายผู้อื่น นอกจากน้ีตัวละครผีริลณีมีพฤติกรรมของความเจ้าคิดเจ้าแค้น ซึ่งพฤติกรรมน้ีมีสาเหตุมาจากการถูกท าร้าย
จิตใจจากชายคนรัก เมื่อกลายเป็นผีจึงใช้อ านาจเหนือมนุษย์กลับมาจองเวรจองกรรมไม่ให้เขาอยู่อย่างมีความสุข  

 1.2 ผีนางง้ิว เป็นตัวละครผีที่มีการแต่งหน้าและแต่งกายในลักษณะการแสดงงิ้ว โดยการแต่งหน้าและแต่งกายน้ันจะ                             
แต่งองค์ทรงเครื่องแบบการแสดงงิ้วของจีน ได้แก่ ตัวละครผีอี้จู เรื่องโรงมหรศพ เป็นตัวละครที่มีบทบาทต่อการด าเนินเรื่อง โดยอี้จูเป็น                       
ตัวละครเหนือธรรมชาติที่มีความโกรธแค้นต่อคนที่ท าร้ายและฆาตกรรมเธอ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการจ าแนกภาพลักษณ์ของตัวละครผีอี้จูออกเป็น              
2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ด้านกายภาพ เป็นลักษณะที่เกิดข้ึนจากภายนอกทั้งรูปร่างหน้าตาและการแต่งกายของตัวละครผีอี้จู ซึ่งรูปร่างหน้าตา
พบว่า ผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครมีรูปร่างหน้าตาสยดสยองเพียงลักษณะเดียวเท่าน้ัน ดังตัวอย่าง  

“หญิงสาวพูดเป็นเลศนัย แล้วใช้มืออันเรียวงามดึง ปิ่นปักผมบนศีรษะออกมาถือไว้ก่อนจะท าสิ่งไม่คาดฝันข้ึน น่ันคือแทงด้าน
แหลมของปิ่นปักผมปักเข้าไปในดวงตาของตัวเองเลือดสีแดงทะลักออกมาราวกับสายน้ าไหลชุดงิ้วสีแดงเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดจนเปียกชุ่ม 
เธอค่อย  ๆลุกข้ึนยืนแล้วแสยะย้ิม พร้อมทั้งดึงปิ่นปักผมอันน้ันออกจากดวงตาของตัวเอง ส่งผลให้ลูกตาดวงกลมหลุดมาจากเบ้าห้อยต่องแต่ง
น่าสยดสยอง” (ภาคินัย กสิรักษ์, 2552, หน้า 20)  

ตัวอย่างแสดงให้เห็นลักษณะหน้าตาเน้นไปที่องค์ประกอบของใบหน้าให้มีความสยดสยอง ซึ่งความสยดสยองน้ันเกิดจากการที่
ตัวละครผีอี้จูพยายามหลอกหลอนด้วยการน าปิ่นปักผมแทงเข้าไปในดวงตา แล้วดึงปิ่นปักผมออกจึงท าให้ลูกตาหลุดออกมา ด้านการแต่งกาย
พบว่าผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครมีการแต่งกายตามบทบาทการแสดง และการแต่งกายสลับบทบาท ซึ่งการแต่งกายตามบทบาทการแสดงของผีอี้
จูไดแต่งกายในลักษณะของการแสดงงิ้ว ส่วนลักษณะการแต่งกายสลับบทบาทในบางครั้งผีอี้จูจะปรากฏตัวอยู่ชุดสีขาวธรรมดาเท่าน้ัน ส่วนที่ 
2 ด้านพฤติกรรม เป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่จะท าให้เห็นตัวตนของตัวละครผีอี้จูมากย่ิงข้ึน โดยผู้วิจัยได้จ าแนกพฤติกรรมของตัวละครผีอี้
จูที่แสดงออกได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ พฤติกรรมดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่น พฤติกรรมเจ้าคิดเจ้าแค้น และพฤติกรรมหลอกหลอนผู้อื่น โดยพฤติกรรม
ดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่นของตัวละครผีอี้จู มีสาเหตุมาจากการถูกท าร้ายและถูกฆาตกรรมจากทุกคนในคณะงิ้ว แต่เมื่อเสียชีวิตกลายมาเป็นผี
ผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครผีอี้จูมีความต้องการที่จะจัดการกับทุกคนที่เคยท าร้าย จึงท าให้พฤติกรรมที่แสดงออกมาเปลี่ยนไปจากคนที่เคยมี
พฤติกรรมไม่ค่อยสู้คนตอนมีชีวิตกลับกลายมามีพฤติกรรมดุร้ายและท าร้ายผู้อื่น นอกจากน้ีตัวละครผีอี้จูมีพฤติกรรมของ ความเจ้าคิดเจ้า
แค้น ซึ่งพฤติกรรมน้ีก็มีสาเหตุหลักมาจากการถูกท าร้ายข่มเหงจิตใจจากเจ้าของคณะงิ้ว เมื่อกลายเป็นผีจึงใช้อ านาจเหนือมนุษย์กลับมา
จัดการกับเขา และพฤติกรรมหลอกหลอนผู้อื่น เน่ืองจากตัวละครผีอี้จูได้เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม เมื่อเธอทราบว่ามีตัวละครภายในเรื่อง
สามารถสื่อสารกับเธอได้ เธอจึงพยายามหลอกหลอนเขาด้วยความฝัน โดยปรากฏตัวในสภาพสยดสยองเพ่ือให้เขากลัวจนยอมช่วยเหลือ 

 1.3 ผีนางอัปสรา เป็นตัวละครผีที่มีการแต่งกายในลักษณะของการสวมชุดนางร า โดยการแต่งกายน้ันจะแต่งองค์ทรง
เครื่องแบบการแสดงระบ าอัปสรา ได้แก่ ตัวละครผีนางบาราย หรือนางอัปสรา เรื่อง Apsara สาปอัปสรา เป็นตัวละครที่มีบทบาทต่อการด าเนิน
เรื่อง นางอัปสราเป็นตัวละครเหนือธรรมชาติที่มีเรื่องราวเกิดข้ึนในอดีตที่เจ็บปวดเพราะรักสามเส้า และถูกใส่ร้ายจนต้องตายจึงต้องการ
กลับมาแก้แค้นในชาติปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยได้จ าแนกภาพลักษณ์ของตัวละครผีนางอัปสราออกเป็น 2 ส่วน คือ  

         ส่วนที่ 1 ด้านกายภาพ เป็นลักษณะที่เกิดข้ึนจากภายนอกทั้งรูปร่างหน้าตาและการแต่งกายของตัวละครผีนางอัปสรา 
ด้านรูปร่างหน้าตาพบว่า ผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม และรูปร่างหน้าตาสยดสยอง ซึ่งรูปร่างหน้าตาที่สวยงามจะมี
ลักษณะรูปร่างหน้าตาเหมือนกับตอนที่ตัวละครยังคงมีชีวิต ดังตัวอย่าง  

“ทันใดน้ันเอง เกิดเงาสะท้อนร่างของใครคนหน่ึงยืนน่ิงอยู่ที่หน้าเต็นท์ รูปร่างอรชรอ้อนแอ้นน้ันท าให้ดูออกว่าเป็นผู้หญิง บน
ศีรษะสวมชฎาสามยอดแบบนางอัปสราในชิ้นส่วนทับหลังอัปสราที่วางอยู่ในเต็นท์ หมอภาคย์ได้แต่ขยับตัวถอนหนีเมื่อเห็นร่างของนางอัปสรา
ลอยวนอยู่รอบเต็นท์ไปมา” (ภาคินัย กสิรักษ์, 2554, หน้า 123)  
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ตัวอย่างแสดงให้เห็นการปรากฏตัวของตัวละครผีนางอัปสราในลักษณะรูปร่างหน้าตาสวยงาม เพราะตอนเป็นมนุษย์นางอัปส
ราได้ชื่อว่าเป็นนางระบ าที่มีรูปโฉมงดงามย่ิงกว่าสตรีนางใดส่วนรูปร่างหน้าตาสยดสยองพบว่า ผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครมีรูปร่างหน้าตาที่
สามารถสร้างให้คนที่พบเห็นเกิดความน่ากลัวได้ ดังตัวอย่าง  

“ใบหน้าอันเคยสวยสดกลับกลายเป็นแห้งจนหนังติดกระดูก ดวงตาทั้งสองข้างหลุดออกจากเบ้ากลิ้งมาหยุดตรงหน้าของ
อาจารย์แทนกาย ปากฉีกยาวถึงรูหู  หนอนหลายร้อยตัวไหลออกมาจากเบ้าตาที่กลวงโบ๋ รูจมูกและริมฝีปาก” (ภาคินัย กสิรักษ์, 2554, หน้า 
40)  

ตัวอย่างแสดงให้เห็นการปรากฏตัวของตัวละครผีนางอัปสรา โดยเน้นไปที่องค์ประกอบของสภาพรูปร่างหน้าตาที่น่าเกลียดน่า
กลัว เช่น ใบหน้าที่แห้งจนติดกระดูกขาวซีด ปากฉีกถึงรูหู ดวงตาทั้งสองข้างหลุด เป็นต้น ด้านการแต่งกายพบว่า ผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครมี
การแต่งกายตามบทบาทการแสดงเท่าน้ัน ซึ่งผีนางอัปสราได้แต่งกายอยู่ในชุดระบ าอัปสรา โดยที่ผู้เขียนจะบรรยายรายละเอียดของการแต่งกาย
ของระบ าอัปสราต้ังแต่หัวจนถึงเท้า  

      ส่วนที่ 2 ด้านพฤติกรรม เป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่จะท าให้เห็นตัวตนของตัวละครผีนางอัปสรามากย่ิงข้ึน โดย
ผู้วิจัยได้จ าแนกพฤติกรรมของตัวละครผีนางอัปสราที่แสดงออกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ พฤติกรรมดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่น และพฤติกรรมเจ้าคิด
เจ้าแค้น โดยพฤติกรรมดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่นของตัวละครผีนางอัปสรา มีสาเหตุมาจากการถูกท าร้ายจนเสียชีวิต แต่เมื่อเสียชีวิตกลายมาเป็น
ผีพบว่า ผู้เขียนได้สร้างให้ผีนางอัปสรามีแรงอาฆาตพยาบาท และมีความต้องการที่จะจัดการกับทุกคนที่เคยท าร้าย นอกจากน้ีตัวละครผีนาง
อัปสรามีพฤติกรรมของความเจ้าคิดเจ้าแค้น ซึ่งพฤติกรรมน้ีมีสาเหตุมาจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมเน่ืองจากเธอถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้ลอบ
วางยาพิษต่อคนรักจึงท าให้เธอต้องถูกตัดสินโทษประหารชีวิต น้ีจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เธอมีความเจ้าคิดเจ้าแค้นต่อคนรัก เพราะเขาได้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่ท าให้เธอต้องตาย 

1.4 ผีนางละคร ตัวละครผีนักแสดงคาบาเร่ต์ที่มีความหลากหลายทางเพศ แต่งกายข้ามเพศ เพ่ือท าการแสดงการลิปซิงก์
ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่าง ๆ  ให้สอดคล้องเสมือนเป็นผู้ร้องเพลงที่ใช้ในแสดงที่เรียกว่า นางโชว์ลิปซิงก์เพลง ได้แก่                       
ตัวละครผีซินด้ี เรื่องนางแค้น เป็นตัวละครหลักที่มีบทบาทต่อการด าเนินเรื่อง โดยต้นเริ่มด้วยการถูกไล่ออกจากบ้านเพราะพ่อรับไม่ได้ที่
ตัวเองเป็นเพศที่สาม เมื่อออกจากบ้านก็ต้องร่อนเร่ขายบริการ และถูกหลอกให้ไปนอนกับเสี่ยเพ่ือแลกกับต าแหน่งมิสควีนพาราไดซ์ รวมทั้งยัง
ถูกคนรักและคนใกล้ตัววางแผนฆ่า เธอจึงยอมที่จะตายเพ่ือจะได้กลับมาในภาวะของผู้กระท า เมื่อซินด้ีกลายมาเป็นผีด้วยความอาฆาตแค้นเธอ
จึงกลับมาฆ่าทุกคน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการจ าแนกภาพลักษณ์ของตัวละครผีซินด้ีออกเป็น 2 ส่วน คือ  

      ส่วนที่ 1 ด้านกายภาพ เป็นลักษณะที่เกิดข้ึนจากภายนอกทั้งรูปร่างหน้าตา และการแต่งกายของตัวละครผีซินด้ี ซึ่ง
รูปร่างหน้าตาพบว่า ผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม และรูปร่างหน้าตาสยดสยอง ซึ่งรูปร่างหน้าตาที่สวยงามจะมีลักษณะ
รูปร่างหน้าตาเหมือนกับตอนที่ตัวละครยังคงมีชีวิต ดังตัวอย่าง  

       “ร่างของสาวประเภทสองหุ่นสะโอดสะองยืนด้วยท่าสง่างามอยู่กลางเวที ชุดสีแดงสดช่วยขับให้ผิวของเธอย่ิงทวีความ
ขาวผ่องนวลเนียนชวนมองไม่อาจวางตาได้...ดวงตากลมโตน้ันหากเพ่งพินิจพิจารณาดี  ๆมันช่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความโศกเศร้าและเรื่องราว
มากมายอยู่ในน้ัน ไมโครโฟนคู่กายของซินด้ีถูกจับไว้อย่างมาดมั่นขณะที่เธอก าลังขยับริมฝีปากที่ทาลิปสติกสีแดงเลือดนกไปตามเน้ือร้อง มือ
อีกข้างผายออกไปยังเบื้องหน้าราวกับต้องการเผื่อแผ่ความเจ็บปวดของตนให้ผู้ชมรับรู้” (ภาคินัย กสิรักษ์, 2557, หน้า 12)  

    ตัวอย่างแสดงให้เห็นการปรากฏตัวให้ผู้ที่พบเห็นว่าเธอมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับตอนที่ยังมีชีวิต เช่น เธอเป็นสาว
ประเภทสองที่มีรูปร่างดี มีผิวพรรณดี มีดวงตาที่กลมโตส่วนรูปร่างหน้าตาสยดสยองพบว่า ผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครผีซินด้ี มีรูปร่างหน้าตาที่
สามารถสร้างให้ตัวละครที่พบเห็นเกิดความน่ากลัวได้ ดังตัวอย่าง  

“มือทั้งสองข้างจับที่ล าคอของตัวเอง ริมฝีปากสีแดงสดเริ่มเขียวคล้ า น้ าลายไหลออกมาจากปากทรงกระจับแสนสวยของนาง
โชว์ผู้เคราะห์ร้าย ดวงตาเบิกโพลงจนแทบหลุดออกจากเบ้า ก่อนที่จะทิ้งร่างของตัวเองลงกับพ้ืนด้ินทุรนทุรายอย่างทรมานและขาดใจตายตรง
น้ันเอง” (ภาคินัย กสิรักษ์, 2557, หน้า 13)  

ตัวอย่างแสดงให้เห็นการปรากฏตัวในสภาพของรูปร่างหน้าตาที่มีใบหน้าขาวซีด ดวงตากลมโตเบิกโพลงจนเหมือนจะหลุดจาก
เบ้า และมีริมฝีปากสีแดงสดเริ่มเขียวคล้ าจากการถูกยาพิษ ซึ่งเป็นการปรากฏตัวให้กับตัวละครได้รับรู้ความจริงว่าเธอน้ันเสียชีวิตจากการถูก
วางยาพิษ เป็นต้น ส่วนการแต่งกายพบว่า ตัวละครปรากฏตัวในลักษณะการแต่งกายตามบทบาทการแสดงเท่าน้ัน เน่ืองจากตัวละครผีซินด้ีเป็น
นางโชว์เบอร์หน่ึงของคณะคาบาเร่ต์ เมื่อเสียชีวิตกลายเป็นผีจึงมีลักษณะการแต่งกายอยู่ในชุดราตรีสีแดงเพลิง  

       ส่วนที่ 2 ด้านพฤติกรรม เป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่จะท าให้เห็นตัวตนของตัวละครผีซินด้ีมากย่ิงข้ึน โดยผู้วิจัยได้
จ าแนกพฤติกรรมของตัวละครผีซินด้ีที่แสดงได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ พฤติกรรมดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่น พฤติกรรมเจ้าคิดเจ้าแค้น และพฤติกรรม
หลอกหลอนผู้อื่นโดยพฤติกรรมดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่นของตัวละครผีซินด้ี มีสาเหตุมาจากการถูกหลอกลวงจากคนในคณะคาบาเร่ต์ และถูกหัก
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

หลังจากชายคนรัก เมื่อเสียชีวิตกลายเป็นผีเธอจึงมีพฤติกรรมดุร้ายและต้องการจัดการกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ีตัวละครผีซินด้ีมี
พฤติกรรมของความเจ้าคิดเจ้าแค้นเหมือนกับตอนที่ยังคงมีชีวิต แต่ไม่สามารถท าอะไรใครได้เธอจึงยอมเสียสละชีวิตตนเองให้กลายมาเป็นผี 
เพ่ือที่จะได้จัดการกับทุกคนให้ตายไปทีละคน และพฤติกรรมหลอกหลอนผู้อื่น ตัวละครผีซินด้ีได้แสดงพฤติกรรมหลอกหลอนต่อคนที่ท้าท้าย
อ านาจโดยไม่เชื่อว่าเธอยังคงวนเวียนอยู่ในคณะคาบาเร่ต์ เธอจึงแสดงอิทธิฤทธ์ิด้วย การปรากฏตัวออกมาแสดงลิปซิงก์เพลงที่เคยแสดงไว้ก่อน
ตายให้แม่บ้านได้เห็นจากน้ันค่อย  ๆเปลี่ยนร่างของเธอให้อยู่ในสภาพที่น่าเกลียดน่ากลัว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอพยายามหลอกหลอนให้ทุกคน
หวาดกลัว จนเชื่อว่าเธอน้ันยังคงวนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งน้ันไม่ไปไหน และรอคอยการกลับมาแก้แค้นทุกคน  

 2. ภาพลักษณ์ของตัวละครผีคนท างาน ผู้วิจัยพบการน าเสนอตัวละครผีคนท างานในลักษณะต่าง  ๆทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่                 
ผีแม่บ้าน และผีสาวออฟฟิศ ดังน้ี 

 2.1 ผีแม่บ้าน เป็นตัวละครผีที่มีบทบาทหน้าที่การเป็นแม่บ้าน หรือภรรยาที่ต้องคอยดูแลสามี และหน้าที่ที่ส าคัญ คือ                        
การต้ังครรภ์ให้ผู้เป็นสามี ได้แก่ ตัวละครผีเพชรพลับพลึง เรื่อง WARD ห้องคลอดมรณะ เป็นตัวละครที่มีบทบาทต่อการด าเนินเรื่อง                       
ตัวละครผีเพชรพลับพลึงเป็นตัวละครเหนือธรรมชาติที่มีแรงอาฆาตพยาบาทจากการถูกฆาตกรรมในห้องท าคลอดของโรงพยาบาล การตายของ                
เพชรพลับพลึงจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพบกับหมออั้นนักศึกษาแพทย์ที่ต้องอยู่ประจ าวอร์ดสูตินารี ด้วยความที่เขามีสัมผัสพิเศษสามารถ
สื่อสารกับเพชรพลับพลึงได้เธอจึงพยายามขอความช่วยเหลือจากหมออั้นเพ่ือตามหาสาเหตุการตาย และตามหาตัวฆาตกรรมที่แท้จริง ซึ่งผู้วิจัย
ได้ท าการจ าแนกภาพลักษณ์ของตัวละครผีเพชรพลับพลึงออกเป็น 2 ส่วน คือ  

       ส่วนที่ 1 ด้านกายภาพ เป็นลักษณะที่เกิดข้ึนจากภายนอกทั้งรูปร่างหน้าตา และการแต่งกายของตัวละครผีเพชร
พลับพลึง ซึ่งรูปร่างหน้าตาพบว่า ผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครมีรูปร่างหน้าตาสยดสยองเพียงลักษณะเดียวเท่าน้ัน ดังตัวอย่าง 

 “ในเวลาน้ีเธอท าได้เพียงจ้องมองภาพของหญิงสาวนิรนามคนน้ันค่อย  ๆเดินเข้ามาหาอย่างช้า  ๆผมสีด าขลับของผีสาวที่
ปกปิดใบหน้าน้ันเปียกชุ่มไปด้วยเลือด ซึ่งทุกครั้งที่ก้าวเดินรอยเท้าที่เปื้อนเลือดก็ทิ้งรอยไว้เป็นทางยาว แล้วร่างของผีท้องก็มายืนก้มหน้าอยู่
ตรงบริเวณเคาน์เตอร์ที่นางพยาบาลเอ๋ยืนตัวแข็งอยู่ ผีสาวค่อย  ๆเงยหน้าข้ึนมอง ดวงตาสีแดงก่ าแฝงความอาฆาตของมันท าให้พยาบาลเอ๋เบิก
ตาโพลง” (ภาคินัย กสิรักษ์, 2552, หน้า 80)  

ตัวอย่างแสดงให้เห็นลักษณะรูปร่างหน้าตาของตัวละครผีเพชรพลับพลึงเน้นให้อยู่ในสภาพร่างกายที่น่าเกลียดน่ากลัว เช่น 
หญิงสาวท้องแก่ที่มีผมสีด าที่เปียกชุ่มไปด้วยเลือด มีดวงตาสีแดงที่สื่อถึงแรงอาฆาตส่วนการแต่งกายพบว่า ผู้เขียนได้น าเสนอให้ตัวละครผี
เพชรพลับพลึงปรากฏตัวในลักษณะการแต่งกายตามชุดก่อนเสียชีวิต คือ ชุดคลุมท้อง เน่ืองจากตอนที่เพชรพลับพลึงมีชีวิตเธอเป็นหญิงสาวที่
ก าลังต้ังครรภ์และถูกฆาตกรรมในห้องคลอดของโรงพยาบาล เมื่อเพชรพลับพลึงกลายเป็นผีเธอจึงปรากฏตัวในลักษณะการแต่งกายตามชุดที่
เธอสวมใส่ก่อนจะเสียชีวิต เพ่ือต้องการความช่วยเหลือและให้รู้ถึงสาเหตุการเสียชีวิต  

        ส่วนที่ 2 ด้านพฤติกรรม เป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่จะท าให้เห็นตัวตนของตัวละครผีเพชรพลับพลึงมากย่ิงข้ึน โดย
ผู้วิจัยได้จ าแนกพฤติกรรมที่แสดงออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ พฤติกรรมดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่น และพฤติกรรมเจ้าคิดเจ้าแค้น โดยพฤติกรรมดุ
ร้ายหรือท าร้ายผู้อื่นของตัวละครผีเพชรพลับพลึง มีสาเหตุมาจากถูกหลอกลวงให้มาท าแท้งจนท าให้เธอตกเลือดจนเสียชีวิต ซึ่งพฤติกรรมที่
แสดงออกก็เพ่ือต้องการแก้แค้นในสิ่งที่ทุกคนเคยได้กระท ากับเธอ และต้องการที่จะให้ทุกคนได้ชดใช้กรรม นอกจากน้ีตัวละครผีเพชรพลับพลึง
มีพฤติกรรมของความเจ้าคิดเจ้าแค้น โดยแสดงความโกรธแค้นและต้องการชีวิต เมื่อปรากฏตัวต่อหน้าหมอกอล์ฟหลังจากที่ทราบว่าหมอ
กอล์ฟน้ันมีส่วนที่ท าให้เธอน้ันต้องเสียชีวิต  

 2.2 ผีสาวออฟฟิศ เป็นตัวละครผีที่ท างานอยู่สถานที่ต่าง  ๆเช่น ส านักงาน และโรงภาพยนตร์ ได้แก่ ตัวละครผีอรอรินทร์           
เรื่อง THEATER ตีต๋ัวไปตาย เป็นตัวละครที่มีบทบาทต่อการด าเนินเรื่อง โดยเริ่มต้นจากอรอรินทร์ได้เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมท าให้เธอมี
ความอาฆาตแค้น ดุร้าย และเอาแต่ใจ เมื่อวิญญาณของอรอรินทร์พบว่ารดาสามารถสื่อสารกับเธอได้ เธอจึงมาขอให้รดาช่วยสืบหาความจริง                       
ทั้งที่รดาไม่เต็มใจวิญญาณของอรอรินทร์จึงตามหลอกรดาด้วยรูปลักษณ์ที่น่าเกลียดจนรดาเกิดความหวาดกลัวและยอมช่วยเหลือเธอในที่สุด             
ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการจ าแนกภาพลักษณ์ของตัวละครผีอรอรินทร์ออกเป็น 2 ส่วน คือ  

         ส่วนที่ 1 ด้านกายภาพ เป็นลักษณะที่เกิดข้ึนจากภายนอกทั้งรูปร่างหน้าตา และการแต่งกายของตัวละครผีอรอรินทร์ 
ซึ่งรูปร่างหน้าตาพบว่า ผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครมีทั้งรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม และรูปร่างหน้าตาสยดสยอง โดยรูปร่างหน้าตาที่สวยงามจะมี
ลักษณะใบหน้าเหมือนกับตอนที่ตัวละครยังคงมีชีวิต ดังตัวอย่าง 

      “อรอรินทร์ได้ยินในสิ่งที่รดาพูดในใจ ร่างกายของเธอค่อย  ๆเปลี่ยนเป็นหน้าตาของอรอรินทร์ที่สวยงาม ใบหน้าถูก
เติมแต่งเครื่องส าอางเหมือนเมื่อครั้งยังมีชีวิต” (ภาคินัย กสิรักษ์, 2553, หน้า 79)  
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

     ตัวอย่างแสดงให้เห็นลักษณะรูปร่างหน้าตาของผีอรอรินทร์ในลักษณะเช่นเดียวกับตอนที่เธอยังมีชีวิต ซึ่งในตอนที่
เธอมีชีวิตอรอรินทร์คือหญิงสาวมุสลิมที่มีรูปร่างหน้าตาที่งดงาม ส่วนรูปร่างหน้าตาสยดสยองพบว่า ผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครมีรูปร่าง
หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว ดังตัวอย่าง  

    “สิ่งที่เขาเห็นท าเอาชายหนุ่มเบิกตาโพลงด้วยความตกใจ เพราะสิ่งที่แอสซิสเอกพบน่ันไม่ใช่ร่างของรดา แต่กลับเป็น
ร่างของอรอรินทร์ที่เน่าเฟะนอนน่ิงอยู่ เธอหันมามองคนรักแล้วอ้าปากกว้างใส่ เลือดสีด าข้นคลั่กถูกขย้อนออกมาจากกระเพาะอาหารจนส่ง
กลิ่นเหม็นฟุ้ง” (ภาคินัย กสิรักษ์, 2553, หน้า 98)  

     ตัวอย่างแสดงให้เห็นลักษณะรูปร่างหน้าตาของผีอรอรินทร์ที่ปรากฏตัวในสภาพที่ร่างกายเน่าเฟะ เป็นต้น ส่วนการ
แต่งกายพบว่า ผู้เขียนได้น าเสนอให้ตัวละครผีอรอรินทร์อยู่ในลักษณะการแต่งกายตามบทบาทหน้าที่ เน่ืองจากเธอท างานอยู่ที่โรงภาพยนตร์
เธอจึงปรากฏตัวอยู่ในชุดของพนักงานโรงภาพยนตร์ 

       ส่วนที่ 2 ด้านพฤติกรรม เป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่จะท าให้เห็นตัวตนของตัวละครผีอรอรินทร์มากย่ิงข้ึน โดยผู้วิจัย
ได้จ าแนกพฤติกรรมของตัวละครผีอรอรินทร์ที่แสดงออกได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ พฤติกรรมดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่น พฤติกรรมเจ้าคิดเจ้าแค้น และ
พฤติกรรมหลอกหลอนผู้อื่น โดยพฤติกรรมดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่นของตัวละครผีอรอรินทร์มีสาเหตุมาจากการถูกฆาตกรรม เมื่อเสียชีวิต
กลายเป็นผีเธอจึงพยายาม ตามหาตัวของฆาตกร จึงได้แสดงพฤติกรรมดุร้ายและต้องการท าร้ายทุกคนที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ีตัวละครผีอร
อรินทร์มีพฤติกรรมของ ความเจ้าคิดเจ้าแค้น โดยจองเวรจองกรรมต่ออดีตคนรักไม่ให้เขามีความสุข หลังจากที่ทราบในสิ่งที่เขาเคยหลอกลวง 
และอาจจะเป็นคนที่ฆ่าเธอ และพฤติกรรมหลอกหลอนผู้อื่น เน่ืองจากตัวละครผีอรอรินทร์ได้เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม เธอจึงพยายามหา
คนที่สามารถสื่อสารกับเธอจนไปพบกับรดาเพ่ือขอความช่วยเหลือ แต่รดาไม่ยอมช่วยผีอรอรินทร์จึงหลอกหลอนรดาด้วยรูปลักษณ์ที่น่าเกลียด 
จนรดาเกิดความกลัวและยอมช่วยเหลือเธอตามหาตัวฆาตกรรมในที่สุด 

 3. ภาพลักษณ์ของตัวละครผีนักศึกษาแพทย์ เป็นตัวละครผีที่เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในสายวิชาทางการแพทย์ของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ตัวละครผีศศิวิมล เรื่อง Lift ลิฟต์ซ่อนศพ เป็นตัวละครที่มีบทบาทต่อการด าเนินเรื่อง เรื่องราวเกิดข้ึนจากศศิวิมล
นักศึกษาปีสองเรียนอยู่สาขาวิชากายวิภาคที่หายตัวไปอย่างลึกลับ แต่เมื่อวิญญาณของศศิวิมลพบว่าแป้งบรรณารักษ์สาวสามารถสื่อสารกับ
เธอได้ เธอจึงมาขอให้แป้งช่วยสืบหาความจริง และเปิดเผยตัวฆาตกรที่ฆ่าเธอ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการจ าแนกภาพลักษณ์ของตัวละครผีศศิวิมล
ออกเป็น 2 ส่วน คือ  

              ส่วนที่ 1 ด้านกายภาพ เป็นลักษณะที่เกิดข้ึนจากภายนอกทั้งรูปร่างหน้าตา และการแต่งกายของตัวละครผีศศิวิมลซึ่ง
รูปร่างหน้าตาพบว่า ผู้เขียนได้สร้างให้มีรูปร่างหน้าตาสยดสยองเพียงลักษณะเดียวเท่าน้ัน ดังตัวอย่าง  

      “เลือดสีแดงสดค่อย  ๆไหลหยดลงมาจากเรียวขาของผีสาวที่ขาวซีด มันไหลมาเรื่อย  ๆอย่างไม่ขาดสาย แป้งตัวสั่น แต่จะ
ว่ิงหนีก็ไม่ได้ตอนน้ีตัวของเธอแข็งราวกับถูกสะกดแล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดข้ึน...เมื่อผีสาวกระโดดลงมาทับร่างของแป้งจนร่างของเธอล้มลง
อย่างแรงผมที่ยาวสลวยของผีสาวเปียกชื้นไปด้วยเลือดจนกลิ่นคาวฟุ้งไปทั่วตาสีแดงก่ าจ้องมองไปที่ ‘ผู้ถึงคราวเคราะห์’ ที่นอนน่ิงอยู่” (ภาคิ
นัย กสิรักษ์, 2552, หน้า 86)  

        ตัวอย่างแสดงให้เห็นลักษณะรูปร่างหน้าตาของ ตัวละครผีศศิวิมลที่ปรากฏตัวในสภาพอัปลักษณ์และน่าเกลียดน่ากลัว 
เช่น ร่างกายเต็มไปด้วยเลือด ดวงตาสีแดง เป็นต้น ส่วนการแต่งกายพบว่า ผู้เขียนได้น าเสนอให้ตัวละครผีศศิวิมลอยู่ในลักษณะการแต่งกาย
ตามบทบาทหน้าที่ เน่ืองจากเธอเป็นนักศึกษาคณะแพทย์ผู้เขียนจึงได้บรรยายถึงการแต่งกายของผีศศิวิมลไว้บางส่วนเท่าน้ัน คือ แต่งกายอยู่
ในชุดนักศึกษาสีขาว  

          ส่วนที่ 2 ด้านพฤติกรรม เป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่จะท าให้เห็นตัวตนของตัวละครผีศศิวิมลมากย่ิงข้ึน โดยผู้วิจัย
ได้จ าแนกพฤติกรรมของตัวละครผีศศิวิมลที่แสดงออกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ พฤติกรรมดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่น และพฤติกรรมหลอกหลอนผู้อื่น 
โดยพฤติกรรมดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่นของ ผีศศิวิมล มีสาเหตุมาจากการถูกกลั่นแกล้ง และถูกท าร้ายจนเสียชีวิต แต่เมื่อเสียชีวิตกลายมาเป็นผี
เธอจึงมีแรงอาฆาตพยาบาทจนท าให้พฤติกรรมที่แสดงออกมาเปลี่ยนไปจากคนที่เคยมีพฤติกรรมอ่อนไหวไม่สู้คน กลับกลายมามีพฤติกรรมดุ
ร้ายและท าร้ายผู้อื่น นอกจากน้ีตัวละครผีศศิวิมลได้มีการแสดงถึงพฤติกรรมหลอกหลอนผู้อื่น เน่ืองจากผีศศิวิมลได้เสียชีวิตจากการถูก
ฆาตกรรม เธอจึงพยายามที่หาคนที่สามารถสื่อสารกับเธอได้จนไปพบกับแป้งเพ่ือขอความช่วยเหลือ แต่แป้งไม่ยอมช่วยเธอจึงหลอกหลอนแป้ง
ด้วยรูปลักษณ์ที่น่าเกลียดจนแป้งเกิดความกลัวและยอมช่วยเหลือเธอตามหาตัวฆาตกรรม 

 4. ภาพลักษณ์ของตัวละครผีคนต้องโทษ เป็นตัวละครผีที่แต่งกายอยู่ในชุดนักโทษ และถูกคุมขังอยู่ในคุกรอการรับโทษ                      
ตามความผิด ได้แก่ ตัวละครผีสาริยา เรื่องนางคุก เป็นตัวละครหลักที่มีบทบาทต่อการด าเนินเรื่อง สาริยาเป็นตัวละครเหนือธรรมชาติที่มี
เรื่องราวเกิดข้ึนในอดีตที่เจ็บปวดเพราะถูกกลั่นแกล้ง และถูกใส่ร้ายจนต้องตายจึงต้องการกลับมาแก้แค้นในชาติปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการ
จ าแนกภาพลักษณ์ของตัวละครผีสาริยาออกเป็น 2 ส่วน คือ  
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

            ส่วนที่ 1 ด้านกายภาพ เป็นลักษณะที่เกิดข้ึนจากภายนอกทั้งรูปร่างหน้าตาและการแต่งกายของตัวละครผีสาริยา ซึ่ง
รูปร่างหน้าตาพบว่า ผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครมีรูปร่างหน้าตาสยดสยองเพียงลักษณะเดียวเท่าน้ัน                                             ดังตัวอย่าง  

      “ร่างของหญิงสาวอีกคนหน่ึงนอนหันหน้ามาหาเขาจากทางเพดานไม้กั้นช่องนอนชั้นบนกับช่องนอนชั้นล่าง ดวงตาทั้งสอง
ข้างจ้องเขม็งมายังเขาราวกับคนที่มีความแค้นอย่างแสนสาหัส ดวงตาข้างหน่ึงห้อยรุ่งริ่งออกจากเบ้า ก่อนที่จะหล่นตุ้บใส่ใบหน้าของ
สงกรานต์”  (ภาคินัย กสิรักษ์, 2557, หน้า 46)  

      ตัวอย่างแสดงให้เห็นลักษณะรูปร่างหน้าตาของตัวละครผีสาริยา โดยเน้นไปที่องค์ประกอบของใบหน้าให้มีความ
สยดสยอง เช่น ดวงตาหลุดออกมาจากเบ้าตา เป็นต้น ส่วนการแต่งกายพบว่า ผู้เขียนได้น าเสนอให้ตัวละครผีสาริยาอยู่ในลักษณะ การแต่งกาย
ตามชุดก่อนเสียชีวิต คือ ชุดนักโทษ เน่ืองจากสาริยาเป็นนักโทษถูกคุมขังในคุกของประเทศอุดรปุระเป็นสถานที่ที่สาริยาจบชี วิต                   
เธอถูกท าร้ายร่างกายและทารุณอย่างโหดเหี้ยม จึงส่งผลให้ตัวละครผีสาริยาอยู่ในชุดนักโทษ  

      ส่วนที่ 2 ด้านพฤติกรรม เป็นพฤติกรรม การแสดงออกที่จะท าให้เห็นตัวตนของตัวละครผีสาริยามากย่ิงข้ึน โดยผู้วิจัยได้
จ าแนกพฤติกรรมของตัวละครผีสาริยาที่แสดงออกได้  2 ลักษณะ ได้แก่ พฤติกรรมดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่น และพฤติกรรมหลอกหลอนผู้อื่น โดย
พฤติกรรมดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่นของตัวละครผีสาริยา มีสาเหตุมาจากการถูกท าร้ายจนเสียชีวิต เมื่อเสียชีวิตกลายเป็นผีเธอจึงมีพฤติกรรมดุ
ร้าย เพ่ือต้องการจัดการกับทุกคน นอกจากน้ีตัวละคร ผีสาริยาได้มีการแสดงถึงพฤติกรรมหลอกหลอนผู้อื่น เน่ืองจากตัวละครผีสาริยาได้
เสียชีวิตจากการถูกใส่ร้ายจนถูกประหารชีวิต เธอจึงพยายามหลอกหลอนผ่านความฝัน เพ่ือที่จะได้ล้างแค้นและปลดปล่อยตัวเองให้ได้ไปผุดไป
เกิด  

 5. ภาพลักษณ์ของตัวละครผีทั่วไป ผู้วิจัยพบการน าเสนอตัวละครผีคนทั่วไปในลักษณะต่าง  ๆทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ผี
วัยรุ่น             ผีคนหนุ่มสาว และผีคนชรา ดังน้ี 

 5.1 ผีวัยรุ่น เป็นตัวละครผีที่มีอายุต้ังแต่ 17-19 ปี ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตัวละครผีวัยรุ่น ได้แก่ ตัวละครผีแก้ม เรื่อง STAIRS            
12 ข้ันบันไดผี เป็นตัวละครหลักที่มีบทบาทต่อการด าเนินเรื่อง โดยผู้เขียนได้สร้างให้แก้มเป็นตัวละครเหนือธรรมชาติที่เป็นวิญญาณที่มี            
ความเจ้าเล่ห์และเห็นแก่ตัว ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการจ าแนกภาพลักษณ์ของตัวละครผีแก้มออกเป็น 2 ส่วน คือ  

          ส่วนที่ 1 ด้านกายภาพ เป็นลักษณะที่เกิดข้ึนจากภายนอกทั้งรูปร่างหน้าตาและการแต่งกายของตัวละครผีแก้ม ซึ่ง
รูปร่างหน้าตาพบว่า ผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม และรูปร่างหน้าตาสยดสยอง ซึ่งรูปร่างหน้าตาที่สวยงามจะมีลักษณะ
รูปร่างหน้าตาเหมือนกับตอนที่ตัวละครยังคงมีชีวิต ดังตัวอย่าง  

  “ใบหน้าอันงดงามของหญิงสาวแจ่มชัดเหลือเกินแม้อยู่ในความมืดฤทธ์ิตาโตทันทีสวยฉิบเป๋ง! กิเลสราคะของมนุษย์
ยากเหลือเกินที่จะควบคุมชายหนุ่มหันซ้ายแลขวาเห็นร่มวางพิงฝาผนังอยู่จึงจัดการหยิบมันข้ึนมากางออกแล้วเดินตรงไปหาผู้หญิงคนน้ันทันที 
มองจากไกล  ๆว่าสวยแล้ว...พอมองใกล้  ๆย่ิงสวยมากกว่าเดิมหลายเท่านัก...ชายหนุ่มพาหญิงแปลกหน้าให้เข้ามาหลบฝนตรงที่จอดรถ มอง
ร่างกายของเธอที่เปียกชุ่มไปด้วยสายฝนจนท าให้เสื้อผ้าแนบเน้ือเห็นทรวดทรงองค์เอวอย่างชัดเจน” (ภาคินัย กสิรักษ์, 2553, หน้า 60-61)  

   ตัวอย่างแสดงให้เห็นการปรากฏตัวของตัวละครผีแก้มในลักษณะรูปร่างหน้าตาสวยงามเหมือนกับตอนเธอที่มีชีวิต 
โดยตัวละครผีแก้มเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามจนท าให้ตัวละครที่พบเห็นเกิดความหลงใหล ส่วนรูปร่างหน้าตาสยดสยองพบว่า 
ผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครมีรูปร่างสยดสยองและน่ากลัว เพ่ือต้องการไล่ให้ทุกคนออกไปจากสถานที่แห่งน้ัน จนท าให้ตัวละครที่พบเห็นเธอ
เกิดอาการตกใจและหวาดกลัว ดังตัวอย่าง  

  “หามือถืออยู่เหรอคะคุณกันต์...ฉันเก็บไว้ให้แล้ว เพราะฉันรู้ว่าคุณกันต์ต้องมา ทันทีที่พูดจบ...มืออันยาวเหยียดของ
วิญญาณสาวที่ถือโทรศัพท์ไว้ก็ย่ืนลงมาให้ชายหนุ่มเพ่ือนบ้าน กันต์อ้าปากร้องลั่นรวบรวมก าลังและสติที่มีว่ิงตรงไปที่หน้าประตูห้องนอน
เพ่ือที่จะว่ิงลงไปยังข้างล่าง” (ภาคินัย กสิรักษ์, 2553, หน้า 166-167)  

  ตัวอย่างแสดงให้เห็นการปรากฏตัวของตัวละครผีแก้มในสภาพน่ากลัว คือ มีมือที่สามารถยืดยาวได้ เป็นต้น ส่วนการ
แต่งกายพบว่า ผู้เขียนได้น าเสนอให้ตัวละครผีแก้มอยู่ในลักษณะการแต่งกายตามบทบาทหน้าที่ เน่ืองจากในนวนิยายผู้เขียนได้บรรยายถึงการ
แต่งกายของผีแก้มไว้บางส่วนเท่าน้ัน คือ แต่งกายชุดนักศึกษา  

  ส่วนที่ 2 ด้านพฤติกรรม เป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่จะท าให้เห็นตัวตนของตัวละครผีแก้มมากย่ิงข้ึน โดยผู้วิจัยได้
จ าแนกพฤติกรรมของตัวละครผีแก้มที่แสดงออกได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ พฤติกรรมดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่น พฤติกรรมหลอกหลอนผู้อื่น และ
พฤติกรรมสร้างภาพให้ผู้อื่นตายใจ โดยพฤติกรรมดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่นของตัวละครผีแก้ม เพ่ือขับไล่ทุกคนให้ออกไปจากทาวน์เฮาส์ที่เธอสิง
สถิตอยู่ โดยการท าร้ายทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่ทาวน์เฮาส์แห่งน้ี นอกจากน้ีตัวละครผีแก้มได้มีการแสดงถึงพฤติกรรมหลอกหลอนผู้อื่น โดย
ที่ตัวละครผีแก้มจะใช้ถ้อยค าหยาบคายและแสดงถึงความเกรี้ยวกราดดุร้ายกับตัวละครที่พบเห็นเธอ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ตัวละครเกิด
ความหวาดกลัวจนต้องย้ายออกไปจากทาวน์เฮาส์และพฤติกรรมสร้างภาพให้ผู้อื่นตายใจ ตัวละครผีแก้มมีความสามารถสร้างภาพให้ผู้อื่นตายใจ 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

เธอจะดลบันดาลให้คนเห็นในสิ่งที่ต้องการให้เห็นหรือให้บางคนเห็นหรือไม่เห็นตามที่ตนเองต้องการ โดยเธอพยายามดลบันดาลให้กันต์เห็น
ภาพตอนที่เธอถูกแม่เลี้ยงผลักตกบันไดจนเสียชีวิต ซึ่งภาพที่กันต์เห็นน้ันเป็นภาพที่ตัวละครผีแก้มได้สร้างข้ึนมาให้กันต์เกิดความสงสารและ
ช่วยเหลือเธอ จนท าให้เขากลายเป็นตัวตายตัวแทนและเธอก็ได้ไปผุดไปเกิด  
  5.2 ผีคนหนุ่มสาว เป็นตัวละครผีคนหนุ่มสาวในลักษณะวัยกลางคน ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตัวละครผีคนหนุ่มสาว ได้แก่               
ตัวละครผีคุณมาลัย เรื่อง ALWAYS เรือนร่มงิ้ว เป็นตัวละครที่มีบทบาทต่อการด าเนินเรื่อง ซึ่งผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครผีคุณมาลัยเป็น               
ตัวละครที่มีแรงอาฆาตแค้นพยาบาทจากการถูกฆาตกรรม โดยผีคุณมาลัยได้สิงสถิตอยู่ที่เรือนของคุณหลวงวิศาลที่ถูกปล่อยให้ร้างมานานร่วม
ย่ีสิบปี เพ่ือรอคอยการแก้แค้นใครบางคนให้ได้ชดใช้กรรม ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการจ าแนกภาพลักษณ์ของตัวละครผีคุณมาลัยออกเป็น 2 ส่วน คือ  
        ส่วนที่ 1 ด้านกายภาพ เป็นลักษณะที่เกิดข้ึนจากภายนอกทั้งรูปร่างหน้าตาและการแต่งกายของตัวละครผีคุณมาลัย ซึ่ง
รูปร่างหน้าตาพบว่า ผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครมีทั้งรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม และรูปร่างหน้าตาสยดสยอง ซึ่งรูปร่างหน้าตาที่สวยงามจะมี
ลักษณะใบหน้าเหมือนกับตอนที่ตัวละครยังคงมีชีวิต ดังตัวอย่าง  
        “ไม้ตัดสินใจก้าวเท้าข้ึนบันไดเรือนเพ่ือไปหาคุณมาลัยที่ยืนรออยู่ตรงบันไดข้ันบนสุด ใบหน้าของเจ้าหล่อนสดสวย
เหมือนตอนยังมีลมหายใจ พลางย่ืนมือให้กับไม้ราวกับต้องการเชื้อเชิญให้ข้ึนมาบนเรือน ไม้ย่ืนมือไปสัมผัสกับดวงวิญญาณ มันเย็นเฉียบเสีย
จนสามารถเปลี่ยนคืนวันอันร้อนระอุเป็นคืนอันหนาวเหน็บได้” (ภาคินัย กสิรักษ์, 2559, หน้า 172)  
   ตัวอย่างแสดงให้เห็นการปรากฏตัวของตัวละครผีคุณมาลัยในลักษณะใบหน้าที่สวยงาม เพราะตอนที่คุณมาลัยมีชีวิต
เธอเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาสวยงามชวนหลงใหล ส่วนรูปร่างหน้าตาสยดสยองพบว่า ผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครมีรูปร่างน่ากลัวและน่า
ขยะแขยง เพ่ือท าให้ตัวละครที่พบเห็นเธอเกิดอาการตกใจ และหวาดกลัว ดังตัวอย่าง  
   “ไอ้เดชถอยกรูด หันไปมองทางด้านหลังของตนหมายที่จะไปลงบันไดทางหลังเรือน แต่ที่ตรงน้ันกลับมีร่างของคุณ
มาลัยร าอย่างชดช้อยตามประสานางร าเก่าขวางทางอยู่ ในจังหวะที่ซอยเท้าน้ันแขนที่ต้ังวงของผีสาวก็หลุดลงพ้ืน ก่อนที่มันจะคลานด้วยน้ิว
ตรงมาหาไอ้เดช แขนอันขาวซีดพุ่งตรงเข้ามาบีบคอของชายชั่วจนล้มคว่ า...ไอ้เดชรวบรวมก าลังเฮือกสุดท้ายกระชากแขนของคุณมาลัยออกจาก
คอของตน แขนท่อนน้ันค่อย  ๆว่ิงด้วยน้ิวกลับไปหาร่างของเจ้าของ” (ภาคินัย กสิรักษ์, 2559, หน้า 258-259) 
    ตัวอย่างแสดงให้เห็นการปรากฏตัวของตัวละครผีคุณมาลัยในสภาพสยดสยอง โดยเน้นไปที่สภาพร่างกายให้มีแขน
หลุด น้ิวหลุด เป็นต้น ส่วนการแต่งกายพบว่า ผู้เขียนได้น าเสนอให้ตัวละครผีคุณมาลัยอยู่ในลักษณะการแต่งกายตามชุดก่อนเสียชีวิต คือ ชุด
สไบสีแดงเลือดนกกับผ้าโจงกระเบนสีเขียวใบไม้สด  
   ส่วนที่ 2 ด้านพฤติกรรม เป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่จะท าให้เห็นตัวตนของตัวละครผีคุณมาลัยมากย่ิงข้ึน โดย
ผู้วิจัยได้จ าแนกพฤติกรรมของตัวละครผีคุณมาลัยที่แสดงออกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ พฤติกรรมดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่น และพฤติกรรมเจ้าคิดเจ้า
แค้นโดยพฤติกรรมดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่นของตัวละครผีคุณมาลัย มีสาเหตุมาจากการถูกฆาตกรรม เมื่อเสียชีวิตกลายเป็นผีเธอจึงมีพฤติกรรม
ดุร้ายและต้องการท าร้ายทุกคนที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ีตัวละครผีคุณมาลัยมีพฤติกรรมของความเจ้าคิดเจ้าแค้น เน่ืองจากตัวละครผีคุณมาลัย
เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมจากชู้บ่าวรับใช้ เธอจึงพยายามใช้อ านาจเหนือมนุษย์กลับมาจองเวรจองกรรมกับเขาให้ไม่มีความสุข และจมอยู่
กับความทุกข์ทรมานจากการที่ฆ่าเธอ 

 5.3 ผีคนชรา เป็นตัวละครผีที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุต้ังแต่หกสิบปีข้ึนไป ได้แก่ ตัวละครผียายวรรณา เรื่อง CAGE หอสังหาร             
เป็นตัวละครที่มีบทบาทต่อการด าเนินเรื่อง ซึ่งผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครผียายวรรณาเป็นตัวละครที่มีแรงอาฆาตแค้นพยาบาท ในขณะที่มี
ชีวิตยายวรรณาถูกลูกสะใภ้น ามาทิ้งไว้ที่บ้านพักคนชรา จนเกิดอุบัติเหตุท าให้ตกตึกลงมาเสียชีวิต เมื่อเสียชีวิตเธอจึงกลับมาแก้แค้นทุกคนที่                          
เคยท าร้ายเธอ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการจ าแนกภาพลักษณ์ของตัวละครผียายวรรณาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ด้านกายภาพ เป็นลักษณะที่
เกิดข้ึนจาก ภายนอกทั้งรูปร่างหน้าตาและการแต่งกายของตัวละครผียายวรรณา ซึ่งรูปร่างหน้าตาพบว่า ผู้เขียนได้สร้างให้มีรูปร่างหน้าตา
สยดสยองเพียงลักษณะเดียวเท่าน้ัน ดังตัวอย่าง  

  “ร่างน้ันหันขวับมาจ้องหน้านัทด้วยความเกรี้ยวโกรธ ดวงตาแดงก่ าฉายแววในความมืดจนมองเห็นได้อย่างชัดเจน หลัง
ค่อมของหญิงชราเริ่มบิดไปมาจนตัวโค้งงอไม่ได้รูป ศีรษะหมุนไปได้รอบทิศ ก่อนที่เธอจะปีนข้ึนมายืนตรงขอบระเบียง ส่งรอยย้ิมอันน่าสะพรึง
ให้คนที่ก าลังจ้องอยู่” (ภาคินัย กสิรักษ์, 2556, หน้า 11)  

  ตัวอย่างแสดงให้เห็นการปรากฏตัวของผียายวรรณาในสภาพน่ากลัว โดยเน้นไปที่สภาพร่างกายบิดงอไม่ได้รูป มีศีรษะ
หมุนได้รอบทิศ มีดวงตาสีแดง และปากเคี้ยวหมาก เป็นต้น ส่วนการแต่งกายพบว่า ผู้เขียนได้น าเสนอให้ตัวละครผียายวรรณาอยู่ในลักษณะ
การแต่งกายตามชุดก่อนเสียชีวิต คือ นุ่งผ้าถุงสีแดง มีการจัดแต่งทรงผมด้วยการเสียบดอกแก้วสีขาวพร้อมกับผักปิ่นปักผมสีเงิน  

  ส่วนที่ 2 ด้านพฤติกรรม เป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่จะท าให้เห็นตัวตนของตัวละครผียายวรรณามากย่ิงข้ึน โดย
ผู้วิจัยได้จ าแนกพฤติกรรมของตัวละครผียายวรรณาที่แสดงออกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ พฤติกรรมดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่น และพฤติกรรมหลอก
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หลอนผู้อื่น โดยพฤติกรรมดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่นของผียายวรรณา สาเหตุมาจากการถูกท าร้ายขณะที่มีชีวิตเมื่อเสียชีวิตกลายเป็นผีเธอจึงมี
พฤติกรรมดุร้าย และพยายามแสดงถึงความเกรี้ยวกราดดุร้ายโดยปรากฏตัวออกมาท าร้ายทุกคนจนเสียชีวิต  ซึ่งการกระท าของตัวละครผี
ยายวรรณามีจุดประสงค์เพ่ือที่จะแก้แค้นในสิ่งที่ทุกคนเคยได้กระท ากับเธอ นอกจากน้ีตัวละครผียายวรรณาได้มีการแสดงถึงพฤติกรรมหลอก
หลอนผู้อื่น เน่ืองจากตัวละครผียายวรรณาได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตกตึกลงมาเสียชีวิต จึงท าให้เธอมีความอาฆาตแค้น เธอจึงพยายามหาคนที่
สามารถสื่อสารกับเธอได้จนไปพบกับดาวเหนือ แต่ดาวเหนือไม่ยอมช่วยเหลือเธอจึงพยายามที่จะหลอกเขาในลักษณะรูปร่างหน้าตาที่น่าเกลียด
น่ากลัวจนเขาเกิดความกลัวและยอมช่วยเหลือเธอตามหาตัวฆาตกรรม 
 ดังน้ัน การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของตัวละครผีในนวนิยายของภาคินัย กสิรักษ์ ทั้งหมด 5 ประเด็น พบว่า ภาคินัยได้น าเสนอ           
ตัวละครผีให้มีภาพลักษณ์ทางด้านกายภาพที่ชัดเจน 2 ด้าน ได้แก่ รูปร่างหน้าตาและการแต่งกาย ด้านรูปร่างหน้าตาภาคินัยได้สร้างรูปร่าง
หน้าตาของตัวละครผีที่สวยงาม โดยเน้นให้ตัวละครผีมีใบหน้าเหมือนกับตอนที่ยังมีชีวิต และรูปร่างสยดสยองของตัวละครผี จะเน้นให้ตัว
ละครผีปรากฏรูปร่างหน้าตาทั้งน่าเกลียดน่ากลัว เช่น ร่างกายเต็มไปด้วยเลือด ร่างกายบิดงอไม่มีกระดูก ศีรษะหมุนได้รอบทิศ หรือเน้นเฉพาะ
ส่วนของใบหน้า เช่น ใบหน้าขาวซีด ดวงตาทั้งสองข้างหลุดออกจากเบ้าตา ปากฉีกกว้างถึงหู เป็นต้น ส่วนการแต่งกายของตัวละครผีพบว่า 
ภาคินัยได้น าเสนอให้ตัวละครผีแต่งกายมี 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) การแต่งกายตามบทบาทการแสดง เช่น ชุดนางระบ ากฤดาภินิหารชุดนางร า
ฉุยฉายพราหมณ์ ชุดงิ้ว ชุดระบ าอัปสรา และชุดนางโชว์ 2) การแต่งกายสลับบทบาท เช่น ชุดสีขาว และสีด า 3) การแต่งกายตามบทบาทหน้าที่ 
เช่น ชุดนักศึกษา ชุดพนักงานโรงภาพยนตร์ และ 4) การแต่งกายตามชุดก่อนเสียชีวิต เช่น ชุดคลุมท้อง ชุดนักโทษ เป็นต้น ในด้านพฤติกรรม
ของตัวละครผี พบว่า ตัวละครผีจากนวนิยายสยองของภาคินัยมีปัจจัยการปรากฏตัวที่เหมือนและแตกต่างกัน ซึ่งพฤติกรรมของตัวละครผีจะ
เป็นไปทางด้านลบ ได้แก่ ดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่น เจ้าคิดเจ้าแค้น หลอกหลอนผู้อื่น และสร้างภาพให้ผู้อื่นตายใจ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ตัวละครผีในนวนิยายของภาคินัย กสิรักษ์ ผู้วิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ด้านทางกายภาพ ภาคินัยได้
น าเสนอให้เห็นภาพลักษณ์ของตัวละครผีในด้านรูปร่างหน้าตาสวยงามเพียงแค่ 3 ประเด็น ได้แก่ ตัวละครผีนักแสดง ตัวละครผีคนท างาน  
และตัวละครผีคนทั่วไป โดยทั้งสามประเด็นน้ีตัวละครผีได้ปรากฏรูปร่างหน้าตาสวยงามในลักษณะเหมือนกับมนุษย์ทั่วไป เช่น ภาพลักษณ์
ตัวละครผีนักแสดงอย่างตัวละครผีนางอัปสรา เรื่อง Apsara สาปอัปสรา ที่ได้ปรากฏตัวต่อหน้าคนอื่นในลักษณะเหมือนกับตอนเป็นมนุษย์ 
เพราะตัวละครผีนางอัปสราได้ชื่อว่าเป็นสตรีที่มีความงดงาม ซึ่งผลการวิจัยประเด็นน้ีได้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ตัวละครผีที่ผูกติดกับ
สถานที่ในนวนิยายของ “แก้วเก้า” ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้เขียนอย่างแก้วเก้าได้น าเสนอภาพของตัวละครผีให้ปรากฏรูปร่างหน้าตาสวยงาม
เช่นเดียวกันกับคน เช่น ภาพลักษณ์ของตัวละครผีผอบแก้ว เรื่อง เรือนนพเก้า ที่เป็นหญิงที่สวยงามและสง่างาม เป็นต้น (พฤดี เพชรชนะ, 
2562, หน้า 58) ส่วนด้านรูปร่างหน้าตาสยดสยองของตัวละครผีทั้ง 5 ประเด็น ได้แก่ ตัวละครผีนักแสดง ตัวละครผีคนท างาน ตัวละครผี
นักศึกษาแพทย์ ตัวละครผีคนต้องโทษ และตัวละครผีคนทั่วไป โดยภาคินัยได้แสดงให้เห็นรูปร่างหน้าตาสยดสยองในแต่ละประเด็นจะเน้น
รายละเอียดไปที่องค์ประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของรูปร่างหน้าตา เช่น ตัวละครผีคนทั่วไปอย่างตัวละครผียายวรรณา เรื่อง CAGE หอสังหาร 
ภาคินัยได้เน้นไปที่สภาพร่างกายของตัวละครผีให้มีความสยดสยอง ได้แก่ ร่างกายบิดงอไม่ได้รูป มีศีรษะหมุนได้ รอบทิศ และมีดวงตาสีแดง 
เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยประเด็นน้ีแตกต่างกับงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์นวนิยายเหนือธรรมชาติของพงศกร ที่กล่าวไว้เพียงแค่ว่า ตัวละครผี
ในนวนิยายเหนือธรรมชาติของพงศกรจะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาตามแบบเอกลักษณ์ไทยโบราณ คือ ต้องมีรูปลักษณะที่น่ากลัว และปรากฏ
กายอย่างลึกลับในเวลากลางคืนเท่าน้ัน (จิณณะ รุจิเสนีย์, 2554, หน้า 96) นอกจากน้ี ภาพลักษณ์ด้านพฤติกรรมของตัวละครผีในนวนิยาย
ของภาคินัย ผู้วิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ทางด้านพฤติกรรมมีข้อแตกต่างกับงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์นวนิยายเหนือธรรมชาติของพงศกรที่
กล่าวไว้ว่า ตัวละครอมุนษย์ประเภทผีจะมีพลังอ านาจพิเศษเป็นตัวละครผีที่มีทั้งด้านดีและร้าย มีการช่วยเหลือมนุษย์และมีพฤติกรรมดุ
ร้ายอาฆาตแค้น (จิณณะ รุจิเสนีย์, 2554, หน้า 137) ซึ่งแตกต่างกับตัวละครผีในนวนิยายของภาคินัยที่น าเสนอให้ตัวละครผีมีพฤติกรรม
เป็นไปในทางด้านลบเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน เช่น ดุร้ายหรือท าร้ายผู้อื่น ความเจ้าคิดเจ้าแค้น หลอกหลอนผู้อื่น และสร้างภาพให้ผู้อื่นตายใจ  
 ทั้งน้ีผู้วิจัยพบข้อสังเกตจากผลการวิจัยครั้งน้ีว่า ภาพลักษณ์ตัวละครผีในนวนิยายของภาคินัย กสิรักษ์น้ัน เป็นภาพลักษณ์          
ตัวละครผีที่อิงกับสังคมปิตาธิปไตย เพราะภาพลักษณ์ที่ปรากฏในนวนิยายเป็นการแสดงออกถึงการต่อรองทางอ านาจและความไม่เท่าเทียม
กันระหว่างชายและหญิง โดยภาคินัยได้สร้างภาพลักษณ์ตัวละครผีโดยการน าผู้หญิงมาสร้างเป็นตัวละคร เพราะว่าผู้หญิงเป็นเพศที่มักจะ
ถูกท าร้ายมากกว่าผู้ชาย จึงท าให้เป็นจุดดึงดูดให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ และมองเห็นภาพของผู้หญิงในด้านของความอ่อนไหวเจ้าคิดเจ้าแค้น 
และแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวละครผีในนวนิยายของภาคินัยได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดข้ึนจริงใน
สังคม เน่ืองจากผู้หญิงเป็นเพศที่ผู้ชายมองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ ถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูกกดข่ีข่มเหง ซึ่งเปรียบเสมือนกับภาพลักษณ์ของ
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ตัวละครผีที่ปรากฏในนวนิยายของภาคินัยที่ตัวละครผู้หญิงตอนมีชีวิตไม่สามารถแสดงอ านาจได้ จึงท าให้เป็นฝ่ายที่ถูกท าร้ายร่างกายจนถึง
แก่ความตาย เมื่อกลายมาเป็นผีตัวละครผู้หญิงจึงสามารถแสดงอ านาจตามล้างแค้นแก่ผู้ที่ท าร้ายตนในที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาภาพลักษณ์ตัวละครผีในนวนิยายแนวสยองขวัญของนักเขียนท่านอื่น เพ่ือให้ทราบว่าผู้เขียน

แต่ละท่านได้มีการสร้างภาพลักษณ์ทางด้านกายภาพ ภาพลักษณ์ทางด้านพฤติกรรมออกมาในรูปแบบใดบ้าง และมีความเหมือนกันหรือ
แตกต่างกันอย่างไร  
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ 
และประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงาน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้
วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงาน และ 3) เพ่ือพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม
ของพนักงานด้วยการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ 
พนักงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า จ านวน 286 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  
 ผลการศึกษา พบว่า  

 1. การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของ
พนักงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

 2. การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ  

 3 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และการ
รับรู้วัฒนธรรมองค์การ ด้านความเป็นหญิง ด้านความเป็นกลุ่มนิยม สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม
ของพนักงานได้ร้อยละ 51.1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ: การท างานเป็นทีม; ผู้น าการเปลี่ยนแปลง; วัฒนธรรมองค์การ; พนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
 
*นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
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ABSTRACT 

 
 This research aimed to 1)  study the level of perceived transformational leadership, perceived 
organizational culture, and teamwork efficiency of employees, 2)  study relationship between perceived 
transformational leadership, perceived organizational culture, and teamwork efficiency of employees, and 3) 
predict teamwork efficiency of employees with perceived transformational leadership and perceived 
organizational culture. The sample was 286 employees in the electrical appliances company. The instrument 
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for collecting data was a questionnaire.  The statistics used to analyze data were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, Pearson Product Moment Correlation, and Stepwise Multiple Regression Analysis.  
 The research results showed that;  
 1)  the means of perceived transformational leadership, perceived organizational culture, 
perceived organizational culture, and teamwork efficiency of employees were at a high level, 2)  there was 
the positive relationship between perceived transformational leadership, perceived organizational culture, 
and teamwork efficiency of employees with a statistical significance at . 01 level, and 3)  the facet of 
perceived transformational leadership; Idealized influence or charisma leadership, intellectual stimulation, 
and the facet of perceived organizational culture, femininity, collectivism accounted for 51.1% of variance 
in teamwork efficiency of employees with a statistical significance at .01 level. The equations of raw scores 
were teamwork efficiency = .949 + .319 (femininity) + .142 (Idealized influence) + .166 (collectivism) + .129 
(intellectual stimulation) and the equation of standard scores were teamwork efficiency = .401 (femininity) 
+ .169 (Idealized influence) + .189 (collectivism) + .160 (intellectual stimulation) 
 
Keyword: Teamwork; Transformational Leadership ; Organizational Culture ; Electrical Appliances Company Employees 

 
บทน า 

 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีบทบาทในการสร้างรายได้และสร้างงานให้กับประเทศไทยมาโดยตลอด มูลค่าการ
ส่งออกมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง และการแข่งขันทางการค้าในระดับภูมิภาคและระดับโลกมีการแข่งขันสูง ผู้ผลิตไทยจึงต้อง
ปรับตัวและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน (ส านักการค้าสินค้า กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2557) ทั้งน้ีพบว่าปัจจัย
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าควรมีการติดตามอย่าง
ใกล้ชิด เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของตลาดโลกและเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดโลกให้มากข้ึน (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน, 2561)  นอกจากปัจจัยการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อผู้ผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าแล้ว ยังพบว่า บุคลากรเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญอย่างย่ิงขององค์การ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2547) กล่าวว่า บุคลากรในองค์การเป็นสิ่งที่ผู้บริหารให้
ความส าคัญในการบริหารงาน ซึ่งการท างานในองค์การเป็นการท างานร่วมกันในลักษณะกลุ่ม จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี 
โดย ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) ยังได้กล่าวว่า การสร้างทีมมีความส าคัญในการท างานเป็นอย่างมาก การท างานเป็นทีม
ส่งผลต่อความส าเร็จของงานและการบริหารจัดการให้สามารถบรรลุเป้าหมายแห่งความส าเร็จที่ต้ังไว้ พรวดี รัตนวงศ์ (2550) ได้
กล่าวว่าประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับความส าเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดังน้ัน
ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีมในองค์การ ซึ่งผู้บริหารหรือผู้น าองค์การมีความส าคัญอย่างมาก
ต่อการจัดการและการพัฒนาขององค์การ เพ่ือให้ไปสู่เป้าหมายขององค์การที่ต้ังไว้ ภาวะผู้น าเป็นส่วนประกอบหน่ึงของ
รูปแบบทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันภาวะผู้น าของผู้บริหารได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของ
ยุคสมัยของสังคม เทคโนโลยีสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทขององค์การ โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้มีผู้สนใจ
น ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การกันอย่างแพร่หลาย โดย Bass และ Avolio ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงว่าเป็นกระบวนการที่ภาวะผู้น าได้เปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ตามให้สูงข้ึนจากความพยายามที่คาดหวัง 
สามารถสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจให้กับพนักงาน และกระตุ้นให้พนักงานในองค์การเกิดความคิดริเริ่ มสร้างสรรค์ในการ
ท างาน ส่งผลให้กลุ่มในองค์การสามารถท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (ณิรดา เวชญาลักษณ์, 2560) นอกจากน้ีวัฒนธรรม
องค์การเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานร่วมกันของพนักงานในองค์การ ซึ่งการท างานร่วมกันเป็นทีมน้ัน ทุกคนใน
องค์การจ าเป็นต้องรับรู้ และให้ความส าคัญกับเป้าหมายขององค์การร่วมกัน ปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆ  ของ
องค์การ โดยวัฒนธรรมองค์การเกิดจากการยอมรับโดยสมาชิกส่วนใหญ่และใช้เป็นหลักในการพิจารณาการกระท าต่าง ๆ ใน
องค์การ ส่งผลต่อองค์การในหลาย ๆ ด้าน เช่น ประสิทธิภาพการท างาน คุณภาพงาน ชื่อเสียงองค์การ เป็นต้น (บุษยา วีรกุล, 
2558) ดังน้ันผู้บริหารควรส่งเสริมให้สมาชิกองค์การได้รับรู้วัฒนธรรมขององค์การ ซึ่งการรับรู้วัฒนธรรมองค์การร่วมกันของ
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พนักงานในองค์การจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม และส่งผลให้องค์กา รสามารถประสบ
ความส าเร็จในธุรกิจที่ท าได้ 

 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ฟ้าเป็นอุตสาหกรรมการผลิตประเภทหน่ึงที่ส าคัญของจังหวัดสมุทรปราการ และพบว่า
จังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศ มีจ านวนทั้งสิ้น 7,817 แห่ง และมีคนงานจ านวน 467,177 
คน ข้อมูลณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (จังหวัดสมุทรปราการ, 2563) ซึ่งในการกระบวนการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าน้ันคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจ าเป็นต้องมีมาตรฐานคุณภาพสูงเพ่ือให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความส าคัญของการ
ควบคุมคุณภาพเริ่มต้ังแต่กระบวนการออกแบบซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย มีการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตโดยเริ่ม
ต้ังแต่วัตถุดิบ จนถึงผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป มีการทดสอบมาตรฐานก่อนออกจ าหน่าย พนักงานจ าเป็นต้องได้รั บการฝึกฝนมา
ท างานเป็นอย่างดี และมีการท างานร่วมกันเป็นทีมที่ดี ซึ่งทีมงานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญขององค์การ โดย
ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มเลือกบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในจังหวัดสมุทรปราการที่ในการศึกษา จ านวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท บิทไวส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บิทไวส์ ฮีท เอ็กซ์เชนเจอร์ จ ากัด และบริษัทไทยทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ต้ังอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอบางพลี 
ซึ่งมีจ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมมากเป็นอันดับสองรองจากอ าเภอเมืองสมุทรปราการ มีจ านวนทั้งสิ้น 2,230 แห่ง 
(จังหวัดสมุทรปราการ, 2563) 

 จากปัจจัยส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้วัฒนธรรม
องค์การ และประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและแนวทางพัฒนา
องค์การ เพ่ือให้ทีมงานของพนักงานในองค์การมีความเข้มแข็ง สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมาย
ร่วมกันเพ่ือความส าเร็จขององค์การที่ต้ังไว้  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม
ของพนักงาน 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้ วัฒนธรรมองค์การ และ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทมีของพนักงาน  
 3. เพ่ือหาตัวแปรพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงาน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของพนักงาน  
 2. การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการรับรู้วัฒนธรรมองค์การอย่างน้อยหน่ึงด้านสามารถร่วมกันพยากรณ์
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงาน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัยการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่พยากรณ์ประสิทธิภาพ 

               การท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัทผลิตเครือ่งใช้ไฟฟ้า 

การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ 
1. ด้านความเหลื่อมล ้าของอ านาจ   2. ด้านการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 
3. ด้านความเป็นปัจเจกนิยม         4. ด้านความเป็นกลุ่มนยิม 
5. ด้านความเป็นชาย                  6. ด้านความเป็นหญิง 

การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 

 



 
 

298 
  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องการรับรูภ้าวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่พยากรณ์ประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน  
3 บริษัท ทั้งหมด 590 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 3 บริษัท 
จ านวน 238 คน ได้มาโดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามการค านวณขนาดสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane; อ้างใน 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
ตามจ านวนของกลุ่มประชากรของพนักงานแต่ละบริษัท และเพ่ือป้องกันการสูญหายและความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บได้ 
ผู้วิจัยจึงได้เพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างอีก 20% ของขนาดกลุ่มตัวอย่างของแต่ละบริษัท รวมแล้วมีการเก็บข้อมูลจริงทั้งหมด 286 
ชุด 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องในส านวนการใช้ภาษาท่ีเกี่ยวข้องกับข้อค าถามและพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามการรับรู้ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม โดยเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 
0.5 ซึ่งข้อค าถามของแบบสอบถาม มีข้อค าถามผ่าน IOC ทุกข้อ จากน้ันน าไปลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 
คน และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่น พบว่า แบบสอบถามการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มี
ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .403 - .808 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .966 แบบสอบถามการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ มีค่า
อ านาจจ าแนกระหว่าง.313 - .796 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .948 และแบบสอบถามประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม มีค่า
อ านาจจ าแนกระหว่าง .399 – 804 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .959 
  2.2 แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
6 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนที่ 2 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของ Bass และ 
Avolio (1994) จ านวน 35 ข้อ ตอนที่ 3 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ตามแนวคิดของ Hofsted (1997) จ านวน 32 ข้อ ตอนที่ 
4 ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ตามแนวคิดของ Woodcock (1989) จ านวน 33 ข้อ รวมมีข้อค าถามทั้งหมด 106 ข้อ  
โดยแบบสอบถามตอนที่ 2-4 ลักษณะเป็นแบบมาตราวัดประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ผู้วิจัยได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลที่ไปยังบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้ง 3 บริษัท 
ติดต่อประสานงานเพ่ือด าเนินการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างพร้อมชี้แจงวิธีการกรอกแบบสอบถาม รวมทั้งแนบค า
ชี้แจงในการท าแบบสอบถามอย่างละเอียด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง  
  3.2 ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามจากพนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับคืน ทั้งหมดจ านวน 286 ชุด โดยใช้
เวลาท้ังสิ้น 1 เดือน ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากน้ันท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม พบว่าแบบสอบถามมี
ความสมบูรณ์ ท้ังหมด 286 ชุด 
  3.3 น าแบบสอบถาม จ านวน 286 ชุด มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แล้วน าคะแนนที่ได้มา
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ก าหนดไว้โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
    4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ 
  4.1 ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เ พ่ือใช้ วิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานต้ังแต่เริ่มเข้า
ท างานจนถึงปัจจุบัน 
  4.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์อธิบายถึง
ระดับของการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงาน
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บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย คือ 1.00 – 1.80 ระดับน้อยมาก, 1.81 – 2.60 ระดับ
น้อย, 2.61 – 3.40 ระดับน้อยปานกลาง, 3.41 – 4.20 ระดับมาก และ 4.21 – 5.00 ระดับมากที่สุด  
  4.3 วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือ
ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรในการทดสอบสมมติฐาน เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ของตัวแปร คือ 0.80 ข้ึนไป ระดับสูงที่สุด, 0.60 - 0.79 ระดับสูง, 0.40 - 0.59 ระดับปานกลาง, 0.20 - 0.39 ระดับ
ต่ า และ 0.20 ลงมา ระดับต่ าท่ีสุด 
  4.4 เคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ือใช้วิเคราะห์หา
ตัวแปรพยากรณ์ร่วมในการพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.ผลการศึกษาระดับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิภาพการท างาน
เป็นทีมของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า  
 
ตารางที่ 1 ระดับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 

การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง x̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 3.95 .67 มาก 1 
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3.82 .70 มาก 4 
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 3.88 .70 มาก 3 
4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3.93 .74 มาก 2 

รวม 3.94 .65 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า พนักงานมีการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.94) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ (x ̅= 3.95) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่น คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (x ̅= 3.82) 
 
ตารางที่ 2  ระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การพนักงานบรษิัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 

การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ x̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ด้านความเหลื่อมล้ าของอ านาจ 3.68 .66 มาก 4 
2. ด้านการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 3.75 .60 มาก 2 
3. ด้านความเป็นปัจเจกนิยม 2.96 1.07 ปานกลาง 6 
4. ด้านความเป็นกลุ่มนิยม 3.88 .65 มาก 1 
5. ด้านความเป็นชาย 3.54 .74 มาก 5 
6. ด้านความเป็นหญิง 3.73 .71 มาก 3 

รวม 3.71 .55 มาก 
   
 จากตารางที่ 2 พบว่า พนักงานมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.71) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น คือ ด้านด้านความเป็นกลุ่มนิยม (x ̅= 3.88) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่น คือ 
ด้านความเป็นปัจเจกนิยม (x ̅= 2.96) 
 
 



 
 

300 
  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ตารางที่ 3 ระดับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมพนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 

ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม x̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน 3.87 .60 มาก 5 
2. ด้านความเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพ่ือแก้ปัญหา 3.91 .63 มาก 3 
3. ด้านการสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน 3.89 .66 มาก 4 
4. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 3.87 .63 มาก 5 
5. ด้านกระบวนการการท างาน และการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม 3.83 .62 มาก 7 
6. ด้านภาวะผู้น าท่ีเหมาะสม 3.92 .63 มาก 2 
7. ด้านการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการท างาน 3.84 .66 มาก 6 
8. ด้านการพัฒนาตนเอง 3.83 .64 มาก 7 
9. ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่ม 3.89 .65 มาก 4 
10. ด้านการก าหนดบทบาทของสมาชิกอย่างชัดเจนและสมดุล 3.94 .62 มาก 1 
11. ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี 3.82 .72 มาก 8 

รวม 3.86 .60 มาก 
  
 จากตารางที่ 3 พบว่า พนักงานมีประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.86) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น คือ ด้านการก าหนดบทบาทของ
สมาชิกอย่างชัดเจนและสมดุล (x ̅= 3.94) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่น คือ ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี (x ̅= 3.82) 
 
 1. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิภาพการท างาน 
              เป็นทีมของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 

ตัวแปร 
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 

ระดับความสัมพันธ์ 
r r2 x 100 p 

การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง .54** 29.16 .000 ปานกลาง 
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ .49** 24.01 .000 ปานกลาง 
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ .48** 23.04 .000 ปานกลาง 
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา .49** 24.01 .000 ปานกลาง 
4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล .52** 27.04 .000 ปานกลาง 
การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ .57** 32.49 .000 ปานกลาง 
1. ด้านความเหลื่อมล้ าของอ านาจ .28** 7.84 .000 ต่ า 
2. ด้านการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน .38** 14.44 .000 ต่ า 
3. ด้านความเป็นปัจเจกนิยม .11 1.21 .066 ต่ าท่ีสุด 
4. ด้านความเป็นกลุ่มนิยม .53** 28.09 .000 ปานกลาง 
5. ด้านความเป็นชาย .33** 10.89 .000 ต่ า 
6. ด้านความเป็นหญิง .62** 38.44 .000 สูง 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็น
ทีมของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คิดเป็นร้อยละ 29.16 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r=.54) 
กล่าวคือถ้าพนักงานมีการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมเพ่ิมข้ึน จะท าให้ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเพ่ิมข้ึน
ในระดับปานกลาง และผลการวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้าน
การกระตุ้นทางปัญญา ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของ
พนักงานในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.48, .49, .49 และ .52 ตามล าดับ) และการรับรู้วัฒนธรรม
องค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คิดเป็น
ร้อยละ 32.49 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r=.57) กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การโดยรวม
เพ่ิมข้ึน จะท าให้ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง  และผลการวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ด้าน
ความเป็นหญิงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r=.62) ด้านความเป็นกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานในระดับ
ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.53) และด้านความเป็นชาย ด้านความเหลื่อมล้ าของอ านาจ ด้านการ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  (r=.33, .28 และ .38 ตามล าดับ) ส่วนด้านความเป็นปัจเจกนิยมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของพนักงาน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 4. ผลการศึกษาการพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานทีมด้วยการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 
ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนเพ่ือคัดเลือกการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการรับรู้ 
  วัฒนธรรมองค์การอย่างน้อยหน่ึงด้านที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัทผลิต 
  เครื่องใช้ไฟฟ้า 
 

ตัวแปรพยากรณ์ b S.E.b  t p 
ค่าคงที ่ .949 .178  5.327** .000 
- การรับรู้วัฒนธรรมองค์การด้านความเป็นหญิง .319 .041 .401 7.851** .000 
- การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ .142 .047 .169 3.014** .000 
- การรับรู้วัฒนธรรมองค์การด้านความเป็นกลุ่มนิยม .166 .045 .189 3.686** .000 
- การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา .129 .045 .160 2.829** .000 
R = .715, R2 = .511, Adj R2 .504, F = 73.336** p = .000  

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ตัวแปรที่มีอ านาจในการพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัทผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีทั้งหมด 4 ตัว คือ การรับรู้วัฒนธรรมองค์การด้านความเป็นหญิง การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการ 
มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การรับรู้วัฒนธรรมองค์การด้านความเป็นกลุ่มนิยม และการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้าน
การกระตุ้นทางปัญญา โดยการรับรู้วัฒนธรรมองค์การด้านความเป็นหญิงร่วมกับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ร่วมกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การด้านความเป็นกลุ่มนิยมร่วมกับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้านการกระตุ้นทางปัญญาสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้ร้อยละ 
51.1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สมการในรูปคะแนนดิบ ได้แก่ ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัท
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า = .949 + .319 (การรับรู้วัฒนธรรมองค์การด้านความเป็นหญิง) + .142 (การรับรู้ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์) + .166  (การรับรู้วัฒนธรรมองค์การด้านความเป็นกลุ่มนิยม) + .129 (การ
รับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา) และคะแนนมาตรฐาน (Z-Score) ได้แก ่ประสิทธิภาพการท างาน
เป็นทีมของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า = .401 (การรับรู้วัฒนธรรมองค์การด้านความเป็นหญิง) + .169 (การรับรู้ภาวะ
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ผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์) + .189  (การรับรู้วัฒนธรรมองค์การด้านความเป็นกลุ่มนิยม) + 
.160 (การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลการศึกษาการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ รองลงมาคือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยว่าด้านอื่น คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีการรับรู้และเข้าใจต่อผู้บังคับบัญชาท่ีมีวิสัยทัศน์ และ
สามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน โดยมีลักษณะที่เป็นแบบอย่างมีอุ ดมการณ์ มีอิทธิพลต่อพนักงาน สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน รวมถึงผู้บังคับบัญชาสามารถให้ค าแนะน า สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของพนักงานใน
องค์การให้สูงข้ึน ซึ่งเป็นผลดีต่อการท างานร่วมกันของพนักงานในองค์การ น ามาซึ่งประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมของ
พนักงานในองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริชัย นนทะศรี (2559) ที่พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นปัญญา 
 2. จากผลการศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น คือ ด้านความเป็นกลุ่มนิยม มีการรับรู้ในระดับมาก รองลงมา
คือ ด้านการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน มีการรับรู้ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น คือ ด้านความเป็นปัจเจก
นิยม มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีการรับรู้และเข้าใจต่อค่านิยม ความเชื่อที่เป็นแบบแผนและ
ยอมรับรูปแบบร่วมกันในการท างาน มองความแตกต่างของสถานภาพของสมาชิกในองค์การ และสามารถยอมรับความ
แตกต่างน้ัน ให้ความส าคัญต่อความมั่นคงของชีวิต ปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบขององค์การ เห็นความส าคัญของกลุ่ม
เพ่ือนพนักงาน มีความผูกพันต่อเพ่ือนร่วมงานและต่อองค์การ ค านึงถึงเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก มีความเห็นอกเห็นใจซึ่ง
กันและกัน สามารถพ่ึงพาอาศัยกันได้ ท าให้พนักงานท างานร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ตติยา ผาสุข (2559) ที่ได้ศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งหน่ึง พบว่า พนักงานมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การลักษณะมิติการมุ่งเน้นผลระยะยาว 
อยู่ในระดับสูง รองลงมาได้แก่ ลักษณะมิติการยับยั้งชั่งใจ อยู่ในระดับสูง ลักษณะมิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ลักษณะมิติลักษณะความเป็นชาย อยู่ในระดับปานกลาง ลักษณะมิติความเป็นปัจเจกนิยม อยู่ในระดับต่ า และ
ลักษณะมิติความเหลื่อมล้ าของอ านาจ อยู่ในระดับต่ า  
 3. จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการก าหนดบทบาทของสมาชิกอย่างชัดเจนและ
สมดุล รองลงมาคือ ด้านภาวะผู้น าท่ีเหมาะสม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น คือ ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี แสดงให้เห็น
ว่าพนักงานมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี นอกจากน้ีผู้บังคับบัญชายังมีบทบาทของการ
เป็นผู้น า โดยท าหน้าที่ในการแบ่งงาน กระจายงานให้กับสมาชิกในทีม พร้อมที่จะท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถ
ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม สอดคล้องกับงานวิจัยของ แคทลียา ศรีใส (2548) 
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจราชการที่ 3 มีการสร้างทีมงานโดยรวมและทุกรายด้าน
อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความชัดเจนของเป้าหมาย การสนับสนุนการไว้วางใจต่อกัน และบทบาทที่
สมดุล 
 4. จากผลการศึกษาการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม
ของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บังคับบัญชาขององค์การมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับพนักงาน ดูแลเอาใจใส่ คอยแนะน าสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความพยายามใช้ความสามารถตนเองในการท างานให้
เกิดประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารในลักษณะสองทาง เป็นที่ปรึกษาให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพให้สูงข้ึน พนักงาน
ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลให้มีการท างานเป็นทีมอย่างประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของพุทธพงศ์ หลักค า 
(2560) ที่พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการท างานเป็น
ทีมของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เมื่อมีปัญหา
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เกิดข้ึน ส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารงานของโรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความจริงใจและปรารถนา
ดีต่อการยอมรับวัตถุประสงค์การท างานที่ร่วมกันก าหนดข้ึนด้วยความจริงใจ สามารถท างานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเข้าใจ
เป้าหมายการท างานที่ตรงกัน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อบกพร่องในการท างานเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น  
 5. จากผลการศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของ
พนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพนักงานมีความเข้าใจและยอมรับรูปแบบ
วัฒนธรรมขององค์การ และพนักงานแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจกัน ประนีประนอม พ่ึงพาซึ่งกันและกันในการท างาน 
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาคร ทะเย่ียม (2557) ที่พบว่า วัฒนธรรมองค์การมี
ผลต่อประสิทธิผลของทีมในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการที่จะท าให้เกิดประสิทธิผลของทีมในโรงเรียน คือทีมมีการบรรลุ
วัตถุประสงค์ สมาชิกเกิดความพึงพอใจ และมีการรักษาความเป็นทีมให้อยู่ในระดับสูงน้ัน โรงเรียนจ าเป็นต้องมีวัฒนธรรมใน
รูปแบบที่หลากหลาย 
 6. การรับรู้วัฒนธรรมองค์การด้านความเป็นหญิง การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ การรับรู้วัฒนธรรมองค์การด้านความเป็นกลุ่มนิยม และการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 51.1 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังน้ี 
  6.1 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การด้านความเป็นหญิง เป็นตัวแปรที่พยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมได้
เป็นอย่างแรก เน่ืองจากพนักงานในองค์การมีการท างานแบบพ่ึงพาซึ่งกันและกัน มีการแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจซึ่ งกัน
และกัน เมื่อเกิดปัญหาในการท างานในองค์การพนักงานจะมีการประนีประนอมยอมกัน ส่งผลให้การท างานเป็นทีมมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สอดคล้องกับ วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2550) ที่กล่าวว่าการท างานเป็นทีม สมาชิกในทีมมีความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน ความเข้าใจช่วยให้สมาชิกในทีมมีความผูกพันต่อกัน เรียนรู้ความแตกต่างกันและกัน ช่วยให้การท างานร่วมกันมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน และสมาชิกในทีมยังมีการยอมรับนับถือกัน ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนในทีมมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน 
หากน าความแตกต่างต่างน้ันมาใช้ ย่อมได้งานที่มีคุณภาพดี 
  6.2 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ เป็นตัวแปรที่พยากรณ์
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมได้เป็นอันดับที่สอง เน่ืองจากพนักงานรับรู้ถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของหัวหน้างาน โดยหัวหน้า
งานสามารถสื่อสารกับพนักงานได้อย่างเข้าใจชัดเจน สามารถควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงได้ และยัง
ท าให้พนักงานรู้สึกคลายกังวลใจ โดยพนักงานรับรู้ถึงการประพฤติตนที่ดีของหัวหน้างาน ท าให้พนักงานเกิดความไว้วางใจ เชื่อ
ใจ และให้ความนับถือ น าแบบอย่างที่ดีของหัวหน้างานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดการท างานมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน สอดคล้องกับที่ ทองทิพภา วิริยะพันธ์ุ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหาร
องค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทใด ผู้บริหารมีความจ าเป็นต้องท าการปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
และเพ่ือให้เกิดประโยชน์จากการท างานเป็นทีมสูงสุด ผู้บริหารจะต้องท าความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักในการบริหาร
ทีมงานให้ละเอียดลึกซึ้งเพราะนอกจากจะท าให้ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารทีมแล้ว หากเกิดปัญหาในการท างาน
ร่วมกัน ผู้บริหารยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย 
  6.3 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การด้านความเป็นกลุ่มนิยม เป็นตัวแปรที่พยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม
ได้เป็นอันดับที่สาม เน่ืองจากพนักงานในองค์การต้องการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มมากกว่าการท างานคนเดียว พนักงานมี
ความรู้สึกผูกพันกับสมาชิกและผูกพันกับหน่วยงาน โดยค านึงถึงเป้าหมายกลุ่มมากกว่าเป้าหมายของตนเอง จึงท าให้พนักงาน
สามารถร่วมกันท างานในลักษณะกลุ่มได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้พนักงานท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Woodcock (1989) ที่กล่าวไว้ว่า การท างานเป็นทีม คือการที่บุคคลแต่ละคนมาท างานร่วมกันเพ่ือให้ได้รับ
ผลส าเร็จที่มากกว่าจะท างานเพียงล าพัง และยังท าให้เกิดความกระตือรือร้น มีความพึงพอใจในการท างาน 
  6.4 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา เป็นตัวแปรที่พยากรณ์ประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมได้เป็นอันดับที่สี่ เน่ืองจากพนักงานรับรู้ถึงภาวะผู้น าของหัวหน้างานที่มีการกระตุ้นให้พนักงานสามารถมองเห็น
ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน และสามารถหาแนวทางใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยส่งเสริมให้พนักงาน
น าเสนอความคิดเห็นในการท างานต่าง ๆ ได้ด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

Quick (1992; อ้างถึงใน ทองทิพภา วิริยะพันธ์ุ, 2553)  ที่กล่าวว่า การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในทีมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เน่ืองจากทีมงานมีผู้ร่วมตัดสินใจและช่วยแก้ปัญหาหลายคน ซึ่งจะเป็นผลดีมากกว่าที่จะเป็นการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน
จากคน ๆ เดียว เพราะท าให้มีการระดมความคิดของสมาชิกในทีมงานเพ่ือวิเคราะห์หาทางเลือกในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
ร่วมกัน เกิดความเห็นพ้องต้องกันของทุกคนในทีมงาน สอดคล้องกับ ทองทิพภา วิริยะพันธ์ุ (2553) ที่กล่าวว่า ความส าเร็จ
ทีมงานข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้บริหารว่าผู้บริหารสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานและพนักงานในองค์การ 
ตลอดจนสามารถกระตุ้นให้สมาชิกของทีมงานใช้ความสามารถที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่มากน้อยเพียงใด และในขณะเดียวกันผู้บริหาร
จะต้องพยายามกระตุ้นให้พนักงานคนอื่น ๆ ที่อยู่ในองค์การให้ความช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนแก่การท างานเป็นทีมมาก
ที่สุดเท่าท่ีท าได้ ซึ่งถ้าผู้บริหารสามารถท าได้เช่นน้ัน การท างานเป็นทีมจะส่งผลดีต่อองค์การเป็นอย่างมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 จากการศึกษาระดับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ดังน้ันองค์การควรให้ความส าคัญกับการสร้างผู้น าทีมงานเพ่ือให้ท า
หน้าที่เป็นหัวหน้าทีมงาน โดยผู้บริหารควรเป็นที่ปรึกษา หรือพ่ีเลี้ยงให้กับหัวหน้างาน ให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุน
ส่งเสริมให้หัวหน้างานได้มีการพัฒนาการถ่ายทอด และการลงมือปฏิบัติ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะภาวะผู้น าให้กับหัวหน้า
งาน การอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร เพ่ือให้หัวหน้างานสามารถสื่อสารกับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  1.2 จากการศึกษาระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงาน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้าน
ความเป็นปัจเจกนิยมที่อยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ันองค์การควรมีการจัดระบบในการท างานร่วมกันของพนักงาน ผู้บริหาร
จะต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการสร้างทีมงาน ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน นอกจากน้ีควรจัดให้มี
การประชุมหารือร่วมกันในแต่ละระดับชั้นการบังคับบัญชา และมีการสื่อสารระหว่างกันแบบเปิดเผย 
  1.3 จากการศึกษาระดับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงาน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
การติดต่อสื่อสารที่ดีมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ดังน้ันองค์การควรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาได้เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกัน
อภิปรายถึงปัญหาในการท างาน มีส่วนเก่ียวข้องในการทบทวนและวางแผนการปฏิบัติงาน และร่วมกันปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และแก้ไขปัญหาในประเด็นที่ส าคัญ ๆ ที่ทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้ รวมทั้งมีการกล่าวยก
ย่องชมเชยสนับสนุนความคิดเห็นสมาชิกในทีมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การด้วย 
  1.4 จากการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการรับรู้วัฒนธรรม
องค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังน้ัน
องค์การควรส่งเสริมให้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน และผู้บริหารควรเป็นที่ปรึกษาให้กับหัวหน้า
งานให้ค าแนะน า สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างาน ส่งเสริมให้การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ สนับสนุนให้
พนักงานมีความเข้าใจกัน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ผู้บริหารและหัวหน้างานควรเรียนรู้ศิลปะในการสร้างสัมพันธ์กั บผู้อื่น 
ตลอดจนเรียนรู้เทคนิคในการครองใจคน เพ่ือสร้างความไว้วางใจให้กับพนักงาน ส่งเสริมจิตส านึกในความรับผิดชอบที่มีต่อ
ส่วนรวม และเปิดโอกาสให้หัวหน้างานได้เข้ารับการอบรมในหัวข้อ เทคนิคการให้ค าปรึกษา ทักษะในการสื่อสาร เทคนิคการ
สอนงาน เป็นต้น  
  1.5 จากการศึกษา พบว่า การรับรู้วัฒนธรรมองค์การด้านความเป็นหญิง การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การรับรู้ วัฒนธรรมองค์การด้านความเป็นกลุ่มนิยม และการรับรู้ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญาสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงาน ดังน้ันผู้บริหาร
องค์การควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม สนับสนุน และพัฒนาความสัมพันธ์ของพนักงาน เช่น การจัดอบรมหลักสูตรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม จัดสัมมนาและกิจกรรมสันทนาการ เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน นอกจากน้ีองค์การควร
จัดให้มีระบบการสื่อสาร และป้อนข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือรับรู้สถานภาพในการท างานของพนักงานว่ามีอุปสรรคข้อขัดข้องในเรื่องใด 
น ามาทบทวนแก้ไขเพ่ือให้การท างานประสบความส าเร็จย่ิงข้ึน และส่งเสริมให้มีการหัวหน้างานได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ และทักษะต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษากับพนักงานที่ปฏิบัติงานในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทอื่นเพ่ิมเติม เช่น ธุรกิจ
ท่องเท่ียว ธุรกิจก่อสร้างอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะงานที่แตกต่างกัน หากมี
การศึกษาในประชากรกลุ่มดังกล่าวเพ่ิมเติมจะท าให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากข้ึน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
  2.2 ในการวิจัยครั้งน้ีตัวแปรพยากรณ์สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมได้ร้อยละ 51.1 
อาจเน่ืองมาจากยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมได้ จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ตัวแปรอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมได้ เช่น การสื่อสารในองค์การ บรรยากาศองค์การ ความส าเร็จในงาน 
และความปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น 
  2.3 ควรวิจัยในเชิงคุณภาพร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น การสัมภาษณ์
ร่วมกับการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรง ซึ่งจะได้ข้อมูลที่ละเอียดเชิง
ลึกมากย่ิงข้ึน 
  2.4 ควรท าการวิจัยเชิงทดลอง โดยศึกษาตัวแปรด้านภาวะผู้น า และสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเรื่องลักษณะ
ของภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม และวัดระดับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานทั้งก่อน
และหลังการฝึกอบรม เพ่ือให้เห็นผลของการฝึกอบรมที่ชัดเจนต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 
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การพัฒนา “คน” บนฐานวิถีวัฒนธรรมตู่-ซู้ กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จังหวัดตาก 
HUMAN” DEVELOPMENT THROUGT “TUS XUB” CULTURE OF THE HMONG ETHNIC 

GROUP IN TAK PROVINCE 
 

สุขเกษม ขุนทอง*  
SUKKASEM KOONTHONG 

เกรียงไกร กันตีมูล** 
KRIANGKRAI KANTEEMOON 

ธารทิพย์ ขุนทอง** 
THANTHIP KOONTHONG 

 

บทคัดย่อ  
 

 การศึกษาครั้งน้ี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิถี วัฒนธรรม และอธิบายการพัฒนา “คน” บน
ฐานวิถีวัฒนธรรมตู่-ซู้ กลุ่มชาติพันธ์ุม้ง จังหวัดตาก แหล่งข้อมูลในการศึกษา ได้แก่ 1) ต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับประวัติศาสตร์เส้นทางการอพยพเข้ามาของวิถีวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ้ม้งวิถีวัฒนธรรมตู่-ซู้  2) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants)  ได้แก่ ผู้อาวุโสและหรือผู้น าสายตระกูลแซ่ จ านวน 4 คน โดยใช้เกณฑ์ คือ เป็นบุคคลผู้ที่มีความรู้ และเข้าใจถึง
ข้ันตอนของการประกอบพิธีกรรม เป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposively Selection) ที่ยินดีและเต็มใจให้ข้อมูล เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) 
 ผลการศึกษาพบว่า  
 1. กลุ่มชาติพันธ์ุม้งน าเรื่องเล่าตามความเชื่อแบบด้ังเดิมมาร้อยเรียง เพ่ือการธ ารงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมตู่-ซู้ ได้
อย่างสมดุล และ 
  2. วิถีวัฒนธรรมตู่-ซู้ คือ ฐานรากของการพัฒนา “คน” เป็นระบบคุณค่าที่เกิดจากส านึกร่วมใน “ผีบรรพชน” 
น ามาสู่กลไกการ “เชื่อมประสาน” ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ในรูปของกลุ่มเครือญาติที่มีสายสกุลแซ่เดียวกัน ส่งผลต่อ
ความรัก และความผูกพัน อันเป็นเงื่อนไขที่น าไปสู่การพัฒนา “คน” (ด้านจิตใจ) ในลักษณะโครงสร้างของความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างเป็นองค์รวม 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนา “คน”; วิถีวัฒนธรรมตู่-ซู้ ; กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง  
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ABSTRACT 

 
 This qualitative research aimed to investigate and explain “ Tus Xub”  cultural development of 
the Hmong ethnic group in Tak Province.   Four key informants who were the elder persons and clan (Sæ̀) 
leaders were selected by purposive sampling. The data collection methods were interview and participation 
observation with the content analysis. The findings indicated that the Hmong has been taken the traditional 
mythological narratives to maintain the “Tus Xub” culture equilibratory, and the “Tus Xub” culture is the 
foundation for human development.  It is the value system derived from the common sense of "ancestral 

tomkpru
Rectangle

tomkpru
Typewriter
ธารทิพย์ ขุนทอง**THANTHIP KOONTHONG**เกรียงไกร กันตีมูล***KRIANGKRAI KANTEEMOON***

tomkpru
Typewriter
*

tomkpru
Rectangle

tomkpru
Typewriter
**อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร



 
 

308 
  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

spirits" connecting people in the form of kinship with the same clan.  It therefore affects love and bond, 
which is the condition that leads to the development of "human" (psychological) in the holistic structural 
manner of economic, social, and political relationships. 
 
Keywords : Human Development; “Tus Xub” culture of the Hmong ethnic group 
 

บทน า 
 ทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) เป็นแนวทางการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง   ยังยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้มีเสถียรภาพอย่าง
ย่ังยืน ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการพัฒนาก าลังคนที่เหมาะสม เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการน าพาประเทศให้หลุดพ้น
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ตลอดถึงการรอบรับผลกระทบจากพลวัตรของกระบวนโลกาภิวัตร์ให้มีความสอดคล้อ
กับการพัฒนาชนบท (“ร่าง” นโยบายและยุทธศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ.2563-2565, หน้า 1) การพัฒนาชนบท เป็นองค์ประกอบหน่ึงของการบริหารการพัฒนา ได้เข้ามามี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ และถือได้ว่าเป็นหัวใจของการพัฒนา อย่างไรก็ดีการพัฒนาชนบทเป็นงานที่ยาก เสียสละ 
และท้าทาย ดังที่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรธิ
ราช บรมนาถบพิตร เคยมีพระราชด ารัส แก่นักพัฒนาของส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ที่พระที่น่ังอัมพรสถานไว้ว่ า “การ
พัฒนาชนบทเป็นงานที่ส าคัญ เป็นงานที่ยาก เป็นงานที่ต้องท าให้ได้ด้วยความสามารถ ด้วยความฉลาด คือ ทั้งเฉลียว ทั้งฉลาด 
ท าด้วยความบริสุทธ์ิใจ มิได้มุ่งที่จะหากินด้วยวิธีการใดๆ  ใครอยากหากินขอให้ลาออกจากต าแหน่งไปท าการค้าดีกว่า 
เพราะว่าท าผิดพลาดไปแล้ว บ้านเมืองเราล่มจมแล้วเราอยู่ไม่ได้ก็เท่ากับเสียหมดทุกอย่าง” (ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ, 2551 หน้า 
328) พระราชด ารัส ดังกล่าวไม่สอดรับกับการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา
เป็นการพัฒนากระแสหลักตามแนวทางของระบบทุนนิยม (อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ , 2561 หน้า 145-146) ทั้งน้ี การพัฒนา
กระแสหลักตามแนวทางของระบบทุนนิยม คือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ โดยเร่งรัดการใช้ทรัพยากรจากพ้ืนที่ป่าไม้ 
ทั้งบนดิน และใต้ดิน มีการปรับปรุงที่ดิน การพัฒนาปรับปรุงสายพันธ์พืชและสัตว์ ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ท าให้มนุษย์
กลายเป็นผู้บริโภคที่ส าคัญในวิถีวัฒนธรรมใหม่ ที่อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมผลผลิต มีการ
เคลื่อนย้ายทุน ทรัพยากร และแรงงานอย่างชัดเจน เกิดการยอมรับและปฏิบัติตามจนเป็นพฤติกรรมบริโภคนิยม และอุทัย 
ปริญญาสุทธินันท์ ได้กล่าวต่อไปอีกว่า การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เต็มรูปแบบที่ประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่ขณะน้ี 
ส่งผลดีต่อชุมชนท้องถ่ินที่สามารถปรับตัวและรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมของตน มิให้ลื่นไหลไปตามกระแสหลัก โดยให้
ความส าคัญกับการพ่ึงตนเอง เกิดเป็นกระบวนทัศน์ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมในมุมของความเป็นปึกแผ่น (solidarity) 
(สุภางค์ จันทวานิช, 2559 หน้า 40)  
 ความสัมพันธ์ทางสังคม คือ ศาสตร์ทางมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ของมนุษย์ ที่มนุษย์ได้คิดค้นข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความต้องการในการด ารงอยู่ของตนเอง ไม่ว่ามนุษย์จะคิดอะไร ปัจจัยที่มา
กระตุ้นความคิดก็มาจากความต้องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ทั้งสิ้น ไม่เพียงแต่ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเท่าน้ัน แต่ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับวิถีวัฒนธรรม ต้องอาศัยความรู้ด้าน คติชนวิทยา เน่ืองจากเน้ือหาจากชาวบ้านเป็นกระจกส่องสังคมซึ่งเกี่ยวข้อง
กับมนุษย์ ด้านความคิด ด้านการกระท า และผลของการกระท า เป็นการสะท้อนสภาพวิถีความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมได้
อย่างชัดเจนในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามบริบทเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มชาติพันธ์ุอาศัยอยู่ จะเป็นตัวก าหนดวิถีวัฒนธรรม
ของมนุษย์ (นิยพรรณ (พลวัฒนะ) วรรณศิริ, 2550 หน้า 16 และสุขเกษม ขุนทอง, 2557 หน้า 1) วิถีวัฒนธรรมจะถูกสร้างข้ึน
โดยกระบวนการทางสังคม เมื่อตกผลึกแล้วอาจมีความหมายคงที่ ปรับเปลี่ยน หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กับความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหลัก กล่าวอีกนัยหน่ึง เป็นเรื่องของความเข้าใจและการรับรู้ว่าเราเป็นใครและคนอื่นเป็นใคร 
เกี่ยวกับตัวเองอย่างไร และคนอื่นรับรู้เราอย่างไร โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร้างและสืบทอด ทั้งน้ีย่อมข้ึนอยู่กับ
บริบทของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีคนหรือกลุ่มคนอื่นๆ  ด้วย และวิถีวัฒนธรรมมีทั้งเป็นระดับปัจเจก (Individual) และร่วม
ของกลุ่ม (Collective) ในระดับปัจเจก บุคคลคนหน่ึงอาจจะมีหลายบุคลิก (วัฒนธรรม) อยู่ในตัวเอง เช่น เพศสภาพ ส านึก
ความเป็นชาติ กลุ่มชาติพันธ์ุ ช่วงชั้นทางสังคม อาชีพ และศาสนา เป็นต้น ในขณะที่วิถีวัฒนธรรมร่วมของกลุ่มจะถูกสร้างบน
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พ้ืนฐานของความเหมือนกันของกลุ่ม และในความเหมือนกันของกลุ่มน้ัน ย่อมมีความแตกต่างกับกลุ่มอื่น มาเป็นตัวก าหนด
ความเป็น    เอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มตนเอง ดังน้ัน เมื่อพูดถึงเอกลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์ุ จึงเป็นลักษณะเอกลักษณ์ร่วมสมาชิก
ของกลุ่มคนในสังคมเดียวกัน ซึ่งแตกต่างออกไปจากกลุ่มอื่นๆ สอดคล้องกับ วสันต์  ปัญญาแก้ว, (2559, หน้า 50) กล่าวเสริม
ว่า เอกลักษณ์วิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุมีความเชื่อมใน “ความเป็นปัจเจก” ที่เชื่อมต่อกับระบบสังคม และระบบสังคม
ก าหนดบทบาทหน้าที่ และคุณค่าที่ติดมากับความเป็นพ่อ ความเป็นเพ่ือน ความเป็นมิตร ความเป็นครู กับศิษย์ ในมิติน้ี 
เอกลักษณ์จึงเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ (Symbols) เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์เก่ียวกับมิติ “ภายใน” ของความ
เป็นตัวเราอย่างมาก ทั้งในด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เพราะมนุษย์ให้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายเกี่ยวกัน
ตนเองในกระบวนการที่เขาสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอื่นๆ  ในแต่ละกลุ่มชน และในแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุจะมีลักษณะและรูปแบบ
ของวิถีวัฒนธรรมเฉพาะ (Cultural Traits) ท่ีเป็นของตนเอง การบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ และมีติดตัวมาต้ังแต่เกิด เป็นต้น
ว่า ความผูกพันระบบเครือญาติ ศาสนา ภาษา และพฤติกรรมทางสังคม เป็นลักษณะร่วมเฉพาะของคนกลุ่มเดียวกัน ซึ่งยังคง
เป็นภาพน่ิง และมีความเป็นพลวัตของกลุ่มคนและวัฒนธรรม ถึงแม้จะมีเส้นแบ่งความเป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม 
แต่คนก็สามารถข้ามไปมาระหว่างวัฒนธรรมได้ และการที่สมาชิกในกลุ่มชาติพันธ์ุหน่ึงๆ  จะบอกว่าตนเองเป็น ใครน้ัน ต้อง
ข้ึนอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่พวกเขามีกับกลุ่มอื่นๆ ด้วย และเป็นการหล่อหลอมที่มีความยาวนานของ
ความรู้สึกร่วมกันในผีบรรพชน ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของต านานและหรือนิทานที่สมาชิกในกลุ่มเชื่อว่ามีจุดก าเนิดร่วมกัน 
และบริบททางประวัติศาสตร์ร่วมที่สมาชิกในกลุ่มประสบมาด้วยกัน และตลอดรวมถึงจิตส านึกร่วมทางประวัติศาสตร์ 
(Historical Consciousness) เป็นส่วนหน่ึงในการก าหนดวิถีวัฒนธรรมทางชาติพันธ์ุ โดยจะเลือกเอาบางสถานการณ์หรือบาง
เรื่องราวที่มีนัยส าคัญต่อตนเองมา เป็นกรอบในการก าหนดพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ให้เป็นไปตามคาดหวัง ซึ่งเป็น
ปัจจัยหล่อหลอมให้เกิด “การพัฒนา” (จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, 2551 หน้า 60 และ ศิราพร ณ ถลาง, 2552 หน้า 34, 
181)  
 การพัฒนา “คน” บนฐานวิถีวัฒนธรรมเป็นระบบผลิต ระบบความสัมพันธ์ และระบบคุณค่า ต่อตนเอง ต่อ
ครอบครัว และต่อสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง น้ันเริ่มจาก 1) ใช้กระบวนการพัฒนาท่ีประกอบด้วย 3 ข้ันตอน 
ได้แก่ 1) การคิดหรือวางแผน (Thinking or Planning) การลงมือปฏิบัติจริง (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) 
กระบวนการพัฒนาน้ีถือเป็นกลยุทธ์ หรือแนวทางที่ผู้ปฏิบัติงานพัฒนา และ/หรือประชาชน น ามาใช้เพ่ือน าไปสู่จุดหมาย
ปลายทางของการพัฒนา 2) กระบวน การพัฒนาน้ีจะน าไปสู่การพัฒนา “คน” ให้มี “คุณค่า” อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการ
พัฒนา และ 3) ในส่วนของการพัฒนา “คน” ตามกระบวนการพัฒนาน้ัน จะต้องด าเนินการผ่านกิจกรรมพัฒนาทั้งหลายที่เน้น
การพัฒนา “คน” ด้านจิตใจ ควบคู่กับการพัฒนา “คน” ด้านวัตถุ” อย่างสมดุล (จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, 2551 : 60 
และสุขเกษม  ขุนทอง และถิรวิทย ไพรมหานิยม, 2562, หน้า 2)  
 จากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคนด้านจิตใจ (นามธรรม) กับวิถีวัฒนธรรมจะต้อง
ท าหน้าที่ร่วมกัน กล่าวคือ วิถีวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดค่านิยมของคนในสังคม และคนในสังคมเป็นตัวก าหนดวิถีปฏิบัติที่จะ
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคน มีการผลิตซ้ า มีการปรับเปลี่ยน และหรือสร้างวิถีวัฒนธรรมข้ึนมาใหม่ในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤติ (ขัดแย้ง) ดังน้ัน วิถีวัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือนยุทธวิธี
ส าหรับการปฏิบัติตน ซึ่งน าไปสู่การพัฒนา “คน” ในลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดย
ผู้วิจัยมุ่งอธิบายตามหลักสังคมวิทยา โดยวิธีทางประวัติศาสตร์ (ความเชื่อแบบด้ังเดิม) น าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิง
ปฏิบัติการ ในระดับพ้ืนที่ให้สอดรับกับความเป็นพหุวัฒนธรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางเลือกในการพัฒนาต่อไป   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาวิถีวัฒนธรรมตู่-ซู้ กลุ่มชาติพันธ์ุม้ง จังหวัดตาก  
 2. เพ่ืออธิบายการพัฒนา “คน” บนฐานวิถีวัฒนธรรมตู่-ซู้ กลุ่มชาติพันธ์ุม้ง จังหวัดตาก  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนา “คน” บนฐานวิถีวัฒนธรรมตู่-ซู้ กลุ่มชาติพันธ์ุม้ง จังหวัดตาก 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 ผู้ วิจัยได้ก าหนดขอบเขตออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ขอบเขตด้านพ้ืนที่ และ 2) ขอบเขตด้านเน้ือหา โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 1. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่บ้านเจดีย์โค๊ะ ต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้เกณฑ์ คือ 1) เป็นกลุ่มชาติ
พันธ์ุที่อยู่ในระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท 2) มีการสืบทอดวิถีวัฒนธรรมตู่-ซู้ อย่างต่อเน่ือง และ 3) เป็นหมู่บ้านกลุ่มชาติ
พันธ์ุม้งที่มีขนาดใหญ่ ในพ้ืนที่ของจังหวัดตาก  
 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา  
  ผู้วิจัยมุ่งที่จะอธิบายวิถีวัฒนธรรมตู่-ซู้ เป็นวิถีปฏิบัติตามความเชื่อแบบด้ังเดิม ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของ
ระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ ที่สามารถน าไปสู่การพัฒนา “คน” ทางด้านจิตใจ (นามธรรม) ในลักษณะ
โครงสร้างของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อย่างเป็นองค์รวม 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนา “คน” บนฐานวิถีวัฒนธรรมตู่-ซู้ กลุ่มชาติพันธ์ุม้ง จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนของการด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ข้ันตอน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี   
 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาวิถีวัฒนธรรมตู่-ซู้ กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จังหวัดตาก โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. แหล่งข้อมูล ผู้วิจัยและคณะเก็บรวมรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์เส้นทางการอพยพเข้ามาของวิถีวัฒนธรรม 
กลุ่มชาติพันธุ้ม้ง จากข้อมูลทุติยภูมิ (เอกสารและงานวิจัย) และในประเด็นข้ันตอนการประกอบพิธีกรรมตู่ -ซู้ (ข้อมูลปฐมภูมิ) 
จะเก็บจากภาคสนามในขณะที่กลุ่มชาติพันธ์ุม้งท าการประกอบพิธีกรรม และการจัดข้อมูลภาคสนาม ได้ท าการเก็บกับสาย
สกุลแซ่ม้า จังหวัดตาก ซึ่งมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี   

  1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ข้ันการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังน้ี 

   1.1.1 ผู้วิจัยร่างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งเป็นข้อค าถามในประเด็นข้ันตอนการประกอบพิธีกรรมตู่-
ซู้ กลุ่มชาติพันธ์ุม้ง จังหวัดตาก 
   1.1.2. น าแบบสัมภาษณ์ที่ร่างไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คนตรวจสอบโครงสร้างด้านเน้ือหาและภาษา
ทีใ่ช้ดังน้ี   

วิถีวัฒนธรรมตู่-ซู้ 

ระบบผลิต 

ระบบคุณค่า 

ระบบความสัมพันธ์ 

การพัฒนา “คน” (จิตใจ) 

เศรษฐกิจ 

สังคม 

การเมือง 
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 1.2 กลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ในระดับบุคคล (Individual Unit of Analysis) ได้แก่ ผู้
อาวุโสและหรือผู้น าสายตระกูลแซ่ จ านวน 4 คน โดยใช้เกณฑ์ คือ เป็นบุคคลผู้ที่มีความรู้ และเข้าใจถึงข้ันตอนของการ
ประกอบพิธีกรรม เป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposively Selection) ท่ียินดีและเต็มใจให้ข้อมูล  
 1.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แนวค าถามหลักเกี่ยวกับข้ันตอนการประกอบพิธีกรรม ซึ่งมีความเชื่อมโยงใน
กิจกรรมของสายสกุลแซ่ และเปิดกว้างส าหรับประเด็นที่อาจจะเกิดข้ึนจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  

  1.4 การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Observation) เป็นแบบมีส่วนร่วมไม่สมบูรณ์ โดยผู้วิจัยและคณะ
ไม่สามารถเข้าไปร่วม (คนนอกมองคนใน) ในข้ันตอนของพิธีกรรมได้ เน่ืองจากเป็นพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีสายสกุลแซ่ม้า 
ดังน้ัน จึงได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สังเกตกับผู้ถูกสังเกต ตลอดรวมถึง “ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ” เพ่ือให้เกิดความสนิทสนม
คุ้นเคยกัน และเกิดความไว้เน้ือเชื่อใจซึ่งกันและกัน   

  1.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้ “ล่าม” ที่มีความรู้ และเข้าใจในข้ันตอนของการประกอบพิธีกรรม ในขณะ
เข้าร่วมจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งเป็นข้ันตอนของการประกอบพิธีกรรมตู่-ซู้  
 1.6 การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยใช้นักวิชาการที่มีองค์ความรู้ด้านวิถีวัฒนธรรม พร้อมทั้งน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล 
“ทุติยภูมิ” และน าข้อมูลที่รวบรวมได้ กลับคือไปยังกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือ  
 1.7 สรุปวิถีวัฒนธรรมตู่-ซู่ กลุ่มชาติพันธ์ุม้ง จังหวัดตาก   
 ข้ันตอนที่ 2  การอธิบายการพัฒนา “คน” บนฐานฐานวิถีวัฒนธรรมตู่-ซู้ กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จังหวัดตาก    
 2.1 น าผลการศึกษาในข้ันตอนที่ 1 คือ ศึกษาวิถีวัฒนธรรมตู่-ซู้ ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของระบบ 
ผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ น ามาอธิบายหาความสัมพันธ์กับแนวคิดการพัฒนา “คน” ด้านจิตใจ (นามธรรม) 
ในลักษณะโครงสร้างของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
 2.2 ใช้เทคนิคการอธิบาย (วิเคราะห์) ด้านเน้ือหา กล่าวคือ พิจารณาหาค่าความเกี่ยวโยงของปรากฏการณ์ต่างๆ  หา
ค่าค าอธิบาย และสร้างข้อสรุป เพ่ือให้เห็นภาพของการพัฒนา “คน” ด้านจิตใจ (เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง) บนฐานวิถี
วัฒนธรรมตู่-ซู้ (ระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ 
 2.3 น าผลการอธิบายการพัฒนา “คน” บนฐานฐานวิถีวัฒนธรรมตู่-ซู้ กลุ่มชาติพันธ์ุม้ง จังหวัดตาก เสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน (ข้อ 1.1.2) เพ่ือตรวจความถูกต้องของการศึกษาข้อมูลเชิงเน้ือหาของ  
 
สรุปผลการวิจัย   
 1. ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารและงานวิจัย พบว่าประวัติศาสตร์เส้นทางการเข้ามาของกลุ่มชาติพันธ์ุ
ม้ง พบว่า เริ่มจากบรรพชนครั้งเมื่อประมาณ 2,700 ปีก่อนคริสตกาล คนม้งอาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าเหลือง (Hwang He 
river) และแม่น้ าเชียงเจียง (Yangtze river) และในระหว่าง 220 ปีก่อนคริสตกาลถึง 220 ปีหลังคริสตกาล และอาศัยอยู่ที่
อ าเภอ “ล าธารห้าสาย” (Five Streams district) ซึ่งอยู่ติดกับทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน (Hunan) ด้านทิศตะวันออก
ของมณฑลกุ้ยโจว (Guizhou) คนม้งเคยต่อต้านการขยายตัวของพวก “เฮีน” (Hia) เป็นพวกจีนโบราณอย่างทรหด ในที่สุดได้
พ่ายแพ้ และถูกบังคับให้ยอมรับวัฒนธรรมของผู้ชนะ (จีน) และเมื่อประมาณปี 1644-1911 ซึ่งตรงกับราชวงศ์แมนจู 
(Manchus) อันเป็นราชวงศ์สุดท้ายของจีนที่ได้ใช้นโยบายกดข่ี ท าให้เกิดการต่อสู้และขัดขืนประกอบกับแรงกดดันจากจ านวน
ประชากรที่ได้เพ่ิมมากข้ึน และช่วงศตวรรษที่ 19  ท าให้คนม้งจ านวนมากอพยพเขาเข้ามาบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทาง
เหนือของประเทศเวียดนาม ลาว ไทย และพม่า (ยศ สันตสมบัติ และคณะผู้วิจัย, 2547 หน้า 37-38) ตรงกับปลายรัชกาลที่ 5 
(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “20 กันยายน 2411–23 ตุลาคม 2453) บริเวณ
แคว้นบ่อแก้ว ประเทศลาว เข้าประเทศไทยช่องทางของจังหวัดน่าน เข้ามาหาพ้ืนที่ท ากินบริเวณขุนสถาน เขตอุทยานแห่งชาติ
ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดแพร่ และมีอพยพต่อเน่ืองมาที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามล าดับ เมื่อประมาณ พ.ศ. 
2480-2486 ได้เดินทางมาอยู่ที่ดอยมูเซอ บ้านโละโคะ บ้านอุ้มเปี๊ยม บ้านแม่กองใหญ่ ต าบลแม่ละม้ง อ าเภออุ้มผาง จังหวัด
ตาก และครั้งสุดท้าย ในปี พ.ศ. 2516 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทย พรรคคอมมิวนิสต์ได้เข้ามาในพ้ืนที่แม่
กองใหญ่ ท าให้คนม้งกลุ่มดังกล่าวต้องอพยพหนีภัยคอมมิวนิสต์เข้ามาอาศัยอยู่ที่บ้านเจดีย์โคะ ต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก (สุขเกษม ขุนทอง, 2561 หน้า 78-82)  
 ส าหรับ ด้านความเชื่อ พบว่าคนม้งมีความเชื่อในเรื่องของผีบรรพชน มีการจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน โดย
ใช้อ านาจเหนือธรรมชาติมาเป็นกุศโลบาย เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของปัจจัย 4 ตลอดรวมถึงการปกป้องคุ้มครองดูแลคนใน
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ครอบครัวให้ปลอดภัยจากภัยตรายที่เกิดจากการกระท าของอ านาจที่มองไม่เห็น และในประเด็นน้ีจะกล่าวเก่ียวกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ
ทีอ่าศัยอยู่ภายในบ้าน จ านวน 5 ตน (สุขเกษม ขุนทอง, 2561 หน้า 85-87) ดังน้ี    
  1.1 ผีสือกลั้ง (xwm kab) จะสิงสถิตอยู่บริเวณฝาบ้าน ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับประตูทางออก (หลัก) สัญลักษณ์ที่
ใช้เป็นกระดาษเงินหรือกระดาษทองสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดไม่เกิน 12 น้ิว จะมีขนไก่ติดอยู่บนกระดาษ (ขนไก่ตรงบริเวณคอ “ไก่
ตัวผู้”) เป็นตัวแทนวิญญาณบรรพบุรุษที่ถูกเชิญมาประจ าบ้าน ท าหน้าท่ีช่วยปกปักรักษาสมาชิกในครัวเรือนให้มีความสุข อยู่ดี 
กินดี และช่วยดลบันดาลให้ ทรัพย์สินต่างๆ  เข้ามาในบ้าน และท าการเซ่นไหว้เป็นประจ าทุกปี 
   1.2 ผีเสากลางบ้าน (ncij daab) เปรียบเสมือน “เสาเอกของบ้าน” โดยเชื่อว่าเป็นตัวแทนของความมั่นคงของ
สมาชิกในครัวเรือน มีการบูชาด้วยกระดาษขาวเจาะรู  ซึ่งจะต้องเปลี่ยนทุกปี เปรียบเสมือนการให้เงินให้ทอง เป็นสัญลักษณ์
ของการสืบสายตระกูลแซ่ (กรณีที่ “รก” ของเด็กผู้ชายจะต้องน ามาฝังไว้ที่เสากลางบ้าน) แสดงสถานภาพทางสังคม คือ “ชาย
เป็นใหญ”่  
   1.3 ผีประตูหน้าบ้าน (khov rooj tas) จะสิงสถิตอยู่ที่บานประตูหลักของบ้านเท่าน้ัน เพ่ือคอยคุ้มครองดูแลมิ
ให้สิ่งไม่ดีจากภายนอก เข้ามาภายในบ้านได้ และช่วยป้องกันเงินทองไหลออกจากบ้าน นอกจากน้ีแล้วการประกอบพิธีกรรม
ใดๆ  ต้องกราบไหว้ขออนุญาตผีประตูหน้าบ้านก่อน จึงจะเริ่มพิธีกรรมอื่นๆ  ภายในบ้านได้  
   1.4 ผีเตาไฟเล็ก (dab ghov cub) จะอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนดิน ซึ่งเป็นที่ต้ังเตาไฟ เมื่อเดินเข้าทางประตูหน้าบ้าน
จะอยู่ทางขวามือ เป็นสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร เลี้ยงคนในครอบครัว หรือกล่าวอีกในหน่ึง คือ เป็นสัญลักษณ์แห่งความ
อุดมสมบูรณ์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ป่วย หัวหน้าครอบครัวจะต้องดูแลรักษา และท าความสะอาดอยู่เสมอ  
   1.5 ผีเตาไฟใหญ่ (dab ghov txug) จะอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนดินเป็นที่ต้ังของเตาไฟขนาดใหญ่ ส าหรับประกอบ
อาหารเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ หมู และไก่ เป็นสัญลักษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์ในสัตว์เลี้ยง เช่นเดียวกันถ้าเจ้าของบ้านดูแลท าความ
สะอาดอยู่เสมอ ก็จะมีสัตว์เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และใช้ประกอบพิธีกรรมมิให้ขาดแคลน  
 และที่มาของการประกอบพิธีกรรมตู่-ซู้ ซึ่งเป็นมรดกวิถีวัฒนธรรม โดยมีเรื่องเล่าจากบรรพชนจากรุ่นสู่รุ่น กล่าวไว้
ว่า “กาลครั้งหน่ึงโลกได้ประสบภัยธรรมชาติ เน่ืองจากอากาศร้อนจัดมาก โดยมีแสงแดดแผดเผาสรรพสิ่งต่างๆ  ในโลกวินาศ
หมด สิ่งมีชีวิต ซึ่งได้แก่ ต้นไม้และสัตว์ต่างๆ  พากันทยอยล้มตาย เพราะทนความร้อนไม่ได้ ภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนครั้งน้ี เป็น
เพราะเทพเจ้าผู้สร้างโลก (เหย่อเซ้า : nyawy saub) ซึ่งพระองค์ได้สร้างพระอาทิตย์ข้ึนมา 7 ดวง (บางสายสกุลแซ่เล่าว่ามีพระ
อาทิตย์ 9 ดวง) ภัยครั้งน้ีท าให้เหลือต้นไม้รอดอยู่ต้นหน่ึง คนม้ง เรียกว่า “ต้นหย่าง” (ncaag) (เป็นต้นไม้ยืนต้นสูงปานกลาง 
ประเภทไม้พุ่มยืนต้น (Shrub) ลักษณะใบทรงเรียวกว้างเล็กน้อย ไม่ยาว กิ่งใบมีลักษณะเป็นปุยขนทั่วไปและมีหนาม เป็นไม้ป่า
ข้ึนเองตามแหล่งชื่นใกล้น้ า คาดคะเนนเบื้องต้นว่า เป็นพืชอยู่ในตระกูล Aralia Chinensis ลักษณะทั่วไปจะเหมือนกับต้นทอง
หลวง ซึ่งเป็นชื่อท้องถ่ินทางภาคเหนือ เป็นพืชอยู่ในวงค์ ARALLACECE และต้นหย่างมี 2 ชนิด คือ ต้นหย่างแดงและต้นหย่าง
เขียว ซึ่งคนม้งน าต้นหยางแดงมาประกอบพิธีกรรม : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่งคง
ของมนุษย์, 2555 หน้า 62-63) และที่ต้นหย่างจะมี “ผีซู้” (xub) เข้ามาอาศัยร่มเงาอยู่ด้วย ผีซู้เป็นผีที่มีอิทธิฤทธ์ิร้ายแรง 
สามารถดลบันดาลให้เกิดเพศภัยต่างๆ  ในลักษณะที่ท าให้เลือดไหลออกมา และรวมถึงภัยอันตรายที่เกิดจากการท าไร่ โดยมี
เรื่องเล่าต่อเน่ืองเกี่ยวกับความเชื่อไว้ว่า “ครั้งหน่ึงบรรพชนของคนม้ง ออกท าไร่แบบฟันโค่นต้นไม้ใหญ่ เพ่ือต้องการเปิดหน้า
ดินส าหรับท าการเพาะปลูกพืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด และถ่ัวเหลือง ฯลฯ และเป็นเหตุให้ต้นไม้ล้มลงมาทับร่างบรรพชนถึงแก่
ชีวิต ลักษณะดังกล่าว เชื่อว่าเป็นการกระท าของ “ผีซู้” (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่ง
คงของมนุษย์, 2555 หน้า 54) ดังน้ัน คนม้งจึงต้องประกอบพิธีกรรม โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว เชื่อมต่อถึงกลุ่มเครือญาติ
ที่มีสายสกุลแซ่เดียวกัน ซึ่งที่อาศัยอยู่ภายชุมชนและหรือบริเวณใกล้เคียงกัน ต้องออกมารวมกลุ่มกันเพ่ือประกอบพิธีกรรมตาม
ความเชื่อแบบด้ังเดิม 
 2. ผลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตข้ันตอนการประกอบพิธีกรรมตู่-ซู้ (ข้อมูลปฐมภูมิ) จะเก็บจากภาคสนามใน
ขณะที่กลุ่มชาติพันธ์ุม้งท าการประกอบพิธีกรรม วิถีวัฒนธรรมตู่-ซู้ (tus xub) กลุ่มชาติพันธ์ุม้ง จังหวัดตาก พบว่า การ
ประกอบพิธีกรรมจะเริ่มจากจุดเล็กๆ ของสายสกุลแซ่ก่อน น้ันคือ สถาบันครอบครัว มีหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้น าในการ
ประกอบพิธีกรรม ต้องท าต่อหน้าหิ้ง “ผีสือกลั้ง” ส าหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธี ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือทาง
การเกษตร เช่น ขวาน มีด จอบ เสียม อาวุธ (หน้าไม้ : ธนู) และต้นเต๋า (taub) (ต้นเต๋า เป็นหญ้าพงหรือหญ้าเลา อยู่ในวงค์ 
GRAMINEAE มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Saccharum Spontaneum Linn : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรงการ
พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์, 2555 หน้า 55) คนม้งเชื่อในอ านาจของต้นเต๋าว่า “ถ้าระหว่างที่ก าลังปลูกข้าวอยู่ในไร่ 



 
 

313 
  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

แล้วเกิดถูกของมีคม (มีด) บาดมีเลือนไหลออกมา ก็จะรีบหาใบเต๋ามาเช็ดเลือดทันที ซึ่งหมายถึงได้ใช้เต๋าไล่ผีซู้ให้ออกไปก่อน
ในเบื้องต้น” จากน้ันจึงใส่ยาเพ่ือรักษาบาดแผล และคนม้งจะน าต้นเต๋า 3 ต้น มามัดรวมกับฝ้ายสีแดงขาว (บรรพชนเป็นผู้
ก าหนด) และในความหมายของฝ้ายสีแดง หมายถึง “ร้อน” เป็นการย่ัวยุให้ “ผีซู้” ใจร้อน ร้อนรุ่ม เจ็บแค้น และโกรธแค้น 
เปรียบเสมือนแสงของพระอาทิตย์ทั้ง 7 ดวง ส่วนฝ้ายสีขาว หมายถึง ความเย็น เป็นสิ่งเตือนใจให้สมาชิกที่เข้าร่วมในพิธี ต้องมี
จิตใจเป็นหน่ึงเดียว (มัดใจ) คือ ความสงบน่ิง (ใจเย็น) และรวมถึงเศษผ้าของสมาชิกในครอบครัวด้วย (เป็นของสมาชิกที่ไม่
สามารถมาร่วมประกอบพิธีกรรมอันเน่ืองจากอยู่ไกล) มีการก่อกองไฟ 1 กอง บริเวณประตูหน้าบ้าน (ผีประตูหน้าบ้าน) 
จากน้ันหัวหน้าครอบครัวจะท าการปัดเป่าสิ่งไม่ดีงามภายในบ้านออกไปให้หมดด้วยต้นเต๋า เมื่อเสร็จแล้วจะน าน้ ามาดับกองไฟ 
(อยู่บริเวณผีประตูหน้าบ้าน) เป็นการเสร็จสิ้นข้ันตอนพิธีกรรมในระดับครอบครัว 
 ในประเด็นน้ีจากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า เมื่อเสร็จสิ้นข้ันตอนในระดับครัวเรือนแล้วทุกคนจะมา
รวมตัวกันประกอบพิธีกรรม ณ บ้านของผู้น าสายสกุลแซ่ม้า ต่อหน้าหิ้ง “ผีสือกลั้ง” โดยสมาชิกที่เข้าร่วมจะแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่มใหญ่ ดังน้ี กลุ่มแรก คือ ผู้น าการประกอบพิธีกรรม (“ฉี-ยี”) คุณสมบัติของน าในการประกอบพิธีกรรม คือ ต้องมีความรู้ 
(ผ่านการฝึกฝน) มีจิตใจที่เข้มแข็ง และสิ่งส าคัญต้องนับถือผีบรรพชน “ต้ัว ตู่กลั๊ง” (tuaj tus klaab) และจากการสังเกต การ
แต่งกายของ “ฉี-ยี” พบว่า จะแต่งกายด้วยชุดประจ าเผ่าม้ง แบบด้ังเดิม สวมหมวกที่ปิดทับด้วยผ้าผืนสีแดง กลุ่มที่สอง คือ 
ผู้ช่วย “ฉี-ยี” มี 1 คน จะถือหน้าไม้ (บรรพชนเป็นผู้ก าหนด) และกลุ่มสุดท้าย คือ สมาชิกสายสกุลแซ่ม้าทุกคนที่เข้าร่วม
ประกอบพิธีกรรม 
 จากการสังเกตสิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม จะมีข้าวโพด 2 กระบุง เครื่องมือท าการเกษตร และอาวุธ
สมัยใหม่ (ปืนลูกซอง) และมีไก่ 1 ตัว มัดติดอยู่ทางด้านขวาของ ฉี-ยี (และจากการสัมภาษณ์ พบว่า ไก่ คือ ตัวแทน “ฉี-ยี” 
เพ่ือป้องกันมิให้มาร “ผีซู้” มองเห็น) และสิ่งที่ขาดมิได้ คือ ต้นเต๋าท่ีมัดรวมกันเป็นก าใหญ่ (ของแต่และครัวเรือนน ามารวมกัน) 
ผูกติดกับต้นหย่าง (เป็นตัวแทนของ “ผีซู้” ถ้าไม่มีต้นหย่าง “ผีชู้” จะไม่ลงมา) ซึ่งมีขนานเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นประมาณ 
3-5 น้ิว วางอยู่ระหว่างกระบุงที่ใส่ข้าวโพด คือ จะใส่ทั้งฟัก (จากการสังเกต) และในประเด็นอุปกรณ์สิ่งของที่ใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมน้ัน “ฉี-ยี” จะใช้เป็นข้ออ้างกับ “ผีซู้” จากค ากล่าวที่ว่า 
 “เราไม่มีเจตนาจะมาท าร้ายผีซู้ แต่เราถูกพ่ีน้องเราเขาไหว้วานเรามา และสิ่งของที่ผีซู้เห็นอยู่ตรงหน้าเรา คือ 
ค่าตอบแทน” 
 จากการสังเกต พบว่า “ฉี-ยี” จะเริ่มประกอบพิธีกรรม โดยน าเมล็ดข้าวโพดและเมล็ดถ่ัวเหลือง ใส่ในถาดซึ่งสาร
ด้วยไม้ไผ่ (กระจาด) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร และท าการสวดมนต์ (ภาษาม้ง) พร้อมกับร่อนหรือแกว่ง
กระจาดไปมาพร้อมกับกล่าวว่า 
 “ขอให้สิ่งไม่ดี ไม่งาม และไม่เป็นมงคล จงออกไปจากบ้านหลังน้ี และน าสิ่งที่ดี ที่งาม และสิ่งที่เป็นมงคลกลับเข้า
มาอยู่ในบ้านหลังน้ี” 
 จากการสัมภาษณ์และการสังเกต พบว่า ผู้ช่วย “ฉี-ยี” จะน่ังถือหน้าไม้อยู่ทางขวามือ เพ่ือป้องกัน “ผีซู้” จะเข้ามา
ท าร้าย “ฉี-ยี” ขณะก าลังประกอบพิธีกรรม และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมภายในบ้าน “ฉี-ยี” จะน าเมล็ดข้าวโพดและเมล็ดถ่ัว
เหลืองก าไว้ในมือ แล้วน ามาโปรยตามบริเวณบ้านเพ่ือเป็นการขับไล่สิ่งไม่ดี ไม่งาม และไม่เป็นมงคลให้ออกจากบ้าน จากน้ัน 
“ฉี-ยี” จะแบกต้นหย่าง ซึ่งมัดด้วยต้นเต๋าเดินออกมาสู่ลานพิธีหน้าบ้าน พร้อมกับเรียกสมาชิกที่มีแซ่สกุลเดียวกันเข้ามาน่ังอยู่
ในพิธีที่ล้อมรอบด้ายฝ้ายสีแดงขาวจากค ากล่าวที่ว่า 
 “ทุกคนที่มีสายสกุลแซ่ม้า ท่ีอยู่ในบริเวณที่แห่งน้ี จงเข้ามาอยู่ภายในฝ้ายสีแดงขาวที่ล้อมล้อมอยู่ตรงน้ี” 
จากน้ันได้มอบ “ฉี-ยี” หมายให้ผู้ช่วย ยืนถือธนูอยู่ทางด้านซ้ายของพิธี ในท่าเตรียมพร้อมที่จะยิงหน้าไม้ และ “ฉี-ยี” จะถือ
ดาบเดินวนทวนเข็มนาฬิกา มีการสวดเป็นภาษาม้ง จ านวน 4 รอบ จากค ากล่าวที่ว่า 
 “ผีซู ้คืออะไร ผีซู ้คือผีสีแดง ผีซู ้อยู่ไหน อยู่ในมุมมืดแห่งใดของโลก อยู่ในถ้ า อยู่ใต้ดิน อยู่บนท้องฟ้า อยู่บริเวณ
รอบๆ บ้าน อยู่บริเวณที่ไร่ที่นา เรา “ฉี-ยี” ขอเชิญ ผีซู ้ให้ออกมาอยู่ที่ต้นหย่างต้นน้ี” 
 จากการสังเกตขณะประกอบพิธีกรรมพบว่า “ฉี-ยี” จะเดินไปรอบๆ วงกลมของพิธีกรรม ซึ่งมีพ่ีน้องสายสกุลแซ่ม้า 
และในทุกๆ รอบ “ฉี-ยี” จะมาหยุดตรงโต๊ะที่วางของเซ่นไหว้ พร้อมกับยกแก้วเหล้าด่ืม (รอบละหน่ึงแก้ว) มีการกล่าวถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องมาประกอบพิธี “ตู่-ซู้” จากค ากล่าวที่ว่า 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 “เมื่อสมัยก่อนน้ัน บรรพชนของเราได้ตัดต้นไม้ใหญ่ และต้นไม้ล้มทับร่างบรรพชนตาย เป็นเพราะ ผีซู ้ที่ท าให้เกิด
เหตุครั้งน้ัน บรรพชนของเราโกรธและไม่พอใจเป็นอย่างย่ิง ดังน้ัน เราจึงต้องเชิญ ผีซู้ ออกมาพูดจากันเพ่ือที่จะได้แก้ไข
เหตุการณ์ในอดีต มิให้เกิดเหตุเช่นน้ีไปเรื่อยๆ  เราขอเชิญ ผีซู ้ออกมาอยู่ที่ต้นหย่าง ณ ท่ีน้ี” 

 จากการสังเกตพบว่า “ฉี-ยี” จะเดินวนรอบสมาชิกที่อยู่ภายในวงรอบของด้ายฝ้ายสีแดงขาว และจะพูดเป็น
ภาษาม้ง จากค ากล่าวที่ว่า 

 “ผีซู ้คอือะไร ผีซู ้คือผีสีแดง ผีซู ้อยู่ไหน อยู่ในมุมมืดแห่งใดของโลก อยู่ในถ้ า อยู่ใต้ดิน อยู่บนท้องฟ้า อยู่บริเวณ
รอบๆ บ้าน อยู่บริเวณที่ไร่ที่นา เรา “ฉี-ยี” ขอเชิญ ผีซู ้ให้ออกมาอยู่ที่ต้นหย่างต้นน้ี” 

 จากการสังเกตพบว่า “ฉี-ยี” จะด่ืมเหล้าและเป่าเหล้าออกจากปาก ท่าทางการพูดเริ่มมีอาการรุ่นแรง (กระด้าง) 
และแข็งกร้าวมากข้ึนตามล าดับ การเชิญ “ผีซู้” ออกมาในรอบสุดท้ายเป็นลักษณะของการท้าทาย สมาชิกที่น่ังอยู่จะน่ิง (เด็ก
เล็กจะน่ังตักผู้ใหญ่) จากน้ัน “ฉี-ยี” จะถือดาบข้ึนมา ย่ืนไปเกี่ยวดึงฝ้ายสีแดงขาวที่ล้อมตัวสมาชิกออกมาผูกไว้ที่ต้นหย่าง มีการ
พูดในลักษณะย่ัวยุ ท้าทายอีกครั้งหน่ึงเพ่ือท าให้ “ผีซู้” โกรธและอยากท่ีจะต่อสู้ การตอบโต้ของ “ผีซู้” จะออกมาด้วยอารมณ์
ที่โกรธ และจะเข้ามาหลบความร้อนของแสงแดดอยู่ที่ร่มเงาของต้นหย่าง 

 ในประเด็นน้ี “ฉี-ยี” ยกดาบข้ึนมาฟันต้นเต๋าท่ีผูกติดกับต้นหย่าง โดยฟันให้ขาด เพ่ือแสดงว่า “ผีซู้” ได้ถูกท าลาย 
(จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมพบว่า ถ้ากรณีที่ “ฉี-ยี” ฟันต้นเต๋าไม่ขาดจะเป็นสิ่งบอกเหตุและหรือเตือนภัยต่างๆ ที่เกิดจากการ
กระท าของ “ผีซู้”) ขณะเดียวกันน้ันผู้ช่วย “ฉี-ยี” จะยิงหน้าไม้สวนมาทางทิศที่ต้นหย่างทันที เพ่ือเป็นการสกัด “ผีซู้” มิให้หนี
ได้ 

 ข้ันตอนสุดท้ายของพิธีกรรม จากการสังเกต พบว่า “ฉี-ยี” และผู้ช่วยจะยืนอยู่ตรงหน้าต้นหย่าง พร้อมทั้งชูดาบ
และหน้าไม้ “ชี้ข้ึนฟ้า” ในลักษณะปลายดาบและปลายหน้าไม้หันเข้าหากันเป็นซุ้ม สมาชิกสายสกุลแซ่ ม้าทุกคนที่เข้าร่วม
ประกอบพิธีกรรมจะเดินข้ามต้นเต๋าซึ่งตกอยู่ที่พ้ืนเพ่ือเดินรอดซุ้มออกมา แสดงให้เห็นถึงการฟันฝาอุปสรรค์ร่วมกันของสาย
สกุลแซ่ (ม้า) เป็นการเสร็จสิ้นการประกอบพิธีกรรม และทุกคนจะแยกย้ายกันไปรับประทานอาหาร มีการแบ่งเป็นกลุ่มของ
ผู้ชายและผู้หญิง เป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน เป็นการแสดงออกถึงเฉลิมฉลองที่ทุกคนได้ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรค์ 
สรุปเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์จากบรรพชนจากรุ่นสู่รุ่น เป็นที่มาของการประกอบพิธีกรรม บนความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้า
ผู้สร้างโลก (เหย่อเซ้า) ซึ่งบรรพชนม้งได้สร้างข้ึนมาครั้งในอดีต ส่งผลต่อคนม้งรุ่นปัจจุบันได้น ามาผลิตซ้ า เพ่ือการถักทอสาย
สัมพันธ์ของสายสกุลแซ่ (ม้า) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน เพ่ือลดช่องว่างความห่างของคนม้งที่มีสายสกุลแซ่เดียวกันให้
เป็นหน่ึง กล่าวคือ คนม้งเกิดความเชื่อมั่น และเกิดความไว้เน้ือเชื่อใจซึ่งกันและกัน จนกลายเป็ นทุนทางสังคมที่มีโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมขนาดใหญ่ เป็นการขับเคลื่อนให้เกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีของกลุ่มเครือญาติ ที่คนม้งทุกคนจะต้อง
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ ดังน้ี 
 ระบบผลิต พบว่า คนม้งได้ผลิต “ชุดความรู้ที่เกิดจากบรรพชน” น ามาสร้างเป็นทุนทางสังคม (Social Capital) 
เป็นการตอกย้ าถึงสายสัมพันธ์ (ไว้เน้ือเชื่อใจ) ของความเป็นคนม้งที่มีผีบรรพชนร่วมกัน เป็นการมัดสายใยของสายสกุลแซ่
เดียวกัน ให้เกิดความสมานฉันท์ และยังเป็นทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ที่ถูกสร้างข้ึนบนภาพมายาแห่งความ
ศักด์ิสิทธ์ิของพิธีกรรม มีการผลิตซ้ าและส่งมอบทอดมรดกวิถีวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของการท าให้เห็น
และการแสดงให้ดู เป็นการตอกย้ าว่า “คนม้งที่มีสายสกุลแซ่เดียวกัน คือ พ่ีน้องกัน”   
  ระบบคุณค่า พบว่า ความเชื่อแบบด้ังเดิมในเทพเจ้าผู้สร้างโลก คือ กระบวนการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะของความมี
ตัวตนบนพ้ืนที่ ที่ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมของการอยู่ร่วมกัน มีการจัดความสัมพันธ์ทางสังคมที่ยึดโยงคนในสายสกุลแซ่ให้
เกิดความมั่นคงทางด้านจิตใจ ผ่านกิจกรรมและหรือการประกอบพิธีกรรมที่บรรพชนเป็นผู้ก าหนด  
 ระบบความสัมพันธ์ พบว่า ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของสมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมประกอบพิธีกรรม เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคน โดยใช้อ านาจเหนือธรรมชาติมาเป็นกลไกล ผ่านเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่เกิดจากบรรพชน เชื่อมโยงจิต
วิญญาณให้คนม้งที่มีสายสกุลแซ่เดียว “มีความเป็นหน่ึงเดียว” เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพลังทางสังคม (Social Force) ที่มี
ขนาดใหญ่ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
 ในประเด็นน้ี ผู้วิจัยมองว่า เป็นการยากที่จะแยกวิถีวัฒนธรรมตู่-ซู่ ออกเป็นระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบ
ความสัมพันธ์ออกจากกันได้ เน่ืองจากท้ังสามระบบมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน และเป็นการอธิบายถึงความมีตัวตน
ของคนม้ง “ที่มีผีบรรพชนร่วมกัน”  
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  3. ผลการอธิบายการพัฒนา “คน” บนฐานวิถีวัฒนธรรมตู่-ซู้ พบว่า บทสรุปของการอยู่ร่วมกันของคนม้ง จะ
ปรากฏออกมาในรูปของ “ทุนทางสังคม” มีการจัดระเบียบทางสังคม โดยระบบอาวุโส กล่าวคือ ชายเป็นใหญ่ (ครัวเรือน) และ
ที่มาของการประกอบพิธีกรรม กล่าวคือ บรรพชนได้น าเรื่องเล่าแบบ “มุขปาฐะ” มาก าหนดเป็น “วิถีปฏิบัติ” ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดความสัมพันธ์ของคนม้งที่มีสายสกุลแซ่เดียวกัน มีการร้อยเรียงเรื่องเล่าที่กล่าวถึงเทพเจ้าผู้สร้างโลก ที่ดลบัลดาลให้มี
อาหาร มีน้ า มีสัตว์ไว้บริโภค และมีเหลือไว้ส าหรับการเซ่นไหว้ผีบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว ผนวกกับผีซู้ (ภยันตราย) ส่งผลต่อ
การประกอบพิธีกรรม เพ่ือสร้างความสามัคคีให้กับคนม้ง เป็นกระบวนการการพัฒนา “คน” ทางด้านจิตใจ (นามธรรม) ซึ่ง
ปรากฏออกมาในลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี    

 3.1 ด้านเศรษฐกิจ พบว่า คนม้งน าอาหาร (เหล้า ข้าว หมู ไก่ และผักต่างๆ) มาเข้าร่วมประกอบพิธีกรรม (ปรุง
อาหารหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรม) และมีการน าเอาเครื่องมือทางการเกษตร เช่น มีด จอบ และเสียม ฯลฯ ตลอดร่วมถึงเม็ด
พันธ์ุพืชต่างๆ (ข้าว ข้าวโพด และถ่ัว) ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบผลิต ที่ต้องพ่ึงพิงอยู่กับธรรมชาติ (ฤดูกาล) เป็นส่วนหน่ึงของการ
สร้างจิตส านึกในการเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ า  และป่า) ด้วยความเคารพ อ่อนน้อม รู้คุณค่า มีการ
แบ่งปันส่วนเกินให้กับกลุ่มสมาชิกที่มีสายสกุลแซ่เดียวกัน จะปรากฏออกมาในรูปของการช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันฉันท์
เครือญาติ   

 3.2 ด้านสังคม พบว่า สมาชิกสายสกุลแซ่ที่เข้าร่วมในการประกอบพิธีกรรม คือ กระบวนการ บริหารจัดการ
กลุ่มชาติพันธ์ุม้ง (ทรัพยากรมนุษย์) ให้เป็นหน่ึงเดียว มีเปิดพ้ืนที่ทางสังคม (การเฉลิมฉลอง) ให้กับคนม้งรุ่นปัจจุบันได้มีที่ยืน  
และสิ่งส าคัญ คือ เพ่ือประกาศว่าให้คนม้งรู้ว่า “เรามีผีบรรพชนอยู่ที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่” และที่กล่าวมา คือ กระบวนการ
สร้าง “พลังแห่งความสามัคคี” ซึ่งเป็นพลังส าคัญส าหรับการขับเคลื่อนสังคม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข (จิตใจดีงาม) 

 3.3 ด้านการเมือง พบว่า กลุ่มชาติพันธ์ุม้งเคารพต่อระบบอาวุโส และหรือผู้น าในสายสกุลแซ่ ในประเด็นของ
การประกอบพิธีกรรม เป็นการแสดงออกถึงการเข้ามามีส่วนร่วม (การรวมตัว) มีการบ่งบอกถึงต าแหน่ง (ผู้น าและผู้ตาม) 
พร้อมกับการเข้ามาท าหน้าท่ีของสมาชิกสายสกุลแซ่ทุกคน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น (ด้านจิต) ส าหรับการอยู่ร่วมกันฉันพ่ีน้อง มี
การส่งเสริม สนับสนุน รักษาไว้ซึ่งแบบแผนแบบด้ังเดิมให้คงอยู่ และในประเด็นที่ “ฉี-ยี” ได้เข้ามาท าหน้าท่ีเป็นการสื่อกลาง 
(เจรจา) ระหว่างสมาชิกที่เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมกับอ านาจเหนือธรรมชาติ (ผีซู้) คือ กระบวนการตอกย้ าถึงความมั่นคง
ทางด้านจิตใจว่า “สมาชิกทุกคนจะปลอดภัยจากภยันตราย”   

สรุป การประกอบพิธีกรรมพบว่า มีความเกี่ยงโยงถึงระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบสังคม เป็นทุนทางสังคม 
(Social Capital) ที่แสดงถึงเครือข่ายการสนับสนุนซึ่งกันและกันทางสังคม (Social Support) ขณะเกิดวิกฤติทางธรรมชาติ 
(คนตาย สัตว์ตาย ขาดความอุดมสมบูรณ์ในพืชพันธ์ุ) ส่งผลร้ายต่อระบบเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน และชุมชน  ดังน้ัน ผู้น าในรุ่น
ปัจจุบันจึงต้องผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม เพ่ือการกลับคืนสู่สภาวะปกติทางด้านจิตใจ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์สังคมของสายสกุล
แซ่ ท่ีคนม้งทุกคนต้องออกมาแสดงบทบาท (การมีส่วนร่วม) และหน้าท่ี (การเมือง) โดยผู้น าในสายสกุลแซ่ จะต้องออกมาแสดง
ความรับผิดชอบ (ประกอบพิธีกรรม) เป็นการรักษาไว้ซึ่งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มาอธิบายถึงความส าคัญของ “การ
ประกอบพิธีกรรม” อันเป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้คนม้งมีคุณภาพ และคุณธรรม  
 1. คนที่มีคุณภาพ พบว่า คนม้งมีความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมมนุษย์ ผ่านบรรพชนในแต่ละรุ่น โดย
ใช้ภาษา (ม้ง) ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ ที่น ามาใช้ในการสื่อสาร เพ่ือน าสมาชิกเข้าร่วมในกิจกรรมที่ถูกก าหนดข้ึนโดยบรรพชน 
คือ กระบวนการพัฒนา “คน” ให้มีจิตใจเป็นหน่ึงเดียว  
 2. คนที่มีคุณธรรม พบว่า คนม้งทุกคนจะประพฤติตัวอยู่ในกรอบแห่ง “กฎเกณฑ์ทางสังคม” คือ การให้เกียรติ 
และการคารพต่อระบบอาวุโสของแต่ละสายสกุลแซ่ มีความขยันขันแข็ง มีจิตในที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูล      
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 1. การประกอบพิธีกรรมจะวางอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อในพระเจ้าผู้สร้างโลก (เหย่อเซ้า) คนม้งจะสร้างชุดความรู้ 
โดยการผูกเรื่องเล่าจากบรรพชน ที่ได้ประสบภัยอันตราย (อุบัติเหตุ) มาก่อน โดยการร้อยเรียงเข้ากับตัว “ผีซู้” ส่งผลต่อการ
ประกอบพิธีกรรม เพ่ือ การสร้างขวัญและก าลังใจ เป็นกระบวนการพัฒนาคนด้านจิตใจ  ซึ่งมีความสอดคล้องกับมิติทางสังคม
ส าหรับการอยู่ร่วมกัน และสิ่งส าคัญ คือ การเปิดพ้ืนที่ทางสังคมให้กับกลุ่มชาติพันธ์ุของตนได้มีที่ยืน ส่งผลต่อพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันของมนุษย์ (ศิราพร ณ ถลาง, 2552 หน้า 366) ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนในสังคม และเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยม ที่
ได้รับการเรียนรู้มาและถ่ายทอดจากบรรพชนผ่านสัญลักษณ์ทาง ภาษา (อัตลักษณ์) ตลอดรวมถึงการเข้าร่วมในการประกอบ
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พิธีกรรมของสมาชิก (ชูศักด์ิ วิทยาภัค, 2561 หน้า 121) และพิธีกรรมยังมีความเป็นปัจเจกร่วมกัน มีกระบวนการสร้างและ
ผลิตซ้ าทางสัญลักษณ์ ที่ให้ความส าคัญกับผู้น าในมุมมองของการน าเสนอเน้ือสาส์น (Cognitive Aspect) และในมุมของพลัง
อารมณ์ (Emotive Aspect) เป็นภาษาสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายผ่านการปลุกเร้าอารมณ์ ในบรรยากาศอันศักด์ิสิทธ์ิของ
สมาชิก” (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,  2559 หน้า 52) และมีความ
สอดคล้องกับจิตวิทยาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ที่ได้ให้ความหมายว่า เป็นสิ่งที่ถูกผลิตและครอบง าโดยภาษา 
วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือเป็นสิ่งที่ตกอยู่ภายใต้ของพลังของสัญชาติญาณในจิตใต้ส านึก (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
คณะสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 2559 หน้า 49) 
 2. การพัฒนา “คน” บนฐานวิถีวัฒนธรรมตู่-ซู้ พบว่า คนม้งได้น าระบบผลิต คือ “ชุดความรู้ที่เกิดจากบรรพชน” 
น ามาสร้างเป็นทุนทางสังคม (Social Capital) ในรูปของการจัดการทางสังคม ที่ท าให้คนม้งทุกคนที่เข้าร่วมประกอบพิธีกรรม
มีจิตในที่ดีงามบนพ้ืนฐานของความเชื่อ ซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ด้านจิตใจในการอยู่ร่วมกันอย่างแน่นแฟ้น มีการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันมีความความไ ว้ เ น้ือ เชื่ อใจ และ เ พ่ือการอ ยู่ร่วมกันบน “บรรทัดฐานทางสังคม” (Social Norms) 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, หน้า 69) ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของการ
ประกอบพิธีกรรมในระดับครัวเรือน และต่อเน่ืองถึงชุมชน (กลุ่มเครือญาติสายสกุลแซ่) เป็นกระบวนการสร้างอ านาจแห่งความ
ศักด์ิสิทธ์ิ (ความเชื่อ) เพ่ือการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม (Cultural Reproduction) มีการถ่ายทอดค่านิยม อุดมการณ์ บนภาพ
มายาท่ีบรรพชนได้ก าหนดข้ึน ผ่านการยินยอมของสมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมประกอบพิธีกรรม และกลายเป็นสภาพที่ถูกครอบง า 
และการถูกครอบง าท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถถูกส่งกลับคืนไปยังผู้ครอบง าได้ เพราะความเข้าใจในสภาพการณ์และความสัมพันธ์ที่มี
ต่อสมาชิกทุกคน โดยผู้น าจะใช้ความรู้เป็นเครื่องมือ “ความรู้” จึงเป็นแบบของโครงสร้างความสัมพันธ์ในการครอบง า ที่ท าให้
ความสัมพันธ์ในการครอบง าปรากฏข้ึนอย่างเป็นธรรมชาติ โดยสมาชิกจะไม่รู้ตัวว่าก าลังถูกครอบง า (สุภางค์ จันทวานิช, 2559 
หน้า 240) พร้อมทั้งส่งมอบทอดมรดกวิถีวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของการท าให้เห็นและการแสดงให้ดู  
เป็นการตอกย้ าว่า “เรามีผีบรรพชนร่วมกัน” เกี่ยวข้องกับการการพัฒนา “คน” ด้านจิตใจ (นามธรรม) ที่ปรากฏออกมา
ทางด้านเศรษฐกิจ ที่ต้องพ่ึงพิงอยู่กับธรรมชาติ (ฤดูกาล) เป็นการตอกย้ าถึงการเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน 
น้ า และป่า) ด้วยความเคารพ อ่อนน้อม รู้คุณค่า เป็นระบบคุณค่าท่ีสร้างจิตส านึกในเรื่องของการแบ่งปันส่วนเกิน เป็นระบบ
ความสัมพันธ์ที่คนม้งทุกคนต้องออกมาดูแลซึ่งกันและกันฉันท์พ่ีน้อง อันเป็นลักษณะเด่นของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
ในอดีต และยังสามารถใช้เป็นพลังขับเคลื่อนชุมชนด าเนินไปสู่การพัฒนา “คน” ส าหรับการอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นระเบียบ 
มีความกลมเกลียวที่เรียกว่า “ความผูกพันทางสังคม” (Social Ties) (ชุติมา ชวาลคุณธรรม และสุดารัตน์ แซ่ม้า, 2562 หน้า 
25)   

“ความผูกพันทางสังคม” คือ หัวใจส าคัญส าหรับการพัฒนา “คน” ในกรอบของการบริหารจัดการตนเองทางสังคม 
เป็นบรรทัดฐานที่จะท าให้สังคมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากกิจกรรมต่างๆ  ได้ถูกด าเนินไปบนความสัมพันธ์ของ
สมาชิกที่เข้าร่วมในกิจกรรม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแบ่งบทบาทและหน้าที่ สิ่งเหล่าน้ีถือเป็น “ทุน” ที่จะเป็น
พ้ืนฐานในการสร้างความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ  และเป็นพลังในการขับเคลื่อนต่อการพัฒนา “คน” ด้านจิตใจในกรอบ
การเมือง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,  2559 หน้า 69-97) เป็นการ
ชี้ให้เห็นถึงสภาวะของความเป็นผู้น า (ตามธรรมชาติ) ที่จะต้องออกมาปกป้องสมาชิกของตนเอง  มีการจัดความสัมพันธ์เชิง
อ านาจของกลุ่มชาติพันธ์ุตนเอง  

และในประเด็นน้ีวิถีวัฒนธรรม คือ แนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ที่ภาครัฐจะต้องคืนอ านาจ คืนสิทธิอัน
ชอบธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความรู้สึก และอารมณ์ ซึ่งเป็น “วิถีความเชื่อแบบด้ังเดิม” อันจะท าให้ชุมชนมีเกิดความ
ภาคภูมิใจ ความศรัทธา และเกิดความเชื่อมั่นในวิธีคิด วิธีการ และวิธีท า บนฐานวิถีชีวิตของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับระบบ
คุณค่า ระบบผลิต และระบบความสัมพันธ์ อันเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา “คน” บนฐานของความเป็นพหุวัฒนธรรม เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นทางด้านจิตใจส าหรับการอยู่ร่วมกัน (สุขเกษม ขุนทอง, 2561 หน้า 62) ได้อย่างมีแบบแผนหรือวิถีปฏิบัติที่
ถูกหล่อหลอม ผ่านสื่อทางภาษา และสัญลักษณ์ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งโครงสร้างแห่งความสัมพันธ์ของคนที่บรรพชนได้สร้างข้ึนมา 
กล่าวคือ ชุมชนมีวิถีวัฒนธรรมที่หล่อหลอมความรู้สึก ความคิด และวิถีปฏิบัติของสมาชิกให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีแบบแผน 
กลมกลืน และสามัคคี (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ 2559 หน้า 11) และค าว่า “วัฒนธรรม” เป็นค าที่อธิบาย
ความหมายที่เข้าใจตรงกันในปัจจุบัน คือ การเพาะปลูก การเจริญเติบโต และหรือการงอกงาม อันเป็นคุณลักษณะเด่นที่น ามา
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ก าหนดแนวทาง “การพัฒนา” และเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาก็คือ การพัฒนา “คน” (ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ, 2551 หน้า 
328)   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   

 การพัฒนาชุมชนที่เกิดจากพ้ืนฐานวิถีวัฒนธรรม สามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงพัฒนา
สังคม ส านักนายกรัฐมนตรี และจัดท าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับจังหวัด เพ่ือก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือการ
พัฒนาพ้ืนที่บริเวณแนวชายแดน  

 1. การแก้ปัญหาการพัฒนาในระดับชาติ ซึ่งเป็นหน่ึงในภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคม ส านักนายกรัฐมนตรี ควร
ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ที่อาศัยความเข้มแข็งของวัฒนธรรม และใช้ทุนทางสังคมเข้ามาเป็นกลไกเชื่อมประสานกับการพัฒนา 
ตลอดรวมถึงและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

 2. การก าหนดยุทธศาสตร์ในจังหวัดตาก ในพ้ืนที่ชายแดน มีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธ์ุ ฉะน้ันผู้ที่จะ
ท าการศึกษาหรือวิจัยควรให้ความส าคัญในเรื่องของความแตกต่างในบริบททางวัฒนธรรม และค้นหา “ระบบคุณค่า” ที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่ พร้อมกับน ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนา  

 3. การก าหนดยุทธศาสตร์ในระดับอ าเภอ ควรมีการสร้างเครือข่ายของความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุ 
เดียวกัน ในเรื่องของการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

 1. การวิจัยครั้งต่อไปควรให้ความส าคัญในประเด็นชุดความรู้ที่มีลักษณะพ้ืนฐานด้ังเดิม สอดคล้องกับการท าวิจัย 
เรื่อง หลักสูตรท้องถ่ินบนฐาน “อัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง พ้ืนที่จังหวัดตาก  
 2. กลุ่มชาติพันธ์ุม้งมีชุดความรู้แบบด้ังเดิมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ สอดคล้องกับการท าวิจัย 
เรื่อง ธรรมาภิบาลบนฐานอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธ์ม้ง จังหวัดตาก  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาอย่างย่ิงอย่าง ในการตรวจสอบโครงสร้างด้านเน้ือหา ภาษา พร้อม
กับให้ค าแนะน า ปรึกษา ตลอดจนการตรวจสอบปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง ดังน้ี  
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์  ภักดีวงศ์ ภาควิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก   
 2) ดร.สุรศักด์ิ บุญเทียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   จังหวัด
ก าแพงเพชร    
 3) ดร.อดิเรก ฟ่ันเขียว ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนและวิจัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก    
 ขอขอบคุณ นางเนติกานต์ (หมี่) แซ่ม้า (ตัวแทนกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง) ผู้ช่วยนักวิจัยท าหน้าที่ “ล่าม” ตรวจสอบ
ความถูกต้องด้านเน้ือหา  
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ฉบับน้ี ขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่
คุณพระศรีรัตนตรัย บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ  
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนท าศูนย์การค้าชุมชนรูปแบบซื้อกลับบ้าน  
ในพ้ืนท่ีอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

THE FEASIBILITY STUDY OF INVESTMENT IN TAKE-AWAY COMMUNITY MALL  
AT SRIRACHA DISTRICT, CHONBURI 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ท าเลที่ต้ังที่เหมาะสมและรูปแบบทางด้านเทคนิค 2) ความเป็นไปได้ด้าน
ตลาด และ3) ความคุ้มค่าด้านการเงิน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้บริการเป้าหมายที่คาดว่าจะใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนที่
ต้องการศึกษา จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกต และเครื่องมือทางการเงินที่มีการ
ปรับมูลค่าเงินตามกาลเวลา ได้แก่ NPV IRR MIRR PI เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์เชิง
พรรณนาและเชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านการเงิน 

 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ควรลงทุนในพ้ืนที่ต าบลสุรศักด์ิ เน่ืองจากยังมีช่องว่างของเขตการค้าของผู้ประกอบการเดิม ใช้พ้ืนที่ประมาณ 

307.07 ตารางวา ออกแบบให้แต่ละร้านมีพ้ืนที่ 35 ตารางเมตรเท่ากัน รวม 21 ห้อง ซึ่งผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีระบุเป็นพ้ืนที่
สีชมพูสามารถจัดต้ังโครงการได้ โดยผู้ใช้บริการเป้าหมายหลักของโครงการ คือ ประชากรที่อาศัยหรือท างานในระยะรัศมี 3-5 
กิโลเมตรรอบที่ต้ังโครงการ และผู้ประกอบการเป้าหมายหลักของโครงการ ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้าที่มี
บริการแบบน่ังรับประทานภายในร้าน ที่ประสบปัญหาการเช่าพ้ืนที่อย่างไม่มีประสิทธิภาพ และเป็นร้านค้าที่ยังไม่เปิดบริการ
ในอ าเภอศรีราชา แต่มีเปิดบริการในจังหวัดชลบุรี  

 2. ผลทางการเงินพบว่า เมื่อก าหนดอายุโครงการ 21 ปี ท่ีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักร้อยละ 8.30 มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิเท่ากับ 10,458,687 บาท อัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ 12.52 อัตราผลตอบแทนที่ปรับค่าแล้วเท่ากับร้อยละ 
9.99 ดัชนีความสามารถในการท าก าไรเท่ากับ 1.37 เท่า ซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุน  

 3. เมื่อทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนพบว่าผลตอบแทนสามารถลดลงได้ เท่ากับร้อยละ 15.03 ต้นทุนในการ
ด าเนินงานและต้นทุนในการลงทุนสามารถเพ่ิมข้ึนได้เท่ากับร้อยละ 33.82, 37.08 ตามล าดับ โดยโครงการยังมีความคุ้มค่าใน
การลงทุน สรุปได้ว่าโครงการน้ีมีความเสี่ยงต ่า 
 
ค าส าคัญ: การศึกษาความเป็นไปได้; ศูนย์การค้าชุมชน;ซื้อกลับบ้าน 
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ABSTRACT 

 
 The study aimed to 1)  explore suitable locations and investigate technical models, 2)  examine 

the feasibility in the market, and 3)  examine financial value.  The primary source of data gained from the 
group discussion, results from questionnaire, and in- depth interviews.  The secondary data were obtained 
by collecting information from both public and private sectors. The qualitative data were analyzed using a 
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descriptive approach.  Results showed that the projects should invest in the Surasak Area.  Due to the gap 
in the trading area of the existing entrepreneurs, it occupies an area of approximately 307.07 square meters, 
with a total of 21 rooms, each with an area of 35 square meters located in the pink zone for community 
project according to Chonburi’s city plan. The target users of the project are the population living or working 
within a 3-5 kilometer radius around the project location. For the entrepreneurs, the project goal is for the 
restaurant operators in the community malls with sit-down services.   They face the problem of inefficient 
use of rental spaces, and some stores have not been open for service in Sriracha District, but some are 
open for service in Chonburi Province.  The financial results showed that the project life period with 21 
years was the average cost of capital at 8. 30 percent.  The net present value was 10,458,687 baht, the 
internal rate of return was 12. 52 percent, the modified internal rate of return was 9. 99 percent, and the 
profitability index was 1.37.  The analysis results showed that the investment was worthwhile.  Also, when 
testing the variance, the return was reduced by 15. 03 percent.  The operating costs and investment costs 
could increase by 33. 82 percent, 37. 08 percent, respectively.  The investment remains worthwhile. 
Therefore, it could be concluded that this project involves low risk. 
 
Keywords: Feasibility Study; Community Mall; Take-Away 
 
บทน า 
 โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เริ่มด าเนินการในปี 2524 โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งด้านการขนส่งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ (สุธิรัตน์  จิรชูสกุล, 
2560, หน้า 1-2) ในระยะแรกมีพ้ืนที่เป้าหมายบริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง และบริเวณแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ต่อมาใน
ระยะที่สอง ขยายพ้ืนที่เป้าหมายครอบคลุม 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นครนายก จันทบุรี 
ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว จนกระทั่งปี 2554 เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย จึงเกิดการอพยพเคลื่อนย้ายโรงงานจากพ้ืนที่ราบ
ลุ่มภาคกลางเข้าสู่พ้ืนที่ 3 จังหวัดของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) 
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ปัจจุบันพ้ืนที่ดังกล่าวจึงกลายเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน ผู้ประกอบการ และนักลงทุนเข้ามาในเขตพ้ืนที่ โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีที่มีประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงมากท่ีสุด ซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาท างานในจังหวัดชลบุรี ท าให้เกิดการขยายตัวของ
แหล่งชุมชน น ามาซึ่งการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน ได้แก่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล 
ศูนย์การค้า เป็นต้น โดยศูนย์การค้าในจังหวัดชลบุรี มีทั้งหมด 43 แห่ง กระจายอยู่ในอ าเภอบางละมุง 14 แห่ง อ าเภอเมือง
ชลบุรี 12 แห่ง อ าเภอศรีราชา 11 แห่ง อ าเภอสัตหีบ 3 แห่ง อ าเภอบ้านบึง 2 แห่ง และอ าเภอพนัสนิคม 1 แห่ง ดังภาพ 1 
เพ่ืออ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
เน่ืองจากศูนย์การค้ามีสินค้าและบริการจัดจ าหน่ายอย่างครบครัน อีกทั้งยังต้ังอยู่ใกล้แหล่งชุมชน 
 ในช่วงปลายปี 2562 ได้เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 1 ใน
ประเทศไทยส่งผลให้รัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพ้ืนที่ และมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื้อดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการห้ามออกจากเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 04.00 น. การให้ด าเนินการ
ปิดสถานที่และสถานประกอบการต่างๆที่มีโอกาสเกิดการรวมตัวกัน เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจ
ร้านอาหารที่เปิดภายในศูนย์การค้า ซึ่งรายได้หลักมาจากการให้บริการแบบน่ังรับประทานภายในร้าน ท าให้ผู้ประกอบการต้อง
เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายด้วยบริการจัดส่งอาหาร (Food Delivery) ผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพ่ือประคับประครองธุรกิจให้
ด าเนินต่อได้ หลังจากทางภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการ ท าให้ศูนย์การค้าสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้ว แต่ความ
ต้องการเลือกใช้บริการจัดส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นยังคงมีแนวโน้มเติบโตมากข้ึน เห็นได้จากสถิติปริมาณการสั่งอาหารไปยัง
ที่พักผ่านแอปพลิเคชั่นในช่วงกลางปี 2563  มีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 150 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 
จนกระทั่งช่วงปลายปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดในรอบที่ 2 ท าให้อ าเภอศรีราชา มีจ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอ าเภอศรีราชา ท าให้อ าเภอศรีราชาถูกยกระดับเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพ้ืนที่เสี่ยงสูงสุด ส่งผลให้
รัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดอีกครั้ง ทั้งน้ี ปัจจุบัน
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ร้านอาหารที่อยู่ภายในศูนย์การค้าได้เปิดให้บริการทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่สามารถรับประทานอาหารในร้าน และ
รูปแบบเลือกรับบริการจัดส่งอาหารไปยังที่พัก แต่ร้านอาหารดังกล่าวยังต้องช าระค่าเช่าใ นอัตราเท่ากับสภาวะปกติ แต่
ผู้บริโภคกลับมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป นิยมสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นมากข้ึน ท าให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้าไม่
สามารถใช้พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าร้านอาหารจะถูกหักค่าส่วนแบ่งก าไร (Gross Profit) ไปเป็นค่าบริการให้กับผู้
จัดส่งอาหารสูงถึงร้อยละ 20-35 ของรายได้ แต่ร้านอาหารที่เป็นผู้เช่าในศูนย์การค้าระดับชุมชนแห่งน้ี สามารถประหยัดต้นทุน
ค่าเช่าพ้ืนที่ เน่ืองจากการที่ศูนย์การค้ามีเพียงบริการจัดส่งอาหารเพียงช่องทางเดียว ท าให้ร้านอาหารใช้พ้ืนน้อยลง เหลือเพียง
พ้ืนที่ส าหรับประกอบอาหาร และจัดส่งอาหารให้แก่ผู้จัดส่งอาหารเท่าน้ัน ท าให้ศูนย์การค้าชุมชนแห่งน้ีไม่จ าเป็นต้องลงทุน
สร้างในพ้ืนที่ติดถนนใหญ่ ท่ีมีราคาที่ดินสูงเกินไป อีกทั้งยังลดต้นทุนด้านการสร้างที่จอดรถ เน่ืองจากจะสร้างเพียงที่จอดรถ
ส าหรับผู้จัดส่งอาหารเท่าน้ัน ผู้ศึกษาจึงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเล็งเห็นโอกาสของการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนรูปแบบ
ซื้อกลับบ้านโดยเฉพาะ ในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอศรีราชา เน่ืองจากเป็นอ าเภอที่มีจ านวนประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัด
ชลบุรี ซึ่งสะท้อนการกระจุกตัวของแหล่งที่อยู่อาศัย ประกอบกับอ าเภอศรีราชาได้ถูกจัดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรอบที่ 2 ท าให้เป็นโอกาสที่คนจ านวนมากในพ้ืนที่
น้ีจะเกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต จากเดิมที่เคยออกมารับประทานอาหารนอกบ้าน เปลี่ยนเป็นสั่ง
อาหารผ่านแอปพลิเคชั่นมากย่ิงข้ึน อย่างไรก็ตามโครงการที่ผู้ศึกษาสนใจศึกษาน้ัน เป็นโครงการใหม่ ที่ใช้เงินลงทุนสูง ดังน้ัน 
ต้องอาศัยเครื่องมือการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค ด้านตลาด และด้านการเงิน เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการ
ลงทุนครั้งน้ี 
 ผู้ศึกษาได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าการประเมินโครงการประกอบไปด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ความ
เป็นไปได้ด้านตลาดหรืออุปสงค์ ด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสถาบัน แต่
ส าหรับการลงทุนภาคเอกชนส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ 3 ด้าน คือ ด้านตลาด เพ่ือให้ทราบถึงอุปสงค์เพ่ือใช้ในการประมาณรายรับ 
และราคา ด้านเทคนิค เพ่ือให้ทราบขนาดของโครงการ สถานที่ต้ัง และด้านการเงิน เพ่ือประเมินความคุ้มค่าด้านการเงินของ
โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ และธราธร ยุกตวีระ ท่ีศึกษาเรื่องการศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
ลงทุนท าศูนย์การค้าชุมชนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และงานวิจัยของศุภชัย จงศุจิพันธ์ุ ที่ศึกษาเรื่อง
การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่า ติดถนนนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้ง 2 งานวิจัยที่กล่าวมา
ต่างใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์โครงการทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นไปได้ด้านตลาด ด้านเทคนิค และด้านการเงิน จึง
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาในครั้งน้ี 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาท าเลที่ต้ังที่เหมาะสมและรูปแบบทางด้านเทคนิคของศูนย์การค้าชุมชนรูปแบบซื้อกลับบ้าน ในพ้ืนที่
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านตลาดของการลงทุนท าศูนย์การค้าชุมชนรูปแบบซื้อกลับบ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาความคุ้มค่าทางด้านการเงินของการลงทุนท าศูนย์การค้าชุมชนรูปแบบซื้อกลับบ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนท าศูนย์การค้าชุมชนรูปแบบซื้อกลบับ้าน  
            ในพ้ืนที่อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบรุ ี
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีเลือกลงทุนในพ้ืนที่บริเวณต าบลสุรศักด์ิ ด้านหน้าของที่ดินติดกับถนนศรีราชา-หนองยายบู่ ซอย 9 
มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 307.07 ตารางวา โดยระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ีด าเนินการ
ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ.2563 - พฤษภาคม พ.ศ.2564 ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการออกแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการเป้าหมายที่คาดว่าจะใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนที่ต้องการศึกษา จ านวน 400 คน โดยประชากร
เป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่พักอาศัยหรือท างานอยู่ในรัศมี 3-5 กิโลเมตร รอบต าแหน่งที่ต้ังของศูนย์การค้าชุมชนที่ต้องการศึกษา เพ่ือ
ทราบข้อมูลรายชื่อร้านค้าประเภทต่างๆที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการเป้าหมายในเบื้องต้น 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ส าหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) โดยใช้เครื่องมือการสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
สถาปนิกผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ข้อที่ 2) ใช้เครื่องมือการออกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการเป้าหมาย 
และการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย ข้อที่ 3) ใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีการปรับมูลค่าเงินตามกาลเวลา 
ได้แก่ NPV IRR MIRR PI และทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุนและผลตอบแทน 
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสังเกตเพ่ือหา
ที่ดินที่มีความเหมาะสมต่อการก่อสร้างโครงการ และสัมภาษณ์เชิงลึกกับสถาปนิก เพ่ือให้ได้มาซึ่งรูปแบบและขนาดของ
โครงการที่เหมาะสม ข้อที่ 2) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิโดยการสนทนากลุ่มสอบถามคนในพ้ืนที่ ท าให้ได้มาซึ่งรายชื่อ
ร้านอาหารที่คนในพ้ืนที่ต้องการให้เปิดบริการภายในโครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามส าหรับถามกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้บริการเป้าหมาย และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายที่คาดว่าจะเช่า
พ้ืนที่โครงการ อีกท้ังยังสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการศูนย์การค้าชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลอัตราการเช่าและราคาค่า
เช่าพ้ืนที่ ข้อที่ 3) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิจากการรวบรวมงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบถึงแนวคิดใน
การศึกษาและการค านวณต่างๆ รวมถึงรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลด้านการเงินที่
ปรากฎในการงานวิจัยครั้งน้ี  
             4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาท าเลที่ต้ังที่เหมาะสม และ
รูปแบบทางด้านเทคนิคของโครงการ โดยน าเสนอข้อมูลในลักษณะการบรรยาย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่1 รวมถึง
วิเคราะห์พฤติกรรมการสั่งอาหารของผู้ใช้บริการเป้าหมาย และวิเคราะห์ความคุ้มค่ าของผู้ประกอบการในโครงการ โดยใช้
เครื่องมือทางสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ตารางแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 

   4.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านการเงิน โดยเลือก
เครื่องมือทางการเงินที่มีการปรับมูลค่าเงินตามกาลเวลาเท่าน้ัน ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ดัชนีความสามารถในการท าก าไร 
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับแล้ว เพ่ือวัดความคุ้มค่าของโครงการ
ลงทุน และท าการวิเคราะห์ความสามารถในการรับความเปลี่ยนแปลงของโครงการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่3 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค 
   1.1 ท าเลที่ต้ังของโครงการ 
   โครงการศูนย์การค้าชุมชนรูปแบบซื้อกลับบ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ต าบล
สุรศักด์ิ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้านหน้าของที่ดินติดกับถนนศรีราชา-หนองยายบูซอย 9 มีเน้ือที่ 307.07 ตารางวา 
ลักษณะการสัญจรของถนนเส้นน้ีสามารถเข้าออกได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนนศรีราชา-หนองยายบู่ และถนนไร่กล้วย โดย
พิจารณาจากกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายหลัก น่ันคือ ผู้ประกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้าท่ียังไม่เปิดบริการในอ าเภอศรี
ราชา แต่มีเปิดบริการในจังหวัดชลบุรี เน่ืองจากผู้ศึกษาได้ค านึงถึงความสะดวกด้านการขนส่งโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวสามารถขยายสาขาโดยการเลือกเช่าพ้ืนที่ภายในศูนย์การค้าทั่วไปในอ าเภอศรีราชา สามารถเปิด
ให้บริการได้ทั้ง 2 รูปแบบ น่ันคือ แบบน่ังรับประทานอาหารภายในร้าน และแบบบริการจัดส่งอาหาร ประกอบกับเมื่อ
พิจารณาเรื่องโปรโมชั่นค่าจัดส่งอาหาร พบว่าส่วนใหญ่แอปพลิเคชั่นจัดส่งอาหารจะคิดค่าจัดส่งในลักษณะเหมาจ่าย โดยคิด
ราคา 10 บาท ส าหรับระยะทาง 5 กิโลเมตรแรก ผู้ศึกษาจึงพิจารณาท่ีต้ังของโครงการจากช่องว่างของเขตการค้าในระยะรัศมี
ประมาณ 5 กิโลเมตรของศูนย์การค้าในพ้ืนที่ โดยในระยะรัศมีดังกล่าวมีศูนย์การค้าที่ส าคัญจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ศรีราชา ศูนย์การค้าอิออน มอลล์ ศรีราชา ศูนย์การค้าเจ พาร์ค ศรีราชา และศูน ย์การค้าฮาร์เบอร์
มอลล์ แหลมฉบัง ดังภาพ 2 ซึ่งท าเลที่ต้ังไม่จ าเป็นต้องติดถนนใหญ่ เน่ืองจากการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้ใช้บริการเป้าหมายจะ
ด าเนินการผ่านแอปพลิเคชั่น โดยมีพนักงานรับส่งอาหารจากแบรนด์ต่างๆเป็นผู้ให้บริการด้วยรถจักรยานยนต์ เมื่อพิจารณา
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พบว่าที่ต้ังโครงการถูกระบุให้เป็นเขตพ้ืนที่สีชมพู ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือกิจการอื่นนอกเหนือจากเพ่ืออยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สามารถประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งโครงการศูนย์การค้า
ชุมชนที่ก าลังศึกษาน้ันสามารถด าเนินการได้ จึงพิจารณาแล้วว่าพ้ืนที่น้ีเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถน ามาศึกษาเพ่ือจัดต้ัง
โครงการได้ 
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ภาพ 2 แสดงเขตการค้าของโครงการ  
 
  1.2 การออกแบบและการวางผัง 
   การออกแบบและวางผังโครงการใช้วิธีการปรึกษาสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในการออกแบบวางผัง
โครงการ และด้านข้อก าหนดกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยก าหนดให้ โครงการมีทั้งหมด 2 ชั้น โดยชั้นที่ 1 มีพ้ืนที่ใช้สอย 515.01 
ตารางเมตร ประกอบด้วยร้านค้าจ านวน 11 ร้าน และชั้นที่ 2 มพ้ืีนที่ใช้สอย 471.33 ตารางเมตร ประกอบด้วยร้านค้าจ านวน 
10 ร้าน รวมมีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด 986.34 ตารางเมตร ซึ่งร้านค้าแต่ละร้านมีขนาดพ้ืนที่ 35 ตารางเมตรเท่ากันทุกร้าน 
เน่ืองจากก าหนดให้ร้านค้าเป็นร้านค้าขนาดกลาง โดยโครงการมีพ้ืนที่จอดรถ 243.12 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้
ทั้งหมด 21 คัน ถนนภายในโครงการกว้าง 4.12 เมตร ซึ่งรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้ ดังภาพ 3  
 

 
ภาพ 3 ผงัโครงการโดยรวม 
 
 2. ความเป็นไปได้ทางด้านตลาด 
    ส าหรับ ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะมาใช้บริการในศนูย์การค้าชุมชน 
  2.1 กลุ่มผู้ใช้บริการเป้าหมายหลักของโครงการ 
    กลุ่มผู้ใช้บริการเป้าหมายหลักของโครงการ ในระยะรัศมี 5 กิโลเมตร ได้แก่ กลุ่มประชากรตามทะเบียน
บ้านที่อาศัยอยู่ในต าบลสุรศักด์ิ จ านวน 63,519 คน  และต าบลศรีราชา 16,838 คน รวมทั้งหมด 80,357 คน โดยต าบลสุร
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ศักด์ิจัดอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักด์ิ ซึ่งมีประชากรแฝงอีกไม่ต่ ากว่า 100,000 คน สะท้อนให้เห็นว่าพ้ืนที่ดังกล่าว
เป็นแหล่งงาน ท าให้เป็นโอกาสที่กลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีจะสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่น ประกอบกับโครงการมีลักษณะการ
ให้บริการเป็นแบบซื้อกลับบ้าน (Take Away) เท่าน้ัน ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งในพ้ืนที่ จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้โครงการ
ประสบความส าเร็จ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการเป้าหมายของโครงการ จ านวน 
400 คน พบว่าพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดข้ึน มีผลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 31 มีความถ่ีในการสั่งอาหารผ่าน
แอปพลิเคชั่นเฉลี่ย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ต่อมาในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 29 
มีความถ่ีในการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นเฉลี่ย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และในช่วงหลังเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 24.2 มีความถ่ีในการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นเฉลี่ย 4 ครั้งต่อสัปดาห์ และถึงแม้ว่าการแพร่
ระบาดของ COVID-19 จะคลี่คลายลงในประเทศไทย แต่พฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นของกลุ่มตัวอย่างก็ยังคง
เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 45 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดข้ึนน้ัน มีผลท า
ให้ผู้บริโภคเกิดการเรียนรู้และปรับตัวจนเกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ในสังคม 
  2.2 กลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายหลักของโครงการ 
    กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเป้าหมายหลักของโครงการ ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้าท่ี
เปิดให้บริการแบบน่ังรับประทานอาหารภายในร้าน ท่ีประสบปัญหาการใช้พ้ืนที่เช่าอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และเป็นร้านค้าท่ียัง
ไม่เปิดบริการในอ าเภอศรีราชา แต่เปิดบริการในจังหวัดชลบุรี เน่ืองจากผู้ศึกษาค านึงถึงความสะดวกในการขนส่งโลจิสติกส์
ของผู้ประกอบการ เพ่ือจูงใจให้ผู้ประกอบการมาเช่าพ้ืนที่  
   2.3 การจัดล าดับรายชื่อร้านค้าที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการเป้าหมาย 
   ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการออกแบบสอบถาม จ านวน 400 คน โดยประชากรเป้าหมาย 
ได้แก่ ผู้ที่พักอาศัยหรือท างานอยู่ในรัศมี 3-5 กิโลเมตร รอบต าแหน่งที่ต้ังของศูนย์การค้าชุมชนที่ต้องการท าการศึกษา ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานต่างๆ เพ่ือทราบข้อมูลรายชื่อร้านค้า
ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการเป้าหมายในเบื้องต้น โดยแบ่งประเภทร้านค้าออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังน้ี 
ร้านอาหารไทย ร้านอาหารอีสาน ร้านอาหารญ่ีปุ่น ร้านอาหารเกาหลี ร้านอาหารจีน ร้านอาหารอเมริกัน ร้านอาหารเวียดนาม 
และร้านอาหารหวาน ซึ่งการออกแบบสอบถามครั้งน้ี ผู้ศึกษาท าการสนทนากลุ่มกับคนในพ้ืนที่ต าบลสุรศักด์ิ และต าบลศรี
ราชา เพ่ือให้ได้มาซึ่งรายชื่อร้านค้าท่ีกลุ่มผู้ใช้บริการเป้าหมายต้องการให้มีภายในโครงการ และเมื่อให้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ
เป้าหมายเลือกรายชื่อร้านค้า พบว่ารายชื่อร้านอาหารไทยที่อยากให้มีในโครงการ 3 ล าดับแรก ได้แก่ ร้าน On The Table 
ร้านข้าวขาหมูบางรัก และร้านเสวย ซีฟู้ด รายชื่อร้านอาหารอีสานที่อยากให้มีในโครงการ 3 ล าดับแรก ได้แก่ ร้านYum Zapp 
ร้านต าแหล และร้านคิดเช่นลาว รายชื่อร้านอาหารญ่ีปุ่นที่อยากให้มีในโครงการ 3 ล าดับแรก ได้แก่ ร้านtok sushi ร้านFin 
Sushi และร้านShakariki432 รายชื่อร้านอาหารเกาหลีที่อยากให้มีในโครงการ 3 ล าดับแรก ได้แก่ ร้านBonChon ร้านไก่ทอด
กรอบเกาหลี ดร.ฟ้า และร้านCoCoBee  รายชื่อร้านอาหารจีนที่อยากให้มีในโครงการ 2 ล าดับแรก ได้แก่ ร้านHawker Chan 
Thailand ร้านเดชาต่ิมซ าพัทยา & เย็นตาโฟ ไฮโซแจง รายชื่อร้านอาหารอเมริกันที่อยากให้มีในโครงการ 2 ล าดับแรก ได้แก่ 
ร้านJeffer Steak และร้านTEDDY’s Burgers รายชื่อร้านอาหารเวียดนามท่ีมีความถ่ีในการเลือกมากท่ีสุด คือ ร้านวีที แหนม
เนือง  และรายชื่อร้านอาหารหวานที่อยากให้มีในโครงการ 3 ล าดับแรก ได้แก่ ร้านChocolate Factory ร้านบ้านต้นเค้ก และ
ร้านSourcream Factory 
  จากการส ารวจรายชื่อร้านอาหารประเภทต่างๆ จะเป็นแนวทางเบื้องต้นให้แก่เจ้าของโครงการในการเลือก
ติดต่อร้านอาหารให้มาเช่าพ้ืนที่ภายในโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นข้อมูล
สนับสนุนให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายในการตัดสินใจมาเช่าพ้ืนที่ภายในโครงการ เน่ืองจากรายได้หลักของโครงการน้ัน
มาจากการเช่าพ้ืนที่ของผู้ประกอบการ และรายได้หลักของผู้ประกอบการก็มาจากการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค ดังน้ันข้อมูล
ที่ได้จากแบบสอบถามจะเป็นแนวทางในเบื้องต้นที่สะท้อนถึงความเป็นไปได้ในด้านตลาดของโครงการ ให้กับเจ้าของโครงการ
และผู้ประกอบการที่จะมาเช่าพ้ืนที่ 
  2.4 การประมาณอัตราการเช่าพื้นที่และราคาคา่เชา่พืน้ที่ 
   ผู้ศึกษาประมาณการอัตราการเช่าพ้ืนที่ของโครงการ โดยใช้ข้อมูลจากส ารวจศูนย์การค้าต่างๆในระยะ
รัศมีประมาณ 5 กิโลเมตรรอบที่ต้ังโครงการ พบว่าศูนย์การค้าที่มีขนาดใกล้เคียงกับโครงการที่ก าลังศึกษาอยู่น้ัน คือ 
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ศูนย์การค้าอิออน มอลล์ ศรีราชา และ เจ พาร์ค ศรีราชา จึงประมาณการอัตราการเช่าพ้ืนที่ของโครงการเท่ากับร้อยละ 90 
และในส่วนของราคาค่าเช่าพ้ืนที่ต่อตารางเมตร ประมาณการราคาค่าเช่าโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบ
กับลงพ้ืนที่สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องการให้เช่าพ้ืนที่ภายในศูนย์การค้าของคู่แข่งในรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร 
บริเวณรอบโครงการ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ศรีราชา ศูนย์การค้า อิออน มอลล์ ศรีราชา ศูนย์การค้าเจ พาร์ค ศรีราชา 
โดยสามารถสรุปข้อมูลอัตราการเช่าพ้ืนที่เฉลี่ยและราคาค่าเช่าพ้ืนที่ต่อตารางเมตรของผู้ประกอบการแต่ละแห่ง ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 อัตราการเช่าพ้ืนที่และราคาเช่าพ้ืนที่โดยประมาณของโครงการต่างๆ บริเวณรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร 
 

โครงการ อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (ร้อยละ) ราคาเชา่พื้นที่เฉลี่ยต่อตร.ม. (บาท) 
  ร้านค้าที่เป็นห้อง

เช่า 
ร้านค้าย่อย 

โรบินสัน ศรรีาชา 95 1,500 – 2,000 3,500 – 6,000 
อิออน มอลล์ ศรีราชา 90 1,000 – 1,500 2,000 
เจ พาร์ค ศรรีาชา 90 1,000 – 1,500 - 
โครงการที่ศึกษา 90 950 - 1000 - 

 
 โครงการศูนย์การค้าชุมชนรูปแบบซื้อกลับบ้าน เป็นโครงการใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก จึงต้องใช้ระยะเวลาในการ
ประชาสัมพันธ์มากกว่าโครงการที่เป็นที่รู้จัก ดังน้ัน จึงก าหนดราคาค่าเช่าพ้ืนที่ต่อตารางเมตรของต ่ากว่าโครงการอื่นๆใน
บริเวณใกล้เคียง โดยก าหนดราคาค่าเช่าพ้ืนที่ร้านค้าบริเวณชั้น 1ไว้ที่ 1,000 บาทต่อตารางเมตร และก าหนดราคาค่าเช่าพ้ืนที่
ร้านค้าบริเวณชั้น 2 ไว้ที่ 950 บาทต่อตารางเมตร โดยท าเลที่ต้ังไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้มาใช้บริการ และไม่มีผลต่อ
ความรวดเร็วในการจัดส่งอาหารของเจ้าหน้าท่ีจัดส่งอาหาร เน่ืองจากเป็นการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่น แต่ท าเลที่ต้ังมีผลต่อ
การขนส่งวัตถุดิบส าหรับผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนที่ในศูนย์การค้า ดังน้ันจึงต้ังราคาค่าเช่าพ้ืนที่ร้านค้าชั้น 1 และชั้น 2 ต่างกัน
ไม่มากนัก  
  
  2.5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโครงการ (SWOT Analysis) 
        2.5.1 จุดแข็ง 
   โครงการมีรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างจากศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป ซึ่งตอบสนองความ
ต้องการของผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องการใช้พ้ืนที่เช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ และตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค เน่ืองจากร้านอาหารที่เปิดให้บริการภายในโครงการที่ศึกษาน้ันยังไม่มีเปิดบริการในอ าเภอศรีราชา แต่มี
เปิดบริการในจังหวัดชลบุรี 
        2.5.2 จุดอ่อน 
   โครงการที่ก าลังศึกษาอยู่น้ัน เป็นโครงการใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ท าให้ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนท า
ศูนย์การค้าดังกล่าว ต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการโฆษณาเพ่ือประชาสัมพันธ์มากกว่าโครงการที่เคยเป็นที่รู้จักมา
ก่อน 
   2.5.3 โอกาส 
   ปัจจุบันจังหวัดชลบุรียังไม่มีโครงการศูนย์การค้าชุมชนรูปแบบซื้อกลับบ้านโดยเฉพาะ จึงเป็นโอกาสให้
ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนท าศูนย์การค้าดังกล่าวเป็นผู้น าในด้านธุรกิจศูนย์การค้าชุมชนในรูปแบบน้ี 
        2.5.4 อุปสรรค 
     บริเวณรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตรโดยรอบที่ต้ังของโครงการ มีศูนย์การค้าชุมชน และห้างสรรพสินค้าทั้ง
ขนาดใหญ่และขนาดกลางที่เป็นที่รู้จักของคนในพ้ืนที่ จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันกัน ท้ังในด้านการหาผู้เช่าพ้ืนที่ร้านค้าและด้าน
ผู้บริโภคที่จะมาใช้บริการ ซึ่งอาจท าให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาเกิดข้ึน 
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 3. ความคุ้มค่าทางด้านการเงิน 
  การศึกษาความคุ้มค่าทางด้านการเงินส าหรับการลงทุนครั้งน้ีอยู่ภายใต้ข้อสมมติ 5 ข้อ ได้แก่ 1) ใช้วิธีการ
ประมาณกระแสเงินสดที่แท้จริง 2) ก าหนดอายุโครงการ 21 ปี ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี และเปิดด าเนินการระยะเวลา 20 ปี 
3) การประมาณการกระแสเงินสดในส่วนของต้นทุนในการลงทุนจะรวมไว้ต้นปี ในส่วนของการประมาณการกระแสเงินสดของ
ผลตอบแทนและต้นทุนในการด าเนินงานจะรวมไว้ตอนสิ้นปี 4) ก าหนดสัดส่วนของเงินทุน โดยให้มีสัดส่วนการกู้ยืมธนาคาร
เป็นร้อยละ 36 และมีสัดส่วนเงินทุนในส่วนของเจ้าของร้อยละ 64 5) ก าหนดแหล่งที่มาของเงินลงทุนจากการกู้ยืมธนาคาร ใน
สัดส่วนร้อยละ 34 ที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี โดยต้นทุนเงินทุนของเจ้าของจะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ต้นทุน
ค่าเสียโอกาสที่ได้จากการน าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงคิดเป็นร้อยละ 2.79 และในส่วนของต้นทุนส่วนเพ่ิม
ที่ชดเชยความเสี่ยงเฉพาะของการลงทุนในแต่ละโครงการคิดเป็นร้อยละ 11.82 ค่า Beta ของหลักทรัพย์เท่ากับ 0.79 เมื่อ
ค านวณเงินทุนเงินส่วนของเจ้าของ จะได้เท่ากับ 9.92 ต่อปี ดังน้ันจึงสามารถค านวณต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่ใช้ในการปรับ
มูลค่าเงินตามเวลาของโครงการได้เท่ากับร้อยละ 8.30 
 การประมาณการผลตอบแทนมาจากการเก็บค่าเช่าพ้ืนที่ร้านค้าจากผู้ประกอบการที่เข้ามาเช่าพ้ืนที่ภายในโครงการ
รวม 7,749,000 บาทต่อปี ส่วนการประมาณการต้นทุนแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ต้นทุนในการลงทุนในช่วงปีแรกเท่ากับ   
27,105,755 บาท โดยข้อมูลที่เกี่ยวกับราคาค่าก่อสร้างน้ันอ้างอิงตามสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยปี 2563 
ในส่วนของต้นทุนในการด าเนินงานตลอดอายุโครงการเท่ากับ 70,242,100 บาท  
 จากการศึกษาความคุ้มค่าด้านการเงินพบว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
โครงการ เท่ากับ 10,458,687 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ เท่ากับร้อยละ 12.52 อัตราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการที่มีการปรับค่าแล้ว เท่ากับร้อยละ 9.99 ดัชนีความสามารถในการท าก าไร เท่ากับ 1.37 เท่า ซึ่งมีหลักเกณฑ์การ
ตัดสินใจลงทุน ดังตาราง 2  
 
ตาราง 2 ค่าของตัวชี้วัดความคุ้มค่าทางด้านการเงินและการตัดสินใจ 
 

ตัวชี้วัด ค่าที่ค านวณได้ หลักเกณฑ์การตัดสินใจ การตัดสินใจ 
NPV 10,458,687 บาท NPV ≥ 0 ลงทุน 
IRR ร้อยละ 12.52 IRR ≥ WACC ลงทุน 
MIRR ร้อยละ 9.99 MIRR ≥ WACC ลงทุน 
PI 1.37 เท่า PI ≥ 1 ลงทุน 

  
 เมื่อท าการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนพบว่าเมื่อก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่ พบว่าโครงการสามารถรับความ
เปลี่ยนแปลงด้านผลตอบแทนลดลงได้มากที่สุดเท่ากับร้อยละ 15.03 ด้านต้นทุนในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนได้มากที่สุดเท่ากับ
ร้อยละ 33.82 ด้านต้นทุนในการลงทุนเพ่ิมข้ึนได้มากท่ีสุดเท่ากับร้อยละ 37.08 โดยที่โครงการยังมีความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่ง
สรุปได้ว่าโครงการมีความเสี่ยงด้านความแปรเปลี่ยนของผลตอบแทนและต้นทุนในระดับต่ า ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 ค่าของตัวชี้วัดความคุ้มค่าทางด้านการเงินและการตัดสินใจ 
 

การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน สูตรค านวณ ผลการค านวณ 
ผลตอบแทนลดลงมากท่ีสุดได้เท่าใด (SVTB) (NPV/PVB)x100 ร้อยละ 15.03 
ต้นทุนในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดได้เท่าใด (SVTOC) (NPV/PVOC)x100 ร้อยละ 33.82 
ต้นทุนในการลงทุนเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดได้เท่าใด (SVTIC) (NPV/PVIC)x100 ร้อยละ 37.08 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาโครงการ จะท าการลงทุนในพ้ืนที่ต าบลสุรศักด์ิ ซึ่งเป็นท าเลที่ต้ังที่เหมาะสม เน่ืองจากมีช่องว่างของเขต
การค้าในระยะรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตรของศูนย์การค้าในพ้ืนที่ โดยก าหนดให้โครงการมีทั้งหมด 2 ชั้น โดยชั้นที่ 1 
ประกอบด้วยร้านค้าจ านวน 11 ร้าน และชั้นที่ 2 จ านวน 10 ร้าน ซึ่งร้านค้าแต่ละร้านมีขนาดพ้ืนที่ 35 ตารางเมตรเท่ากันทุก
ร้าน โดยผู้ใช้บริการเป้าหมายหลักของโครงการ คือ ประชากรที่อาศัยหรือท างานในระยะรัศมี 3-5 กิโลเมตรรอบที่ต้ังโครงการ 
และผู้ประกอบการเป้าหมายหลักของโครงการ ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้าที่มีบริการแบบน่ังรับประทาน
ภายในร้าน ที่ประสบปัญหาการเช่าพ้ืนที่อย่างไม่มีประสิทธิภาพ และเป็นร้านค้าที่ยังไม่เปิดบริการในอ าเภอศรีราชา แต่มีเปิด
บริการในจังหวัดชลบุรี และผลจากการศึกษาความคุ้มค่าทางด้านการเงิน พบว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน เน่ืองจาก
โครงการมีค่า NPV มากกว่าศูนย์, IRR มากกว่า WACC, MIRR มากกว่า WACC และ PI มากกว่า 1 (ประสิทธ์ิ ตงย่ิงศิริ, 2542) 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการเป้าหมายที่คาดว่าจะเช่าพ้ืนที่ภายในโครงการ พบว่าโครงการเป็นโครงการ
ที่น่าสนใจส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการ เน่ืองจากเป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในด้านการประหยัด
ค่าเช่าพ้ืนที่จากการใช้พ้ืนที่ร้านน้อยลง เน่ืองจากไม่มีบริการให้น่ังรับประทานภายในร้าน จึงมีแค่พ้ืนที่ครัวและพ้ืนที่ส าหรับ
เจ้าหน้าที่จัดส่งอาหารเท่าน้ัน ท าให้ผู้ประกอบการสามารถใช้พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการอีกเช่นกัน เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป โดยนิยมสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นมาก
ข้ึน เพ่ือความรวดเร็ว และประหยัดเวลาในการเดินทาง เห็นได้จากจ านวนเจ้าหน้าที่จัดส่งอาหารแบรนด์ต่างๆที่สัญจรในพ้ืนที่ 
ประกอบกับกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเป้าหมายหลักของโครงการเป็นร้านที่ยังไม่เปิดบริการในอ าเภอศรีราชา แต่มีเปิดบริการ
ในจังหวัดชลบุรี จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการกลุ่มน้ีได้ขยายสาขาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ แต่เมื่อ
พิจารณาในด้านความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของโครงการน้ัน พบว่าโครงการศูนย์การค้าชุมชนในรูปแบบซื้อกลับบ้าน เป็น
โครงการที่ใหม่ ยังไม่มีเปิดบริการที่ใด ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนในด้านความต้องการมาเช่าพ้ืนที่ของผู้ประกอบการ ซึ่งหากไม่
เป็นไปตามที่คาดการณ์ ก็ส่งผลโดยตรงต่อผลตอบแทนของโครงการเช่นกัน ดังน้ันผู้ศึกษาจึงต้องมีการทดสอบค่าความ
แปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทนของโครงการ พบว่าการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนทางด้านผลตอบแทนมีค่าเท่ากับร้อยละ 
15.03 หมายความว่าในกรณีที่โครงการเปิดด าเนินการแล้วต้องประสบกับปัญหาอัตราการเช่าพ้ืนที่ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ 
ในด้านราคา โครงการสามารถลดราคาค่าเช่าพ้ืนที่ต่อตารางเมตรได้สูงสุดร้อยละ 15.03 ของราคาค่าเช่าพ้ืนที่เดิมหรืออาจคิด
ราคาค่าเช่าพ้ืนที่เท่าเดิมแต่เพ่ิมงบประมาณด้านการตลาดเพ่ือรักษาระดับอัตราการเช่าพ้ืนที่ให้เป็นไปตามท่ีประมาณการไว้ใน
ตอนต้น ส่วนในด้านของอัตราการเช่า โครงการสามารถมีอัตราการเช่าท่ีต่ าสุด คือ ร้อยละ 76.5 จากเดิม ร้อยละ 90 หรือคิด
เป็น 16 ห้อง จากเดิม 21 ห้อง  ดังน้ันโครงการมีความเสี่ยงด้านความแปรเปลี่ยนของผลตอบแทนและต้นทุนในระดับต่ า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 จากการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินพบว่าโครงการลงทุนสร้างศูนย์การค้าชุมชนรูปแบบซื้อกลับ
บ้านในพ้ืนที่อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีความคุ้มค่าในการลงทุน และโครงการมีความเสี่ยงด้านความแปรเปลี่ยนของ
ผลตอบแทนและต้นทุนในระดับต่ า ดังน้ันผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนควรตัดสินใจลงทุนในโครงการน้ี 
  1.2 โครงการท าการศึกษาไปน้ัน เป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก และหาที่ดินได้ไม่ยาก เน่ืองจากเป็น
รูปแบบที่มเีพียงบริการซื้อกลับบ้านเท่าน้ัน โดยจัดส่งผ่านเจ้าหน้าท่ีจัดส่งอาหารแบรนด์ต่างๆ จึงไม่จ าเป็นต้องต้ังบนที่ดินที่ติด
ถนนใหญ่ อีกทั้งยังใช้พ้ืนที่น้อยกว่าศูนย์การค้าทั่วไป ดังน้ัน ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ใกล้เคียงกับอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีได้ แต่ทั้งน้ีท าเลใหม่ที่จะพิจารณาลงทุนน้ันจะต้องเป็นพ้ืนที่อยู่ในรัศมีที่มีการ
ให้บริการของบริษัทจัดส่งอาหารด้วย 
  1.3 ในเชิงนโยบายควรท าการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรายย่อยทราบว่าจะมีศูนย์การค้าชุมชนรูปแบบ
ซื้อกลับบ้านจะเปิดให้บริการ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 การประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างส าหรับการศึกษาในครั้งน้ีใช้ราคาก่อสร้างเฉลี่ยจากสมาคมผู้ประเมินค่า 
ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดังน้ันในครั้งต่อไปเพ่ือให้ผลการศึกษามีความละเอียดและแม่นย ามากข้ึน อาจใช้วิธีการให้
ผู้รับเหมาก่อสร้างวิเคราะห์ราคาค่าก่อสร้างของศูนย์การค้าแบบละเอียด 
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  2.2 การศึกษาครั้งน้ีอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผู้ศึกษาจึงต้องใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการเป้าหมายได้โดยตรง ดังน้ันการศึกษาครั้งต่อไปหาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯคลี่คลายลง อาจลงพ้ืนที่เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มผู้ใช้บริการเป้าหมายโดยตรง  
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว 
ในจังหวัดกาญจนบุรี 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดกาญจนบุรี และเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 400 คน ที่ได้มาจากวิธีการเลือกแบบตามสะดวก (Convenience 
sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษา พบว่า 

 1. นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  โดยเดินทางมาท่องเที่ยวกับ
กลุ่มเพ่ือน จ านวน 1-2 ครั้ง เข้าพักในที่พักประเภทบ้านพักเรือนแพ  

 2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละ
ด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวมีค่าเฉลี่ย 4.33 (ระดับมาก) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและด้านคมนาคม 

 
ค าส าคัญ: ปัจจัยในการท่องเที่ยว; การเดินทางท่องเที่ยว; จังหวัดกาญจนบุรี; การตัดสินใจ 
 
*นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการบริการการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ABSTRACT 

 
 This research objective to study factors of decision marking of tourist’  traveling to Kanchanaburi 
province and the level of satisfaction of Thai tourists about Kanchanaburi province.  The information was 
analyzed the quantitative research method from related research using the questionnaire.  The Data were 
collected from a convenience sampling of 400 tourists.  The questionnaire is a check list, using the 
percentage method.  It is a rating scale, using the means ( X̅)  and the standard deviation ( S. D. )  and 
summarized the results using a SPSS (Statistical Package for Social Science).  
 The research found that the tourists who traveled to Kanchanaburi province are ( 1)  the most 
tourists were female 227, as a 56.75 percent. The most occupation were students 209, as a 52.25 percent. 
The highest frequency in aged was 21-30 years, as a 66.75 percent.  (2)  Most of the tourists were traveled 
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with friends 180 people, as a 45.00 percent.  The most times for travel is 1-2 times 195 people, as a 48.75 
percent.  The favorite place to stay in houseboat 141, as a 35.25 percent.  The satisfaction of tourists in all 
5 sections are the tourist resource, the facilities, the transport, the safety, and advertising information. The 
overall average of satisfactions was at the high level 
 
Keywords: Factor to tourist ; Excusion ; kanchanaburi ; decision making 
 
บทน า 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยส าคัญประการหน่ึงที่ท าให้ประเทศไทยเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ส่งผลทางบวกต่อระบบเศรษฐกิจ ท าให้เกิดการจ้างงาน การกระจายรายได้สู่ภาคธุรกิจการ
ท่องเที่ยว แลประชาชนท้องถ่ินในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากน้ันยังมีผลต่อการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสร้างระบบ
บริการพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี 
 จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดหน่ึงที่ต้ังอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  19,473 
ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ และมีพ้ืนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก มีระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 129 กิโลเมตร และยังมีชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร 
(ส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี, 2564)  
 ทั้งน้ีจังหวัดกาญจนบุรีมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายและ
สวยงามไม่น้อยกว่าจังหวัดอื่นของภูมิภาค เช่น สะพานข้ามแม่น้ าแคว , ต้นจามจุรียักษ์, น้ าตกเอราวัณ, วัดถ้ าเสือ, อุทยาน
แห่งชาติทองผาภูมิ นอกจากน้ีสิ่งที่โดดเด่น คือ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบ้านของชาวจังหวัดกาญจนบุรี ที่ปัจจุบันได้รับความ
สนใจจากผู้ชื่นชอบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 จากข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรี ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดกาญจนบุรีต้ังแต่ปี พ.ศ.
2561 – 2562 ดังตารางต่อไปน้ี   
 
ตารางที่ 1 จ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยจังหวัดกาญจนบุรีต้ังแต่ปี 2561 – 2562 

 
ข้อมูลด้านการท่องเท่ียว ปีพุทธศักราช 

2561 2562 
จ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทย 928,260 941,544 

ที่มา: (กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, 2562) 
  

 ดังน้ัน จากจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนในจังหวัดกาญจนบุรีท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยว่ามีปัจจัยใดเป็นส่วนประกอบหลักในการ
ตัดสินใจ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเท่ียวที่จังหวัดกาญจนบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่มีต่อจังหวัดกาญจนบุรี 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัยาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเท่ียวที่จังหวัดกาญจนบุรี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเท่ียวที่จังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวนทั้งสิ้น 
941,544 คน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2562) 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน 
400 คน โดยท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงจากตารางทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 727-728) ที่ได้มาจากวิธีการแจก
แบบสอบถามออนไลน์ (Google form) 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างข้ึนเอง ประกอบด้วยแบบสอบถาม จ านวน 1 ชุด 4 ตอน 
  ตอนที ่1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)  
  ตอนที ่2 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้ผู้ตอบ
เลือกค าถามได้เพียงค าตอบเดียว 5 ข้อค าถาม (check list)   
   ตอนที ่3 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี 
5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านทรัพยากร 2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3. ด้านคมนาคม 4. ด้านความพึงพอใจ 5. ด้านโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .89 
  ตอนที่ 4 ค าถามปลายเปิดเป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี   

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก 
             4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้ศึกษาค้นคว้าด าเนินวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

  4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี หา
ค่าร้อยละ 

  4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว ด้วยการหาค่าร้อยละ 
  4.3 วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีของ

นักศึกษา โดยหาค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังน้ี ค่าเฉลี่ยระดับความ

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 
1. ด้านทรัพยากร 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
3. ด้านคมนาคม 
4. ด้านความปลอดภัย 
5. ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเท่ียวที่จังหวัดกาญจนบุรี 
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พึงพอใจ 4.51 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 3.51 - 4.50 หมายถึง มาก 2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง 1.51 - 2.50 หมายถึง 
มากท่ีสุด 1.00 - 1.50 หมายถึง มากท่ีสุด  
  

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของของนักท่องเท่ียวที่เดินทางไปท่องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี แสดงค่าร้อยละ ดังน้ี 
  

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
1.ลักษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว   
   คนเดียว 55 13.75 
   ครอบครัว 
   กลุ่มเพ่ือน 
   บริษัทน าเที่ยว 
2.จ านวนครั้งที่เดินทางมาท่องเท่ียว 
   ครั้งแรก 
   1-2 ครั้ง 
   3ครั้งข้ึนไป 
3.ช่องทางที่รู้จักหรือทราบข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียว 
   อินเตอร์เน็ต 
   เอกสารท่องเท่ียว 
   โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ 
   การแนะน าของบุคคล 
4.ประเภทที่พัก 
   โรงแรม 
   โฮมสเตย์ 
   กางเต็นท์ 
   บ้านพักเรือนแพ 
5.ยานพาหนะในการเดินทาง 
   รถยนต์ส่วนตัว 
   รถประจ าทาง/รถทัวร ์
   รถไฟ 

154 
180 
11 
 

134 
195 
71 

 
283 
16 
10 
91 
 

110 
59 
90 
141 

 
265 
45 
90 

38.50 
45.00 
2.75 

 
33.50 
48.75 
17.75 

 
70.75 
4.00 
2.50 
22.75 

 
27.50 
14.75 
22.50 
35.25 

 
66.25 
11.25 
22.50 

   
 จากตารางที่ 2 เมื่อจ าแนกตามลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว พบว่าส่วนใหญ่ เดินทางมากับกลุ่มเพ่ือนมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 38.50 และเดินทางมาคนเดียวคิดเป็นร้อยละ 13.75 เมื่อจ าแนก
จ านวนครั้งที่เดินทางมาท่องเท่ียว พบว่าส่วนใหญ่เดินทางมา 1-2 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 48.75 รองลงมาคือเดินทางมาครั้งแรกคดิ
เป็นร้อยละ 33.50 และมากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.75 เมื่อจ าแนกตามช่องทางที่รู้จักหรือทราบข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว 
พบว่าส่วนใหญ่รู้จักหรือทราบข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.75 รองลงมาคือการแนะน าของบุคคลคิดเป็น
ร้อยละ 22.75 และเอกสารการท่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทที่พัก พบว่าส่วนใหญ่พักที่บ้านพักเรือน
แพมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35.25 รองลงมาคือโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 27.50 และกางเต็นท์คิดเป็นร้อยละ 22.50 และเมื่อ
จ าแนกตามยานพาหนะการเดินทางพบว่าส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  66.25 รองลงมาคือ
รถไฟคิดเป็นร้อยละ 22.50 และรถประจ าทาง/รถทัวร์คิดเป็นร้อยละ 11.25 
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 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวที่เดินทางไปท่องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในด้านต่างๆ ดังน้ี  
 

ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ค่าเฉลี่ย ค่า 
SD 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
ด้านทรัพยากรแหล่งทอ่งเที่ยว 
1.1 ความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติ 4.33 0.70 มาก 
1.2 ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 4.38 0.73 มาก 
1.3 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ท่องเท่ียวมีความเหมาะสม 4.28 0.75 มาก 

รวม 4.33 0.72 มาก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.1 ความสะอาดและความเพียงพอของห้องสุขาและห้องอาบน้ าในแหล่งท่องเท่ียว 4.23 0.74 มาก 
2.2 มีถังขยะและพ้ืนที่ทิ้งขยะในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวอย่างเพียงพอ 4.26 0.79 มาก 
2.3 พ้ืนที่จอดรถสะดวกและเพียงพอส าหรับนักท่องเท่ียว 4.28 0.79 มาก 
2.4 การให้บริการร้านค้า/ร้านอาหาร/ร้านขายของที่ระลกึ 4.37 0.72 มาก 

รวม 4.29 0.76 มาก 
ด้านคมนาคม  
3.1 ความสะดวกในการเดินทาง 4.27 0.76 มาก 
3.2 ระยะเวลาเดินทางเหมาะสม 4.29 0.77 มาก 
3.3 ป้ายบอกทางในการเดินทางที่ชัดเจน 4.30 0.77 มาก 

รวม 4.29 0.77 มาก 
ด้านความปลอดภัย 
4.1 มาตรฐานการดูแลและการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4.30 0.69 มาก 

4.2 สถานพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีดูแลประจ า 4.38 0.70 มาก 
4.3 ป้ายเตือนภัยต่างๆ บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 4.31 0.70 มาก 
4.4 การจัดสภาพเส้นทางเดินให้ปลอดภัย 4.38 0.70 มาก 

รวม 4.34 0.70 มาก 
ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
5.1 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการท่องเท่ียวทางเว็บไซด์ และสื่อประเภท
ต่างๆ 

4.34 0.68 มาก 

5.2 มีเจ้าหน้าท่ีบริการข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ 4.40 0.73 มาก 
5.3 มีศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียว 4.33 0.71 มาก 
5.4 มีการจัดเอกสาร แผ่นพับแนะน าสถานที่ท่องเท่ียวไว้บริการนักท่องเท่ียว 4.36 0.74 มาก 

รวม 4.36 0.71 มาก 
รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.32 0.73 มาก 

 
 จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในด้านต่างๆ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.32 (ระดับมาก) เมื่อพิจารณา
ลงไปในแต่ละด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด คือ 4.36 
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(ระดับมาก) รองลงมาคือ ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.34 (ระดับมาก) และด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ย 4.33 
(ระดับมาก) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและด้านคมนาคมมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.29 (ระดับมาก) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีประเด็นการอภิปรายผลดังน้ี 

 1. ผลจาการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัด
กาญจนบุรีพบว่า ส่วนใหญ่เดินทางมากับกลุ่มเพ่ือน เดินทางมากับครอบครัว และเดินทางมาคนเดียว ส่วนส่วนใหญ่เดินทางมา 
1-2 ครั้ง รองลงมาเดินทางมาเป็นครั้งแรก และเดินทางมามากกว่า 3 ครั้ง รู้จักหรือทราบข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ
การแนะน าของบุคคล และเอกสารการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่พักที่บ้านพักเรือนแพ รองลงมาเป็นโรงแรม และกางเต็นท์  ส่วน
ใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รองลงมาเป็นรถไฟ และรถประจ าทาง/รถทัวร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภัตรา ฮวบเจริญ 
และนันทินี ทองอร (2560) พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาตลาดน้ าคลองผดุงกรุงเกษม 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย อายุ  21–30 ปีสถานภาพ
โสด การศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้10,001–20,000 บาทต่อเดือน 
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่เคยมาหรือมาเป็นครั้ง แรก วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว คือ ช้อปปิ้ง/ซื้อของ สมาชิกที่ร่วมเดินทาง 
คือ เพ่ือน ใช้รถส่วนตัวเป็น ยานพาหนะเดินทาง วันที่เดินทางมาท่องเที่ยวคือวันหยุดสุดสัปดาห์ผู้ที่มีส่วนในการตัดสินใจมา 
ท่องเที่ยว คือ ตนเอง ระยะเวลาในการท่องเที่ยวคือ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวประมาณ  500–1,000 บาท 
แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจมาเที่ยวคือ สื่อโทรทัศน์ โดยมีจ านวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางจ านวน 2 คน  
  2. ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า 
นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูล 1) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการท่องเท่ียวทาง
เว็บไซด์และสื่อ 2) มีเจ้าหน้าท่ีบริการข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ 3) มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและบริการข้อมูลทางการ
ท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียว 4) มีการจัดเอกสารแผ่นพับแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวไว้บริการนักท่องเที่ยว รองลงมาคือ ด้าน
ความปลอดภัย 1) มาตรฐานการดูแลและการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพของแหล่งท่องเท่ียว 2) สถานพยาบาลและ
เจ้าหน้าท่ีดูแลประจ า 3) ป้ายเตือนภัย บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 4) การจัดสภาพเส้นทางเดินให้ปลอดภัย  ด้านทรัพยากรแหล่ง
ท่องเท่ียว 1) ความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติ 2) ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 3)อัตราค่าเข้าชมสถานที่ท่องเท่ียวมีความ
เหมาะสม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 1) ความสะอาดและความเพียงพอของห้องสุขาและห้องอาบน้ าในแหล่งท่องเที่ยว 2) มี
ถังขยะและพ้ืนที่ทิ้งขยะในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ 3) พ้ืนที่จอดรถสะดวกและเพียงพอส าหรับนักท่องเที่ยว 4) 
การให้บริการร้านค้า/ร้านอาหาร/ร้านขายของที่ระลึก และด้านคมนาคม 1) ความสะดวกในการเดินทาง 2) ระยะเวลาเดินทาง
เหมาะสม 3) ป้ายบอกทางในการเดินทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อับดุลฟัตตะห์ มูซอดี และคณะ (2561) ความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้ า  ต าบลหน้าถ้ า อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า 
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านกิจกรรม ด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้านการ
ให้บริการของผู้จัดจ้าหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมโดยรวม ส่วนข้อเสนอแนะนักท่องเที่ยวให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องปรับปรุงพ้ืนที่จอดรถให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ ควรปรับปรุงห้องน้ าให้สะอาดและเพียงพอ
ส าหรับนักท่องเท่ียว ควรมีถังขยะต้ังอยู่แต่ละจุดและแยกประเภทขยะที่ชัดเจน ร้านค้าควรแต่งกายให้ถูกสุขลักษณะโดยมีการ
ใส่ผ้ากันเปือ้นและมัดผมให้เรียบร้อย ด้านสภาพแวดล้อมโดยรอบควรจัดให้มี สถานที่พักผ่อนและที่น่ังส าหรับประทานอาหาร 
และควรให้มีการขายของบนเรือเพ่ือให้เห็นวิถีชีวิตของตลาดน้ า 
 
ข้อเสนอแนะ 
      1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

  1.1 ควรมีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเท่ียวสมัยใหม่ 
        1.2 แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรีควรได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัยและตรงต่อความต้องการขอ 

นักท่องเที่ยวในปัจจุบันและควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึนเพ่ือให้กลุ่มนักเที่ยวได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัด
กาญจนบุรี 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาถึงการเปรียบเทียบความพึงพอใจกับพฤติกรรมนักท่องเท่ียวในจังหวัดอื่น ๆ เพ่ือเป็นแนวทาง 

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่เหมาะสมต่อไป  
  2.2 การส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว
ที่เหมาะสมมีคุณภาพกับนักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตัดสินใจการท าศัลยกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา จ านวน 385 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการศึกษา พบว่า  
 พฤติกรรมการท าศัลยกรรมของนักศึกษา เคยท าศัลยกรรม 1-2 ครั้ง ส าหรับเหตุผลที่เลือกท าศัลยกรรมมากที่สุด

คือ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง โดยเลือกท าศัลยกกรมจากคลินิกศัลยกกรมที่มีชื่อเสียง ระยะเวลาในการตัดสินใจในการ
เลือกท าศัลยกรรม มากกว่า3เดือน ผลการศึกษาทัศนคติที่มีต่อการท าศัลยกรรมโดยเรียงล าดับค่ามากไปหาค่าน้อย พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีระดับความเห็นด้วยในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความเชื่อ และด้านพฤติกรรม ประสบการณ์ มีระดับความเห็นด้วยมาก ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ศัลยกรรม; ปัจจัยที่มีผลต่อการท าศัลยกรรม; การตัดสินใจ; นักศึกษา 
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ABSTRACT 

 
            This quantitative research aimed to study the factors affecting the decision making on esthetic 
surgery of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. The data were collected by 
using questionnaires. The questionnaires were a check list, using the percentage method and a rating scale, 
using the means (x̅) and the standard deviation (S.D.).  The convenience sampling included 385 students.  
It was found that 247 students had 1-2 times experiences in esthetic surgery.  The major surgery reason of 
155 students was to gain self- confidence, and 281 students chose renowned clinics.  167 students made 
esthetical surgery decision within 3 months. From the study of their attitudes towards esthetic surgery, the 
averages of opinion levels showed in many aspects: products with 4.47, followed by marketing promotions 
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with 4.44, prices with 4.41, distribution channels with 4.40, understanding with 4.26, belief with 4.19, and 
behaviors/experiences with 4.17, respectively. 
 
Keywords: surgery; factors affecting surgery; making decisions; students 
   
บทน า 
              ศัลยกรรม (Surgery) หมายถึง หากเป็นทางการแพทย์ถือเป็นการรักษาโดยการผ่าตัด แต่ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ
การให้อวัยวะหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายดูดีข้ึน ซึ่งจริงๆ แล้ว เรียกว่า “ศัลยกรรมตกแต่ง” ทั้งน้ีไม่ได้หมายความเพียงแค่
เรื่องของความสวยความงามเท่าน้ัน แต่ยัง ครอบคลุมถึงการรักษาในหลายแขนง เช่น ความพิการ การมีบาดแผลบนใบหน้า 
การรักษาเน้ืองอก แผลที่เกิดบนผิวหนังชนิดต่างๆ การถูกไฟไหม้น้ าร้อนลวก เรียกได้ว่า เป็นทั้งความพิการที่มีโดยก าเนิดและ
ความผิดพลาดที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดถึง การศัลยกรรมเพ่ือความงามเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของ ศัลยกรรมตกแต่งเท่าน้ัน 
(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550,  หน้า 218-221) 
             แต่ในปัจจุบันค่านิยมในปัจจุบันในการตัดสินใจท าศัลยกรรมเป็นที่แพร่หลายในหมู่นักศึกษาเพราะก าลังได้รับความ
นิยมอย่างมากในปัจจุบันไม่เฉพาะคนในวงการบันเทิง หรือในวัยผู้ใหญ่เท่าน้ัน แต่ในหมู่วัยรุ่นก็ก าลังนิยมท าศัลกรรมความงาม
มากข้ึนเรื่อยๆส่วนหน่ึงอาจเน่ืองมาจากการพวกเขามองเห็นตัวอย่างมากมายในสังคมมองเห็นบุคคลรอบข้างที่ผ่านการ
ท าศัลยกรรมแล้วสวยข้ึนดูดีข้ึนโดยเฉพาะอย่างย่ิงในวงการบันเทิงถือเป็นตัวอย่างที่สามารถมองเห็นได้ชัดที่สุดขณะเดียวกัน
ธุรกิจสถานเสริมความงามมีการปรับปรุงคุณภาพและเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาและมีการให้บริการที่หลากหลายเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วมากข้ึน ซึ่งในปัจจุบันแนวโน้มการใช้บริการในตลาดเสริมความ
งามไม่ได้จ ากัดเฉพาะวัยใดวัยหน่ึงเท่าน้ันแต่มีการขยายตัวในทุกช่วงวัยซึ่งมีความนิยมแตกต่างกันโดยวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่ใช้บริการ
ทั้งการดูแลรักษาผิวและศัลยกรรมมากที่สุดถึงร้อยละ40โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเทรนด์การดูแลสุขภาพและความงามต่อปี
โดยเฉพาะการฉีดโบท็อกซ์, 
ฟิลเลอร์ (ธันยาพร เล้าโสภาภิรมย์, 2559) 
           ดังน้ันการท าศัลยกรรมเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคนไทยมากข้ึน ถือเป็นความต้องการส่วนบุคคลเเละมี
ความจ าเป็นของรายบุคคล เน่ีองจากการท าศัลยกรรม สามารถแก้ไขปัญหาความบกพร่องทางร่างกายซึ่งน ามาสู่ปัญหาการโดน
ล้อเลียน  อันก่อให้เกิดปมด้อยกับบุคคลนั้นๆ ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นที่มาท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจการท าศัลยกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
ด้านการศึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปทางด้านค่านิยมในวัยรุ่นปัจจุบันที่อาจส่งผลต่อความคิดความเชื่อต่อการ
ท าศัลยกรรมเพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือกิจการเสริมความงามต่อไปได้ใน
อนาคต   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
       1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
ในบรมราชูปถัมภ ์
 2. เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อการเลือกท าศัลยกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในบรมราชูปถัมภ์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
           ในการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจการเลือกท าศัลยกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพร ะบรมราชูปถัมภ์ 
ทั้งหมด 5,795 คน กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ที่เคยท าศัลยกรรม จ านวน 385 ราย ซึ่งได้มา
จากการก าหนดขนาดตัวอย่างประชากรจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane, 1973, p. 886)   
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 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
              เครื่องมือที่ท าวิจัยได้ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถามจ าแนกเป็น 3 ตอนดังน้ี 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชา 
และประสบการณ์ในการท าศัลยกรรม มีข้อค าถามท่ีเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
   ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจท าศัลยกรรมของนักศึกษา มีข้อค าถามท่ีเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Check – list)  จ านวน 
   ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการท าศัลยกรรม ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริม
ตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความเชื่อ และด้านพฤติกรรม ประสบการณ์ โดย
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผ่านการตอบแบบสอบถามกับกลุ่มนักศึกษาตัวอย่างที่เคยท าศัลยกรรม จ านวน 
385 คน 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
          สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
    4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลการตัดสินใจเลือกศัลยกรรมของนักศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
     4.2 ข้อมูลทัศนคติที่มีต่อการศัลยกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
สรุปผลการวิจัย 
        1. การตัดสินใจในการท าศัลยกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในบรม
ราชูปถัมภ์ สรุปได้ดังนี้  
     1.1 เหตุผลในการเลือกท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ท าเพ่ือสร้างความมั่นใ จ
ให้กับตัวเองมากที่สุด ร้อยละ 40.3 รองลงมาเพ่ือความก้าวหน้าทางด้านอาชีพการงาน ร้อยละ 25.7 และเพ่ือความต้องการ
ส่วนตัว ร้อยละ 20.8 
     1.2 ผู้ที่มีส่วนช่วยที่ท าให้ท่านตัดสินใจในการเข้ารับการท าศัลยกรรม ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่คือความ
ต้องการส่วนตัวมากท่ีสุด ร้อยละ 60.3 รองลงมาคือครอบครัว ร้อยละ15.1 และเพ่ือน ร้อยละ 11.4  
     1.3 สถานที่ ท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เลือกท าท่ีคลินิกศัลยกรรมที่มีชื่อเสียง
มากท่ีสุด ร้อยละ 73.2 รองลงมาคือโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 19 และโรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 7.8 
                 1.4 เหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการท าศัลยกรรมตกแต่ง ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เลือกคุณภาพ
มากท่ีสุด ร้อยละ 41.8 รองลงมาคือชื่อเสียง ร้อยละ 18.7 และความปลอดภัย ร้อยละ 15.1 
                 1.5 ผลคาดหวังก่อนท าศัลยกรรม ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เลือกได้รูปแบบที่ต้องการมากที่สุด ร้อยละ 
64.3 รองลงมาคือ ไม่มีอาการแทรกซ้อน ร้อยละ 35.4 
                 1.6 ราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้ง ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เลือกมากกว่า 10,000 บาท
ข้ึนไปมากท่ีสุด ร้อยละ 64.8 รองลงมาคือ5001 – 10,000 ร้อยละ 31 และ 0-5,000 ร้อยละ 4.2 

     1.7 ระยะเวลาในการตัดสินใจในการเลือกท าศัลยกรรม ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เลือก3 เดือนข้ึนไปมาก
ที่สุด ร้อยละ 43.4 รองลงมาคือ2-3 เดือน ร้อยละ 28.3 และ1-2 เดือน ร้อยละ 18.7 

     1.8 ประเภทของการศัลยกรรมที่ท่านใช้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เลือกศัลยกรรมจมูกมากท่ีสุด ร้อย
ละ63.6 รองลงมาคือศัลยกรรมตา 2 ชั้น ร้อยละ 43.1 และศัลยกรรมคาง ร้อยละ 37.4 
 2. ทัศนคติที่มีต่อการท าศัลยกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในบรมราชูปถัมภ์ สรุปได้ดังน้ี 
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ตาราง 1 แสดงผลค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติที่มีต่อของการท าศัลยกรรมในด้านผลิตภัณฑ์ 
 

ทัศนคติที่มีต่อการท าศัลยกรรม ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับความคิดเห็น 
1.ด้านผลิตภัณฑ์    
1.1 มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ 4.46 0.63 มาก 
1.2 เครื่องมืออุปกรณ์มีความทันสมัย 4.42 0.58 มาก 
1.3 การบริการทางการแพทย์มีความทันสมัย 4.49 0.66 มาก 
1.4 ความมีชื่อเสียงทางคลินิก/โรงพยาบาล 4.51 0.62 มากท่ีสุด 

รวม 4.47 0.62 มาก 

 
 จากตารางที่1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อการท าศัลยกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายข้ออยู่ในเกณฑ์ระดับมาก พบว่า ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดความมี
ชื่อเสียงทางคลินิก/โรงพยาบาลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 รองลงมาเป็น การบริการทางการแพทย์มีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.49 มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และ เครื่องมืออุปกรณ์มีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.42 
ตามล าดับ  
 
ตาราง 2 แสดงผลค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติที่มีต่อของการท าศัลยกรรมในด้านราคา 
 

ทัศนคติที่มีต่อการท าศัลยกรรม ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับความคิดเห็น 
2.ด้านราคา    
2.1 ราคามีความเหมาะสมในการท าศัลยกรรม 4.33 0.62 มาก 
2.2 มีการแจ้งราคาก่อนท าศัลยกรรม 

 
4.48 

 
0.59 

 
มาก 

รวม 4.41 0.60 มาก 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านราคา ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.41 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายข้ออยู่ในเกณฑ์ระดับมาก พบว่า มีการแจ้งราคาก่อนท าศัลยกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.48 รองลงมาเป็น ราคามีความเหมาะสมในการท าศัลยกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ตามล าดับ 
 
ตาราง 3 แสดงผลค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติที่มีต่อของการท าศัลยกรรมในด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

ทัศนคติที่มีต่อการท าศัลยกรรม ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับความคิดเห็น 
3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    
3.1 สถานที่ในการเดินทางสะดวก 4.31 0.63 มาก 
3.2 สถานที่ที่ให้บริการมีความปลอดภัย 4.41 0.62 มาก 
3.3 สถานที่ที่ให้บริการมีความสะอาด 4.50 0.62 มาก 

รวม 4.40 0.62 มาก 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายข้ออยู่ในเกณฑ์ระดับมาก พบว่า สถานที่ที่ให้บริการมีความสะอาดมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 รองลงมาเป็น สถานที่ที่ให้บริการมีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และสถานที่ในการเดินทาง
สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ตามล าดับ 
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 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ตาราง 4 แสดงผลค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติที่มีต่อของการท าศัลยกรรมในด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

ทัศนคติที่มีต่อการท าศัลยกรรม ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับความคิดเห็น 
4.ด้านการส่งเสริมการตลาด    
4.1 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ 4.40 0.63 มาก 
4.2 การให้บริการที่พิเศษแก่สมาชิก 4.41 0.63 มาก 
4.3 โปรโมชั่นลดราคา 4.45 0.67 มาก 
4.4 การติดตามผลหลังการท าศัลยกรรม 4.49 0.69 มาก 

รวม 4.43 0.65 มาก 
 

 ตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านการส่งเสริมการตลาด  ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายข้ออยู่ในเกณฑ์ระดับมาก พบว่า การติดตามผลหลังการท าศัลยกรรมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 รองลงมาเป็น โปรโมชั่นลดราคามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 การให้บริการที่พิเศษแก่สมาชิกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.41 และการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ตามล าดับ 
 
ตาราง 5 แสดงผลค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติที่มีต่อของการท าศัลยกรรมในด้านความรู้ความเข้าใจ 
 

ทัศนคติที่มีต่อการท าศัลยกรรม ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับความคิดเห็น 
5.ด้านความรู้ความเข้าใจ    
5.1 การท าศัลยกรรมคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย 4.33 0.65 มาก 
5.2 การท าศัลยกรรม มีการให้ความรู้ การให้ค าปรึกษา  
     โดยมองภาพรวมก่อนท า 

4.26 
 

0.70 
 

มาก 
 

5.3 ความรู้เก่ียวกับประโยชน์และผลของศัลยกรรมเป็น 
     อย่างดี 

4.22 
 

0.80 
 

มาก 
 

5.4 ความรู้จนเข้าใจและมั่นใจในการท าศัลยกรรมแต่ละ 
     ครั้ง 

4.22 
 

0.83 
 

มาก 
 

รวม 4.25 0.74 มาก 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านความรู้ความเข้าใจ ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายข้ออยู่ในเกณฑ์ระดับมาก พบว่า การท าศัลยกรรมคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 รองลงมาเป็น การท าศัลยกรรม มีการให้ความรู้ การให้ค าปรึกษา โดยมองภาพรวมก่อนท า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 และความรู้เก่ียวกับประโยชน์และผลของศัลยกรรมเป็นอย่างดี กับความรู้จนเข้าใจและมั่นใจในการท าศัลยกรรม
แต่ละครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ตามล าดับ 
 
ตาราง 6 แสดงผลค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติที่มีต่อของการท าศัลยกรรมในด้านความเชื่อ 
 

ทัศนคติที่มีต่อการท าศัลยกรรม ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับความคิดเห็น 
6.ด้านความเชื่อ    
6.1 การท าศัลยกรรมมีความจ าเป็นต่อชีวิต 4.22 0.72 มาก 
6.2 การท าศัลยกรรมมีการเผยรูปภาพก่อนและหลังการ 
     ท าศัลยกรรมอย่างแพร่หลาย 

4.25 
 

0.72 
 

มาก 
 

6.3 การท าศัลยกรรมท าให้สวยเหมือนดารา / นักร้อง 4.09 0.91 มาก 
รวม 4.18 0.78 มาก 
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 จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านความเชื่อ ภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายข้ออยู่ในเกณฑ์ระดับมาก พบว่า การท าศัลยกรรมมีการเผยรูปภาพก่อนและหลังการ
ท าศัลยกรรมอย่างแพร่หลายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมาเป็น การท าศัลยกรรมมีความจ าเป็นต่อชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.22 และการท าศัลยกรรมท าให้สวยเหมือนดารา / นักร้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ตามล าดับ 
 
ตาราง 7 แสดงผลค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติที่มีต่อของการท าศัลยกรรมในด้านพฤติกรรม ประสบการณ์ 
 

ทัศนคติที่มีต่อการท าศัลยกรรม ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับความคิดเห็น 
7.ด้านพฤติกรรม ประสบการณ์    
7.1 ท าศัลยกรรมเพราะมีประสบการณ์ด้วยตนเอง 4.31 0.63 มาก 
7.2 การท าศัลยกรรมได้รับอิทธิพลมาจากเพ่ือน 4.41 0.62 มาก 
7.3 การท าศัลยกรรมได้รับอิทธิพลมาจากดารา/นักร้อง 4.50 0.62 มาก 

รวม 4.40 0.62 มาก 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านพฤติกรรม ประสบการณ์ ภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายข้ออยู่ในระดับมาก พบว่า การท าศัลยกรรมได้รับอิทธิพลมาจากดารา 
/ นักร้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 การท าศัลยกรรมได้รับอิทธิพลมาจากเพ่ือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และ ท าศัลยกรรมเพราะมี
ประสบการณ์ด้วยตนเองค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัย ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ดังน้ี 
            1. จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ ให้เหตุผลที่เลือกท าศัลยกรรมตกแต่งความงามเพ่ือสร้างความมั่นใจ
ให้กับตัวเอง จ านวน 155 คน เป็นความต้องการส่วนตัวในการท าศัลยกรรม จ านวน 232 คน  เลือกคลินิกศัลยกรรมที่มี
ชื่อเสียงมากท่ีสุดจ านวน 281 คน เลือกด้านคุณภาพมากที่สุดจ านวน 161 คน ได้รูปแบบที่ต้องการมากที่สุดจ านวน 247 คน 
ราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้งพบว่ามากกว่า 10,000 บาทข้ึนไป จ านวน 249 คน ระยะเวลาในการตัดสินใจ
ในการเลือกท าศัลยกรรม 3 เดือนข้ึนไป จ านวน 167 คน เลือกการท าศัลยกรรมจมูก จ านวน 245 คน ผลการวิจัยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (จิรวุฒิ หลอมประโคน , ชษาพิมพ์ สัมมา , วรงรอง ศรีศิริรุ่ง , 2562) ที่ได้ท าวิจัยเรื่องพฤติกรรมและ
องค์ประกอบของปัจจัยในการท าศัลยกรรมของผู้ชายวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมเพ่ือสร้างความมั่นใจให้ตัวเองผู้ที่มีส่วนช่วยตัดสินใจเข้ารับการท าศัลยกรรม คือ ตัวเอง ทราบข้อมูล
ของสถานที่ท าศัลยกรรมน้ีจากเว็บไซต์ สถานที่ท าศัลยกรรม คือ คลินิกที่มีชื่อเสียงเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่
ท าศัลยกรรม คือ คุณภาพคาดหวังก่อนการท าการศัลยกรรมคือ ได้รูปแบบตามท่ีต้องการราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมใน
แต่ละครั้ง คือ มากกว่า 10,000 บาทข้ึนไประยะเวลาในการตัดสินใจการเลือกท าศัลยกรรม คือ 1 - 2 เดือนประเภทของการ
ศัลยกรรม คือ เสริมจมูก และประสบการณ์ในการท าศัลยกรรม คือ 1 - 2 ครั้ง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พีระยุทธ 
คุ้มศักด์ิ (2557) ที่ศึกษาเรื่องระดับการตัดสินใจทางการตลาดต่อความต้องการท าศัลยกรรมบนใบหน้าของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 18 - 25 ปี สถานภาพโสดอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ท าศัลยกรรมบนใบหน้าจุดที่สนใจท าที่สุด คือ จมูก โดยเลือกท ากับ
โรงพยาบาลเอกชน และคิดว่าอาชีพดารา/นักแสดงมีการท าศัลยกรรมมากท่ีสุด 
           2. จากผลการวิจัยทัศนคติต่อการศัลยกรรมของนักศึกษา พบว่า 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
นิยมความมีชื่อเสียงทางคลินิกหรือโรงพยาบาล 2) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส าหรับสถานที่ที่ให้บริการมุ่งเน้นเรื่องความ
สะอาดเป็นส าคัญ 3) ด้านการส่งเสริมการตลาด มีการติดตามผลหลังการท าศัลยกรรม 4) ด้านราคา มีการแจ้งราคาก่อน
ท าศัลยกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิวานันท์ โตนุ่ม (2561) ที่ได้ท าวัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยด้านบุคคลและด้าน
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ กรณีศึกษา : ธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงาม พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจท าศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้าของลูกค้าที่มาใช้บริการสถาบันเสริมความงาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
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ความส าคัญมากท่ีสุดในด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความส าคัญกับชื่อเสียงแพทย์ รองลงมาคือ ด้านพนักงาน แพทย์ให้ค าปรึกษาท้ังก่อน
และหลังบริการ ด้านกระบวนการให้บริการในเรื่องข้ันตอนการรักษาและการจ่ายเงินอธิบายได้อย่างชัดเจน ด้านลักษณะทาง
กายภาพ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากท่ีสุดในเรื่องต้องมีใบรับรองมาตรฐาน ด้านการจัดจ าหน่าย การตกแต่งร้านที่สวยงาม 
ทันสมัย ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคัญกับการแถมสินค้า หรือคอร์สความงาม และด้านราคา ให้ความส าคัญกับ
คุณภาพที่เหมาะสมกับราคามากที่สุด  และส่วนสุดท้ายผลการวิจัยจากการแจกแบบสอบถามพบว่า 1) ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีการท าศัลยกรรมคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 2) ด้านความเชื่อ นิยมเผยแพร่รูปภาพก่อนและหลังการ
ท าศัลยกรรม 3) ด้านพฤติกรรม ประสบการณ์ ส่วนใหญ่การท าศัลยกรรมได้รับอิทธิพลมาจากดาราหรือนักร้อง นอกจากน้ี
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งกาญจน์ ผิวเผือก และธนวรรณ มาลัยเลิศ (2563) ที่ได้ท าวิจัยเรื่องพฤติกรรมการ
ท าศัลยกรรมของนักศึกษาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ใน
ระดับชั้นปีที่  4 สาขาวิชา การจัดการธุรกิจทั่วไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 5 ,000 บาท มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดมาก
ที่สุด ส่วนประสบการณ์ในการท าศัลยกรรมส่วนใหญ่แล้วเคยท า 1-2 ครั้ง ราคาค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมอยู่ระหว่าง 5,001 
-10,000 บาท การตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมตกแต่งความงานเพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพทางหน้าตา ความมั่นใจให้เกิดแรง
ดึงดูดต่อเพศตรงข้ามโดยประเภทของการศัลยกรรมที่ไปใช้บริการส่วนใหญ่ คือ การเสริมจมูก รองลงมาคือการท าตาสองชั้น  
ปัจจัยทางด้านทัศนคติในการท าศัลยกรรม ด้านความเชื่อ ส่วนใหญ่เห็นว่าท าศัลยกรรมให้สวยเหมือนดารา ด้านความรู้ความ
เข้าใจ ส่วนใหญ่เห็นว่าท าศัลยกรรมคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในด้านพฤติกรรม /ประสบการณ์ ส่วนใหญ่เห็นว่าได้รับอิทธิพลมาจาก
ดาราและนักร้อง   
 

ข้อเสนอเเนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

            จากผลการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจท าศัลยกรรมกรณีศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหาวิยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ มีข้อเสนอเเนะ ดังน้ี 

  1.1 นักศึกษาควรมีการศึกษาถึงข้อดีเเละข้อเสียในการท าศัลยกรรมต่างๆของร่างกายอย่างละเอียดเเละถ่ีถ้วน
ก่อนตัดสินใจท าศัลยกรรมตกเเต่งความงาม เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจเเละความปลอดภัยให้เเก่ตนเอง 

  1.2 นักศึกษาควรมีการพิจารณาสื่อโฆษณาต่างๆ ว่ามีความเชื่อถือมากน้อยเพียงใดปรึกษาบุคคลใกล้ชิด รวม
ไปถึงบุคคลที่มีประสบการณ์ในการท าศัลยกรรมมาก่อน เพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหย่ือจากการโฆษณาเกินความจริง 

  1.3 อาจารย์ผู้สอนควรสอนให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์หรือการตัดสินใจในด้านต่างๆ ด้วยการศึกษาหาข้อมูลในสิ่ง
ที่ตนเองสนใจอย่างรอบด้าน ก่อนตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ 

 2. ข้อเสนอเเนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     ควรท าการศึกษาวิจัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจท าศัลยกรรมของนักศึกษา หรือความเสี่ยงในการ

ท าศัลยกรรมของนักศึกษา 
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การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสู่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ในพ้ืนท่ีหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา 

LOCAL ECONIMIC DEVELOPMENT OF BIODIVERSITY TO ECOTOURISM  
IN NONG LENG SAI AREA, PHAYAO PROVINCE 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ 2) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสู่การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนที่หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้ประกอบการอาหาร โฮมสเตย์ เครื่องด่ืม ของ
ที่ระลึก สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้าน  จ านวน 237 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา  

ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสู่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ในพ้ืนที่หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา ทั้ง 6 ด้าน มีดังน้ี  1) ด้านสิ่งดึงดูดใจ ได้แก่ พัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติในชุมชน
พ้ืนที่หนองเล็งทรายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น บัวพันไร่ ต้นไคร้พันปี กิจกรรมดูนกหายาก เต่าวางไข่ 2) ด้านกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ การเย่ียมชมวิถีชีวิตของชุมชน  3) ด้านการเข้าถึง ได้แก่ การพัฒนาเส้นทางเข้า-ออก ให้กว้างข้ึน 4) ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ได้แก่ การจัดสถานที่ท ากิจกรรมของผู้มาเยือน 5) ด้านที่พัก ได้แก่ การพัฒนาการให้บริการลานกางเต็นท์  
และ 6) ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การพัฒนานโยบายในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนที่หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา   

 
ค าส าคัญ: การพัฒนา; การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ; ความหลากหลายทางชีวภาพ; หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา 
 
*นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยพะเยา 
**อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา 
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ABSTRACT 

 
 The purpose of the study was to examine the opinions towards the local economic development 

of biodiversity to ecotourism in Nong Leng Sai area of Phayao province. This study was performed by using 
a certified questionnaire in human research ethics.  Data was collected from a randomized sample of 237 
informants currently living near the study site. The statistics used to analyze the data were the percentage, 
average, and standard deviation.  The results showed that most of the respondents were male with 
accounting for 75.00%. The education level was at the high school and/or technical schools. The majority 
of occupation was filled by farmers with an income of 30,000 baht/ month or more.  The people also 
contributed to serving members of the community enterprise group.  As a result, the local economic 
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development of biodiversity foundations to ecotourism was evaluated in relation to the six major 
components of the tourism and travel Industry.  1)  Attraction; this component is proposed to the 
development of natural resources in the community of the Nong Leng Sai area to be a learning center such 
as lotus pond, ancient forest, rare- birdwatching, and the turtle egg- laying behavior 2)  Activity; there is a 
pattern to enhance rural livelihood through the community 3)  Accessibility:  there is a concern about the 
development of an entrance-exit route 4) Amenity; the recommendation is to provide the area site for the 
visitor activities 5) Accommodation; the development of camping ground services is required 6) Management 
aspect; development of tourism promotion policy is necessary for Nong Leng Sai area  
 
Keywords: Development; Ecotourism; Biodiversity; Phayao Province 
 

บทน า 
 การท่องเที่ยวในภาคเหนือน้ันถือเป็นภูมิภาคที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งภูเขา ถ้ า ป่า หุบ

เขาทั้งเล็กและใหญ่ น้ าตก รวมถึงทะเลสาบหนองเล็งทรายต้ังอยู่ที่ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีสภาพทางชีวภาพเป็นระบบนิเวศ
น้ าจืดที่เป็นน้ าน่ิง มีสภาพต้ืนเขินในพ้ืนที่ส่วนใหญ่น้ าท่วมในฤดูฝน และบางส่วนน้ าท่วมตลอดปี ถือเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูงและมีศักยภาพทางการท่องเท่ียว อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียว หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้ง
ในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ดังจะเห็นว่า คณะรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญกับการพัฒนาส าหรับการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เดินทางมาเพ่ือติดตามการบริหารจัดการน้ า โดยมีข้อสั่งการให้พัฒนาหนองเล็งทราย 
เพ่ือให้มีจุดดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวมาชมมากย่ิงข้ึน รวมถึงการอนุรักษ์พันธ์ุปลาท้องถ่ิน การรักษาระบบนิเวศให้คงความ
สมบูรณ์รวมถึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ 
การศึกษา โครงสร้างพ้ืนฐาน รายได้ และการประกอบอาชีพ ว่าจะท าอย่างไรจึงจะท าให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตที่ดีได้ เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม ในเรื่องระบบดูแลสุขภาพ รัฐบาลให้ความส าคัญกับการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชุมชน วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ความเชื่อ น าไปสู่การพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ ให้การส่งเสริมการแพทย์ทุกระบบอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ เกิดการรวมกลุ่มของหมอพ้ืนบ้าน เกิดการจัดท าองค์ความรู้ของหมอเมืองล้านนา ทั้งการรักษา
ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแก่เกษตรกร เพ่ือสามารถน าไปต่อยอดการแปรรูปและสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชน (กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส านักโฆษก, 2563) 

 อย่างไรก็ตามพบว่า การท่องเท่ียว ในพ้ืนที่หนองเล็งทรายปัจจุบันยังมิได้พัฒนาศักยภาพเท่าท่ีควร โดยเฉพาะ สิ่ง
ดึงดูดใจอันเป็นความงดงามทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายจ านวนมาก ยังขาดการบริการ กิจกรรมทางการท่องเท่ียว  การ
เดินทางเข้าไปยังพ้ืนที่ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ป้ายบอกทาง ไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ ที่จะท าให้นักท่องเที่ยวน้ันเดิน
ทางเข้าไปท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสกับความหลากหลายทางชีวภาพที่น่าสนใจในแหล่งท่องเที่ยวหนองเล็งทราย (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฮัก
หนองเล็งทราย เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเกษตร, 2563) ดังน้ันการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความ
หลากหลายทางชีวภาพสู่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนที่หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา จึงมีความส าคัญย่ิงที่จะเป็นข้อมูลเชิง
นโยบายและเป็นแบบอย่างการพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติของบริเวณพ้ืนที่หนองเล็งทรายบนความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่อย่างย่ังยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาบริบทของพ้ืนที่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสู่การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศในพ้ืนที่หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสู่การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในพ้ืนที่หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา 
 3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่หนองเล็ง
ทราย จังหวัดพะเยา 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1  กรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสู่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

                ในพ้ืนที่หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสู่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนที่
หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริบทพื้นที่และความคิดเห็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ในการก าหนดขนาดตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) และสุ่มตัวอย่าง
โดย ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจาก ลักษณะของ
กลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัยความรอบรู้ ความช านาญและ
ประสบการณ์ ก าหนดคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี 
  โดยแต่ละต าบลจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายในการให้ข้อมูลครบถ้วนตามคุณลักษณะทั้ง 6 ด้าน และก าหนดโควตา
อย่างต่ าคือ ต าบลละ 45 คน ขนาดผู้ให้ข้อมูลหลักรวมทั้ง 5 ต าบลจ านวนทั้งสิ้น 225 คนเป็นจ านวนข้ันต่ า ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้
จ านวนแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาทั้งสิ้น 237 ฉบับที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ส าหรับผลการสุ่มตัวอย่างของ 5 ต าบล                     
มีรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย ดังตารางต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 

บริบทพื้นที่ 
- ความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ 
- ประวัติของพ้ืนที่ 
- คุณลักษณะตามองค์ประกอบหลักของการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ได้แก่  
1. องค์ประกอบด้านพ้ืนที่ 
2. องค์ประกอบด้านการจัดการ 
3. องค์ประกอบด้านกิจกรรม 
4. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม 

แนวทางทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
จากความหลากหลายทางชีวภาพสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที ่
(6 A ) 
1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 
2. กิจกรรม (Activity)  
3. การเข้าถึง (Accessibility) 
4. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities)   
5. ท่ีพัก (Accommodation) 
6. การบริหารจัดการ (Administration) ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพฒันาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
2. ความคิดเห็นด้านการพัฒนา 
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ตารางที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน (คน) 

ต.ป่าแฝก ต.ศรีถ้อย ต.บ้าน
เหล่า 

ต.เจริญ
ราษ 

ต.แม่ใจ 

1. ผู้บริหารภาครัฐ หรือ ผู้แทนภาครัฐ ได้แก่ เกษตรต าบล เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย 

3 2 3 1 3 

2. ผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมูบ่้าน 3 4 5 4 3 
3. สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 

เช่น วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงนิเวศรักษ์หนองเล็งทราย กลุ่ม 
OTOP กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย  

7 10 3 3 5 

4. ตัวแทนผู้ประกอบการ / เจ้าของกิจการด้านการบริการและการ
ท่องเท่ียว ได้แกร้านอาหาร โฮมสเตย์ ท่ีพักแรม ของที่ระลึก 

9 7 5 6 5 

5. ปราชญ์ท้องถ่ิน ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวและการพัฒนา
หนองเล็งทราย เช่น หมอเมือง   

2 3 1 6 4 

6. ประชาชนในพ้ืนที่ที่อยู่รอบหนองเล็งทราย  23 23 30 27 27 

รวม 47 49 47 47 47 

 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 วิธีด าเนินการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบส ารวจ   
 วิธีด าเนินการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม 

ได้แก่ ความคิดเห็นด้านการพัฒนาของประชาชนในพ้ืนที่  
 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสามารถวัดคุณลักษณะที่ต้องการจะวัด

ได้หรือไม่ โดยผู้วิจัยจะน าร่างแบบสอบถามเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง และเหมาะสมตามเน้ือหา อาศัยดุลย
พินิจของผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาและตัดสินว่าเครื่องมือน้ันๆ มีความเที่ยงตรงหรือไม่ โดยน า
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of item objective congruence) ค่า IOC ทุกข้อต้องอยู่
ต้ังแต่ 0.60 - 1.00  

 ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง การตรวจสอบเครื่องมือวัดชนิดเดียวกัน ท าการทดสอบซ้ ากับสิ่งเดียวกัน
แล้วได้ผลเช่นเดิมเสมอ ไม่ว่าจะด าเนินกี่ครั้งก็ตาม แสดงให้เห็นความมั่นคงของเครื่องมือที่วัด โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ น าไปทดสอบกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คนแล้วน ามาค านวณได้ค่าความเชื่อมั่น              
เท่ากับ 0.80 

 นอกจากน้ี แบบสอบถามที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ีได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เรียบร้อยแล้วในวันที่ 14 มกราคม 2564 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม น าผลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ผลเพ่ือหาความส าคัญเร่งด่วนแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่หนองเล็งทราย จังหวัด
พะเยา และน าผลการประชุมและการถอดบทเรียนมาท าการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
            4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้มาเยือนน้ันหลังจากเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยได้
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) กับค่าสถิติพ้ืนฐานคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับการแปลความหมายของระดับคะแนนตามเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยได้ 
ดังน้ี   4.50-5.00  หมายถึง  อยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50-4.49 หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 
  2.50-3.49 หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50-2.49 หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.49 หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
 ขั้นตอนที่ 2 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ในพื้นที่หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา  
 ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสนทนากลุ่ม

ย่อย (Focus Group) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     1.1 ประชากร 
     1.2 กลุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ก าหนดคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี รวม

จ านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 20 คน ได้แก่ 
 1) ผู้บริหารภาครัฐ หรือ ผู้แทนภาครัฐ ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย จ านวน  1 คน 
 2) ผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน  8 คน 
 3) สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิง

นิเวศรักษ์หนองเล็งทราย กลุ่ม OTOP กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย จ านวน  5 คน 
 4) ตัวแทนผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการด้านการบริการและการท่องเที่ยว ได้แก่ร้านอาหาร โฮมสเตย์        

ที่พักแรม ของที่ระลึก จ านวน 1 คน 
 5) ผู้เชี่ยวชาญทางการท่องเท่ียว จ านวน  3 คน 
 6) ประชาชนในพ้ืนที่ จ านวน 2 คน 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 สนทนากลุ่ม (Discussion) ประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม และใช้แบบประเมินเป็นเครื่องมือประกอบใน

การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแนวทางการพัฒนาที่น าเสนอในที่ประชุ ม จากน้ันน าผลจากการศึกษา โดยใช้
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวทั้ง 6 ด้าน เพ่ือวิเคราะห์หาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนความ
หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยาโดยใช้องค์ประกอบการท่องเท่ียวทั้ง ดังน้ี 

   1) สิ่งดึงดูดใจต่อผู้มาเยือนต่อผู้มาเยือน (Attraction) 
   2) กิจกรรมในพ้ืนที่ชุ่มน้ าหนองเล็งทราย (Activity)  
   3) ความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) 
   4) สิ่งอ านวยความสะดวกภายในพ้ืนที่ชุ่มน้ าหนองเล็งทราย (Amenities)   
   5) ที่พักที่ใกล้เคียงในพ้ืนที่ชุมน้ าหนองเล็งทราย (Accommodation) 
   6) การบริหารจัดการในพ้ืนที่ชุ่มน้ าหนองเล็งทราย (Administration) 

  จากน้ันก าหนดร่างประเด็นค าถามและแนวการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา ในรูปแบบของการน าเสนอประเด็นเพ่ือประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
Group) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือประกอบในการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับร่างแนวทางการพัฒนาท่ีน าเสนอในที่
ประชุม 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) น าผลที่ได้ทั้งหมดมา

วิเคราะห์ผลเพ่ือหาความส าคัญเร่งด่วนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในพ้ืนที่หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา และน าผลการประชุมและการถอดบทเรียนมาท าการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
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             4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
   4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้มาเยือน้ันหลังจากเก็บข้อมูลเรียบร้อย

แล้วผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ค่าสถิติพ้ืนฐานคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับการแปลความหมายของระดับคะแนนตามเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยได้ ดังน้ี     

   4.50-5.00  หมายถึง  อยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.50-4.49 หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 
   2.50-3.49 หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
   1.50-2.49 หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
   1.00-1.49 หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
     4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ในประเด็นแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสู่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนที่หนองเล็งทราย 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1. บริบทและสภาพพ้ืนที่ทางธรรมชาติ สรุปได้ว่า หนองเล็งทราย เป็นพ้ืนที่เก็บกักน้ าที่ส าคัญอีกทั้งยังเป็นแหล่ง
สังคมพืชที่อยู่อยู่อาศัยของนกประจ าถ่ิน  รวมถึงเป็นแหล่งรองรับนกอพยพและสัตว์น้ า มีเน้ือที่ 5,380 ไร่ ซึ่งมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งพบพรรณไม้รวม 170 
ชนิด 140 สกุล 51 วงศ์ แยกเป็นพรรณไม้น้ า 123 ชนิด พรรณไม้ทั่วไป 47 ชนิด และมีไม้ต้นที่น าเข้าไปปลูกอีก 10 ชนิด พบ
พรรณไม้หายาก 1 ชนิด คือ ไชยวาน (Cephalanthus tetrandra (Roxb.) Ridsdale & Bakh.f.) สัตว์ป่าอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 
96 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 7 ชนิด นก 69 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 13 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก  
7 ชนิด มีสัตว์ป่าที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ (Vulnerable, VU) 3 ชนิด ได้แก่ นกกระสาแดง (Ardea purpurea) 
ตะพาบน้ า (Amyda cartilaginea) และเต่านา (Malayemys subtrijuga)  

 

      
 
ภาพที ่2 ภาพแสดงบรรยากาศหนองเล็งทราย และป่าไคร้พันปี 
 

 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวผู้น าภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพ้ืนที่ พบว่า ผู้ที่ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีอาศัยอยู่ในต าบลศรีถ้อยมากที่สุด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
รายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทางการท่องเที่ยวและใช้บริการแหล่งท่องเที่ยว ตาม
องค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. สิ่งดึงดูดใจ Attraction ได้แก่ การสร้างจุดเด่นที่น่าสนใจ (แลนด์มาร์ก) ในพ้ืนที่หนอง
เล็งทราย 2. กิจกรรมทางการท่องเท่ียว Activity ได้แก่ ล่องเรือในป่าอเมซอน 3. การเข้าถึง Accessibility ได้แก่ การพัฒนา
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เส้นทางเดินเท้าโดยรอบหนองเล็งทราย 4. สิ่งอ านวยความสะดวก Amenities ได้แก่การประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล รวมถึง
ค าแนะน าแก่ผู้มาเยือน 5. ด้านที่พัก Accommodation ได้แก่ การพัฒนาการจัดการที่พักบริเวณใกล้เคียงในพ้ืนที่หนองเล็ง
ทราย และ 6. ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการ
ท่องเท่ียว 

 3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานความหลายหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่หนองเล็งทราย 
จังหวัดพะเยา มีการสรุปผลการศึกษา ดังตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 2 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสู่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ 
 หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา 
 

 

หัวข้อ x̅ SD ความหมาย 
1 สิ่งดึงดูดใจ (Attraction)     

ควรมีการพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติในชุมชนพ้ืนที่หนองเล็งทรายให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ เช่น บัวพันไร่ ต้นไคร้พันปี ดูนกหายาก เต่าวางไข่ ฯลฯ 

4.80 0.52 มากท่ีสุด 

2 กิจกรรมทางการท่องเท่ียว (Activity)     
การเย่ียมชมวิถีชีวิตของชุมชน 4.60 0.67 มากท่ีสุด 

3 การเข้าถึง (Accessibility)    
ควรมีการพัฒนาเส้นทาง เข้า-ออก ให้ขว้างข้ึน 4.26 0.87 มากท่ีสุด 

4 สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities)    
ควรมีการจัดสถานที่ท ากิจกรรมของผู้มาเยือน 4.70 0.57 มากท่ีสุด 

5 ด้านที่พัก (Accommodation)    
ควรมีการพัฒนาการให้บริการลานกางเต็นท์ในพ้ืนที่หนองเล็งทราย   4.00 0.91 มากท่ีสุด 

6 ด้านการบริหารจัดการ    
ควรมีการพัฒนานโยบายในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนที่หนองเล็งทราย   4.40 0.75 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า แนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองเล็งทราย ส าหรับพ้ืนที่หนองเล็งทรายเป็นพ้ืนที่ป่าพรุ

น้ าจืดแห่งเดียวในประเทศไทย มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นที่ชุมชนมีความคิดเห็นว่าควรน ามาเป็นค าขวัญของพ้ืนที่ คือ อเม
ซอนหนองเล็งทราย “ชมควายพันตัว ชมบัวพันไร่ ชมป่าไคร้พันปี” ส่วนแนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหนองเล็ง
ทราย เรียงตามล าดับคะแนนสูงสุด คือ การพัฒนาด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) พบว่า ควรมีการพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติใน
ชุมชนพ้ืนที่หนองเล็งทรายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ (x̅= 4.80) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ควรมีการพัฒนานโยบายในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่หนองเล็งทราย (x̅= 4.73) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) พบว่า ควรมีการจัดสถานที่ท ากิจกรรม
ของผู้มาเยือน (x̅= 4.70) ด้านกิจกรรมทางการท่องเท่ียว (Activity) พบว่า ควรมีกิจกรรมการเย่ียมชมวิถีชีวิตของชุมชนมากที่สุด 
(x̅= 4.60) ด้านการเข้าถึง (Accessibility) พบว่า ควรมีการพัฒนาเส้นทาง เข้า-ออก ให้กว้างข้ึน (x̅= 4.26) ด้านที่พัก 
(Accommodation) พบว่า ควรมีการพัฒนาการให้บริการลานกางเต็นท์ในพ้ืนที่หนองเล็งทราย (x̅= 4.00)ด้านสิ่งดึงดูดใจ 
(Attraction) พบว่า ควรมีการพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติในชุมชนพ้ืนที่หนองเล็งทรายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ (x̅= 4.80) ด้านการ
บริหารจัดการ พบว่า ควรมีการพัฒนานโยบายในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนที่หนองเล็งทราย (x̅= 4.73) ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก (Amenities) พบว่า ควรมีการจัดสถานที่ท ากิจกรรมของผู้มาเยือน (x̅= 4.70) ด้านกิจกรรมทางการท่องเท่ียว (Activity) 
พบว่า ควรมีกิจกรรมการเย่ียมชมวิถีชีวิตของชุมชนมากที่สุด (x̅= 4.60) ด้านการเข้าถึง (Accessibility) พบว่า ควรมีการพัฒนา
เส้นทาง เข้า-ออก ให้กว้างข้ึน (x̅= 4.26) ด้านที่พัก (Accommodation) พบว่า ควรมีการพัฒนาการให้บริการลานกางเต็นท์
ในพ้ืนที่หนองเล็งทราย (x̅= 4.00) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่
หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา โดยผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ พบว่า พัฒนาศักยภาพตาม
องค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. สิ่งดึงดูดใจ Attraction ได้แก่ การสร้างจุดเด่นที่น่าสนใจ (แลนด์มาร์ก) 2.กิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว Activity ได้แก่ ล่องเรือในป่าอเมซอน 3. การเข้าถึง Accessibility ได้แก่ การพัฒนาเส้นทางเดินเท้า
โดยรอบหนองเล็งทราย 4.สิ่งอ านวยความสะดวก Amenities ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล รวมถึงค าแนะน าแก่ผู้มา
เยือน 5. ด้านที่พัก Accommodation ได้แก่ พัฒนาการจัดการโฮมสเตย์ ของชุมชน ในพ้ืนที่หนองเล็งทราย และ 6. ด้านการ
บริหารจัดการ ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว ซึ่งสอดคล้อง กับ 
ศรีณัฐ ไทรชมภู และบุญเกียรติ ไทรชมภู (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศบนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดย
พบว่า พ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้ามีทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมสมบูรณ์ รูปแบบการท่องเท่ียว
ที่มีอยู่เดิม ได้แก่ การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ แหล่งวัฒนธรรม และสิ่งที่สนใจพิเศษ มีศักยภาพและความเหมาะสมในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การ
ท่องเที่ยวทางจักรยาน และในพ้ืนที่มีการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนนักท่องเที่ยวหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ส่วนมาตรการ แผนงานและแนวทางปฏิบัติ มีกลยุทธ์เชิงอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการส่งเสริมการตลาด ส่งเสริม
พัฒนาการท่องเท่ียว และในด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ ผลการศึกษา ยังสอดคล้องกับ ศุภลักษณ์ วิรัชพินท์ และคณะ (2557) 
ท าการศึกษาส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชนด้านดูนก
และสัตว์ป่า ด าเนินการวิจัยในต าบลชมพูอ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2556 -2557 ผลการวิจัยพบนก 
จ านวน 117 ชนิด 12 อันดับ 41 วงศ์ และสัตว์ป่า 51 ชนิด จึงท าการคัดเลือกนกและสัตว์ป่าที่น่าสนใจ ได้ 56 ชนิด 2 ไฟลัม 
15 อันดับ 33 วงศ์ และแสดงไว้ในคู่มือ “ชมนกตกธรรมชาติ ณ บ้านชมภู” เส้นทางหาของป่าต้นแบบน้ีมีศักยภาพในการ
พัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) ส าหรับชุมชน ต.ชมพูซึ่งมีส่วนร่วมในการส ารวจสัตว์ป่า
พิสูจน์แล้วว่าพ้ืนที่แห่งน้ีมีศักยภาพส าหรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยเฉพาะอย่างย่ิงการดูนก ชุมชนน้ีจะได้ประโยชน์
จากทรัพยากรท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไขของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน ถ้าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในด้านการให้การศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม
และการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศสิ่งแวดล้อมและการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
 2. การศึกษาวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสู่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนที่หนอง
เล็งทราย จังหวัดพะเยา ในครั้งน้ีเป็นแนวทางในการพัฒนาทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมที่จะสามารถเพ่ิมและ
รายได้ให้กับชุมชนแบบย่ังยืน อันจะน าไปสู่การพัฒนา “เศรษฐกิจฐานราก” ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถ่ิน ที่
สามารถพ่ึงตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจ
ที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพ้ืนที่ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ อย่าง
เข้มแข็งและย่ังยืน รากฐานอันมั่นคง ที่จะท าให้ขบวนองค์กรชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน 
(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน, 2563) โดยการวิจัยและพัฒนาในครั้งน้ี ได้มีการด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมผ่าน
ภาคีเครือข่ายส าคัญ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฮักหนองเล็งทราย เป็นแกนกลางหลักในการเชื่อมโยงเครือข่ายที่สนับสนุน 
ส่งเสริมการพัฒนาหนองเล็งทราย อาทิ เทศบาลต าบลแม่ใจ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าหนองเล็งทราย ผู้น าชุมชน ที่ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่อันเป็น พ้ืนที่ป่าพรุน้ าจืดแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง จากคุณค่า สู่มูลค่าทางเศรษฐกิจอันมาจาก ฐานทรัพยากร ที่มีในพ้ืนที่ และขับเคลื่อนการพัฒนาจากกลุ่ม
องค์กรชุมชนฐานราก ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรา 7 (1) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรชุมชนเศรษฐกิจฐานรากว่า“ สนับสนุนและให้
การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพ่ิมรายได้ การ
พัฒนาท่ีอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการ
พัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการ และหลักการพัฒนาท่ีสมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางส าคัญ ทั้งน้ี เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม” (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน),2563) อันจะน าไปสู่ “ชุมชนท้องถ่ินมี
ระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่มั่นคง สามารถพ่ึงตนเอง และจัดการตนเองได้อย่างย่ังยืน” โดยรูปธรรมของการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่ผ่านมา ต้ังอยู่บนฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถแยกหมวดของฐานงานที่น าไปสู่ 
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หรือสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน ซึ่งเชื่อมโยงกับฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หนองเล็งทรายซึ่งเป็นพ้ืนที่เก็บกักน้ าที่ส าคัญอีกทั้งยังเป็นแหล่งสังคมพืชที่อยู่อยู่อาศัยของนกประจ าถ่ิน รวมถึง
เป็นแหล่งรองรับนกอพยพและสัตว์น้ า มีเน้ือที่ 5,380 ไร่ ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เช่น การอนุรักษ์/การจัดการลุ่ม
น้ า ป่าชุมชน การดูแลที่ดิน เกษตรธรรมชาติ/ความมั่นคงทางอาหาร ประมงชายฝั่ง การจัดการขยะ เป็นต้น และแนวทางการ
พัฒนาเชื่อมโยงกับฐานการพัฒนาอาชีพ รายได้ เช่น การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ การจัดท าบัญชีครัวเรือน การจัดต้ัง
ธุรกิจชุมชน-วิสาหกิจชุมชน และการจัดท าแผนชุมชน ระบบการผลิต เกษตรย่ังยืน เป็นต้น และเป้าหมายของการพัฒนา
เศรษฐกิจและทุนชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนมีเป้าหมาย ในการศึกษาครั้งน้ีที่เป็นส่วนส าคัญ 2 ระดับ คือ ระดับ
ที่ 1 ระดับครอบครัว : ทุกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หน้ีลด” โดยดูได้จาก 4 ปัจจัยหลัก คือ อยู่ดีกินดี 
(ปากท้องอิ่ม) เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ผลผลิตขายได้ มีรายได้ที่มั่นคง สุขภาพร่างกาย จิตใจแข็งแรง โดยในการศึกษาครั้งมี
การเก็บข้อมูลระดับผู้น าครัวเรือน จ านวน 237 คัวเรือน  พบว่า ชุมชนมีความต้องการพัฒนาทางการท่องเที่ยวและใช้บริการ
แหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนที่หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา อยู่ในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นในด้านต่างๆ โดยมีความหวังว่า 
การท่องเท่ียวจะมีส่วนส่งเสริมครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หน้ีลด” ทั้งน้ี กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีความพร้อม
ที่จะร่วมกันพัฒนาหนองเล็งทราย กับองค์กรรชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาในระดับที่ 2 ระดับกลุ่มองค์กร/ชุมชน/หมู่บ้าน มีกลุ่ม
องค์กรชุมชน โดยมี วิสาหกิจชุมชนฮักหนองเล็งทรายเป็นแกนน าหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยว จากคุณค่าของทรัพยากรที่มี
สู่มูลค่า ด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่เข้มแข็ง มีความมั่นคงทางอาหาร ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ สุขภาพกายใจแข็งแรง แผนที่
จะเกิดข้ึนจากการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่หนองเล็งทราย 
จังหวัดพะเยา น าไปสู่ “แผนธุรกิจเพื่อชุมชน” โดยในงานวิจัยครั้งน้ี ได้แนวทาง ภายใต้ การพัฒนาบนฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งได้น าจุดเด่นมาเป็นค าขวัญของชุมชน คือ Motto อเมซอนหนองเล็งทราย “ชมควายพันตัว ชมบัวพันไร่ ชมป่า
ไคร้พันปี” ประกอบไปด้วยแนวทาง 6 ด้านเรียงล าดับความส าคัญ คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) พบว่า ควรมีการพัฒนา
ทรัพยากรทางธรรมชาติในชุมชนพ้ืนที่หนองเล็งทรายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ (x̅= 4.80) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ควรมีการ
พัฒนานโยบายในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนที่หนองเล็งทราย (x̅= 4.73) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) พบว่า 
ควรมีการจัดสถานที่ท ากิจกรรมของผู้มาเยือน (x̅=4.70) ด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว (Activity) พบว่า ควรมีกิจกรรมการ
เย่ียมชมวิถีชีวิตของชุมชนมากที่สุด (x̅= 4.60) ด้านการเข้าถึง (Accessibility) พบว่า ควรมีการพัฒนาเส้นทาง เข้า-ออก ให้
กว้างข้ึน (x̅= 4.26) ด้านที่พัก (Accommodation) พบว่า ควรมีการพัฒนาการให้บริการลานกางเต็นท์ในพ้ืนที่หนองเล็งทราย 
(x̅= 4.00) ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับน าความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ และวิถีชุมชนมาเป็นตัวต้ังแล้วพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก เพ่ือคนในชุมชนท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ เกิดการช่วยเหลือเอื้อเฟ้ือซึ่งกันและกัน เกิดการ
พัฒนาด้านต่างๆ ในพ้ืนที่ที่หลากหลายทั้งผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเข้มแข็ง และย่ังยืน 
 
ข้อเสนอแนะ  
       1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ส านักทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ใจ สามารถน าผลการศึกษาไปปรับใช้กับการก าหดทิศทางการพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียวจังหวัดพะเยา 
  1.2 ชุมชมในพ้ืนที่ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหนองเล็งทราย สามารถมีส่วนร่วม และมีบทบาท ในการ
พัฒนาทางการท่องเท่ียว รวมทั้งสามารถน าผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการวางแผน และก าหนดแนวทางการในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ต่อไป 
  1.3 นักวิชาการหรือนักวิจัยสามารถน าผลการวิจัยไปเป็นองค์ความรู้ในการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาทางการ
ท่องเท่ียวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาในด้านการสื่อสารทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ เครือข่ายทางสังคม 
  2.2 ควรมีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาด้าน
ผลกระทบทางการการท่องเท่ียว และน าไปสู่การอนุรักษ์ในพ้ืนที่หนองเล็งทรายได้ 
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บทคัดย่อ 
 

 จากการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเท่ียวเชิง 2) ศึกษารูปแบบการจัดการ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ บ้านมณีพฤกษ์ ต าบล
งอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เป็นการวิจัยผสานวิธี วิจัยเชิงปริมาณกับวิจัยเชิงภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ประชาชนในชุมชน             
บ้านมณีพฤกษ์ จ านวน 153  คน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ แกนน าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน นักวิชาการด้านการบริหารจัดการ และนักวิชาการด้านการท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ีของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และ
เจ้าหน้าท่ีโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่ลุ่มน้ าน่าน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พ้ืนที่ที่ 6 จังหวัดน่าน จ านวนทั้งสิ้น 12 
คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการศึกษา พบว่า  

 1. ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่บ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พบว่า มี
ศักยภาพครบทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพ้ืนที่  2) ด้านความสะดวกในการเข้าถึง 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4) ด้านการ
จัดการ 5) ด้านสภาพแวดล้อม 6) ด้านความมีชื่อเสียง 7) ด้านกิจกรรมท่องเท่ียว และ 8) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  

 2. รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่บ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและชุมชน  2) การสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาการท่องเท่ียวจากอุทยาน
แห่งชาติดอยภูคา และโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่ลุ่มน้ าน่าน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พ้ืนที่ที่ 6 จังหวัดน่าน 3) 
การพัฒนาผู้น าและคนในชุมชนอย่างต่อเน่ือง 4) การสร้างเครือข่ายของแหล่งท่องเท่ียวภายในหมู่บ้านและในหมู่บ้านใกล้เคียง 
และ 5) การประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 
ค าส าคัญ: การจัดการการท่องเที่ยว; การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this quantitative and qualitative research are to 1)  study ecotourism 

management in Ban Mani Pruek area, Ngop sub- district, Thung Chang district, Nan province, 2)  create an 
ecotourism management model, and 3)  seek for a guideline for improving ecotourism management.  The 
subjects consist of 153 villagers and 12 wisemen and leaders and local government officers in the area. A 
questionnaire and an in- depth interview technique were used for collecting the data.  The mean, the SD, 
and the content analysis were used for analyzing the obtained data.   The results can be summarized as 
follows: 1) the village’s potentials of becoming a tourist destination included the following 8 aspects: the 
location, the convenience of accessibility, the facilitators, the management, the environment, the 
popularity, the tourist activities, and the participation from the locals.  
2) the patterns of the village’s ecotourism management are as follows: the participation of the government 
sectors and the locals, the supports for turning the village of Ban Mani Pruek into a tourist destination from 
the two government agencies: Doi Pu Ka national Park and The Stability enhancing project of the Nan basin 
under His Majesty the King Rama 9’  Royal Initiative Project, district 6 3)  the continuous human resource 
development within the area, 4)  the establishment of network for tourist destinations in the surrounding 
areas, and 5)  the participatory assessment of the project outcomes 
 
Keyword: tourism management; ecotourism 

 
บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงของโลกที่จัดว่ามีทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลายประเภท กระจายอยู่ในทุก
ภูมิภาค ทั้งที่เป็นแหล่งธรรมชาติ กึ่งธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างข้ึนทั้งเก่าและใหม่ จนกล่าวได้ว่าเป็นมรดกทางการท่องเที่ยว 
(Tourism Heritage) อันมีคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์อยู่เป็นจ านวนมาก ในความหลากหลาย และปริมาณดังกล่าว มีทรัพยากร
การท่องเท่ียวส่วนหน่ึง ซึ่งมีศักยภาพสูง และเหมาะสมที่สามารถน ามาพัฒนาจัดการ เพ่ือสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มุ่งแสวงหาความเพลิเพลินและการศึกษาเยนรู้ควบคู่ไปกับการเดินทางอย่างมีความรับผิดชอบ
ในรูปแบบที่เรียกกันว่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือ Eco Tourism และมีปัจจัยหลายประการบ่งชี้ว่าปริมาณนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี
จะมีแนวโน้มสูงข้ึนตามล าดับ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2544) อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวเกิดข้ึนจากปัจจัยที่ช่วย
ส่งเสริมหลายประการ ได้แก่ ปัจจัยเชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมวัฒนธรรม และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการท่องเที่ยวย่อมส่งผล
กระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อชุมชนท้องถ่ิน ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบทั่วไปที่
เกิดข้ึนจากการพัฒนาการท่องเท่ียวมีอยู่มากมาย ดังเช่น ผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจของชุมชน ได้แก่ ท าให้ชุมชนแก่งแย่ง
ผลประโยชน์กัน ค่าครองชีพในชุมชนสูงข้ึน ผลกระทบด้านลบต่อสังคมและวัฒนธรรม คือ ปัญหาการหลอกลวงนักท่องเท่ียว 
การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเท่ียว การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยมของชุมชนท้องถ่ิน ส่วนผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน ได้แก่เกิดมลภาวะต่อชุมชน เกิดปัญหาการท าลายทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย์ที่สร้างข้ึนในชุมชน
น้ัน โดยชุมชนท้องถ่ินได้ก าหนดมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบของการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นแนวทางในการรองรับ
กับปัญหาที่เกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว (ส านักงานการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2546) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
มีลักษณะที่ส าคัญคือ เป็นการท่องเท่ียวที่ด าเนินการภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติ และต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วม
ของประชากรชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว อีกทั้ งต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และต้องชี้น าภายใต้ความปรารถนาของ
ประชาชนท้องถ่ินและชุมชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยวน้ันๆ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542) การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะมุ่งเน้นการท่องเท่ียวในรูปแบบของการปลูกจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
โดยประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วม และจัดให้มีการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติเป็นหลัก หลักเกณฑ์การก าหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ จะประกอบไปด้วยข้อก าหนดต่างๆ ตามกองอนุรักษ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับสมาคมไทยการท่องเที่ยวเชิง
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อนุรักษ์และผจญภัยก าหนดข้ึน แหล่งใดไม่สามารถจัดการให้ได้ครบตามเกณฑ์ก าหนดก็ไม่สามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ได้ (ประชิด สกุณะพัฒน์ และคณะ, 2554) 
 ในปัจจุบันน้ีชุมชนท้องถ่ิน และนักท่องเที่ยวได้ค า นึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน จาก
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในประเทศไทย เช่น น้ าท่วม ดินถล่ม ฯลฯ ท าให้การดูแลทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องที่ส าคัญล าดับแรกใน
การพัฒนาชุมชน ประเทศ ซึ่งในบางครั้งปัญหาบางอย่าง เมื่อเกิดข้ึนก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะไม่ได้ท าลายธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเท่าน้ัน แต่ยังมีการท าลายวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในท้องถ่ินเดิมไปด้วย จากที่กล่าวมาจึงเห็นความจ าเป็นที่จะ
ศึกษา การจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในพ้ืนที่บ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
การการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้มีความสมบูรณ์ โดยที่แหล่งธรรมชาติบ้านมณีพฤกษ์ ถือได้ว่าเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้ง่าย จึงควรมีการจัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการที่ดีข้ึน 
โดยส่วนหน่ึงจ าเป็นต้องมาจากคนในท้องถ่ิน ต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือที่จะให้แหล่งท่องเท่ียว
น้ัน เกิดความย่ังยืนข้ึนมาได้ และน าไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้าง
งาน สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน และคนในท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี ซึ่ งสามารถเกิดจากการร่วมมือของคนในท้องถ่ินเป็นส าคัญ 
รวมไปถึงการวางแผนการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศที่ดี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาศักยภาพด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ บ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง   
จังหวัดน่าน 
 2. เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ บ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ บ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง  
จังหวัดน่าน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดกากรวิจัยแนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ บ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ  
              อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ บ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
ผู้วิจัย   มีวิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 
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ด้านการมีส่วนร่วม 

รูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ในพื้นที่บ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
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 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  การวิจัยเชิงปริมาณ ในการศึกษาได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ต าบลงอบ 
อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จ านวน 282 ครัวเรือน ซึ่งเป็นตัวแทนครัวเรือน ตามหลักเกณฑ์การหาตัวอย่ างของประชากร ใช้
ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยกลุ่มตัวอย่างผู้ที่กรอกแบบสอบถาม จ านวน 153 ครัวเรือน 
  การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ประชาชนในชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ ที่เป็นแกนน า ปราชญ์ชาวบ้าน 
ผู้น าชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นักวิชาการด้านการบริหารจัดการ และนักวิชาการด้านการท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ีของกรม
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา และเจ้าหน้าท่ีโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่ลุ่มน้ าน่าน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พ้ืนที่ที่ 6 
จังหวัดน่าน จ านวนทั้งสิ้น 12 คน 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
         การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน บ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามหลักการของลิเคิร์ท (Likert s Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
   คะแนน 5  หมายความว่า  ท่านมีระดับความเข้าใจ มากท่ีสุด 

 คะแนน 4  หมายความว่า  ท่านมีระดับความเข้าใจ มาก 
 คะแนน 3  หมายความว่า  ท่านมีระดับความเข้าใจ ปานกลาง 
 คะแนน 2  หมายความว่า  ท่านมีระดับความเข้าใจ น้อย 
 คะแนน 1  หมายความว่า  ท่านมีระดับความเข้าใจ น้อยที่สุด 

  การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่บ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ในการกระจายแบบสอบถาม 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ก่อนด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
เมื่อเห็นว่าข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ผู้ วิจัยจึงน าข้อมูลดังกล่าวมา วิเคราะ ห์เชิงปริมาณ โดยใช้สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ดังน้ี  
           4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
                4.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้อธิบายถึงข้อมูลเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่บ้านมณี
พฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจัดกลุ่มข้อมูลของการ
สัมภาษณ์ที่ก าหนดไว้ (Data Grouping) จากน้ันจึงน าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหาประกอบบริบท 
(Content Analysis Technique) เพ่ือสร้าง) รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอ
ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญดังที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น โดยวิเคราะห์จาก
ความพร้อมด้านศักยภาพ กระบวนการมีส่วนร่วม และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลและ
น าเสนอ รูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
  เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัด
น่าน โดย จากตัวแทนผู้น าชุมชน ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง และนักวิชาการด้านการท่องเท่ียว ร่วมกันวิพากษ์ฯ 
ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และผู้วิจัยน าเสนอรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ 
อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลการศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง  
จังหวัดน่าน ประกอบด้วยศักยภาพ 8 ด้าน พบว่า 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

                  1.1 ด้านพ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงาม และมีความเป็นธรรมชาติดิบที่ไม่มีการดัดแปลง ค่อนข้างมาก ประกอบด้วย เช่น ดอยผาผึ้ง ถ้ าจ า ปี น้ าตกน้ าเปิน 
และเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเท่ียว ประกอบกับมีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวในบางพ้ืนที่อย่างครบครัน
หากแต่ในบางพ้ืนที่เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวยังไม่สะดวกเท่าท่ีควร และสาธารณูปโภคยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักท่องเท่ียวในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวมากนัก 
  1.2 ด้านความสะดวกในการเข้าถึง มีสภาพของเส้นทางการเดินทางที่สะดวกโดยเฉพาะเส้นทางหลักในการ
เดินทาง แต่จุดอ่อน คือเส้นทางในจังหวัดน่านไปยังแหล่งท่องเท่ียวมีเส้นทางเป็นภูเขา ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางจาก
ตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างนาน นอกจากน้ันบางพ้ืนที่เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวยังเป็นถนนลูกรัง ซึ่งคนขับรถ
ต้องมีความช านาญในการขับรถ 
  1.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ยังมีจุดอ่อนบางพ้ืนที่บ้าง อาทิ เช่น สัญญาณโทรศัพท์บางจุดไม่มี หรือระบบ
น้ าประปาเป็นประปาภูเขา ตลอดจนห้องน้ าท่ีให้บริการนักท่องเท่ียวจ านวนไม่เพียงพอ หรือบางฤดูกาลน้ าไม่เพียงพอในการใช้
บริการ เป็นต้น 
  1.4 ด้านการจัดการ ระบบการจัดการที่ดีจากเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และโครงการพัฒนาเพ่ือความ
มั่นคงพ้ืนที่ลุ่มน้ าน่าน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พ้ืนที่ที่ 6 จังหวัดน่าน ซึ่งคอยดูแลต้ังแต่การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว การ
วางแผนการท่องเที่ยว การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก การจัดการด้านความปลอดภัย การให้ค าแนะน าและปรึกษาแก่
นักท่องเท่ียว และการน าเที่ยว หากแต่ในบางพ้ืนที่ยังมีจ านวนเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว 
  1.5 ด้านสภาพแวดล้อม มีลักษณะทางกายภาพที่สวยงาม ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดพืช และสัตว์ที่มีชีวิต
ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของแหล่งท่องเท่ียวก็ล้วนแต่อุดมสมบูรณ์ สาเหตุที่เป็นเช่นน้ันเพราะมีเจ้าหน้าท่ีอุทยานซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ในการดูแลรักษาพันธ์ุไม้ พืช และสัตว์เป็นผู้ควบคุมดูแล ท าให้ระบบนิเวศต่างๆ ไม่ถูกท าลาย 
  1.6 ด้านความมีชื่อเสียง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพราะ
ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวยังอุดมสมบูรณ์และบนยอดดอยของแหล่งท่องเท่ียวยังมีธรรมชาติที่สวยงามท่ีหาดูจากแหล่งอื่นไม่ได้ 
เช่น ยอดดอยผาผึ้ง นอกจากน้ันจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวยังมีจ านวนเพ่ิมข้ึนทุกปี แสดงให้เห็นว่าได้รับความนิยม
และมีชื่อเสียงเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 
  1.7 ด้านกิจกรรมและกระบวนการ ได้มีกิจกรรมร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและโครงการพัฒนาเพ่ือความ
มั่นคงพ้ืนที่ลุ่มน้ าน่าน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พ้ืนที่ที่ 6 จังหวัดน่าน หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเน่ืองในการ
เข้าค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีจากอุทยานแห่งชาติท าหน้าท่ีบรรยาย เพ่ือสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนและนักท่องเท่ียว 
  1.8 ด้านการมีส่วนร่วม ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจัดประชุมร่วมกัน
หาแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ให้กับตนเอง ในการเป็นผู้ประกอบการ 
กระจายรายได้สู่ท้องถ่ิน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของตน นอกจากน้ียังปลูกฝังให้เยาวชนให้เข้ามาท าหน้าที่
เป็นไกด์น าเที่ยวด้วย 
 จากการสรุปประเด็นศักยภาพทั้ง 8 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าแหล่งท่องเท่ียวของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบล
งอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีศักยภาพพร้อมที่เอื้อต่อการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังแหล่ง
ท่องเท่ียวได้อย่างครบองค์ประกอบทั้ง 8 ประการได้แก่ ด้านพ้ืนที่ ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านการจัดการด้านสภาพแวดล้อม ด้านความมีชื่อเสียง ด้านกิจกรรมท่องเท่ียว และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ทั้งน้ีจากการลงพ้ืนที่วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเมื่อเรียงล าดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวของบ้าน      
มณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พบว่า ด้านพ้ืนที่มีความพร้อมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม      
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการมีชื่อเสียง ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการจัดการ และด้าน
กิจกรรมท่องเท่ียว ตามล าดับ ประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาต่อไปได้แก่ เมื่อพ้ืนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการส่งเสริมให้
เปน็แหล่งท่องเท่ียว เชิงนิเวศ  
 2. ผลการศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
สรุปผลการวิจัย พบว่า 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

  2.1 การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและชุมชนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ 
อ าเภอ   ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและชุมชน ในการวางแผนร่วมกัน ก าหนดนโยบายในการ
ด าเนินงานกลุ่มด้วยกัน 
  2.2 การสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาการท่องเท่ียวจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและโครงการพัฒนาเพ่ือ
ความมั่นคงพ้ืนที่ลุ่มน้ าน่าน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พ้ืนที่ที่ 6 จังหวัดน่าน ต้องเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนในด้านองค์
ความรู้ต่างๆ ในเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนช่วยกันพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน 
  2.3 การพัฒนาผู้น าและคนในชุมชนอย่างต่อเน่ืองควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้น าและคนในชุมชนได้เข้า
ฝึกอบรม และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ในด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวและให้มีความพร้อมในด้านการบริการนักท่องเท่ียว 
  2.4 การสร้างเครือข่ายของแหล่งท่องเท่ียวภายในหมู่บ้านและในหมู่บ้านใกล้เคียงควรมีการสร้างเครือข่ายทั้งใน
ระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือกัน โดยสามารถสร้าง
เส้นทางการท่องเท่ียวร่วมกัน 
  2.5 การประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรมีการประเมินผล
ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จากจ านวนนักท่องเที่ยวต่อปี 
โดยภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นประจ าทุกปี 
  จากการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน ผู้วิจัยขอสรุปโดยน าเสนอ ในประเด็นของรูปแบบและการมีส่วนร่วมเป็นแผนภาพ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 รูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
            
 จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและชุมชน การสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาการท่องเที่ยวจาก
อุทยานแห่งชาติดอยภูคาและโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่ลุ่มน้ าน่าน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พ้ืนที่ที่ 6 จังหวัด
น่าน การพัฒนาผู้น าและคนในชุมชนอย่างต่อเน่ือง การสร้างเครือข่ายของแหล่งท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านและในหมู่บ้าน
ใกล้เคียง และการประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งผู้น าชุมชนท้องถ่ินต้องน า
รูปแบบน้ีไปทดลองใช้เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวของตนเองต่อไป โดยการตรวจสอบรูปแบบการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดย จากตัวแทนผู้น าชุมชน ตัวแทน
จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว ผลการตรวจสอบพบว่าผู้ให้ข้อมูลทุกท่านเห็นด้วยกับ
รูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวดังกล่าว โดยกล่าวว่าภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ชัดเจนและ
ต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 
 

การมีส่วนร่วมวางแผน ก าหนดนโยบาย 

การพัฒนาผู้น าและคนในชุมชน 

การสนับสนุนและส่งเสริมแหลง่ท่องเท่ียว 

การสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวภายใน 
หมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

ภาครัฐ 
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 3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ บ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน พบว่า 
  3.1 การให้ความส าคัญในการพัฒนา เน่ืองจากชุมชนยังเป็นชุมชนก าลังที่จะพัฒนาหรือเกิดการผลักดันให้เกิด
การท่องเท่ียว สิ่งแรกที่จะต้องค านึงถึงคือการพัฒนาคน ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนในชุมชน เปิดโอกาสให้คนในชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจ มองภาพของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งผลกระทบด้านบวก ด้านลบของ
การท่องเท่ียวและประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน 
  3.2 การจัดต้ังคณะกรรมการ หรือองค์กรชุมชน เพ่ือเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยชุมชน ตามรูปแบบของคณะกรรมการ เพ่ือท าหน้าท่ีในการออกแบบ วางแผนรูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวให้เหมาะสม
กับชุมชน 
  3.3 การมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง เก่ง มีภาวะความเป็นผู้น าสูง มีความรู้และไหวพริบที่สามารถสร้างความ
น่าเชื่อถือ และเป็นผู้ผลักดันและมีบทบาทในการ น าเรื่องของการพัฒนาชุมชนไปน าเสนอต่อที่ประชุมระดับท้องถ่ิน  ต าบล
ต่อไป และเป็นผู้ผลักดันและประสานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ เข้ามาสนับสนุนการให้ความรู้แก่คนในชุมชน 
  3.4 การพัฒนาพ้ืนที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน และสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
โดยอาจจะอาศัยการพัฒนาฐานเรียนรู้เพ่ือรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยจะต้องมีความเชื่อมโยงกับความเป็นวิถีชีวิตของ
ชุมชนและวัฒนธรรมชุมชน โดยความร่วมมือจากคนในชุมชน 
  3.5 การสร้างเครือข่ายกับชุมชนอื่น หรือแหล่งท่องเท่ียวและหมู่บ้านใกล้เคียงเพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวและ
การสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันพัฒนามาตรฐานการให้บริการทางการท่องเที่ยว และพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว 
  3.6 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการมีส่วนรับรู้ และมีส่วน
ร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนในทุกๆ กระบวนการต้ังแต่การะบวนการวางแผน ปฏิบัติการตามแผน และ
ร่วมรับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ในอดีตขาดการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เน่ืองด้วยข้อจ ากัดหลายประการ อาทิเช่น การสนับสนุนของหน่วยงานหลักที่
เกี่ยวข้อง ความสนใจของผู้น าชุมชนท้องถ่ิน ตลอดจนการให้ความส าคัญของชุมชน ด้วยเหตุน้ีท าให้บ้านมณีพฤกษ์ ซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจัง เมื่อ
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเรื่องน้ีจึงพบว่าศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ 
อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ที่ค้นพบทั้ง 8 ด้าน เมื่อเรียงล าดับความส าคัญพบว่า ด้านพ้ืนที่มี ความส าคัญมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการมีชื่อเสียง ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านการจัดการ และด้านกิจกรรมท่องเท่ียว ตามล าดับ ในเรื่องน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของ วิภา ศรีระทุ (2551) ได้กล่าวว่าด้าน
พ้ืนที่ คือ การดึงดูดนักท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะ หรือความเป็นเอกลักษณ์ ประวัติศาสตร์โบราณ 
วัตถุสถานที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศ วัฒนธรรมประเพณีในท้องถ่ิน รวมทั้งต้องมีปัจจัยอื่นที่ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเข้ามา
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ได้แก่ ลักษณะภูมิทัศน์ ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
วิวัฒน์ชัย บุญยภักด์ิ (2550) ได้กล่าวว่าความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ สภาพของเส้นทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง 
ระยะเวลาจากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยว เป็นปัจจัยส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งประเด็นน้ีสะท้อนให้เห็นว่าแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีศักยภาพความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ของจังหวัดน่าน หากแต่ความพร้อมด้านพ้ืนที่เพียงอย่างเดียว    ไม่เพียงพอ การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ต้องมีความ
พร้อมของแหล่งท่องเที่ยวครบทุกด้านดังน้ัน หากจังหวัดน่านมีนโยบายส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของบ้านมณีพฤกษ์ 
ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จ าเป็นอย่างย่ิงที่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนในชุมชน 
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวให้มีความพร้อมอย่างแท้จริง เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียวและกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพ้ืนที่ต่อไป 
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 2. รูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ที่สังเคราะห์
จากการด าเนินการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและชุมชน การสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาการท่องเที่ยว
จากอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่ลุ่มน้ าน่าน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พ้ืนที่ที่ 6 
จังหวัดน่าน การพัฒนาผู้น าและคนในชุมชนอย่างต่อเน่ือง การสร้างเครือข่ายของแหล่งท่องเท่ียวภายในหมู่บ้านและในหมู่บ้าน
ใกล้เคียงและการประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งรูปแบบการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่วิเคราะห์ได้น้ันจะเห็นได้ว่ามุ่งเน้นในเรื่องการมีส่วนร่วมของทั้งภาคส่วนทั้งภาครัฐ จากอุทยานแห่งชาติ
ดอยภูคาและโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่ลุ่มน้ าน่าน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พ้ืนที่ที่ 6 จังหวัดน่าน โดยเรื่องน้ี
สอดคล้องกับแนวคิดของวันชัย วัฒนศัพท์ (2544) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดข้ึนได้จริง ควรที่จะต้องมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองต่อปัญหาท่ีประชาชนในท้องถ่ินประสบอยู่ด้วย 
โดยประเด็นน้ีจะเห็นได้ว่าการสร้างการมีส่วนร่วมใดๆ ก็ตาม ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชน ต้องให้ประชาชน
ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเป็นความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จึงจะสามารถด าเนินการได้อย่างย่ังยืน โดยใน
รูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน สิ่งที่ค้นพบได้แก่ ประชาชน
ต้องการส่งเสริมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้กับชุมชนของตน ต้องการมีรายได้เพ่ิมจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวใน
ชุมชนของตน ดังน้ันรูปแบบที่เกิดข้ึนน้ี จึงเป็นรูปแบบที่มาจากความต้องการของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า อันจะส่งผล
ต่อความส าเร็จของการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ได้จริง ใน
ขณะเดียวกัน เรื่องน้ียังสอดคล้องกับแนวคิดของไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมหมายถึง กระบวนการที่
รัฐบาลส่งเสริม ชักน า สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนทั้งในรูปบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิและองค์กร
อาสาสมัครต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหน่ึง ซึ่งแนวคิดทั้งสองสะท้อนให้เห็นถึงความชัดเจนของ
การมีส่วนร่วมว่าการด าเนินการเพ่ือสร้างความย่ังยืนให้กับชุมชน นอกเหนือจากชุมชนจะมีส่วนร่วมแล้ว ภาครัฐ ภาคเอกสาร 
ตลอดจนสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ จึงมีส่วนส าคัญอย่างย่ิง ในการเป็นภาคีเครือข่ายเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิด
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศใหม่ให้เกิดข้ึนแก่ชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพราะสิ่งใดก็ตามหากมา
จากแก่นหรือความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชนแล้วสิ่งน้ันจะด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน ดังน้ัน รูปแบบการจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จึงเป็นรูปแบบที่เกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการร่วมวางแผน ร่วมก าหนดนโยบาย ร่วมสนับสนุนและส่งเสริม ร่วมกันสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง จึงเป็น
รูปแบบที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้ปัจจัยแห่งความส าเร็จจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังที่ได้กล่าวข้างต้น 
 3. แนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ บ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัด
น่านจะเห็นได้การที่ผู้น าชุมชนมีความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนสู่การจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของผู้น า
ชุมชนในการเตรียมการสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยผู้น าชุมชนน้ันจะต้องมีทราบถึงบริบทชุมชน ศักยภาพทางการท่องเท่ียว
ของชุมชน สภาพปัญหา ตลอดจนอุปสรรคในการจัดการด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในขณะเดียวกันผู้น าชุมชนน้ันจะต้องมีการ
เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมค้นหา สภาพปัญหาของชุมชน และการพัฒนาชุมชน ท าให้
เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน และเห็นศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกันท าให้คนในชุมชน เกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของมีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน ถือเป็นอาชีพเสริมจากการท่องเท่ียว 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
                 1.1 จากผลงานวิจัยน้ีชี้ให้เห็นว่าภาครัฐ ควรมีส่วนร่วมในการเข้ามาสร้างเครือข่ายให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรม             
ทั้งเครือข่ายระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้าง
การบริหารจัดการที่ชัดเจน เพ่ือให้รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
                   1.2 ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ผู้น าท้องถ่ิน
และชุมชน ประชาชนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการช่วยฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมทางด้านงบประมาณในการ
ส่งเสริมการตลาดให้กับแหล่งท่องเท่ียวด้วย โดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                   2.1 ควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของบ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่ง
ช้าง จังหวัดน่าน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
                   2.2 ควรมีการศึกษาการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยว ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
บ้านมณีพฤกษ์ ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  
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การศึกษาภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนม้ง ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาลวดลายผ้าเขียนเทียนม้ง  2) เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนม้ง

ของหมู่บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้อาวุโสในชุมชน ผู้ทรงภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียน ผู้ประกอบการผ้าเขียนเทียน และชาวบ้าน จ านวน  
15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิง วิเคราะห์ข้อมูล โดย
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  

ผลการศึกษา พบว่า  
1. ลวดลายผ้าเขียนเทียนม้งของหมู่บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ ประกอบด้วยลายพ้ืนฐาน 15 ลวดลาย ได้แก่ ลาย

เหน่งก๊าลู่ ลายเหน่งก๊ามี๋ ลายขอเมอจือ ลายเค้าลี้ ลายจ้าตือ ลายจังจาย ลายอี่เจ๊ ลายอี่เจ๊อี่จ๋าว  ลายปังเต๊า ลายจ้าแห ลม  
ลายบรัย ลายบรัยสี่จ่าว  ลายขอมวนเจ ลายมัวนู  ลายกู๊  

2. ภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนม้งของหมู่บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้  ผู้หญิงม้งแต่ละคนจะมีการใช้จินตนาการความหมาย
ตามความรู้สึกนึกคิดของตน เอกลักษณ์ของลวดลายผ้าเขียนเทียน จึงข้ึนอยู่กับฝีมือและจินตนาการของผู้หญิงม้งแต่ละคน ใน
การประกอบลวดลายเป็นผืนผ้าเขียนเทียน 1  ผืน มีวิธีการในการสร้างลายที่เป็นแบบแผนด้วยการจับคู่ลาย 2 วิธี วิธีแรกเป็น
การวาดลวดลายพ้ืนฐานเรียงประกอบกันให้เต็มผืนผ้า ซึ่งจะท าให้เกิดช่องว่างเป็นแนวลูกศรแบบต่าง ๆ เมื่อผ่านกระบวนการ
ย้อมและต้มเป็นผ้าเขียนเทียนที่สมบูรณ์ จะถูกน ามาเติมลวดลายด้วยการปักผ้าตามแนวลูกศรซึ่งจะท าให้เกิดความสวยงาม วิธี
ที่สอง เป็นสร้างให้เป็นลายลายหลักในผืนผ้า ซึ่งการสร้างลายหลักในผืนผ้าจะมีเป็นสัญลักษณ์ดอกไม้มีหลายรูปแบบ  
 
ค าส าคัญ: ลวดลายผ้าเขียนเทียนม้ง ; กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ; ภูมิปัญญาท้องถิ่น: บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ จังหวัดเชียงราย 
 
*อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 

ABSTRACT 
 

 This qualitative research aims to study Hmong hill tribe’s Batik knowledge, the Batik fabric design 
patterns created by Hmong people at Mae Pao Sub-District, Phaya Mengrai District, Chiang Rai Province. The 
15 informants consist of the community leaders, the community’s elderlies, and local wisdom experts. The 
research data was collected via interviews and was analyzed by the content analysis technique.  15 basic 
design patterns were found including Neng-Ka-Lu, Neng-Ka-Mi, Kor-Mur-Jue, Kao-Li, Ja-Tue, Jang-Jai, Ee-Je, 
Ee-Je-Ee-Jao, Pang-Tao, Ja-Lam, Brai, Brai-Si-Jao, Kor-Muan-J, Mua-Nu, and Kuu. The Hmong Batik pattern 
are created by women who use their imagination to create different patterns.  There are two principles in 
writing methods.  The first draw up a basic pattern combination on the canvas.  This will create gaps in 
various arrow styles when the dyeing and boiling are complete. The second approach is to create a striped 
pattern in the fabric. The pattern in fabric comes from flowers to symbolize a variety of forms. More research 
should further the knowledge management (KM) of fabric pattern candle design. In addition, in the village 
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of Khun Huai Mae Pao, there is no name called the full pattern of fabric. Therefore, research and knowledge 
management should be established to create names for fabric patterns as well.  

 
Keywords: clothing pattern ; Hmong Batik ; Hmong ; Local Wisdom 
 

บทน า 
 จังหวัดเชียงรายถือเป็นจังหวัดหน่ึงที่มีความโดดเด่นในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม รวมทั้งความ

หลากหลายทางชาติพันธ์ุ  ดังที่ปรากฏในแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงรายที่ปรากฏในแผน (พ.ศ.2561-2564) ซึ่งมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ทั้งหมด 6 ประเด็น ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าด้วย “เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเท่ียว รุ่งเรือง
ด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” (กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนา ส านักงานจังหวัดเชียงราย, 
2561) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการท่องเท่ียวและวัฒนธรรมน้ัน ได้รับความส าคัญเป็นอย่าง
มาก ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยส าคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายเกิดจากการน าทุนทางวัฒนธรรมมาช่วยส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนท่องเท่ียว ดังจะเห็นจากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ปรากฏในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
(พ.ศ.2561-2564) ที่ว่าด้วยการด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยทางจังหวัดมีแผนในการพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและ
บริการ รวมทั้งการตลาดที่จะช่วยให้จังหวัด ท้องถ่ิน และชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่  เป็นการน าทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ ที่มีนัยทาง
วัฒนธรรม เพราะสินค้าบริการใดที่มีวัฒนธรรมฝังตัวอยู่ สินค้าและบริการเหล่าน้ันถือเป็นสินค้าวัฒนธรรม (Cultural 
Product) ดังน้ันทุนทางวัฒนธรรมเกิดข้ึนจากการน าวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ข้างต้นมาผลิตเป็นสินค้าและการบริการ 
วัฒนธรรมจึงเป็นทุนที่ท าให้เกิดการขยายตัวของสินค้าและบริการ โดยทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของจังหวัดเชียงรายคือการน า
เอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุที่เรียกกันว่าชาวไทภูเขา มาเป็นทุนส าคัญในการพัฒนาและดึงดูดการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 
ทั้งน้ี ชาวไทภูเขาน้ันมีภูมิปัญญาท้องถ่ินที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเป็นอัตลักษณ์ประจ ากลุ่ม น่ันคือ ภาษา การปัก
ผ้า ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อ โดยเฉพาะชาวเขาเผ่าม้งหรือแม้ว นิยมเรียกตนเองว่า “หมุ้ง” หรือ 
“ม้ง - โม้ง” แปลว่า อิสรชน ส่วนค าว่า แม้ว เป็นค าที่ใช้กันทั่วไปในภาษาไทย ลาว เวียดนาม คนจีนเรียกชาวเขาเผ่าน้ีว่า 
“เมี้ยว” แปลว่า “คนเถ่ือน” ดังน้ันชาวเขาเผ่าน้ีจึงต้องการให้เรียกว่า “ม้ง” ม้ง มีภูมิล าเนาเดิมอยู่บริเวณพ้ืนที่ภูเขาทางทิศใต้
ของมองโกเลีย แล้วเคลื่อนย้ายเข้ามาในบริเวณตอนกลางของประเทศจีน ในมณฑลกวางเจา มณฑลยูนนานจากการที่ท า
สงครามกับจีนหลายครั้งไม่สามารถชนะจีนได้ จึงอพยพลงมาอยู่ในเขตทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ประเทศลาว
ตอนกลาง ทางเหนือของรัฐฉานของประเทศพม่า และกระจัดกระจายจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบน
พ้ืนที่สูงในจังหวัดภาคกลางของไทยทั้งน้ีกลุ่มชาติพันธ์ุม้งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ ม้งด า ม้งขาว ม้งน้ าเงิน ม้งลาย และม้งปื่อ 
ส าหรับม้งในประเทศไทยประกอบด้วยสองกลุ่มหลัก คือ ม้งน้ าเงิน (ม้งลาย ม้งด า) และม้งขาว ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปเพียง
ลักษณะของเครื่องแต่งกายและภาษาเท่าน้ัน ชาวม้งประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรมแบบพ่ึงพาตัวเอง ตลอดจนประกอบ
อาชีพอื่นมาเสริม เช่น การปักผ้า การท าเครื่องประดับทองขาว การท าเครื่องเงิน และรับจ้าง เป็นต้น ชาวม้งจึงไม่มีวันหยุด
ตามประเพณี นอกจากเทศกาลปีใหม่และวันเข้ากรรมของแต่ละบ้านเท่าน้ัน เว้นแต่จะหยุดเน่ืองในโอกาสและตามเหตุการณ์ 
เช่น งานศพ พิธีแต่งงาน หรือการประกอบพิธีกรรมของแต่ละครัวเรือนด้านศาสนาและความเชื่อ (ดารณี พลอยจั่น, 2559, 
หน้า 10) 

อน่ึง ผ้าเขียนเทียน บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ หมู่ที่ 17 ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
กลุ่มชาติพันธ์ุม้งที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน สมัยก่อนชาวม้งอาศัยอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองไม่
สามารถหาซื้อผ้ามาส าหรับสวมใส่ จึงปลูกต้นกัญชงที่น าพันธ์ุมาจากประเทศจีนมาปลูกเพ่ือน าใยมาทอเป็นผืนผ้าส าหรับสวมใส่ 
ซึ่งเกิดจากวิถีชีวิตและรากเหง้าของชนเผ่าม้งในการด ารงชีวิต ที่อาศัยภูมิปัญญาของตนเองโดยการคิดค้นลวดลายด้วยการใช้
ข้ีผึ้ง น ามาต้มให้ละลาย แล้วใช้ไม้ไผ่ติดปลายด้วยโลหะมาจุ่มข้ีผึ้ง จากน้ันน ามาเขียนลวดลายลงบนผืนผ้าใยกัญชง ก่อนน าไป
ย้อมสีธรรมชาติให้กลายเป็นสีครามจากต้นฮ่อม ถือเป็นการย้อมเย็นตามกระบวนการข้ันตอนที่บรรพบุรุษได้สืบทอดต่อ ๆ         
กันมา เมื่อน าผ้าที่ย้อมเสร็จไปต้มให้เทียนละลายออกก็จะได้ลวดลายบนผืนผ้าท่ีงดงาม ละเอียดประณีต เป็นเอกลักษณ์ของ
ชาวม้ง จึงเรียกว่า “ผ้าเขียนเทียน” ซึ่งได้มีการจัดจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เป็นสิ้นค้าที่ระลึก ของใช้ และของ
ฝากในอ าเภอพญาเม็งราย 
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 ดังน้ันการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายผ้าเขียนเทียนม้ง เพ่ือเป็นการธ ารงอัตลักษณ์        
ชาติพันธ์ุไม่ให้เสื่อมสลายไปตามสภาพสังคม และเป็นการสืบทอดและฟ้ืนฟูฝีมือด้านศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านให้ด ารงอยู่ ย่ิงไป
กว่าน้ันยังสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลวดลายผ้าม้งต่อไป ถือเป็นการ
เพ่ิมมูลค่าให้กับวัสดุที่เป็นทรัพยากรท้องถ่ินที่มีอยู่เดิม และน ามาสร้างมูลค่าด้วยการน ามาผลิตเป็นสินค้าเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนชาติพันธ์ุม้งในต าบลแม่เปา อ าเภอพญามังราย จังหวัดเชียงราย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่
สนับสนุน แนวทางเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ท่ีส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
และบริการ ซึ่งเป็นแนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ บนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การสร้างสรรค์งาน 
(Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ท่ีเชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมสมัยใหม่โดยมุ่งพัฒนาทักษะองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทยในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มี
จุดเด่น และสามารถต่อยอดด้วยความคิดและนวัตกรรม รวมทั้งสร้างความได้เปรียบจากความหลากหลายเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาลวดลายผ้าเขียนเทียนม้งหมู่บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
 2. เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนม้งหมู่บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวั ด
เชียงราย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัยภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนม้งหมู่บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย  
            จังหวัดเชียงราย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนม้ง หมู่บ้านขุนห้วยใต้ ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เป็น
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขอบเขตและวิธีการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปน้ี  

 1. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
  ด้วยหมู่บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนที่มีกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง            

ซึ่งมีภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียน และมีการรวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่ายชุมชนนวัตวิถี ผู้วิจัยจึงเลือกหมู่บ้านน้ีเป็น
พ้ืนที่วิจัยเพราะเป็นชุมชนที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีทุนทางสังคมที่ชัดเจนทั้งในชุมชนและหน่วยงานภายนอก โดย
การศึกษาลวดลายผ้าเขียนเทียนม้งของชุมชนแห่งน้ีจะสามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนได้ ดังน้ันผู้วิจัยจึงศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลหลักจากชาวบ้านที่สามารถเขียนลวดลายผ้าเขียนเทียนเพ่ือข้อมูลด้าน

แนวคิดอัตลักษณ์ 
แนวคิดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แบบลวดลายผ้าเขียนเทียนม้ง  
หมู่บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้  

ภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนม้ง  
หมู่บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้  

 

 

ประวัติชุมชน 
วิถีวัฒนธรรมกลุ่ม

ชาติพันธ์ุม้ง 
บ้านขุนห้วยแม่

เปาใต้ 
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ความหมาย และศึกษาข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญของการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้อาวุโสในชุมชน ผู้ทรงภูมิปัญญาผ้า
เขียนเทียน ผู้ประกอบการ และชาวบ้าน รวมจ านวน 15  คน  

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้แนวทางสัมภาษณ์ ( interview guideline) ใน 2  ประเด็นหลักเพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี  

  2.1 แนวทางสัมภาษณ์ประเด็นเก่ียวกับประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชน วิถีการด ารงชีพและวิถีวัฒนธรรมของ
ชุมชน  

  2.2 แนวทางสังคมภาษณ์เกี่ยวกับลวดลายผ้าเขียนเทียน เป็นค าถามปลายเปิด มุ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวภูมิ
ปัญญาลวดลายผ้าเขียนเทียนต้ังแต่ข้ันตอนการใช้วัสดุ การสร้างและออกแบบลวดลาย รวมถึงการน าไปใช้ประโยชน์ของชุมชน   

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับลวดลายผ้าเขียนเทียน และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกับลวดลายผ้าเขียนเทียนม้ง ในพ้ืนที่หมู่บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย โดยการวิจัยในครั้งน้ีก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับการวิจัยด้วยการเลือกแบบเจาะจง ใช้เทคนิควิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ถือเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียน สามารถถ่ายทอด
เรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาการสร้างและการให้ความหมายลวดลายผ้าเขียนเทียนในแต่ละแบบได้ โดยมีข้ันตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังน้ี   
  ข้ันตอนที่ 1  ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินและวิถี
ชุมชนหมู่บ้านขุนห้วยแม่เปา โดยเน้นศึกษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติม้ง เป็นการศึกษาข้อมูลระดับชุมชนโดยผู้วิจัยจะสืบค้นผู้ให้
ข้อมูลส าคัญในประเด็นเก่ียวกับภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนควบคู่ไปด้วย  
  ข้ันตอนที่ 2  ศึกษาอัตลักษณ์ลวดลายผ้าเขียนเทียน เก่ียวกับสร้างลวดลาย ความหมายของลวดลาย เทคนิควิธี 
อาทิ วัสดุ การสร้างสรรค์ลวดลายผ้าเขียนเทียน เน้นมิติของการตีความและการให้ความหมายจาก “คนใน” ที่มีต่อลวดลายผ้า
และการน ามาใช้ประโยชน์ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีหมู่บ้าน  
  อน่ึง ในการถอดแบบลวดลายผ้าเขียน ผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญต่อเอกลักษณ์ในการเขียนลายผ้าตามความถนัด
และความช านาญของผู้ทรงภูมิปัญญาแต่ละท่าน ดังน้ันจึงเก็บลวดลายด้วยการใช้ผ้าต้นแบบ ความยาว 50 เซนติเมตร และใช้
อุปกรณ์ที่มีอยู่ ในการเขียนลวดลายตามความช านาญลงในผ้าให้เต็มผืน   โดยผู้วิจัยได้ขออนุญาตบันทึกเป็นวิดีโอเริ่มต้ังแต่การ
เขียนตารางผ้าจนสิ้นสุดการเขียนเทียน เพ่ือบันทึกเทคนิควิธีการเขียนของแต่ละคน ขณะเดียวกันก็จะสัมภาษณ์และถาม
เกี่ยวกับความหมายหรือจินตนาการของผู้เขียนผ้าในแต่ละลวดลาย ในการถอดแบบลวดลายผ้าเขียนเทียนด้วยการเขียนเป็น
ลายกราฟ แล้วน าข้อมูลกลับไปตรวจสอบกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญอีกครั้ง 
  ข้ันตอนที่ 3  การตรวจสอบข้อมูล “เอกลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์ุม้ง” และการให้คุณค่า “ลวดลายผ้าเขียน
เทียนม้ง” ที่เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ  
  ข้ันตอนที่ 4  การเรียบเรียงข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล              
 4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามประเด็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ คือ เพ่ือศึกษาลวดลายผ้าเขียน
และศึกษาภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนม้งหมู่บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ต้ังแต่ข้ันตอน
การออกแบบ การผลิต และการน าไปใช้ประโยชน์ของชาวบ้านที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยน าผลการศึกษาที่ได้ทั้งสอง
ประเด็นมาวิเคราะห์เชื่อมโยงด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือถ่ายถอดเรื่องราวของกลุ่มชาติ
พันธ์ุม้ง ผ่านการตีความและให้ความหมายจากลวดลายผ้า 
 
สรปุผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาลวดลายผ้าเขียนเทียนหมู่บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
พบว่าลวดลายผ้าเขียนเทียนเกิดจากความรู้และจินตนาการของผู้เขียนแต่ละคนในการประกอบลวดลายเป็นรูปทรงต่าง ๆ บน
ผืนผ้าที่สะท้อนธรรมชาติและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต โดยทักษะการเขียนเทียนเกิดจากการฝึกหัดเขียนและปักผ้าแบบชาวม้
งซึ่งมีพ้ืนฐานของลายผ้าแบบลวดลายเรขาคณิตหลากหลายรูปทรง เป็นลวดลายที่สืบทอดในครอบครัว จนกลายเป็นอัตลักษณ์
ที่โดดเด่นของผู้หญิงม้ง ซึ่งไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เป็นการสืบทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
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ผู้หญิง ทั้งน้ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาลวดลายผ้าเขียนเทียนที่เป็นลายทรงเรขาคณิตพ้ืนฐาน และมีชื่อเรียกเป็นภาษาม้งบางชื่อมี
ความหมายของลวดลาย แต่ในบางลวดลายเป็นการเรียกชื่อตามเทคนิคการเขียน  โดยพบว่าผ้าเขียนเทียน 1  ผืนจะถูก
สร้างสรรค์ประกอบเป็นลาดลายจากลายพ้ืนฐานจ านวน 15 ลาย ซึ่งแบ่งเป็น 3  กลุ่ม  

กลุ่มแรกเป็นลวดลายที่มาจากลายเลขาคณิต เช่น ลายสามเหลี่ยมหรือบรัย ลายจังจายหรือการวาดสามเหลี่ยม 
เรียบกัน ลายขอเมอจือหรือลายเพชร  

กลุ่มทีส่องเป็นลวดลายที่มาจากสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติ เช่น ลายปังเต้าหรือดอกฟักทอง ลายอี่เจ้หรือลายก้นหอย  
ลายเหน่งก๊ามี่หรือตีนไก่ ลายขอมวนเจหรือตาปลา ลายกู๊หรือเขาสัตว์  
  กลุ่มที่สาม เป็นลวดลายที่มาจากความเชื่อและบทความชายหญิงของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง เช่น ลายจ้าแหลมลาย
เหน่งกาลู๊หรือลายกากบาท ซึ่งเป็นลายที่สะท้อนถึงความเชื่อในเรื่องการรักษาโรคของชาวม้งด้วยว่า การสวมเสื้อผ้าที่มีลาย
เหน่งกาลู๊จะท าให้ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดหรือรักษาโรคได้ และลายมัวนูที่สื่อความหมายถึงผู้หญิงและผู้ชาย 

อน่ึง ลวดลายพ้ืนฐานเหล่าน้ีจะถูกเลือกน ามาประกอบเป็นผืนใหญ่ประกอบกันท าให้เกิดลายใหญ่เป็ นลูกศร 
หรือดอกไม้ โดยภายหลังย้อมและต้มผ้าแล้วก็จะน าผ้ามาปักให้เกิดสีสันและน าไปแปรรูปเป็นวัตถุทางวัฒนธรรม เช่น เสื้อม้ง 
กระโปรงผู้หญิงม้ง และในปัจจุบันก็มีการน ามาแปรรูปเป็นกระเป๋าซึ่งเป็นสินค้าวัฒนธรรมที่ส าคัญของชุมชน  รายละเอียด
ลวดลายและความหมายของลายผ้าดังน้ี 

   
ตารางที่ 1 ลวดลายผ้าเขียนเทียนจ าแนกตามชื่อเรียกและความหมาย  
 
ลายจริง ลายกราฟิก ชื่อเรียกและความหมาย 
กลุ่มลายเรขาคณิต  
 
 
 
 

 ลายขอเมอจือ หรือลายตาเพชร  
เป็นการเรียกชื่อลายตามเทคนิคการเขียนที่ใช้ลายเส้นวาดให้เกิดมุมและรูปทรง
คล้ายเพชร   

  
 
 
 

ลายบรัย 
เป็นการเรียกตามเทคนิคการวาดลวดลายโดยมีรูปทรงทรงสามเหลี่ยมเรียงสลับกัน
ไปมา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ไม่ใช้เป็นลวดลายหลักในการเขียนเทียน แต่ใช้เป็นลายที่
เขียนเพ่ือเติมให้เกิดลายเต็มผืนผ้า และใช้เขียนตามแนวขอบผ้าเพ่ือให้เกิดลวดลาย
ต่อเน่ืองและมีความสวยงาม  
 

  
 
 
 

ลายบรัยสี่จ่าว 
ลายเรขาคณิตรูปทรงสามเหลี่ยมโดยวาดเรียงให้เป็นไปตามแนวเดียวกัน โดยหลัก
ในการเรียนชื่อลายมีลักษณะเดียวกันกับลายบรัย  

 
 จากการวาดลวดลายผ้าเขียนเทียนม้งด้วยลายพ้ืนฐานทั้ง 15 ลวดลาย ได้แก่  ลายเหน่งก๊าลู่ ลายเหน่งก๊ามี๋ ลายขอ

เมอจือ  ลายเค้าลี้  ลายจ้าตือ ลายจังจาย ลายอี่เจ๊ ลายอี่เจ๊อี่จ๋าว  ลายปังเต๊า ลายจ้าแหลม  ลายบรัย ลายบรัยสี่จ่าว  ลายขอ
มวนเจ  ลายมัวนู  ลายกู๊  ในการวาดประกอบลวดลายผ้าพบว่าลายในการเขียนเทียนเพ่ิมลวดลายผ้าแต่ละผืน ผู้หญิงม้งแต่ละ
คนจะมีการใช้จินตนาการและการเลือกลวดลายมาประกอบในผืนผ้าตามความชื่นชอบและความถนัด ช านาญในการเขียน
ลวดลายผ้าแต่ละลาย ผู้หญิงม้งแต่ละคนจะถนัดเขียนเทียนบางลวดลายและน ามาประกอบเป็นลายผ้าเขียนเทียนตามแบบ
ฉบับของตนเอง โดยการใส่จินตนาการและความหมายตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองในขณะน้ันเข้าไป บางลวดลายต้ังชื่อ
เรียกตามเทคนิคการเขียน เช่น สามเหลี่ยม ไม้กางเขน กากบาท แต่บางลวดลายสร้างข้ึนจากจินตนาการของผู้หญิงม้ง ที่
สะท้อนสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับธรรมชาติ เช่น ลายตีนไก่ ลายก้นหอย และลายดอกฟักทอง เป็นต้น กล่าวได้ว่า
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เอกลักษณ์ของลวดลายผ้าเขียนเทียน ข้ึนอยู่กับฝีมือและจินตนาการของผู้หญิงม้งแต่ละคน ซึ่งมีเอกลักษณ์ของลายผ้าแต่
แตกต่างกันไป  

 ทั้งน้ีในการประกอบลวดลายเป็นผืนผ้าเขียนเทียน 1  ผืน มีวิธีการในการสร้างลายที่เป็นแบบแผนด้วยการจับคู่ลาย 
โดยบางลวดลายจะถูกน ามาใช้เพ่ือเป็นลวดลายเสริม โดยใช้เติมเป็นแนวเส้นเพ่ือให้ลวดหลายหลักของผ้ามีความโดดเด่น การ
วาดลายลายผ้าเขียนเทียนมีหลักในการเขียน  2  แนวทาง   
   1.1 แนวทางแรกเป็นการวาดลวดลายพ้ืนฐานเรียงประกอบกันให้เต็มผืนผ้า ซึ่งจะท าให้เกิดช่องว่างเป็นแนวลูกศร
แบบต่าง ๆ เมื่อผ่านกระบวนการย้อมและต้มเป็นผ้าเขียนเทียนที่สมบูรณ์ จะถูกน ามาเติมลวดลายด้วยการปักผ้าตามแนวลูกศร
ซึ่งจะท าให้เกิดความสวยงาม โดยจะใช้ลายพ้ืนฐานคือลายจ้าตือ ลายจ้าแหลม และลายมัวนู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 ตัวอย่างลายผ้าท่ีสร้างจากลายจ้าตือและลายจ้าแหลมเป็นหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3 ตัวอย่างลายผ้าท่ีสร้างจากลายมัวนู และลายกู๊เป็นหลักซึ่งเจ้าของผลงานเรียกว่าลายเขาสัตว์ 

 
1.2 แนวทางที่สอง เป็นสร้างให้เป็นลายลายหลักในผืนผ้า ซึ่งการสร้างลายหลักในผืนผ้าจะมีเป็นสัญลักษณ์ดอกไม้มี

หลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กับความชื่นชอบของผู้ที่เขียนเทียน เมื่อสร้างลายหลักเรียบร้อยแล้วจะเป็นการสร้างลายเพ่ื อเติม
องค์ประกอบให้เต็มผืนผ้าด้วยลายอื่น ๆ ตามความชอบของแต่ละคน ซึ่งการเขียนเทียนในลักษณะน้ี โดยส่วนใหญ่จะใช้ลาย
พ้ืนฐานคือลายอี่เจ้ ลายจ้าแหลม ลายจ้าตือ และลายปังเต้าเพ่ือเติมลวดลายให้เต็มผืนผ้า  

 
-  

 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่4 ภาพลวดลายผ้าเขียนเทียนลายดอกไม้แบบที่  1สร้างจากลายอิเจ้ ลายอี่เจ้ ลายจ้าแหลม ลายจ้าตือ และลายปังเต้า 
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ภาพที ่5 ภาพลวดลายผ้าเขียนเทียนลายดอกไม้แบบที่  2 สร้างจากลายอิเจ้ ลายอี่เจ้ ลายจ้าแหลม ลายจ้าตือ และลายปังเต้า  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่6 ภาพลวดลายผ้าเขียนเทียนลายดอกไม้แบบที่  3 สร้างจากลายอิเจ้ ลายอี่เจ้ ลายจ้าแหลม ลายจ้าตือ และลายปังเต้า  
 

 2. ภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนม้ง หมู่บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
ความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของกลุ่มชาติพันธ์ุม้งคือ การแต่งกาย จากการศึกษารูปแบบการแต่งกายของ

แต่ละเผ่าพบว่า ลวดลายบนเสื้อผ้า ตลอดจนเครื่องประดับของแต่ละชนเผ่ามีความแตกต่างกันโดยสามารถแยกความแตกต่าง
ของแต่ละชนเผ่าได้จากเสื้อผ้าที่สวมใส่ สังเกตได้จากรูปแบบของเสื้อผ้า ลวดลาย การทอ และการตัดเย็บ เอกลักษณ์ที่เด่นชัด
ที่สุดของเครื่องแต่งกายชาติพันธ์ุม้งอยู่ที่ลวดลายที่ปักอยู่บนเสื้อผ้าโดยลายที่นิยมปักจะมีอยู่ประมาณ 12 ลาย คือ ลายก้นหอย 
ลายเท้าช้าง ลายหัวใจ ลายไฮ ลายดาว ลายฟันเลื่อย ลายปีก ลายดอกเย้า ลายดอกไม้ ลายเท้ากา ลายดอกไม้ประยุกต์ และ
ลายก้นหอยผสม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาผ้าปักชาวม้งที่ใช้งานฝีมือที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษของชาวเขามาหลายร้อยปี เกิดจากการ
ใช้เวลาว่างของกลุ่มสตรีหลังจากท าไร่ท าสวน โดยน าผ้าฝ้ายที่ปลูกในหมู่บ้านมาปั่นเป็นฝ้ายเส้นเล็ก ๆ แล้วทอเป็นผืน จากน้ัน
จึงน ามาปักเป็นลายชาวเขาโบราณแล้วจึงมีการพัฒนาฝีมือมาเป็นลายตามความพอใจของแต่ละคน ผ้าปักชาวม้งจึงเป็ นวัตถุ
ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างย่ิง เพราะพบเห็นได้ในทุก ๆ ที่ที่มีชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่ และลวดลายสวยงามเกิด
จากฝีมือการปักที่ละเอียด ชี้ให้เห็นว่าชาวเขาเผ่าม้งมีศิลปวัฒนธรรมในการตกแต่งสร้างสรรค์เสื้อผ้าอาภรณ์ของตนเอง 
(Ornamentation) ที่โดดเด่น ไม่น้อยกว่าชนเผ่าอื่น โดยมีความเด่นชัดในเรื่องการปักผ้า อันเป็นศิลปะหัตกรรมที่มีคุณค่า โดย
กลุ่มชาติพันธ์ุม้งให้ความส าคัญ เสื้อผ้า และเครื่องประดับ เพราะเป็นเหมือนเครื่องบ่งบอกถึงฐานะของครอบครัวน้ัน ๆ  
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้หญิงชาวม้งจะมีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การปักผ้าและมีทักษะ ภูมิปัญญาการปัก
ผ้าม้งต้ังแต่เด็ก แต่เมื่อศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนของหมู่บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ กลับพบว่าผู้ทรงภูมิปัญญาที่มี
ทักษะความเชียวชาญด้านการเขียนเทียนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ขณะที่ผู้หญิงในกลุ่มวัยเจริญพันธ์ุและวัยกลางคนของหมู่บ้านมี
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ทักษะการเขียนเทียนค่อนข้างน้อย แต่มีความเชี่ยวชาญในการปักผ้ามากกว่าเพราะได้รับการฝึกฝนมาต้ังแต่วัยเด็ก และเป็น
งานอดิเรกที่ท าเป็นประจ า ขณะที่การเขียนเทียนต้องใช้เวลาในการท านาน และมักเขียนเทียนหลังช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทางการเกษตรเท่าน้ัน การฝึกเขียนเทียนของผู้หญิงชาวม้งจึงเริ่มท าหลังจากท่ีเริ่มมีอายุ 40 ปีเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันการศึกษาภูมิ
ปัญญาผ้าเขียนเทียนจึงเปรียบเสมือนการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านสร้างสรรค์ผ้าเขียนเทียนต้ังแต่ข้ันตอนการเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ การเขียนลวดลาย การย้อมสี และการต้มผ้า เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดการเป็นชุดองค์ความรู้ ที่
มีความพร้อมสามารถน าไปปรับใช้เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ในอนาคต  โดยมีรายละเอียดภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนเป็นข้ันตอน 
ดังน้ี  
 

1. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ มีดังน้ี  
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่7 แผ่นเทียนส าหรับเขียนโดยน ามาต้มผสมด้วยเทียน
ผสมครามท่ีมาจากการต้มผ้า 

 
 
 
 
 

ภาพที ่ 8 ก้อนเทียนที่ได้จากการต้มเทียนซึ่งมีส่วนผสมของ 
             สีน้ าเงินหรือคราม ซึ่งน ามาผสมกับเทียนที่จะเขียน 
             ในแต่ละครั้ง ท าให้มีสีด า 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่ 9  ดินสอเขียนเทียน มีท้ังหมด 3 ขนาด ใช้ส าหรับ 
              ลากเส้นตรง วาดเส้นโค้งและตกแต่งลวดลาย 
              ขนาดเล็ก 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่10 หม้อต้มเทียน ใช้ส าหรับต้มเทียนให้ละลาย 
              และมีความร้อนตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่11 ผ้าฝ้ายขนาดตามต้องการและแผ่นกระดานส าหรับเขียนเทียน 
 

 2. วาดลวดลายลงบนผืนผ้า ด้วยเทียนและดินสอเฉพาะส าหรับเขียนเทียน โดยวาดประกอบลวดลายโดยใช้ลาย
พ้ืนฐาน 15 ลวดลาย ผ้าแต่ละพ้ืนที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับการประกอบลายของผู้เขียนในขณะน้ัน  
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ภาพที ่12 การเขียนเทียนของผู้หญิงกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง  

 
3. ย้อมผ้าด้วยสีครามธรรมชาติและต้มเทียน  
 

 
 

 
 
 
ภาพที ่13 การย้อมผ้าด้วยสีครามธรรมชาติและต้มเทียน  
 

ขั้นตอนที่ 1

• เตรียมน ้าขี้เถ้าผสม
แกลบเพื่อผสมสีย้อมผ้า

ขั้นตอนที่ 2

• น าผ้าเขียนเทียนแช่น ้า 

ขั้นตอนที่ 3

• ผสมสีย้อมผ้าเขียน
เทียน น ้าคราม น ้าขี้เถ้า 
เหล้าขาว

ขั้นตอนที่ 4

• แช่ผ้าเขียนเทียนในสี
ย้อมผ้า หลีกเลี่ยง
แสงแดดและความร้อน  
ผึ่งแดดให้แห้ง ย้อมซ ้า
ประมาณ 3-4  รอบ 

ขั้นตอนที่ 5

• ตากผ้าเขียนเทียนที่
ย้อมโดยผึ่งลมให้แห้ง 
หลีกเลี่ยงแสงแดด 
และความร้อน 

ขัน้ตอนที่ 6

• ตม้ผา้เพื่อใหเ้ทยีน
หลดุแลว้น าไปตาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การเขียนเทียน เป็นศิลปะการสร้างลวดลายบนผืนผ้า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหน่ึงของชาวม้งที่มีปฏิบัติและ

สืบทอดกันเฉพาะในกลุ่มชาติพันธ์ุม้งเท่าน้ัน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและศิลปะโบราณด้ังเดิมที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ มี
การถ่ายทอดสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน คุณค่าของลวดลายผ้าเขียนเทียนผูกเชื่อมโยงกับต านวนตัวอักษรม้ง โดยเชื่อว่า
ความสามารถในการเขียนเทียนที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน โดยลวดลายต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ข้ึนเป็นพรสวรรค์ของ
ผู้หญิงชาวเผ่าม้งเท่าน้ัน เพราะเป็นลวดลายที่แฝงไปด้วยตัวอักษรม้งโบราณ ดังที่ได้ปรากฎตามต านานว่า “ม้ง มีชื่อว่า “มอง
หรือคนม่ง” (hmoov) แปลว่ามีบุญวาสนา เล่ากันว่าเมื่อคนม้งอพยพหนีความอดอยากจากทางเหนือมายังแผ่นดินของย่ีหนาน 
จ าเป็นต้องข้ามแม่น้ าใหญ่ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแม่น้ าหวงโฮหรือแยงซีในประเทศจีนปัจจุบัน ในขณะที่ขบวนเรือข้ามแม่น้ า
ใหญ่ไปไม่รอดถึงฝั่งสักล า จนเหลือเพียงล าสุดท้าย ผู้น าม้งจึงมีการบนบานเจ้าแห่งน้ าและเจ้าแห่งฟ้าดิน รวมทั้งพ่อแม่บรรพ
บุรุษโดยใช้เลือดและชีวิตคนเซ่นไหว้ จึงมีการแก่บนด้วยหมูหรือที่เรียกกันว่า “บัวไต” โดยคนม้งไม่ว่าตระกูลใดได้เซ่นไหว้หมู
บัวไตให้แก่ผู้สละเสียชีวิตจนข้ามแม่น้ าน้ีได้ตลอดมา เรียกยุคน้ีว่าคน “มองหรือคนม่ง” ต่อมาอ านาจของคนม้งก็เสื่อมลงเกิด
การเข่นฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ ผู้ที่ร่ าเรียนหนังสือจะถูกฆ่าหมด คนม้งจึงไม่สามารถบันทึกเรื่องราวด้วยตัวอักษรของเผ่าอีกเลย บรรพ
บุรุษจึงตัดสินใจกลืนเรื่องราวที่เป็นตัวอักษรเก็บไว้ในสมองเป็นเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมา” (นพรัตน์ ละมุล, 2562) ทั้งน้ี ในปัจจุบัน
ผ้าเขียนเทียนเป็นผ้าที่กลุ่มชาติพันธ์ุม้งผูกพันควบคู่กันมากับความเป็นชนเผ่า ผู้หญิงชาวม้งทุกคนมีความสามารถในการวาด
ลวดลายเขียนเทียนลงบนผืนผ้าที่ตระเตรียมไว้อย่างละเอียดซับซ้อน ผ่านกระบวนการเสร็จสิ้นเป็นผืนผ้าที่ส าเร็จสวยงาม ผ้า
เขียนเทียนม้งจึงเป็นที่รู้จักและมีความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่เดิมผ้าเขียนเทียนผลิตข้ึนเพ่ือท ากระโปรงของผู้หญิงม้งเท่าน้ัน 
ซึ่งในอดีตผู้หญิงม้งจะบรรจงวาดลวดลายเขียน แล้วน าไปย้อมสีด้วยครามแล้วอัดกลับจึงน าไปเย็บเป็นกระโปรง  โดยเชื่อกันว่า
ลวดลายผ้าเขียนเทียนเป็นพรสวรรค์ของผู้หญิงม้ง อันเกิดจากประวัติศาสตร์การเข่นฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ ที่ท าให้ผู้ที่ร่ าหนังสือจะถูก
ฆ่าเรียนหมด คนม้งจึงไม่สามารถบันทึกเรื่องราวด้วยตัวอักษรของเผ่าอีกเลย บรรพบุรุษจึงตัดสินใจกลืนเรื่องราวที่เป็นตัวอักษร
เก็บไว้ในสมองเป็นเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมา” (นพรัตน์ ละมุล, 2562) สอดคล้องกับยศ สันตสมบัติ (2544, หน้า 123,132) ได้อ้าง
ถึงงานของนิโคลัส แทบ ท่ีชี้ให้เห็นว่าในการศึกษาอัตลักษณ์ควรมีการมองอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุในลักษณะที่เป็นจิตส านึกทาง
ประวัติศาสตร์ในแง่ของความเป็นชาติพันธ์ุ เพราะกลุ่มชาติพันธ์ุได้มีการเลือกสรรประวัติศาสตร์ตนเอง เลือกที่จะหยิบยกเอา
เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ มาตีความในลักษณะที่มีนัยส าคัญต่อชีวิตทางสังคมของตน โดยส่วนใหญ่ผู้หญิงม้งจะวาด
ลวดลายผ้าเขียนเทียนในช่วงปลายปีถึงต้นปีซึ่งเป็นช่วงที่ว่างเว้นจากการท าเกษตรเท่าน้ันและเป็นช่วงก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
โดยครอบครัวไหนที่มีลูกสาวผู้เป็นแม่จะต้องเขียนเทียนให้ได้เป็นจ านวนมากเพ่ือน ามาตัดเย็บเป็นกระโปรงสวมใส่ในประเพณี
กินข้าวใหม่ และประเพณีฉลองปีใหม่ของชาวม้ง รวมถึงประเพณีอื่น ๆ ที่ส าคัญของชาวม้ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีผู้หญิงชาวม้งทุก
คนจะได้มีโอกาสในการโชว์ฝีไม้ลายมือการปักผ้าและเขียนเทียน อวดชุดสวยที่ทุกคนพร้อมใจใส่มาเติมแต่งสีสันให้วันส าคัญ 
 นอกจากจะเป็นโอกาสในการอวดฝีมือในการประดิษฐ์ประดอยลวดลายผ้าเขียนเทียนของผู้หญิงม้งที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวแล้วของแต่ละคนแล้ว ผ้าเขียนเทียนยังเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่ใช้วัดความเป็นเพศภาพทั้งในมิติของความเป็นแม่ 
และความเป็นเมียของผู้หญิงม้ง ซึ่งมีค่านิยมให้เด็กผู้หญิงต้องเรียนรู้งานปักผ้า งานเย็บปักถักร้อยให้เชี่ยวชาญต้ังแต่อายุยังไม่
ถึงสิบขวบ ผ้าเขียนเทียนจึงไม่ได้มีคุณค่าและความหมายในด้านที่เป็นเครื่องนุ่งห่มแต่เพียงเท่าน้ัน แต่ยังสะท้อนคุณค่าของเพศ
หญิงในกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ที่จะต้องขยันขันแข็ง ไม่ขาดตกบกพร่องทั้งงานในบ้านนอกบ้าน ยามว่างก็มาน่ังปักผ้าเป็นส่วนใหญ่ 
ดังน้ันเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของชาวม้งจึงมีความส าคัญในทุกช่วงเวลาของชีวิต ต้ังแต่ลืมตาดูโลกจวบจนวาระสุดท้าย เพราะถูก
น ามาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องแต่งกายทั้งในวันส าคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลส าคัญ งานแต่งกายเพ่ือไหว้บรรพบุรุษและ
ดวงวิญญาณที่ล่วงลับ  งานผ้าจึงถือเป็นคลังความรู้คู่ชีวิตของสตรีม้งแบบแยกจากกันไม่ขาด เป็นเครื่องแสดงคุณค่าผ่านฝีมือ
ของหญิงสาว ว่ามีคุณสมบัติที่ดีพร้อมจะเป็นภรรยา ผ้าเขียนเทียนม้งจึงมิได้มีคุณค่าเป็นเพียงวัตถุทางวัฒนธรรมเท่าน้ัน แต่ยัง
เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง หมู่บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ เพราะลวดลายและข้ันตอนในการสร้างสรรค์ผ้าเขียน
เทียน เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนการแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุสิ่งประดิษฐ์และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่
เก่ียวเน่ืองกับสิ่งเหล่าน้ัน และเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปยังคนอีกรุ่นหน่ึงน้ีเป็นสิ่งที่ชุมชนและกลุ่มชนสร้างข้ึนมาอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาท่ีมีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน และ
ท าให้คนเหล่าน้ันเกิดความรู้สึกมีอัตลักษณ์และความต่อเน่ือง ดังน้ันจึงก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2559)   
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 ย่ิงไปกว่าน้ันยังพบว่า ลวดลายผ้าเขียนเทียนเกิดจากความรู้และจินตนาการของผู้เขียนแต่ละคนในการประกอบ
ลวดลายเป็นรูปทรงต่าง ๆ บนผืนผ้าท่ีสะท้อนธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต โดยทักษะการเขียนเทียนเกิดจาก
การฝึกหัดเขียนและปักผ้าแบบชาวม้งซึ่งมีพ้ืนฐานของลายผ้าแบบลวดลายเรขาคณิตหลากหลายรูปทรง โดยเป็นลวดลายที่สืบ
ทอดในครอบครัว จนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของผู้หญิงม้ง ซึ่งไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เป็นการสืบทอด
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของผู้หญิง ทั้งน้ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาลวดลายผ้าเขียนเทียนที่เป็นลายทรงเรขาคณิต
พ้ืนฐาน และมีชื่อเรียกเป็นภาษาม้งบางชื่อมีความหมายของลวดลาย แต่ในบางลวดลายเป็นการเรียกชื่อตามเทคนิคการเขียน 
ดังที่ อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2546, หน้า 5-6 ) ได้ให้ความหมายของอัตลักษณ์ว่า ความเป็นปัจเจกที่เชื่อมต่อและสัมพันธ์กับ
สังคม โดยมีสังคมเป็นผู้ก าหนดบทบาทหน้าที่และระบบคุณค่าที่ติดตัวมา เช่น ความเป็นพ่อ ความเป็นเพ่ือน เป็ นต้น ในมิติ
น้ีอัตลักษณ์จึงเป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ (Symbolic aspect) และเก่ียวข้องกับมิติ “ภายใน” ความเป็นตัวเรา อารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิด เพราะการที่มนุษย์ให้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใด ๆ น้ัน ย่อมข้ึนอยู่กับการที่ตัวเขาสัมพันธ์กับโลก
ภายนอกซึ่งถือเป็นกระบวนการ ดังน้ันจึงมีลักษณะทับซ้อนกันโดยแบ่งประเภทของอัตลักษณ์เป็น  2 ระดับ คือ อัตลักษณ์
บุคคล (personal identity) และอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity)  
 จากการวาดลวดลายผ้าเขียนเทียนม้งด้วยลายพ้ืนฐานทั้ง 15 ลวดลาย ได้แก่  ลายเหน่งก๊าลู่ ลายเหน่งก๊ามี๋ ลายขอ
เมอจือ  ลายเค้าลี้  ลายจ้าตือ ลายจังจาย ลายอี่เจ๊ ลายอี่เจ๊อี่จ๋าว  ลายปังเต๊า ลายจ้าแหลม  ลายบรัย ลายบรัยสี่จ่าว  ลายขอ
มวนเจ  ลายมัวนู  ลายกู๊)  ในการวาดประกอบลวดลายผ้าพบว่าลายในการเขียนเทียนเพ่ิมลวดลายผ้าแต่ละผืน ผู้หญิงม้งแต่ละ
คนจะมีการใช้จินตนาการและการเลือกลวดลายมาประกอบในผืนผ้าตามความชื่นชอบและความถนัด ช านาญในการเขียน
ลวดลายผ้าแต่ละลาย ผู้หญิงม้งแต่ละคนจะถนัดเขียนเทียนบางลวดลายและน ามาประกอบเป็นลายผ้าเขียนเทียนตามแบบ
ฉบับของตนเอง โดยการใส่จินตนาการและความหมายตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองในขณะน้ันเข้าไป ภูมิปัญญาผ้าเขียนเทีย
จึงเป็นคุณสมบัติทางวัฒนธรรม (culture attribute)  ดังที่ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (2546) ได้อธิบายถึงการนิยามความเป็น
ตัวตนของตนเองและอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุว่าเป็นสิ่งที่ลื่นไหล สามารถปรับเปลี่ยนไปมาได้ ขณะเดียวกันอัตลักษณ์ก็ไม่ใด้เป็น
สิ่งที่ปรากฏข้ึนมาเองแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างข้ึน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง อัตลักษณ์คือสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ข้ึนมา ไม่ว่าอัตลักษณ์จะมี
ภาพลักษณ์ในแง่บวกหรือลบ ต่างก็เป็นอัตลักษณ์ที่ถูกสร้างข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะที่มีความหมายแน่นอนตายตัว และ
กลายเป็นตัวตนที่ถาวรของกลุ่มน้ัน ๆ อย่างที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน  
 กล่าวได้ว่าเอกลักษณ์ของลวดลายผ้าเขียนเทียน ข้ึนอยู่กับฝีมือและจินตนาการของผู้หญิงม้งแต่ละคน ซึ่งมี
เอกลักษณ์ของลายผ้าแต่แตกต่างกันไป ซึ่งในปัจจุบันลวดลายผ้าเขียนเทียนม้งไม่ได้น าไปใช้ในการท ากระโปรงม้งเท่าน้ัน แต่ยัง
น ามาปรับ เปลี่ยน ประโยชน์ใช้สอยใหม่ด้วยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ กระเป๋ารูปทรงต่าง ๆ ซึ่งได้มีการรวมกลุ่มผ้าเขียน
เทียนเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเขียนเทียน ขายในร้านค้าประจ าแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และต่อยอดขายใน
ช่องทางออนไลน์ อาทิ  facebook , line และ  Shoppee  ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภูมิปัญญาผ้าเขียน
เทียนม้งจึงเปรียบเสมือนทุนทางวัฒนธรรม ที่ต้องอาศัยการสร้างสรรค์ต่อยอดจากทุนมนุษย์ คือผู้หญิงม้งที่มีความสามารถใน
การเขียนเทียน และต่อยอดไปสู่การค้าขายด้วยการเชื่อมร้อยคนในชุมชนกับภายนอก เป็นการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผ้าเขียนเทียนม้งจึงเป็นทรัพยากรมีฐานะเป็นทุนทางสังคม กล่าวคือ ทรัพยากรที่เกื้อหนุนการมีชีวิตอย่าง
เหมาะสม โดยถือหลักการจัดการแบบมีส่วนร่วมแต่การจัดการของรัฐได้ท าให้ทรัพยากรในฐานะทุนทางสังคมของชุมชน 
กลายเป็นทุนทางเศรษฐกิจซึ่งค านึงถึงแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการ และความย่ังยืนในการ
ใช้ทรัพยากร  
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 1.1 ควรน าข้อมูลคู่มือลวดลายที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าหลักสูตรท้องถ่ิน เพ่ือให้คนรุ่นใหม่
ได้เรียนรู้และตระหนักในคุณค่าของผ้าเขียนเทียนในแต่ละลวดลาย  

 1.2 น าข้อมูลที่ได้ไปปรับเป็นสื่อ Digital เพ่ือเผยแพร่ในระบบออนไลน์ซึ่งจะท าให้คนภายนอกเห็นคุณค่าของ
ผ้าเขียนเทียน และเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าเขียนเทียนได้  
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 เน่ืองจากลวดลายผ้าเขียนเทียนมีเอกลักษณ์เฉพาะของบุคคล ดังน้ันในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการจัดการ
ความรู้ (KM) ลวดลายผ้าเขียนเทียนเพ่ือจัดท าเป็นคลังความรู้วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งสามารถเชื่อมร้อยกับโครงการพัฒนาของรัฐ 
เช่น โครงการประชารัฐ และโครงการนวัตวิถีได้  
  2.2 ด้วยลวดลายผ้าเขียนเทียนมีชื่อเรียกเฉพาะลายพ้ืนฐาน แต่ในหมู่บ้านขุนห้วยแม่เปาไม่มีชื่อเรียกลวดลาย
ผ้าท่ีเต็มผืน ดังน้ันจึงควรมีการวิจัยและจัดการความรู้เพ่ือสร้างชื่อเรียกให้กับลวดลายผ้าด้วย  
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
ภาคปกติ จ านวน 356 คน โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นจากนักศึกษาแต่ละคณะและชั้นปี วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษา พบว่า  
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรู้สารสนเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ               
ด้านเจตคติต่อการเรียน รองลงมาคือ ด้านการวางแผนและการตัดสินใจ ด้านความพร้อมของผู้เรียน ด้านการมีส่วนร่วมและ
สัมพันธ์ภาพกับผู้อื่น และด้านการบริหารเวลา เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อของแต่ละด้าน พบว่า ด้านการวางแผนและการตัดสินใจ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การก าหนดหัวข้อและขอบเขตเน้ือหาก่อนการสืบค้น ด้านการมีส่วนร่วมและสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่น 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สอบถามและพูดคุยจากเพ่ือนในชั้นเรียน ด้านการบริหารเวลา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ก าหนด
ตารางเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ด้านความพร้อมของผู้เรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุ ดคือ แนวทางการ
เรียนรู้หลากหลายเพ่ือการเรียนและการรู้สารสนเทศให้ประสบความส าเร็จ กลวิธีการเข้าถึงสารสนเทศ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และการน ามาใช้ประโยชน์ และด้านเจตคติต่อการเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การศึกษา การค้นคว้าช่วยให้เกิดการเรียนรู้
และการรู้สารสนเทศ  
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการรู้สารสนเทศ; ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21; นักศึกษามหาวิทยาลับราชภัฏก าแพงเพชร  
 
*นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ABSTRACT 
 

 This survey research aims to study factors that influenced Kamphaeng Phet Rajabhat University 
students’ IT literacy.  The questionnaires were given to 365 full-time students who were selected by using 
stratified random sampling.  The descriptive statistics including percentage, mean, and standard deviation 
were used for the data analysis.  The results found that the factors affecting the high level of information 
literacy behavior were at a high level.  As each of the 5 aspects was looked at, the highest average fell on 
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the attitude towards learning followed by planning and decision making, willingness of participation, 
relationship with others, and time management, respectively.  
 As individual items within each of the 5 aspects were analyzed, the highest mean of ‘planning and decision 
making’  aspect was on the item ‘ determining topics prior to searching’ ; the highest mean of the aspect 
‘ participation and relationship with others’  was on the item ‘ asking and chatting with classmates’ ; the 
highest mean of the aspect ‘ time management’  was on the item ‘ making schedule of tasks’ ; the highest 
mean of the aspect ‘readiness of the learners’ was on ‘the variety of learning methods for learning success’; 
the highest mean of the aspect of ‘ attitude towards learning’  was on the item ‘ searching helps boost IT 
literacy’.    
 
Keywords: information literacy behavior; information literacy; 21st century learning skill  
 
บทน า 

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ ตลอดจน
วิธีการแสวงหาความรู้จากการเรียนการสอนแบบด้ังเดิมที่เน้นครูหรือผู้สอนเป็นศูนย์กลางซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้จากครู
ไปสู่การแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน หรือเรียกว่าเป็นการเรียนการสอนที่ยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
โดยมีแนวคิดว่าผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การปฏิรูปการศึกษาของไทยมีแนวคิดส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยเห็นถึงความจ าเป็นในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศ มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
สามารถแสวงหา เข้าถึงและค้นหาสารสนเทศจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพ่ือการค้นคว้าสารสนเทศ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสารสนเทศ
และมีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถสังเคราะห์สารสนเทศที่ได้รับเพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์แก
ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ซึ่งถือว่าเป็นทักษะการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะต้องตระหนักและให้ความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การรู้สารสนเทศ (Information literacy)ที่เป็นทักษะพ้ืนฐานและจ าเป็นส าหรับทุกคนทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถพ่ึงพาตนเองในการประกอบอาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากน้ีการรู้สารสนเทศยังสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง (Self-directed learning) ซึ่งให้โอกาสแก่ผู้เรียนในการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครอบคลุมการวินิจฉัยความ
ต้องการในการเรียนรู้ของตน การต้ังเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เลือกวิธีเรียนรู้ แสวงหาแหล่งความรู้ รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการประเมินตนเอง (ทิศนา แขมมณี , 2548, หน้า 125) ดังน้ันการสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้
สารสนเทศจึงจ าเป็นต้องปูพ้ืนฐานแก่ผู้เรียนต้ังแต่การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและต่อเน่ืองจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งน้ี การเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษาจะเห็นว่าทักษะการรู้สารสนเทศ มีความจ าเป็นส าหรับนักศึกษา ซึ่งได้บูรณาการสมรรถนะที่เก่ียวข้อง
กับการรู้สารสนเทศทั้งด้านภาษาและเทคโนโลยี ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษาและด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ โดยสามารถเข้าใจสภาพปัญหาและน าองค์ความรู้
ที่ได้ไปใช้พัฒนาตนเองและงาน ตลอดจนสมรรถนะด้านอื่น ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้มีก าหนดให้หลักสูตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการส่งเสริมการใช้สารสนเทศ
นับเป็นภารกิจที่มีความส าคัญประการหน่ึงของห้องสมุด เน่ืองจากในยุคปัจจุบันเป็นยุคสังคมสารสนเทศที่สารสนเทศมีความ
แพร่หลาย และก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านการผลิต การเข้าถึงและการค้นคืนข้อมูลและสารสนเทศทั้งหลายจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างย่ิงต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ห้องสมุดในฐานะที่เป็นแหล่งบริการสารสนเทศจึงมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้
ผู้ใช้บริการสามารถใช้สารสนเทศทุกประเภทให้ได้ประโยชน์มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างย่ิงห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยในสถาบันและสังคม ซึ่งในภาคส่วนการศึกษาของประเทศไทยน้ัน ได้มีการก าหนด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยแห่งโลกาภิวัตน์ที่ท า
ให้ขอบข่ายของการเรียนรู้เป็นไปอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และปฏิวัติการเรียนรู้ไปสู่การเรียนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 



 
 

378 
  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ห้องสมุดและผู้ให้บริการในห้องสมุดจึงต้องปรับบทบาทการให้บริการเป็นแบบเชิงรุกท าหน้าที่เป็นผู้น าและให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ใช้บริการในการศึกษาค้นคว้า เพ่ือให้สามารถตอบสนองการใช้บริการได้ตรงกับความต้องการและคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
ในปัจจุบันพบว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความหลากหลายตามความถนัดและความสนใจในการรู้สารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation 
Skills) ได้แก่ การมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking and Problems Solving) การสื่อสารและการร่วมมือท างาน (Communication and Collaboration) 
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานด้านสารสนเทศ 
(Information Literacy) ความรู้พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ( Information, Communications and Technology 
Literacy; ICT Literacy) ความรู้พ้ืนฐานด้านสื่อ(Media Literacy) และทักษะชีวิตและการท างาน (Life and Career Skills) 
ได้แก่ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) การมีความคิดริเริ่มและการชี้น าตนเอง 
(Initiative and Self-Direction) ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross Cultural Skills) การ
เพ่ิมผลผลิตและความรู้รับผิด (Productivity and Accountability)ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ (Leadership and 
Responsibility ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information, Media, and Technology Skills) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่
เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามพฤติกรรมการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีรายวิชาท่ีมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ 
เช่น กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป ได้แก่ รายวิชาสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้าซึ่งเป็นวิชาที่จัดในแผนการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้แก่นักศึกษาตลอดปีการศึกษา และจากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานด้านการรู้สารสนเทศพบว่า นักศึกษายังขาด
ทักษะการใช้สารสนเทศที่ถูกต้อง และมีพฤติกรรมการเรียนรู้สารสนเทศที่หลากหลายแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ไปรมา เฮียงราช ชุติมา สัจจานันท์และทรงพันธ์ เจิมประยงค์ (2561 , บทคัดย่อ) ที่พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ มีระดับการรู้สารสนเทศในระดับต่ า ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการรู้สารสนเทศมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การที่นักศึกษามีความสามารถในการรู้สารสนเทศจะช่วยให้ประสิทธิภาพ
ในการเรียนและการใช้ชีวิตดีข้ึน คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยจ าแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรู้
สารสนเทศแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนและการตัดสินใจ 2) ด้านการมีส่วนร่วมและสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่น  3) 
ด้านการบริหารเวลา 4) ด้านความพร้อมของผู้เรียน 5) ด้านเจตคติต่อการเรียน ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
อาจารย์ผู้สอน หน่วยงาน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องจะได้น าไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน นอกจากน้ีนักศึกษาสามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  
 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     1.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียน

ใน   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 4,858 คน (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร, 2562) 

    1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาแต่ละคณะ และชั้นปี 
จ านวน 356 คน ประมาณขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมานค่า 5 ระดับ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน 
ตอนที่ 1 แบบส ารวจรายการ (Check list) เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบก าหนดค าตอบ

ให้เลือก 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ด้านดังน้ี (ปาริชาติ เสารยะวิเศษ, สมาน ลอย
ฟ้า และดุษฎี อายุวัฒน, 2552, หน้า 73-96)  
  1. ด้านการวางแผนและการตัดสินใจ 
  2. ด้านการมีส่วนร่วมและสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่น 
  3. ด้านการบริหารเวลา 
  4. ด้านความพร้อมของผู้เรียน 
  5. ด้านเจตคติต่อการเรียน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่   
    1.ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา   

- เพศ     
- ระดับชั้นปี   
- คณะ 

2.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรู้สารสนเทศ 
- ด้านการวางแผนและการตัดสินใจ 
- ด้านการมีส่วนร่วมและสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่น 
- ด้านการบริหารเวลา 
- ด้านความพร้อมของผู้เรียน 
- ด้านเจตคติต่อการเรียน 

 
พฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพ่ือการพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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  โดยมีการแปลความหมายระดับค่าคะแนนดังน้ี 
  5 หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาก 

  3 หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 น้อย 

  1 หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 น้อยที่สุด 
 

                   ตอนที่ 3 เป็นแบบปลายเปิดเพ่ือแสดงความคิดเห็น 
  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยน าเครื่องมือที่พัฒนามาเรียบร้อยแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 
ท่านเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเน้ือหา (Content Validity) ส าหรับข้อค าถามที่ใช้มีค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 จากน้ันน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน  30  
คน และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิของแอลฟ่าครอนบาค (Cronbach 
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.95 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ตามคณะ และชั้นปีการศึกษา จ านวน 356 ชุด และรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง และผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับการ
ตอบกลับมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
             4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

    4.1 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วมาลงรหัสเพ่ือน าข้อมูลมาประมวลผลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์  

     4.2 น าข้อมูลไปวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติดังน้ี 
          4.2.1 ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ  
          4.2.2 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย  (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ดังน้ี 
  การแปลความหมายของช่วงค่าคะแนนระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรดังน้ี 
  คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 อยู่ในระดับมากที่สุด 
  คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 อยู่ในระดับมาก 
  คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 อยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 อยู่ในระดับน้อย 
  คะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
       1. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
ภาพรวม    ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรโดยภาพรวม 

 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรู้สารสนเทศ x̅ S.D. ระดับ 

1. ด้านการวางแผนและการตัดสินใจ 4.05 0.52 มาก 
2. ด้านการมีส่วนร่วมและสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่น 3.81 0.61 มาก 
3. ด้านการบริหารเวลา 3.75 0.63 มาก 
4. ด้านความพร้อมของผู้เรียน 3.90 0.51 มาก 
5. ด้านเจตคติต่อการเรียน 4.08 0.53 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.92 0.45 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่
21 ของนักศึกษาโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด
คือ ด้านเจตคติต่อการเรียน (x̅ = 4.08) รองลงมาคือ ด้านการวางแผนและการตัดสินใจ (x̅ = 4.05) และด้านความพร้อมของ
ผู้เรียน (x̅ = 3.90) ตามล าดับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการบริหารเวลา (x̅ = 3.75) 
 
       2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ าแนกเป็นรายข้อของแต่ละด้าน พบว่า  

  2.1 ด้านการวางแผนและการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 
อันดับแรก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การก าหนดหัวข้อและขอบเขตเน้ือหาก่อนการสืบค้น (x̅ = 4.14) รองลงมาคือ 
การใช้แหล่งสารสนเทศมีอย่างหลากหลายเหมาะสม (x̅ = 4.09) และการก าหนดค าส าคัญอย่างหลากหลายในการสืบค้น (x̅ = 
4.08) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความต้องการ (x̅ = 3.96)     

  2.2 ด้านการมีส่วนร่วมและสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ 3 อันดับแรก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สอบถาม และพูดคุยจากเพ่ือนในชั้นเรียน (x̅ = 4.19) รองลงมาคือ 
สอบถาม และพูดคุยจากอาจารย์ผู้สอน (x̅ = 3.88) และสอบถาม และพูดคุยจากสมาชิกในครอบครัว (x̅ =3 .75) ตามล าดับ 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ สอบถาม และรับการปรึกษาจากบรรณารักษ์ นักเอกสารสารสนเทศ (x̅  = 3.57) 

  2.3 ด้านการบริหารเวลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (x̅ = 3.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรก 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ก าหนดตารางเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ( x̅ = 3.86) รองลงมาคือ 
ก าหนดวันและเวลาในการท างานหรือการค้นคว้าให้ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้วันละ 1-2 ชั่วโมง (x̅ = 3.84) และก าหนดใช้
เวลาว่างใน 1 วัน ทบทวนเน้ือหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมชั้นเรียน (x̅ = 3.74) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือ ก าหนดเวลาในการอ่านหนังสือและการค้นคว้าไม่น้อยกว่า (x̅ =3.65) และก าหนดเวลาว่างใน 1 วัน ทบทวนเน้ือหาด้วย
ตนเอง (x̅ = 3.65) 

  2.4 ด้านความพร้อมของผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับ
แรก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ แนวทางการเรียนรู้หลากหลายเพ่ือการเรียนและการรู้สารสนเทศให้ประสบความส าเร็จ                    
(x̅ = 3.97) กลวิธีการเข้าถึงสารสนเทศ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการน ามาใช้ประโยชน์ ( x̅ = 3.97) รองลงมาคือ ก าหนด
เป้าหมายในการเรียนของแต่ละวิชา (x̅ = 3.90) และเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจก่อนเรียน (x̅ = 3.86) 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ สร้างแรงกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (x̅ = 3.81) 

    2.5 ด้านเจตคติต่อการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรก 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การศึกษา การค้นคว้าช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการรู้สารสนเทศ (x̅ = 4.16) รองลงมาคือ 
เรียนรู้รายวิชาที่หลากหลายก่อให้เกิดการบูรณาการและน ามาปรับใช้ในการท างาน การสื่อสาร และการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม (x̅ = 4.08) ความรู้สึกต่ออาจารย์ รายวิชาต่อการรู้สารสนเทศ (x̅ = 4.05) และสร้างบรรยากาศในห้องเรียนต่อการ
รู้สารสนเทศ   (x̅ = 4.05) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ อาจารย์ผู้สอนช่วยส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  (x ̅= 4.04) 
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อภิปรายผลการวิจัย   
      จากผลการวิจัยมีประเด็นที่ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผล จ าแนกเป็นรายข้อของแต่ละด้าน ดังน้ี 

 1. ด้านการวางแผนและการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ การก าหนดหัวข้อและขอบเขตเน้ือหาก่อนการสืบค้น รองลงมาคือ การใช้แหล่งสารสนเทศมีอย่างหลากหลาย
เหมาะสม และการก าหนดค าส าคัญอย่างหลากหลายในการสืบค้น ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลายและมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน ท าให้นักศึกษาต้องปรับตัวเพ่ือให้
มีความสามารถในการรู้สารสนเทศ และเลือกสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการจากแหล่งสารสนเทศทั้งในห้องสมุด สื่อต่าง ๆ 
รวมทั้งสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตที่มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน สอดคล้องกับ จิตชิน จิตติสุขพงษ์ สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ และพิณ
สุดา สิริธรังศรี (2560, หน้า 92) ที่กล่าวถึง การรู้สารสนเทศเป็นพ้ืนฐานส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกระดับการศึกษาน าไปสู่
การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการรู้สารสนเทศซึ่งผู้เรียนจะมีความสามารถในการก าหนดขอบเขตสารสนเทศที่ต้องการ เข้าถึง
สารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินสารสนเทศ เลือกสารสนเทศบนพ้ืนฐานความรู้ ใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิผลจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ส่งผลให้นักศึกษามีการวางแผนและตัดสินใจได้และสามารถก าหนดหัวข้อที่ต้องการ
ก่อนการสืบค้นเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการซึ่งท าให้เข้าถึงข้อมูลได้เร็วข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารี ชื่น
วัฒนา และคนอื่นๆ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า 
นักศึกษามีการวางแผนการค้นคว้าทั้งหมดเป็นแนวทางในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย และเริ่มต้นโดยการคิดหาค าค้น
ก่อน สอดคล้องกับงานวิจัยของอนันศักด์ิ พวงอก (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ พบว่า การค้นหาสารสนเทศนักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้ค าค้นภาษาไทยมากกว่าภาษาต่างประเทศ โดยสืบค้น
จากชื่อเรื่องมากท่ีสุด รองลงมาคือสืบค้นจากค าส าคัญหัวเรื่อง ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า การวางแผนและการตัดสินใจเป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรู้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีผลการวิจัยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ การ
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งน้ีเน่ืองจากการก าหนดค าค้นของนักศึกษาอาจจะไม่ตรงต่อความต้องการ 
การใช้ค าค้นไม่ถูกต้องจึงท าให้เกิดการคาดเคลื่อนได้และจากงานวิจัยของกาญจนา ค าสมบัติ (2562, หน้า 48) พบว่า ระดับ
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาจะมีความสามารถในการอธิบายหรือระบุความต้องการสารสนเทศได้ต่ าสุด สอดคล้องกับ วีรนุช 
สูตรกระโทก (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศ พบว่า การขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค าที่ใช้สืบค้ น
สารสนเทศ ส่งผลให้การค้นหาสารสนเทศไม่สอดคล้องกับความต้องการได้ จะเห็นได้ว่าอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการสืบค้นและการให้บริการสารสนเทศจะต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับการก าหนดค าหรือศัพท์สัมพันธ์ที่ใช้ในการ
เข้าถึงสารสนเทศที่ถูกต้องเพ่ือให้นักศึกษามีพฤติกรรมการรู้สารสนเทศในการก าหนดความต้องการ การเข้าถึง และใช้
ทรัพยากรสารสนเทศได้ 

 2. ด้านมีส่วนร่วมและสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สอบถามและพูดคุยจากเพ่ือนในชั้นเรียน รองลงมาคือ สอบถามและพูดคุยจากอาจารย์ผู้สอน และสอบถาม
และพูดคุยจากสมาชิกในครอบครัว ทั้งน้ีเน่ืองจาก  นักศึกษามีส่วนร่วมและสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งได้จากการพูดคุยกับเพ่ือน 
อาจารย์ผู้สอน และสมาชิกในครอบครัวเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันศักด์ิ พวง อก (2557, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษา พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการแสวงหา
สารสนเทศเลือกที่จะสนทนากับเพ่ือนมากกว่าสอบถามจากอาจารย์  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาขาสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University of Washington, School of information, 2015, Abstract) ได้ศึกษา พฤติกรรมการรู้
สารสนเทศในยุคดิจิทัลของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย พบว่า ร้อยละ 51 ผู้ตอบแบบสอบถามได้ปรึกษาเพ่ือนและ/หรือสมาชิก
ในครอบครัวเมื่อต้องการความช่วยเหลือเกือบ ร้อยละ 50 ขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ผู้สอนเมื่อ ต้องการประเมิน
สารสนเทศตามงานที่ได้รับมอบหมาย และงานวิจัยของ ภคพร อ่ ามาตย์ และมณี  ชุ่มอินทรจักร (2559, หน้า 58) พบว่า 
พฤติกรรมด้านการใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศที่นักศึกษาใช้ทุกครั้งคือ สอบถามเพ่ือนที่เรียน และพฤติกรรมที่ท าบ่อยคือ 
สอบถามจากอาจารย์ผู้สอน อาจเป็นไปได้เน่ืองจากการสนทนากับเพ่ือนจะสร้างความมั่นใจให้กับตนเองในสิ่งที่ต้องการรู้
เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามท่ีตนต้องการ และจากงานวิจัยของภัทรภร ผลิตากุล (2561, หน้า 209) พบว่า ความพร้อมการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองโดยมีเพ่ือนสนับสนุนให้การช่วยเหลือจะส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจในความคิด ด้านการท างาน สามารถท างาน
ตามที่ได้รับมอบหมายและส่งตามก าหนดเวลา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ สอบถามและรับการปรึกษาจากบรรณารักษ์        
นักเอกสารสารสนเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การค้นหาข้อมูลได้ง่ายและสะดวกกว่าการ
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

สอบถามจากบรรณารักษ์และนักศึกษาส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์หรือค้นหาจากกูเกิลเสิร์ชมากกว่าเข้า
ห้องสมุดจึงไม่ได้สอบถามผ่านบรรณารักษ์และเข้าใช้ห้องสมุดน้อยลง สอดคล้องกับงานวิจัยของอิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ และคน
อื่นๆ (2559, หน้า 89) พบว่า นักศึกษาใช้บรรณารักษ์เป็นแหล่งข้อมูลล าดับสุดท้ายทั้งในการศึกษาเพ่ือการท างานที่ได้รับ
มอบหมายและเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของอนันศักด์ิ พวงอก (2557, บทคัดย่อ) ที่พบว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่มีการสืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ฐานข้อมูลออนไลน์ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ กูเกิ้ล (www.google.co.th) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาสภาพการใช้สารสนเทศในสังคมปัจจุบันที่พบว่า เว็บไซต์เป็นแหล่งสารสนเทศแรกๆ ที่ผู้ใช้ ทั่วไปนับ
ล้านๆ คนนิยมใช้และเป็นวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ท ากันเป็นปกติในชีวิตปัจจุบัน (Devine & Egger-Sider, 2009) จึงส่งผลให้
ข้อน้ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังน้ันเพ่ือนเป็นผู้ที่ใกล้ชิดที่สุด ส่วนอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ที่นักศึกษาต้องการค าแนะน าเมื่อพบปัญหา
และการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง นอกจากน้ีบรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดจะต้องสร้าง
จุดเด่นหรือภาพลักษณ์ที่ดีเพ่ือเชิญชวนนักศึกษาได้เข้าถึงสารสนเทศที่ให้บริการอย่างคุ้มค่า และต้องเตรียมความพร้อมด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดอบรมทักษะการรู้สารสนเทศที่ถูกต้องและใช้
อย่างมีจริยธรรมเพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้มีความสามารถในการรู้สารสนเทศและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          3. ด้านการบริหารเวลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ก าหนดตารางเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย รองลงมาคือ ก าหนดวันและเวลาในการท างานหรือการค้นคว้า
ให้ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้วันละ 1-2 ชั่วโมง และก าหนดใช้เวลาว่างใน 1 วัน ทบทวนเน้ือหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจาก นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเวลาเรียนที่เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนต้องท าก่อนมีการจัด
เวลาเรียนและท ากิจกรรมการเรียนให้เหมาะสมในแต่ละวันเพ่ือการบริหารเวลาในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติมาพร โลกาวิทย์ (2551 , บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษา
พยาบาลพบว่า นักศึกษามีความสามารถในการบริหารเวลาด้านการก าหนดเป้าหมายการด าเนินชีวิตของตนเองอยู่ในระดับ
มาก จะเห็นได้ว่าการบริหารเวลาของนักศึกษาเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้เช่นกัน ถ้านักศึกษามีการบริหารและ
จัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะส่งผลให้การเรียนรู้เป็นไปตามที่ต้องการได้ การบริหารเวลาท่ีดีนอกจาก
สามารถท างานของตนเองให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้ว ยังสามารถท างานเพ่ือผู้อื่นได้ด้วยและยังได้รับความสุขจากการมีเวลา
ว่างของตนเอง (สถาบันด ารงราชานุภาพ, 2553, หน้า 6) 

 4. ด้านความพร้อมของผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ แนวทางการเรียนรู้หลากหลายเพ่ือการเรียนและการรู้สารสนเทศให้ประสบความส าเร็จ กลวิธีการเข้าถึงสารสนเทศ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการน ามาใช้ประโยชน์ รองลงมาคือ ก าหนดเป้าหมายในการเรียนของแต่ละวิชาและเตรียมความ
พร้อมด้านร่างกายและจิตใจก่อนเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจากการเตรียมตัวและการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนจะท าให้ผู้เรียน
ประสบความส าเร็จ การจัดเตรียมตนเองให้พร้อมเพ่ือการเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่นักศึกษาสามารถด าเนินการได้เองไม่
ต้องข้ึนกับสิ่งใดเพียงแต่คอยก ากับควบคุมจิตใจและร่างกายของเราให้พร้อม ซึ่งการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาจะเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเกิดประสิทธิภาพเมื่อมีการยึดหลักการวิเคราะห์ความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายและมีความพร้อมทั้ง 3 ส่วนส าคัญคือ ผู้สอน ผู้เรียน และการเรียนการสอน (นธี เหมมันต์  และอภินันท์ สิริรัตน
จิตต์, 2558) และสอดคล้องกับ Doyle (1992, p. 4) ได้ระบุคุณลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ ได้แก่ 1) รู้ว่าสารสนเทศที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ มีความส าคัญต่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาด 2) รู้ความต้องการ สารสนเทศของตนเอง 3) สามารถต้ังค าถามจากความ
ต้องการ สารสนเทศน้ันได้ 4) สามารถระบุแหล่งสารสนเทศที่จะเป็น ประโยชน์ 5) พัฒนากลยุทธ์การค้นหาที่ประสบ
ความส าเร็จ 6) เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ รวมทั้งจากคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีอื่น ๆ 7) ประเมินสารสนเทศ 8) จัดระบบ
สารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้ 9) บูรณาการสารสนเทศใหม่เข้ากับองค์ความรู้เดิม และ 10) ใช้สารสนเทศในการคิดเชิงวิเคราะห์
วิจารณ์และการแก้ ปัญหา ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวมีนัยเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับความ สามารถและทักษะอื่น ๆ ที่นับเป็นทักษะการ
ด ารงชีวิตใน ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การรู้หนังสือ (print literacy) ทักษะการใช้ ห้องสมุด (library skill) ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
(computer literacy) ทักษะเครือข่ายสารสนเทศ (network literacy การรู้เท่าทันสื่อ (media literacy) การรู้สื่อประเภท
ภาพ (visual literacy) การรู้วัฒนธรรม (cultural literacy) ทักษะในการคิด เชิงวิเคราะห์วิจารณ์ (critical thinking skill) 
และทักษะการแก้ ปัญหา (problem-solving skill) นอกจากน้ีกาญจนา ค าสมบัติ (2562, หน้า 35) ยังกล่าวถึงรูปแบบการ
เรียนเพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือปรับให้เข้ากับบริบทการเรียนในแต่ละยุค
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สมัย ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ดังน้ันการเรียนรู้ที่หลากหลายและการรู้สารสนเทศจะช่วยให้
ผู้เรียนมีศักยภาพและความพร้อมในการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาในทุกสถานการณ์ 
 5. ด้านเจตคติต่อการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ การศึกษาการค้นคว้าช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการรู้สารสนเทศ รองลงมาคือ เรียนรู้รายวิชาท่ีหลากหลายก่อให้เกิดการบูร
ณาการและน ามาปรับใช้ในการท างาน การสื่อสาร และการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม ความรู้สึกต่ออาจารย์รายวิชาต่อการรู้
สารสนเทศ และสร้างบรรยากาศในห้องเรียนต่อการรู้สารสนเทศ ตามล าดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากการศึกษาค้นคว้าและการรู้
สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการเรียนรู้และปัจจุบันการเรียนการสอนได้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อผู้เรียน
เป็นอย่างมาก ผู้สอนต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ 
และพฤติกรรมการของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ส่ งผลให้
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับ สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล และจารุณี เกสรพิกุล (2562, หน้า 1072) 
กล่าวว่า องค์ประกอบหน่ึงที่ส าคัญในการส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือ เจตคติที่มีต่อการเรียนโดยจะมีบทบาทส าคัญที่
จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เช่นกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1 ควรน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผน พัฒนา ปรังปรุงการจัดการเรียนการสอนและการกิจกรรมส่งเสริม
ทักการรู้สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
  1.2 ควรน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดหลักสูตรอบรมส่งเสริมพฤติกรรมการรู้สารสนเทศให้เหมาะสม 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ควรท าการวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  2.2 ควรท าการวิจัยเพ่ือศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจใช้เทคโนโลยี Kiosk  
ส าหรับการเช็คสิทธิ์อัตโนมัติด้วยตนเอง มาใช้ลีน (Lean) กับภาคบริการ 
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บทคัดย่อ 
 
        งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจใช้เครื่อง Kiosk 
ส าหรับการเช็คสิทธ์ิอัตโนมัติด้วยตนเองมาลีน (Lean) กับภาคบริการในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
โดยประยุกต์ใช้แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี(TAM)และแบบจ าลองทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) 
ทั้งน้ีผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล จ านวน 449 ตัวอย่าง ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจและโมเดลสมการเชิง
โครงสร้าง 
 ผลการศึกษา พบว่า  
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เครื่อง Kiosk การเช็คสิทธ์ิอัตโนมัติด้วยตนเองในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 2) ความคาดหวังในความพยายาม 3) อิทธิพลของสังคม
และ4)สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ทั้ง 4 ปัจจัยร่วมกันส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้โดยผ่านทัศนคติและความต้ังใจแสดง
พฤติกรรม ยกเว้น 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความคาดหวังในความพยายามที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้โดยผ่านทัศนคติ และ2) 
อิทธิพลของสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้โดยผ่านความต้ังใจแสดงพฤติกรรม  
 
ค าส าคัญ : เคร่ือง Kiosk; การจัดการแบบลีน; การเช็คสิทธิ์อัตโนมัติด้วยตนเอง; ภาคบริการ 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to study and analyze the factors affecting the acceptance of kiosk technology 
and the decision to use it for self-authentication at Somdech Phra Nangchao Sirikit Hospital. A questionnaire 
designed based on Technology Acceptance model ( TAM)  and Unified Theory of acceptance and Use of 
technology (UTAUT) was answered by 449 samples who used the service in the hospital. The survey factor 
analysis technique and the structural equation model were employed for the analysis of the data.  The 
results of the research were as follows.  Factors affecting the acceptance of the kiosk in Somdech Phra 
Nangchao Sirikit Hospital consisted of four factors:  1)  the expectation on efficiency 2)  the expectation on 



 
 

387 
  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

the effort 3)  social influence and 4)  user facilitating menus.  All the four factors had the influence on the 
users’ attitudes and their intention to behave in a certain way; only two factors: the expectation on effort 
and the social influence had influence on one aspect.   the expectation on effort had influence on the 
users’ attitudes while the social influence had an influence on the users’ intention to behave in a certain 
way.  

 
Keywords: Kiosk machines, Lean management , Self - service authentication , Service sector 
 

บทน า 
            การดูแลสุขภาพในประเทศไทย มีการแข่งขันกันสูง มีลูกค้ามารับบริการในโรงพยาบาลเพ่ิมจ านวนมากข้ึน การ
ให้บริการที่มีคุณภาพเป็นสิ่งจ าเป็น เน่ืองจากผู้รับบริการต้องการด้านของความปลอดภัย หายจากอาการและโรคที่เป็นอยู่และ
ได้รับการบริการที่คุ้มค่ากับเงินที่ได้ที่จ่ายไป (value for money) ดังน้ันโรงพยาบาลจ าเป็นต้องจัดการบริการที่มีคุณภาพ ให้
ได้มาตรฐานสูงสุดและมีต้นทุนต่ า โดยเฉพาะต้นทุนด้านเวลา การหาเครื่องมือช่วยมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน จะท า
ให้สามารถมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงกลยุทธ์ได้ (Burnes, 2004) เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว เกิดความพึง
พอใจ และสามารถด าเนินพันธกิจภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดได้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2550) ปัจจุบันผู้รับบริการมี
ทางเลือกมากข้ึน องค์กรต้องด้ินรนและเผชิญกับแรงกดดันด้านต่าง ๆ ท่ามกลางการแข่งขันที่ เพ่ิมข้ึน จากผลการส ารวจใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าผู้บริโภคมากกว่าร้อยละ 50 ค้นหาข้อมูลเก่ียวกับการดูแล รักษาสุขภาพ ผ่านสื่อทางอินเทอร์เน็ต
แทนการมาพบแพทย์ เพ่ือลดต้นทุน ความเสียเวลาในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการรักษา ปัญหาที่เกิดบ่อยครั้งในการ
ให้บริการทางด้านสุขภาพ คือใช้เวลารอคอยนาน ค่าใช้จ่ายสูง ขาดแคลนพนักงานและข้อผิดพลาดทางด้านการแพทย์  
(Silberstein, 2006)  โดยผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐ ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาในกระบวนการเข้ารับบริการ ที่มี
ข้ันตอนมากมาย ยุ่งยาก ซับซ้อน และรอคอยการเข้ารับการรักษานาน ไม่ เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท่ามกลาง
การแข่งขันในภาคการบริการ  ดังน้ันจึงต้องหาระบบการจัดการหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มาลดการใช้ทรัพยากร ลด
ค่าใช้จ่าย ลดงานที่ซ้ าซ้อนไม่จ าเป็น สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าหรือผู้รับบริการ ดังน้ัน ระบบการจัดการแบบลีน จึงเป็นเครื่องมือ
ที่คาดหวังว่าจะสามารถจัดการปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้  
            ลีน (lean) น ามาใช้แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการ ลดระยะเวลาการรอคอย 
ลดความผิดพลาดจากการให้บริการ (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร , 2552)  ปัจจัยความส าเร็จของการจัดการแบบลีน (lean 
management) อยู่ที่การก าจัดความสูญเสียในกระบวนการ การสร้างคุณค่า โดยขจัดความสูญเปล่า (Graban, 2012) บทบาท
ในการสร้างศักยภาพในธุรกิจบริการ คือการดูแลสุขภาพ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ  แนวคิดลีน (lean) สามารถ
พัฒนาใช้ได้กับทุกหน่วยงาน ไม่จ ากัดเฉพาะภาคการผลิต ในภาคบริการทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถน าแนวคิดไปประยุกต์ใช้
ได้ เป็นเครื่องมือที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน น าไปสู่การลดความสูญเปล่า เกิดการท างานที่มีคุณค่า งานมีความ
ต่อเน่ืองและเกิดความสมบูรณ์ของการพัฒนา ส่งผลโดยตรงต่อการลดระยะเวลาการท างาน การประหยัดงบประมาณ การ
ท างานที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการทั้งในด้านคุณภาพ ระยะเวลาและยังส่งผลถึงการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ส าหรับ   Self-Service Technologies คือ ระบบ Common Use Self Service (CUSS) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถ
ท าการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งการท าธุรกรรมประเภทต่าง ๆ  ได้ด้วยตัวของผู้ใช้บริการเอง ใช้ในการสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ สามารถช่วยให้บริษัทหรือองค์กร ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้ เช่น ค่าอุปกรณ์ รวมทั้งด้านการสื่อสารด้วย 
(Hall, 2004) ส่วนตู้คีออส (Kiosk) เป็นเทคโนโลยี Self-Service ในปัจจุบันที่น่าสนใจและคาดหวังว่าการน ามาใช้ใน
โรงพยาบาล จะสามารถ lean ข้ันตอนการให้บริการต่างๆ ได้ ช่วยลดความแออัดของการเช็คอินผ่านเคาน์เตอร์ ช่วยให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้มาใช้บริการ ซึ่งอาจเป็นการใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรื อโทรศัพท์มือถือ (Abdelaziz et al., 
2010)  
            โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ปัจจุบันมีผู้มารับบริการจ านวนเพ่ิมมากข้ึน ท าให้การให้บริการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
เกิดข้อร้องเรียนและความไม่พึงพอใจ เพ่ือเป็นการลดความคับคั่งดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริการ เพ่ือมุ่งเน้นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและจ ากัดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าท่ีแฝงอยู่ในกระบวนการให้บริการต่าง ๆ ออกจากระบบ 
(ขวัญชนก อารีย์วงศ์, 2553) นอกจากน้ียังมีการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการระบบที่สามารถควบคุมข้ันตอนต่าง 
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ๆ ได้ด้วยตนเอง เพ่ือหลีกเลี่ยงการต่อแถวเพ่ือรอรับบริการเป็นเวลานาน ปัจจุบันโรงพยาบาลได้น าเทคโนโลยีเครื่อง Kiosk 
(เริ่ม ส.ค.63) เป็นตู้ลงทะเบียนอัตโนมัติด้วยตัวเอง ช่วยลดเวลาในการรอการออกสิทฺธ์ิของผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล ท าให้
ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อความต้ังใจแสดงพฤติกรรมและพฤติกรรมการใช้งาน  
จ าแนกได้ 4 กลุ่ม (Venkatesh และคณะ, 2003) คือ 1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ  2) ความคาดหวังในความพยายาม 3)
อิทธิพลของสังคม และ4) สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ตามทฤษฎีของ UTAUT นอกจากน้ียังมีปัจจัยทางอ้อมและ
ปัจจัยเสริมอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อการยอมรับและตัดสินใจใช้งานเทคโนโลยีอีกด้วย 
              จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า มีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ลีน (Lean) ระบบการ
ให้บริการเพ่ือสร้างโอกาสพัฒนาการให้บริการในปัจจุบันให้ดีข้ึนและเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่เข้ามารับบริการใน
โรงพยาบาลดังน้ันผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจในการใช้งานเทคโนโลยี 
Kiosk ส าหรับการเช็คสิทธ์ิอัตโนมัติด้วยตนเองของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ เพ่ือลดข้ันตอนการ
ให้บริการ ลดการรอคอย ลดความคับคั่ง เพ่ิมทางเลือกการให้บริการแบบใหม่ สร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้มาใช้บริการใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  ทั้งน้ีผู้วิจัยคาดหวังว่า จะท าให้มีประสิทธิภาพเกิดข้ึนในภาคบริการได้ไม่แตกต่างจาก
ภาคของการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนช่วยยกระดับขีดความสามารถการบริการให้ทัดเทียมระดับสากล สร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
            1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจใช้งานเครื่อง Kiosk ส าหรับการเช็คสิทธ์ิอัตโนมัติด้วย
ตนเองของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
            2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการตัดสนิใจใช้งานเครื่อง Kiosk ในการเช็คสิทธ์ิอัตโนมัติด้วย
ตนเอง ของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
 
แนวคิดการวิจัย                                                                              

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัยการน าเครื่อง Kiosk ส าหรับการเชค็สิทธ์ิอัตโนมัติด้วยตนเอง มาใช้ลีน (Lean) กับภาคบริการ 
            ในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
ที่มา:  ประยุกต์จากแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM2) ของ Venkatesh และ Davis.,2000 และ ทฤษฎีการยอมรับ 
        และการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) ของ Venkatesh, V., Morris, M., and Davis, G.B.,2003  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
            ในการวิจัยเรื่องการน าเครื่อง Kiosk ส าหรับการเช็คสิทธ์ิอัตโนมัติด้วยตนเอง มาใช้ลีน (Lean) กับภาคบริการใน 
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ ผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ เดือน สิงหาคม 
2563 จ านวน 28,145 คน 
                  1.2  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ สุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified random sampling) ตัวแปรที่ใช้ในการแบ่ง ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษาและอาชีพ โดยการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (SEM) ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมควรมีจ านวนมากกว่า 200 
ตัวอย่างข้ึนไปและหลักการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีไลค์ลิฮูดสูงสุด ก าหนดกลุ่มตัวอย่างประมาณ  10 – 20 เท่าของตัว
แปรสังเกตได้ (อรพรรณและอัญณิฐา, 2562) ดังน้ันในการศึกษางานวิจัยได้มีตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 11ตัวแปร ซึ่งขนาด
ตัวอย่างที่เหมาะสมคือ 220 ตัวอย่าง เพ่ือป้องกันการได้รับข้อมูลตอบกลับจากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจึงด าเนินการ
แจกแบบสอบถาม จ านวน 460 ชุด และได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลับมาทั้งสิ้น 449 ชุด 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
                  งานวิจัยน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถามได้
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและพัฒนามาเป็น
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังน้ี  
              ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้  
สิทธ์ิและสวัสดิการที่ใช้ การเช็คสิทธ์ิในการมาโรงพยาบาลและการใช้งานเครื่องเชค็สิทธ์ิอัตโนมัติด้วยตนเอง   เป็นค าถามปลาย
ปิด ให้เลือกเพียงค าตอบเดียว จ านวน 9 ข้อ 
                  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและตัดสินใจใช้งานเครื่อง Kiosk ส าหรับการเช็ค
สิทธ์ิอัตโนมัติด้วยตนเอง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ จ านวน 6 ข้อ 2) ด้านความคาดหวังในความ
พยายามจ านวน 4 ข้อ 3) ด้านอิทธิพลของสังคม จ านวน 3 ข้อ และ 4) สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน จ านวน 5 ข้อ รวม
จ านวน 18 ข้อ โดยเป็นค าถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) โดยมีค าตอบให้เลือก  
5 ระดับ (5=มากท่ีสุด,4= มาก,3=ปานกลาง,2=น้อย และ1=น้อยที่สุด) จ านวน 18 ข้อ 
                 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามด้านทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและตัดสินใจใช้งานเครื่อง Kiosk ส าหรับการ
เช็คสิทธ์ิอัตโนมัติด้วยตนเอง โดยเป็นค าถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert’s 
Scale) โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
                  ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามด้านความต้ังใจแสดงพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและตัดสินใจใช้งานเครื่อง 
Kiosk ส าหรับการเช็คสิทธ์ิอัตโนมัติด้วยตนเอง โดยเป็นค าถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale ) ของลิ
เคิร์ท (Likert’s Scale) โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ จ านวน 7 ข้อ 
                  ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมการตัดสินใจใช้งานเครื่อง  Kiosk 
ส าหรับการเช็คสิทธ์ิอัตโนมัติด้วยตนเอง เป็นค าถามแบบปลายเปิด 
                 จากน้ันผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงตรงและความถูกต้องของเน้ือหาในข้อค าถาม ( Content 
Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในแต่ละข้อค าถามมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.67 –1.00 และน าไปทดสอบความเชื่อมั่น( Reliability 
) โดยการทดสอบ( Pilot test ) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งน้ีจ านวน 30 ตัวอย่างตามเกณฑ์สัมประสิทธ์ิ  
Cronbach’s Alpha coefficient : α  เท่ากับ 0.897 
             3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                 3.1 Pre-Survey  โดยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความถูกต้องแล้ว ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
30 คน ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่า ข้อค าถามทุกข้อมีค่า IOC มากกว่า 0.5 โดยค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.0  ผ่านเกณฑ์
การวัดความเที่ยงตรง (Content Validation) และการทดสอบความน่าเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) ผลจากการ
หาค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha อยู่ในช่วงระหว่าง 0.847 – 0.943 และมีค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามท้ังหมดอยู่
ที ่0.897แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงที่ดี สามารถน าไปใช้ในงานวิจัยได้ 
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  3.2 Full-Survey เมื่อแบบสอบถามทดสอบความน่าเชื่อแล้ว น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดจริง 
ซึ่งในงานวิจัยน้ีคือผู้ที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ที่สมัครใจจะตอบแบบสอบถาม
และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ก าหนดไว้ จ านวน 449 คน 
            4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
                 ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถาม ท าการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS  น ามาวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน ดังน้ี  
  4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สิทธิการรักษา  ความสมัครใจในการออกสิทธ์ิและประสบการณ์การใช้
เทคโนโลยีอัตโนมัติด้วยตนเอง  โดยแสดงเป็นค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ ค่าร้อยละสะสม 
(Cumulative Percentage) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังน้ี (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) 
                      ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง ระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 
                      ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง ระดับเห็นด้วยมาก 
                      ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง ระดับเห็นด้วยปานกลาง 
                      ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง ระดับเห็นด้วยน้อย 
                      ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง ระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด 
                 4.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics Analysis) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ใช้ยืนยัน
สมมติฐานในงานวิจัยได้จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในรูปเชิงหาสาเหตุทั้งอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทั้งปัจจัยเสริม ดังน้ี 
                      4.2.1 วิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) กับปัจจัยในรูปเชิงหา
สาเหตุทั้งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม แสดงความสัมพันธ์ที่คาดไว้ตามทฤษฎีของกลุ่มตัวแปร(Marcoulider&Hershberges, 
1997, อ้างถึงในกัลยา วานิชย์บัญชา, 2556) แสดงความสัมพันธ์ในลักษณะแผนภาพเส้นทาง (Path Diagram) การวิเคราะห์
ค่าความเหมาะสมของโมเดลและตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล 
                      4.2.2 วิเคราะห์ปัจจัยเสริม ได้แก่ เพศ ,อาย ุ,ประสบการณ์และความสมัครใจโดยใช้ T-test 
Independent และ One-way ANOVA  
 
สรุปผลการวิจัย 
            การวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมผ่านแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-Depth Interview)  
แจกแบบสอบถาม 460 ชุด ได้กลับมา  449 ชุด คิดเป็นร้อยละ 97.6 โดยมีตัวแปรอิสระ 4 ตัว ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านความ
คาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy:PE) 2) ปัจจัยด้านความคาดหวังในความพยายาม (Effort 
Expectancy:EE) 3) ปัจจัยด้านอิทธิพลของสังคม (Social Influence: SI)และ 4) ปัจจัยด้านสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การใช้งาน (Facilitating Conditions:FC) และตัวแปรตาม 3 ตัว คือ 1) ทัศนคติ (Attitude:AT) 2) ความต้ังใจแสดงพฤติกรรม 
(Behavioral Intention:BI)  และ 3) พฤติกรรมการใช้ (Use Behavior:UB)และตัวแปรเสริม 4 ตัว ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) 
ประสบการณ์ และ4) ความสมัครใจในการใช้งาน(Venkatesh, et al., 2003) 
 1. ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติเชิงพรรณนา พบว่า ผู้ตอบสอบถามเป็นเพศชายและหญิงใกล้เคียงกัน เพศหญิง  ร้อยละ 
52.1 และเพศชาย ร้อยละ 47.9 โดยมีช่วงอายุต้ังแต่ 16 ปี ข้ึนไป แต่ละช่วงอายุ ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 20 - 30  ช่วงอายุที่มาก
ที่สุด คืออยู่ระหว่าง 46 - 60 ปี ร้อยละ 29.8 มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด ร้อยละ 66.5 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี ไม่ค่อยแตกต่างกันมาก ร้อยละ 49.9 และ 43.7 ตามล าดับ อาชีพ พบว่า อาชีพข้าราชการมากท่ีสุด ร้อยละ 28.8 
ส่วนอาชีพอื่นๆ  ไม่แตกต่างกันมากอยู่ระหว่างร้อยละ 10 - 20  รายได้เฉลี่ยแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกันมาก โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 20 รายได้ช่วงระหว่าง 25,000 - 35,000 บาท มีจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 22.3  สิทธ์ิสวัสดิการข้าราชการมากที่สุด 
ร้อยละ 58.4 รองลงมาคือ สิทธ์ิประกันสังคม ร้อยละ 20 และสิทธ์ิเสียเงินเองกับสิทธ์ิประกันสุขภาพใกล้เคียงกัน ร้อยละ 10 
และ 7.7 ตามล าดับ ด้านความสมัครใจในการใช้เครื่อง Kiosk เลือกใช้วิธีการเช็คสิทธ์ิไม่แตกต่างกัน โดยเลือกเช็คสิทธ์ิอัตโนมัติ
จากเครื่อง Kiosk มากที่สุด ร้อยละ 37 ออกสิทธ์ิผ่านเคาน์เตอร์และทั้งสองอย่าง  คิดเป็นร้อยละ 30.8 และ 32.2 ตามล าดับ 
ส่วนของประสบการณ์การใช้งาน พบว่ามีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีการให้บริการด้วยตนเองจากการเครื่องอัตโนมัติมา
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มากกว่า 1 ครั้งมากที่สุด ร้อยละ 76 รองลงมา ประสบการณ์ไม่เคยใช้และใช้ครั้งแรก ไม่แตกต่างกัน ร้อยละ 11 และ 13 
ตามล าดับ 
               2. ผลจากกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (EFA) ท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการสัมภาษณค์วามคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ได้น าข้อค าถามชี้วัดทั้งสิ้น 35 ข้อค าถาม สามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
                  2.1 ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) พบว่า สามารถสรุปเป็น
องค์ประกอบได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเหมาะสมกับงาน , ความคาดหมายถึงผลลัพธ์ และการรับรู้ประโยชน์ หลังจากท า
การวิเคราะห์เทคนิคปัจจัยเชิงส ารวจ โดยการน าข้อค าถามทั้งหมด 6 ข้อค าถาม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์แสดงให้
เห็นว่าค่าของข้อค าถามสะท้อนถึงปัจจัยแฝงเพียงตัวเดียว ไม่สามารถแยกกลุ่มได้  
                  2.2 ปัจจัยด้านความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) พบว่า สามารถสรุปเป็นองค์ประกอบได้ 1 
องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน หลังจากท าการวิเคราะห์เทคนิคปัจจัยเชงิส ารวจ โดยการน าข้อค าถาม
ทั้งหมด 4 ข้อค าถาม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าค่าของข้อค าถามสะท้อนถึงปัจจัยแฝงเพียงตัวเดียว 
ไม่สามารถแยกกลุ่มได้  
                  2.3 ปัจจัยด้านอิทธิพลของสังคม (Social Influence) พบว่า สามารถสรุปเป็นองค์ประกอบได้ 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ภาพลักษณ์,บรรทัดฐานทางสังคมและปัจจัยทางสังคม หลังจากท าการวิเคราะห์เทคนิคปัจจัยเชิงส ารวจ โดยการน าข้อ
ค าถามทั้งหมด 3 ข้อค าถาม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าค่าของข้อค าถามสะท้อนถึงปัจจัยแฝงเพียง
ตัวเดียว ไม่สามารถแยกกลุ่มได้  
                   2.4 ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน(Facilitating Conditions)พบว่า สามารถสรุปเป็น
องค์ประกอบได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม  หลังจากท าการ
วิเคราะห์เทคนิคปัจจัยเชิงส ารวจ โดยการน าข้อค าถามท้ังหมด 5 ข้อค าถาม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็น
ว่าค่าของข้อค าถามสะท้อนถึงปัจจัยแฝงเพียงตัวเดียว ไม่สามารถแยกกลุ่มได้  
                  2.5 ปัจจัยด้านทัศนคติ (Attitude) พบว่า สามารถสรุปเป็นองค์ประกอบได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้
ประโยชน์  และความคาดหมายถึงผลลัพธ์  หลังจากท าการวิเคราะห์เทคนิคปัจจัยเชิงส ารวจ โดยการน าข้อค าถามทั้งหมด 5 
ข้อค าถาม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์แสดงว่า ค่าของข้อค าถามสะท้อนถึงปัจจัยแฝงเพียงตัวเดียวไม่สามารถแยก
กลุ่มได้  
                   2.6 ปัจจัยด้านความต้ังใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) พบว่า สามารถสรุปเป็นองค์ประกอบได้ 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ,การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมและการรับรู้ประโยชน์  หลังจากท าการ
วิเคราะห์เทคนิคปัจจัยเชิงส ารวจ  โดยการน าข้อค าถามทั้งหมด 5 ข้อค าถาม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์แสดงให้
เห็นว่าค่าของข้อค าถามสะท้อนถึงปัจจัยแฝงเพียงตัวเดียว ไม่สามารถแยกกลุ่มได้  
                   2.7 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้ (Use Behavior) พบว่า สามารถสรุปเป็นองค์ประกอบได้ 2 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ความคาดหมายถึงผลลัพธ์ และการรับรู้ประโยชน์  หลังจากท าการวิเคราะห์เทคนิคปัจจัยเชิงส ารวจ โดยการน าข้อ
ค าถามท้ังหมด 5 ข้อค าถามผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ แสดงว่าค่าของข้อค าถามสะท้อนถึงปัจจัยแฝงเพียงตัวเดียว
ไม่สามารถแยกกลุ่มได้  
               3. ผลจากการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (SEM) เพ่ือยืนยันความน่าเชื่อถือของแบบจ าลอง ผลจากการ
ปรับแบบจ าลอง โดยการใช้โปรแกรมทางสถิติข้ันสูง สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลังจากวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (SEM) 
 

สมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหวา่งตัวแปร ค่าน้ าหนักสัมพันธ์
มาตรฐาน 

p-value ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน 

H1  AT <--- PE .112 .008*** ยอมรับ 
H2 BI <--- PE .139 .000*** ยอมรับ 
H3 AT <--- EE .184 .000*** ยอมรับ 
H4 BI <--- EE .066 .074* ยอมรับ 
H5 AT <--- SI .063 .151 ปฏิเสธ 
H6 BI <--- SI .147 .000*** ยอมรับ 
H7 AT <--- FC .467 .000*** ยอมรับ 
H8 BI <--- FC .143 .000*** ยอมรับ 
H9 UB <--- FC .622 .000*** ยอมรับ 
H10 BI <--- AT .422 .000*** ยอมรับ 
H11 UB <--- AT .202 .000*** ยอมรับ 
H12 UB <--- BI .253 .000*** ยอมรับ 

ระดับนัยส าคัญ ***p < 0.001,** p < 0.01 , * p < 0.05 
 
                 3.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) พบว่า ค่า p-
value มีค่าน้อยกว่า 0.05 ค่า CMIN/df มีค่าน้อยกว่า 0.2 ค่า GFI มีค่ามากกว่า 0.9 ค่า AGFI มีค่ามากกว่า 0.9 และค่า 
RMSEA มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงได้ว่าแบบจ าลองโมเดลสมมติฐานมีความเหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือ สามารถที่จะ
อธิบาย วิเคราะห์ผลและตอบสมมติฐานงานวิจัยเรื่องการน าเครื่อง Kiosk ส าหรับการเช็คสิทธ์ิอัตโนมัติด้วยตนเองมาใช้ลีน 
(Lean) กับภาคบริการในโรงพยาบาล กรณีศึกษา : โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ได้   
                  3.2 ผลการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)เพ่ือหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามน้ัน มีความเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไร โดยมีรายละเอียดดังรูปภาพดัง
รูปภาพที่ 2  

 
Note: ***p < 0.001,** p < 0.01 , * p < 0.05 

ภาพที่ 2  ผลการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆในงานวิจัย 
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 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่สามารถส่งผลทางตรงท าให้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครื่อง Kiosk ส าหรับการเช็ค
สิทธ์ิอัตโนมัติด้วยตนเองกับภาคบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ คือ ปัจจัยด้านทัศนคติ (Attitude) ความต้ังใจ
แสดงพฤติกรรม(Behavioral Intention)และสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน(Facilitating Conditions) ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยน้ี
ได้ร่วมกันส่งผลและอธิบายถึงพฤติกรรมการใช้งานได้ร้อยละ67.5ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ(Performance 
Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) และสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน
(Facilitating Conditions) ร่วมกันส่งผลและอธิบายทัศนคติ ได้ร้อยละ 55.5 และปัจจัยด้านทัศนคติ (Attitude) ด้านความ
คาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ด้านอิทธิพลของสังคม (Social Influence) และด้านสภาพ               
สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) โดยร่วมกันส่งผลและอธิบายความต้ังใจแสดงพฤติกรรม                    
ได้ร้อยละ 71 
              4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสริม ได้แก่ เพศ ,อายุ,ประสบการณ์และความสมัครใจโดยใช้ t-test Independent 
และ One-way ANOVA พบว่า 
                  4.1 เพศ ไม่มีผลกระทบต่อปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ,ด้านความคาดหวังในความพยายาม และ 
อิทธิพลของสังคม  แต่ส่งผลต่อความต้ังใจแสดงพฤติกรรมการใช้งานเครื่อง Kiosk ในการให้บริการเช็คสิทธ์ิอัตโนมัติด้วยตนเอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                  4.2 อายุ ไม่มีผลกระทบต่อปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ,ด้านอิทธิพลของสังคมและด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการใช้งาน แต่ส่งผลต่อความต้ังใจแสดงพฤติกรรมการใช้งานเครื่อง Kiosk ในการให้บริการเช็คสิทธ์ิอัตโนมัติ
ด้วยตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                  4.3 ประสบการณ์การใช้งาน ไม่มีผลกระทบต่อปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานและความ
คาดหวังในความพยายาม แต่มีผลกระทบต่อปัจจัยด้านอิทธิพลของสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                  4.4 ความสมัครใจในการใช้งาน มีผลกระทบต่อปัจจัยด้านอิทธิพลของสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่                
ระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
             ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและตัดสินใจเลือกใช้งานเครื่องKiosk ส าหรับการเช็คสิทธ์ิอัตโนมัติด้วยตนเองกับภาค
บริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ คือ  
            1. ปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อความต้ังใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) ได้แก่ ปัจจัยด้านทัศนคติ 
(Attitude) ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ด้านอิทธิพลของสังคม (Social Influence) 
และด้านสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) โดยร่วมกันส่งผลและอธิบายความต้ังใจแสดง
พฤติกรรม ได้ร้อยละ 71 โดยปัจจัยด้านทัศนคติ ส่งผลมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าสิ่งส าคัญอันดับแรกที่มีผลต่อความต้ังใจแสดง
พฤติกรรม (Behavioral Intention) ในการเลือกใช้เครื่อง Kiosk ส าหรับการเช็คสิทธ์ิอัตโนมัติด้วยตนเองคือ การมีทัศนคติที่ดี
ต่อการใช้งานซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่2ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพส่งผลต่อความต้ังใจแสดงพฤติกรรม     
สมมติฐานที ่6  ปัจจัยด้านอิทธิพลของสังคมส่งผลต่อส่งผลต่อความต้ังใจแสดงพฤติกรรม สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อความต้ังใจแสดงพฤติกรรม และสมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อความต้ังใจ
แสดงพฤติกรรมการใช้งาน  
              2. ปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้ (Use Behavior) ได้แก่ ปัจจัยด้านทัศนคติ (Attitude) ด้านความ
ต้ังใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) โดย
ร่วมกันส่งผลและอธิบายพฤติกรรมการใช้ ได้ร้อยละ 67.5 โดยปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลมากที่สุด 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สิ่งส าคัญอันดับแรกที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ (Use Behavior) เครื่อง Kiosk ส าหรับการเช็ค
สิทธ์ิอัตโนมัติด้วยตนเอง คือ ปัจจัยด้านสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ 9  ปัจจัยด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้งานและสมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านความต้ังใจแสดงพฤติกรรมส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน และ 3) ปัจจัยที่มีผลต่อ
ทัศนคติ(Attitude) ได้แก่ ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ความคาดหวังในความ
พยายาม (Effort Expectancy) และสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) โดยร่วมกันส่งผลและ
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อธิบายทัศนคติ ได้ร้อยละ 55.5  โดยปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าสิ่งส าคัญ
อันดับแรกที่มีผลต่อทัศนคติ (Attitude) ในการเลือกใช้เครื่อง Kiosk ส าหรับการเช็คสิทธ์ิอัตโนมัติด้วยตนเอง คือ การมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการใช้งาน คอยสนับสนุน ช่วยเหลือให้กระบวนการใช้งาน ระบบการท างาน ราบรื่น ไม่ติดขัด เป็นความ
พร้อมขององค์กรและทรัพยากร ท้ังโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบซอฟแวร์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสนับสนุนการใช้งานของระบบให้
เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเชื่อว่าพ้ืนฐานขององค์กรและเทคนิคที่มีอยู่ จะสามารถรองรับระบบที่วางไว้ให้ได้ ปัจจัยด้านสภาพสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการใช้งาน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อและทัศนคติ ล าดับถัดมาเป็นเรื่องของปัจจัยด้านความคาดหวัง
ในความพยายาม เป็นระดับของการรับรู้ในการใช้งานเทคโนโลยี (Kiosk) เป็นสามารถในการเรียนรู้และท าความเข้าใจ ว่าการ
ใช้งานที่ง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้ความพยามมากในการใช้งาน จะเห็นได้ว่า ความคาดหวังในความพยายาม ส่งผลต่อ
ทัศนคติในการใช้เทคโนโลยีด้วย และในส่วนของความคาดหวังในประสิทธิภาพ เป็นการท าให้ผู้ใช้ งานรู้สึกว่าเทคโนโลยีหรือ
ระบบบริการที่จัดให้น้ัน สามารถช่วยลดระยะเวลา เป็นประโยชน์ต่อการท างาน ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
กระบวนการท างานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยที่ผู้ใช้งาน มีความเต็มใจที่จะใช้เทคโนโลยี  ซึ่งมีอิทธิพลต่อความต้ังใจแสดงใน
การพฤติกรรมและส่งผลต่อทัศนคติที่ดี ทั้งน้ีจะน าไปสู่การยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี และมีผลท าให้ผู้ใช้เทคโนโลยี รู้สึก
อยากใช้ระบบเทคโนโลยีที่จัดบริการให้ เป็นต้น โดยผลการวิเคราะห์น้ีได้สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเห็นว่าทัศนคติที่ดี
ต่อการเลือกใช้งานเทคโนโลยี (Kiosk) เช่น ความเชื่อ การเปิดใจ การยอมรับว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องง่าย สะดวก โดยมีผล
โดยตรงต่อความต้ังใจที่จะใช้เทคโนโลยีและเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการยอมรับและใช้เทคโนโลยีต่อไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ 1  ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ส่งผลต่อทัศนคติ สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยด้านความคาดหวังในความ
พยายามส่งผลต่อทัศนคติ และสมมติฐานที่ 7  ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อทัศนคติ  และผลการ
วิเคราะห์น้ีได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Tony Ahn และคณะ, 2004) กล่าวว่า คุณภาพข้อมูล คุณภาพระบบ คุณภาพบริการ  
ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อความต้ังใจในการใช้งานโดยผ่านทัศนคติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
                   1.1 การพัฒนาระบบ ผู้บริหารที่มีส่วนเก่ียวข้องในบริบทของการน าเครื่อง Kiosk มาเช็คสิทธ์ิอัตโนมัติมาใช้ใน
โรงพยาบาลน้ัน ควรให้ความส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการยอมรับให้มากข้ึน โดยเฉพาะการสร้างด้านทัศนคติที่ดีและ
การส่งเสริมผู้รับบริการให้เกิดพฤติกรรมความต้ังใจใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น การประสานกับผู้ใช้ (User interface) หรือท าให้
ข้ันตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย เหมาะกับผู้ใช้งานทุกวัย ผู้ใช้งานรับรู้ ว่าระบบน้ีมีประโยชน์ สะดวกสบาย 
ประหยัดเวลามากข้ึน เกิดทัศนคติที่ดีต่อระบบ มีผลท าให้เกิดการใช้งานซ้ าในครั้งต่อ ๆ ไป 
                   1.2 การน าเทคโนโลยี(เครื่อง Kiosk) มาใช้งานในโรงพยาบาล ควรสนับสนุนและมีนโยบายเพ่ิมจ านวนและ
เวลาในการให้บริการตู้ คีออส ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือรองรับจ านวนผู้มารับบริการ ในช่วงนอกเวลาราชการ  ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะ
เพ่ิมข้ึนอีกในอนาคต เน่ืองจากเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีที่ต้ังอยู่ในเขต EEC ติดสนามบิน มีสถานที่ท่องเท่ียวมาก  
                   1.3 การตัดสินใจในการเลือกใช้หรือไม่ใช้งาน เทคโนโลยีการเช็คสิทธ์ิอัตโนมัติด้วยตนเองในโรงพยาบาล 
เน่ืองจากระบบการให้บริการเช็คสิทธ์ิอัตโนมัติด้วยตนเอง เพ่ิงเริ่มน ามาใช้ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าควรพิจารณาปรับปรุงระบบการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในอนาคต 
เพราะคาดว่าระบบการให้บริการเช็คสิทธ์ิอัตโนมัติด้วยตนเองของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลน้ัน น่าจะได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายในอนาคต แต่ที่ยังไม่นิยมในปัจจุบัน อาจเป็นเพราะตัวระบบใหม่ ยังมีข้อจ ากัดหลายประการในการใช้งาน  แต่ถ้าใน
อนาคตข้อมูลทุกอย่างอยู่ในระบบเดียวและสามารถพัฒนาระบบให้ดึงข้อมูลทั้งหมดได้ ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้แรงงานคนอีก
ต่อไป มีผลให้ประหยัดต้นทุนในระยะยาวได้ เช่น ค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการใช้งานเคาน์เตอร์เช็คสิทธ์ิห้องต่างๆ เป็นต้น  
  1.4 การส่งเสริมทางวิชาการ โดยท าการศึกษาเพ่ือต่อยอด โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ิมเติม ในแต่ละช่วงวัย
ต่าง ๆ (Generations) เน่ืองจากในแต่ละช่วงวัย จะมีทัศนคติเก่ียวกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Kiosk) และความต้ังใจใน
การแสดงพฤติกรรมใช้งานที่แตกต่างกัน น ามาเปรียบเทียบกัน  การศึกษาในมุมมองเชิงเปรียบเทียบกันระหว่างมุมมองด้าน
การบริการ แบบเดิมที่ต้องมีผู้มาให้บริการและการบริการแบบใหม่ที่ไม่ต้องมีผู้มาให้บริการ โดยมีเครื่องอัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์
(เครื่อง Kiosk) เพ่ือที่จะได้ทราบมุมมองว่าปัจจัยด้านใดที่จะส่งผลกระทบได้มากกว่ากัน  และการศึกษาปัจจัยอื่นๆ เพ่ิมเติม
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นอกเหนือจากองค์ความรู้ในแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) , คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และความไว้ใจในบริการ
ของโรงพยาบาล 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                    ควรเพ่ิมวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น วิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล วิธีการสัมภาษณ์รายกลุ่ม (Focus Group) 
เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกที่ท าให้เห็นภาพรวมของการยอมรับและตัดสินใจใช้บริการได้อย่างชัดเจนมากย่ิงข้ึน  
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาวิถีวัฒนธรรม “การเข้าทรงรักษาโรค” กลุ่มชาติพันธ์ุเขมร และ 2) เพ่ือ
ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมวิถีวัฒนธรรม “การเข้าทรงรักษาโรค” กลุ่มชาติพันธ์ุเขมร อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม 
“การเข้าทรงรักษาโรค" กลุ่มชาติพันธ์เขมร 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ได้แก่ ปราชญ์ชุมชน จ านวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย  ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือค าอธิบาย และ
สร้างข้อสรุป  
  ผลการศึกษาพบว่า  

 1. กลุ่มชาติพันธ์ุเขมรน าความเชื่อแบบด้ังเดิมมาร้อยเรียง เพ่ือก าหนดเป็นประเพณีปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญกับ
ความเชื่อ (ผีบรรพชน)    มาเป็นกลไกสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับความเชื่อ และ  

 2. วิถีวัฒนธรรม “การเข้าทรงรักษาโรค” มีการจัดเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน มีการผลิตซ้ า และ
รักษาไว้ซึ่งมรดกทางวิถีวัฒนธรรม พร้อมกับสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์เฉพาะได้อย่างเป็นองค์รวม 
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ABSTRACT 

 This qualitative research aimed 1)  to examine the culture of holding a séance, and 2)  to hold a 
séance for disease treatment of the Khmer People at Aranyaprathet District, Sa kaeo province.  The 
informants were four community gurus.  The instruments were semi- structured interviews and content 
analysis.  The obtained data was analyzed through the social system and four elements of functionality-
prerequisite.  The results showed that; 1)  the Khmer people have brought a traditional belief in ancestor’ 
spirits to designate a traditional practice.  It has therefore become a mechanism for building a relationship 
between people and beliefs.  2)  The culture of holding a séance for disease treatment is a preparation for 
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the relationship between people and people.  It is reproduced and preserved the cultural heritage as well 
as generated a special uniqueness and identity holistically. 

 
Keywords : Structure of socio-cultural relation; The culture of holding a séance for disease treatment; Khmer people  

 
บทน า 
 การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของ
สังคม สามารถน าพาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักความขัดแย้ง กับดับความเหลื่อมล้ าและกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา 
และสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและสังคมโลกที่พลิกโฉมฉับพลันอย่างทันท่วงที โดยมุ่ง
หมายให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดกว้าง เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ (“ร่าง” นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
พ.ศ.2563-2565, หน้า 29) สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ให้ภาคประชาชนเป็นศูนย์กลางในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ  บนความเป็นพหุวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ (พิษณุ บุญนิยม, 2559, หน้า 132)  พหุวิถีวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุ ที่ใช้ชีวิตในลักษณะพ่ึงพา และผูกพันกับความเชื่อแบบด้ังเดิม ผ่านเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่น ตลอด
รวมถึงวิธีการใช้เหตุผลในลักษณะที่แตกต่างกัน เป็นองค์ความรู้เฉพาะถ่ินในแต่ละพ้ืนที่  ที่สร้างสัมพันธภาพอันลึกซึ้งระหว่าง
คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับความเชื่อ เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน และการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ ซึ่ง
ปรากฏการณ์ออกมาในรูปของขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ และแบบแผนการด าเนินชีวิตอันเป็นพ้ืนฐานความคิด ความ
เชื่อของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ  ซึ่งเป็นการสะท้อนสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมได้อย่างชัดเจนในรูปแบบที่
แตกต่างกันตามบริบทและเงื่อนไขประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธ์ุ (สุขเกษม ขุนทอง และคณะ, 2561, หน้า 1; นิยพรรณ (พล
วัฒนะ) วรรณศิริ, 2550, หน้า 16) ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธ์ุถูกสร้างข้ึนโดยกระบวนการทางสังคม ครั้งเมื่อตกผลึกแล้ว
อาจจะมีความหมายคงที่ ปรับเปลี่ยน หรือแม้กระทั้งเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไป ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับบริบททางสังคมเป็นหลัก กล่าวอีกใน
หน่ึง ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของการรับรู้ข้อมูลว่า กลุ่มชาติพันธ์ุของเราเป็นใคร และกลุ่มชาติพันธ์ุอื่นเป็นใคร น่ันคือ เป็น
การกอรปข้ึน และด ารงอยู่ว่าเรารับรู้เก่ียวกับกลุ่มตัวเองอย่างไร และกลุ่มอื่นรับรู้กลุ่มเราอย่างไร โดยมีกระบวนการทางสังคม
ในการสร้างและสืบทอด ท้ังน้ีย่อมข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีคนหรือกลุ่มคนอื่นๆ  ด้วย และประวัติศาสตร์ในร่วมของ
กลุ่ม (Collective) จะถูกสร้างบนพ้ืนฐานของความเหมือนกันของกลุ่ม และความเหมือนกัน ย่อมมีความแตกต่างกับกลุ่มอื่น 
เพ่ือน ามาเป็นตัวก าหนดความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มตน ฉะน้ัน เมื่อพูดถึงประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติ
พันธ์ุ จะมีความเชื่อร่วมในเรื่องเดียวกัน ซึ่งจะแตกต่างออกไปจากกลุ่มอื่นๆ  สอดคล้องกับ วสันต์  ปัญญาแก้ว (2559, หน้า 
50) กล่าวเสริมว่า ประวัติศาสตร์มีความเชื่อมใน “ความเป็นปัจเจก” ที่เชื่อมต่อกับสังคม และสังคมเป็นผู้ก าหนดบทบาท
หน้าท่ี เป็นระบบคุณค่าท่ีติดมากับความเป็นพ่อ ความเป็นเพ่ือน ความเป็นมิตร ความเป็นกลุ่มเครือญาติ ในมิติน้ีประวัติศาสตร์
เป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ (Symbols) เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์เกี่ยวกับมิติ “ภายใน” ของความเป็นตัวเรา
อย่างมาก ทั้งในด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เพราะมนุษย์ให้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายเกี่ยวกันตนเองใน
กระบวนการที่เขาสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอื่นๆ ในแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุ  ทั้งน้ี แต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุจะมีลักษณะและรูปแบบของ
วัฒนธรรมเฉพาะ (Cultural traits) ที่เป็นของตนเอง คือ การบ่งบอกรากเหง้าและชาติก าเนิด เช่น ความผูกพันระบบเครือ
ญาติ ศาสนา ภาษา และพฤติกรรมทางสังคม เป็นลักษณะร่วมและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนกลุ่มเดียวกัน ซึ่งยังคง
เป็นภาพน่ิง และมีความเป็นพลวัต ถึงแม้จะมีเส้นแบ่งความเป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละกลุ่ม แต่คนก็สามารถสื่อสารข้าม
ระหว่างวัฒนธรรมได้ และการที่สมาชิกในกลุ่มหน่ึงๆ  จะบอกว่าตนเองเป็นใครน้ัน ต้องข้ึนอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์เชิง
อ านาจที่พวกเขามีกับกลุ่มอื่นๆ  ด้วย และเป็นการหล่อหลอมความรู้สึกร่วมกันในสายเลือด (Shared Descent) ซึ่งปรากกฎ
ออกมาในรูปของภาษาพูด เรื่องเล่าที่เกิดจากความทรงจ าร่วมที่ท าให้สมาชิกในกลุ่มเชื่อว่า “เรามีจุดก าเนิดร่วมกัน” และใน
ประเด็นจิตส านึกร่วมทางประวัติศาสตร์ (Historical Consciousness) เป็นส่วนหน่ึงเพ่ือการก าหนด อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ 
(Ethnic Identity) โดยจะเลือกเอาบางสถานการณ์ที่เชื่อว่าจะน ามาเป็นปัจจัยหล่อหลอมให้เกิดการสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรม (คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม, 2559, หน้า 75 ; เมตาตา (กฤตวิทย์) วิวัฒนานุกุล, 2559, หน้า 179; ศิราพร  
ณ ถลาง, 2559, หน้า 34, 181)   
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 การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ถือเป็นความคิดสากลของมวลมนุษย์ โดยเฉพาะชาติพันธ์ุที่เป็นชนกลุ่มน้อยของ
ประเทศ ต้องพยายามสร้างภาพมายาในการสื่อสาร เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มตน ด้วยวิธีการทางคติ
ชนวิทยามาเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดวิถีปฏิบัติ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อย่างมีดุลยภาพระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว โดยใช้ความเชื่อ (ผีบรรพชน) เข้ามาเป็นกลไกการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับวิถี
การผลิตของชุมชน บนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง และสามารถผลิตปัจจัยสี่ที่หาได้เองที่หาได้จากผืนป่า เป็นรูปแบบทาง
เศรษฐกิจที่ฝังตัวอยู่ในวิถีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กล่าวคือ การบริโภคด้วยความอ่อนน้อม รู้คุณค่า  มีความเอื้อเฟือเผื่อแผ่ 
สอดคล้องกับแนวคิดหลักของนักคิดส านักหน้าที่นิยม เชื่อว่าขนบธรรมเนียม หรือลักษณะทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติ
พันธ์ุล้วนมีความหมาย และหน้าท่ีทั้งสิ้น ไม่ว่าใครจะมองเป็นเรื่องแปลกก็ตาม พิธีกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากความคิดและจิตนา
การต่างๆ  ล้วนต้องมีเหตุผลที่สร้างสรรค์ท าให้สิ่งเหล่าน้ีเกิดข้ึน มนุษย์ในสังคมน้ันย่อมเข้าใจและรับรู้ว่า สิ่งที่ตนเองและ
สมาชิกในสังคมกระท ามีความหมาย และมีบทบาทหน้าที่ อย่างไรก็ดีพิธีกรรมมักมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ เรื่องเล่าผ่าน 
“นิทานพ้ืนบ้าน” อาจกล่าวได้ว่า กลุ่มชาติพันธ์ุใช้เรื่องเล่าดังกล่าวมาอธิบายเหตุผล และที่มาในการประกอบพิธีกรรม ดังน้ัน 
นิทานพ้ืนบ้าน จึงเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมในขณะที่พิธีกรรมเป็นส่วนที่เป็นรูปธรรม ที่สามารถน ามาสร้างอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ ให้กับกลุ่มชาติพันธ์ุของตนเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤติ อันเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เพ่ือขอร้องให้อ านาจที่มอง
ไม่เห็น เข้ามาช่วยเหลือในสิ่งที่ตนเองไม่มั่นใจ แล้วน ามาถักทอสายสัมพันธ์ระหว่างคนกันคน เพ่ือก าหนดเป็นวิถีวัฒนธรรม
ส าหรับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (เกรียงไกร เกิดศิริ , 2551, หน้า 16; พระธรรมปิฎกและคณะ, 2552, หน้า 103; ภาณุ
เดช  เกิดมะลิ, 2552, หน้า 29; ยศ  สันตสมบัติ, 2551, หน้า 26-27; ศิราพร  ณ ถลาง, 2557, หน้า 364-365)  
 จากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า วิถีวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับระบบสังคมและระบบวัฒนธรรม ซึ่งจะต้องท า
หน้าท่ีประสานสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ระบบวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดค่านิยมของสังคม และระบบสังคมเป็นตัวก าหนดวิถีปฏิบัติ
ที่จะบรรลุเป้าหมายของค่านิยม มีการผลิตซ้ า ปรับเปลี่ยน หรือสร้างอุดมการณ์อ านาจข้ึนมาใหม่ในบริบทของกลุ่มชาติพันธ์ุ ที่
ต้องเผชิญกับวิกฤติ หรือสภาวะความขัดแย้ง ดังน้ัน วิถีวัฒนธรรมเปรียบเสมือนกลยุทธ์การควบคุมพฤติกรรมการปรับตัวของ
มนุษย์ให้อยู่ในแบบแผนที่บรรพชนเป็นผู้ก าหนด ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของความผูกพันทางประวัติศาสตร์ และคณะผู้วิจัยจะ
อธิบายวิถีวัฒนธรรม “การเข้าทรงรักษาโรค” กลุ่มชาติพันธ์เขมร ตามหลักสังคมวิทยา โดยวิธีทางประวัติศาสตร์ (ความเชื่อ
แบบด้ังเดิม) ซึ่งท าให้เข้าใจถึงระบบสังคมและการท าหน้าท่ีพ้ืนฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) การปรับตัว 2) การบูรณาการ 3) การ
รักษาแบบแผน และ 4) การบรรลุเป้าหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้สอดรับกับความเป็น
พหุวัฒนธรรม 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือศึกษาวิถีวัฒนธรรม “การเข้าทรงรักษาโรค” กลุ่มชาติพันธ์เขมร   
 2. เพ่ือศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมวิถีวัฒนธรรม “การเข้าทรงรักษาโรค” กลุ่มชาติพันธ์ุเขมร อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ประเด็นวิถีวัฒนธรรม “การเข้าทรงรักษาโรค” ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลตามหลักสังคมวิทยา (ความ
เชื่อแบบด้ังเดิม) โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ (The Historical Method) ดังน้ี  

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิถีวัฒนธรรม “การเข้าทรงรักษาโรค” กลุ่มชาติพันธ์เขมร  
 1.1 แหล่งข้อมูล ได้แก่  

             1.1.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การอพยพเข้ามาอยู่
ในพ้ืนที่อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตลอดรวมถึงวิถีวัฒนธรรม “การเข้าทรงรักษาโรค" กลุ่มชาติพันธ์เขมรบางส่วนเก็บจาก
เอกสาร “กลุ่มวิชาชาติพันธ์ุในอรัญประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” เล่มที่ 3 (ศิริกมล 
สายสร้อย, 2551)  
  1.1.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ปราชญ์ชุมชน จ านวน 4 คน โดยใช้เกณฑ์ 1) เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่อง
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน และ 2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรม “การเข้าทรงรักษา
โรค” เป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposively Selection) ท่ียินดีและเต็มใจให้ข้อมู 
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      1.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ( Interview) ในลักษณะแบบเจาะจง (focused 
interview) เป็นภาพความเชื่อแบบด้ังเดิม (อดีต) ซึ่งข้อค าถามปลายเปิด (Open–ended Questions) แบบตอบโต้กันทั้งสอง
ฝ่าย (Two–way Communication)  

    1.2.3 วิธีการเก็บข้อมูล ส าหรับการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้ “ล่าม” (นางเข็มทอง  เสริมล า) ท าหน้าท่ีผู้ช่วย
นักวิจัย และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  

     1.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ด้านเน้ือหา ได้แก่ จัดแยกชนิด
หมวดหมู่ หาค่าความเกี่ยวโยง หาค่าค าอธิบาย และสร้างข้อสรุป  
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมวิถีวัฒนธรรม “การเข้าทรงรักษาโรค” กลุ่มชาติพันธุ์
เขมร อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 2.1 แนวคิดในการศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมวิถีวัฒนธรรม “การเข้าทรงรักษาโรค”  ได้แก่ “ระบบ
สังคม” และ “หน้าที่” กล่าวคือ หน้าที่ คือ กลุ่มของกิจกรรมที่ด าเนินไปเพ่ือสนองความต้องการของระบบสังคม Parsons 
เห็นว่าสังคมเป็นระบบ ในระบบสังคมน้ีมีหน้าที่ คือ มีการท ากิจกรรม แต่กิจกรรมน้ีท าเป็นกลุ่มๆ  และท าเพ่ือสนองความ
ต้องการของระบบ โดยพิจารณาจากหน้าท่ีพ้ืนฐาน 4 ประการ หรือ LIGA ประกอบด้วย การปรับตัว (Adaptation) การบรรลุ
เป้าหมาย (Goal Attainment) การบูรณาการ (Integration) และการรักษาแบบแผน (Latency หรือ PatternMaintenance) 
(สุภางค์  จันทวานิช, 2552, หน้า 165-167) 
 2.2 ทฤษฏีที่ใช้ ได้แก่ ทฤษฏีโครงสร้าง-หน้าท่ีนิยม (Functionalism) กลุ่มนักคิดโครงสร้างนิยมได้หันมาสนใจเรื่อง
ของสังคมในฐานะ “ระบบ” ที่เกิดจากความจริงเกี่ยวกับสังคมโดยรวม (Total Social Facts) โดยเชื่อว่าสิ่งที่เป็นโครงสร้าง
บางอย่างซ่อนอยู่ในทุกสังคมและโครงสร้างน้ี แสดงให้เห็นหน้าที่ของส่วนต่างๆ  ที่เป็นระบบเกี่ยวข้องกัน และมองว่า สังคม 
คือ ส่วนต่างๆ  ของโครงสร้างที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน แต่ละสังคมมีโครงสร้างที่คล้ายกันไม่มากก็น้อย การท างานของความคิด 
หรือสมองมนุษย์ (human mind) มีโครงสร้างอยู่โดยมนุษย์ไม่รู้ตัว และโครงสร้างน้ันเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับโครงสร้างที่มา
ก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์และความสัมพันธ์ของสถาบันสังคม (สุภางค์ จันทวานิช, 2552, หน้า 138) 
 2.3 ตรวจสอบผลวิเคราะห์ข้อมูลด้าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านหลักสังคมวิทยา จ านวน 3 คน (ข้ันตอนที่ 1) 
เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ   
 2.4 สรุปผลการศึกษาระบบสังคมการท าหน้าท่ีพ้ืนฐานวิถีวัฒนธรรม “การเข้าทรงรักษาโรค” กลุ่มชาติพันธ์ุเขมร 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. จากประวัติศาสตร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ยกกองทัพไปปราบเขมร และ
ประเทศไทยได้ปกครองเขมรเรื่อยมา จากหลักฐานจากหนังสือประชุมพงศวดารกล่าวไว้ว่า “เมื่อครั้งเกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ เวียง
จันทร์ รัชสมัยของรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2368-2375) พระองค์ได้รับสั่งให้กรมหมื่นสุรินทร์รักษ์เป็นจอมทัพ ต้ังประตูชุมพลที่
ปราจีนบุรี จัดกระบวนทัพให้เจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) คุมพลเป็นทัพหน้า 1 ให้พระยาคลัง (ดิศ บุนนาค) คุมพล
เป็นทัพหน้า 2 กรมหมื่นพิทักษ์เทเวศร์ เป็นปีกขวา กองเขมรเป็นกองอิสระ และให้พระยาราชนิกูล พระยารามค าแหง พระยา
อินทราธิบดีสีหราชเมือง พระยาจันทบุรี คุมไปดีเมืองนครจ าปาศักด์ิ อีกกองหน่ึง” ท าให้น่าเชื่อถือได้ว่า การเดินหน้าทัพของ
กองทัพไทยในสมัยน้ันเดินทางผ่านเมืองปราจีนบุรี เมืองประจันตคาม เมืองวัฒนานคร และเมืองอรัญประเทศ ทั้งน้ีเมื่อตอน
ปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) เกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส เป็น
ผลให้เขมรต้องตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ประเทศไทยจึงได้ปกครองมณฑลบูรพา (เสียมราฐ พระตะบอง ศรีโสภณ) 
เท่าน้ัน และต่อมาภายหลังเกิดสงครามบูรพาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ท าให้ประเทศไทย
ต้องสูญเสียเสียมราฐ พระตะบอง มงคลบุรี เป็นผลให้ขุนนางไทยที่เป็นผู้ส าเร็จราชการปกครองเขมรในขณะน้ัน คือ เจ้าพระ
พระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ได้เก็บรวบรวมสัมภาระและข้าทาสบริวารชาวเขมรอพยพติดตามเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ปกครอง
ของประเทศไทย เมื่อประมาณปี พ.ศ.2449 ท าให้มีชาวเขมรเข้ามาต้ังถ่ินฐานอยู่บริเวณพ้ืนที่อรัญประเทศ (ศิริกมล สายสร้อย, 
2551, หน้า 1) และยังคงสืบทอด “การเข้าทรงรักษาโรค” (การโจลมะม๊วด) ซึ่งเป็นมรดกทางวิถีวัฒนธรรมตามความเชื่อแบบ
ด้ังเดิม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
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 ส าหรับวิถีวัฒนธรรม “การเข้าทรงรักษาโรค” เป็นรูปแบบความเชื่อแบบด้ังเดิมที่ว่า เมื่อกลุ่มชาติพันธ์ุเขมรมี
อาการผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ (เจ็บป่วย) โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือที่ว่า “ถูกคุณไสย” เกิดจากการกระท าของอ านาจที่
มองไม่เห็น (สิ่งเร้นรับ) ตลอดรวมถึงวิญญาณร้ายสิงสู่ (เข้าร่าง) ในกรณีน้ีกลุ่มญาติพ่ีน้องจะเชิญ “แม่หมอ” มาประกอบ
พิธีกรรมเพ่ือเป็นการขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีงามให้ออกจากร่างกาย (ไล่ผี) และหรือเป็นการขอขมาต่อสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ผู้เจ็บป่วยได้ไป
ล่วงละเมิด ด้วยกาย วาจา และใจ โดยรู้เท่าไม่ถึงกาล (ไม่ต้ังใจ) หรือเป็นการถอนคุณไสยที่ถูกกระท าทางร่างกาย โดยใช้ดนตรี
เป็นองค์ประกอบ “สื่อ” และ “การเข้าทรงรักษาโรค” เป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับความเชื่อ เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับคนในครอบครัวและชุมชน  ในประเด็นน้ีผู้ศึกษาจะขอกล่าวถึงเครื่องเซ่นไหว้ และหรือเครื่องบวงสรวงส าหรับใช้
ในการประกอบพิธีกรรม จ านวน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ก้านกล้วยผ่าเป็น 3 ก้าน ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของดวงวิญญาณท่ีเป็นเพศ
ชาย และชุดที่ 2 ก้านกล้วยผ่าเป็น 4 ก้าน จะเป็นตัวแทนของดวงวิญญาณที่เป็นเพศหญิง พร้อมดอกไม้ ธูป เทียน อาวุธ (มีด
ดาบ) 1 เล่ม ข้าวสาร 1 ขัน และหัวใจส าคัญในการประกอบพิธีกรรม คือ “การร าแม่มดถวาย” ภาษาเขมรเรียกว่า “เริม
มะม๊วด” เป็นการร่ายร าท่ีใช้ประกอบการเข้าทรง สืบเน่ืองมาจากความเชื่อในเรื่องของวิญญาณ (ผี) และสิ่งที่มองไม่เห็น 
 ส าหรับการแต่งกายของผู้ที่ประกอบพิธีกรรม “การร าแม่มด” ต้องใส่ผ้าถุง ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าสไบสีต่างๆ  ส่วน
เครื่องมือประกอบจะมี มีดดาบ หัวขวาน ข้าวเปลือก เหล้าขาว น้ าอัดลม ใบตองเย็บเป็นรูปสามเหลี่ยมแบน ใบมะพร้าวที่ตัด
เป็นรูปธงปักบนก้านกล้วยสั้นๆ  มีความยาวประมาณ 2 น้ิว ด้ายผูกแขน หมากพลู อาหาร (ข้าว) กล้วย ข้าวต้ม นก (สานจาก
ใบมะพร้าวหรือใบตาล) และนางร า แล้วแต่สถานการณ์ “แม่หมอ” จะอัญเชิญดวงวิญญาณ (ผีบรรพชน) เข้าประทับร่าง ใน
ขณะเดียวกันก็จะบรรเลงเพลงในจังหวะเร่งเร้า และนางร าก็จะร่ายร าบูชาครู ตลอดรวมถึงเทวดา สิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่บรรพชนของ
ครอบครัวผู้เจ็บป่วยนับถือ และในส่วนของอาวุธจะใช้ “มีดดาบ” แม่หมอจะน ามาข่มดวงวิญญาณ ที่สิงสู่อยู่ในร่างของผู้
เจ็บป่วย  ส าหรับพิธีกรรมจะเริ่มข้ึนเมื่อดนตรีเริ่มบรรเลง ผู้ที่อยู่ในพิธีจะมีอาการเคลิบเคลิ้มก่อนที่จะลุกข้ึนฟ้อนร า และจะ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมาอย่างสนุกสนาน อาจกินเวลายาวนานถึงกับข้ามวันข้ามคืน โดยไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย โดยมี
ความเชื่อที่ว่าผู้ที่เข้าร่วมในพิธีการเข้าทรงรักษาโรคจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีอายุยืนยาว เป็น
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน กล่าวคือ การได้ร่วมฟ้อนร าเป็นหมู่คณะ และยังเป็นพลังแห่งความสามัคคี โดยใช้ 
“ดนตรี” เป็นเครื่องมือสื่อในการรวมคนในชุมชนให้มาพบปะเห็นหน้าซึ่งกันและกัน   
 อย่างไรก็ดี กลุ่มชาติพันธ์ุเขมรมีความเชื่อแบบด้ังเดิมที่ว่า “มนุษย์ที่เกิดมาจะมีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจ าตัว คอยปกป้อง
คุ้มครองตนเองหรือที่เรียกว่า เทวดาประจ าตัว” ในขณะมีชีวิตอยู่หรือเรียกว่า “คร”ู หรือ “กรู” (ภาษาเขมร) และเมื่อมนุษย์
ได้เสียชีวิตไปแล้ว ดวงวิญญาณก็ยังวนเวียนอยู่เพ่ือท าหน้าที่ปกป้อง คุ้มครอง ลูกหลานของตนให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความ
เจริญรุ่งเรืองในการประกอบสัมมาอาชีพ ตามความเชื่อน้ีส่งผลต่อพฤติกรรมการให้ เกียรติซึ่งกันและกัน โดยไม่ล่วงเกินต่อกัน
อันเน่ืองมาจากความกลัว “ผิดผี” หรือ “ผิดครู” ซึ่งเป็นสิ่งศักด์ิสิทธ์ิของบุคคลอื่น เป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
อ านาจที่มองไม่เห็น ความเชื่อดังกล่าว ถือเป็นวิถีปฏิบัติที่แสดงออกในเรื่องของทุนทางสังคม “ความไว้เน้ือเชื่อใจ” ตลอด
รวมถึงการแสดงความเคารพต่อวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว      
 ณ สถานที่ “เข้าทรง” ต้องมุงแฝกเสมือนการสร้างบ้านใหม่ มีการประดับด้วยดอกไม้โดยรอบ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมสี
แดง น าผ้าขาวม้ามาพาดบนคานบ้านตรงเหนือจุดที่ประกอบพิธีกรรม สร้างหิ้งเพ่ือวางพานยกครู ในพานยกครูจะประกอบไป
ด้วย บายศรี ข้าวต้มมัด ดอกไม้ กล้วย ธูป เทียน และหมากพลู โดยเมื่อท าพิธีเสร็จแล้ว 3 วัน จึงจะสามารถน าสิ่งต่างๆ  เหล่าน้ี
ออกจากหิ้งครูได้ รวมถึงพานที่ใช้ไหว้เจ้า (ผีบรรพชน) ที่เชิญมาด้วย โดยน าใบตาลมาฉลุเป็นลายดอกไม้ ใบตาลฉลุ 4 ใบ แทน
ลูก 1 คน และมี “สลาเชอะ” (ทางมะพร้าวมาลิดใบออก) โดยให้เลือกเฉพาะใบด้านบนและก้านยาว คล้ายธงน ามาปักไว้ ใน
กระถางบูชา  
 เมื่อพิธีวางพานครูเสร็จ จะเริ่มบรรเลงเพลง “อาใย” ในตระกูลแม่มด ซึ่งจะมีอยู่ประมาณ 7-8 เพลง ร้องเป็นภาษา
เขมรแบบด้ังเดิมทั้งสิ้นโดยไม่มีการดัดแปลง ขณะที่ผู้เจ็บป่วย จะต้องมาน่ังพิธีมีผ้าคลุมศีรษะรอให้วิญญาณ (ผีดี) มาเข้าร่าง 
และน่ังจับขันที่บรรจุข้าวสาร กรวยใบตอง ธูป เทียน พลู เหรียญบาทวางอยู่บนหยวกกล้วย และเมื่อเพลงตรงใจ ผีบรรพชนจะ
มาเข้าร่าง และในกรณีน้ีด้านหน้าของผู้เจ็บป่วย จะมีเสื้อผ้า หวี และแป้ง ไว้ส าหรับผีบรรพชนเมื่อเข้าร่างแล้วจะได้แต่งตัว โดย
ชาวบ้านจะสังเกต คือ ผู้เจ็บป่วยเริ่มมีอาการตัวสั่นและไม่สามารพควบคุมตัวเองได้ จากน้ันเมื่อผีบรรพชนเข้าร่างเรียบร้อยแล้ว 
ผู้เจ็บป่วยจะลุกข้ึน ร่ายร าตามท านองเพลง “อาใย” ซึ่งกลุ่มเครือญาติ (พ่อ-แม่ และหรือกลุ่มญาติใกล้ชิด) จะถามว่า “เป็นใคร
ที่มาเข้าร่าง” ค าตอบที่ได้ “ต้องเป็นผีบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วเท่าน้ัน” จากน้ันก็จะมีการกล่าวขอขมาลาโทษ “หากลูกหลาน
คนใดได้ล่วงเกินสิ่งใดลงไปที่ท าให้ไม่พอใจ ก็ขอให้ยกโทษให้ และพร้อมทั้งขอให้ช่วยดลบันดาลให้ผู้เจ็บป่วยหายเป็นปกติด้วย” 



 
 

401 
  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 เพลง “อาใย” เป็นระบบคุณค่าที่ช่วยรักษาความสมดุลทางด้านจิตใจของผู้เจ็บป่วย และเป็นระบบความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับกับคน เป็นกระบวนนับญาติที่มีสายบรรพชนที่อพยพมาจากที่เดียวกัน (เขมร) เป็นพลังแห่งความความรัก ความ
ผูกพัน ความหวงใยซึ่งกันและกัน และเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับความอ านาจที่มองไม่เห็น (ผีบรรพชน) ที่ได้กลับมาดูแล
ลูกหลานของตนเอง และหรือคุ้มครองกลุ่มชาติพันธ์ุ (วงศ์สกุล) และเพลงอาใยยังสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์เฉพาะของผู้คนที่
มีเชื้อสายมาจากเขมร มีการเปิดพ้ืนที่ทางสังคมให้กลุ่มชาติพันธ์ุอื่นๆ  ได้รู้จัก มีการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรมที่เกิดจากความเชื่อใน
พลังอ านาจที่มองไม่เห็น ด้วยวิธีการท าให้ดู และแสดงให้เห็น  
 จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ส่งผลต่อการรักษา และสืบทอดมรดกวิถีวัฒนธรรม “การเข้าทรงรักษาโรค” และ “อา
ใย” คือ วิถีปฏิบัติแบบด้ังเดิมที่สื่อสารออกมาในรูปของอัตลักษณ์ทางภาษา เป็นระบบคุณค่าที่บ่งบอกถึงความมีตัวตน มี
รากเหง้า มีชาติก าเนิด และมีผีบรรพชนร่วมกัน ส่งผลต่อ “พลังซึ่งปรากฏออกมาในรูปของเครือข่ายทางสังคม” สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับกลุ่มชาติพันธ์ุของตนเอง 
 การละเล่นอาใยข้ึนอยู่กับความสนใจของแต่ละคน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมร้องเพลงอาใยน้ันจะท าหน้าท่ีได้หลายหน้าที่ในวง
โดยไม่จ าเจ เพลงอาใย (จเรียงอาใย) จะถูกถ่ายทอด จากรุ่นสู่รุ่น และเน้ือหาของเพลงแบบด้ังเดิม แต่มีการแปลงเน้ือร้องบ้าง
ตามประสบการณ์ของครูเพลง และเพลงอาใยหลายเพลง อาจแบ่งได้เป็น 5 หมวดหมู่ คือ  1) เพลงครู เช่น เพลงสาธุการ เพลง
เคาะกะลา เพลงปกาละโหง ฯลฯ ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ส าหรับไหว้ครู 2) เพลงมโหรี เป็นเพลงที่ใช้เล่นในงานบุญที่มีความเป็นพิธี
การ เช่น เพลงตะเบียน เพลงกล่อม เพลงสักวา เพลงมวดดาบ เพลงปะเรย จองบัด เพลงชมาชิด (โฉมเฉิด) เพลงอกตูก (พาย
เรือ) ฯลฯ 3) เพลงที่ใช้แสดงร า หรือเพลงสนุกสนาน เช่น เพลงล าลาว เพลงตรต เพลงเบริน เพลงสายอันแรกแจก (กระต่าย
หอบกล้วย) ฯลฯ เพลงประเภทน้ีนิยมใช้ในช่วงท้ายของงาน และจะเล่นยาวเป็นชุด เพ่ือให้ชาวบ้านได้ร่ายร าอย่างสนุกสนาน 
4) เพลงที่ใช้ในงานต่างๆ เช่น งานแต่งงาน อาทิ เพลงกัดเตรย เพลงหุมโรง (โหมโรง) เพลงจองได ฯลฯ และ 5) เพลงงานศพ 
ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว เช่น เพลงค าซอด เพลงกล่อมผี และเพลงครวญ ฯลฯ  
 เน้ือเพลงอาใยส่วนใหญ่จะบรรยายถึงวิถีชีวิต จากตัวอย่างของเพลงพ้ืนบ้าน บอกถึงการเก้ียวพาราสี การเดินทาง 
การบรรยายความรู้สึกต่างๆ ทั้งสนุกสนาน โศกเศร้า รัก และอาลัยอาวรณ์ ตลอดรวมถึงความรู้สึกของหนุ่มสาว และกรณีการ
ร้องในงานบุญที่ค่อนข้างไปทางพิธีการ จะบรรเลงเพลงชุดมโหรี และถ้าเป็นประเพณีการแต่งงาน จะบรรเลงเพลงไปตาม
ข้ันตอนของงาน และสุดท้ายจะจบด้วยเพลงร า หรือเพลงที่มีจังหวะเร็ว เพ่ือให้ชาวบ้านได้ลุกข้ึนร่ายร า สร้างความสนุกสนาน
ครื้นเครงอันเป็นหัวใจหลักให้กับงาน 
 ส่วนประกอบที่ส าคัญและจะท าให้เพลงอาใยมีสีสันมากข้ึน คือ “การฟ้อนร า” ที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหน่ึง
เพ่ือความสนุกสนานรื่นเริงที่ใช้เดล่นเฉพาะในงานมงคลต่างๆ  เช่น ประเพณีการบวช ประเพณีการท าบุญ และประเพณีการ
แต่งงาน และหรือในงานเทศกาลต่างๆ  อีกส่วนหน่ึงจะใช้ในพิธีการทรงเจ้าเพ่ือรักษาผู้ป่วย โดยการเล่นเพลงทั้ง 2 งานน้ัน จะ
มีความแตกต่างกับเพลงอาใยทรงเจ้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเล่น “เพลงแม่มด”  
 สรุป วิถีวัฒนธรรม “การเข้าทรงรักษาโรค” กลุ่มชาติพันธ์เขมร ซึ่งคณะผู้วิจัยมองว่า พิธีกรรม คือ ระบบคุณค่า ที่
สามารถรวมจิตวิญญาณความสัมพันธ์ทางเครือญาติ อันส่งผลต่อระบบความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะเครือข่าย
ความสัมพันธ์บนพ้ืนฐานความเชื่อมั่งที่ว่า “ลูกหลานจะมีความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดรวมถึงความอุดมสมบูรณ์และ
ความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ” (ตามฤดูกาล) และเป็นระบบภูมิปัญญา คือ กระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดมรดก 
(การเข้าทรงรักษาโรค) ผ่านคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึงด้วยกระบวนการท าให้เห็นและแสดงให้ดู และสิ่งส าคัญพิธีกรรมดังกล่าว
มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างเป็นพลวัต  
 พิธีกรรม คือ พลังอ านาจที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะ สามารถสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มเครือญาติและหรือ
คนในกลุ่มชาติพันธ์ุของตนเอง เป็นพลังแห่งการเรียนรู้ ที่แสดงออกถึงระบบคุณค่าทางศีลธรรม ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของ
การจัดระเบียบสังคม ให้เป็นไปตามหลักศีลธรรม ที่เคารพความในภูมิปัญญาของบรรพชน และยังบ่งบอกถึงศักยภาพของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก และในประเด็นสุดท้ายพิธีกรรม คือ อ านาจทาง
สังคมของกลุ่มชาติพันธ์ุของตนเอง กล่าวคือ เป็นวิธีคิด เป็นวิธีการ และเป็นวิธีท า บนฐานวิถีวัฒนธรรมส าหรับการบริหาร
จัดการตนเองได้อย่างเป็นองค์รวม 

 2. ผลการศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมวิถีวัฒนธรรม “การเข้าทรงรักษาโรค” กลุ่มชาติพันธ์ุ พบว่า 
     2.1 การปรับตัว พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กล่าวคือ ปัจจัยภายนอก ไ ด้แก่ การศึกษา
สมัยใหม่ และความเจริญทางด้านการรักษาโรค รวมถึงการคมนาคมที่สะดวกซึ่งสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลได้ง่ายข้ึน และ
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติเครือขา่ยบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ (GNRU) คร้ังที่ 21 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ปัจจัยภายใน ได้แก่ การท าหน้าที่ “แม่หมอ” ขาดการสืบทอดจากคนรุ่นใหม่ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มชาติพันธ์ุเขมรคงเหลือเพียงการ
เล่นเพลง “อาใย” และ “อาใย” คือ วิถีวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมที่สื่อสารออกมาในรูปของอัตลักษณ์ทางภาษา (เขมร) มีการแต่ง
กายแบบเขมรประยุกต์ลายสีของเสื้อผ้าที่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่าง
เป็นพลวัต “อาใย” เป็นระบบคุณค่า ที่บ่งบอกถึงความมีตัวตน มีรากเหง้า และมีชาติก าเนิด  
       2.2 การบรรลุเป้าหมาย พบว่า “การเข้าทรงรักษาโรค” เป็นพิธีกรรมในระดับชุมชน ที่ให้ความส าคัญกับผี
บรรพชน (วิญญาณบรรพบุรุษ) และต้องท าหน้าท่ีช่วยเหลือ ปกป้อง และดูแลลูกหลานที่สืบสาววงศ์สกุล (Genealogies) ให้มี
ความสุข ตลอดรวมถึงความอุดมสมบูรณ์ในผลผลิต เป็นสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับผีบรรพชน ท่ีท าให้คนรุ่นปัจจุบันต้องมา
ประกอบพิธีกรรม มีการเซ่นไหว้ อย่างอ่อนน้อม ด้วยความเคารพ เป็นการลดช่องว่างของความห่างในสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง
ทางจิตวิญญาณให้กลุ่มชาติพันธ์ุเขมรมีความรัก ความผูกพัน มีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวที่จะต้องดูแลซึ่งกันและกัน เพ่ือปัดเป่า
สิ่งไม่ดีไม่งามให้ออกไปจากชุมชน  
     2.3 บูรณาการ พบว่า เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์บนพ้ืนฐานความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์  และความเชื่อ
ที่ว่า “มนุษย์ที่เกิดมาจะมีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจ าตัว คอยปกป้องคุ้มครองตนเองหรือที่เรียกว่า เทวดาประจ าตัว” กลุ่มชาติพันธ์ุ
เขมรเชื่อว่าการเจ็บป่วยเกิดข้ึนจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ การที่ขวัญหนีออกจากร่างกาย และผีร้าย วิญญาณเร่ร่อน ภูตผี
ปีศาจ เป็นผู้กระท าให้เกิด โดยน าเรื่องราวต่างๆ มาร้อยเรียง เพ่ือประกอบพิธีกรรม “รักษาโรค” บนพ้ืนฐานอัตลักษณ์ทาง
ภาษาผ่านดนตรีและเสียงเพลง “อาใย” เพ่ือให้ผีบรรพชนได้เข้ามาช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยของลูกหลาน ตลอดรวมถึงปกป้อง
คุ้มครองคนในครอบครัว และชุมชนให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง  

    2.4 การรักษาแบบแผน พบว่า วิถีวัฒนธรรม “การเข้าทรงรักษาโรค” ความเชื่อในเรื่องของ อ านาจที่อยู่เหนือ
การควบคุมของมนุษย์ (มองไม่เห็น) ที่จะบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และเภทภัยได้ ถ้ากลุ่มชาติพันธ์ุของตนเองประพฤติ
ตนให้ดีและเหมาะสมจะท าให้ “ผีบรรพชน” พึงพอใจและบันดาลให้เกิดความสุข ความอุดมสมบูรณ์ได้ แต่หากท าไม่ดีไม่
เหมาะสมก็จะน ามาซึ่งการเจ็บป่วย และเกิดเภทภัยต่างๆ  ข้ึน จึงเปรียบได้ว่า “การเข้าทรงรักษาโรค” คือ เครื่องมือหล่อ
หลอมจิตส านึกของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างคนกับคน อย่างมีแบบแผนในการด าเนินชีวิตและสอดคล้องกับวิถี
วัฒนธรรม  
 สรุป โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมวิถีวัฒนธรรม “การเข้าทรงรักษาโรค” พบว่า ระบบสังคมการท าหน้าที่
พ้ืนฐาน 4 ประการ เกิดจากความเชื่อแบบด้ังเดิม มาเป็นกลไกการก าหนดพฤติกรรมให้กลุ่มชาติพันธ์ุเขมรต้องปฏิบัติตาม และ
เราเรียกสิ่งน้ีว่า “หน้าที่” และเมื่อพิจารณาหน้าที่พ้ืนฐาน จะมีการอธิบายถึงสายสัมพันธ์ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเกี่ยวข้องและ
เชื่อมโยงถึงวิถีชีวิตในเรื่องของ ระบบผลิต คือ รูปแบบการประกอบพิธี “การเข้าทรง” ที่ให้ความส าคัญกับความเชื่อแบบ
ด้ังเดิม และการเข้ามาท าหน้าท่ีรักษาลูกหลานของตน ตลอดรวมถึงผลผลิตที่จะเกิดข้ึนในรอบหน่ึงปี ระบบความสัมพันธ์ คือ 
กลุ่มเครือญาติที่เข้ามาร่วมงานพิธีกรรม มีการแสดงออกถึงความรัก และความห่วงหา และเป็นพลังแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับคน บนพ้ืนฐานของทุนทางสังคมหรือเครือข่ายความผูกพันทางสังคม ที่มีความเป็นปึกแผ่น (Solidarity) และสร้างความ
เข้มแข็งภายในชุมชน (Bonding Social Capital) ได้อย่างมั่นคง และในประเด็นสุดท้าย ระบบคุณค่า คือ การส่งมอบมรดก
ทางวิถีวัฒนธรรม “อาใย” ให้กับคนรุ่นอนาคต ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของการท าให้เห็น และแสดงให้ดู และสิ่งที่แสดงออก
ทาง “ภาษา” ที่ใช้ขับร้องเพลง บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ และการฟ้อนร า การแต่งกาย คือ เอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน และ 
“อาใย” คือ “สินทรัพย์” ที่สามารถน ามาต่อยอด เสริมสร้าง “ทุน” ที่เป็นมนุษย์ (Coleman) ได้อย่างมั่นคง  
 
อภิปรายผลการวิจัย    
 1. วิถีวัฒนธรรม “การเข้าทรงรักษาโรค” วางอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อแบบด้ังเดิมทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อว่า คนรุ่น
ปัจจุบัน (ลูกหลาน) ที่ได้ล่วงเกินและหรือได้กระท าผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงกาลลงไปแล้ว ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นที่ไม่พอใจ “ดวง
วิญญาณผีบรรพชน” ที่ล่วงลับไปแล้ว ก็ขอให้ยกโทษให้ ตลอดรวมถึงให้ช่วยดลบันดาลให้ผู้ผิดปกติหายด้วย และในประเด็นน้ี 
กลุ่มชาติพันธ์ุเขมรมีการรักษา สืบทอด และผลิตซ้ า (Reproduction) ในวิถีวัฒนธรรมสืบต่อกันมา เป็นการแสดงออกถึงการ
รักษาแบบแผนพฤติกรรมการปฏิบัติให้คงอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อในเรื่องของผีบรรพชน ส่งผลต่อการซึมซับ ความรู้สึกนึกคิด 
และการสร้างอุดมการณ์ของความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุเขมรที่มีตัวตน และมีรากเหง้า โดยการส่งมอบมรดกวิถีวัฒนธรรมผ่าน
สมาชิกใหม่ของตนเอง สอดคล้องกับ สุขเกษม ขุนทอง และคณะ (2561, หน้า 64-67) กล่าวว่า กระบวนการและเน้ือหาในการ
สร้าง และสืบทอดความเป็นตัวตนของกลุ่มชาติพันธ์ุเขมร ในวิถีวัฒนธรรมการเข้าทรงรักษาโรค ผ่านเรื่องความเชื่ อในอ านาจ
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เหนือธรรมชาติ คือ กระบวนการสร้างและสืบทอดวิถีวัฒนธรรมซึ่งสิ่งเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความเป็นตัวตน และเป็นกระบวนการ
สร้างกฎเกณฑ์ทางสังคมข้ึนมาควบคุมสมาชิกของตน ในประเด็นน้ี และอานันท์ กาญจนพันธ์ุ (2563, หน้า 112) กล่าวเสริมว่า 
เป็นกระบวนการปรับตัวของวิธีคิด ที่พยายามโยงไสยศาสตร์เข้ากับศีลธรรมและปรมัตถธรรมของพุทธศาสนา ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความเชื่อ (รู้สึก) ได้เป็นอย่างดี  ท้ังน้ี ในประเด็น “เพลงอาใย” ส่วนใหญ่จะบรรยายบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ที่เก่ียวข้อง
กับวิถีชีวิต เป็นเพลงพ้ืนบ้าน และส่วนประกอบที่ส าคัญที่ท าให้เพลงอาใยมีสีสัน คือ “การฟ้อนร า” ที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนหน่ึงเพ่ือความสนุกสนานรื่นเริงที่ใช้เดล่นเฉพาะในงานมงคลต่างๆ  และอีกส่วนหน่ึงจะใช้ในพิธีการทรงเจ้าเพ่ือรักษาผู้ป่วย 
โดยการเล่นเพลงทั้ง 2 งานน้ัน จะมีความแตกต่างกับเพลงอาใยทรงเจ้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเล่น “เพลงแม่มด” สอดคล้องกับ ศิรา
พร ณ ถลาง (2557, หน้า 366, 377-378) กล่าวว่า เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม จะเกี่ยวข้องกับผู้มี
อ านาจเหนือธรรมชาติ ที่ท าให้ “มนุษย์” ต้องประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ เพ่ือใช้ในการสร้างขวัญ ก าลังใจ และให้ถือว่า
เป็นส่วนหน่ึงของวิถีด ารงอยู่ สอดคล้องกับสุขเกษม  ขุนทอง (2557, หน้า 156) กล่าวสนับสนุนว่า การเคลื่อนไหวที่เป็นการ
แสดงออกอย่างชัดเจน และถูกผูกพันกับการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุของตนให้เป็นสัญลักษณ์ของประเพณี และ
บางครั้งอัตลักษณ์น้ีเป็นการอ้างถึงประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม แต่หากพิจารณาให้ลึกจะเห็นว่าเป็นการสร้างใหม่ที่
อิงอยู่บนของเก่า เพ่ือให้สามารถเข้ากับและทั้งต่อสู้กับอ านาจต่างๆ  ภายในบริบททางสังคมที่เปลี่ยนอย่างเป็นพลวัต    
 2. “การเข้าทรงรักษาโรค” คือ เครื่องมือในการก าหนดให้กลุ่มชาติพันธ์ุเขมรต้องประกอบพิธีกรรม หรือที่เรียกว่า 
“หน้าท่ี และเมื่อพิจารณาหน้าที่พ้ืนฐาน จะมีการอธิบายถึงสายสัมพันธ์ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเก่ียวข้องและเชื่อมโยงถึงวิถีชีวิต
ในประเด็น “ระบบผลิตและระบบความสัมพันธ์” ที่ให้ความส าคัญกับความเชื่อแบบด้ังเดิม และการเข้ามาท าหน้าที่ของผี
บรรพชนที่ต้องมาท าหน้าท่ีดูแลลูกหลานของตน ตลอดรวมถึงผลผลิตที่จะเกิดข้ึนในรอบหน่ึงปี สอดคล้องกับงานวิจัยของทรง
พล อินท า (2561, บทคัดย่อ) กล่าวว่า ในประเด็นบุคลิกภาพที่ 2 ตัวตนขณะอยู่ในพิธีกรรม นอกจากน้ีพิธีกรรมการเลี้ยงปู่ยังมี
อิทธิพลต่อปัจเจกบุคคลผู้เข้าร่วมพิธีในด้านจิตใจ คือ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมพิธีเกิดความรู้สึกความมั่นใจ ว่าปู่จะปกป้องคุ้มครองและ
ชีวิตมีแต่เจริญรุ่งเรื่องในชีวิต และความเชื่อดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญแก้ว แสงสีด า (2562, บทคัดย่อ) กล่าว
สนับสนุนในประเด็นน้ีว่า การที่มนุษย์ไปลบหลู่สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ จนท าให้เกิดอาการแปลกๆ  ซึ่งการรักษาโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบัน
เทคโนโลยีทางการแพทย์ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด ดังน้ัน จึงหันมาพ่ึงวิธีการทางไสยศาสตร์ ร่างทรงและการ
ทรงเจ้าซึ่งเป็นความแบบเชื่อด้ังเดิมของมนุษย์ เปรียบเสมือนกุญแจที่จะไขไปสู่ความลี้ลับที่มนุษย์สามารถสื่อสารกับองค์เทพย
ดา ส าหรับความเชื่อเรื่อง “การเข้าทรงรักษาโรค” คือ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ุเขมร ที่ทุกคนจะต้องยึดถือ
เป็นแนวประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา พร้อมกับการอนุรักษ์ “เพลงอาใย” ให้กับคนรุ่นอนาคตได้รับรู้ในวิถีวัฒนธรรมของตนเอง 
สอดคล้องกับ ศิราพร ณ ถลาง (2557, หน้า 366, 377-378) กล่าวว่า “ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม” คือ กระบวนการอธิบาย
ก าเนิด และวิถีปฏิบัติของกลุ่มชาติพันธ์ุ เพ่ือน ามา ก าหนดบทบาท และสถานภาพ ตามต าแหน่งหน้าท่ีของคนในสังคมที่มีความ
เชื่อด้ังเดิมหรือสังคมประเพณี โดยใช้เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มาอธิบายเหตุผลของการประกอบพิธีกรรม ที่สมาชิกในกลุ่ม
จะต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสม ถูกต้อง ซึ่งเปรียบเสมือน “กฎจารีต” ของกลุ่มตนเอง อย่างไรก็ตาม โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคม ในวิถีด ารงอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติ พันธ์ุเขมร และการท าหน้าที่พ้ืนฐาน 4 ประการ ได้แก่ ด้านการ
ปรับตัว การบรรลุเป้าหมาย บูรณาการ และการรักษาแบบแผน ซึ่งเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรม “การเข้าทรงรักษา
โรค” ในลักษณะโครงสร้างของความสัมพันธ์ของระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ สอดคล้องกับงามพิศ สัตย์
สงวน (2559, หน้า 36) กล่าวว่า สังคมมนุษย์มีการพัฒนาแบบแผนเฉพาะอย่างไร น่ันคือการมองวัฒนธรรมเป็นระบบหนึ่งของ
พฤติกรรมที่ถ่ายทอดทางสังคม และมีหน้าท่ีเชื่อมโยงคนในชุมชนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเฉพาะ บนพ้ืนฐานของศาสนา ความเชื่อ 
และวิถีปฏิบัติ ตลอดรวมถึงค่านิยมต่างๆ  ไว้ด้วยกัน ถือว่าเป็นการเน้นการใช้ชีวิตในบริบทของสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ชุมชนหรือ
สังคมน้ันๆ  อาศัยอยู่ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากข้อค้นพบครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญในประเด็นความผูกพันทางสังคมที่มีลักษณะพ้ืนฐานทาง
ประวัติศาสตร์ร่วมกัน (รากเหง้าด้ังเดิมในผีบรรพชน) สอดคล้องกับการท าวิจัย เรื่อง ศึกษาระบบคุณค่าทางวัฒนธรรมต่อการ
จัดความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ในวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  
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 2. และจากการจัดกิจกรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุเขมรในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จะพบว่า กลุ่มชาติพันธ์ุเขมรมีประเพณี
ที่ดีงามบนพ้ืนฐานมรดกวิถีวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม สอดคล้องกับการท าวิจัย เรื่อง การอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุเขมร
ผ่าน “ประเพณี”  
      
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาอย่างย่ิงอย่าง ในการตรวจสอบโครงสร้าง ด้านเน้ือหา ภาษา พร้อม
กับให้ค าแนะน า ปรึกษา ตลอดจนการตรวจสอบปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง ดังน้ี 1) รอง
ศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2) ดร.อดิเรก  ฟ่ันเขียว  ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่ายแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก 3) ดร.สุรศักด์ิ  บุญเทียน  คณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ขอขอบคุณ นางเข็มทอง  เสริมล า (ตัวแทนกลุ่มชาติพันธ์ุเขมร) 
ผู้ช่วยนักวิจัยท าหน้าท่ี “ล่าม” และตรวจสอบความถูกต้องทางวิถีวัฒนธรรม “การเข้าทรงรักษาโรค” คุณค่าและประโยชน์อัน
พึงมีจากบทความฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย บิดา มารดา ครู อาจารย์ และ ผู้มีพระคุณ  
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