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สารบัญ 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย    หนา 

การปลูกฟนโดยตั้งใจ  1 
วิลาวัลย  เลาวกุล 
ภูมิศักด์ิ  เลาวกุล 

ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตอความรูดานสุขภาพ 10 
และพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกลุมเส่ียงโรคเบาหวาน 
และโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนยาเปา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง 

เมธัส  ชูเวช 
นิภรดา  ยาวิราช พงศกรพิทยา  
นวนันท  จันละ  
สุพรรณี  พุมโกสุม  
ณิชรัตน  เรือนนาค 
บุญเชิด  สหเจริญชัย
จิตสุภา  ซอดุ  
สุภาพร  วัฒนะวิทยานุกูล 
ปรียาภรณ  โพธิพฤกษ 
ศุภชัย  โสภาพันธ 
มยุรี  จันทรอินตา 
จินตนา  เรนทอน 

โปรแกรมการเพ่ิมความรูในการปองกันตนเองจากความเส่ียงการสัมผัส 23 
สารปราบศัตรูพืชในเกษตรกรชาวกัมพูชา ในสวนผลไมจังหวัดระยอง 

อนามัย เทศกะทึก  
ชิงชัย เมธพฒัน 
ภาณุวัฒน เชิดเกียรติกูล 
ศักด์ิสิทธิ์ กุลวงษ 



สารบัญ 
 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย             หนา 
 

การออกแบบและสรางเครือ่งผลติสับปะรดผง       36 
 สมนึก  วันละ  

พรต  ใจฉลาด 
พงษเดช  เรียนละหงส 
นพดล  คําเขียว 
ธนิด  ภัคธนาเดชานนท 

 
การพัฒนาเคร่ืองเจาะเพลทบล็อคพิมพ        49 
 สุวัจน  หอธิวงศ  

ศุภกร  จริงแลว  

วิบูลย  เช่ียวพานิช  

ศักดา  สิมเสมอ  
วาที่ ร.ต.จีรวัฒน  ยืนม่ัน  

 
สิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาว ที่ทํางานในพ้ืนที่จังหวัดศูนยรวมเศรษฐกิจ    61 
และจังหวัดใกลเคียงชายแดนเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน :  
กรณีศึกษาแรงงานตางดาวในจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย 
 ผูชวยศาสตราจารยนฤชิต  แสนปากดี 

อาจารยปารมี  ลางคุลานนท 

 
ทหารไทยกับการเมืองไทย         75 
 ดร.อุราชนก  คงกล่ํา 

 
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)     84 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ กรณีเมืองพัทยา  
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 นิธิโรจน  กองแกว 

 
 



สารบัญ 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย    หนา 

การพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมีผลตอความพึงพอใจ 92 
ในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรี 
 พัชราพร  เพ็ชรนิล 

ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาทองถิ่นตามยุทธศาสตร  101 
ในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

ศรีเพชร  สรอยชื่อ 
อาภาพร  ยกโต 

 ปฏิญญา  ธรรมเมือง 
 พัชรีภรณ  หรพรอมและคณะฯ 

วัฒนธรรมองคการที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาลใน  109 
จังหวัดชัยนาท 
 วิเชียร  พรามนุช 

การศึกษาโลจิสติกสเชิงทองเที่ยวในพ้ืนที่ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ  120 
จังหวัดกาญจนบุรี 
 ชนันทธิพัฒน  พรหมสนธ์ิ 

ปณณวุฒิ  ปนสวาสดิ์ 
พฤกษา  ปนสวาสดิ์ 
เยาวลักษณ  เกิดปน 

แนวทางการพัฒนากลุมประมงอินทรียพื้นบานในการยกระดับผลผลิตอินทรีย  135 
สูการสรางเครือขายการคาเชิงพาณิชยในรูปแบบพาณิชยอิเล็คทรอนิคส 

ชัยวิทย  ถิระวณัฐพงศ  
ศักด์ิดา  อางวัฒนกิจ  
ณรงค  อนุพันธ 



สารบัญ 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย    หนา 

การศึกษาความสามารถในการแขงขันเพ่ือการสงออกของ 142 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 

ชินพันธ  โรจนไพบูลย 
 ปริศนา  เขียวอุไร  
 ลัดดาวัลย  เรือนทัศนีย 
 เกศริน  อินเพลา 
 ปฏิญญา  ธรรมเมืองและคณะฯ 

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน 150 
  จักรินทร  สันติรัตนภักด ี
  กิติพงษ  จันทรถาวร 
  ชุติญาภัค  วาฤทธ์ิ 

การศึกษาหวงโซคุณคาประมงพ้ืนบานจันทบุรีและตราด เชื่อมโยงการสรางเครือขาย  156 
ตลาดเชิงพาณิชย เพ่ือการแขงขันบนพ้ืนฐานการพ่ึงพาตนเอง 

ณรงค  อนุพันธ  
ยุทธนา  พรรคอนันต 

การนําสารสนเทศทางตนทุนไปใชในการตัดสินใจของผูบริหาร 168 
โรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการ 

ดร.ธีรวัฒน  ธวัลรัตนโภคิน 

พฤติกรรมการซื้ออาหารบํารุงสมองของผูบริโภคอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย  178 
ธนกฤต  วงศมหาเศรษฐ 

ศึกษาหวงโซอุปทานและพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือ ชุมชนจรเขเผือก 187 
อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
 ปณณวุฒิ  ปนสวาสดิ์ 

ชนันทธิพัฒน  พรหมสนธ์ิ 
พฤกษา  ปนสวาสดิ์ 
เยาวลักษณ  เกิดปน 



สารบัญ 
 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย             หนา 
 

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ผลไดของการผลิต และดัชนีการคาขายในครัวเรือน   194 
เกษตรขาวอินทรีย ท่ีไดรับการรับรอง 
 ปยะวิทย  ทิพรส 

 

การศึกษาหวงโซอุปทานผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ กรณีศึกษา     204 
ผูผลิตกางปลาทอดกรอบ บานดอนกลางอําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 พฤกษา  ปนสวาสดิ์ 

ชนันทธิพัฒน  พรหมสนธ์ิ 
ปณณวุฒิ   ปนสวาสด 
เยาวลักษณ  เกิดปน 
อภิชญนันท  กิตติพิทยาพงษ  

 
พฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานส่ือสังคมออนไลน    210 
กับการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานนอกบาน 
ของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง 
 เมธัส  ชูเวช    

ผูชวยศาสตราจารย ดร. กฤษฎา  ตันเปาว    
ธวัชชัย  แสนชมภู    
อภิชญา  เศวตวิจิตร   
นิภรดา  ยาวิราช พงศกรพิทยา   
ภควัตร  ใจสิน    
นงลักษณ  สุวรรณวิชิตกุล   
อาภาพร  ยกโต    
มนสิกานต  อมรรัตนโกมล    
ปานประดับ  อมรรัตนโกมล   

 
 
 
 
 



สารบัญ 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย    หนา 

การศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตร กรณีศึกษา การปลูกพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนท่ี  230 
บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

เยาวลักษณ  เกิดปน 
ชนันทธิพัฒน  พรหมสนธ์ิ 
ปณณวุฒิ   ปนสวาสดิ์ 
พฤกษา  ปนสวาสดิ์ 
อภิชญนันท  กิตติพิทยาพงษ 

การพัฒนาศักยภาพภูมิปญญาประมงอินทรียพื้นบานตอยอดในเชิงพาณิชย  238 
สูการเช่ือมโยงกับการทองเท่ียวโดยชุมชนจากการพ่ึงพาตนเอง 
ในการผลิตอาหารทะเลที่มีคุณภาพปลอดภัยเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม 
นําไปสูการแขงขันเพ่ือเตรียมความพรอมการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ศักด์ิดา  อางวัฒนกิจ
 ณรงค  อนุพันธ   
 ชัยวิทย  ถิระวณัฐพงศ  

การพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม เพ่ือรองรับการเขา 246 
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ดร.ญาดา  โคระทัต 

ความพึงพอใจในการซ้ือเครื่องประดับเงินของนักทองเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม  257 
 ดร.ญาดา  โคระทัต

แนวทางการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน 265 
ในจังหวัดปทุมธานี 
 ดร.วรียนันทน  สิริกรกาญจนา 

ปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน  278 
โรงเรียนอนุบาลวัชรพล 
 ดร.วรียนันทน  สิริกรกาญจนา 



สารบัญ 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย    หนา 

การศึกษาไทยในเอเชีย วิสัยทัศน แนวทางการจัดการเรียนรู 285 
และแนวโนมการเปลี่ยนแปลในอนาคต 
 นันทนธร  บรรจงปรุ 

การศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู 295 
“สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ” โรงเรียนกุหลาบวิทยา  
ประจําปการศึกษา 2561 

บาทหลวง เปาโล ศวง วิจิตรวงศ 
ปทิตตา  ปยสกุลเสวี 

การสรางความรูผานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนบนฐานกระบวนทัศน 302 
สรางสรรคสังคม 

มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตรที่มีตอการรูสิ่งแวดลอม  314 
และคุณลักษณะ ใฝรูใฝเรียนในวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (ชีววิทยา) 
สําหรับนักเรียนระดับ ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนอักษรศาสตร  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
 วัฒนโชติ  เพ็งพริ้ง  

สุรางค  วีรประเสริฐสุข  
สุนทร  ภูรีปรีชาเลิศ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  324 
เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตรดวยการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบซิปปา  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงฟาบดราษฎรบํารุง)
 ศศิเนตร  กาละวัง 



สารบัญ 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย    หนา 

ผลการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวิทยาศาสตรสาระท่ี 2 334  
วิทยาศาสตรกายภาพที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน อักษรศาสตร  
โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ 
 สุนทร  ภูรีปรีชาเลิศ  

สุรางค  วีรประเสริฐสุข  

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดบูรณาการสะเต็มศึกษาเร่ือง 342 
ของแข็ง ของเหลว แกส ดวยการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน 
เพ่ือพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการสรางแบบจําลอง 
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
 สุนทร  ภูรีปรีชาเลิศ  

พงศธร  นันทธเนศ 

ยาอายุวัฒนะปองกันความบกพรองในการเรียนรูและความจําและการตายของเซลลประสาท

ในสมองสวนฮิปโปแคมปสภายหลังภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงเรื้อรังในหนู

ศรายุทธ ผาสุก 

น.สพ.พิชิต อึ่งทอง 

352

การพัฒนากระบวนการตอกเสาเข็ม Bearing Unit โดยไมตองตัดหัวเข็ม
ณัฐกฤษ นอยกอน

362

การแกไขปรับปรุงประปาหมูบานระบบผิวดินขนาดใหญตําบลเสาเดียว 

อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย
ณัฐกฤษ นอยกอน

370

ความรูเจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบาของผูเขารวมโครงการ

สาธารณสุข WTU รวมพลังสรางสรรคพัฒนาชุมชน

388

มยุรินทร เหลารุจิสวัสดิ์ 

โกวิท สุวรรณหงษ 

ทัดดาว พาหาทรัพยอนันต



สารบัญ 
 

ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้วิจัย             หน้า 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว    406 
ในจังหวัดล าปาง 
 วีระพันธ์  แก้วรัตน์ 

กาญจนา  ศรีชัยตัน 

สวรัย  นัยนานนท์ 
จักรกฤษณ์  ตันติพงศ์ 
จุมพล  ไชยวงศ์ 

 

ทีส โมเดล การบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ      414 
 ดร.กาญจนา  ภาสุรพันธ์ 
 

การบริหารสถานศึกษาสู่การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0     418 
 ดร.จุรีย์ สร้อยเพชร 
 

The Rhetorical Vision of Climate Change : An Application     426 
of the Structural Concepts of Symbolic Convergence Theory  

Sean Henry San Buenaventura 
 

รูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยเนชั่น     434 
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา :  
บ้านทุ่งผึ้ง อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
 อาจารย์ธวัชชัย  แสนชมภ ู

อาจารย์เมธัส  ชูเวช 
 

แนวทางการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับจัดการศึกษา   443 
ระดับอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 
 ธวัชชัย  แสนชมภู 

เมธัส  ชูเวช 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานในบริษัทธุรกิจสื่อแห่งหน่ึง 457 
 อาจารย์อัศนีย์  ณ น่าน 

ดร.ฑัตษภร  ศรีสุข 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี  กล่อมธงเจริญ  



สารบัญ 
 

ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้วิจัย             หน้า 
 
การพัฒนาผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาคกลางตอนล่าง  467 
 วีรพล  จินดามณี  

สุพจน์  อินหว่าง  
 



การปลูกฟนโดยตั้งใจ 

INTENTIONAL REPLANTATION 

ผูวิจัย  วิลาวัลย  เลาวกุล 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น 
ภูมิศักดิ์  เลาวกุล 
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

บทคัดยอ 
การปลูกฟนโดยตั้งใจเปนทางเลือกสุดทายในการเก็บฟนไวในชองปาก เม่ือการรักษาคลองรากฟนโดยวิธี

ปกติประสบความลมเหลว ไมสามารถร้ือและใหการรักษาคลองรากฟนซํ้าได รวมท้ังไมสามารถทําการรักษาโดยการ
ทําศัลยกรรมเอ็นโดดอนตในตําแหนงซ่ีฟนนั้น ๆ อยางไรก็ตามการปลูกฟนโดยตั้งใจนั้นไมสามารถทําไดในทุกกรณี 
จําเปนตองมีการเลือกผูปวยที่เหมาะสม การรักษาดังกลาวมีผลสําเร็จของการรักษาที่ดี หากใหการรักษาอยาง
ถูกตอง มีคาใชจายต่ํา ความลมเหลวที่พบ ไดแก ฟนแตกระหวางการถอนฟน มีการสูญสลายของรากฟนรวมกับการ
อักเสบรอบรากฟน และเกิดฟนยึดติด บทความปริทัศนฉบับนี้ไดรวบรวม ขอบงชี้และขอหามในการปลูกฟนโดย
ตั้งใจ ขั้นตอนการรักษา อัตรารอด และความลมเหลวที่เกิดขึ้น 

คําสําคัญ : การปลูกฟนโดยตั้งใจ, การรักษาคลองรากฟน, การปลูกถายฟน,  

Abstract 
Intentional replantation is the treatment of choice when conventional root canal 

treatment is failed, or non-surgical and surgical endodontic retreatment are not indicated. 
Although its success rate is very high and its cost is inexpensive, case selection and proper 
treatment are mandatory. Crown fracture during tooth extraction, root resorption and 
ankylosis are common failures of the treatment. This article reviews indications, 
contraindications, treatment protocols, survival rate and failure of the intentional replantation. 

Keywords : Intentional replantation, root canal treatment, tooth transplantation 

บทนํา 
การปลูกฟนโดยต้ังใจ คือ การตั้งใจถอนฟนออกมาจากกระดูกเบาฟน เพื่อจัดการคลองรากฟนสวนปลาย

รากที่มีปญหา แลวนําฟนซี่นั้นใสกลับคืนในกระดูกเบาฟนเดิม (Grossman, 1966) โดยปกติเมื่อการรักษาคลองราก
ฟนครั้งแรกประสบความลมเหลว ทันตแพทยจะแกปญหาดวยการรักษาคลองรากฟนซ้ํา (retreatment) หรือ
ศัลยกรรมเอ็นโดดอนต (endodontic surgery) แตในบางกรณีไมสามารถแกไขดวยสองวิธีนี้ การปลูกฟนโดยตั้งใจ
จึงถูกใชเปนทางเลือกสุดทายในการเก็บฟนไวในปากแทนการถอนฟน (Dryden & Arens, 1994; Weine, 1980) 
อยางไรก็ตามผลสําเร็จของการรักษาขึ้นอยูกับการเลือกผูปวย และวิธีการรักษาที่เหมาะสม 
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สวนเน้ือหา 
ขอบงชี้ในการปลูกฟนโดยตั้งใจมีหลายกรณี ไดแก ฟนท่ีรักษาคลองรากฟนโดยวิธีปกติแลวลมเหลว 

ไมสามารถทําการรักษาคลองรากฟนซ้ํา เนื่องจากมีกายวิภาคของคลองรากฟนท่ีซับซอน (Jang et al., 2016)         
มีการขยายคลองรากฟนผิดทาง เกิดขั้น (ledge) ท่ีไมสามารถกลับสูคลองรากเดิมได มีการอุดตันภายในคลองรากฟน 
ซึ่งเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน มีนิ่วในฟน (pulp stone) มีเครื่องมือหักคาอยู (Grossman, 1966) หรือในฟน      
ที่รักษาคลองรากฟนโดยวิธีปกติแลวลมเหลว ไมสามารถแกไขไดดวยการทําศัลยกรรมเอ็นโดดอนต เนื่องจาก
ตําแหนงของรากฟนอยูใกลกับโครงสรางทางกายวิภาคที่สําคัญ เชน ฟนกรามบนท่ีอยูใกลโพรงอากาศขากรรไกรบน 
(maxillary sinus) ฟนกรามนอยลางที่อยูใกลรูขางคาง (mental foramen) หรือฟนกรามลางท่ีอยูใกลคลอง
ขากรรไกรลาง (mandibular canal) (Guy & Goerig, 1984) ซ่ึงการทําศัลยกรรมมีความเสี่ยงในการเกิดอันตราย
ตอหลอดเลือดและเสนประสาทได นอกจากนี้ตําแหนงฟนที่ในบริเวณที่มีกระดูกลอมรอบรากฟนหนา เชน ฟนกราม
ลางซี่ที่ 2 (mandibular second molar) (Guy & Goerig, 1984; Kany, 2002) ทําใหยากตอการเขาทําศัลยกรรม
ในบริเวณปลายรากเชนกัน เนื่องจากแนวฟนอยูทางดานใกลลิ้น ทําใหมีกระดูกดานขางแกมที่หนากวา และยังเปน
ตําแหนงของสันเฉียงขากรรไกรลาง (external oblique ridge) (Kratchman, 1997) ฟนที่รักษาคลองรากโดยวิธี
ปกติแลวลมเหลว แกไขดวยการทําศัลยกรรมแลว แตไมประสบความสําเร็จ ผูปวยยังคงมีอาการปวดอยู มีทางเดิน
ของหนอง มีการบวม หรือไมเกิดการหายของรอยโรค ฟนที่เกิดรอยทะลุ (perforation) ในตําแหนงที่ไมสามารถ
แกไขไดดวยวิธีการทําศัลยกรรมหรืออุดซอมแซม เชน ฟนกรามนอยบน (maxillary premolar) ท่ีเกิดรอยทะลุ
บริเวณดานใกลแกมของรากฟนดานเพดาน (buccal surface of the palatal root) ในขณะเตรียมชองสําหรับ
เดือยฟน การทําศัลยกรรมเพื่อซอมแซมรอยทะลุนั้น ตองกรอเปดกระดูกดานใกลแกม และตัดรากฟนใกลแกมออก 
เพื่อใหมีชองในการเขาซอมแซมรอยทะลุได ซ่ึงอาจทําใหอัตราสวนของตัวฟนตอรากฟน (crown-root ratio) 
นอยลง (Kratchman, 1997) ฟนที่มีสิ่งแปลกปลอมอยูเลยออกไปนอกรูเปดปลายรากฟน (apical foramen) และ
ทําใหเกิดการระคายเคือง เชน มีชิ้นสวนของกัตตาเปอรชาที่เกินออกจากสวนที่อุดอยูในคลองรากฟน (Guy & Goerig, 
1984) ผูปวยที่มีชองวางระหวางดานบดเค้ียว (interocclusal space) ไมเพียงพอในการรักษาคลองรากฟนโดยวิธี
ปกติ เชน ผูปวยที่มีปญหาในการเคล่ือนที่ของขอตอขากรรไกร และกลามเนื้อที่เกี่ยวของ (Dryden, 1989) ผูปวยท่ี
ไมสามารถฝงรากฟนเทียม หรือผูปวยที่ไมสามารถรองรับคาใชจายในการถอนฟนและทํารากฟนเทียม (Grzanich 
et al., 2017) รวมท้ังในฟนน้ํานมที่ตองใชในการเก็บรักษาชองวางสําหรับฟนแทในอนาคต (Kratchman, 1997)  

ขอหามของการปลูกฟนโดยต้ังใจ ทันตแพทยมักจะไมพิจารณาใหการรักษาทําในกรณีผูปวยที่มีโรค
ประจําตัวเก่ียวกับภาวะเลือดไหลผิดปกติ (bleeding disorder) หรือมีปญหาเกี่ยวกับการหายของบาดแผล            
(Guy & Goerig, 1984) ฟนที่เปนโรคปริทันตรวมกับการสูญสลายของกระดูกรุนแรง มีฟนโยกหรือมีการทําลาย
กระดูกบริเวณงามรากฟน(Raghoebar & Vissink, 1999) ฟนที่สูญเสียเนื้อฟนไปมากจนไมสามารถบูรณะได ฟน
รากโคงหรือรากกาง มีกระดูกระหวางรากฟนมาก ทําใหการถอนฟนและใสฟนกลับคืนสูตําแหนงเดิมทําไดยาก หรือ
อาจเกิดรากหักในขณะถอน ทําใหสัดสวนของตัวฟนตอรากฟน (crown-root ratio) ไมเหมาะสม (Nosonowitz & 
Stanley, 1984; Lindeberg et al., 1986; Bender & Rossman, 1993) รวมถึงฟนที่มีรอยแตกตามแนวด่ิงของ
รากฟน (vertical root fracture) (Peer, 2004) 

วิธีการปลูกฟนโดยตั้งใจ อาศัยการทํางานรวมกันระหวางทันตแพทย 2 คน คนหนึ่งถอนฟนและเตรียมเบาฟน 
อีกคนหนึ่งทํางานเอ็นโดดอนติกสและปลูกฟนคืนสูเบาฟน  โดยแนะนําใหใชถุงมือแบบปลอดเชื้อทั้งสองคน 
(Rouhani et al., 2011; Grzanich et al., 2017) ข้ันตอนการปลูกฟนโดยตั้งใจแสดงในภาพที่ 1 โดยขั้นตอนแรก
ควรทําใหบริเวณที่ทําการรักษาปราศจากเชื้อ โดยกําจัดคราบจุลินทรียและหินน้ําลายออก บางการศึกษาแนะนําให
ใชน้ํายาคลอเฮกซิดีนที่ความเขมขนรอยละ 0.12-2 รวมดวย (Becker, 2018) สําหรับการใหยาปฏิชีวนะกอนการ
รักษาเพื่อลดโอกาสปนเปอนแบคทีเรียทั้งในสวนของฟนและกระดูกเบาฟนที่อาจทําใหเกิดการติดเชื้อบริเวณผิวรากฟน 
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ยังคงเปนที่ถกเถียงกันอยู สวนใหญพิจารณาใหเฉพาะผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจ (infective 
endocarditis) โดยพิจารณาตามแนวทางการใหยาปฏิชีวนะของสมาคมโรคหัวใจแหงประเทศสหรัฐอเมริกา 
(American Heart Association: AHA) กอนการทําหัตถการ 1 ชั่วโมง (Niemczyk, 2001) จากนั้นฉีดยาชา
เฉพาะท่ี ซึ่งควรหลีกเล่ียงการฉีดเขาชองเนื้อเยื่อปริทันต (intraligamental injection) เนื่องจากทําใหเนื้อเยื่อ       
ปริทันตของฟนไดรับอันตราย (Kim, 1986) การถอนฟนตองทําดวยความระมัดระวังอยางมาก ไมแนะนําใหใช
เคร่ืองงัด (elevator) เพราะปลายของเคร่ืองมืออาจทําอันตรายตอชั้นเคลือบฟนและเนื้อเยื่อปริทันต การใชคีมถอน
ฟนใหตําแหนงคีมจับอยูเหนือรอยตอระหวางเคลือบฟนและเคลือบรากฟน ใชแถบยาง (rubber band) รัดตรง
บริเวณดามของคีมถอนฟนเพ่ือใหจับฟนไดแนนพอเหมาะ ไมไถลลงไปบริเวณชั้นผิวรากฟน และปองกันการออกแรง
บีบฟนที่มากเกินไปในขณะท่ีถอนฟน อาจทําใหเกิดการแตกหักของตัวฟนได (Kratchman, 1997) โยกฟนในแนว
ใกลแกม-ใกลลิ้นอยางชา ๆ ใหเกิดการขยายของกระดูกเบาฟนกอน เพ่ือปองกันการแตกหักของรากฟน หลังจาก
ถอนฟนเสร็จเรียบรอยแลว ใหจับบริเวณตัวฟนดวยผากอซชุบน้ําเกลือ โดยใชนิ้วมือหรือใชคีมจับ หลีกเลี่ยงการจับ
บริเวณรากฟน จากนั้นจุมฟนในสารละลายที่มีความสามารถในการรักษาความมีชีวิตของเนื้อเยื่อปริทันต และนํา
ขึ้นมาตรวจดูรอยราว หรือความผิดปกติที่รากฟน เชน รอยทะลุตาง ๆ โดยอาจใชไฟเบอรออปติก (fiber optic) 
รวมกับการใชแวนขยายหรือใชกลองจุลทรรศน (microscope)(Marrow & Rubinstein, 2002) ทําการตัดปลาย
รากฟนนอกชองปากดวยหัวกรอเร็วหรืออัลตราโซนิกส และอุดยอนปลายรากดวยไบโอเดนทีน (Biodentine) เอ็มที
เอ (MTA) หรือซุปเปอรอีบีเอ (Super EBA) ภายใตกลองจุลทรรศน โดยใหมีความยาวของวัสดุอุดปลายรากอยาง
นอย 3 มิลลิเมตร(Becker, 2018) ซ่ึงควรทําอยางรวดเร็ว เพื่อไมใหฟนอยูภายนอกชองปากในสภาวะที่แหงนานเกิน 
5–10 นาที (Kinirons et al., 2000] ในขณะที่ทําการเตรียมฟนนอกชองปาก ควรจุมฟนในสารละลายที่สามารถ
รักษาความมีชีวิตของเนื้อเยื่อปริทันตไดดี เชน น้ําเกลือ หรือสารละลายแฮงคบาลานซซอลต (Hank’s balance 
salt: HBSS) อยางสม่ําเสมอ หรือใหผูชวยคอยฉีดน้ําเกลือ หรือสารละลายแฮงคบาลานซซอลตตลอดเวลา โดย
ระยะเวลาท่ีดีที่สุดภายหลังจากถอนฟนและฟนอยูนอกชองปาก ไมควรนานเกิน 10–15 นาที (Grzanich et al., 2017)  

การเตรียมเบาฟนทําไดโดยการลางลิ่มเลือด (blood clot) ท่ีอยูในกระดูกเบาฟนดวยน้ําเกลือ ดูดดวย
เคร่ืองดูดในระดับเบา หากมีเนื้อเยื่อแกรนูเลชัน (granulation tissue) ใหขูดที่บริเวณกนเบาฟนเทานั้น ไมแนะนํา
ใหขูดผนังเบาฟน เพราะจะเปนการทําลายเนื้อเยื่อปริทันตที่มีชีวิตออกไป อาจนําไปสูการสูญสลายของรากฟน 
(root resorption ได (Guy & Goerig, 1984) หลังจากเตรียมฟนและเบาฟนเรียบรอยแลว ใหปลูกฟนกลับเขา       
สูเบาฟนในตําแหนงเดิมทันที ใชมือบีบกระดูกดานใกลแกมและใกลลิ้นเขาหากัน และกดใหรากฟนแนบกับผนังเบาฟน 
(Grossman, 1966; Becker, 2018) ใหผูปวยกัดผาโปรง (gauze) หรือแทงไมไวสักครู แลวตรวจสอบดูแนวการ
ปลูกฟนกลับวาอยูในตําแหนงเดิมหรือไม ตรวจสอบการกัดสบ และถายภาพรังสีเพื่อตรวจสอบดูตําแหนงอีกครั้ง 
ถาฟนสามารถยึดอยูไดอยางมั่นคงก็ไมมีความจําเปนตองยึดกับฟนขางเคียง แตถาฟนโยกมากควรทําการยึดฟนที่
สามารถทําใหเกิดการโยกในระดับสรีรวิทยา (physiological mobility) ได เชน เปอริโอแพค (perio-pack) หรือ 
สิ่งใชเย็บโมโนฟลาเมนต (monofilament suture) แทนการใชเฝอกยึดฟน และไมควรยึดฟนนานเกิน 7–10 วัน 
เพื่อปองกันการเกิดฟนยึดติด สําหรับการดูแลภายหลังการรักษา แนะนําใหผูปวยหลีกเล่ียงการใชงานในฟนที่ทําการ
รักษา รับประทานอาหารออน ทําความสะอาดบริเวณที่ปลูกฟนเบาๆ บวนดวยน้ําเกลืออุน บางการศึกษาแนะนําให
ใชน้ํายาบวนปากคลอเฮกซิดีนความเขมขนรอยละ 0.12 นาน 2 อาทิตย (Jang et al., 2016) รับประทานยาแกปวด 
นัดผูปวยกลับมาเอาที่ยึดฟนออก 7–10 วันในกรณีที่ใชที่ยึดฟน และติดตามผลการรักษา 2 6 และ 12 เดือน และ
ทุก ๆ ปภายหลังการรักษา(Marrow & Rubinstein, 2002) 
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การวัดผลสําเร็จของการรักษา สวนใหญใชอัตรารอด (survival rate) ของฟน โดยอาศัยการตรวจ        
ทางคลินิกและภาพรังสี เกณฑชี้วัดอัตรารอด ไดแก ฟนท่ีสามารถอยูในชองปากไดโดยที่ผูปวยไมมีอาการใด ๆ มีรอย
โรครอบรากฟนขนาดเทาเดิมหรือลดลง มีการโยกในระดับปกติ มีการสูญสลายของรากฟนอยูในขอบเขตจํากัด 
(Jang et al., 2016) ท้ังนี้มีรายงานถึงอัตรารอดของฟนตั้งแตรอยละ 81-94 ซ่ึงอัตรารอดดังกลาวขึ้นกับปจจัยหลาย
ประการ เชน ระยะเวลาในการติดตามผลหลังการปลูกฟน ขั้นตอนและวิธีการปลูกฟน เกณฑ ในการวัดผล
ความสําเร็จที่แตกตางกัน โดย Torabinajad และคณะ ในป 2015 รายงานอัตรารอดของการปลูกฟนโดยตั้งใจที่
รอยละ 88 เม่ือติดตามผลอยางนอย 2 ป (Torabinajad et al., 2015) และรอยละ 73-93 เม่ือติดตามผลระยะยาว 
11-12 ป (Jang et al., 2016; Cho et al., 2016)  

ความสําเร็จในการปลูกฟนโดยต้ังใจข้ึนอยูกับความสามารถในการเก็บความมีชีวิตของเนื้อเยื่อปริทันต 
(periodontium) ไว Van Hassel และคณะ ในป 1980 ไดทําการปลูกฟนหนาบนซี่ขาง (maxillary lateral 
incisor) ของลิงจํานวน 48 ซ่ี โดยครึ่งหนึ่งกําจัดเนื้อเยื่อปริทันตออก และอีกครึ่งหนึ่งทิ้งไวตามปกติ หลังจากนั้น
ติดตามผล 16-39 เดือน พบวากลุมที่มีการกําจัดเนื้อเยื่อปริทันตมีการสูญสลายของรากฟนเกิดขึ้นมากกวากลุมที่มี
เนื้อเย่ือปริทันตปกติ (Van Hassel et al., 1980) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Andreasen ในป 1981           
ที่สนับสนุนวาการมีชีวิตของเนื้อเยื่อปริทันตหลังปลูกฟนจะทําใหเกิดการสูญสลายของรากฟนนอยกวา โดยไดทํา
การปลูกฟนหนาบนซี่กลาง (maxillary center incisor) ของลิงท่ีถูกทําใหเนื้อเยื่อปริทันตตายใน 2 ลักษณะคือ 
เก็บไวในสภาวะแหง และโดยการขูดทําลายผิวรากฟนเปนบริเวณตาง ๆ กันตั้งแต 1 ถึง 16 ตารางมิลลิเมตร 
จากนั้นติดตามการสูญสลายของรากฟน ทั้งการสูญสลายจากผิวรากฟน (surface resorption) การสูญสลายของ
รากฟนรวมกับการอักเสบ (inflammatory resorption) และการสูญสลายของรากฟนแทนที่ (replacement 
resorption) เปรียบเทียบกันที่ระยะเวลา 2 4 และ 8 สัปดาหภายหลังการปลูกฟน พบวาการสูญสลายของรากฟน
แทนที่มีคาเฉลี่ยลดลงเมื่อเวลาผานไปนานข้ึน และเม่ือพื้นที่การทําลายของเนื้อเยื่อปริทันตมีบริเวณเล็กนอย          
จะมีการหายไดดีกวาในกลุมที่มีการทําลายขนาดใหญขึ้น สวนการสูญสลายของรากฟนรวมกับการอักเสบ และ         
การสูญสลายจากผิวรากฟนจะพบไดมากในกลุมที่มีการทําลายของ เนื้อเยื่อปริทันตมากกวากลุมควบคุม 
(Andreasen, 1981) นอกจากนี้การมีสุขภาพของอวัยวะปริทันตและกระดูกรองรับที่ดี จะทําใหการปลูกฟนโดย
ตั้งใจประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากการมีเลือดมาหลอเลี้ยงมากขึ้น รวมทั้งยังเปนเฝอกยึดฟนตามธรรมชาติใหกับฟนที่
ปลูกกลับดวย(Guy & Goerig, 1984) 

Jang และคณะ ในป 2016 พบวาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการรักษา ไดแก ระยะเวลาท่ีฟนอยูนอก
เบาฟน และวัสดุอุดปลายรากฟน โดยพบวาระยะเวลานานกวา 15 นาที และการเลือกใชเอ็มทีเอเปนวัสดุอุดปลาย
ราก ใหผลสําเร็จในการรักษาต่ําลง ในขณะท่ีปจจัยดานอายุ เพศ การมีรองลึกปริทันตมากกวา 6 มิลลิเมตร การมี
ตุมหนองปลายราก คุณภาพของวัสดุอุดภายในคลองราก การมีเดือยฟน การยึดฟนโดยใชเฝอกยึดฟน การสูญสลาย
ของรากฟนและการยึดติดของฟนภายหลังการรักษา ไมมีผลตอความสําเร็จของการรักษา (Jang et al., 2016) 
ปจจัยเรื่องเพศของผูปวย ตําแหนงของฟนบนขากรรไกร และความยากงายในการถอนฟน (Deeb et al., 1965; 
Emmertsen, 1966) รวมถึงการมีรอยโรคกอนปลูกฟนโดยตั้งใจ พบวาไมมีความสัมพันธกับอัตราความความสําเร็จ
เชนกัน (Emmertsen, 1966) Cho และคณะ ในป 2017 พบวาอัตราความสําเร็จในการปลูกฟนโดยตั้งใจในฟนที่มี
รองลึกปริทันตมากกวา 6 มิลลิเมตร 1 ตําแหนงสูงกวาฟนที่มีรองลึกปริทันตมากกวา 6 มิลลิเมตรมากกวา 1 
ตําแหนงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Cho et al., 2017) 
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ความลมเหลวของการปลูกฟนโดยตั้งใจ พบไดตั้งแตการแตกหักของตัวฟนและรากฟนในข้ันตอนการถอนฟน 
ภายหลังการติดตามผลการรักษา ผูปวยยังคงมีอาการปวดเร้ือรัง รอยโรครอบรากเดิมมีขนาดเพิ่มข้ึน รวมถึงการเกิด
การสูญสลายของรากฟนรวมกับการอักเสบ และการสูญสลายของรากฟนแทนท่ีขั้นรุนแรง อันเปนสาเหตุใหฟนซี่นั้น
ถูกถอนในที่สุด แตการสูญสลายของรากฟนแทนท่ีเพียงบางตําแหนง ไมจัดเปนความลมเหลวของการปลูกฟน        
โดยตั้งใจ (Kratchman, 1997)  

การสูญสลายของรากฟนสามารถพบไดหลายแบบ อาจเกิดการสูญสลายของรากฟนแบบละลายจาก         
ผิวรากฟน ซ่ึงเปนการตอบสนองตอภยันตรายของเนื้อเยื่อปริทันต และผิวรากฟนที่มีขนาดจํากัด การสูญสลายของ
รากฟนแบบนี้สามารถเกิดขึ้นไดโดยไมตองมีการอักเสบของเนื้อเยื่อมาเกี่ยวของ ไมพบความผิดปกติทางภาพรังสี 
และพบในฟนปกติถึงรอยละ 90 (Henry & Weinmann, 1951) สามารถหยุดการสูญสลายไดเองโดยธรรมชาติ           
ไมจําเปนตองทําการรักษาใด ๆ แตในกรณีที่มีภยันตรายเกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อปริทันต มีการทําลายผิวของรากฟนและ
เกิดการเผยผ่ึงของทอเนื้อฟน (dentinal tubule) ที่เปดตอเนื่องไปกับเนื้อเยื่อในที่ตายแลว อาจทําใหเกิดการสูญ
สลายของรากฟนรวมกับการอักเสบ การศึกษาของ Emmertsen และ Andreasen ศึกษาจากฟนกรามหลังที่ปลูก
ฟนโดยต้ังใจจํานวน 100 ราย หลังจากติดตามผลการรักษา 13 ป โดยการตรวจทางคลินิกและภาพรังสี พบวารอย
ละ 34 ไมเกิดการสูญสลายของรากฟน มีฟน 6 ซี่ ถูกถอนหลังรักษา 6 เดือนถึง 10 ป ซึ่ง 5 ซี่ จาก 6 ซี่มีการสูญ
สลายของรากฟนรวมกับการอักเสบ เชื่อวาเกิดจากเนื้อเยื่อในฟนท่ีหลงเหลืออยูในคลองรากฟน (Emmertsen & 
Andreasen, 1966)  Torabinajad และคณะ ในป 2015 รายงานวาพบการสูญสลายของรากไดรอยละ 11 หลัง
ติดตามผลอยางนอย 2 ป โดยพบมากในชวง 1 ปแรกภายหลังการรักษา (Torabinajad et al., 2015) นอกจากนี้
ยังสามารถพบการสูญสลายแทนที่ (Messkoub, 1991; Peer, 2004) ซ่ึงเกิดจากการที่เนื้อเยื่อปริทันตชั้นในสุด 
(innermost layer of the periodontal membrane) ถูกทําลายอยางมาก รวมกับมีการทําลายเคลือบฟนอยาง
รุนแรง ทําใหการหายของบาดแผลเกิดจากเซลลของกระดูกเบาฟนที่อยูขางเคียง แทนท่ีจะเปนเซลลของเนื้อเยื่อปริ
ทันต เกิดการยึดติดของรากฟนกับกระดูกเบาฟน (ankylosis) ภาพรังสีรอบปลายรากฟนของฟนท่ียึดติดจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเริ่มจากการจางหายไปของแถบเงาโปรงรังสีของชองเอ็นยึดติดปริทันต ตอจากนั้นจึงคอย ๆ มีการ
แทนที่เนื้อรากฟนดวยกระดูก โดยทั่วไปจะสามารถใหการวินิจฉัยฟนที่เกิดการยึดติดไดในเวลา 4–6 สัปดาห
ภายหลังจากปลูกฟนกลับ ซ่ึงจากการศึกษาของ Andersson และคณะ ในป 1984 พบวาหากมีการยึดติดมากกวา
รอยละ 20 ของรากฟน จะทําใหการโยกของฟนหายไป และมีเสียงเคาะที่ฟนคลายโลหะ (metallic sound) 
(Andersson et al., 1984)  

การสูญสลายของรากฟนในการปลูกฟนโดยต้ังใจ มีความสัมพันธกับชวงระยะเวลาที่ฟนอยูนอกกระดูก      
เบาฟนนาน หรือเนื้อเยื่อปริทันตและกระดูกเบาฟนถูกทําลายขณะถอนฟน โดยการศึกษาของ Andreasen ในป 
1980 พบวาหลังจากถอนฟนหนาบนและลางของลิงออกนอกชองปากนาน 0 ถึง 18 นาที ในสภาวะที่แหง แลวปลูก
ฟนกลับเขาที่เดิม พบวาที่ 1, 2, 4, และ 8 สัปดาห กลุมที่อยูนอกชองปากนาน 18 นาทีจะพบการสูญสลายของราก
ฟนรวมกับการอักเสบ และการสูญสลายของรากฟนแทนท่ีมากกวากลุมที่ใสฟนกลับเขาที่ทันที (Andreasen, 1980) 
นอกจากนี้การปนเปอนของน้ําลายขณะปลูกฟนเขาสูกระดูกเบาฟน ชนิดและการยึดฟนกับฟนขางเคียงเปน
เวลานานอาจทําใหเกิดการสูญสลายของรากฟนได การใชเฝอกยึดฟนที่แข็งแรงตรึงแนนยึดฟนปลูกใหอยูนิ่งหลังการ
ปลูกฟน นอกจากจะไมชวยใหเกิดการหายของเนื้อเยื่อปริทันตแลว ยังเพิ่มการโอกาสเกิดฟนยึดติด (Nasjleti et al., 
1982) และมีการศึกษาแสดงใหเห็นวาการยึดฟนไวหลวมๆ จะชวยใหเกิดการเรียงตัวของเนื้อเยื่อปริทันตไดดีกวา
การยึดไวอยางหนาแนน (Massler, 1974) 
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บทวิจารณและสรุป 
การปลูกฟนโดยตั้งใจเปนทางเลือกหนึ่งในการรักษา เมื่อการรักษารากฟนหรือการทําศัลยกรรมเอ็นโดดอนต 

ไมสามารถทําไดหรือไมประสบผลสําเร็จ วิธีการนี้สามารถใชเปนทางเลือกในการรักษาแทนการถอนฟนและ         
ใสรากฟนเทียม เนื่องจากเปนวิธีที่มีความนาเชื่อถือและคาใชจายต่ํา (Becker, 2018) จึงเปนวิธีที่มีผลที่ไดกับ
คาใชจาย (cost-effectiveness) สูง แมวาอัตรารอดของฟนที่รักษาโดยการปลูกฟนโดยตั้งใจจะตํ่ากวาการถอนฟน
และทํารากฟนเทียม คิดเปนรอยละ 89.1 และ 96.3 ตามลําดับ แตเมื่อเปรียบเทียบผลท่ีไดกับคาใชจาย การปลูกฟน 
โดยตั้งใจซึ่งอาจรวมถึงคาใชจายในการบูรณะฟน ใหผลท่ีไดกับคาใชจายดีกวาการถอนฟนและทํารากฟนเทียม  
(Mainkar, 2017) เม่ือเปรียบเทียบกับการทําศัลยกรรมเอ็นโดดอนตแลว การปลูกฟนโดยต้ังใจ มีขอดีที่เหนือกวาคือ 
ทําไดงาย ใชเวลานอยกวา ประสิทธิภาพการตัดและอุดยอนปลายรากภายนอกชองปากสามารถทําไดดีกวา 
(Kratchman, 1997; Peer, 2004) แตขอเสียที่สําคัญของการปลูกฟนโดยตั้งใจ คือ อาจเกิดการสูญสลายของราก
ฟนแบบแทนที่ และเกิดภาวะฟนยึดติด จึงมักจะถูกเลือกใชเปนวิธีสุดทายในการรักษา อยางไรก็ตามจากการติดตาม
ผลการรักษาระยะยาวพบวา อัตราความสําเร็จของการปลูกฟนโดยตั้งใจมีความใกลเคียงกับการทําศัลยกรรมเอ็นโด
ดอนต (Bender & Rossman, 1993; Kratchman, 1997; Benenati, 2003; Peer, 2004; Shintani et al., 2004)  

หลักการสําคัญของการปลูกฟนโดยต้ังใจ คือ การคงความมีชีวิตของเนื้อเยื่อปริทันตใหไดมากท่ีสุด 
โดยทันตแพทยตองประยุกตความรูในการรักษาฟนที่หลุดออกจากเบาฟน (tooth avulsion) มาใช ดังนั้นทีมรักษา
และเครื่องมือจะตองมีความพรอมเพื่อที่จะใชเวลาในการรักษาส้ัน และใหเวลาฟนอยูนอกชองปากนอยที่สุด ฟนที่
เลือกทําการรักษาจะตองเปนฟนที่มีรากรวบ รากตรง ซ่ึงจะลดโอกาสเกิดการแตกหักของรากฟนขณะถอนฟน 
หลักการตัดและอุดยอนปลายรากฟนเหมือนกับงานศัลยกรรมเอ็นโดดอนต แตจะทําไดงายกวาเพราะเปนการรักษา
นอกชองปาก การยึดฟนกลับเขาที่ก็ใชหลักเหมือนฟนที่ไดรับอุบัติเหตุคือจะตองใหฟนมีการเคลื่อนที่ในระดับ
สรีรวิทยา เพ่ือไมใหเกิดภาวะยึดติดระหวางกระดูกกับรากฟน ดังนั้นจะเห็นไดวาการปลูกฟนโดยตั้งใจจะตองบูรณาการ 
ความรูในการทําศัลยกรรมเอ็นโดดอนต และการรักษาฟนที่ไดรับอุบัติเหตุมาใชเพื่อใหการรักษาประสบผลสําเร็จ 

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการรักษา ประกอบดวย การเลือกฟนและผูปวยใหเหมาะสม รักษาโดย
ทันตแพทย 2 คนที่ความรูความชํานาญในการทํางาน โดยทันตแพทยคนที่หนึ่งเปนผูมีความชํานาญในการถอนฟน
และเตรียมเบาฟน และทันตแพทยอีกคนทํางานศัลยกรรมเอ็นโดดอนต โดยระหวางใหการรักษาตองทํางานดวย
เทคนิคปราศจากเชื้อ และใหระยะเวลาที่ฟนอยูนอกเบาฟนสั้นที่สุด เพื่อคงความมีชีวิตของเนื้อเยื่อปริทันตไว         
การประยุกตใชเทคนิคศัลยกรรมเอ็นโดดอนตแบบทันสมัย (Kim & Kratchman, 2006) โดยทํางานภายใตกลอง
จุลทรรศน ใชหัวอัลตราโซนิกส และวัสดุอุดปลายรากที่มีความเขากันไดทางชีวภาพ (biocompatibility) รวมกับ
การแชหรือลางรากฟนดวยสารละลายท่ีสามารถรักษาความมีชีวิตของเนื้อเยื่อปริทันตไดดีอยางสม่ําเสมอ และ
พยายามใหระยะเวลาท่ีฟนอยูนอกชองปากไมเกิน 15 นาที สามารถทําใหอัตรารอดของฟนหลังการรักษาสูงข้ึนถึง
รอยละ 89.1 (Mainkar, 2017) ซ่ึงใกลเคียงกับการศึกษาของ Torabinejad กอนหนานี้ที่มีอัตรารอดรอยละ 88 
(Torabinajad et al., 2015) อยางไรก็ตามการใชเอ็มทีเอกลับทําใหอัตรารอดต่ําลง (Jang et al., 2016)           
อาจเนื่องมาจากคุณสมบัติทางกายภาพของเอ็มทีเอที่ไมดีนัก รวมกับมีระยะเวลากอตัว (setting time) ท่ีนาน           
3-4 ชั่วโมง ในระหวางนี้อาจมีการปนเปอนของเชื้อโรคหรือมีการชะลางของวัสดุออกไปได แนะนําใหใชแคลเซียมซิลิ
เกตซีเมนตที่มีระยะกอตัวเร็ว เพื่อปองกันปญหาดังกลาว ซึ่งแนวคิดนี้ยังตองการการศึกษาตอไป 

อัตราการสูญสลายของรากฟนและการยึดติดของฟนภายหลังการรักษาของการปลูกฟนโดนตั้งใจดวย
เทคนิคทันสมัย มีเพียงรอยละ 3-4.9 และ 0-7 ตามลําดับเทานั้น (Mainkar, 2017) นอกจากนี้ความรวมมือของ
ผูปวยในการรักษาอนามัยชองปากและการติดตามผลการรักษาทางคลินิกและภาพรังสีเปนระยะ ๆ (Grossman, 
1982; Ross, 1985; Lindeberg et al., 1986; Grzanich et al., 2017) ยังสงเสริมใหการรักษาประสบผลสําเร็จ 
อยางไรก็ตามยังมีหลายประเด็นท่ียังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนเก่ียวกับข้ันตอนการรักษา เชน การพิจารณาใหยาปฏิชีวนะ
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กอนการรักษา จํานวนทันตแพทยที่ทํางาน วิธีการถอนฟน การตัดปลายราก วิธีการเตรียมปลายรากและวัสดุ       
อุดปลายราก การขูดบริเวณเบาฟนกอนใสฟนกลับ การยึดฟน และการทํางานภายใตกลองจุลทรรศน เปนตน อีกทั้ง
ยังมีการศึกษาถึงผลสําเร็จทางคลินิกของการปลูกฟนโดยตั้งใจไมมาก สวนใหญมีการติดตามผลระยะส้ัน ซึ่งยัง
ตองการการศึกษาทางคลินิกที่มีการติดตามผลการรักษาในระยะยาวตอไป  

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการปลูกฟนโดยตั้งใจ (ก) ถอนฟน (ข) ตัดปลายรากฟน (ค) สํารวจบริเวณปลายรากฟน 
ทําการเตรียมและอุดปลายรากฟน (ง) ปลูกฟนกลับสูตําแหนงเดิมและยึดฟน (จ) ติดตามผลการรักษา  
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3

อ.2ส. ของกลุมเส่ียงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงกอนและหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. กลุมตัวอยางคือกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนยาเปา 
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง โดยการสุมอยางงายจํานวน 35 คน ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยใชโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. โดยประยุกตใชทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพโดยใชระยะเวลา             
8 สัปดาห เก็บรวบรวบขอมูลดวยแบบสอบถามคือแบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ         
3อ.2 ส. ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ฉบับปรับปรุงป 2561 ของกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละคาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาทีแบบ
สัมพันธกัน ผลการวิจัยพบวาความรอบรูดานสุขภาพกอนและหลังใชโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01* โดยระดับความรอบรูดานสุขภาพหลังเขารวมโปรแกรม (M=57.33, 
SD=2.22) สูงกวากอนเขารวมโปรแกรม (M=33.97, SD=6.08) พฤติกรรมสุขภาพของกลุมตัวอยางกอนเขารวม
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส.กอนและหลังใชโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
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ตามแนวทาง 3อ.2ส. แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพหลังเขา
รวมโปรแกรม (M=21.40, SD = 0.42) สูงกวากอนเขารวมโปรแกรม (M=15.26, SD = 1.12)  

คําสําคัญ : ความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส (อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ งดสูบบุหรี่          
งดดื่มสุรา) 

Abstract 
The purpose of this experimental research was to compare the knowledge and health 

behavior of the among risk persons with hypertension and diabetes before and after 
participating in a health behavior changing program. The sample consisted of 35
participants recruited from the risk persons with hypertension and diabetes at YaPao 
community, tambon chompoo, Muang District, Lampang Province, using purposive 
sampling. The data collection period was 8 weeks. The research tool was health literacy and 
health behaviors 3E 2S among people aged 15 year and over evaluation form of Health 
Education Section, Health Service Support Department, and Ministry of Public Health. The 
data were analyzed by using mean, standard deviation and pair t-test. The results revealed 
the following, before and after participating in the program, the mean score of knowledge 
of health volunteers were not significantly different, after participating in the program, the 
mean score of health behaviors of health volunteers was statistical significantly higher than 
the mean score before participating in the program (p<0.01*).

Keyword : Health Literacy, Health Behaviors, 3E 2S (Eating, Exercise, Emotion, Stop 
Smoking, Stop Drinking)

บทนํา 
ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) ไดคราชีวิต

ประชากรไทยถึงรอยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมด หรือราว 320,000 คนตอปในจํานวนนี้พบวาประมาณครึ่งหนึ่ง 
หรือราวรอยละ 55 เสียชีวิตที่อายุต่ํากวา 70 ป ซึ่งองคการอนามัยโลกจัดวาเปนการเสียชีวิตกอนวัยอันควร 
เม่ือพิจารณาความรุนแรงของโรคไมติดตอที่เปน สาเหตุการเสียชีวิตกอนวัยอันควรจํานวน 4 โรคสําคัญคือ โรค
หลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน และโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้องรัง ระหวาง พ.ศ.2555 กับ 
พ.ศ.2558 หนึ่งในโรคท่ีสําคัญคือโดยโรคเบาหวาน จากขอมูลทะเบียนการเสียชีวิต ของสํานักบริหารทะเบียน 
กระทรวงมหาดไทย ท่ีไดรับการใหสาเหตุการเสียชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทยแลว พบวา อัตราตายในชวงอายุ 
30-69 ปของโรคเบาหวานมีแนวโนมสูงเพิ่มขึ้น จาก 13.2 ตอแสนประชากร เพ่ิมเปน 17.8 ตอแสน และจาก
รายงานการสํารวจ สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายครั้งที่ 5 ในป2557 พบการปวยดวยโรคไมติดตอ
เพิ่มขึ้น หนึ่งในสามของประชาชนไทยท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปปวยเปนโรคไมติดตอที่สําคัญความชุกเบาหวาน
เพิ่มข้ึนจากรอยละ 6.9 ในป พ.ศ. 2552 เปนรอยละ 8.9 คิดเปนจํานวนประมาณ 4.8 ลานคน ในชวง 5 ปที่ผานมา 
เพิ่มขึ้นปละประมาณ 300,000 คน ความชุกของความดันโลหิตสูงเพิ่มข้ึนจากรอยละ 21.4 ในป พ.ศ. 2552 เปน
รอยละ 24.7 คิดเปน จํานวนประมาณ 13 ลานคน ในชวง 5 ปที่ผานมา เพิ่มข้ึนปละประมาณ 600,000 คน รวมถึง
ความชุกภาวะ น้ําหนักเกิน (BMI ≥ 25 kg/m2 ) เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 34.7 ในปพ.ศ. 2552 เปนรอยละ 37.5 
ตามลําดับ (สํานักโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข, 2560) นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลงปจจัยทางสังคม เชน การ
ขยายตัวของสังคมเมือง กลยุทธทางการตลาด ความกาวหนาทาง เทคโนโลยีและการสื่อสาร ท่ีสงผลตอวิถีชีวิตและ
ทําใหปวยดวยโรคไมติดตอเพ่ิมมากข้ึน 
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โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเปนโรคกลุมโรคไมติดตอเร้ือรัง(กองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข, 2555) และจัดเปนโรคที่รักษาไดแตสวนใหญไมหายขาดผูปวยจะไดรับการรักษาและ
ติดตามไปตลอดชีวิตเนื่องจากความรุนแรงของโรคอาจจะไมคงที่ทําใหตองปรับเปลี่ยนการรักษาเปนระยะเพื่อให
เหมาะสมกับสภาพของผูปวยในแตละชวงเวลา (จุรินทร ลักษณวิศิษฎ, 2553) เม่ือรางกายเกิดภาวะของโรคที่ไม
สามารถรักษาใหหายขาดไดจะสงผลใหผูปวยตองทนทุกขทรมานจากพยาธิสภาพของโรคการปวยพิ การการไม
สามารถดําเนินชีวิตไดในชีวิตประจําวันไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดตามปกติรูสึกวาตนเองตองพึ่งพาคน
รอบขางท้ังพึ่งพาคนในครอบครัวจากทีมสุขภาพและจากชุมชนทําใหผูปวยโรคเรื้อรังรูสึกวาการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันกระทบตอความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันหรือกิจกรรมตางๆของผูปวยผูปวยบางรายอาจคิด
วาตนเองไรคุณคาหมดหวังในชีวิตเปนภาระของบุคคลรอบขางผลกระทบนี้จะกระทบตอครอบครัวทั้งทางตรงและ
ทางออมการกระทบโดยตรงคือการที่ครอบครัวตองรับภาระคาใชจายในการดูแลผูปวยและในการรักษาตอง
ชวยเหลือดูแลกิจวัตรประจําวันหรือกิจกรรมตางๆผูดูแลบางรายอาจตองออกจากงานมาดูแลผูปวยในบานท่ีเปนบดิา
มารดาสําหรับการกระทบทางออมโดยสงผลกระทบตอสุขภาพกายและจิตใจของผูดูแลแลทําใหเกิดความเครียด
กระทบตอทีมสุขภาพเนื่องจากผูปวยโรคเร้ือรังคิดวาตนเองตองไดรับการดูแลจากทีมสุขภาพตลอดเวลาเม่ือมีอาการ
จากโรคเกิดขึ้นก็มาโรงพยาบาลทําใหโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพตองเสียคาใชจายในการดูแลเพิ่มข้ึนหาก
ผูปวยเหลานี้สามารถดูแลตนเองและควบคุมไมใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆไดจะทําใหมีชีวิตอยูไดนานและสามารถ
ดําเนินชีวิตไดตามปกติแตหากไมสามารถท่ีจะดูแลตนเองไดอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนและเสียชีวิตภายในเวลา
อันรวดเร็วได (ธวัช วิเชียรประภา และคณะ, 2555) 

จังหวัดลําปาง มีผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในป พ.ศ. 2560 เปนจํานวนท้ังหมด 119,753 
ราย (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง, 2561) และในชุมชนยาเปา ตําบลชมพู ซ่ึงเปนตําบลหนึ่งที่ตั้งใน อ.เมือง 
จ.ลําปาง มีจํานวน 251 หลังคาเรือน ประชากรรวม 605 พบวาเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวาน 23 คน โรคความดัน
โลหิตสูงจํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 3.53 และ 41.32 ตามลําดับ รวมทั้งพบพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม
ตางๆ เชน เร่ืองการออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การจัดการทางอารมณ เปนตน การเฝาระวังพฤติกรรม
สุขภาพสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดวยแนวทาง 3อ.2ส. ใหหางไกลโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง           
(พนิดา วสุธาพิทักษ, 2555) เปนแนวคิดในการปรับเปลี่ยนสุขภาพลงสูชุมชนโดยจํานวนผูปวยโรคเรื้อรังของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีหมวดเกลา (2561) พบวามีถึงแมจํานวนผูปวยที่เขารับบริการที่ปวยดวย
โรคเบาหวานจะลดลงจากป 2560 จํานวน 89 ราย เหลือ 88 รายใน ป 2561 และโรคความดันโลหิตสูงจากป 
2560 จํานวน 213 ราย ลดลงเปน 210 ราย แตจํานวนผูปวยก็ไมไดลดลงเปนไปตามเปาที่ตองการ  

ความรอบรูดานสุขภาพเปนสิ่งที่มากกวา ความสามารถในการอานคูมือสุขภาพและปฏิบัติ ตามไดเทานั้น 
โดยการทําใหการเขาถึงขอมูล ขาวสารดานสุขภาพไดอยางมีประสิทธิผล ความรอบรูดานสุขภาพจึงเปนไปเพื่อการ
ดํารงไวซึ่งสุขภาพที่ดีของแตละบุคคล ตลอดชวงอายุ โดยอาศัยทักษะ ในการรับรู เขาใจ และตัดสินใจในขอมูล
สารสนเทศ และบริการดานสุขภาพท่ีไดรับ ตลอดจนสามารถเขา ถึงขอมูลตางๆ เหลานี้ ไดดวยตนเอง ซึ่ง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงสามารถปองกันไดโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตใหม เชนการออก
กําลังกายอยางนอย 30 นาทีตอคร้ัง 5 คร้ังตอสัปดาห งดดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานมันและเค็ม
จัดหลีกเลี่ยงอาหารปงยาง รับประทานผักและผลไมมากๆ พักผอนใหเพียงพอ ไมนอนดึกเกินไป ไมเครียดไมซื้อยา
กินเองโดยไมปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร ก็จะชวยสงผลใหมีสุขภาพดีขึ้น ลดลงคาใชจายดานสุขภาพก็ลดลงตามการ
มีพฤติกรรมสุขภาพดียอมตองมาจากการมีความรอบรูดานสุขภาพที่ดีมากอนดวย 
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จากความสําคัญดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง        
3อ.2ส. ใหกับกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนยาเปา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง  ซ่ึงจาก
การศึกษาของสุรพล อริยะเดช (2555) พบวาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพจะทําใหผูปวยความดันโลหิตสูงและ
กลุมเสี่ยงมีคาเฉลี่ยของความดัน Systolic และ Diastolic ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผานกระบวนการ
อบรมใหความรูจากเจาหนาที่สาธารณสุขโดยใหความรูแกกลุมเสี่ยง ใหมีความรอบรูดานสุขภาพจึงเปนไปเพื่อการ
ดํารงไวซึ่งสุขภาพ ที่ดีของแตละบุคคล ตลอดชวงอายุ โดยอาศัยทักษะ ในการรับรู เขาใจ และตัดสินใจในขอมูล
สารสนเทศ และบริการดานสุขภาพที่ไดรับ ตลอดจนสามารถเขาถึงขอมูลตางๆเหลานั้นไดดวยตนเอง ทั้งนี้
การศึกษา ดังกลาวจะใชเปนขอมูลพื้นฐานในการเพิ่มระดับความรอบรูดานสุขภาพสําหรับกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงชุมชนอ่ืนเพื่อใหเกิดผลลัพธทางสุขภาพที่ดียิ่งข้ึนตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรอบรูดานสุขภาพ 3อ.2ส. ของของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรค

ความดันโลหิตสูงในชุมชนยาเปา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปางกอนและหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. 

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูงในชุมชนยาเปา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปางกอนและหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตามแนวทาง 3อ.2ส. 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชทฤษฎีแบบแผนความ

เชื่อดานสุขภาพ (Janz, Campion & Strecher, 2002) โดยเชื่อวาการรับรูของบุคคลเปนตัวบงชี้พฤติกรรม หาก
บุคคลรับรูโอกาสเส่ียงของการเปนโรคการรับรูความรุนแรงของโรคการรับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกัน
โรคการรับรูตออุปสรรคก็จะกระทําสิ่งที่กอใหเกิดผลดีตอตนเองและหนีหางจากสิ่งที่ตนเองไมปรารถนาดังนั้นการให
ความรูแกบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหมีประโยชนตอตนเองบุคคลนั้นก็จะ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกรมอนามัยในดานการรับประทานอาหารการออกกําลังกาย
อารมณและการหลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ีและการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. 
โดยใชแบบแผนความเช่ือทางดานสุขภาพ 

1. การใหความรู คําแนะนาํแบบมสีวนรวม สนทนา
ซักถาม และการใหคูมือเสริมความรูรวมกับการ
บันทึกพฤติกรรม สุขภาพ

2. สาธิต และสาธิตยอนกลบัการออกกําลังกาย
3. นําเสนอตัวอยางอาหารที่ถูกตอง
4. นําเสนอวิธีการผอนคลายความเครียด
5. นําเสนอวิธีการหลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ีและดื่มสุรา
6. นําเสนอเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ

ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรม

สุขภาพ 3อ. 2ส. 
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วิธีการวิจัย 
เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบกลุมเดียววัดกอนและหลังการทดลอง 

(One Group Pretest–Posttest Design) 
กลุมตัวอยาง คือ กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงชุมชนบานยาเปา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง 

ใชวิธีการสุมอยางงาย จํานวน 35 คน ผูวิจัยใชเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง คือ 
1. สมัครใจในการเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
2. สามารถเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ไดตลอดระยะเวลา          

8สัปดาห 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ซึ่งผูวิจัย
ไดนําแนวคิด ทฤษฎีจากตําราเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงเปนแผนการสอนและคูมือ เรื่องพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ประกอบดวย แผนพับ สไลดประกอบการบรรยาย ตัวอยาง การใหคําแนะนําแบบมี
สวนรวม การสนทนากลุมเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหาร กิจกรรมการสาธิตการออกกําลังกาย นํา เสนอ
ตัวอยางอาหารที่ถูกตอง นําเสนอวิธีการผอนคลายความเครียด และนําเสนอวิธีการหลีกเลี่ยงการสูบบหุร่ีและดื่มสุรา 
การสนทนากลุมและการซักถามเก่ียวกับ 3อ.2ส. 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ตาม 3อ.2ส. ของประชาชนที่มีอายุ 15 ขึ้นไป ฉบับปรับปรุงป 2561ท่ีไดผานการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ (อติญาณ 
และคณะ, 2560) แลวประกอบดวน 5 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินจํานวน 5 ขอ 
ตอนที่ 2 ความรูความเขาใจทางสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. เปนขอคําถามแบบถูกผิดมี 4 ตัวเลือกจํานวน 6 

ขอ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.22-0.94 คาความยากงายอยูระหวาง 0.53-0.89 และคาความเชื่อมั่น 
KR20=0.516 (อติญาณ และคณะ, 2560) 

ตอนที่ 3 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพการสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเองและการรูเทาทันสื่อและ
สารสนเทศตามหลัก 3อ.2ส. รวมจํานวน 10 ขอ เปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ที่วัดความถี่ของการ
กระทําตั้งแตไมเคยเลยให1 คะแนน จนถึงทําประจําให5 คะแนน มีคาอํานาจจําแนกรายขอ ( Item-Total 
Correlation) หรือคา r อยูระหวาง .482-.676 และคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha) 
=.650-.788 (อติญาณ และคณะ, 2560) 

ตอนท่ี 4 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองตามหลัก 3อ.2ส. จํานวน 3 ขอ เปนการประเมินคา 4 ระดับ
ตั้งแตการตัดสินใจที่ไมดีตอสุขภาพตนเองและผูอื่นให1 คะแนน จนถึงการตัดสินใจที่ดีและถูกตองที่สุดให4 คะแนน 
มีคาอํานาจจําแนกรายขอ (Item-Total Correlation) หรือคา r อยูระหวาง .405-.451 และคาความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha) ท้ังฉบับ=.602 (อติญาณ และคณะ, 2560) 

ตอนที่ 5 พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. จํานวน 6 ขอเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ 
ที่วัดความถ่ีของการปฏิบัติตอสัปดาหตั้งแตไมเคยปฏิบัติให1คะแนน จนถึงปฏิบัติทุกวันให5คะแนนมีคาอํานาจ
จําแนกรายขอ (Item-Total Correlation) หรือคา r อยูระหวาง .353-.529 และคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Cronbach’s Alpha) ทั้งฉบับ=.673 (อติญาณ และคณะ, 2560) 
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การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในแตละขั้นตอนโดยดําเนินการดังนี้ 
1. ผูวิจัยพบกลุมตัวอยางกอนดําเนินการทดลองเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยข้ันตอนการดําเนินการ

วิจัยระยะเวลาในการทําวิจัยและชี้แจงการพิทักษสิทธิและลงนามในการตอบรับหรือการปฏิเสธการเขารวมการวิจัย
ในครั้งนี้ 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยเก็บขอมูลกอนการทดลองในสัปดาหแรกใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
ทั้ง 5 ตอนคือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน ตอนที่ 2 ความรูความเขาใจทางสุขภาพตามหลัก 
3อ.2ส. ตอนท่ี 3 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพการส่ือสารสุขภาพ การจัดการตนเองและการรูเทาทันสื่อและ
สารสนเทศตามหลัก 3อ.2ส. ตอนท่ี 4 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองตามหลัก 3อ.2ส. และตอนที่ 5 พฤติกรรม
สุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. จํานวน 6 ขอ  

2. ดําเนินการทดลองซ่ึงมีระยะเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาหโดยกลุมตัวอยางจะไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมในโปรแกรมดังนี้ 

คร้ังที่ 1 สรางสัมพันธภาพเพื่อจัดระบบความคิดเนนกิจกรรมการสรางเสริมความรูและภาวะแทรกซอน
จากพฤติกรรมสุขภาพการใหความรูโดยใชสไลดประกอบการบรรยายการชม 

ครั้งท่ี 2 กิจกรรมการสาธิตและสาธิตยอนกลับการออกกําลังกายและการสนทนากลุมแลกเปล่ียน
ประสบการณ 

ครั้งท่ี 3 นําเสนอตัวอยางอาหารที่ถูกตองนําเสนอวิธีการผอนคลายความเครียดและนําเสนอวิธีการ
หลีกเล่ียงการสูบบุหร่ีและดื่มสุรารวมทั้งการสนทนากลุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ 

คร้ังที่ 4 ระยะหลังการทดลองกลุมตัวอยางไดรับประเมินหลังการทดลองโดยตอบแบบสอบถามซึ่งเปนชุด
เดียวกับกอนการทดลองสําหรับระยะติดตามผลในชวงสัปดาหที่ 8 

1. เก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยโดยใชแบบทดสอบและแบบประเมินพฤติกรรมเชนเดียวกับกอนการใช
โปรแกรม 
การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหหาคารอยละคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทําการ
เปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. กอนและหลังใชโปรแกรมปรับเปลี่ยนสุขภาพตาม
แนวทาง 3อ.2ส. โดยสถิติการทดสอบคาทีแบบสัมพันธกัน (Paired t-test) 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยนี้รวบรวมขอมูลกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงกอนและหลังเขารวมโปรแกรม

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. รวมจํานวน 35 ทาน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิง รอยละ 60 มีอายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 40 สถานภาพ สมรส/คู จํานวน 
26 คน คิดเปนรอยละ 74.29 จบการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 68. ลักษณะ
อาชีพคือ อยูบานไมไดมีอาชีพ/เปนแมบาน/ทํางานบาน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 37.14 ดังตารางที่ 1 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
ลักษณะ จำนวน (คน) รอยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
14 
21 

 
40 
60 

อายุ 
อายุ 15-25 ป 
อายุ 26-36 ป 
อายุ 37-47 ป 
อายุ 48-59 ป 
อายุ 60 ปขึ้นไป 

 
- 
- 
8 
13 
14 

 
- 
- 

22.86 
37.14 

40 
สภาพสมรส 

โสด 
สมรส/คู 
หมาย/หยา/แยก 
อื่นๆ 

 
4 
26 
5 
- 

 
11.43 
74.29 
14.29 

- 
การศึกษาสูงสุด 

ไมไดเรียนหนังสือ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
2 
24 
1 
5 
2 
1 

 
5.71 
68.57 
2.86 
14.29 
5.71 
2.86 

ลักษณะงานหลัก (อาชีพ) 
ใชแรงเชนทําไรทํานาทําสวนรับจางทั่วไปเปนตน 
คาขาย/ทําธุรกิจ 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานโรงงาน/บริษัทเอกชน 
นักเรียน/นักศึกษา 
อยูบานไมไดมีอาชีพ/เปนแมบาน/ทํางานบาน 
อื่นๆ 

 
11 
10 
- 
1 
- 

13 
- 

 
31.43 
28.57 

- 
2.86 

- 
37.14 

- 
 

เม่ือพิจารณาคะแนนความรอบรูดานสุขภาพ 6 ประการ กอนเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ไดแก ความรู ความเขาใจ (เต็ม 6 คะแนน) การเขาถึง ขอมูล (เต็ม 10 คะแนน)         
การสื่อสาร (เต็ม 15 คะแนน) การจัดการตนเอง (เต็ม 15 คะแนน) การรูเทาทันสื่อ (เต็ม 10 คะแนน การตัดสินใจ 
(เต็ม 12 คะแนน) รวมคะแนนเต็ม 68 คะแนน พบวา ความรู ความเขาใจ คะแนนเต็ม 6 คะแนน โดยไดคะแนน
เฉล่ีย 2.23 เม่ือนํามาจัดคะแนนของความรอบรู พบวารอยละ 91.98 มีระดับความรูที่ไมดีหรือไมถูกตอง การเขาถึง
ขอมูลและบริการสุขภาพ คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยไดเฉลี่ย 4.86 เม่ือนํามาจัดคะแนนของความรอบรู พบวารอย
ละ 77.14 มีระดับความรูที่ไมดี ยังมีปญหาในการแสวงหาขอมูลบริการสุขภาพจากหลายแหลงที่นาเชื่อถือเพียงพอ
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ตอการตัดสินใจ การสื่อสารสุขภาพ คะแนน 14 คะแนน โดยไดคะแนนเฉลี่ย 6.77 คะแนน เมื่อนํามาจัดคะแนน
ของความรอบรู พบวารอยละ 77.14 มีระดับความรูที่ไมดี ยังมีปญหาในดานทักษะการฟง การอาน การเขียนและ
การเลาเร่ือง/โนมนาวผูอื่นใหเขาใจในการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพตนเองได การจัดการตนเอง คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
โดยไดเฉล่ีย 7.66 เมื่อนํามาจัดคะแนนของความรอบรู พบวารอยละ 74.29 มีระดับความรูที่ไมดี มีการจัดการ
เงื่อนไขตางๆ ท้ังดานอารมณ ความตองการภายในตนเองและจัดการสภาพแวดลอมลอมที่เปนอุปสรรคตอสุขภาพ
ตนเองไมคอยได การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยไดคะแนนเฉลี่ย 4.91 คะแนน เมื่อ
นํามาจัดคะแนนของความรอบรู พบวารอยละ 65.71 มีระดับความรูที่ไมดี คือการยอมรับและเชื่อถือขอมูลที่
เผยแพรผานส่ือโดยแทบจะไมคิดวิเคราะหหรือตรวจสอบกอน และการตัดสินใจและเลือกปฏิบัติที่ถูกตอง มีคะแนน
เต็ม 12 คะแนน โดยไดคะแนนเฉลี่ย 7.54 คะแนน เม่ือนํามาจัดคะแนนของความรอบรู มีระดับความรูที่ไมดีและดี
เทากันคือ รอยละ 40 ไมสนใจสุขภาพตนเอง ทําตามตัวตามสบายโดยไมคํานงึถึงผลดีผลเสียตอสุขภาพตนเอง มีการ
ตัดสินใจที่ถูกตองโดยใหความสําคัญตอการปฏิบัติตาม 3อ.2ส. ที่เกิดผลดีเฉพาะตอสุขภาพของตนเอง โดยคะแนน
รวมความรอบรูดานสุขภาพของกลุมตัวอยางจากคะแนนเต็ม 68 คะแนน พบวากลุมตัวอยางไดคะแนนเฉลี่ย 33.97 
เมื่อนํามาแบงระดับคะแนนพบวา กลุมตัวอยางอยูในระดับไมดีเปนผูมีระดับความรอบรูดานสุขภาพไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติตนตาม 3อ.2ส. แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 คะแนนความรอบรูดานสุขภาพของกลุมตัวอยางกอนเขารวมโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส.  

ความรอบรู 
ดานสุขภาพ 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แบงเปน 4 ระดับ คน (%) 

ไมด ี พอใช ดี ดีมาก 

1. ความรูความเขาใจ
ทางสุขภาพ 

2.23 0.46 31(91.18%) 2(5.71%) 1(2.94%) 0(0%) 

2. การเขาถึงขอมูลและ
บริการสุขภาพ 

4.86 1.11 27(77.14%) 2(5.71%) 2(5.71%) 4(11.43%) 

3. การสื่อสารสุขภาพ 
 

6.77 1.14 27(77.14%) 4(11.43%) 2(5.71%) 2(5.71%) 

4. การจัดการตนเอง 
 

7.66 0.98 26(74.29%) 6(17.14%) 1(2.86%) 2(5.71%) 

5. การรูเทาทันสื่อและ
สารสนเทศ 

4.91 1.21 23(65.71%) 6(17.14%) 1(2.86%) 5(14.29%) 

6. การตัดสนิใจและ
เลือกปฏิบัติที่ถูกตอง 

7.54 0.85 14(40.00%) 14(40.00%)5 (14.29%) 2(5.71%) 

คะแนนรวมความรอบรู
ดานสุขภาพตาม 3อ.2ส. 

33.97 6.08 28(80.00%) 7(20.00%) 0(0.00%) 0(0.00%) 
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เม่ือพิจารณาคะแนนสุขภาพตาม 3อ.2ส. เมื่อนํามาจัดระดับคะแนนของพฤติกรรมสุขภาพ คะแนนรวมเต็ม 
30 คะแนน แบงระดับคะแนนเปน 4 ระดับ ไดแก ไมดี: ถาได 0 – 17.99 คะแนน หรือ <60% ของคะแนนเต็ม 
พอใช: ถาได 18.00 – 20.99 คะแนน หรือ ≥60 – <70% ของคะแนนเต็ม ดี: ถาได 21.00 – 23.99 คะแนน หรือ 
≥70 – <80% ของคะแนนเต็ม ดีมาก: ถาได 24.00 – 30 คะแนน หรือ ≥80% ของคะแนนเต็ม ผลการทดลอง
พบวากลุมตัวอยาง คะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมตัวอยางกอนเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตามแนวทาง 3อ.2ส. โดยไดคะแนนเฉลี่ย 15.26 คะแนน เม่ือแบงระดับคะแนนพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตาม 3อ.2ส. ไมถูกตอง ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 คะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมตัวอยางกอนเขารวมโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพตาม
แนวทาง 3อ.2ส. 

ความรอบรู 
ดานสุขภาพ 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แบงเปน 4 ระดับ คน (%) 

ไมด ี พอใช ดี ดีมาก 

พฤติกรรมสุขภาพ 15.26 1.12 26(74.29%) 5(14.29%) 4(11.43%) 0(0.00%) 
เมื่อใชโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.โดยใชแบบแผนความเชื่อทางดานสุขภาพโดยการให

ความรู คําแนะนําแบบมีสวนรวม สนทนา ซักถาม และการใหคูมือเสริมความรูรวมกับการบันทึกพฤติกรรม สุขภาพ 
สาธิต และสาธิตยอนกลับการออกกําลังกาย นําเสนอตัวอยางอาหารที่ถูกตอง นําเสนอวิธีการผอนคลายความเครียด
นําเสนอวิธีการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และด่ืมสุรา รวมถึงการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ แลวทําการเก็บขอมูล
ความรอบรูดานสุขภาพ 6 ประการหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. พบวา 
ความรู ความเขาใจ คะแนนเต็ม 6 คะแนน โดยไดคะแนนเฉลี่ย 5.31 เมื่อนํามาจัดคะแนนของความรอบรู พบวา
รอยละ 37.14 มีระดับความรูในระดับดีมากหรือถูกตองที่สุด แสดงถึงมีความรูและเขาใจใน 3อ.2ส. อยางถูกตอง
เพียงพอตอการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีอยางยั่งยืน การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
โดยไดเฉลี่ย 8.69 เมื่อนํามาจัดคะแนนของความรอบรู พบวารอยละ 100 มีระดับความรูในระดับดีมาก โดยกลุม
ตัวอยางสามารถแสวงหาขอมูลและบริการสุขภาพจากหลายแหลงที่นาเชื่อถือไดมากพอตอการตัดสินใจที่ถูกตอง 
แมนยําได การสื่อสารสุขภาพ คะแนนเต็ม 14 คะแนน โดยไดคะแนนเฉลี่ย 12.67 คะแนน เม่ือนํามาจัดคะแนนของ
ความรอบรู พบวารอยละ 88.57 มีระดับความรูในระดับดีมาก หมายถึงกลุมตัวอยางมีความเชี่ยวชาญในดานการฟง 
พูด อานเขียนเพื่อสื่อสารใหตนเองและผูอื่นเขาใจและยอมรับการปฏิบัติตาม 3อ.2ส. ของตนเองอยางถูกตองกวา
กอนเขารับโปรแกรม การจัดการตนเอง คะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยไดเฉลี่ย 12.71 เม่ือนํามาจัดคะแนนของความ
รอบรู พบวารอยละ 94.29 มีระดับความรูในระดับดีมาก แสดงถึงกลุมตัวอยางมีการจัดการเงื่อนไขตางๆ ทั้งดาน
อารมณ ความตองการภายในตนเองและจัดการสภาพแวดลอมที่เปนอุปสรรคตอสุขภาพตนเองไดเปนอยางดี  การ
รูเทาทันสื่อและสารสนเทศ มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยไดคะแนนเฉลี่ย 8.23 คะแนน เมื่อนํามาจัดคะแนนของ
ความรอบรู พบวารอยละ 77.14 มีระดับความรูในระดับดีมาก คือกลุมตัวอยางสามารถยอมรับเชื่อถือขอมูลที่
เผยแพรผานสื่อท่ีผานการวิเคราะหตรวจสอบขอมูลกอนวาถูกตองจริง และการตัดสินใจและเลือกปฏิบัติที่ถูกตอง  
มีคะแนนเต็ม 12 คะแนน โดยไดคะแนนเฉลี่ย 9.71 คะแนน เมื่อนํามาจัดคะแนนของความรอบรู พบวารอยละ 
88.57 มีระดับความรูในระดับดีมาก มีการตัดสินใจที่ถูกตองโดยใหความสําคัญตอการปฏิบัติตาม 3อ.2ส. ที่เกิดผลดี
ตอสุขภาพตนเองและผูอื่นอยางเครงครัด โดยคะแนนรวมความรอบรูดานสุขภาพของกลุมตัวอยางจากคะแนนเต็ม 
68 คะแนน พบวากลุมตัวอยางไดคะแนนเฉลี่ย 57.33 เม่ือนํามาแบงระดับคะแนนพบวา กลุมตัวอยางระดับความ
รูอยูในระดับดีมาก รอยละ 88.57 คือ เปนผูมีระดับความรอบรูดานสขุภาพที่มากเพียงพอและมีการปฏิบัติตนตาม 3
อ.2ส. ไดถูกตองและสม่ําเสมอจนเปนสุขนิสัย แสดงดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 คะแนนความรอบรูดานสุขภาพ ของกลุมตัวอยางหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. 

ความรอบรู 
ดานสุขภาพ 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แบงเปน 4 ระดับ คน (%) 

ไมด ี พอใช ดี ดีมาก 

1. ความรูความเขาใจ
ทางสุขภาพ 

5.31 0.30 0(0%) 2(5.72%) 20(57.14%) 13(37.14%) 

2. การเขาถึงขอมูลและ
บริการสุขภาพ 

8.69 0.74 0(0%) 0(0%) 0(0%) 35(100%) 

3. การสื่อสารสุขภาพ 12.67 0.51 0(0%) 0(0%) 4(11.43%) 31(88.57%) 
4. การจัดการตนเอง 12.71 0.73 0(0%) 0(0%) 2(5.71%) 33(94.29%) 
5. การรูเทาทันสื่อและ
สารสนเทศ 

8.23 1.01 2(5.71%) 1(2.86%) 5(14.29%) 27(77.14%) 

6. การตัดสนิใจและ
เลือกปฏิบัติที่ถูกตอง 

9.71 0.44 0(0%) 0(0%) 4(11.43%) 29(82.86%) 

คะแนนรวมความรอบรู
ดานสุขภาพตาม 3อ.2ส. 

57.33 2.22 0(0%) 0(0%) 4(11.43%) 31(88.57%) 

เมื่อพิจารณาคะแนนพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส. พบวากลุมตัวอยาง คะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุม
ตัวอยางหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. โดยไดคะแนนเฉลี่ย 21.40 
คะแนน เม่ือแบงระดับคะแนนพบวาอยูในระดับดี กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง
ตาม 3อ.2ส. ไดถูกตองเปนสวนใหญ ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 แสดงคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมตัวอยางหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. 

ความรอบรู 
ดานสุขภาพ 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แบงเปน 4 ระดับ คน (%) 

ไมด ี พอใช ดี ดีมาก 

พฤติกรรมสุขภาพ 21.40 0.42 0(0%) 9(25.71%) 25(71.43%) 1(2.86%) 

ตารางท่ี 6 ระดับความรอบรูดานสุขภาพตาม 3อ.2ส ของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. 

กลุมทดลอง คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t Sig

กอนเขารวมโปรแกรม 
จํานวน (รอยละ) 

33.97 6.08
-20.454 .00**

หลังเขารวมโปรแกรม 
จํานวน (รอยละ) 

57.33 2.22 
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จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวาคะแนนระดับความรอบรูดานสุขภาพตาม 3อ.2ส ของกลุมตัวอยางกอนเขา
รวมโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. มีคาเฉล่ีย (M=33.97, SD = 6.08) และคะแนน
ระดับความรอบรูดานสุขภาพตาม 3อ.2ส ของกลุมตัวอยางหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม
แนวทาง 3อ.2ส. มีคาเฉลี่ย (M=57.33, SD = 2.22) แสดงใหเห็นวาคะแนนระดับความรอบรูดานสุขภาพตาม        
3อ.2ส ของกลุมตัวอยางหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางท่ี 7 ระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ ของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. 

กลุมทดลอง คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t Sig 

กอนเขารวมโปรแกรม 
จํานวน (รอยละ) 

15.26 1.12 
-9.255 .00* 

หลังเขารวมโปรแกรม 
จํานวน (รอยละ) 

21.40 0.42 

จากตารางท่ี 7 แสดงใหเห็นวาระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมตัวอยางกอนเขารวมโปรแกรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. มีคาเฉลี่ย (M=15.26, SD = 1.12) และระดับคะแนนพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกลุมตัวอยางหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3
อ.2ส. มีคาเฉล่ีย (M=21.40, SD=0.42) แสดงใหเห็นวาคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมตัวอยางหลังเขารวม
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยและวิเคราะหขอมูลอธิบายผลไดดังนี้ ผลการศึกษาพบวา  ผลการเปรียบเทียบ

ความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนของผลการใชโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตอความรูดานสุขภาพของกลุม
ทดลองนั้น กอนการทดลอง มีคาเฉล่ียของคะแนนเทากับ 33.97 ภายหลังการทดลอง มีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 
57.33 ซ่ึงดีกวากอนเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01* เปนไป
ตามสมมติฐานการวิจัยเปนเพราะวา กลุมทดลองไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดานตางๆ โดยเขารวม
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุมผูที่มีภาวะเสี่ยงสูงตอการปวยดวยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง โดยมีกิจกรรมการใหความรู คําแนะนําแบบมีสวนรวม สนทนา ซักถาม และการใหคูมือเสริมความรูรวมกับ
การบันทึกพฤติกรรม สุขภาพ การสาธิต และสาธิตยอนกลับการออกกําลังกาย นําเสนอตัวอยางอาหารที่ถูกตอง 
การฝกปฏิบัติวิเคราะหคนหาความเสี่ยงดวยตนเองเก่ียวกับพฤติกรรมเส่ียงดานการบริโภคอาหารเพ่ือนํามาวางแผน
และกําหนดเปาหมาย ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงการบริโภคอาหาร ชมวีดีทัศนการบริโภคอาหารที่ไมถูกตอง
สงผลใหมีความเส่ียงตอการเกิดโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง นําเสนอวิธีการผอนคลายความเครียด 
นําเสนอวิธีการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มสุรา นําเสนอเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ มีการแบงกลุมและรวม
อภิปรายกลุม แลกเปล่ียนเรียนรูตัวแบบดานบวกจากสมาชิกในกลุมและตัวแบบกรณีศึกษา ติดตามและประเมิน
ความกาวหนาโดยมีเจาหนาที่คอยชวยเหลือใหคําปรึกษา แนะนํา ใหกําลังใจชมเชย ทุกกิจกรรม จากกิจกรรม
ดังกลาวสงผลใหภายหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมทดลองมีความรูดานสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ อังศิ
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นันท อินทรกาแหง และอนันต มาลารัตน (2556) ไดศึกษาผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยมีการ
กํากับตนเอง การรับรูความสามารถตนเองโดยมีเนื้อหาในโปรแกรม ไดแก การแลกเปลี่ยนประสบการณ ฝก
ปฏิบัติการเลือกรับประทานอาหารการอภิปรายกลุม การตั้งเปาหมายรวมกันและดวยตนเอง สงผลใหภายหลัง
ทดลองมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05* ยังสอดคลองกับ 
นรเศรษฐ พูนสุวรรณ และคณะ (2558) ไดจัดกิจกรรมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนื้อหากิจกรรม ไดแก ให
ความรู คําแนะนํา และการสาธิต ชมวีดีทัศนแบงกลุมและรวมอภิปรายกลุม การปฏิบัติตัวดานการรับประทาน
อาหาร รวมกันวิเคราะห ปญหาอุปสรรคหาแนวทางแกไข เพื่อวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สงผลใหภายหลัง
การทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05* สอดคลองกับ
การศึกษาของ อติญาณ และคณะ (2560) ที่เสนอแนะวาภาพรวมพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) กอนและหลังเขารวมโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพตาม
แนวทาง 3อ.2ส. แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01* โดยคะแนนพฤติกรรมหลังเขารวมโปรแกรม 
(M=1.88, SD=0.32) สูงกวากอนเขารวมโปรแกรม (M=1.53, SD=0.41)  

 

ขอเสนอแนะ 
การศึกษาครั้งนี้เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. 

(อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ สูบบุหร่ี ดื่มสุรา) โดยใชแบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
3อ.2ส. ของประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป ฉบับปรับปรุงป 2561 ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข เปนหลัก ซึ่งเปนแบบสอบถามสําหรับประชาชนท่ัวไป ไมใชสําหรับประชาชนในกลุมเสี่ยง 
ขอมูลที่ไดอาจไมครบ ถวนและไมสะทอนภาพที่เปนจริง ผูศึกษาจึงขอเสนอ ประเด็นที่ควรพิจารณาในการศึกษาคร้ัง
ตอไป ดังนี้ 

1) ศึกษาเรื่องเดิม แตควรศึกษาในกลุม ตัวอยางหลายจังหวัดในพ้ืนที่ใกลเคียง เพื่อไดขอมูลถูกตองไม
ลําเอียง  

2) ระยะเวลาการศึกษาควรใชระยะนานมากข้ึนวาการศึกษาครั้งนี้เพื่อใหการตรวจสอบขอมูลและ
ประเมินผล ตลอดจนการการเสนอแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

3) คําถามจากแบบสอบถามบางขออาจจะตองปรับปรุงใหเหมาะกับบริบทประชาชนกลุมเสี่ยงในชุมชน
ชุมชนยาเปา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง  
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บทคัดยอ 
การศึกษานี้เปนการศึกษาแบบผสมผสานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อสรางโปรแกรมการเพิ่มความรูใน

การปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลงในเกษตรกรชาวกัมพูชาจํานวน 80 คนท่ีปฏิบัติงานในสวนผลไมแหงหนึ่งใน
จังหวัดระยอง วิธีการศึกษาจําแนกเปน 4 ระยะ คือ 1) การศึกษาสถานการณการใชและพฤติกรรมการใชสารกําจัด
แมลงเพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐาน 2) การสรางโปรแกรมการเรียนรู 3) การใชโปรแกรมในกลุมเกษตรกร โดยการอบรม
ดวยโปรแกรมที่สรางขึ้นและทดสอบความรูกอนและหลังการอบรม และ 4) การติดตามประเมินผลโครงการ ผล
การศึกษาพบวา เกษตรกรชาวกัมพูชาจาก 80 คน เปนชายรอยละ 55.0 มีอายุเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
เทากับ 30.82 (8.21) ป รอยละ 47.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 53.8 สามารถพูด ฟง ภาษาไทยได 
ระยะเวลาในการทํางานเทากับ 4.07 (3.33) ป ผลการคัดกรองระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือด (Serum 
cholinesterase level) พบวา มีระดับมีความเสี่ยง รอยละ 63.8 ผลจากการใชโปรแกรมอบรมเพื่อพัฒนาความรู
ของเกษตรกร พบวาความตางคะแนนเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับการปองกันตัวเองจากสารกําจัดแมลงเพิ่มข้ึนในระยะ
กอนการอบรม–หลังการอบรม 3 คร้ัง คือ สัปดาห 1, 4 และ 8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.001) แสดง
ใหเห็นวาโปรแกรมเพิ่มความรูในการปองกันตนเองจากการรับสัมผัสสารกําจดัแมลง มีผลทําใหเกษตรกรชาวกัมพูชา
มีความรูในการปองกันตนเองจากการใชสารกําจัดแมลงสูงข้ึน 

 
คําสําคัญ : แรงงานขามชาติชาวกัมพูชา เกษตรกรสวนผลไม โปรแกรมแกปญหา ภาคตะวันออก ประเทศไทย 
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Abstract 
This mixed-method of quantitative and qualitative approach aimed to develop an 

interventional program for enhancing knowledge level in self-protection from exposure of 
organophosphate and carbamate insecticides among 80 Cambodian-migrant farm workers 
in an orchard in Rayong province. The method used was comprised of four phases. Phase 1 
contained situational analysis of insecticide uses and users’ behaviors to obtain background 
information for developing a training program. Phase 2 was comprised of creating and 
improving a training program. The training program was consisted of training contents and 
process, demonstrating and practicing how to wear protective devices, and media and 
information about proper use of pesticides. Phase 3 was comprised of program application 
among farm workers. Phase 4 was monitoring and evaluation. The results revealed that 
most of workers are male (55%) with averaged age (SD) of 30.82 (8.21) years old, and 
graduated at primary school level (47.5%). Fifty-four percent among them were able to 
speak and understand Thai language, and their averaged work experience (SD) was 4.07 
(3.33) years. The screening tests of serum cholinesterase level indicated that 63.8 percent of 
them were at risk. Results of applying the training program for enhancing knowledge about 
self-protection from pesticides showed that there were differences between average 
knowledge of pre- and post-training tests. Their knowledge levels had increased at the first, 
fourth and eighth weeks with statistical significance (p-value <0.001). It was shown that
this intervention program for enhancing self-protection from pesticides could increase 
knowledge level among the migrant farm workers.

Key Words : Cambodian-migrant workers, fruit farmers, interventional program, 
Eastern Thailand

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ประชากร 13.36 ลานคนทําอาชีพเกษตรกรรม (สํานักงานสถิติ

แหงชาติ, 2561) มีการนําสารกําจัดแมลงมาใชกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะสารกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟต 
(Organophosphates; OPs) และ คารบาเมต (Carbamates; CMs) เพ่ือควบคุมแมลงในงานเกษตรกรรม รวมถึง
ในสวนผลไม (Thetkathuek et al., 2017; 2018) อยางไรก็ตามแรงงานภาคการเกษตรยังมีไมเพียงพอ จึงมีความ
ตองการแรงงานจางตางดาวมาทดแทนแรงงานท่ีขาดไป นักวิจัยคาดวาจํานวนอาจสูงถึง 4 ลานคน (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554)  

หากเกษตรกรแรงงานตางดาวมีพฤติกรรมการทํางานไมถูกตอง เชน วิธีการพนและการปองกันตนเอง  
การดูแลสุขอนามัยสวนบุคคลไมเหมาะสม อาจทําใหเกษตรกรมีโอกาสรับสัมผัสสารกําจัดแมลงเขาสูรางกาย 
(Jensen HK, 2011) จนเกิดอาการไมพึงประสงคแบบเฉียบพลันและเร้ือรัง (Dorko F. et al., 2011) พฤติกรรม
เสี่ยงดังกลาวเปนปญหาในการทํางานในกลุมเกษตรกรไทย (Raksanam B. et al., 2012; Panuwet et al., 2012) 
รวมถึงเกษตรกรชาวกัมพูชาในประเทศไทย (Thetkathuek et al., 2017) เนื่องจากการขาดความรูในการปฏิบัติตัว
ที่เหมาะสม จากการศึกษาของ Thetkathuek et al. (2017) พบวาเกษตรกรชาวกัมพูชาท่ีทํางานในพื้นที่ภาค
ตะวันออกยังขาดความรูและมีพฤติกรรมการปองกันตนเองที่ไมเหมาะสมและผลการคัดกรองเลือดจากการรับสัมผัส
สารกําจัดแมลง พบวา สวนใหญมีผลการทดสอบอยูในระดับไมปลอดภัย รอยละ 16.6 มีความเสี่ยง รอยละ 58.5 
เปนตน ซึ่งมองเห็นวาการจัดการอบรมใหความรูแกเกษตรกรท่ีเปนแรงงานตางดาวจึงมีความจําเปนมาก 
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จากสภาพปญหาดังกลาว ควรมีแนวทางในการสงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการรับสัมผัสสาร
กําจัดแมลงใหแกเกษตรกรชาวกัมพูชา ในปจจุบันประเทศไทยมีสื่อเก่ียวกับการปองกันสารกําจัดแมลง เชน คูมือ
สําหรับเกษตรกรและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเผยแพรแกเกษตรกรทั่วประเทศ (สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม, 2558) อยางไรก็ตามสื่อที่ใชในการอบรมดังกลาวมีเฉพาะฉบับที่เปนภาษาไทย ทํา
ใหเกษตรกรชาวกัมพูชาไมสามารถอานเขาใจได สวนการวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมการอบรมใหความรูแกเกษตรกรที่
ผานมา สวนใหญเปนการศึกษาในกลุมเกษตรกรชาวไทย เชน นันทิดา เหมือนมาตยและคณะ (2554) พิชัย ทองกร 
(2550) ชิษณุพงศ ดาดวง (2555) ชูชีพ สืบทรัพย (2551) และ Raksanam, Buppha et al. (2012) ที่ศึกษา
เก่ียวกับการวัดระดับความรูในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ระหวาง กอน และหลังการอบรม อยางไร
ก็ตามการศึกษาดังกลาวเปนการศึกษาในกลุมเกษตรกรชาวไทย ยังขาดการศึกษาเก่ียวกับการสรางโปรแกรมเพ่ิม
ความรูความสามารถในการปองกันอันตรายจากการรับสัมผัสสารกําจัดแมลงในเกษตรกรสวนผลไมชาวกัมพูชา  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดสรางโปรแกรมอบรมและสื่อในการใหความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจาก
การใชสารกําจัดแมลงในเกษตรกรชาวกัมพูชา และมีการประยุกตหลักการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวกัมพูชา        
เพื่อเปนกลยุทธในการเพิ่มองคความรู ในการปองกันการเกิดโรคอันตรายจากสารกําจัดแมลงอีกทางหนึ่งได 

วัตถุประสงคในการศึกษา 
เพื่อวิเคราะหสถานการณการใชและความเสี่ยงจากสารกําจัดแมลงของเกษตรกรชาวกัมพูชา สราง

โปรแกรมอบรมและสื่อความรูเกี่ยวกับอันตรายและการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลง ประยุกตโปรแกรมอบรม
และเผยแพรสื่อความรูแกเกษตรกรชาวกัมพูชา และเพ่ือติดตามประเมินผลของโปรแกรมอบรมและส่ือความรู เพ่ือ
สุขภาพที่ดีของเกษตรกร 

วิธีดําเนินการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ ดําเนินการโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) โครงการวิจัยผาน

การรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 
จากนั้นดําเนินการเก็บขอมูลในชวง เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2559 
ประชากรที่ศึกษา 

ประชากรที่ศึกษา ไดแก เกษตรกรท่ีเปนชาวกัมพูชาเปนแรงงานขึ้นทะเบียนที่ปฏิบัติงานในสวนผลไมแหง
หนึ่งในจังหวัดระยอง โดยมีเกณฑในการศึกษา คือ เกษตรกรชาวกัมพูชาที่ปฏิบัติงานในสวนผลไมขนาดใหญ มีการ
ใชสารกําจัดแมลงอยางนอย 1 ป มีการใชสารกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟต และ คารบาเมต และมีความเต็ม
ใจที่จะเปนอาสาสมัครการวิจัย มีขนาดตัวอยางเทากับ 80 คน 
การคํานวณขนาดตัวอยาง 

การคํานวณขนาดตัวอยางครั้งนี้ใชคะแนนความรูสารเคมีของเกษตรกร จากการศึกษาผลการใชแบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพและแรงจูงใจตอการลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสงเสริมการใชจุลินทรีย EM ในเกษตร
ผูปลูกผัก (Saowanee Saisin et al., 2010) ซ่ึงจะนําคาตางๆ มาแทนในสูตรคํานวณขนาดตัวอยางสําหรับ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากรแบบไมเปนอิสระ (Cochran, 1963) เม่ือแทนคาในสูตรจะได n = 67 คน และเพ่ิม
เปน 80 คน เม่ือคิดอัตราการถอนตัวจากการทดลองที่รอยละ 20 
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รูปแบบการศึกษา 
การวิจัยเพ่ือสรางโปรแกรมพัฒนาความรูของเกษตรกรชาวกัมพูชาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

(Action research) แบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลในภาพรวมและเชิงลึก
เก่ียวกับการใชสารกําจัดแมลงท่ีปฏิบัติงานในสวนผลไมแหงหนึ่งของจังหวัดระยอง นักวิจัยไดแบงข้ันตอนการศึกษา
ออกเปน 4 ระยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ระยะที่ 1 วิเคราะหสถานการณและขอมูลเกี่ยวกับบริบทการใชและพฤติกรรมการใชสารกําจัดแมลง  ในกลุม
เกษตรกรที่เขารวมโครงการวิจัยทั้ง 80 คน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
ประการแรก การศึกษาเชิงปริมาณ 

เครื่องมือในการวิจัย นักวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางคําถามแบงเปน 3 สวน คือ 1) ขอมูล
ประชากรทางสังคม จํานวน 5 ขอ เชน เพศ อายุ 2) ประวัติการสูบบุหร่ี การดื่มสุรา จํานวน 6 ขอ 3) ประวัติในการ
ทํางาน จํานวน 4 ขอ เชน อาชีพหลัก ชนิดพืชที่ปลูก ระยะเวลาในการทํางาน ใหคะแนนแบบเลือกตอบ และ
คําถามปลายเปด  

การหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย แบบสัมภาษณผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน 2 ทาน ดานพฤติกรรม จํานวน 1 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ
โครงสราง ความชัดเจนในเนื้อหา ความครอบคลุม สํานวนภาษา แลวนํามาปรับปรุงใหถูกตองเหมาะสม จากนั้น
แปลเปนภาษากัมพูชาและนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปนเกษตรกรชาวกัมพูชา เพื่อประเมินปญหาและ
ขอจํากัด แลวปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกอนนําไปเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลโดยนักวิจัย ผูชวยวิจัยภาคสนามและลามที่สามารถฟงภาษา
กัมพูชา และสามารถสื่อสารในภาษากัมพูชากับเกษตรกรไดด ีสัมภาษณตามแบบสัมภาษณที่สรางข้ึน โดยใชเวลาใน
การสัมภาษณ ประมาณ 10 นาทีตอราย  

การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร ใชสถิติเชิงพรรณนา นําเสนอในรูป
ตาราง ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายตัวแปรทั่วๆ ไป เชน ประวัติการสูบบุหรี่ 
การดื่มสุรา ประวัติในการทํางาน ผลตรวจคัดกรองเลือดเพ่ือประเมินระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส และประเมิน
ความรูในการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลงกอนไดรับโปรแกรมการใหความรู 

ประการที่สอง การศึกษาเชิงคุณภาพ เปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับบริบทการทํางานและพฤติกรรมการใช
สารเคมีและสารกําจัดแมลง ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือที่ใชศึกษา คือ แบบสัมภาษณในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus 
group) เพื่อใชเปนแนวทางในการสนทนากลุมเฉพาะและใชในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือไปสรางโปรแกรมเพ่ิมความรู
ของเกษตรกรในการปองกันสารกําจัดแมลง นักวิจัยไดสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการสนทนากลุมเฉพาะ จํานวน 3 
กลุม คือ 1) กลุมผูดูแลชาวไทยที่ดูแลเกษตรกรชาวกัมพูชา จํานวน 1 กลุมและ 2) กลุมเกษตรกรชาวกัมพูชา 
จํานวน 2 กลุม ไดแก กลุมที่เกี่ยวของกับการใชสารกําจัดแมลงโดยตรง และกลุมสนับสนุน ซึ่งแนวคําถาม 
ประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังนี้ 

1) ผูดูแลชาวไทยท่ีดูแลเกษตรกรชาวกัมพูชา คําถามในการสนทนากลุมเฉพาะ ประกอบดวย 12 ประเด็น
เชน นโยบายในการจัดซ้ือสารกําจัดแมลง การเลือกซื้อสารกําจัดแมลงของเกษตรกร คาใชจายในการซื้อสารกําจัด
แมลง แนวโนมการใชสารกําจัดแมลง การจัดซื้ออุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล การติดตามดูแลสุขภาพแรงงาน
ตางดาว ลักษณะการขนยายสารกําจัดแมลงของเกษตรกร ลักษณะการเก็บสารกําจัดแมลงของเกษตรกร ลักษณะ
การจัดการสารกําจัดแมลงของเกษตรกร การกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานกับสารกําจัดแมลงอยางปลอดภัย 
การดูแลสุขภาพหากเจ็บปวยการเจ็บปวยของผูประกอบอาชีพ และสวัสดิการที่ไดรับ การจัดสวัสดิการสําหรับผู
เจ็บปวย  
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2) เกษตรกรชาวกัมพูชา คําถามท่ีใชสัมภาษณเกษตรกรที่ชาวกัมพูชาทั้ง 2 กลุม ประกอบดวย 24
ประเด็น โดยมีรายละเอียด เชน ส่ิงคุกคามในชีวิตในการทํางาน ความพอเพียงของรายได ความสามารถปรับตัวเขา
กับส่ิงแวดลอม ความเสี่ยงทางการเมือง นโยบาย สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สุขภาพ การทํางานที่อื่นมากอน 
ทํางานในสถานท่ีปจจุบัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีที่ใช และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบของสารเคมีตอสุขภาพและลักษณะของอันตราย ฯลฯ 

การเก็บรวบรวมขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลโดยนักวิจัย ผูชวยวิจัยภาคสนามและลามที่สามารถฟงภาษา
กัมพูชา และสามารถสื่อสารในภาษากัมพูชากับเกษตรกรไดดี สัมภาษณตามแบบสัมภาษณที่สรางข้ึน โดยใชเวลาใน
การสนทนากลุมเฉพาะ ประมาณ 45-60 นาทีตอกลุม หมุนเวียนไปจนครบ 3 กลุม 

การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 
นอกจากนั้นขอมูลเชิงคุณภาพจะนํามาวิเคราะหโดยการจัดระเบียบและการตีความขอมูลอยางเปนระบบตาม
หมวดหมู (Systematically organizing and interpreting information using categories) 
ระยะที่ 2 การสรางโปรแกรมเพ่ิมความรูของเกษตรกรในการปองกันสารกําจัดแมลง  
นักวิจัยไดนําขอมูลที่วิเคราะหจากระยะท่ี 1 มาสรางโปรแกรมอบรมเพื่อเพิ่มความรูแกเกษตรกรชาวกัมพูชา  
เครื่องมือ 

ผูวิจัยนําขอมูลจากการวิเคราะหจากขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในระยะท่ี 1 เพ่ือนํามาสราง
โปรแกรมในการเพ่ิมความรูใหแกเกษตรกร ประกอบดวย สไลดเพ่ือการบรรยาย ส่ือโปสเตอร คูมือแบบสองภาษา 
คือ ภาษาไทยและกัมพูชา แบบประเมินความรู แบบประเมินความพึงพอใจ โดยเครื่องมือทั้งหมดผานการพิจารณา
ความเห็นชอบของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 12 คน เนื้อหาในการอบรมผานการแปลส่ือเปนภาษากัมพูชา กอนนําไปใช
จริงในระยะที่ 3 
ระยะที่ 3 การใชโปรแกรมเพื่อเพิ่มความรูในการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลง 

นักวิจัยไดจัดอบรมเกษตรกรชาวกัมพูชา โดยใชสื่ออบรมที่เปนสไลด มีการสอนและสาธิตการใชอุปกรณ 
ปองกันอันตรายจากสารกําจัดแมลง และการสอบถาม-ตอบในขอสงสัยตางๆ ประเมินความรูและ ทักษะการใชสาร
กําจัดแมลงท้ังกอนและหลังการอบรม รวมถึงการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการอบรมเพิ่มความรูแกเกษตรกร
ชาวกัมพูชา และติดโปสเตอรเพื่อเพ่ิมความรูไวตามจุดตางๆ และแจกคูมือใหแกเกษตรกร เพื่อเอาไวทบทวนความรู
อยางตอเนื่อง 
ระยะที่ 4 การติดตามประเมินผลความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลง 

ในระยะนี้นักวิจัยทําการประเมินผลความรู ทักษะและความพึงพอใจของเกษตรกรชาวกัมพูชาภายหลัง
ไดรับโปรแกรมพัฒนาความรูในปองกันตนเองจากความเส่ียงจากการรับสัมผัสสารกําจัดแมลง จํานวน 3 ครั้ง คือ 
สัปดาหที่ 1, 4, 8 ตามลําดับ 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสัมภาษณ แบบประเมินความรู เก่ียวกับการ
ปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลง แบบประเมินระดับความพึงพอใจของเกษตรกรเกี่ยวกับโปสเตอร และคูมือ
เก่ียวกับการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) แบบประเมินความรูในการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลง มีจํานวน 18 ขอ ใหคะแนน คือ คําตอบ
ถูก ให 1 คะแนน คําตอบผิด ให 0 คะแนน แปลผลคะแนนความรูเปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 
80 ข้ึนไป (>14.4 คะแนน) ระดับกลาง มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 60-79 (10.9-14.4 คะแนน) และระดับต่ํา มีคะแนน
เฉล่ียรอยละ 0-59 (<10.8คะแนน) โดยเครื่องมือดังกลาวผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน และคําณวนคาความเที่ยง (Reliability) ไดเทากับ 0.779 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



2) แบบประเมินความพึงพอใจตอโปสเตอร และคูมือเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติในการปองกันตนเองจากสาร
กําจัดแมลง จํานวน 12 ขอ ประกอบดวย ดานเนื้อหา ลักษณะของโปสเตอร คูมือ การนําความรูไปใชประโยชน 
ดานการเขาถึงสื่อ ซึ่งการแปลผล จําแนกออกเปน 5 ระดับ (5-1) ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
(Best, 1997) เกณฑการประเมินระดับความพึงพอใจตอโปสเตอร คูมือของเกษตรกรชาวกัมพูชา แบงเปน 3 ระดับ 
คือ มาก ปานกลาง และนอย โดยใชคาพิสัยจากการคํานวณผลตางของคะแนนสูงสุดกับคะแนนตํ่าสุด แลวหารดวย
จํานวนชวงชั้น เกณฑการแปลผลความพึงพอใจตอโปสเตอรขอควรปฏิบัติในการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลง 
คือ 1.00-2.33 เทากับมาก คะแนน 2.34-3.67 คือ ปานกลาง และ 3.68-5.00 เทากับ นอย (Best, 1997) 
การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) การวิเคราะหเชิงพรรณนา นําเสนอในรูปตาราง 
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งจะถูกมาใชในการอธิบายตัวแปรทั่วๆ ไป เชน ระดับความรู
ในการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลง ความพึงพอใจตอโปสเตอร คูมือการปฏิบัติในการปองกันสารกําจัดแมลง 
2) การวิเคราะหเชิงสถิติ โดยใชสถิติอางอิงในรูปของการวิเคราะหการแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (Repeated measures
ANOVA) เพื่อวิเคราะหความแตกตางของระดับความรูกอนและหลังการไดรับโปรแกรมการเพิ่มความรู 

ผลการศึกษา 
ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณการใชและพฤติกรรมการใชสารกําจัดแมลง  

การศึกษาสถานการณการใชและพฤติกรรมการใชสารกําจัดแมลง ประกอบดวย ขอมูลลักษณะทาง
ประชากร ประวัติการทํางาน และผลการตรวจคัดกรองหาระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร และ 
การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) เพ่ือประเมินขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อหาแนวทางในการสรางและพัฒนา
โปรแกรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลักษณะทางประชากร เกษตรกรชาวกัมพูชาที่รับสัมผัสสารกําจัดแมลงจํานวน 80 คน พบวา สวนใหญ
เปนชาย รอยละ 55.0 อายุเฉล่ีย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เทากับ 30.82 (8.21) ป อยูในชวงอายุ 20-29 รอยละ 
42.5 สวนใหญแตงงานแลว รอยละ 76.3 ระดับการศึกษา อยูในระดับประถมศึกษา รอยละ 47.5 มีรายไดเดือนละ 
5,000-7,000 บาท รอยละ 52.5 รายไดเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เทากับ 7,598.75 (2,364.96) บาท 

ประวัติการทํางาน จากประวัติการทํางานของเกษตรกรชาวกัมพูชา สวนใหญปลูกสับปะรด รอยละ 51.3 
ปลูกทุเรียน รอยละ 46.3 และลําไย รอยละ 43.8 มีระยะเวลาในการทํางาน 1-5 ป รอยละ 51.3 คาเฉลี่ย (สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน) เทากับ 4.07 (3.33) ป สวนใหญมีการฉีดพนสารกําจัดแมลง 1 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 36.3 
ฉีดพนสารกําจัดแมลงคร้ังละ 1-3 ชั่วโมง รอยละ 50 สวนใหญใชวิธีการพนสารกําจัดแมลง โดยใชรถยนต หรือ รถ
เคร่ือง รอยละ 60.0 

ผลการตรวจคัดกรองหาระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร จากการตรวจคัดกรองเพื่อ
หาระดับเอนไซดโคลีนเอสเตอเรสในเลือด (Serum cholinesterase level) ของเกษตรกรชาวกัมพูชาดวยกระดาษ
ทดสอบพิเศษ (Reactive paper) พบวาเกษตรกรชาวกัมพูชาสวนใหญ มีผลการทดสอบจัดอยูในกลุมที่มีความเสี่ยง 
รอยละ 63.8 กลุมที่ไมปลอดภัย รอยละ 32.8 และกลุมที่ปลอดภัย รอยละ 3.4 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจคัดกรองหาระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรดวยกระดาษทดสอบ 
Reactive paper จําแนกตามระดับความเสี่ยง 

ผลการตรวจ จํานวน รอยละ 
ปกติ 2 3.4 
ปกติ 0 0.0 
ปลอดภัย 2 3.4 
ผิดปกติ 56 96.6 
มีความเสี่ยง 37 63.8 
ไมปลอดภัย 19 32.8 

 
ผลการสนทนากลุมเฉพาะ การสนทนากลุมเฉพาะในผูที่เกี่ยวของกับการใชสารกําจัดแมลง ผูวิจัยได

สนทนากลุมกับผูที่สมัครใจเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ สามารถแบงได 3 กลุม คือ 1) กลุมผูดูแลเกษตรกร 
จํานวน 5 คน 2) กลุมเกษตรกรที่เกี่ยวของกับการพนสารกําจัดแมลง จํานวน 15 คน และ 3) กลุมเกษตรกรที่ทํา
หนาท่ีชวยเหลือตางๆ ภายในสวนผลไม จํานวน 15 คน สรุปผลการศึกษาโดยภาพรวม ดังนี้ 

จากการสังเกตการณในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) กับผูใหขอมูลที่เกี่ยวของ สามารถสรุปได
วาความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมในการปองกันการรับสัมผัสสารกําจัดแมลง อยูในระดับต่ํา เนื่องจากเกษตรกรชาว
กัมพูชาไมสามารถอานฉลากสารเคมีได และไมทราบวาควรจะใชสารเคมีชนิดใด จํานวนเทาไร การแบง ชั่ง ตวง วัด
สารเคมีจึงเปนหนาที่ของผูดูแลเกษตรกร เปนผูจัดเตรียมใหพรอม และบอกใหเกษตรกรที่เปนผูผสมสารตาม คําสั่ง
และนําไปฉีดพนตามคําแนะนํา ของผูดูแลเกษตรกรชาวกัมพูชา ชุดเสื้อผาที่เกษตรกรสวมใสขณะฉีดพนสารกําจัด
แมลงเปนเส้ือผาชุดทํางานปกติ กางเกงขายาว เส้ือแขนยาว สวมรองเทาบูท และ “ใชเสื้อคลุมหนา มีผาปดจมูก” 
สวนอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ทางนายจางจัดไวให แต “เกษตรกรบางคนก็ใช บางคนไมใช” สวนใหญ
นิยมสวมผาคลุมหนาปดจมูก ซึ่งหาซื้อมาเองจากตลาดนัด กลุมผูสนทนาคิดวาสามารถลดการรับสัมผัสสารเคมีได 
เกษตรกรท่ีฉีดพนสารไมใชหนากาก ที่เตรียมไวใหเพราะ “อากาศรอน” หายใจไมสะดวก ผูรวมสนทนาบางคนสวม
ถุงมือยางสีสม ในเวลาฉีดพนสารเคมี เพราะไมถนัด “ไมชอบใสแวนตา พอใสแลวมันเปนละออง มองไมเห็น” “เคย
ใสแลว เวลาเหงื่อออกมันมองไมเห็น เลยไมใส” 

ผูรวมสนทนาที่มีฉีดพนสารกําจัดแมลง จํานวน 4 คน ที่ไมสวมแวนตาขณะฉีดพนสารกําจัดแมลง เคยมี
ประสบการณไดรับสารเคมีเขาตาทําใหรูสึกแสบตา “แลวก็เอาน้ําเปลาลางหนา” “บางทีก็ฉีดพนสารกําจัดแมลงจน
เสร็จ คอยกลับไปลางออก” หรือ “บางคนก็ใชเสื้อเช็ดตาเพื่อลดอาการแสบตา” ในระหวางการฉีดพนอาจมีสารเคมี
หกใสราดตัวผูฉีด “เปยกหมดท้ังตัว” แตไมไดหยุดเพ่ือเปลี่ยนเสื้อผา “ทํางานตอจนกวาจะเสร็จ” ผูที่ทําหนาที่ฉีด
พนสารเคมีจะทํา 2 ครั้งในหนึ่งวัน เมื่อฉีดพนเสร็จก็จะเลิกงานกลับบานพัก เสื้อผาที่สวมใสจึงเปนชุดเดียว แมจะ
เปอนสารเคมีก็ตาม การรับรูอันตรายของสารเคมี เกษตรกรคิดวาสารเคมีเปนอันตรายตอปอด ดังเชนคุณวอนพูดวา 
“สารเคมีมีอันตรายตอปอดครับ เคยไดยินเพ่ือนพูดใหฟง” เมื่อผูดําเนินการสนทนาถามเก่ียวกับประสบการณการ
เจ็บปวยจากไดรับจากการฉีดพนสารเคมี พบวาผูรวมสนทนาสวนใหญไมเคยมีอาการเจ็บปวยหรือไมสบายเกี่ยวกับ
สารเคมี แตมีหนึ่งคนท่ีเคยมี “อาการวิงเวียนศีรษะ อาเจียน ปวดทอง” และไมไดทําอะไรเพียงนอนพักก็อาการดีขึ้น  
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ระยะที่ 2 การสรางโปรแกรมเพ่ิมความรูของเกษตรกรในการปองกันสารกําจัดแมลง 
การสรางโปรแกรม ไดแนวคิดจากผลการวิเคราะหการศึกษาสถานการณในการใชและพฤติกรรมการใช

สารกําจัดแมลง ในขั้นตอนที่ 1 ประกอบดวย การสนทนากลุมเฉพาะ การเตรียมเนื้อหา รูปแบบ และส่ือในการ
อบรม การจัดทําโปสเตอรและคูมือเกี่ยวกับแนวทางการปองกันตัวเองจากสารกําจัดแมลง (Picture booklets) 
และแบบประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมที่ใช 

1) การเตรียมส่ือในการอบรม สื่อในการอบรมเกษตรกรชาวกัมพูชา คือ เร่ือง แนวทางการปองกันตัวเอง
จากสารกําจัดแมลง ประกอบดวยหัวขอตางๆ คือ วิเคราะหการศึกษาสถานการณการใชและพฤติกรรมการใชสาร
กําจัดแมลง ในขั้นตอนที่ 1 ชนิดของสารกําจัดแมลง ความเปนอันตรายของสารกําจัดแมลง กลไกการเกิดพิษของ
สารกําจัดแมลง การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเม่ือไดรับอันตรายจากสารกําจัด
แมลง ตามลําดับ เตรียมวิทยากรชาวไทยและลามชาวกัมพูชา เนื้อหาการอบรมเปนภาษากัมพูชาและไทย และ
เตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลเพื่อสาธิตวิธีการใชที่ถูกตอง 

2) โปสเตอรขอควรปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันสารกําจัดแมลง โดยทําโปสเตอรขนาด 59.4 ซม x 42 ซม. 
เนื้อหาสั้นๆ เนนรูปภาพ หัวขอของเนื้อหาสอดคลองกับเนื้อหาภายในคูมือ และ นําไปติดในจุดตางๆ  ท่ีเปน
ศูนยกลางของเกษตรกร ประกอบดวย สถานที่ลงชื่อทํางาน จุดผสมสารปราบสัตรูพืช หองเก็บสารเคมี ตามลําดับ 

3) คูมือแนวทางการปองกันตัวเองจากสารกําจัดแมลง ผูวิจัยเตรียมคูมือเพ่ือไวใหเกษตรกรที่สามารถ
อานหนังสือไดนําไวใชทบทวนความรู  โดยใชเนื้อหาและประโยคสั้นๆ เขาใจงายพิมพเปนภาษากัมพูชาและ
ภาษาไทย เปนเลมขนาดเล็ก จํานวน 20 หนา โดยมีหัวขอตางๆ ประกอบดวย ทางการรับสัมผัสสารปราบศัตรูพืช
เขาสูรางกาย การไดรับสารพิษระหวางการพนสารกําจัดแมลง การกระจายของสารกําจัดแมลงการยอยสลายของ
สารปราบสัตรูพืชในรางกาย การขับถายสารปราบศัตรูพืชออกจากรางกาย อาการพิษของการไดรับพิษจากสาร
กําจัดแมลง การใชสารปราบสัตรูพืชอยางปลอดภัย ทั้งกอนการพน ขณะพน และภายหลังการพนสารกําจัดแมลง 
และการปฐมพยาบาล ตามลําดับ 
ระยะที่ 3 การใชโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมความรูในการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลง 

การประยุกตใชโปรแกรมในกลุมเกษตรกร โดยมีกิจกรรมตางๆ ประกอบดวย การอบรม การประเมิน
ความรู การเผยแพรความรูโดยโปสเตอร เกี่ยวกับขอควรปฏิบัติในการปองกันสารกําจัดแมลง และมีการประเมิน
ความพึงพอใจของโปสเตอร และคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติตัวในการปองกันสารกําจัดแมลงของเกษตรกรชาวกัมพูชา 
ประกอบดวย 1) การอบรม การอบรมเกษตรกรชาวกัมพูชา ดําเนินการอบรมตามหัวขอที่ไดกําหนดไว โดยสถานที่
อบรม คือ หองประชุมของสวนผลไม ใชเวลาในการอบรม 2 ชั่วโมง และมีผูฟง เปนเกษตรกรชาวกัมพูชา จํานวน 
80 คน 2) คูมือแนวทางการปองกันตัวเองจากสารกําจัดแมลง ผูวิจัยมอบคูมือผูแกเกษตรกรชาวกัมพูชา ไวใชอาน
ทบทวนทําความเขาใจ และ 3) โปสเตอรเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันสารกําจัดแมลง ผูวิจัยนํา
โปสเตอรที่เตรียมไว ไปติดในจุดตางๆ ที่เปนที่รวมตัวกันของเกษตรกร จํานวน 4 จุด ประกอบดวย สถานที่ลงชื่อ
ทํางาน จุดผสมสารปราบสัตรูพืช หองเก็บสารเคมี และ บริเวณสถานท่ีพักของแรงงาน 
ระยะที่ 4 การติดตามประเมินผลความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลง 
ระยะนี้ มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1) ความรูของเกษตรกรชาวกัมพูชา การประเมินความรูรายขอและระดับความรูของเกษตรกรชาว
กัมพูชา เกี่ยวกับการปองกันตัวเองจากสารกําจัดแมลงกอนการใสโปรแกรม และในสัปดาหที่ 1 สัปดาห 4 และ 
สัปดาหที่ 8 โดยใหเกษตรกรชาวกัมพูชาทดสอบระดับความรูดวยแบบสัมภาษณ จากกลุมตัวอยาง 80 คน สวนของ
การประเมินความรูรายขอของเกษตรกรกอนเขารับการอบรม พบวาเกษตรกรตอบไมถูกตอง คือ เรื่องผลกระทบ
จากสารกําจัดแมลง มีเพียงอาการเฉียบพลัน ซึ่งไมมีผลระยะยาว มากที่สุด รอยละ 61.3 รองลงมา การใชสารกําจัด
แมลงท่ีความเขมขนสูงกวาที่กําหนดในฉลาก เปนสิ่งที่ถูกตอง รอยละ 58.8 และ การสวมเส้ือแขนยาว กางเกงขา
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ยาว ไมเพียงพอในการปองกันอันตรายจากสารกําจัดแมลง รอยละ 51.3 ตามลําดับ สวนระดับความรูภายหลังจาก
การอบรม จํานวน 3 ครั้ง คือ 1 สัปดาห 4 สัปดาห และ 8 สัปดาห พบวา เกษตรกรชาวกัมพูชามีระดับความรู
เพิ่มขึ้นหลังการอบรมในทุกๆ เร่ือง โดยตอบถูกตองเพิ่มข้ึนจากกอนอบรม รอยละ 100 เชน เรื่องการใชสารกําจัด
แมลงที่ความเขมขนสูงกวาที่กําหนดในฉลาก เปนสิ่งที่ถูกตอง การผสมสารกําจัดแมลงดวยมือเปลาสามารถกระทํา
ได โดยไมมีอันตรายใดๆ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 

การประเมินระดับความรูของเกษตรกรเก่ียวกับการปองกันตัวเองจากสารกําจัดแมลง กอนและหลังการ
อบรม แนวทางการปองกันตัวเองจากสารปราบศัตรูพืช 3 ระยะ คือ 1 สัปดาห 4 สัปดาห และ 8 สัปดาห 
ตามลําดับ ผลการศึกษา พบวาเกษตรกรชาวกัมพูชามีระดับความรูภายหลังการอบรมเพิ่มข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงกอนการอบรม โดยระดับความรูในระดับปานกลาง รอยละ 47.5 สวนภายหลังการอบรมเปนเวลา 1 และ 4 
สัปดาหและ 8 สัปดาห พบวาระดับความรูเพิ่มขึ้นอยูในระดับสูง โดย ภายหลังการอบรม 1 สัปดาห 4 สัปดาห และ 
8 สัปดาห อยูในระดับสูง รอยละ 75 รอยละ 81.3 และ รอยละ 97.5 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 คะแนนเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรูของแรงงานตางดาวเกี่ยวกับการการปองกัน

ตัวเองจากสารปราบศัตรูพืช กอน การการอบรมแนวทางการปองกันตัวเองจากสารปราบศัตรูพืช 
และหลังการอบรมเปนเวลา 1 สัปดาห 4 สัปดาห และ 8 สัปดาห 

ผลรวมความรูของ
แรงงานตางดาวเก่ียวกับ
การปองกันตัวเองจาก

สารปราบศัตรูพืช 

คาเฉลี่ย (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 
F P* กอนการ

อบรม 
หลังการอบรม 

1 สัปดาห 
หลังการอบรม 

4 สัปดาห 
หลังการอบรม 

8 สัปดาห 
11.01 
(2.70) 

15.76 
(2.23) 

16.19 
(1.92) 

17.52 
(0.97) 

135.543 <0.001 

 
2) คาความตางคะแนนเฉล่ียของความรูเกี่ยวกับการปองกันตัวเองจากสารกําจัดแมลงของเกษตรกร

ชาวกัมพูชา คาความตางคะแนนเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับการปองกันตัวเองจากสารกําจัดแมลงพืชของเกษตรกร
ชาวกัมพูชาเก่ียวกับการปองกันตัวเองจากสารกําจัดแมลงระยะกอนอบรม และหลังการอบรม เปนเวลา 1 สัปดาห 
4 สัปดาห และ 8 สัปดาห ผลการเปรียบเทียบคาความตางคะแนนเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับการปองกันตัวเองจาก
สารปราบศัตรูพืช พบวา คาความตางคะแนนเฉล่ียของความรูเกี่ยวกับการปองกันตัวเองจากสารกําจัดแมลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับกอนการอบรม และภายหลังการอบรมในสัปดาหที่ 1 และ 4 และ 8 พบวามีความรูเพ่ิมข้ึนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.001) อยางไรก็ตาม พบวาในระยะหลังการอบรม 1 สัปดาห และหลังการอบรม 4 
สัปดาห พบวา ไมมีความแตกตางของคาความตางคะแนนเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับการปองกันตัวเองจากสารกําจัด
แมลง ดังรายระเอียดในตารางที่ 3  

3) ความพึงพอใจ ความรูความเขาใจ การนําไปใชตอโปสเตอรขอควรปฏิบัติ ในการปองกันสารกําจัด
แมลง จากการประเมินความพึงพอใจ ความรูความเขาใจ การนําไปใชตอโปสเตอรขอควรปฏิบัติ ในการปองกันสาร
ปราบศัตรูของเกษตรกรชาวกัมพูชา พบวา ในดานเนื้อหาขอมูล มีความพึงพอใจปานกลาง โดยพึงพอใจในเร่ือง
เนื้อหาตอเนื่อง ชวนใหติดตามอาน มากที่สุด รอยละ 76.3 ในดานลักษณะของโปสเตอร มีความพึงพอใจปานกลาง 
โดยพึงพอใจในเร่ืองรูปภาพ ใหญ มีสีสันสดใส สวยงาม สะดุดตา มากที่สุด รอยละ 51.3 และในดานการนําความรู
ไปใช มีความพึงพอใจมาก โดยพึงพอใจในเร่ืองมีความมั่นใจและ สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชได รอยละ 63.8  
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4) การประเมินความพึงพอใจของคูมือการปฏิบัติในการปองกันสารกําจัดแมลง จากการประเมินความ
เหมาะสมของคูมือการปฏิบัติในการปองกันสารกําจัดแมลงในเกษตรกรชาวกัมพูชา พบวา เนื้อหา ขอมูลของคูมือ
การปฏิบัติในการปองกันสารกําจัดแมลงในเกษตรกรชาวกัมพูชานําไปใชจริง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย          
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เทากับ 4.27 (0.20) ลักษณะของโปสเตอรที่พัฒนาข้ึน มีความเหมาะสมในการนําไปใช
จริง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เทากับ 4.17 (0.18) ดานการนําความรูไปใช พบวา อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เทากับ 4.25 (0.24) และ ความเหมาะสมของคูมือการปฏิบัติ ในการ
ปองกันสารกําจัดแมลงในเกษตรกรชาวกัมพูชาโดยรวม พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
เทากับ 4.22 (0.23)  

5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโปสเตอรการปฏิบัติในการปองกันสารกําจัดแมลง 
การศึกษาความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ 12 ทาน พบวา ในดานเนื้อหา ขอมูลมีความพึงพอใจมาก โดยพึงพอใจใน
เร่ืองเน้ือหาตอเนื่อง ชวนใหติดตามอาน มากท่ีสุด รอยละ 91.7 ในดานลักษณะของโปสเตอร มีความพึงพอใจมาก 
โดยพึงพอใจในเร่ืองการจัดวางรูปภาพ และตัวอักษรเหมาะสม มากท่ีสุด รอยละ 83.3 และในดานการนําความรูไป
ใช มีความพึงพอใจมาก โดยพึงพอใจดาน เนื้อหามีความครอบคลุม รอยละ 66.7 

 
ตารางท่ี 3 คาความตางของคะแนนเฉล่ียความรูของแรงงานชาวกัมพูชาเกี่ยวกับการปองกันตัวเองจากสาร

ปราบศัตรูพืช ระยะกอนอบรม และหลังการอบรม เปนเวลา 1 สัปดาห 4 สัปดาห และ 8 สัปดาห 
ความรู คาความแตกตาง p* 

ความรู   
 กอนการอบรม – หลังการอบรม 1 สัปดาห -4.75 <0.001 
 กอนการอบรม – หลังการอบรม 4 สัปดาห -5.18 <0.001 
 กอนการอบรม – หลังการอบรม 8 สัปดาห -6.51 <0.001 
 หลังการอบรม1 สัปดาห – หลังการอบรม 4 สัปดาห -0.43 0.150 
 หลังการอบรม1 สัปดาห – หลังการอบรม 8 สัปดาห -1.76 <0.001 
 หลังการอบรม4 สัปดาห – หลังการอบรม 8 สัปดาห -1.33 <0.001 

* p-value < 0.05 
 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา  
เกษตรกรชาวกัมพูชาที่รับสัมผัสสารกําจัดแมลงจากการศึกษานี้ พบวาเกษตรกรยังขาดความรูเกี่ยวกับ

การใชสารกําจัดแมลง การดูแลสุขอนามัย และสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ถูกตอง อาจทําให
เกษตรกรมีพฤติกรรมเสี่ยงในการปฏิบัติงาน จนเกิดปญหาสุขภาพจากการรับสัมผัสสารปราบศัตรูตามมาได 
สอดคลองกับการศึกษาของ Raksanam et al. (2012) ท่ีพบวาปจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับการรับสมัผัสสารกําจัดแมลงใน
งานเกษตรกรรม คือ การขาดความรู และใชสารกําจัดแมลงไมถูกตอง จากสภาพปญหาดังกลาวนําไปสูแนวทางใน
การจัดลําดับความสําคัญในการแกไขปญหาเริ่มแรกโดยใช Intervention program เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่ม
ความรูใหแกเกษตรกรชาวกัมพูชา และเปนแนวทางสําหรับบุคลากร เจาหนาที่สาธารณสุขประจําพื้นที่ หรืออื่นๆ 
เพื่อนําไปใชในการเพิ่มรูแกเกษตรกรเกี่ยวกับการใชสารกําจัดแมลงที่เหมาะสมและปลอดภัยได ดังนั้นการพัฒนา
โปรแกรม (Intervention program) จึงมีความสําคัญตอการเพิ่มองคความรูในการปองกันตนเองจากสารกําจัด
แมลง มีความสอดคลองกับผลการศึกษาที่ผานมา (Farahat, T.M et al., 2009; Samples, J et al., 2009)  
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ที่ผานมาในประเทศไทยมีโครงการรณรงคเกี่ยวกับการใชสารกําจัดแมลง ซึ่งมีการกระตุนใหเกษตรกรสวน
ยางพารามีพฤติกรรมการใชสารกําจัดแมลงอยางปลอดภัย (Raksanam et al., 2012) อยางไรก็ตามการสราง
โปรแกรมเพ่ือใชสารกําจัดแมลงอยางปลอดภัยในเกษตรกรชาวกัมพูชายังไมเคยมีมากอน จากการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัย
ไดสรางโปรแกรมเพ่ือใหความรูแกเกษตรกรหลายรูปแบบรวมกัน คือ การอบรม เน้ือหาครอบคลุมตามสภาพปญหา
ที่วิเคราะหและตามความตองการของเกษตรกร ซึ่งโครงสราง เน้ือหาไดรับการพิจารณาคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ 
สวนส่ือการใหความรูอื่นๆ ประกอบดวย โปสเตอร และคูมือเก่ียวกับการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลง 
ตามลําดับ ส่ือดังกลาวจะชวยทําใหเกษตรกรมีโอกาสไดทบทวนและกระตุนการปองกันตนเองเก่ียวกับสารกําจัด
แมลงอยางตอเนื่องได  

จากการศึกษาคร้ังนี้ บรรยากาศในการอบรมมีความเปนกันเอง ทําใหเกษตรกรชาวกัมพูชาสามารถโตตอบ
กับผูสอนไดอยางดี และสนุกสนาน และเวลาในการอบรมอยูในชวงเลิกงานแลว เกษตรกรมีความผอนคลาย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในหองขณะอบรมและการสาธิตการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล จะชวยทําให
เกษตรกรสนใจเนื้อหามากย่ิงขึ้น เมื่อประเมินความพึงพอใจของการฝกอบรมอยูในระดับมาก จากการศึกษาครั้งนี้ 
พบวาภายหลังการประยุกตใชโปรแกรม เพ่ือเพิ่มความรูในการปองกันตนเอง เกษตรกรมีระดับความรูเพ่ิมข้ึน เมื่อ
เทียบกับภายหลังการอบรมในสัปดาหที่ 1, 4, 8 รวมท้ังคาความตางคะแนนเฉลี่ยความรูของเกษตรกรระหวางกอน
อบรม และหลังการอบรมเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p–value<0.001) จะเห็นไดวาเกษตรกรมีระดับความรู
เพิ่มข้ึนจากการอบรม โปสเตอร และคูมือ คาดหวังวาเกษตรกรจะนําความรูไปปฏิบัติตามคําแนะนํา ในการปองกัน
อันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดแมลงไดมากข้ึน สอดคลองกับผลการศึกษาของ Forster-Cox et al. (2007) พิชัย 
ทองกร (2550) Raksanam, Buppha et al. (2012) นันทิดา เหมือนมาตยและคณะ (2554) และชิษณุพงศ ดาดวง 
(2555) ระบุวาผลของโปรแกรมสงเสริม การปองกันอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูในกลุมทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเปดโอกาสใหเกษตรกรทําการซักถาม
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในขณะอบรมใหความรู ทําใหเกษตรกรมีความสนใจและเขาใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น  

การศึกษาในคร้ังนี้ มีรูปแบบในการใหความรูหลายลักษณะรวมกัน คือ การอบรมใหความรู  ภายในหอง 
การสาธิตการใชอุปกรณปองกันอันตรายท่ีถูกตอง การติดโปสเตอร การทําคูมือเพื่อให  เกษตรกรไดศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ทําใหเกษตรกรไดมีโอกาสทบทวนความรูอยูเสมอ การสนทนากลุมเฉพาะ พบวาเกษตรกรมีความเปนอยู
กันเปนครอบครัวและมีความสัมพันธกันใกลชิดกับเพ่ือนๆ เนื่องจากอาศัยในหอพักเดียวกัน ผูวิจัยมองเห็นโอกาสวา
ควรใหความรูแกอาสาสมัครวิจัยที่ไดรับการยอมรับในกลุม สามารถทําหนาที่เปนส่ือกลางในการส่ือสารเก่ียวกับการ
ปองกันสารกําจัดแมลงใหกับเพ่ือนๆ ได จากการศึกษาครั้งนี้การติดตามเกษตรกรอยางตอเนื่องภายหลังการอบรม
ใหความรู จะชวยทําใหมีการกระตุนเกษตรกรเรียนรูแนวทางในการปองกันตนเองจากสารกําจัดแมลงรวมกับเพื่อนๆ 
มากข้ึน อาจนําไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในอนาคตมากข้ึนได 

 

ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ี 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมการดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานกับสารกําจัดแมลงของเกษตรกรท่ีปฏิบัติงานใน

สวนผลไม นายจางควรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยสารเคมี พ.ศ. 2554 ประกอบดวย 1) นายจางติด
ประกาศสัญลักษณเตือนอันตรายของสารกําจัดแมลงในที่ที่เห็นไดงาย ณ สถานประกอบกิจการ 2) นายจางมีหนาที่
จัดและดูแลใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ไดมาตรฐาน 3) นายจางมีหนาที่แจงให
ลูกจางทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานและแจกคูมือปฏิบัติงานใหลูกจางทุกคนกอนที่ลูกจางจะเขา
ทํางาน (กระทรวงแรงงาน, 2554) 
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จุดแข็งในการศึกษาคร้ังนี้ คือ การจําแนกการศึกษาเปน 4 ระยะ จะชวยทําใหมีการวิเคราะหปญหาการใช
สารกําจัดแมลง ปญหาสุขภาพ จนไดมีการสรางโปรแกรมเพ่ือเพิ่มความสามารถในการปองกันตนเองจากการเส่ียง
สัมผัสสารกําจัดแมลงในเกษตรกรตางดาวชาวกัมพูชาในสวนผลไมได สวนจุดออนในการศึกษาคร้ังนี้ คือ การใชแบบ
สัมภาษณ เพ่ือวัดระดับความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายสารกําจัดแมลง อาจจะไมแมนยําที่จะวัดระดับความรู
ของเกษตรกรชาวกัมพูชาไดอยางแทจริง 

เอกสารอางอิง 
ชิษณุพงศ ดาดวง. (2555). ผลของโปรแกรมสงเสริมการปองกันอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใน 
ผูรับจางฉีดพน อําเภอกมลาไสย จังหวัดหวัดกาฬสินธุ. วิทยานิพนธ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณทิต, สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร, คณะสาธารณสุขศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ชูชีพ สืบทรัพย. (2551). ผลการใหสุขศึกษาตอการปรับความรูและพฤติกรรมในการใชสารเคมีกําจัด 
ศัตรูพืชของเกษตรกรอําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิชาการสุขภาพภาคประชาชนภาคอีสาน. ปที่ 25 

ฉบับที่ 2 ( ม.ค.-มี.ค. 2554 ) หนา 74-80. 
นันทิดา เหมือนมาตย ,ประชุมพร เลาหประเสริฐa, ภูรดา สื่อประเสริฐสิทธิ.(2554).ผลของการเรียนรู 
ตอการใชสารเคมีกลุมออรแกโนฟอสเฟตในการปลูกผักกาดขาวของเกษตรกรตําบลตระกาจอําเภอกันทรลักษ 

จังหวัดศรีสะเกษ.วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปที่ 1 ฉบับที่ 2 :10-19. 
พิชัย ทองกร. การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตองของเกษตรกร 
ผูปลูกมะเขือเทศตําบลมวงลาย อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. งานวิจัย.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชา

ยุทธศาสตรการพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร.(2550). 
วรันธร จงรุงโรจนสกุล. (2548). ผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอความรูและพฤติกรรม 
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม.  วิทยานิพนธพยาบาล 

ศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอาชีวอนามัย) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม. 
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. การ 
ดําเนินงาน มาตรการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม.  
[ออนไลน].2557 สืบคนวนัที่ 30 ตุลาคม 2558. เขาถึงไดจาก

http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/105 
สํานักงานสถิติแหงชาติ. สรุปผลสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือน มิถุนายน ป 2561. 

คนจาก http://www.nso.go.th 
Dorko F, Danko J, Flesarova S, Boros , Sobekova A. (2011). Effect of pesticide bendiocarbamate 

on distribution of acetylcholine- and butyrylcholine-positive nerves in rabbit’s thymus. 
Eur J Histochem;55:206-209 

Farahat, T.M., Farahat, F.M. and Michael, A.A. (2009). Evaluation of an educational intervention 
for farming families to protect their children from pesticide exposure. Eastern 
Mediterranean Health Journal.15(1):47-58. 

Forster-Cox, S.C., Mangadu, T., Jacquez, B., Corona,A. C. (2007). The effectiveness of the 
promotora(community health worker) model of intervention for improving pesticide 
safety in US/Mexicoborder homes.  Journal of Health Promotion, 5 (1): 62-75 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



Jensen HK, Konradsen F, Jørs E, Petersen JH, Dalsgaard A. (2011). Pesticide use and 
self-reported symptoms of acute pesticide poisoning among aquatic farmers  in Phnom 
Penh, Cambodia. J Toxicol; 639814. 

Panuwet P, Siriwong W, Prapamontol T, et al. Agricultural pesticide management in Thailand: 
situation and population health risk. Environ Sci Policy 2012; 17:72– 81. 

Raksanam B, Taneepanichskul S, Siriwong W, Robson MG. (2012). Multi-approach model for 
improving agrochemical safety among rice farmers in Pathumthani, Thailand. Risk 
Management and Healthcare Policy;5: 75–82. 

Samples, J., Elizabeth, A., Bergstad, Santiago, Ventura., Valentin S., Farquhar, S.A., and Shadbeh, 
N., (2009). Pesticide Exposure and Occupational Safety Training of Indigenous 
Farmworkers in Oregon. American Journal of Public Health. 99:581-584. 

Saowanee Saisin, Natchaporn Phichainarong, Sompong Jarunggittanuson. (2010).The  Effects of 
Health Belief Model and Motivation on Reduction of Pesticide Usage  and the 
Promotion of Effective Microorganisms Usage of Vegetable Farmers.  RAJABHAT AGRIC. 9 
(2) : 34-44 

Thetkathuek A, Jaidee W. Factors that contribute to insecticide poisoning among  immigrant 
agricultural workers in Thailand. Int J Occup Environ Health. 2017  Jan;23(1):60-70. doi: 
10.1080/10773525.2017.1421301. Epub 2018 Jan 8. 

Thetkathuek A, Yenjai P, Jaidee W, Jaidee P, Sriprapat P. Pesticide Exposure and  Cholinesterase 
Levels in Migrant Farm Workers in Thailand. J Agromed 2017  Jan 31. doi: 
10.1080/1059924X.2017.1283276. [Epub ahead of print] 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



การออกแบบและสรางเครือ่งผลติสับปะรดผง 

A design and construction of pineapple powder machine 

ผูวิจัย  สมนึก  วันละ  
พรต  ใจฉลาด 
พงษเดช  เรียนละหงส 
นพดล  คําเขียว 
ธนิด  ภัคธนาเดชานนท 
สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร  

บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือ 1)ออกแบบและสรางเคร่ืองผลิตสับปะรดผงควบคุมการทํางานดวย
ระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ขนาดเสนผานศูนยกลางของถังทรงกระบอก 80 เซนติเมตร ความสูง 180 
เซนติเมตร กําลังผลิต 5 ลิตร/ชั่วโมง 2)หาประสิทธิภาพของเคร่ืองผลิตสับปะรดผง และ 3)เพื่อถายทอดเทคโนโลยี
เครื่องผลิตสับปะรดผงแกชุมชนกลุมเกษตรกรแปรรูปสับปะรดจังหวัดลําปาง และศึกษาระดับความพึงพอใจของ
กลุมเกษตรกรตัวอยางตอการใชงานเครื่องผลิตสับปะรดผง เครื่องมือวิจัย ไดแก เครื่องผลิตสับปะรดผงที่ควบคุม
การทํางานดวยดวยระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แบบสอบถามระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูล
หาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คารอยละ (Percentage) และวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป กลุมตัวอยางที่ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ไดแก        
กลุมเกษตรกรแปรรูปสับปะรดบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
 จากการศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องผลิตสับปะรดผง พบวาเมื่อนําน้ําสับปะรดที่ผาน
กระบวนการแยกเนื้อออกแลวดวยวิธีการคั้นแยก ระดับความหวานของน้ําสับปะรดตามธรรมชาติปริมาณ 5 ลิตร 
ผสมมัลโตเด็กตรินรอยละ 15 ซึ่งเปนอัตราสวนที่เหมาะสม แลวนําไปทําแหงดวยระบบพนฝอยในหองควบคุม
อุณหภูมิ ความรอนซึ่งไดจากชุดขดลวดฮีตเตอรแบบครีบ 2.6 kw ระบายความรอนโดยโบลเวอร 250 วัตต แรงลม
ควบคุมดวยอินเวอรเตอร ½ HP ความเร็วของลมระดับกลางอัตราการไหล 80 m/s ขนาดเสนผานศูนยกลางทอสง 
7.5 cm สามารถปรับไดจากชองบังคับปริมาณอากาศดานขาเขาแรงของลมปกติจะตั้งลิ้นปด-เปด ของลมขาเขาไวที่
ระดับ 1/3 ของชองบังคับ เมื่อลมรอนเปาเขาสูถังพนฝอยจนไดตามคาของอุณหภูมิกําหนด ชุดจายพนฝอยที่ติด
ตั้งอยูดานบนของถังหอทําแหงจะเร่ิมทํางานตามเงื่อนไขทันที ผงละอองของสับปะรดจะถูกดูดลงไปดานลางเขาสูถัง
ไซโลน สวนลมรอนจะถูกดูดออกทางดานบนของไซโคลน อุณหภูมิหองพนฝอย คาที่มีความเหมาะสมสําหรับใชทํา
พนฝอยในเคร่ืองนี้โดยเฉลี่ยที่ 125 องศาเซลเซียส เวลาเฉล่ีย 1.89 วินาที อัตราการทํางานเฉลี่ย 5.0 ลิตร/ชั่วโมง 
แรงดันไฟฟา กระแสสลับที่ใช 220 โวลต ขนาด 2.6 กิโลวัตต ประสิทธิภาพของเคร่ืองผลิตสับปะรดผงนี้มีคาเทากับ 
4.71 ลิตร/ชั่วโมง อัตราคาไฟฟาเฉลี่ย 20.75 บาทตอชั่วโมง ระดับความพึงพอใจของผูใชงานอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ : เคร่ืองผลิตสับปะรดผง, ระบบพนฝอย 
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Abstract 
 This research aims to 1) Design and build a pineapple powder production machine 
to control electrical and electronic systems The diameter of the cylindrical tank 80 cm, 
height 180 cm, production capacity 5 liters / hour 2) Determine the efficiency of the 
pineapple powder production machine and 3) to transfer the technology of pineapple 
powder production machine to the community of pineapple farmers group in Lampang 
province and study the level of satisfaction of the sample farmers group on the use of 
pineapple powder production machine. Research tools are pineapple powder production 
machines that control operation with electrical and electronic systems. Questionnaire level 
of opinion / satisfaction Analysis of data for mean, standard deviation and percentage 
analysis samples were obtained by purposive sampling, namely pineapple processing group 
farmers, Ban Sadet, Muang District, Lampang Province.
 From the study of the efficiency of the pineapple powder production machine It was 
found that when the pineapple juice had been removed through the extraction process The 
sweetness level of natural pineapple juice, 5 liters, mixed with maltodextrin 15%, which is 
the appropriate ratio When taken through the drying process with spraying system in the 
temperature control room Heat which is obtained from the heat generator set with a metal 
coil heater, 2.6 kw fins, cooled by a 250-watt blower. Control the air strength with 0-50% 
inverters. Medium wind, flow rate 80 m / s, diameter 7.5 cm, can be adjusted from the 
forced channel, the air intake inward, the force of the wind will normally set the valve off-
open. Of the incoming wind at 1/3 of the forced channel when the hot air blows into the 
spray tank until the temperature value is determined the spraying dispenser set installed at 
the top of the drying tower will start working immediately. Pineapple powder particles are 
sucked down into the silo tank. Powder droplets will fall into the container to support the 
closed system on the bottom of the cyclone. The hot air will be eliminated by the upper part 
of the cyclone. Spraying room temperature the value that is suitable for spraying in this 
machine is on average at 125 degrees Celsius. The average time is 1.89 seconds. The 
average work rate is 5.0 liters / hour. The AC voltage using 220 volts is 2.6 kW. The 
efficiency of the pineapple production machine this powder is equal to 4.71 liters / hour. 
The average electricity price is 20.75 baht per hour. The level of satisfaction of users is at a 
high level. 

Key word (s) : pineapple powder production machine, spray dryer
 

บทนํา 
 กลุมเกษตรสหกรณบานเสด็จ จังหวัดลําปางเปนแหลงเพาะปลูกสับปะรดที่สําคัญจังหวัดหนึ่งใน
ภาคเหนือ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศบริเวณนี้มีลักษณะเปนท่ีราบเชิงเขาจึงเปนพื้นที่ที่เหมาะแกการปลูกสับปะรด 
กลุมเกษตรกรมักพบกับปญหาผลผลิตออกพรอมกันมากที่สุดในชวงเดือนมิถุนายนของทุกป ซึ่งมีปริมาณมากกวา 
1.5 ตันตอป จากการศึกษาฐานขอมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดลําปางพบการปลูกพืชชนิดนี้มีอยูหลายอําเภอ 
และเกษตรกรตําบลบานเสด็จเปนอีกพ้ืนที่ปลกูสับปะรดที่สาํคัญ สวนใหญสายพันธุที่นิยมปลูกคือ สับปะรดสายพันธุ
ปตตาเวีย ซึ่งคุณสมบัติของสับปะรดชนิดนี้คือ ปลูกงาย โตไว มีความฉ่ําน้ําสูง แตมีจุดดอยของสับปะรดสายพันธุ
ชนิดนี้คือ ผลิตผลเก็บไวไดไมนาน ๆ นอกจากนี้เกษตรกรยังเจอปญหาผลผลิตสับปะรดเกิดโพรงในผลสุก โรงงานจึง
ไมสามารถรับซื้อได ซ่ึงไมตรงกับคุณสมบัติที่กําหนดไว หากนําไปแปรรูปเปนผลไมกระปองก็จะลนบรรจุภัณฑ 
เนื่องจากเนื้อไมแนน หรือชาวบานเรียกลักษณะของผลสับปะรดแบบนี้วาโพรง นั่นเอง นอกจากนี้ผลที่แกสุกเต็มที่
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จะมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4-5 วัน ซ่ึงในชวงของฤดูการเก็บเกี่ยวเกษตรกรมักพบกับปญหาสับปะรดเกิดการ
เนาเสีย เพราะกลุมเกษตรกรจําหนายไมหมดทันตามเวลา  
 การเพิ่มมูลคาของสับปะรด เชน การกวน การอบแหงแปรรูปเปนผลิตภัณฑอื่น ๆ การแปรรูปผงสับปะรด 
ซึ่งจะเปนอีกวิธีที่จะสามารถชวยแกไขปญหาของกลุมเกษตรกร และจะเพ่ิมมูลคาสับปะรดใหสูงขึ้นได ซึ่งกลุม
เกษตรกรไดมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑสับปะรดผง เพื่อความแปลกใหม และหลากหลายของผลิตภัณฑ เพ่ือให
ตรงกับความตองการของตลาดย่ิงขึ้น ในกระบวนการแปรรูปนี้หากกลุมเกษตรกรไดสนับสนุนเทคโนโลยีและ
เคร่ืองจักรที่ทันสมัย ก็จะสามารถแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลคา และจะสามารถทําใหยกระดับความ
เปนอยูของกลุมเกษตรกรใหดียิ่งขึ้น ทางกลุมจึงมีความตองการเครื่องจักรแปรรูปน้ําสับปะรดใหเปนผง ผูวิจัยจึงมี
แนวความคิดที่จะนําไปสูการสรางเคร่ืองผลิตสับปะรดผง ซ่ึงจะสามารถชวยเพ่ิมมูลคาของสับปะรดใหมีคาที่สูงข้ึน 
เนื่องจากสับปะรดที่ผานกระบวนแปรรูปนี้จะสามารถเก็บไวไดนานนับป มีความสะดวกในระบบการขนสงสินคาไป
ยังกลุมเปาหมายและตรงตามความตองการของตลาด  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือออกแบบและสรางเครื่องผลิตสับปะรดผง ควบคุมแบบอัตโนมัติกระบวนการทําแหงดวยระบบพนฝอย 
 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของเคร่ืองผลิตสบัปะรดผง 
 3. เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตสบัปะรดผงแกชุมชนกลุมสมาชิกเกษตรกรแปรรูปสับปะรดจังหวัด
ลําปาง 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 แนวคิดเบื้องตนในการออกแบบ (Conceptual Design) เบื้องตนของการออกแบบเคร่ืองผลิตสับปะรดผง
ที่จะชวยแปรรูปน้ําสับปะรดใหเปนสับปะรดผงแสดงไวในภาพที่ 1 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แนวคิดการออกแบบเบื้องตน 
 

เมื่อไดแนวคิดเบื้องตนแลวจงึนาํไปสูกระบวนการออกแบบภาพรางดังนี้ 

Blower

Air fillter

Air heater

Freed motor

Cyclone

Discharge port

Input material tank

Motor jet splay

 
ภาพที่ 2 แบบภาพราง 

น้ําสับปะรด เครื่องอัดฉีดแรงดัน
ควบคุมการฉีดพนฝอย 

เครื่องผลิตผงระบบ 
สเปรยดราย 

ผลิตภัณฑ 
สับปะรดผง 
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แนวคิดเบื้องตนของหลักการทํางาน 
 แนวคิดเบื้องตนของหลักการทํางานเครื่องผลิตสับปะรดผงภายใตการควบคุม อุณหภูมิและเวลาเหมาะสม
เมื่อฉีดพนละอองฝอยผานลมรอนทําใหแหงไดผงลักษณะคลายแปงความชื้นต่ํากวา 4 เปอรเซ็นต กระบวนการผลิต
มีลําดับตามภาพที่ 3 และหลักการทํางานของเคร่ืองผลิตสับปะรดผงแสดงในภาพที่ 4 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการผลิต 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 หลักการทํางานเคร่ือง 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ศึกษาขอมูลและเอกสารที่เก่ียวของและสามารถนํามาสนับสนุน เชน หลักการทําแหงโดยวิธีแชแข็ง การ
เก็บรักษา หลักการระบบทําความเย็น การควบคุมอุณหภูมิ ศึกษาคูมืออุปกรณที่ใชประกอบการวัดและทดสอบ 
ทั้งนี้เพื่อนําหลักการมาประยุกตใชกับงานวิจัยที่ดําเนินการ 
 2. ดําเนินการออกแบบเขียนแบบโครงสราง และสรางสวนประกอบของเครื่องตามแบบกําหนด 
สวนประกอบหลักของเครื่องประกอบดวยสวนปอนสารน้ําสับปะรดทํางานดวยมอเตอรปมไดอะแฟรมกระแสตรง
แสดงในภาพที่ 5 สวนหอทําแหง และสวนไซโคลนเก็บผงแสดงในภาพที่ 6 
 

                                            
 

ภาพท่ี 5 สวนปอนสารนํ้าเขาสูระบบหัวฉดี ภาพที่ 6 สวนหอทําแหง และสวนไซโคลนดักเกบ็ผงสับปะรด 
 
 3. ดําเนินการออกแบบและสรางวงจรควบคุมการทํางานของเคร่ืองทั้งระบบ ในการสรางไดรวมสวน
ควบคุมไวในตูควบคุมจุดเดียวเพื่อใหงายตอการควบคุม ประกอบดวยชุดวงจรควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณกําลังขนาด
ตาง ๆ แหลงจายไฟกระแสตรงการออกแบบวงจรเพ่ือความปลอดภัยตอผูใชงานจึงมีการตอสายดินและอุปกรณ
ปองกันกระแสไฟฟาร่ัวไหลไวดวยแสดงในภาพที่ 7 และภาพที่ 8 

� น้ําสับปะรดผานกระบวนการค้ัน 1 ลิตร  
�  มอลโตเด็กตริน 150 กรัม 
� น้ํา 220 กรัม 

เครื่องผลิตสับปะรดผง

อุณหภูมิ 125 °C 

สับปะรดผงที่พรอม

บรรจุในภาชนะปดผนึก 

เปดสวิตช 
รอใหไฟแสดง
สถานะสีเขียว 

เตรียมสวนตาม
อัตราสวนผสม
คนใหละลาย 

เทผสมลงในถัง
พักเปดสวิตช
มอเตอรปม 

ติดต้ังภาชนะ
รองรับทาง
เอาตพุต 

ไดผลิตภัณฑ
สับปะรดผง 
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ภาพท่ี 7 ตูควบคุมการทํางานเครื่องผลิตสับปะรดผงท้ังระบบ ภาพท่ี 8 การเชื่อมตอวงจรภายในตูควบคุมหลัก 
 
 4. ดําเนินการประกอบติดตั้งวงจรควบคุมเขากับสวนประกอบโครงสรางและทดสอบการทํางาน ปรับปรุง
ใหทํางานตามเงื่อนไขกําหนด ทดสอบคุณสมบตัิทางทางไฟฟา ความเปนฉนวน แรงดัน กระแสไฟฟา แลวทดสอบ
ซ้ําหลาย ๆ ครั้งเพื่อความม่ันใจ 
 5. ทดสอบการทํางานของเครื่องโดยเดินเครื่องเต็มระบบแลวเก็บรวบรวมคาขอมูลเพื่อหาคาจุดมี่เหมาะสมใน
กระบวนการผลิต เชนคาอัตราการจายสารน้ําของวัตถุดิบ คาความแรงลมขาเขา ระดับลมขาออก อุณหภูมิที่เหมาสม 
 6. ดําเนินการสงมอบและถายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตสับปะรดผงที่สรางใหกับกลุมเปาหมายและอบรม
ใหความรูแกชางผูควบคุม เชน การข้ันตอนการผลิต การใชงาน การบํารุงรักษา ขอควรระวังตาง ๆ เก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะหขอมูล รายงานสรุปผล 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการออกแบบและสรางเครื่องผลิตสับปะรดผงท่ีควบคุมการทํางานดวยระบบไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ขนาดกวาง 80 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร สูง 180 เซนติเมตร ท่ีมีกําลังในการผลิต 5 ลิตร/ชั่วโมง 
สําหรับกลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรดบานเสด็จ จังหวัดลําปางโครงการดังกลาวไดรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
จากสํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับสถาบันไทย-เยอรมัน สหกรณผูปลูกสับปะรดลําปาง
จํากัด ในกระบวนการสรางผูวิจัยไดออกแบบเคร่ืองใหมีความซับซอนนอยที่สุดเพื่อลดความยุงยากในการใชงาน สวน
หลักไดแก สวนปอนสารน้ําเขาสูระบบหัวฉีด สวนหอทําแหง และสวนไซโคลนดักเก็บผงสับปะรดแสดงดังภาพที่ 9 
 

                                      
  
        ภาพท่ี 9 สวนประกอบของเคร่ืองจักร 
 
 รายละเอียดสวนประกอบของเคร่ืองจักรประกอบดวยสวนหลักดังนี้ หมายเลข 1 ถังพนฝอย หมายเลข 2 
ทอนําผงแหง หมายเลข 3 ถังไซโคลน หมายเลข 4 ชองอากาศขาออก หมายเลข 5 ภาชนะเก็บผงแหง หมายเลข 6 
ชุดกําเนิดความรอน 

1 4 

3 

2 

5 

6 
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 1. ถังพนฝอยเปนสวนทําแหงสรางดวยวัสดุเหล็กกลาปลอดสนิมเกรดที่สามารถใชกับอาหารมีชื่อเรียกอีก
อยางวา หอทําแหง (Drying chamber) มีลักษณะทรงกระบอกเสนผานศูนยกลาง 75 เซนติเมตร ปลายดานลาง
ของถังเปนรูปทรงกรวยภายในหองทําแหงจะเกิดการแลกเปล่ียนความรอนและมวลระหว างละอองฝอยของน้ํา
สับปะรดและมวลอากาศรอนที่ผลิตจากชุดลมรอนที่สรางอุณหภูมิดานขาเขา 125 -150 องศาเซลเซียส 
สวนประกอบดังแสดงในภาพที่ 10 

                             
  ภาพที่ 10 หอทําแหง Drying chamber       ภาพที่ 11 ถังไซโคลน 
 2. ไซโคลน สวนนี้มีความสําคัญอีกสวนหนึ่งที่ทําหนาที่รับตอชวงการทํางานจากถังพนฝอยเมื่อสวนผสม
ระหวางผงสับปะรดและลมรอนผานเขามาทางตัวไซโคลนจะทําหนาทีบ่ังคับลมใหเกิดการหมุนลักษณะคลายการเกิด
ภายุไซโคลนซ่ึงเปนเครื่องเก็บฝุน แยกฝุนอนุภาคของผงออกจากอากาศ ไซโคลนในงานวิจัยนี้สรางดวยโลหะสแตน
เลสเกรด 316 สวนโลหะนี้มีรูปทรงกระบอก และมีปลายเปนรูปโคน อากาศจะเคลื่อนเขาสูไซโคลนในแนวสัมผัสที่
ใกลสวนบนของเครื่องมือดวยความเร็วโดยประมาณ 30 m2/s เม่ืออากาศผานเขามาที่ตัวไซโคลนมันจะทําใหเกิด
กระแสลมหมุนวนแสดงในภาพที่ 11 
 3. ชุดกําเนิดความรอนสรางจากขอลวดฮีตเตอรแบบคลีบชวยระบายความรอนขนาด 2.6 กิโลวัตตจํานวน 
2 ชุด ประกอบดวย 2 ทิศทางคือสวนอินพุตจะเปนลมธรรมดาท่ีไดจามอเตอรใบพัดแบบโบลเวอร และทางเอาตพุต
คือจะเปนลมรอนที่ไดจากตัวฮีตเตอรดังในภาพที่ 12 

                                
              ภาพท่ี 12 ชุดกําเนิดความรอน   ภาพที่ 13 แผงฮีตเตอรแบบครีบที่อยูภายในชุดกําเนิดความรอน 
 4. ชุดวงจรควบคุม สวนวงจรควบคุมสรางดวยหลักการจุดรวมการควบคุมเพียงที่เดียวโดยผูศึกษาได
ออกแบบโดยใชอุปกรณควบคุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสประกอบดวยระบบปองกันแบบสามารถรีเซตไดเมื่อเคร่ือง
เกิดการโอเวอรโหลด ระบบตัดตอวงจรประสิทธิภาพสูง ระบบแจงเตือนการแสดงผลสถานการณทํางานท่ีเขาใจงาย
ไมซับซอนรูปสวนวงจรควบคุมแสดงในภาพที่ 14 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 14 สวนของวงจรควบคุม 
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 เมื่อนําสวนตางๆ ประกอบรวมเขาดวยกันแลวประกอบเปนเคร่ืองผลิตสับปะรดผงโดยแสดงในภาพท่ี 15 

 
ภาพที่ 15 เคร่ืองผลิตสับปะรดผง 

คุณสมบัติของเคร่ืองจักรและขอมูลจําเพาะของเคร่ืองจักร 

� โครงสรางทําจากสแตนเลสเบอร SUS316, SUS304 

� สามารถผลิตไดตอเนื่อง 

� ประหยัดพลังงานดวยการออกแบบถังพนฝอย 2 ชั้น ปองกันความรอนดวยวัสดุทนความรอน 
ขอมูลจําเพาะของเคร่ืองจักร (Specifications) 

ขอมูลทางเทคนิค รายละเอียด 
ขนาด (กวางxยาวxสูง) 90x200x250 cm 
น้ําหนัก 100 กิโลกรัม 
กําลังไฟฟา Input 220 โวลต 50 Hz 5 กิโลวัตต 
แรงดันลมสูงสุด 1 บาร 
ความเร็วรอบของมอเตอรพัดลมโบลเวอร 1450 รอบตอนาที 

ขอมูลสวนประกอบ  
วัสดุโครงสราง SUS 304 
Cyclone และ Dryer tank SUS316 
ชุดปมแรงดนัสูงกระตรง Motor 12V 2.35A Cut-off 65 psi 
ระบบควบคุมการทํางาน Ec control 
ความสามารถในการทํางานของเคร่ืองจักร กําลังการผลิต 
เปอรเซ็นความผิดพลาดของอุณหภูมิความรอน 

5 l/h 
±5 % 

ระบบปองกันอันตรายจากเคร่ืองจักร (เกณฑมาตรฐาน/อุปกรณ) 
สวิตซเปด-ปด Start-Stop, ไฟแสดงสถานะ 
Safety Switch 

 
มี 
มี 

เคร่ืองมือวัดและทดสอบ ตัววัดและควบคุมอุณหภูมิ 
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ขั้นตอนและวิธีการทดสอบสมรรถนะมีดังนี้ 
 1. ศึกษาระบบควบคุมอุณหภูมิของเครื่องโดยชุดกําเนิดความรอนวัดสอบเทียบอุณหภูมิดานขาเขาดวย

สายโพรบ Type K เปรียบเทียบกับคาอุณหภูมิที่ตั้งไวที่แสดงในไมมีและมีการพนฝอยดวยน้ํา  
2. ศึกษาสวนผสมระหวาง น้ําสับปะรด มอลโตเต็กตริน ในอัตราสวนที่เหมาะสมสําหรับการพนฝอยโดย

กําหนดอัตราสวนผสมมอลโตเต็กตรินรอยละ 10,15,20 โดยพิจารณาเวลาตอการละลาย 
3. ศึกษาการทดสอบเวลาที่ใชทําแหงแบบพนฝอยที่เหมาะสมกับอัตราการไหลของอากาศรอน 75 m2/h

ที่ชวงอุณหภูมิตางกันดังนี้ 90°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C, และ180°C โดยกําหนดอัตราการปอนสาร 5 l/h 
หรือน้ําหนักของสวนผสมโดยประมาณ 5 กิโลกรัมตอเวลา 1 ชั่วโมง วิเคราะหผลิตภัณฑพิจารณาจากลักษณะผง
และสีที่ไดจากกระบวนการ 

 4. วัดและทดสอบอัตราส้ินเปลืองพลังงาน
อุปกรณที่ใชในการทดสอบประกอบดวยดังนี้ 

 1. เคร่ืองผลิตสับปะรดผง
 2. เคร่ืองวัดอุณหภูมิ
 3. โพรบสายวัด
 4. นาฬิกาจับเวลา

ผลการทดสอบสมรรถนะ ผลการศึกษาระบบควบคุมอุณหภูมิ เทียบกับเวลาดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ผลของการทดสอบการทํางานดวยเครื่องมือวัดอุณหภูมิสายโพรบ Type K 

อุณหภูมิควบคุม 
(°C) 

อุณหภูมิที่วัดไดขาเขา 
(°C) 

อุณหภูมิที่วัดไดขาออก 
(°C) 

สวนตางของอุณหภูมิ 
(เขา-ออก) 

50 51 30.8 20.2 
80 81.5 61 20.5 
90 101.5 81.3 20.2 
100 110.7 91.6 19.1 
110 121.1 101.7 19.4 
120 130.8 110.2 20.6 
130 142.3 122.4 19.9 
140 151.2 131.8 19.4 
150 161.5 141.3 20.2 
160 171.2 151.6 19.6 
170 181.4 162 19.4 
180 81.5 61 20.5 

 ผลของการศึกษาสวนผสมน้ําสับปะรดกับมอลโตเต็กตรินใน ในอัตราสวน 10,15,20,25 และ30 โดย
พิจารณาเวลาตอการละลายในอุณหภูมิหองและแบบเพิ่มอุณหภูมิที่สูงขึ้นแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ผลของการละลายมอลโตเต็กตรินดวยน้ําที่เพิ่มตามสัดสวนที่อุณหภูมิที่ตางกัน 

มอลโตเต็กตริน 
(%) 

อุณหภูมิน้ํา 28 (°C) 
เวลาที่ใช(วินาท)ี 

อุณหภูมิน้ํา 33 
(°C) 

เวลาที่ใช (วินาท)ี 

อุณหภูมิน้ํา 42.8(°C) 
เวลาที่ใช (วินาท)ี 

อุณหภูมิน้ํา 50 
(°C) 

เวลาที่ใช (วินาท)ี 
10 37 20 10 9 
15 40 27 11 10 
20 60 38 12 12 
25 70 42 12 12 
30 90 45 20 20 

 จากตารางสรุปไดวาคาอุณหภูมิที่มีคาพอเหมาะประมาณ 40 °C หรือใชวิธีสัมผัสดวยมือพออุนๆ จะชวย
สงผลใหการละลายตัวของมอลโตเต็กตรินไดดีและลดระยะเวลาของสวนผสมลงได 

 ผลจากการทดสอบเวลาที่ใชทําแหงแบบพนฝอยที่เหมาะสมกับอัตราการไหลของอากาศรอน 75 m2/h          
ที่ชวงอุณหภูมิตางกันดังนี้ 90°C, 100°C, 110°C, 120°C, 130°C, 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, และ180°C โดย
กําหนดอัตราการปอนสาร 1000 ml/h หรือน้ําหนักของสวนผสมโดยประมาณ 1 กิโลกรัมตอเวลา 1 ชั่วโมง 
วิเคราะหผลิตภัณฑพิจารณาจากลักษณะผงและสีที่ไดจากกระบวนการทําแหงแบบพนฝอยลักษณะของผงท่ีผานการ
ทําแหงดวยเคร่ืองผลิตสับปะรดผงแสดงในตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ลักษณะของผงสับปะรดท่ีผานการทําแหงดวยเครื่องผลิตสับปะรดผงในอัตราสวนมอลโตเต็กตริน 

15 เปอรเซ็นต 
อุณหภูม ิ(°C) ลักษณะของผลิตภัณฑสบัปะรดผง 

90 มีละอองเกาะตามขอบถัง 
100 เกิดเปนผงเพียงบางสวนเทานั้น 
110 เกิดเปนผงเพียงบางสวนเทานั้น 
120 เกิดผงสีขาวนวล 
130 เกิดผงสีขาวนวล 
140 เกิดผงสีขาวนวล 
150 เกิดผงสีขาวนวล 
160 ไดผงสีขาวนวล 
170 ไดผงสีขาวนวล 
180 ผงเปนสีขาวมีสีน้ําตาลปน 

 เมื่อไดคาอุณหภูมิที่เหมาะสมแลวผูศึกษาไดเลือกคาของอุณหภูมิชวงกลางท่ี 150°C เพื่อหาระยะการทํา
แหงของสับปะรดผงที่เหมาะสมของสวนผสมมอลโตรเต็กตรินในอัตรารอยละ10,20 และ30 ตามลําดับ ผลการ
ทดสอบการทําแหงและวิเคราะหคาความชื้นของผงสับปะรดดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ลักษณะของผงสับปะรดการทําแหงที่ผสมมอลโตรเต็กตรินอัตรารอยละ10, 20, 30 ที่ 150°C 
สวนผสม 1000ml 

ปริมาณ 
มอลโตรเต็กตริน 

(รอยละ) 

ปริมาณ 
อากาศรอนขาเขา 

(m2/h) 

เวลาที่ใช 
(sec) 

คาความชืน้ 
(%) 

ลักษณะสีของ 
สับปะรดผง 

10 
50 
65 
80 

2.64 
2.23 
1.85 

4.55 
3.98 
3.18 

ผงสีขาวนวล 
ผงสีขาวนวล 
ผงสีขาวนวล 

20 
50 
65 
80 

2.64 
2.23 
1.85 

5.68 
4.55 
3.41 

ผงสีขาวนวล 
ผงสีขาวนวล 
ผงสีขาวนวล 

30 
50 
65 
80 

2.64 
2.23 
1.85 

6.82 
5.68 
4.55 

ผงสีขาวนวล 
ผงสีขาวนวล 
ผงสีขาวนวล 

 จากตารางที่ 4 ลักษณะของผงสับปะรดในระยะการทําแหงที่ผสมมอลโตรเต็กตรินในอัตรารอยละ10, 20, 
30 อุณหภูมิควบคุมขาเขาที่ 150°C สวนผสม 1000ml มีสีของผงเหมือนกันคือมีผงเปนสีขาวนวลในกระบวนการ
อบแหงควรเลือกใชเวลาท่ีมีคานอยที่สุดจากการทดสอบคาเวลาท่ี 1.89 วินาที และปริมาณอากาศรอนขาเขา 80 
m2/h  
 การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานดานอัตราการทํางานและหาประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟาของ
เคร่ืองผลิตสับปะรดผงคาผลการทดสอบแสดงไดในตารางท่ี 5 
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองผลิตสับปะรดผงตอการใชกระแสไฟฟา 

คร้ังที่ เวลาที่ใช (ชั่วโมง) 
อัตราการทํางาน 

(กก./ชม.) 
กําลังไฟฟา (kw/h) 

ประสิทธิภาพ 
(kg/h.kw) 

1 2.3 11.5 2.6 4.42 
2 2.5 12.5 2.6 4.81 
3 2.5 12.5 2.6 4.81 
4 2.5 12.5 2.6 4.81 

รวม 9.8 49 10.4 18.85 
เฉลี่ย 2.45 12.25 2.6 4.71 

 จากตารางที่ 5 ประสิทธิภาพการทํางานดานอัตราการทํางานและหาประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟา
ของเคร่ืองผลิตสับปะรดผงโดยประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องเฉล่ีย 4.71kg/h.kw สวนคาอัตราการทํางานของ
เคร่ืองโดยเฉล่ียมีคาเทากับ 12.25 Kg/h ท่ีเวลาเฉลี่ย 2.45 ชั่วโมงวิธีการคํานวณคาแสดงในลําดับตอไปนี้ 
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การคํานวณหาคากําลังไฟฟา (kw/h) ของเคร่ืองผลิตสับปะรดผงมีดังนี้ 
 กําลังไฟฟา(kw/h)  = แรงดันไฟฟา (V) x กระแสไฟฟา (A) 

 = 220V x 11.82A 
 = 2600 วัตต 
 = 2.6 กิโลวัตต 

อัตราคาไฟฟาในรอบการผลิตของเคร่ืองผลิตสับปะรดผงมีดังนี้ 
อัตราคาสิ้นเปลืองไฟฟา   = ขนาดกําลังไฟฟา (วัตต) ของเคร่ืองใชไฟฟา x จํานวนชั่วโมงที่ใชงาน 

 1000 
 = 2600 (watt) x 2.45 h 

     1000 (watt)  
 =  6.24 หนวย  

อัตราการทํางาน (กก./ชม.) มีวิธีการหาคํานวณดังนี้ 
อัตราการทํางาน    =   น้ําหนักผลผลิต 

      เวลา 
 =  12.25 ก.ก.

  2.45 ชั่วโมง 
=   5 กิโลกรัม/ชั่วโมง หรือ 5000ml/h โดยประมาณ 

การคํานวณหาคาประสิทธิภาพ (kg/h.kw) ของเครื่องผลิตสับปะรดผงมีดังนี้ 
ประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟา  =  อัตราการทํางานของเคร่ือง (kg./h) 

        กําลังไฟฟาท่ีใช (kw) 
=  5.0 (kg./h) 

                 2.6 kw 
 = 1.92 kg/h.kw

การคํานวณหาคาอัตราสิ้นเปลืองฟาที่ใชในการทําผงสับปะรดมีดังนี้ 
 อัตราส้ินเปลืองไฟฟา  = จํานวนหนวยที่ใชในกระบวนการผลิต (Kg) x ราคาตอหนวย(Kg./บาท) 

= 5.0 Kg x 4.15 (Kg./บาท) 
= 20.75 บาท /ชั่วโมง 

หากกระบวนการผลิตเฉลี่ย 8 ชั่วโมงจะส้ินเปลืองคากระแสไฟฟาเทากับ 20.75 x 8 =116 บาท          
เมื่อคํานวณอัตราสิ้นเปลืองตอกิโลกรัมมีคาเทากับ 23.20 บาท/กิโลกรัม 
 การนําผลงานไปใชประโยชนและถายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตสับปะรดผงใหกับกลุมเปาหมายและอบรม
ใหความรูแกชางผูควบคุม เชน การข้ันตอนการผลิต การใชงาน การบํารุงรักษา การสงมอบแสดงในภาพที่ 16 และ
การถายทอดเทคโนโลยีแสดงในภาพที่ 17  

  ภาพที่ 16 การสงมอบผลงาน    ภาพที่ 17 การถายทอดเทคโนโลยี 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยในครั้งนี้มุงเนนเพื่อการออกแบบและสรางเครื่องผลิตสับปะรดผงท่ีควบคุมการทํางานดวยระบบ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ขนาดกวาง 80 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร สูง 180 เซนติเมตร ท่ีมีกําลังในการผลิต 5 
ลิตร/ชั่วโมง จํานวน 1 เคร่ืองในกระบวนการแปรรูปสับปะรดใหเปนผง วัตถุดิบตองผานการค้ันแยกกากออกกอน
นําเขาอินพุตสวนแรก การศึกษานี้เปนการศึกษาหาคาคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองผลิต
สับปะรดผงสําหรับการแปรรูปน้ําสับปะรดซึ่งจะชวยแกไขปญหาสินคาทางการเกษตรลนตลาดและเพิ่มมูลคาโดย
การแปรรูปเปนผงสับปะรดโดยกระบวนการทําแหงดวยระบบพนฝอยและยังเปนโครงการวิจัยที่อยูในแผนหลักการ
แปรรูปสับปะรดครบวงจรภาคเหนือ 
 เครื่องมือที่ใช ไดแก เครื่องผลิตสับปะรดผงที่ควบคุมการทํางานดวยดวยระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
แบบบันทึกคาขอมูลเวลา อัตราส้ินเปลืองของพลังงาน แบบสอบถามระดับความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ย 
(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คารอยละ (Percentage) และวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป กลุมตัวอยางที่ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือกลุมเกษตรกร
แปรรูปสับปะรดบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปางจํานวน 15 คน 
 จากการศึกษาพบวาประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องผลิตสับปะรดผง เมื่อนําน้ําสับปะรดที่แยกเนื้อ
ออกแลวดวยวิธีการค้ันแยก ระดับความหวานตามธรรมชาติปริมาณ 5 ลิตร ผสมมอลโตเต็กตรินรอยละ 15 จากการ
ทดสอบ เม่ือผานกระบวนการทําแหงดวยระบบพนฝอยในหองควบคุมอุณหภูมิ ความรอนซึ่งไดจากชุดกําเนิดความ
รอนดวยขดลวดฮีตเตอรแบบโลหะครีบซึ่งชวยระบายความรอนดวยลมจากมอเตอรโบลเวอร ขนาด 250 วัตต ผาน
ชุดขดลวดความรอนดวยระดับความเร็วของลมอัตราการไหล 80 m2/s มีทอโลหะหุมฉนวนเสนผานศูนยกลาง 7.5 
cm ความแรงของลมสามารถปรับไดที่ชองบังคับปริมาณอากาศดานขาเขา 1/3 ของชองบังคับลิ้นปด-เปด ของลม
ขาเขา ขณะที่ลมรอนเปาเขาสูถังพนฝอยไดตรงตามคาอุณหภูมิกําหนด ชุดจายพนฝอยที่ติดต้ังอยูดานบนถังจะเริ่ม
ทํางานตามเงื่อนไขที่ออกแบบไว ผงสับปะรดจะถูกเก็บโดยไซโคลน สวนลมรอนจะถูกระบบกําจัดออกไปทาง
ดานบนเพื่อระบายสูภายนอก 
 คาอุณหภูมิที่มีความเหมาะสมสาํหรับการทําแหงแบบพนฝอยเฉล่ีย 125 °C เวลาทําแหงเฉลี่ย 2.12 วินาที 
อัตราปอนสวนผสมขนาด 5000ml/h อัตราสวนผสมของมอลโตรเต็กตรินที่มีคาเหมาะสมคือ15 เปอรเซ็นต หากมี
การเพิ่มอัตราสวนผสมของมอลโตรเต็กตรินใหมากข้ึนจะทําใหไดปริมาณของผงสับปะรดเพิ่มขึ้นตาม เมื่อนํามา
ทดสอบชาติของน้าํผงสับปะรดโดยวิธีชิมทดสอบผลที่ไดกลับไมเปนที่ยอมรับของกลุมตัวอยาง 
 ประสิทธิภาพการทํางานดานอัตราการทํางานและประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟาของเครื่องผลิ
สับปะรดผงประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองเฉล่ีย 4.71kg/h.kw สวนคาอัตราการทํางานของเครื่องโดยเฉลี่ยมีคา
เทากับ 12.25 Kg/h ที่เวลาเฉลี่ย 2.45 ชั่วโมงกระบวนการผลิตเฉลี่ย 8 ชั่วโมงจะส้ินเปลืองคากระแสไฟฟาเทากับ 
20.75x8 =116 บาท เม่ือคํานวณอัตราส้ินเปลืองตอกิโลกรัมมีจะคา 23.20 บาท/กิโลกรัม 
  

ขอเสนอแนะ  
  ในการทดสอบเครื่องจักรตองมีความระมัดระวังรอบคอบใหมากที่สุดการละเลยระบบความปลอดภัยของ
ระบบโรงงานอาจสงผลทําใหผูปฏิบัติงานไดรับอันตรายไดดังนั้นตองมีการคิดเผื่อสิ่งที่คาดวาจะมีหรือจะเกิดไว       
เพื่อจะไดออกแบบระบบปองกัน หากเคร่ืองจักรเกิดปญหาก็จะสามารถหยุดไดทันที 
 ปญหาและขอเสนอแนะในการนําเครื่องจักรไปใชงานจริง ขอเสนอแนะในการนําเครื่องจักรไปใชงานจริง
สถานประกอบการควรเตรียมบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในหลักการทํางานของเครื่อง เชน อาจตองสงบุคลากร
เขาอบรมเรียนรูในระบบควบคุมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิต 

��
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 ขอเสนอแนะในการนําเครื่องจักรไปใชงานและพัฒนาตอยอดในอนาคต การตอยอดเครื่องจักรไปใชงาน
และพัฒนาตอยอดไดแกการสรางระบบพนฝอยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยเพ่ิมลมเขาไปผสมใหเกิดการกระจายตัว
ของสวนผสมในระบบหัวฉีดโดยตรง 
 ประโยชนในการนําเครื่องจักรไปประยุกตใชงานชวยเพ่ิมมูลคาผลิตผลทางการเกษตร และมีประโยชน
โดยตรงตอกลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรดสรางผลิตภัณฑใหมใหแกกลุม เปนศูนยแหลงเรียนรูของชุมชนและถายทอด
เทคโนโลยี  
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การพัฒนาเคร่ืองเจาะเพลทบล็อคพิมพ 

Developing the Drilling Machine Plate Block 

ผูวิจัย สุวัจน หอธิวงศ  
ศุภกร จริงแลว 
วิบูลย เชี่ยวพานิช 
ศักดา สิมเสมอ  
วาที่ ร.ต.จีรวัฒน ยืนมั่น  
วิทยาลัยเทคนิคแพร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) 

บทคัดยอ 
ปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0 นั้นมีการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีในการผลิตและแขงขันกันเปน

อยางมากมายหลายดานไมวาจะเปนดานคุณภาพของสินคา ระยะเวลาในการผลิต การสงมอบสินคาใหกับผูบริโภค 
ซึ่งจําเปนอยางมากที่จะตองมีกระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ จะชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันและเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย เพราะเปนการผลิตที่ใชทรัพยากรอยางคุมคา  

จากกระบวนการผลิตหลอดอลูมิเนียมนั้นตองมีขั้นตอนการทําเพลทบล็อคพิมพ เพ่ือพิมพ รายละเอียด
สินคาตามความตองการของลูกคา โดยการทําเพลทบล็อคพิมพถือวาเปนสวนสําคัญของ กระบวนการผลิตหลอด
อลูมิเนียม กอนที่จะใชงานตองทําการเจาะรูเพลทบล็อคพิมพขนาด 4.50 มิลลิเมตร ท่ีจะนําไปใชงานซ่ึงตองใช
เคร่ืองเจาะเพลทบล็อคพิมพเจาะรู คร้ังละ 16 รูแตเคร่ืองเพลทบล็อคพิมพไมมีความเที่ยงตรงแมนยําในการเจาะรู 

จากการศึกษาขั้นตอนการเจาะแผนเพลทบล็อคพิมพนั้นพบวา การเจาะแตละคร้ังใชแรงกดคอนขางมาก จึงทํา
ใหผูจัดทําคิดพัฒนาเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพใหมีการใชงานท่ีสะดวกมายิ่งข้ึนและลดแรงในการเจาะ โดยการเปลี่ยน
พันชและใชมือหมุนแทนคันโยก เพื่อใหการเจาะรูแผนเพลทบล็อคพิมพมีความเที่ยงตรง รวดเร็ว ลดของเสียในการผลิต 

คําสําคัญ : เพลทบล็อคพิมพ หมายถึง บล็อกพิมพสําหรับพิมพสแีละลายของหลอดอลูมิเนียม  
   พันช หมายถึง แมพิมพตัวผูใชสําหรับเจาะรูเปนตัวกดแผนชิ้นงานลงไปในดาย  
   ดาย หมายถึง แมพิมพตัวเมีย ตัวตัดเนื้อโลหะสวนที่ไมตองการออก 

Abstract 
Nowadays, manufacturing industrial 4.0 has been changing in production 

technology and increasing highly in competitions about the quality of goods, the production 
time period, and the transport of goods for the customers. However, the most important in 
manufacturing industrial is the production time period that should be economical and 
effective. So, it helps to increase the capability of competition and the productivity of Thai 
manufacturing industrial. It means the production in resource management is worth. 

From the production process of aluminum tubes, there is the use of plate block to 
print the goods descriptions according to the clients. Making plate block is the most 
important of the production process of the aluminum tubes. Before using it, you should drill 
the plate block in the size of 4.50 mm. by the drilling machine. In each plate block needs to 
be drilled with 16 holes. Unfortunately, the drilling machine cannot exactly produce the 
holes with the accuracy.  
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After studying the drilling process of plate blocks, it found that in each drilling, it 
caused much compression. As a consequence, a researcher developed the drilling machine 
plate block for the convenient purpose and decreased the compression in drilling by 
changing the punch and applying hands to spin it instead of the controlling handle. So, 
drilling the plate block was fast, accurate and decreased the waste in production. 
 

บทนํา 
ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ  
 ปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตยุค4.0นั้นมีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีในการผลิตและแขงขันกันเปน
อยางมากมายหลายดานไมวาจะเปนดานคุณภาพของสินคา ระยะเวลาในการผลิต การสงมอบสินคาใหกับผูบริโภค
ซึ่งจําเปนอยางมากที่จะตองมีกระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพดวยการใชระบบไซเบอรหรือระบบ
คอมพิวเตอรครบวงจร ควบคุมการสื่อสาร ทํา ใหเกิดการผลิตสินคาที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ที่มีความแตกตางกันในแตละราย ในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเทียบกับ การผลิตในอุตสาหกรรม 3.0 ท่ีผลิตสินคาได
จํานวนมาก แตสินคาจะเปนรูปแบบเดียวกัน ซ่ึงกระบวนการ ผลิตของยุค4.0จะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันและเพ่ิมผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย เพราะเปนระบบการผลิตที่ใชทรัพยากรอยางคุมคา คือ 
ประหยัดเวลา ใชแรงงานนอยลง และกระบวนการ ผลิตมีความแมนยํา นาเชื่อถือ  
 จากกระบวนการผลิตหลอดอลูมิเนียมนั้นตองมีขั้นตอนการทําเพลทบล็อคพิมพ เพ่ือพิมพ รายละเอียด
สินคาตามความตองการของลูกคา โดยการทําเพลทบล็อคพิมพถือวาเปนสวนสําคัญของ กระบวนการผลิตหลอด
อลูมิเนียม กอนที่จะใชงานตองทํา การเจาะรูเพลทบล็อคพิมพขนาด4.50 มิลลิเมตร ท่ีจะนําไปใชงานซึ่งตองใช
เครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพเจาะรู คร้ังละ 16 รู แตเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพไมมีความเที่ยงตรงแมนยําในการ
เจาะร ู
 จากการสังเกตข้ันตอนการทดลองเจาะแผนเพลทบล็อคพิมพนั้นพบวา การเจาะแตละครั้งใชแรงกด
คอนขางมาก จึงทําใหผูจัดทําคิดพัฒนาเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพใหมีการใชงานท่ีสะดวกมายิ่งข้ึนและลดแรงใน
การเจาะ โดยการเปล่ียนพันชและใชมือหมุนแทนคันโยก เพ่ือใหการเจาะรูแผนเพลทบล็อคพิมพมีความเที่ยงตรง 
รวดเร็ว ลดของเสียในการผลิต 
 

วัตถุประสงคของโครงการ 
1 ปรับปรุงเคร่ืองเจาะแผนเพลทบล็อคพิมพ 
2 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองเจาะเพลทบล็อคพิมพ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
1 ผูใชงานสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว  
2 การเจาะเพลทบล็อคพิมพแตละคร้ังตองมีความแมนยํา และมีมาตรฐาน 
3 ลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการเจาะเพลทบล็อคพิมพ 

ขอบเขตของโครงการ  
1 เจาะเพลทบล็อคพิมพไดครั้งละ 16 รู ใน 1 ข้ันตอน  
2 เจาะรูไดขนาด 4.50 มิลลิเมตร เพราะเปนขนาดมาตรฐาน  
3 เจาะเพลทบล็อคพิมพสังกะสีขนาดความหนา 0.75 - 0.80มิลลิเมตร  
4 ระยะหางระหวางรูมีขนาด 22.20 มิลลิเมตร 
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วิธีการดําเนินโครงการ 
 การพัฒนาชุดเคร่ืองเจาะเพลทบล็อคพิมพ คณะผูจัดทําไดเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทฤษฏี รวมถึงปจจัย
ตาง ๆในการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดกับชุดเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพแบบพวงมาลัยหมุนซึ่ง ในการออกแบบและ
พัฒนาเคร่ืองเจาะเพลทบล็อคพิมพนั้นเพื่อใหเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพที่ ไดพัฒนาชิ้นงานออกมานั้น               
มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากที่สุด ผูจัดทําจึงไดแบงขั้นตอนการดําเนินงานออกเปน 6 ข้ันตอนดังนี้  
 1. ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล  
 2. ขั้นตอนการออกแบบชิ้นสวนที่ปรับปรุง 
 3. ขั้นตอนการสั่งซ้ือวัสดุ  
 4. ขั้นตอนการดําเนินการผลิตชิ้นสวนที่ปรับปรุง 
 5. ขัน้ตอนการประกอบชุดเคร่ืองเจาะ  
 6. ขั้นตอนการเก็บขอมูลและวิธีการทดลอง 
 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิต 
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1. ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลการพัฒนาเคร่ืองเจาะเพลทบล็อคพิมพนั้น คณะผูจัดทําไดทําการศึกษาขอมูล

เก่ียวกับทฤษฏีของการออกแบบเคร่ืองเจาะเพลทบล็อคพิมพ และลักษณะการทํางานของเคร่ืองเจาะเพลทบล็อค
พิมพ คนหาขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหวางการเจาะ แลวนําขอมูลที่ได มาวิเคราะหหาแนวทางการแกไข เพื่อใหเคร่ือง
เจาะเพลทบล็อคพิมพสามารถใชงานไดจริงมีความเที่ยงตรงในการเจาะและลดแรงในการเจาะแตละคร้ังลง ดังนั้นใน
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาปญหาที่เกิด จึงตองมีความรอบคอบเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในขั้นตอน
การผลิต 
2. ขั้นตอนการออกแบบชิ้นสวนที่ปรับปรุง 

การวางแผนในการทํางาน จะเห็นวาในการออกแบบชุดเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพนั้นจะเปน
กระบวนการแรก ๆ ในการผลิตชุดเคร่ืองเจาะเพลทบล็อคพิมพ ดังนั้นในการออกแบบชุดเครื่องเจาะเพลทบล็อค
พิมพ ตองคํานึงถึงขีดความสามารถของเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตชุดเครื่องจักร รวมถึงวัสดุและเคร่ืองมือตาง ๆ 
เพื่อที่จะทําใหการผลิตเครื่องเจาะนั้นสําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค 

2.1 หลักการออกแบบโครงสราง 
 การออกแบบโครงสรางเคร่ืองเจาะแผนเพลทบล็อคพิมพแบบมือหมุน นั้นมีการออกแบบดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

 
 

รูปที่ 1 โครงสรางเคร่ืองเจาะเพลทบล็อคพิมพ ASSEMBLY 
หลังจากไดทําการออกแบบเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพเสร็จ ตอไปจะแสดงถึงวิธีการคํานวณตางที่

เก่ียวของในการออกแบบเครื่องเจาะในแตละสวน ดังนี้  
  
3. ขั้นตอนการส่ังซ้ือวัสดุ 
  3.1 เครื่องจักรที่ใชในการผลิต 

เคร่ืองจักรที่ใชในการผลิต จําเปนที่จะตองใชเคร่ืองจักรและอุปกรณนาการผลิตชิ้นสวน ดังตอไปนี้ 
 1) เคร่ืองกลึง (lathe Machine) 
 2) เคร่ืองกัด (Milling Machine) 
 3) เคร่ืองเจาะ (Drilling Machine) 
 4) เคร่ืองเจียระไนราบ (Grinding Machine) 
 5) เคร่ือง CMM ตรวจเช็คขนาดหลังการผลิตชิ้นสวน 
 6) เคร่ืองกัดซีเอ็นซี (CNC Milling Machine) 
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4. ขั้นตอนการดําเนินการผลิตชิ้นสวนที่ปรับปรุง 
 ในการพัฒนาเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพตองทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่ไดทําตรวจสอบ
และวิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้นในขางตน มาทําการผลิตชิ้นสวนที่ไดออกแบบไว ดังนั้นจึงไดสั่งซื้อวัสดุที่จะนํามาผลิต
ชิ้นสวนที่ไดออกแบบไว และเมื่อผลิตเสร็จสิ้นแลวก็จะนําชิ้นสวนท้ังหมดที่ปรังปรุงแกไขมาประกอบเขากับตัวเครื่อง
เจาะเพลทบล็อคพิมพ การดําเนินการผลิตชิ้นสวนที่ปรับปรุงแกไข  
5. ขั้นตอนการประกอบชุดเคร่ืองเจาะแบบมือหมุน 
ขั้นตอนที่ 1 นํา Punch ที่ไดออกแบบใหมมาประกอบเขากับ Punch plate ใหครบท้ัง 16 ตัวจากนั้นนําแผน 
Punch plate เขามาประกบกับแผน Top plate แลวยึดดวยสกรู M6×15 

 
รูปที่ 2 ประกอบ Punch เขากับ Punch Plate 

 
ขั้นตอนท่ี 2 ประกอบแผน Sipper plate โดยการนําสปริง (สีเหลือง) แลวยึดกับแผน Top plate ดวยสกรู M6×50  

 
รูปที่ 3 ประกอบแผน Stipper plate 

 
ขั้นตอนท่ี 3 เมื่อประกอบชุดพันชและดายเสร็จกอนํามาประกอบเขาดวยกัน กอนจะนําไปประกอบเสาและใสขอเหวี่ยง 

 
รูปที่ 4 ประกอบรวมศูนย Punch และ Die 
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ขั้นตอนท่ี 4 ประกอบชุดเสากับเพลาขอเหว่ียงเขากับเครื่องเจาะแผนเพลทบล็อคพิมพกอนท่ีจะประกอบเขากับมือหมุน 

 
รูปที่ 5 ประกอบเสาไกดและขอเหวี่ยง 

 

 
รูปที่ 6 เคร่ืองเจาะแผนเพลทบล็อคพิมพแบบมือหมุนที่ประกอบเสร็จสมบูรณ 

 
6. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการทดลอง 

จากที่ทําการประเคร่ืองเจาะแผนเพลทบล็อคพิมพเสร็จสมบูรณ ขั้นตอนตอไปคือการวัดผลจากการทดลอง
โดยการเจาะแผนเพลทบล็อคพิมพวัสดุสังกะสีหนา 0.75 มิลลิเมตร จํานวน 5 แผนและนําวัดและเก็บขอมูลโดยการ
วัดขนาดวาชิ้นงานท่ีไดทําการเจาะนั้นวามีขนาดตรงตามที่ไดออกแบบไวหรือไม และตรงตามขอบเขตที่ไดกําหนดไว
หรือไมจากนั้นนําคาที่วัดไดมาสรุปผลการทดลอง ดังที่จะแสดงในบทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
จากผลการทดลองการทํางานของเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพแบบมือหมุน เพ่ือใชสําหรับเจาะรูเพลทบ

ล็อคพิมพไดอยางรวดเร็วและแมนยํา 
เมื่อไดทําการปรับปรุงชุดเคร่ืองเจาะเพลทบล็อคพิมพเสร็จแลว จึงไดทําการทดลองเจาะแผนเพลทบล็อค

พิมพ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองเจาะเพลทบล็อคพิมพที่ไดทําการแกไขขึ้น วาสามารถเจาะแผนเพลทบ
ล็อคพิมพไดตรงตามแบบท่ีไดออกแบบไวหรือไม การทดลองนําเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพไปประกอบกับโตะเจาะ
งานแลวทําการเจาะชิ้นงานจํานวน 5 ชิ้น จากนั้นนําชิ้นงานท้ังหมดไปทําการวัดขนาด เพ่ือตรวจสอบวาชิ้นงานได
ขนาดและชิ้นงานตรงตามที่ไดออกแบบไวหรือไม  
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1. วัตถุประสงคของการทดลอง  
1.1 เพ่ือตรวจสอบระยะหางของรูเจาะของแผนเพลทที่ผลิตไดวาตรงตามแบบท่ีกําหนดไวหรือไม  
1.2 เพ่ือตรวจสอบรูปรางของแผนเพลทหลังทําการเจาะ 

2. วัสดุและอุปกรณที่ใชในการทดลอง  
2.1 เครื่องเจาะแผนเพลทบล็อคพิมพแบบมือหมุน 

 
รูปที่ 7 เคร่ืองเจาะเพลทบล็อคพิมพแบบพวงมาลยัหมุน 

2.2 แผนสังกะสี กวาง 190 มิลลิเมตร ยาว 270 มิลลิเมตร หนา 0.75 มิลลิเมตร 

 
รูปที่ 8 วัสดุทีน่ํามาทําการเจาะ 

2.3 เวอรเนียคาลิปเปอรแบบดิจิตอล  

 
รูปที่ 9 เวอรเนียคาลิปเปอรแบบดิจิตอล 
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3. ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง  
3.1 นําเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพมาติดตั้งกับโตะเจาะชิ้นงาน 

 
รูปที่ 10 การติดตั้งเคร่ืองเจาะเพลทบล็อคพิมพ 

 
3.2 ทําการทดลองเจาะชิ้นงานเพลทบล็อคพิมพจํานวน 5 แผน 

 
รูปที่ 11 ทดลองเจาะแผนเพลทบล็อคพิมพจํานวน 5 แผน 

 
4. บันทึกผลการทดลองของขนาดของช้ินงาน  

จากการทดลองเจาะชิ้นงานจํานวน 5 ชิ้น แลวนํามาตรวจวัดขนาดแตละจุดของชิ้นงานและ วัดความกวาง
ของรองชิ้นงาน วัดขนาดชิ้นงานทุกๆชิ้นละ 16 จุด แลวทําการบันทึกผลลงในตาราง 
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ตารางที่ 4.1 ตารางบันทึกผลขนาดเสนผาศูนยกลางรู 

 
ตารางที่ 4.2 ตารางบันทึกผลการทดลองระยะหางระหวางรู 

 
ตารางที่ 4.3 ตารางเปรียบเทียบเคร่ืองเจาะเพลทบล็อคพิมพรุนเกาและรุนใหม 
 

เครื่องเจาะเพลทบล็อครุนเกา เครื่องเจาะเพลทบล็อครุนใหม 
ชิ้นท่ี เวลาที่ใช/วนิาท ี ชิ้นที ่ เวลาที่ใช/วนิาท ี
1 33 1 12 
2 35 2 11 
3 33 3 13 
4 35 4 12 
5 35 5 12 

คาเฉลี่ย 34 คาเฉล่ีย 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชิ้นที ่ พิกัด 
จุดที ่
1 

จุดที่
2 

จุดที่
3 

จุดที่
4 

จุดที่
5 

จุดที่
6 

จุดที่
7 

จุดที่
8 

จุดที่
9 

จุดที่
10 

จุดที่
11 

จุดที่
12 

จุดที่
13 

จุดที่
14 

จุดที่
15 

จุดที่
16 

คา 
เฉลี่ย 

1 4.50 4.49 4.49 4.50 4.49 4.49 4.49 4.49 4.50 4.49 4.49 4.49 4.49 4.50 4.49 4.49 4.49 4.49 
2 4.50 4.49 4.50 4.50 4.49 4.49 4.50 4.50 4.49 4.49 4.50 4.50 4.49 4.50 4.50 4.49 4.50 4.50 
3 4.50 4.50 4.49 4.50 4.49 4.49 4.50 4.49 4.49 4.49 4.49 4.50 4.49 4.49 4.49 4.49 4.50 4.49 

4 4.50 4.49 4.50 4.49 4.50 4.50 4.49 4.50 4.50 4.49 4.49 4.50 4.50 4.49 4.50 4.49 4.50 4.50 
5 4.50 4.50 4.49 4.50 4.49 4.49 4.50 4.49 4.49 4.50 4.49 4.49 4.49 4.50 4.49 4.49 4.49 4.50 

ชิ้นที่ พิกัด จุดที่1 จุดที่2 จุดที่3 จุดที่4 จุดที่5 จุดที่6 จุดที่7 จุดที่8 จุดที่9 
จุดที่
10 

จุดที่
11 

จุดที่
12 

จุดที่
13 

จุดที่
14 

คาเฉลี่ย 

1 22.20 22.19 22.19 22.20 22.20 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.20 22.19 22.20 22.19 

2 22.20 22.19 22.19 22.20 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.20 22.19 22.19 22.19 
3 22.20 22.19 22.19 22.20 22.21 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.20 22.19 22.20 22.20 
4 22.20 22.19 22.19 22.20 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 22.20 

5 22.20 22.19 22.19 22.20 22.19 22.19 22.19 22.20 22.19 22.19 22.19 22.19 22.20 22.19 22.20 22.19 
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5. กราฟแสดงสัดสวนระหวางของดีและของเสีย 
เมื่อทําการวัดและตรวจสอบขนาดชิ้นงานเสร็จแลวนําผลการทดลองที่ไดบันทึกไวในตาราง มาทําการเขียน

กราฟเพ่ือแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางของดีและของเสียวาอยูในระดับความเชื่อมั่นที่ไดกําหนดไวหรือไม  
 

 
แผนภูมิที่ 5.1 กราฟเสนแสดงผลระยะหางระหวางรูที่ทาํการวัดตรวจสอบ (22.2±0.2) มิลลิเมตร 

 
จํานวนของเสียนอยที่สุดที่ยอมรับได = (5/100%) x5 ชิ้น  

 = 0.05 x 5 ชิ้น 
 = 0.25 ชิ้น 
จากกราฟจะเห็นไดวาชิ้นงานท้ัง 5 ชิ้น มีพิกัดบวกเทากับ 22.25 มิลลิเมตร และพิกัดลบเทากับ 22.15 

มิลลิเมตร ซ่ึงไมมีชิ้นงานชิ้นไหนหลุดออกจากพิกัด ดังนั้นเปอรเซ็นตของเสียมีคาเทากับ 0 และสามารถสรุปไดวา
ชิ้นงานท่ีผลิตสามารถยอมรับได 

 

 
แผนภูมิที่ 2.2 กราฟเสนแสดงผลขนาดเสนผาศูนยกลางชิ้นงานที่ทําการวัดตรวจสอบ (4.5±0.2) มิลลิเมตร 

 
 

22.19 22.19 22.20 22.20 22.19 

22.15
22.16
22.17
22.18
22.19
22.20
22.21
22.22
22.23
22.24
22.25

1 2 3 4 5 ชิ�นที� 

ระยะห่างรูเจาะเพลท 

4.49 
4.50 4.49 4.50 4.50 

4.48

4.49

4.50

4.51

4.52

1 2 3 4 5 ชิ�นที� 

เส้นผา่นศูนยก์ลางรูเจาะ 

�	
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จํานวนของเสียนอยที่สุดที่ยอมรับได = (5/100%) x5 ชิ้น  
= 0.05 x 5 ชิ้น 
= 0.25 ชิ้น 
จากกราฟจะเห็นไดวาชิ้นงานท้ัง 5 ชิ้น มีพิกัดบวกเทากับ 4.52 มิลลิเมตร และพิกัดลบเทากับ 4.48 

มิลลิเมตร ซ่ึงไมมีชิ้นงานชิ้นไหนหลุดออกจากพิกัด ดังนั้นเปอรเซ็นตของเสียมีคาเทากับ 0 และสามารถสรุปไดวา
ชิ้นงานท่ีผลิตสามารถยอมรับได 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 บทนี้จะกลาวถึงผลสรุป ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะที่ไดจากการดําเนินงานในทดสอบ เครื่องเจาะ      
เพลทบล็อคพิมพแบบมือหมุน 

รูปที่ 12 เคร่ืองเจาะเพลทบล็อคพิมพที่ประกอบเสร็จ 

1. สรุปผลการดําเนินโครงการ
การทดสอบและการประเมินผลประสิทธิภาพการใชงานของ เครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพ ใน 

สวนประกอบตางๆ ของเครื่องเจาะเพลทพบวา หลักการทํางานของเครื่องเจาะเพลท ใชงานไดสะดวก ตัดออก
มาแลวใชงานไดจริงปลอดภัยในการทํางาน ผลการประเมินอยูในระดับดี ขนาดของ Ø ระยะหาง ระหวางรู มีความ
ชัดเจนออกมาตามเปาหมาย 

2. อภิปรายผลการดําเนินโครงการ
โครงการสรางเจาะเพลทบล็อคพิมพ จากผลการประเมินประสิทธิภาพการทํางาน พบวา หลักการทํางาน 

และประสิทธิภาพการใชงานดูมีประสิทธิภาพกวาของเดิมมาก สามารถนําไปใชงานจริงได มีความเที่ยงตรงแมนยํา 

3. ขอเสนอแนะ
3.1 ควรชโลมน้ํามันทุกครั้งหลังใชเสร็จทุกครั้งเพื่อปองกันสนิม 
3.2 ควรใชสปริงที่แข็งกวานี้เพื่อใหแผน Stripper ดันแผนชิ้นงานออก 

�
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4. การแกไข  
4.1 ควรจะมีอะไหลสํารองไว เชน พันช แผนเพลทประคองพันช  
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สิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาว ที่ทํางานในพ้ืนที่จังหวัดศูนยรวมเศรษฐกิจ และจังหวัด
ใกลเคียงชายแดนเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาแรงงานตางดาวในจังหวัด
กาฬสินธุ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย 
 

Human rights of migrants in the Economic hub nearby and border to support the 
ASEAN Economic Community : A case study of migrant workers in the province, 
Udon Thani and Nong Khai
 

ผูวิจัย   ผูชวยศาสตราจารยนฤชิต  แสนปากดี 
สาขาวิชานิติศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
อาจารยประจําสาขาวิชานิติศาสตร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
อาจารยปารมี  ลางคุลานนท 
สาขาวิชานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
อาจารยประจําสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาโครงการวิจัยนี้ ใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาว ที่มาใชแรงงานในประเทศ

ไทย เนื่องจากเปนชวงที่ประเทศไทยไดเขารวมประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ทําใหมีแรงงานตางดาว
เขามาใชแรงงานเปนจํานวนมาก และเกิดปญหาสังคมตามมามากมาย ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับ
แรงงานตางดาว โดยมีวัตถุประสงคคือ 1.สํารวจปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวที่ใชแรงงานใน
จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย 2.ศึกษาหามาตรการในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของ
แรงงานตางดาวที่ทํางานในจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย และ 3. พัฒนากฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนใหกับแรงงานตางดาว ที่มาใชแรงงานในประเทศไทย ใหสอดคลอง
กับสภาวการณ เปดเสรีประชาคมอาเซียนและเปนมาตรฐานในการสรางความเปนธรรมแกสังคม ทั้งนี้มีขอบเขต
ศึกษา 3 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย 
 ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาแรงงานตางดาวที่เขามาใชแรงงานในประเทศไทยมากท่ีสุดคือ แรงงานสัญชาติลาว 
รองลงมาคือแรงงานสัญชาติพมา เวียดนาม และกัมพูชา โดยใชแรงงานในประเภทงานรานอาหาร รองลงมาคืองาน
บริการทั่วไป งานอุตสาหกรรม งานกอสรางรอยละ งานอ่ืน ๆ เชน งานขายสินคาตาง ๆ และงานบาน ดานปญหา
เก่ียวกับการใชงานแรงงานตางดาวนั้น สถานประกอบการสวนใหญและแรงงานตางดาวเองประสบปญหาการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ปญหาการลักขโมย ปญหาการทะเลาะวิวาท ปญหาการหนีงานกอนครบสัญญาจาง ปญหาชูสาว 
และปญหายาเสพติด ปญหาท่ีแรงงานตางดาวไมไดรับความเปนธรรมจากนายจาง เพราะนายจางไมปฏิบัติตาม
กฎหมายคุมครองแรงงานซึ่งเปนมาตรฐานแรงงานข้ันต่ํา แรงงานตางชาติเหลานี้ สวนใหญเปนแรงงานไรฝมือซึ่ง
ไดรับคาจางในอัตราคอนขางตํ่า มีวันและเวลาทํางานปกติสูงกวาที่กฎหมายคุมครองแรงงานกําหนด กฎหมายวา
ดวยคนเขาเมือง เปดชองโหวใหกับนายจาง เพศของแรงงานตางดาว มีผลตอการกอปญหาสังคม อัตราคาจางของ
แรงงานตางดาว มีผลตอการกอปญหาสังคม แรงงานตางดาวที่อายุนอย มักจะกอปญหาไดมากกวา ระยะเวลาของ
การทํางานของแรงงานตางดาว สงผลตอการกอปญหา ซ่ึงผูวิจัยไดพบประเด็นสําคัญเพื่อพัฒนามาตรการทาง
กฎหมายสําหรับแรงงานตางดาว คือ มาตรการดานเวลาทํางาน เวลาพัก คาจาง และ วันหยุด วันลา 
 

คําสําคัญ : สิทธิมนุษยชน, แรงงานตางดาว, จังหวัดกาฬสินธุ, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



Abstract 
 This research project studies, the importance of the human rights of foreign workers 
who came to work in the countries of Thailand, because Thailand is during the country 
joined the ASEAN (ASEAN Community), with foreign workers coming into the labor and 
social problems caused by so many. Research, therefore, interested in learning about 
foreign workers. The objective is 1. explore issues in violation of human rights of foreign 
workers labor in kalasin province Udon Thani and Nong Khai provinces. 2. the education 
measures in the protection of human rights of foreign workers working in the province, 
kalasin, Udon Thani and Nong khai and 3. developing law. Regulations about civil rights, 
with foreign workers who came to work in the country of Thailand in accordance with the 
circumstances. Liberalization in ASEAN and to create a fair society. This is a study of 
Udon Thani province, kalasin, is 3, and Nong Khai provinces. 

The findings suggest that foreign workers who came to work in the country, Thailand 
is Lao nationality, Viet Nam Cambodia and Myanmar citizenship by working in a category, 
the restaurant is a typical service industry jobs construction and other jobs, such as percent of 
sales and work at home. Problems about the usage of the foreign labour so. The majority of 
establishments and foreign labour is in itself experiencing problems using language for 
communication. The theft, evade controversy prior to the end of the employment contract, 
drug, adulterous. The problems that foreign workers are not treated fairly by employers 
because the employer did not comply with labour protection laws, which is the minimum 
labour standards. These foreign workers, mainly unskilled labour, which pay relatively low 
rate. There are normal working days and times higher than that of the labour protection law 
determines the. The law on immigration Open vulnerability, gender, employer of foreign 
labour affects the establishment of the social problem. Pay rate of foreign labour affects the 
establishment of the social problem. A younger foreign workers will often produce more 
problems. The duration of the work of foreign workers Affects the formation issue which 
researchers have found a significant issue to the development of legal measures for foreign 
labour is the time working measures. Wages and vacation leave. 

Keyword : Human right, Foreign workers, Kalasin, Udonthani, Nongkhai 

บทนํา  
ประเทศไทย ไดมีการพัฒนาอุตสาหกรรมจนขายใหญเติบโต โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมขยายไปทั่วภูมิภาค 

ในประเทศไทย เพื่อรองรับอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จนกระท่ังเกิดชวงเศรษฐกิจซบเซา ในป พ.ศ.2540 
แตหลังจากนั้นก็ฟนตัวไดอยางรวดเร็ว พรอมที่จะผลิตสินคาเพื่อสงออกสูตลาดโลกอีกครั้ง และเพ่ือใหการ
ดําเนินการคา การสงออกของไทยกับประเทศตาง ๆ ล่ืนไหล ลดผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจ และสามารถเปนคู
คาท่ีดีตอกันได จึงไดมีการลงนามในปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือที่เรียกวา ปฏิญญากรุงเทพ 
(Bangkok Declaration) โดยปจจุบันมีจํานวนมีสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก  ราชอาณาจักรไทย มาเลเซีย 
สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพมา และราชอาณาจักรกัมพูชา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
สันติภาพและความมั่นคง และความรวมมือดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของบรรดาประเทศสมาชิก โดย
ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนไดรวมกันประกาศ “วิสัยทัศนอาเซียน 2020 (ASEAN Vision 2020)” เพ่ือที่จะ
เปลี่ยนแปลงอาเซียนไปสูภูมิภาคท่ีมั่นคง มั่งคั่ง และมีขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมกับพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน และ ลดความยากจน รวมถึงความแตกตางในดานสังคมและเศรษฐกิจภายในป ค.ศ. 2020 
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(พ.ศ. 2563) และในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) คร้ังที่ 9 เม่ือเดือนตุลาคม 2546 ณ เกาะบาหลี 
ผูนําอาเซียนไดลงนามในในปฏิญญาบาหลีวาดวยขอตกลงอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord 
II หรือ Bali Concord II) เพ่ือจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในป 2563 โดยประชาคม
อาเซียนจะประกอบไปดวย 3 เสาหลัก ไดแก 1. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-
Security Community–APSC) 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และ        
3.ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) ประเทศไทย มีแรงงานขาม
ชาติหลั่งไหลเขามาเปนจํานวนมาก เพื่อเขาสูตลาดงานท่ีขยายตัว และการเก่ียงงานของแรงงานไทย จากขอมูลของ
ฝายทะเบียนและขอมูลสารสนเทศ กลุมพัฒนาระบบควบคุมการทํางานของคนตางดาว สํานักบริหารแรงงานตาง
ดาว ตัวเลข ณ กันยายน 2551 แสดงจํานวนแรงงานขามชาติที่เขาเมืองไมถูกกฎหมาย 3 สัญชาติ คือ พมา ลาว 
กัมพูชา ที่ขอใบอนุญาตทํางานตามมติคณะรัฐมนตรี มีจํานวนเพียง 501,570 คน เม่ือเทียบกับขอมูลในป 2547 ที่มี
แรงงานขามชาติ 3 สัญชาติ มารายงานตัวสูงถึง 1,284,920 คน จึงเห็นไดวาสถานการณปจจุบันมีการจางแรงงาน
ขามชาติที่ไมไดจดทะเบียนมากกวาที่จดทะเบียนถึง 60 -70 % เนื่องจากแนวทางการเปดจดทะเบียนที่ผานมายังมี
ขอจํากัดหลายประการที่ทําใหแรงงานขามชาติเขาไมถึงกลไกดังกลาว ในปจจุบัน (2551) ประเทศไทยมีแรงงานขาม
ชาติจากประเทศพมายายถิ่นมาทํางานสูงถึง 476,676 คน จากประเทศลาว 12,800 คน และจากกัมพูชา 12,094 คน 

แรงงานขามชาติสวนใหญแทบจะไมเคยรูมากอนลวงหนาวาจะไดงานประเภทใด อยูที่ใด ใครเปนนายจาง 
หรือแมแตเงื่อนไขการจางงาน พวกเขาจะทราบถึงสภาพการทํางานของตนเมื่อไปถึงยังบานนายจางหรือสถานที่
ทํางาน นายจางจะเปนผูกําหนดถึงเงื่อนไข ขอกําหนดการทํางาน ไมวาจะเปนเงินเดือน ท่ีพักอาศัย อาหาร การลา
ปวย และวันหยุดพักผอนตามความพอใจของตนเอง บางคนไดรับอัตราคาจางต่ํากวาอัตราคาจางขั้น ตํ่าและยังตอง
ทํางานนานกวา 8 ชั่วโมงตอวัน หลายคนทํางาน 7 วันตอสัปดาห และไมไดรับคาจางทํางานลวงเวลาจากนายจาง 
คาจางปกติที่ไดรับจากการทํางานซึ่งสวนใหญจะอยูที่ 1,500-6,000 บาท/เดือน พวกเขาจะเก็บสะสมไวใหครบ
จํานวนหนึ่ง เชน 10,000 บาท แลวจะอาศัยชองทางนายหนาในการสงกลับบานที่ประเทศพมา การสงเงินกลับบาน
ดวยตนเอง โอกาสท่ีจะสูญหายระหวางทางหรือถูกขูดรีดจากเจาหนาที่ไทยมีความเสี่ยงอยางมาก ซึ่งแรงงานขาม
ชาติจํานวนมากที่ไมมีเงินจายคาสวยจะถูกจับกุมคุมขัง ปญหาการจับกุมคุมขังของแรงงานขามชาติมีความรุนแรงอยู
มาก นอกจากเรื่องของหองขังที่แออัดยัดเยียด ปญหาสภาพความเปนอยู อาหารประจําวันและหองน้ําของผูถูกคุม
ขัง ยังพบวามีการทํารายรางกายแรงงานขามชาติที่ถูกจับกุมโดยทั้งจากเจาหนาที่และผูชวยผูคุมซึ่งเปนนักโทษไทยท่ี
อยูในที่คุมขัง มีการทุบตีทํารายแรงงานขามชาติที่ถูกจับกุมหากไมพอใจจนถึงขั้นบาดเจ็บ อยางรุนแรงจนถึงเสียชีวิต 
มีการขมขืน ลวงละเมิดทางเพศ การกระทําอนาจารตอผูตองขังที่เปนแรงงานขามชาติหญิง เชน ใหผูตองขังชายชวย
ตัวเองหนาหองผูตองขังหญิง ไปจนถึงการขมขืนกระทําชําเราผูตองขังหญิง โดยนักโทษชายที่เปนคนไทยตอหนา
เจาหนาที่ที่ไมใสใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้น หรือบางครั้งเจาหนาที่รัฐบางคนก็เปนผูกระทําเสียเอง  จากสถานการณ
การละเมิดสิทธิแรงงานขามชาติบางสวนท่ีกลาวมา พบวา สาเหตุสําคัญมาจากปญหาอคติทางชาติพันธุ มีการสราง
และผลิตซ้ําผานสื่อหรือกลไกตางๆในสังคม เพื่อตอกยํ้าใหเห็นวาแรงงานขามชาติเหลานี้เปนอันตรายตอความม่ันคง
ของรัฐ ตองทําการควบคุมอยางจริงจัง แรงงานขามชาติเหลานี้เขามาแยงงานแรงงานไทย แรงงานขามชาติเปนตัว
อันตรายนากลัว สภาพการณเหลานี้ถูกสรางเปนภาพมายาที่กดทับใหสังคมไทยหวาดระแวงแรงงานขามชาติอยู
ตลอดเวลา กลายเปนสังคมที่ดํารงอยูดวยความกลัว กลาวคือ เราตางถูกทําใหกลัวในซึ่งกันและกัน คนไทยกลัว
แรงงานพมา กลัววาพวกเขาเหลานั้นจะมาทํารายตนเอง กลัวพวกเขาเหลานั้นจะกอเหตุรายกับคนรอบขางของ
ตนเอง ในขณะเดียวกันแรงงานขามชาติก็กลัวคนไทยจะมาทํารายพวกเขา กลัวคนไทยจะแจงความจับพวกเขา กลัว
การถูกเจาหนาที่ทํารายพวกเขา กลัวนายจางจะทํารายพวกเขา กลัวการถูกสงกลับไปสูความไมปลอดภัยในประเทศ
ของตนเอง จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย เปนจังหวัดที่ชายแดนติดกับประเทศลาว ทําใหมีแรงงานขามชาติ
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขามาใชแรงงานเปนจํานวนมาก ซึ่งสงผลกระทบตอการจางงานของ
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แรงงานไทย ที่อาจถูกจางงานลดลงดวย สงจังหวัดกาฬสินธุนั้น เปนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มีแรงงานตางดาวมาใชแรงงานมากพอสมควร ทั้งท่ีเปนจังหวัดที่ตั้งอยูเกือบก่ึงกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวที่ใชแรงงานในจังหวัด
กาฬสินธุ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย 
 จากปญหาดังกลาวนั้น ทําใหผูวิจัย มีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาว 
ที่ทํางานในพื้นที่จังหวัดศูนยรวมเศรษฐกิจ และจังหวัดใกลเคียงชายแดนเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ที่จะเปดในป พ.ศ.2558 นี้ โดยผลการวิจัย นี้จะเปนสวนสําคัญประการหนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหเกิดการ
สรางมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนใหกับแรงงานตางดาวที่มาใชแรงงานในประเทศไทยตอไป 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
1. เพื่อสํารวจปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวที่ใชแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด

อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย  
2. เพื่อศึกษาหามาตรการในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวที่ทํางานในจังหวัดกาฬสินธุ 

จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย  
3. เพื่อพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใหกับแรงงานตางดาว ที่ มาใช

แรงงานในประเทศไทย ใหสอดคลองกับสภาวการณ เปดเสรีประชาคมอาเซียนและเปนมาตรฐานในการสรางความ
เปนธรรมแกสังคม 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ดวยบทบัญญัติแหงกฎหมาย วิธีปฏิบัติและวิธีดําเนินการดานสิทธิมนุษยชนสําหรับแรงงานตางดาว        

ที่ทํางานในประเทศไทย ยังมีชองวางและขอบกพรอง ท่ีไมสามารถคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล (แรงงานตางดาว) 
ตามหลักสากลได โดยเฉาะการคุมครองดานสิทธิมนุษยชน ท่ีไมเอื้ออํานวยและเปนประโยชนสูงสุดของสังคม
โดยเฉพาะอยางย่ิงในประชาคมอาเซียน 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
1. ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพรวมกับวิธีวิจัยเชิงสํารวจ โดยเปนการศึกษารวบรวมขอมูลโดยการพรรณนา 

(Document Research) จากตํารากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําพิพากษาของศาล รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ 
ดุษฎีนิพนธ สื่อสิ่งพิมพทุกประเภท รวมทั้งการสัมภาษณจากผูไดรับผลกระทบ ซ่ึงกลุมผูใหขอมูลสําคัญในการ
สัมภาษณ มีจํานวน 6 กลุม ในจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ดังนี้ 

1) แรงงานตางดาว ที่มาใชแรงงานอยางถูกกหมายจังหวัดละ 5 คน รวม 15 คน  
2) เจาหนาที่จัดหางานจังหวัดตาง ๆ จังหวัดละ 1 คน รวม 3 คน  
3) ผูประกอบการ จังหวัดละ 5 คนและ ประชาชนในทองถ่ินจังหวัดละ 50 คน รวม 165 คน  

สิทธิมนุษยชน 
 

ปญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชน
ของแรงงานตางดาว 

จังหวัดกาฬสินธุ AEC 
ประชาคมอาเซียน 

พัฒนากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง 

ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใหกบัแรงงาน

ตางดาว ท่ีมาใชแรงงานในประเทศไทย 

มาตรการทางกฎหมายใน
การคุมครองสิทธิมนุษยชน 

 

แรงงานตางดาว 

จังหวัดอุดรธาน ี

จังหวัดหนองคาย 
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4) เจาหนาที่ตํารวจภูธร จังหวัดละ 5 คน รวม 15 คน
5) เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง จังหวัดละ 5 คน รวม 15 คน
6) เจาหนาที่สาธารณสุข จังหวัดละ 1 คน รวม 3 คน

สําหรับการวิจัยเชิงสํารวจใชการสัมภาษณตามแบบสอบถามท่ีมีโครงสราง กลุมตัวอยางจํานวน 3 กลุม 
ไดแก แรงงานตางดาวที่ใชแรงงานในพ้ืนที่ ในจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย  จํานวน
จังหวัดละ 50 คน รวม 150 ตัวอยาง ผูประกอบการจังหวัดละ 5 คน รวม 15 คน ประชาชนในทองถิ่นจังหวัดละ 
50 คน รวม 165 คน  

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ เทปบันทึกเสียง การจดบันทึก ตัว
ผูวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม
การสัมภาษณแบบทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการสัมภาษณแบบเจาะลึก  

4. การตรวจสอบขอมูล ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation) โดยตรวจสอบขอมูลสาม
เสา ในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1) ดานขอมูล โดยตรวจสอบดานเวลา ดานสถานท่ี และดานบุคคล
2) ดานวิธีการ โดยตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูล ทั้งจากการสังเกต การสัมภาษณและ

การใชเอกสาร 
5. ใชการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (inductive) ในการวิเคราะหขอมูล

ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง สิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวที่ทํางานในพ้ืนที่จังหวัดศูนยรวมเศรษฐกิจ และ

จังหวัดใกลเคียงชายแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาแรงงานตางดาวในจังหวัดกาฬสินธุ 
จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยสรุปไดวา 

1. ดานปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวที่ใชแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด
อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย 

แรงงานตางดาวที่เขามาใชแรงงานในประเทศไทยมากที่สุดคือ แรงงานสัญชาติลาว รองลงมาคือแรงงาน
สัญชาติพมา แรงงานเวียดนาม และแรงงานจากกัมพูชา โดยใชแรงงานในประเภทงานรานอาหาร รองลงมาคืองาน
บริการทั่วไป งานอุตสาหกรรม งานกอสรางรอยละ งานอื่น ๆ เชน งานขายสินคาตาง ๆ และงานบาน โดยสวนใหญ
ไดรับคาจางเปนรายเดือน ตามความสามารถของแรงงาน ซึ่งแรงงานตางดาวสวนใหญมีอายุงานที่ไมนานนัก 
เนื่องจากแรงงานบางคนเปลี่ยนงานบอย ดวยเหตุผลคาจาง ประเภทงานและปญหาสวนบุคคล ซึ่งกลายเปนปญหา
ใหกับผูประกอบการ เพื่อนรวมงานและแรงงานตางดาวเอง ท่ีตองหาคนมาทํางานทดแทน และบอยครั้งที่แรงงาน
ตางดาวไดงานใหมที่เปนเครือญาติ หรือเครือขายจากผูประกอบการคนเดิม 
ดานสวัสดิการที่ทางสถานประกอบการจัดไวให สวนใหญสถานประกอบการมีสวัสดิการใหกับแรงงานตางดาว ดังนี้  

1. สวัสดิการวันหยุด
2. การจายเงินลวงเวลา
3. สวัสดิการอาหาร น้ําดื่ม น้ําใช
4. จัดหาประกันสังคมให
5. จัดหาท่ีพักและคาใชจายในการดําเนินการขึ้นทะเบียนแรงงาน
6. สวัสดิการคารักษาพยาบาล
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 ซึ่งผูประกอบการและแรงงานตางดาวเองลวนแลวแตตองการการอบรมพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือคาตอบแทน 
ที่เพิ่มมากข้ึน อีกทั้งผูประกอบการเองก็ตองการแรงงานท่ีมีฝมือ เพื่อลดภาระการสอนงาน 
 ดานปญหาเก่ียวกับการใชงานแรงงานตางดาวนั้น สถานประกอบการสวนใหญและแรงงานต างดาวเอง
ประสบปญหาการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ปญหาการลักขโมย ปญหาการทะเลาะวิวาท ปญหาการหนีงานกอนครบ
สัญญาจาง ปญหาชูสาว และปญหายาเสพติด ปญหาท่ีแรงงานตางดาวไมไดรับความเปนธรรมจากนายจาง เพราะ
นายจางไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานซ่ึงเปนมาตรฐานแรงงานข้ันต่ํา แรงงานตางชาติเหลานี ้สวนใหญเปน
แรงงานไรฝมือซึ่งไดรับคาจางในอัตราคอนขางต่ํา มีวันและเวลาทํางานปกติสูงกวาที่กฎหมายคุมครองแรงงาน
กําหนด กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง เปดชองโหวใหกับนายจาง เพศของแรงงานตางดาว มีผลตอการกอปญหา
สังคม อัตราคาจางของแรงงานตางดาว มีผลตอการกอปญหาสังคม แรงงานตางดาวที่อายุนอย มักจะกอปญหาได
มากกวา ระยะเวลาของการทํางานของแรงงานตางดาว สงผลตอการกอปญหา 

2. มาตรการในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวท่ีทํางานในจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด
อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย 

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในเร่ืองของแรงงานตางดาวในจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด
อุดรธานีและจังหวัดหนองคาย ทําใหผูวิจัยพบประเด็นในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ของแรงงานตางดาวโดยแบง
ออกเปนหัวขอใหญ ๆ ดังตอไปนี้  

1. เวลาทํางาน เวลาพัก 
2 คาจาง 
3.วันหยุด วันลา  

จังหวัดกาฬสินธุ จากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึกของแรงงานตางดาว จํานวน 50 คน 
ในพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ พบวาจังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่ทําเกษตรกรรมและ รวมท้ังอุตสาหกรรม
ประกอบดวยโรงรับจํานําขาวโรงสี บริษัทเทพ้ืนคอนกรีต ซึ่งแรงงานตางดาวที่เขามาโดยถูกตองตามกฎหมายมีจํานวน
ไมมากนักมีเพียงจํานวน 57 คน ที่เปนแรงงานตางดาวที่เขามาถูกตองตามกฎหมายประเภท ชั่วคราว ผูวิจัยทําการ
สํารวจกลุมผูใชแรงงานตางดาวจํานวน 50 คนพบวาแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุสวนมาก เปนกลุมใชแรงงาน พบวา  

1. เวลาในการทํางานของแรงงานตางดาวนั้นเฉลี่ยอยูที่วันละ 8 ถึง 10 ชั่วโมงตอวันโดยงานสวนมากจะ
เปนการใชแรงงาน ซ่ึงจะพบแรงงานจากประเทศพมาเปนสวนใหญซึ่งแรงงานกลุมนี้เปนแรงงานท่ีเหมาะกับการใช
แรงงานแบกหาม และมีแรงงานจากประเทศกัมพูชาแตมีเปนสวนนอยในเรื่องของการใชแรงงาน คิดเปนอัตราสวน
แรงงานตางดาวจากประเทศพมา รอยละ 58.00 แรงงานตางดาวจากประเทศกัมพูชา รอยละ 28.00 และแรงงาน
ตางดาวจากประเทศลาว รอยละ 14.00 ซ่ึงแรงงานตางดาวจากประเทศลาวสวนมากทํางานตามรานอาหารจึงเปน
ชวงเวลาทํางานต้ังแต 13:00 น. ถึง 24:00 น. เปนตนไปขึ้นอยูกับลักษณะงานท่ีทํา 

2. กลุมผูใชแรงงานประเภทงานอุตสาหกรรมดานการใชแรงงานจะไดรับคาจางคาตอบแทนวันละ 200 
บาทสวนกลุมที่มาจากประเทศลาวซ่ึงสวนมากทํางานตามรานอาหารจะไดรับคาตอบแทน วันละ 100 บาท ซ่ึงผูวิจัย
ไดสอบถามถึงความพึงพอใจในอัตราคาตอบแทนทราบจากกลุมที่ทํางานตามรานอาหารวาแมจะไดรับคาจางที่ต่ํา
กวาคาแรงข้ันต่ําคือ 300 บาทแตแรงงานตางดาวกลุมนี้ ก็พึงพอใจกับคาจางดังกลาวเพราะนอกจากคาจางที่ไดรับ       
ก็จะมีคาตอบแทนที่ไดจากลูกคาใหเปนกรณีพิเศษหากวันใดที่มีลูกคาเปนจํานวนมากก็จะไดรับเพิ่มข้ึนเฉลี่ยวันละ 
200 ถึง 400 บาท  

3. วันหยุด วันลา ลูกจางที่เปนแรงงานตางดาวรอยละ 70 มีวันหยุด 1 วันตอสัปดาห และไดรับ
คาตอบแทนในวันหยุดนั้น สวนรอยละ 22 ไดรับวันหยุด 1 วันตอสัปดาหแตไมไดรับคาจางในวันหยุดนั้น รอยละ 8 
ไมไดรับวันหยุด กรณีหากมีวันลารอยละ 98 ลูกจางจะไมไดรับคาจางในวันลานั้น คงมีเพียงรอยละ 2 ท่ีไดรับคาจาง
แมจะมีวันลา 
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จากการวิจัยดังกลาวพบปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงานตางดาวในจังหวัดกาฬสินธุในดานคาจาง 
ซึ่งถือวาเปนการจายคาจางที่ต่ํากวาที่กฎหมายแรงงานกําหนดที่กําหนดใหจายคาแรงขั้นต่ําในอัตราวันละ 305 บาท 
แมแรงงานตางดาวจะใหความยินยอมซึ่งอาจหมายถึงการที่ไมมีการเลือกก็เปนได รวมถึงเวลาในการทํางานวันละ 8 
– 10 ชม.ซึ่งเกินกวาที่ กฎหมายกําหนด 
 

จังหวัดอุดรธานี  
จังหวัดอุดรธานีมีผูใชแรงงานจํานวน 601,356 คนเปนจังหวัดที่มีเขตติดตอกับประเทศลาว อาชีพของ

ประชากรในจังหวัดอุดรธานีประกอบดวยการทํานาทําไรทําสวนรับจางทั่วไปเปนจังหวัดที่มีแรงงานตางดาวจํานวน
มากประกอบดวยพมา กัมพูชา ลาวผูวิจัยไดทําการสุมสํารวจในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 50 คน 
โดยแบงเปนกลุมผูใชแรงงานในอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ75 ของผูที่ทําการสํารวจสวนอีกรอยละ 25 เปนกลุมผู
ใหบริการเชนเสิรฟอาหารและพนักงานตอนรับ เปนตน จากการวิจัยพบวา 

1. เวลาในการทํางานของแรงงานตางดาวกลุมผูใชแรงงานจะทํางานวันละ 10 ชั่วโมงมีเวลาพักวันละ 1 
ชั่วโมงซึ่งงานสวนใหญเปนการใชแรงงานจากแรงงานตางดาวประเทศพมาเปนสวนใหญเนื่องจากมีความถนัดกวา
ชาติอื่นแรงงานกลุมนี้มีทั้งที่เขามาโดยถูกตองตามกฎหมายและนี้เขามาซ่ึงมีอัตราสวนรอยละสี่ของแรงงานท่ีผูวิจัย
ทําการสํารวจสวนแรงงานตางดาวที่เปนผูใหบริการจะมีเวลาทํางานวันละแปดถึง 9 ชั่วโมงตอวันโดยแรงงาน
สวนมากจะมาจากประเทศลาวเนื่องจาก ผูประกอบการมีความตองการเพราะเห็นวาผูที่มาจากประเทศลาวเปนผูที่
มีอัธยาศัยดีใหการตอนรับแขกเปนอยางดีและสามารถเรียกลูกคาไดอีกทั้งมีความเขาใจในการส่ือสารซึ่งกลุมนี้จะมี
อยูรอยละ 25 ของผูตอบแบบวิจัย 

2. คาแรง แรงงานกลุมผูใชแรงงานอุตสาหกรรมจะไดรับคาจางคาตอบแทนในอัตราวันละ 200 บาทตอ
การทํางาน 10 ชั่วโมงโดยผูประกอบการจะเปนผูจัดหาอาหารกลางวันและอาหารเย็นรวมถึงที่พักใหกับแรงงานตาง
ดาวนี้ สวนแรงงานที่เปนผูใหบริการจะไดรับคาตอบแทนวันละ 150 บาทตอการทํางานแปดถึง 9 ชั่วโมงไมรวม
คาตอบแทนจากลูกคาที่ใชบริการที่ ใหเปนสินน้ําใจตางหากเมื่อรวมแลวกลุมผูใหบริการจะไดรับคาจางเฉลี่ย
ประมาณวันละ 300 บาทแตผูประกอบการไมมีสวัสดิการดานอาหารหรือที่พัก ใหกับกลุมนี้ 

3. วันหยุด วันลา กลุมแรงงานตางดาวจะไดรับวันหยุดหนึ่งวันตอสัปดาหหากมีการลาผูประกอบการจะ
อนุญาตใหลาไดแตจะไมไดรับคาตอบแทนในวันที่ลานั้น 
จากการวิจัยดังกลาวพบปญหาการละเมิดสิทธมินุษยชนของแรงงานตางดาวในจังหวัดอุดรธานซีึ่งปญหาหลักคือเร่ือง
ของคาจางแรงงานข้ันต่ําที่กฎหมายกําหนดใหไดรับคาจางในอัตราวันละ 305 บาทตามท่ีกฎหมายแรงงานกําหนด 

จังหวัดหนองคาย ถือเปนจังหวัดที่มีแรงงานตางดาวเปนจํานวนมากถึง1,572 คน และมีผูประกอบการ
จํานวนมากถึง976 ราย โดยแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในจังหวัดหนองคายท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือกลุมที่ใช
แรงงาน ดานเกษตรและปศุสัตวดานผูรับใชในบานดานผูจําหนายอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีประเทศหลักๆไดแก
กัมพูชาพมาและประเทศลาวซึ่งแรงงานจากประเทศ กัมพูชาและประเทศพมาจะเปนกลุมที่ใชแรงงานดานเกษตร
และปศุสัตวเปนสวนใหญสวนแรงงานจากประเทศเราจะเปนกลุมผูใหบริการดานอาหารเสียเปนสวนใหญ จากการ
วิจัยโดยการสุมตัวอยางจากแรงงานตางดาวในอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายทางดานอุตสาหกรรมและการใหบริการ
จากกลุมตัวอยาง 50 คนและกลุมตัวอยางของผูประกอบการทําใหทราบวาแรงงานตางดาวในอําเภอเมืองจังหวัด
หนองคาย 

1. คาจาง แรงงานตางดาวที่ทํางานดานการใชแรงงานอุตสาหกรรมรอยละ 79 จากกลุมตัวอยางทั้งหมด
ไดรับคาจางคาตอบแทนจากผูประกอบการวันละ 250 บาทตอวันแตไมมีสวัสดิการดานอาหารหรือที่พักใหกับกลุม
แรงงานตางดาวนี้ จากการสอบถามเชิงลึกถึงความพอใจในคาตอบแทนท่ีไดรับทราบวาสวนมากมีความพึงพอใจบาง
กรณีไดรับไมถึง 250 บาทเนื่องจากถูกกลุมนายหนาหักเงินคงไดรับเพียงวันละ 210 ถึง 220 บาทเทานั้นเนื่องจาก
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เปนเงื่อนไขขอตกลงระหวางผูหาแรงงานตางดาวกับผูประกอบการ สวนแรงงานตางดาวที่ทํางานใหบริการคิดเปน
อัตรารอยละ 21 ของผูทําการวิจัยจะไดรับคาตอบแทนวันละ 140 บาทแตจะไดรับเงินอื่นเพิ่มซึ่งมาจากผูใชบริการ
รายไดดังกลาวนี้จะไมแนนอนขึ้นอยูกับผูใชบริการ 

2. วันหยุด วันลา แรงงานตางดาวคิดเปนอัตราสวนรอยละ 100 จะไดรับวันหยุดหนึ่งวันตอสัปดาหสวนวัน
เวลาผูประกอบการจะอนุญาตใหลาไดแลวแตกรณีแตจะไมไดรับคาจางคาตอบแทนในวันเวลาดังกลาวนั้น 

จากการวิจัยดังกลาวพบปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงานตางดาวในจังหวัดหนองคายคือเร่ืองคาจาง
ที่ไมเปนไปตามกฎหมายแรงงานที่กําหนดคาแรงขั้นต่ําวันละ 305 บาท 

3. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใหกับแรงงานตางดาว ที่มาใชแรงงานใน
ประเทศไทย ใหสอดคลองกับสภาวการณ เปดเสรีประชาคมอาเซียนและเปนมาตรฐานในการสรางความเปน
ธรรมแกสังคม 
 ในชวงระหวางที่ดําเนินการวิจัยนั้น เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ไดมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ที่ 33/2560 เร่ือง “มาตรการชั่วคราวเพื่อแกไขขอขัดของในการบริหารจัดการการทํางานของ
คนตางดาว” โดยเปนการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพื่อใหสามารถบริหารจัดการและแกไขปญหาแรงงานตางดาวไดทั้งระบบ อันเปนการสราง  ความมั่นคงทางดาน
แรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ นั้น โดยท่ีพระราชกําหนดดังกลาว กําหนดใหนายจางและคนตางดาวมี
หนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายหลายประการ และไดกําหนดความผิด และบทกําหนดโทษ ในอัตรารุนแรง ซึ่งยังมิได
มีเวลาสรางความรับรูความเขาใจเพียงพอแกประชาชน จึงกอใหเกิดความตื่นตระหนกและอาจสงผลกระทบตอ
นายจางภาคครัวเรือน ภาคผูประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม และภาคเกษตรกรรมจนกระทบตอ
เศรษฐกิจและสังคมได ดังนั้น เพ่ือให นายจางและคนตางดาว รวมทั้งฝายเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดมีเวลาเตรียมการ
และดําเนินการใหเปนไปตาม กฎหมาย เพ่ือความเปนธรรมและไมเกิดผลกระทบในทางเศรษฐกิจและสังคมรุนแรง
เกินควร โดยยังคง รักษาเจตนารมณในการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาวทั้งระบบใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล และยังคงมีมาตรการตอตานการคามนุษยอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนตองมีมาตรการ
ชั่วคราว เพื่อแกไขขอขัดของในการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาวตามพระราชกําหนดดงักลาวในชวงเวลา 
เปลี่ยนผานการใชบังคับกฎหมาย รายละเอียดคําสั่งดังนี้ 
 ขอ 1 ใหมาตรา 101 มาตรา 102 มาตรา 119 และมาตรา 122 แหงพระราชกําหนด การบริหารจัดการ
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป   
 ขอ 2 ใหนายจางและคนตางดาวเรงดําเนินการใหถูกตองครบถวนตามพระราชกําหนด การบริหารจัดการการ
ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 ใหแลวเสร็จกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานกําหนด ในกรณีที่คนตางดาวผูใดมีความจําเปนตองเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรเพื่อกลับไปยังประเทศ ตนทางหรือเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรเพื่อประโยชนในการดําเนินการให
ถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหคนตางดาวผูนั้นไดรับยกเวนการดําเนินการเกี่ยวกับการเดินทางเขาหรือออกนอกราชอาณาจักร
ตาม กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานกําหนด เปนการ
ชั่วคราวโดยการหารือรวมกับกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน ตํารวจแหงชาติ  

ขอ 3 หามมิใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ ตามกฎหมายหรือ
คําสั่งนี้ใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ หรือกระทําหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง  โดยเห็นแกทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกตนเองหรือผูอื่น ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทํา 
การเพิกเฉยหรือละเลยไมกระทําการหรืองดเวนกระทําการของพนักงาน เจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของรัฐผูใด        
ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นดําเนินการ ทางแพง ทางอาญา และทางปกครองกับ
พนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นอยางรวดเร็วและ เด็ดขาด  
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ขอ 4 ใหกระทรวงแรงงานดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงกฎหมายวาดวยการบริหารจัดการ การทํางานของ
คนตางดาวเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่คําสั่งนี้  ใชบังคับ ตลอดจน
พิจารณาหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนในการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว  อยางเปนระบบและ
สอดคลองกับมาตรฐานสากล เพื่อประโยชนในการปองกันการคามนุษย และ อํานวยความสะดวกในการดําเนินการ
แกผูเกี่ยวของทุกภาคสวนโดยใหกระทรวงแรงงานเสนอรายงาน ผลการดําเนินการตอนายกรัฐมนตรีทราบเปน
ประจําทุกเดือน ในการพิจารณาจัดทํารางกฎหมายตามวรรคหนึ่งและอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชกําหนด 
การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 ใหกระทรวงแรงงานรับฟงความคิดเห็น  ของผูเกี่ยวของ
และนํามาประกอบการพิจารณาดวย  

ขอ 5 ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอใหคณะรักษาความสงบ แหงชาติ
เปลี่ยนแปลงคําส่ังนี้ได  

ขอ 6 คําสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เปนตนไป 
 หลังจากนั้น เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ทางกระทรวงแรงงาน ไดออกประกาศกระทรวง เร่ือง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตทํางานและการอนุญาตใหทํางาน ตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ. 2560 ออกมาเพื่อใหผูประกอบการหรือนายจาง ที่มีแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชา ที่ทํางานแบบไมถูกตอง สามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง กอนที่ พ.ร.ก. ฉบับใหมจะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 
มกราคม 2561 ดังขอตกลงการจางแรงงานระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลจากประเทศเพื่อนบาน 
โดยเปนการระบุถึงขอตกลงดานตาง ๆ อาทิหนวยงานผูมีอํานาจ การดําเนินงานตามกฎหมาย หลักของการจาง
แรงงาน กระบวนการสงและรับคนงาน สัญญาจาง การอบรมคนงานกอนเดินทาง การคุมครองแรงงานและการ
สงกลับ การสกัดกั้นและตอตานการคามนุษยเพ่ือการจางแรงงาน การระงับขอขัดแยง ความรวมมือในการดําเนินงาน 
เปนตน โดยมีการทําขอตกลงดานการจางแรงงานระหวางรัฐบาลไทยกับประเทศเพื่อบาน อาทิ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหภาพเมียนมา (พมา) และราชอาณาจักรกัมพูชา  
  

อภิปรายผล 
1) ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวที่ใชแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ  จังหวัด

อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย  
1. นายจางไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานซ่ึงเปนมาตรฐานแรงงานข้ันต่ํา 
2. แรงงานตางชาติเหลานี้ สวนใหญเปนแรงงานไรฝมือซึ่งไดรับคาจางในอัตราคอนขางต่ํา 
3. มีวันและเวลาทํางานปกติสูงกวาที่กฎหมายคุมครองแรงงานกําหนด 
4. กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง เปดชองโหวใหกับนายจาง 
5. เพศของแรงงานตางดาว มีผลตอการกอปญหาสังคม 
6. อัตราคาจางของแรงงานตางดาว มีผลตอการกอปญหาสังคม 
7. แรงงานตางดาวที่อายุนอย มักจะกอปญหาไดมากกวา 
8. ระยะเวลาของการทํางานของแรงงานตางดาว สงผลตอการกอปญหา 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทระ เกิดอินทร และวิรงรอง ประสานวงศ (2556) ที่พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ 
การจางงานแรงงานตางดาว ไดแก 1. ปจจัยดานอุปนิสัย เชน ความอดทนสามมารถทํางานหนักได ความรับผิดชอบ 
ความขยันหม่ันเพียร ความซื่อสัตยสุจริต ความตั้งในในการทํางาน ระเบียบวินัย และความมีมนุษยสัมพันธสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได 2.ปจจัยทางดานสังคม เชน การปรับตัวเขาหาผูอื่น การไมดื่มสุราและของมึนเมา  การอยู
รวมกันในที่พักที่บริษัทจัดการให การไมเที่ยวเตรกลางคืน การรักษาความสะอาดรางกายและในท่ีพักอาศัย การลัก
เล็กขโมยนอย ยาเสพติด โรคติดตอ ทะเลาะวิวาท อาชญากรรม ชูสาว และคาประเวณี เปนตน  และ 3. ปจจัย
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ทางดานทักษะวิชาชีพ เชน ความสามารถในการติดตอสื่อสาร ความสามารถในการใชเครื่องมือหรืออุปกรณพื้นฐาน 
ประสบการณในการทํางาน ความสามารถในการเรียนรูงาน ความเขาใจในคําสั่งปฏิบัติงาน ความรอบคอบตอการ
ทํางาน ไมประมาท ความสามารถในการทํางานเปนทีม และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ เปนตน ซึ่งปจจัยตาง ๆ 
เหลานี้ เปนสวนหนึ่งในการเลือกจางงานแรงงานทองถิ่นมากกวาแรงงานตางดาว ซึ่งปจจัยท่ีสําคัญที่สุดที่นายจางจะ
พิจารณาเพื่อเลือกจางแรงงานตางดาวคือ ปจจัยดานอุปนิสัย รองลงมาเปนปจจัยทางดานสังคม และปจจัยทางดาน
ทักษะวิชาชีพ ทั้งนี้ งานวิจัยดังกลาวไดศึกษา ดานนโยบายของรัฐในการจัดการแรงงานตางดาว ผูประกอบการ
ธุรกิจกอสรางไดเสนอแนะวา ควรดาเนินการอยางเครงครัด จริงจัง รัดกุมและมีระบบ การตรวจสอบขึ้นทะเบียนให
ทั่วถึงทุกพื้นที่ ใหมีการขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวเนื่องจากขั้นตอนมีมาก อัตราคาดําเนินการ
ในการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวสูงมากซึ่งเปนตนเหตุใหเกิดแรงงานตางดาวผิดกฎหมายและขอใหมีสวัสดิการที่
เทากับแรงงานไทย ซ่ึงแรงงานท่ีเขามาแบบผิดกฎหมายไมไปขึ้นทะเบียนเนื่องจากมีคาใชจายในการข้ึนทะเบียนสูง  
ขาดแคลนแรงงานระดับลางที่ตองใชแรงงานหนัก รัฐควรมีการจูงใจเพ่ือรักษาระบบการทางานดานแรงงานที่ไรฝมือ 
ควรแยกอัตราคาดําเนินการในการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว เชน แรงงานกอสรางหรือแรงงานตามบานเรือน 
รวมทั้งปญหาการติดตอสื่อสาร ปญหาครอบครัว ปญหาชูสาว และขาดทักษะ ขาดประสบการณ ขาดมาตรฐานฝมือ 
และงานวิจัยของ อรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน (2558) ที่พบวา ประเภทของงาน คือ เกษตรกรรม เพาะปลูกพืช 
ตําแหนงของงาน คือ กรรมกรทั่วไป จายคาจางแรงงานเปนรายเดือน จางแรงงานตางดาวมาแลวมากกวา 1 ป จาย
คาจางและสวัสดิการไมแตกตางจากแรงงานไทย สวัสดิการ คือ ท่ีพัก ปจจัยที่มีความสําคัญตอการจางแรงงานตาง
ดาวมากท่ีสุด คือ ดานการขาดแคลนแรงงาน ซ่ึงเปนการขาดแคลนแรงงานทุกระดับฝมือ รองลงมา คือ ดาน
คุณสมบัติของแรงงานตางดาว ดานตนทุนในการจางงาน และดานการปกครองดูแล คุณลักษณะของผูประกอบการ
มีความสัมพันธกับการจางแรงงานตางดาวของสถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และปจจัยที่มีความสําคัญตอการจางแรงงานตางดาวมีความสัมพันธกับการจางแรงงานตางดาวของ
สถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2) มาตรการในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวท่ีทํางานในจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด
อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย  

สอดคลองกับงานวิจัยของ Farhan, B. F. (2016) ท่ีไดสํารวจขอมูลระหวางป 2542-2547 แสดงใหเห็นวา
ในขณะท่ีระดับการวางงานของประเทศซาอุดิอาระเบียยังคงเพ่ิมขึ้นตามแนวโนมโดยทั่วไปอัตราการวางงานของ
แรงงานตางดาวในขณะท่ีต่ํากวาอัตราของซาอุฯ ก็มีแนวโนมที่จะมีแนวโนมลดลงโดยทั่วไป แนวโนมสูงข้ึนสําหรับ
ชาวซาอุดีอาระเบีย ผลการศึกษาพบวาระบบสองชั้นปจจุบันของแรงงานชาวซาอุดีอาระเบีย - แรงงานตางดาวใน
ภาคเอกชนและประชาชนชาวซาอุดิอาระเบียในภาครัฐ - ไมยั่งยืน การปฏิรูปอยางมีนัยสําคัญเพื่อใหการศึกษาแก
พลเมืองของซาอุดีอาระเบียอยางถูกตองควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญไมเพียง แตจะชวย
แกปญหาการวางงาน แตยังชวยวางรากฐานเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบีย 

และงานวิจัยของ ของ Ochreiter, L. (2016) เอกสารของระบอบการปกครองและสิทธิมนุษยชนมีความ
เก่ียวของกันอยางตอเนื่อง ประชาธิปไตยจะชวยปกปองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนไดดีขึ้นทั้งในและตางประเทศได
หรือไม ยังไมคอยมีใครรูเรื่องการท่ีรัฐมีสวนรวมในการปกปองสิทธิมนุษยชน เม่ือปจจัยภายนอกมีผลกระทบตอการ
ละเมิดสิทธิของผูลี้ภัย รัฐจึงแสวงหาการคุมครองและความชวยเหลือดานกฎหมายอยางเปนทางการ แมวาจะมี
เคร่ืองมือในการชวยเหลือแรงงานตางดาวหือผูลี้ภัยอยางหลากหลาย แมแตการเปลี่ยนความคิดเจาของรัฐ หรือ
เจาของประเทศ ก็ไมทําใหดีขึ้นเทาที่ควร ซึ่งตองยอมรับวาระบอบการปกครองมีบทบาทสําคัญในการอธิบายความ
ตองการในการลี้ภัย ผลกระทบของระบอบการปกครองทั้งในดานความตองการการปองกันตลอดจนระดับและอัตรา
การลี้ภัยทางการเมืองทั่วทั้งรัฐ โดยใชขอมูลที่ครอบคลุม 197 ประเทศ ในระหวางป คศ. 2000-2013 การวิเคราะห
เชิงปริมาณนี้มีศึกษาตัวอยางของประเทศเยอรมนีและประเทศจอรแดนซ่ึงอธิบายกลไกการรับรูเกี่ยวกับลี้ภัยใน
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วิทยานิพนธนี้อยางละเอียด การคนพบของฉันแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่แข็งแกรงระหวางประเภทของระบอบ
การปกครองกับการจัดสรรและจํานวนการคุมครองท่ีไดรับแกผูลี้ภัย 

3) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใหกับแรงงานตางดาว ที่มาใชแรงงาน 
ในประเทศไทย ใหสอดคลองกับสภาวการณ เปดเสรีประชาคมอาเซียนและเปนมาตรฐานในการสรางความเปน
ธรรมแกสังคม 
 สอดคลองกับงานวิจัยของ สมเกียรติ ชูศรี (2552) ที่ไดศึกษาการใชสิทธิแรงงานของลูกจางในจังหวัด
ขอนแกน โดยไดกลาวถึงสิทธิแรงงานของลูกจางตามกฎหมาย 3 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองแรง         
พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พรอมทั้งฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ซ่ึงไดวิเคราะหถึงอุปสรรคปญหาของการบังคับใชกฎหมายทั้ง 3 ฉบับกับผูใชแรงงานที่ไม
กอใหเกิดความเปนธรรมโดยเฉพาะลูกจาง ทั้งนี้ไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวไวคอนขางชัดเจน 
 

ขอเสนอแนะ 
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวที่ใชแรงงานในจังหวัด

กาฬสินธุ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย โดยศึกษาหามาตรการในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของแรงงาน
ตางดาวที่ทํางานในจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย เพื่อพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ตาง ๆ เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนใหกับแรงงานตางดาว ที่มาใชแรงงานในประเทศไทย ใหสอดคลองกับสภาวการณ เปด
เสรีประชาคมอาเซียนและเปนมาตรฐานในการสรางความเปนธรรมแกสังคม ซึ่งเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข
ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวที่ใชแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด
หนองคายดังนี้ 

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
การศึกษาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวคือการศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาว

เพราะหากไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั่นยอมหมายถึงคุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาวยอมดีขึ้นดังนั้นจึงควร
ศึกษารวมถึงคุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาวดวยมิไดมุงศึกษาเฉพาะการละเมิด สิทธิมนุษยชนเพราะหากมี
การศึกษาถึง คุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาวยอมเกิดประโยชนอยางยิ่งในงานวิจัยและทราบถึงปญหาและการ
แกไขปญหาที่ถูกมุงเนนเร่ืองของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ของแรงงานตางดาว 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสวัสดิการสําหรับแรงงานตางดาว 
2. ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์การใหบริการแรงงานตางดาวจากหนวยงานของรัฐ 
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ทหารไทยกับการเมืองไทย 
 
The Role of the Military in Politics 
 
ผูวิจัย   ดร.อุราชนก  คงกล่ํา 
 

บทคัดยอ 
 บทความนี้มีความมุงหมายที่จะศึกษาความเปนมาของสาเหตุและปจจัยที่ทําใหทหารไทยเขามามีบทบาท
ทางการเมืองการปกครองของประเทศ โดยนับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่  24 มิถุนายน           
พ.ศ. 2475 เปนตนมา การเมืองในประเทศไทยก็ยังคงวนเวียนอยูกับวงจรการรัฐประหาร การยึดอํานาจรัฐบาลพล
เรือนโดยคณะทหาร การยกเลิกรัฐธรรมนูญเดิมและประกาศใชรัฐธรรมนูญใหม จัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไป            
มีกระบวนการทางรัฐสภา แลวก็กลับมาเกิดวิกฤติการณทางการเมืองที่นําไปสูการรัฐประหารคร้ังแลวครั้งเลา 
 
คําสําคัญ : ทหาร; การเมือง 
 
Abstract 
  The purpose of this article was to study the crucial factors leading military’s
decision to participate in politics of Thailand and the reasons why the military launched
coup d etat. They have played the significant role in the politics ever since the absolute 
monarchy was abolished in 1932. Further complicating matters is the fact that the coups 
have occurred and still take place. When the politics crisis slide into chaos , it is possible 
that the military stage a coup. 

Keywords : Military; Politics 
 

บทนํา 
สถานการณการเมืองการปกครองของประเทศไทยในชวงเกือบศตวรรษที่ผานมา เปนที่นาสนใจเปนอยาง

ยิ่งของทั้งคนไทยและตางประเทศ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงดวยการยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลในรูปแบบ
ของการรัฐประหารถึง 13 ครั้ง (ไชยะ เทพา, 2559) ทั้งนี้กอนหนาที่จะมีการยึดอํานาจนั้น ประเทศไทย  ไดอยูใน
สภาวะของปญหาในหลายๆเรื่อง ไมวาจะเปนปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น และมีการสะสม
ความเขมขนของเหตุการณขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังมีปญหาหลายอยางเกิดขึ้นไปพรอมๆกันอีกดวย เชนการทุจริต 
คอรรัปชั่น การแทรกแซงการบริหารงานของขาราชการประจํา ตลอดจนองคกรอิสระตางๆ จากฝายการเมืองเหลานี้ 
ลวนเปนปญหาที่ทําใหประชาชนไดรับผลกระทบ โดยมีความพยายามของฝายหนึ่งที่จะรักษาอํานาจการปกครองไว 
และอีกฝายหนึ่งก็พยายามตรวจสอบและเปดเผยความไมถูกตองของการใชอํานาจของฝายบริหาร  ปรากฏการณ
เชนนี้ในทางรัฐศาสตรถือวาอาจเกิดขึ้นไดเพราะเปนเรื่อง“การเมือง” (Politics) ซ่ึงก็คือการแสวงหาอํานาจ การ
ตอสูชวงชิงใหไดมาซ่ึงอํานาจการปกครองบริหารประเทศ โดยทั้งนี้อํานาจดังกลาวอาจไดมาตามวิถีทางแหงระบอบ
ประชาธิปไตยที่ผานกระบวนการเลือกตั้งและมีรัฐธรรมเปนกฎหมายรองรับ แตสําหรับประเทศไทยไดมีการยกเลิก
รัฐธรรมนูญหลายครั้ง เนื่องจากมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศจากรัฐบาลพลเรือน และมีทหารบางกลุมทํา
การรัฐประหาร (Coup d etat)  
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  โดยบทบาทของกองทัพไมเคยหางหายไปจากประวัติศาสตรการเมืองไทย ทหารกลายเปนตัวละครหลัก      
ที่เปนผูกําหนดอนาคตบานเมืองในหลายชวง อีกทั้งประเทศไทยก็เคยมีนายกรัฐมนตรีที่มีสถานภาพเคยเปนทหาร
เขามาบริหารประเทศเปนระยะ (สุขุม ธนพงศพิพัฒน, 2539, หนา 39 - 42) ซึ่งสังคมไทยก็มักจะคาดหวังวาทหาร
จะกลับเขาสูกรม กอง โดยใหมีรัฐบาลพลเรือนนําพาประเทศตามเสนทางประชาธิปไตย แตก็ยังมีแรงผลักดันสําคัญ
ที่ทําใหกองทัพตองเขามาแกไขวิกฤติในประเทศไทยที่สอเคาวาเกิดความไมสงบขึ้นจนเปนเหตุของการรัฐประหาร
เร่ือยมาจนกระทั่งถึงป พ.ศ.2557 ซ่ึงสาเหตุของการที่ทหารตองออกมาทํารัฐประหารนั้น ทหารมักใหเหตุผลวาเมื่อ
สภาพทางการเมืองไทยไรเสถียรภาพ เชนผูนําทางการเมืองขาดความรับผิดชอบ ความไมมีประสิทธิภาพในการ
บริหารแผนดินของรัฐบาล ความลมเหลวทางเศรษฐกิจ สถาบันที่รักถูกกระทบกระเทือน และอีกประเด็นท่ีเกี่ยวของ
กับสถาบันทหารโดยตรงคือผลประโยชนของทหารถูกกระทบกระเทือน หรือเกิดความขัดแยงระหวางผูนําทหาร
กันเอง (กนก วงษตระหงาน, 2528) 
  ในอดีตที่ผานมาหลังจากรัฐประหารและมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหมเพ่ือบริหารประเทศไปแลว กองทัพยังมี
บทบาทเปนตัวชวยสําคัญของรัฐบาลในการผลักดันนโยบายสําคัญตางๆ ตลอดจนเสนอแนะหรือขอคิดเห็นตอ
ประเด็นตางๆที่จะกระทบตอความม่ันคง (ชัยฤกษ แกวพรหมมาลย, 2558) และจะเห็นไดชัดเจนในยุครัฐบาล 
ภายใตการนําของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2560) โดยทั้งนี้ไดมอบใหหนวยงานภาครัฐ รวมถึงให
กองทัพรวมปฏิรูปประเทศ และลาสุดก็ไดมีจัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 (คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง, 2562) แตบทบาทของกองทัพจากนี้ไปจะยังเปนตัวละครสําคัญตอไปหรือไม  ไมวาจะเปนการผลักดัน
นโยบายสําคัญตางๆ หรือหากเกิดสถานการณความตึงเครียดทางการเมืองขึ้นมาอีก จะเปนแรงผลักดันใหทหารตอง
ตัดสินใจเขามามีบทบาทในการยึดอํานาจจากรัฐบาลพลเรือน จากชุดความเชื่อที่วาทําเพื่อประโยชนของ
ประเทศชาติและประชาชน ซึ่งสถานการณเชนนี้ทําใหประชาชนตางกําลังจับตามอง “ทหาร” วาจะมีการแสดงทาที 
หรือมีบทบาทตอเหตุการณดังกลาวอยางไร โดยบางฝายเห็นวาทหารควรเขามามีบทบาททางการเมืองเพื่อคอยชวย
แกไขปญหาวิกฤติทางการเมือง จะเห็นไดจากผลการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2562 ท่ีมีประชาชนผูมีสิทธิ์ออกเสียงจํานวน
มากไดใหความไววางใจ สนับสนุนและเลือกพรรคการเมืองที่มาจากสายทหารและเกิดข้ึนในรัฐบาลทหาร (กรกิจ ดิษฐาน, 
2562) ในขณะท่ีบางฝายเห็นวาควรใหระบบการเมืองเปนไปตามกลไกของระบบประชาธิปไตย  
 

ความหมายของการเมือง 
 เมื่อกลาวถึงคําวาการเมือง (Politics) แมจะเปนคําพูดที่คนทั่วไปมีความคุนเคยกันดี แตเมื่อตั้งคําถามวา
การเมืองมีความหมายอยางไร พบวาคําตอบมีหลากหลายมากมาย แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาทบทวนเอกสาร
พบวามีนักวิชาการไดใหแนวคิดเก่ียวกับการเมืองไวดังนี้กลาวคือ (พิธุวรรณ กิติคุณ, 2558) 
  1. การเมืองเปนเรื่องของอํานาจ โดยแนวคิดนี้ใหความเห็นวาการเปนเมืองเปนเรื่องของการตอสูเพ่ือให
ไดมาซึ่งอํานาจของรัฐในการบริหารกิจการบานเมือง การสรรหาบุคคลมาทําหนาที่ในการปกครองและมีอํานาจท่ีจะ
สามารถตัดสินใจในเร่ืองของสวนรวมไดดวยความชอบธรรม  
  2. การเมืองเปนเร่ืองของการจัดสรรทรัพยากรของรัฐหรือสิ่งที่มีคุณคาในสังคม โดยแนวคิดนี้เปนเรื่องของ
การแขงขันกันเพื่อกําหนดหลักเกณฑในการแบงปนคุณคาท่ีใหประโยชนแกตนเองมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได  
  3. การเมืองเปนเร่ืองของความขัดแยง โดยแนวคิดนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการที่คนในสังคมไมอาจตกลง
กันไดจนทําใหเกิดความขัดแยงขึ้น ซึ่งหากไมสามารถยุติไดยอมทําใหบานเมืองตกอยูในสภาพวุนวายและอาจสงผล
ตอการบริหารและการพัฒนาประเทศได  
  4. การเมืองเปนเร่ืองของการประนีประนอมผลประโยชนตางๆ โดยแนวคิดนี้มองวาการเมืองเปนเรื่องของ
การประนีประนอมผลประโยชนตางๆ ที่มิใชการตอสูเพื่อแยงชิงผลประโยชนสวนตนหรือพรรคพวก  
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5. การเมืองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับรัฐและการบริหารประเทศ โดยแนวคิดนี้มองวาความสัมพันธระหวาง
การเมืองและการบริหารราชการไมสามารถแยกออกจากกันได เนื่องจากอํานาจทางการเมืองตองถูกนําไปใชควบคุม
การบริหารราชการใหดําเนินตามนโยบาย ซ่ึงตองรวมถึงการควบคุม แตงตั้ง คัดสรรเลือกขาราชการประจําเพื่อนํา
นโยบายไปปฏิบัติ  

นอกจากนี้การเมืองเปนเร่ืองของการกําหนดนโยบาย โดยแนวคิดนี้มองวาการเมืองคือกระบวนการกําหนด
นโยบายของรัฐ โดยฝายการเมืองทําหนาที่กําหนดนโยบาย และฝายบริหารทําหนาที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้น
การเมืองกับการบริหารราชการจึงแยกออกจากกันอยางเด็ดขาด (ชํานาญ ค้ําชู, 2555) 

จากแนวคิดดังกลาวจึงสรุปความหมายของ “การเมือง” ท่ีครอบคลุมไดวาการเมืองคือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
กระบวนการกําหนดนโยบายของภาครัฐ เพื่อจัดสรรผลประโยชนและคุณคาตางๆทางสังคมใหแกประชาชนโดย
สวนรวมอยางทั่วถึงและเปนธรรม ซ่ึงการจัดสรรผลประโยชนและคุณคาทางสังคมใหแกประชาชนจะออกมาในรูป
กฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังเปนตน ฉะนั้นการเมืองจึงเปนเรื่องใกลตัวที่เกี่ยวของ กับชีวิต
ตั้งแตเกิดจนตาย และสงผลกระทบตอชีวิตประจําวันของประชาชนเปนอยางมากทั้งทางตรงและทางออม 

บทบาทของทหารไทย 
 “ทหาร” ไดรับขนานนามวาเปน “รั้วของชาติ” เพราะมีบทบาทมากมาย ทั้งในเรื่องการพิทักษรักษาเอกราช 
และความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ปกปองการรุกรานอํานาจอธิปไตยจากตางชาติที่จะเขามายึดครองประเทศ 
ตลอดจนมีหนาท่ีสําคัญในการรักษาความสงบเรียบรอยภายในชาติ  เพื่อใหประชาชนไดอยูอยางมีความสงบสุข 
นอกจากภารกิจดานความมั่นคงแลว ทหารยังมีศักยภาพท่ีจะชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจาก         
ภัยธรรมชาติ เชนในป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยไดประสพปญหาอุทกภัยขนาดใหญในรอบ 70  ป  ฝนตกหนักเปน
บริเวณกวาง และสะสมจนเกิดน้ําทวมสูงเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนอยางแสน
สาหัส ถือเปนภัยธรรมชาติที่รายแรงมาก ซึ่งในขณะนั้นกองทัพไดบทบาทสําคัญในการชวยเหลือผูประสบภัยอยาง
ตอเนื่อง ดวยเปนองคหลักที่มีความพรอมที่มีกําลังพลจํานวนมากทุกเหลาทัพ มีเอกภาพท่ีสั่งการไดเร็ว ตลอดจนมี
อาวุธยุทโธปกรณจํานวนมากท่ีสามารถนํามาใชบูรณาการในสถานการณนี้ ทหารจึงสามารถฝาน้ําลึกเขาไป
ชวยเหลือประชาชนได ไมวาจะเปนการขับรถขับเรือรับสงประชาชน หรือการนําถุงยังชีพและส่ิงจําเปนอื่นๆ ทหาร
ไดทําหนาท่ีบรรเทาความเดือดรอนปกปองชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ซ่ึงภาพลักษณในการปฏิบัติภารกิจ
ดังกลาวที่สื่อมวลชนทุกแขนงไดเผยแพร ทําใหทหารไดรับการยกยองวาเปนวีรบุรุษของประชาชนในมหาอุทกภัย
คร้ังประวัติศาสตร (สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคกรมหาชน) , 2011) 

สืบเน่ืองมาจากการเมืองไทยอยูภายใตระบบราชการมาเปนระยะเวลายาวนาน และทหารไทยซึ่งเปนสวน
หนึ่งของระบบราชการ ก็มีบทบาทในวงการเมืองการปกครองของไทยอยางตอเนื่องเชนกัน ท้ังนี้เพราะในอดีต            
ยังไมมีการแบงแยกอยางแนชัดระหวางขาราชการทหาร กับขาราชการพลเรือน โดยมีตัวอยางใหเห็นเชนในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา เจาเมืองจะทําหนาที่ปกครองบริหารงานในลักษณะของขาราชการพลเรือนในยามบานเมืองสงบ แตเมื่อ
ยามเกิดศึกสงครามเจาเมืองก็จะทําหนาที่เปนแมทัพ ดังนั้นผูนําทางการเมืองจึงหมายถึงผูนําทางทหารดวย             
(อดุลย กอวัฒนา, 2514,หนา171-172) และในระดับลางลงมาทหารกับพลเรือนก็มีบทบาทควบคูกันมาตลอด แมใน
ยุคตอมาเชนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทรซึ่งมีการพัฒนาการ
ทหารใหมีความกาวหนาทันสมัยขึ้น ทหารก็มิไดมีเฉพาะหนาที่ในการปองกันราชอาณาจักรจากภัยคุกคามจาก
ภายนอกดวยกําลังทัพเทานั้น แตทหารทําหนาที่ทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและการบริหารสาธารณูปโภค
อีกดวย ทั้งนี้เปนผลมาจากภาวะแวดลอมทางดานการเมืองการปกครองขณะนั้นทําใหทหารตองมีบทบาทหลายดาน 
(ภารดี มหาขันธ, 2523 ,หนา124) 
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  จากการที่ทหารมีบทบาทเก่ียวของกับการเมืองการปกครองมาโดยตลอด ทําใหทหารถือวาตนเองเปนสวน
จําเปนอันจะขาดเสียไมไดในการแทรกแซงและมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง แมหลังจากที่มีการเปล่ียนแปลง
ระบบการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 ท่ีระบบราชการยังคงมีอิทธิพลเหนือการเมืองไทย โดยไมไดเปล่ียนแปลงแตอยางใด 
ทําใหทหารซึ่งเปนสวนหน่ึงของระบบราชการจึงยังคงมีบทบาททางการเมืองอยางสูงอยูสม่ําเสมอตลอดมาจนถึงทุก
วันนี้ โดยทหารจะมีความเชื่อวาบทบาทของตัวเองในทางการเมืองนั้นจําเปนตองมีอยูตอไปและในระดับที่เทากับพล
เรือน (ภารดี มหาขันธ, 2523, หนา124) 
  สําหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยนั้น มีกฎหมายแมบทที่ใชเปนหลักในการบริหาร
ปกครองประเทศคือ “รัฐธรรมนูญ” ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับที่16 ประกาศใชเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2540(ปจจุบันถูก
ยกเลิกไปแลว) ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวมีสวนสําคัญที่เกี่ยวกับทหาร รวมถึงมีการกลาวถึงบทบาทหนาที่ของ
ทหารไวในมาตรา72 วา “รัฐตองจัดใหมีกําลังทหารไวเพื่อพิทักษรักษาเอกราช ความม่ันคงของรัฐ สถาบัน
พระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ
ประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ ฉะนั้นโดยปกติแลวทหารจะไมเขาแสดงบทบาททางการเมืองเนื่องจาก
รัฐธรรมนูญตลอดจนกฎระเบียบการปฏิบัติราชการไดกําหนดหนาที่ของทหารไวอยางชัดเจนแลว (รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย, 2540) 
  
ปจจัยที่ทําใหทหารเขามามีบทบาทในทางการเมือง และการดํารงอยูของการรัฐประหารในประเทศไทย 
  โดยที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดหนาที่ของทหารไวทั้งในดานการพัฒนาประเทศ และการรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในชาติ และเมื่อใดที่สถานการณการเมืองภายในประเทศเกิดความไมสงบ ก็เปนที่นาสังเกตวาทหารก็
มักจะมีการเขายึดอํานาจจากรัฐบาลที่บริหารประเทศในขณะนั้น ท้ังนี้ทหารมักจะใหเหตุผลถึงความจําเปนวาหาก
ทหารไมเขาดําเนินการแลว สถานการณอาจบานปลายและสงผลกระทบตอประชาชนและประเทศชาติ อนึ่งจาก
การศึกษาวิเคราะหการดํารงอยูของการรัฐประหารในการเมืองไทยพบวา การรัฐประหารที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น
นับต้ังแตหลังการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองเปนตนมาต้ังแตป  พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบัน( 2562) เปนเวลา 
87ป ไดมีการรัฐประหารที่ประสบความสําเร็จมาแลวถึง 13 คร้ัง ซ่ึงนับวาเปนสถิติที่มีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง 
โดยจะเห็นไดวาแมการเปล่ียนแปลงการปกครองของไทยจะเปนการนําประเทศไปสูการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แตเหตุใดจึงเกิดปรากฏการณทางการเมืองที่เปนสิ่งที่ขัดแยงกับระบอบการเมืองใหมที่เกิดขึ้นอยาง
สม่ําเสมอ และจากการศึกษาของนักวชิาการทางรัฐศาสตรไดใหทัศนะและแนวคิดดังนี้กลาวคือ (ไชยะ เทพา, 2559) 
  1. ความลมเหลวของรัฐบาลพลเรือน ซ่ึงจากการศึกษาพบวาการรัฐประหารท่ีเกิดขึ้นหลายคร้ังเกิดจาก
ความลมเหลวของรัฐบาลพลเรือนที่มีอํานาจในการบริหารประเทศในขณะนั้น  ท้ังทางดานเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองรวมถึงการสูญเสียความชอบธรรมในการบริหารราชการแผนดิน อันเนื่องมาจากการทุจริต คอรัปชั่น ความ
ไมโปรงใส ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม จริยธรรมของนักการเมือง ขาดความศรัทธาจากประชาชนรัฐบาลไม
สามารถควบคุมสภาไดปญหาเหลานี้ มักจะเกิดข้ึนในการเมืองไทยและเปนเหตุที่ทําใหทหารใชเปนขออางในการเขา
แทรกแซงทางการเมือง และทําใหเกิดรัฐประหารเกิดขึ้นในสังคมไทยเปนประจํา ซ่ึงการแกปญหาท่ีเกิดจากปจจัยนี้
เกิดขึ้นในป พ.ศ.2476 2490 2494 2500 2501 2514 2519 2520 2534 2549 และ 2557 
  2. รัฐบาลใชอํานาจเกินขอบเขตจนนําไปสูวิกฤติความชอบธรรมซึ่งเปนสาเหตุที่นําไปสูการไมรับฟงเสียงใน
รัฐสภา หรือที่เรียกวาเผด็จการรัฐสภาจนสภาไมสามารถตรวจสอบถวงดุลอํานาจของฝายบริหารได  การแทรกแซง
องคกรอิสระ การแทรกแซงฝายประจําของขาราชการการเมือง การแทรกแซงภายในขององคกรทหารการแทรกแซง
ประเพณีปฏิบัติของทหาร ซ่ึงการรัฐประหารที่เกิดขึ้นจากปจจัยนี้เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2534 2549 และ 2557 
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  3. ความรุนแรงในการชุมนุมทางการเมืองของมวลชนกลาวคือ การเมืองไทยในยุคสมัยที่มีความต่ืนตัวทาง
การเมืองของภาคประชาชนสูงขึ้น และการเขามามีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึ้นสังคมมี
ความซับซอนมากข้ึน นําไปสูความตองการที่หลากหลายมากข้ึนของกลุมตางๆ จึงเกิดการรวมกลุมทางการเมืองเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตามอุดมการณที่ตนยึดถือ ทําใหเกิดความการรวมตัวกันเพื่อเรียกรองผลประโยชน และ
สนับสนุนหรือตอตานรัฐบาล ผลท่ีตามมาก็คือเกิดเง่ือนไขของการชุมนุมของมวลชน ซึ่งบางกรณีเกิดความรุนแรง
และยืดเยื้อในการชุมนุม จนเกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของทางราชการและประชาชนซึ่งการรัฐประหาร
ที่เกิดขึ้นจากปจจัยเกิดนี้เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2500 2549 และ 2557 
  4. ความขัดแยงทางการเมืองที่รุนแรงและการขาดความสามัคคีของประชาชนท่ีอาจสงผลกระทบตอ
สถาบันพระมหากษัตริย กลาวคือสถาบันพระมหากษัตริยของไทยมีความเปนมาทางประวัติศาสตรที่ ยาวนานและ
เปนศูนยรวมของชาติ ซึ่งการรัฐประหารหลายครั้งที่สถาบันถูกยกเปนขออางในทางการเมือง และกอการรัฐประหาร
ทั้งในทางตรงและออม นอกจากนี้แลวผูขัดแยงทางการเมืองไมวาฝายใดฝายหนึ่งไดมีการนําสถาบันเขามาเก่ียวของ
ในการเรียกรองทางการเมืองอีกดวย ซึ่งการรัฐประหารที่เกิดจากปจจัยนี้เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2501 2514 2519 2534 
2549 และ 2557 
  5. การเขาแทรกแซงองคกรทหาร ซ่ึงองคกรทหารเปนองคกรที่มีความเขมแข็งที่สุดในประเทศ เนื่องจากมี
ทั้งกองกําลังและอาวุธ ดังนั้นบอยครั้งที่องคกรทหารมักถูกแทรกแซงทั้งในรูปแบบการแตงต้ัง โยกยาย การหยาม
หม่ินเกียรติยศศักดิ์ศรี การแทรกแซงผลประโยชนของกองทัพ ซ่ึงการรัฐประหารท่ีเกิดจากปจจัยนี้เกิดขึ้นในป           
พ.ศ. 2490 2491 2520และ 2534 

 6. ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองไทยมีอิทธิพลและเปนปจจัยใหเกิดการรัฐประหาร คนไทยสวนใหญมี
วัฒนธรรมแบบอํานาจนิยมและระบบอุปถัมภที่ตกทอดในสังคมไทยมานานจนยากตอการเปลี่ยนแปลง เชน คนไทย
ชอบและคุนเคยการใชอํานาจเด็ดขาด เคารพเชื่อฟง ออนนอม และเกรงกลัวตอผูมีอํานาจทุกประเภท ตลอดจนยึด
ติดกับระบบอุปถัมภและการพึ่งพา คุนเคยกับการจัดลําดับฐานะตามชาติวุฒิ วัยวุฒิและการมีตําแหนงอํานาจใน
สังคมเปนตน (พรอัมรินทร พรหมเกิด, 2559) ซึ่งคานิยมแบบอาวุโสนิยมและอุปถัมภนิยมดังกลาวนี้จึงไมมีการ
ตอตานการรัฐประหารดวยพลังมวลชน( ไชยะ เทพา, 2559) และบางคร้ังยังไดรับการสนับสนุนจากประชาชนอีก
ดวย ซึ่งการรัฐประหารที่เกิดข้ึนจากปจจัยนี้เกิดขึ้นในป พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2557 
  
ลักษณะเดนที่เปนขอไดเปรียบท่ีทําใหทหารสามารถเขามามีบทบาทในทางการเมือง 
  นักวิชาการดานการศึกษาบทบาทของทหารทางการเมืองไดตั้งขอสังเกตวา ปจจัยสําคัญหนึ่งที่ทําใหทหาร
ในหลายประเทศกาวขึ้นมามีบทบาททางการเมืองไดคือ การที่ทหารอยูในสถานะเปนที่ยองเชิดชูของสังคม ทําให
ผูคนมีแนวโนมยินยอมหรือคลอยตามการกระทําของทหาร (Samuel Finer, 1975, p.5 ) ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึง
กับในสังคมไทยที่สถาบันทหารไดรับการยอมรับจากประชาชนวาเปนสถาบันที่ทรงเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีระเบียบวินัย 
มีการบังคับบัญชาที่รวมศูนยและเครงครัด มีความแข็งแกรงและเปนเอกภาพ ทั้งนี้จากการศึกษาขอมูลทาง
ประวัติศาสตรการเมืองไทยท่ีผานมา ทหารไทยมีหนาที่มากกวาการปองกันประเทศและการรักษาความสงบ
เรียบรอยเพื่อความม่ันคง เพราะ เมื่อเกิดกรณีจําเปนที่จะตองปฏิบัติการเพ่ือประโยชนของประเทศชาติและ
ประชาชน ตลอดจนเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยตามเหตุผลทหารชี้แจงตอประชาชน ทหารจะเขามามีบทบาทใน
การรักษาความสงบทันที เมื่อมีสัญญาณที่แสดงใหเห็นวารัฐบาลนั้นไมสามารถแกไขปญหาได และปญหาตางๆท่ี
กําลังเกิดขึ้นไดสอเคาวาจะกลายเปนวิกฤตการณที่มีความรุนแรงจนอาจไมสามารถควบคุมได ทหารจึงมักจะสัญญา
กับประชาชนวาจะทําการยึดอํานาจจากรัฐบาลเพื่อคืนอํานาจใหประชาชน จึงเปนความคาดหวังจากประชาชนบาง
กลุมวาทหารควรเขามาชวยคล่ีคลายปญหาความไมสงบทางการเมืองและเขาควบคุมระบบการเมืองดวยการ
รัฐประหาร ท้ังนี้เนื่องจากลักษณะเดนหรือลักษณะพิเศษท่ีเปนขอไดเปรียบกวาสถาบันอื่นๆหลายประการ ทําให
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ทหารเขามาแทรกแซงในทางการเมืองไดโดยงาย ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้กลาวคือ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2530, หนา186) 
  1. ทหารเปนองคกรท่ีมีคุณลักษณะพิเศษที่แตกตางจากองคกรพลเรือนทั่วไปกลาวคือทหารมีระเบียบวินัย
การเคารพและเช่ือฟงผูบังคับบัญชาจึงมีการปกครองบังคับบัญชาการสั่งการที่เครงครัดมาก มีรุนพี่ รุนนอง เปนการ
จัดลําดับอาวุโส ทําใหสามารถสรางความมีเอกภาพความกลมเกลียวเหนียวแนนในการรวมตัวเพื่อปฏิบัติภารกิจได
อยางรวดเร็ว 
  2. ทหารไดรับการฝกความอดทนความแข็งแกรงในการใชอาวุธยุทโธปกรณตางๆ  ซึ่งจําเปนตอการ
ปฏิบัติการเมื่อเกิดความไมสงบ เชนการใชกําลังพล การเขาควบคุมและรักษาความสงบในเหตุการณตางๆ 
  3. ทหารมีระบบการอบรมบมนิสัยและทัศนคติ มีการถายทอดปลูกฝงใหยึดถือเปนอุดมคติในการรักชาติ
การหวงแหนมาตุภูมิ ความกลาหาญ การรักเกียรติศักดิ์ และการสละความสุขสวนตัวเพื่อสวนรวม คุณธรรมเหลานี้
ไดรับการอบรมกลอมเกลาและซึมซับเขาไปในจิตใจเปนอิทธิพลจนเกิดเปนคานิยมที่หลอลอมโลกทัศนวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมทหารใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สงผลใหกองทัพมีความเปนเอกภาพที่แข็งแกรง 
  4. ทหารเปนเครื่องมือของรัฐที่มีภารกิจสําคัญยิ่งในการจัดการกับความรุนแรงตางๆ ที่เกิดข้ึนทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ หนานี้ทําใหทหารไดรับความชอบธรรมในการมีและการใชอาวุธที่มีกฎหมายใหอํานาจ
รองรับหนาท่ีดังกลาว 
  5. ทหารจึงเปนองคกรท่ีมีอาวุธซ่ึงเปนคุณลักษณะเดนและพิเศษอีกหนึ่งประการที่บุคคลทั่วไป หรือองคใด
ไมมี การรักษาความสงบเรียบรอย การยึดอํานาจการปกครองในแตละคร้ังไดมีการใชอาวุธในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งผู
ที่สามารถใชอาวุธไดนั้นจะตองมีความชาํนาญมีทักษะในการควบคุมฝูงชนใหอยูในความสงบ เพื่อใหการเขาคลี่คลาย
ปญหาความไมสงบทางการเมือง และการยึดอํานาจจากรัฐบาลเปนไปดวยความเรียบรอย 
 
บริบทในทางการเมืองของทหาร 

 ในอดีตที่ผานมาไดมีการศึกษาวิจัยถึงความสัมพันธระหวางทหารกับการเมืองไวมากพอสมควร  โดยมี
แนวคิดหลักวาลักษณะของการแทรกแซงทางการเมืองของทหาร ในกระบวนการพัฒนาทางการเมืองไทยนั้น มีทั้ง
ในทางตรงและทางออม ซึ่งในทางตรงผูนําทหารจะแสดงบทบาทของผูปกครองในแบบเผด็จการ มีการใชอํานาจ
อยางเด็ดขาดและเขาครอบงําถึงชีวิตประชาชนที่อาศัยอยูในสังคมการเมือง ท้ังนี้โดยยืนอยูบนพื้นฐานของการอาง
ความชอบธรรมหลายประการ สวนการแทรกแซงในทางออมนั้นกระทําไปภายใตบทบาทของผูเปลี่ยนสังคมให
สมัยใหม เนื่องจากองคกรทหารเปนองคกรที่มีการจัดระเบียบที่ดี มีความทันสมัย มีความสามารถในการระดมผูมี
ความรูความสามารถเขามารวมเปนสมาชิกไดมาก บทบาทของทหารในแงสรางสรรคในฐานะนักเปลี่ยนแปลงสังคม
ใหทันสมัยนี้เกิดขึ้นมาต้ังแตตน ดังจะเห็นไดจากการเปล่ียนแปลงการปกครองในป  พ.ศ. 2475 (กนลา สุขพานิช-
ขันทปราบ,2540, หนา 427 ) 
  สําหรับวิกฤตการณทางการเมืองในหลายๆคร้ังทําใหทหารสามารถกาวเขามาแทรกแซงทางการเมือง โดย
ทหารอางความชอบธรรมเสมอที่ตองทําการรัฐประหาร เนื่องจากความขัดแยงทางการเมืองที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน และ
โดยที่ทหารถูกบมสอนวาทหารเปน “ผูรับใชของรัฐ ไมใชผูรับใชรัฐบาล” จึงไมรับฟงคําสั่งจากนักการเมืองที่ขาด
คุณธรรมและในยามใดที่ระบอบประชาธิปไตยลมเหลว จะทําใหทหารพรอมที่จะเขามาแทรกแซงทางการเมือง (สุ
รชาติ บํารุงสุข, 2558, หนา 81) และโดยเฉพาะอยางยิ่งทหารมีความเชื่อวาตนเองเปนผูพิทักษแหงชาติ และเมื่อใด
ที่การเมืองมีปญหาหรือเกิดวิกฤตการณทางการเมือง จึงมีความคิดวาตนเอง มีหนาที่ตองเขามาจัดการแกไข ดังนั้น
การศึกษาบทบาททางการเมืองของทหารจึงเปนสิ่งสําคัญในการเขาใจการเมืองของประเทศไทยซ่ึงลักษณะการเขา
มามีบทบาทการแทรกแซงทางการเมืองของทหารสามารถ แบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้กลาวคือ (กนลา สุขพาณิช-
ขันธปราบ, 2549, หนา 961) 

	�
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  1. บทบาทในฐานะผูไกลเกล่ีย หมายถึงทหารจะไมเขาไปมีบทบาทในการบริหารประเทศโดยตรง แตจะใช
อิทธิพลกดดันเพื่อใหรัฐบาลปฏิบัติตามที่ตองการ โดยทหารจะเปนผูตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของ
รัฐบาลอยางใกลชิด รวมถึงพยายามสรางดุลอํานาจระหวางกลุมการเมืองตางๆ 
  2. บทบาทในฐานะผูพิทักษ หมายถึงการเขาสูอํานาจแบบนอกระบบโดยการทํารัฐประหาร ยึดอํานาจ
รัฐบาลพลเรือนและใชอํานาจการปกครองโดยตรง ตลอดจนทําการปฏิรูปและแกไขปญหาโดยทั้งนี้ทหารจะอยูใน
อํานาจระยะเวลาหนึ่ง แลวจึงสงมอบอํานาจคืนใหแกรัฐบาลพลเรือน เมื่อเห็นวาสามารถควบคุมสถานการณได
แนนอนแลว 
  3. บทบาทในฐานะผูปกครอง หมายถึงทหารจะเขามามีบทบาท ควบคุมการบริหารและการปกครอง
ประเทศโดยตรงอยางเต็มที่ในทุกดาน โดยทหารจะมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงสําคัญทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อใหภารกิจดังกลาวบรรลุวัตถุประสงค ทหารจึงตองเขามาปกครองประเทศอยาง
เปนการถาวร 
  เมื่อพิจารณาบทบาทของทหารต้ังแตเปนผูไกลเกลี่ยจนมาถึงบทบาทของผูปกครองนั้ น จะเห็นไดวาใน
ทหารไดปรับเปลี่ยนบทบาทใหกับเขากับสถานการณทางการเมืองที่เกิดข้ึน โดยทหารจะเขามาแทรกแซงทาง
การเมืองอยางคอยเปนคอยไป ซึ่งการเขามามีบทบาททางการเมืองจะเร่ิมตนจากการเปนกลาง และตามมาดวยการ
ยึดอํานาจทางการเมืองจากรัฐบาลพลเรือน จนถึงเขามาควบคุมอํานาจโดยเปนผูปกครองบริหารประเทศเอง 
 
แนวทางปองกันการรัฐประหารในประเทศไทย 
 การรัฐประหารเปนปรากฏการณที่ยังคงวนเวียนไปมา เปนวงจรที่อยูคูกับการเมืองไทยและสังคมไทยมา
ยาวนาน โดยนักวิชาการไดเสนอแนวทางที่เปนภูมิคุมกัน เพื่อปองกันและคัดคานอํานาจท่ีเกิดจากการรัฐประหารไว
ดังนี้กลาวคือ (จรัสพงศ คลังกรณ, 2557) 
  1. ประชาชนตองไมใหการยอมรับหรือแสดงออกอันหมายถึงการยอมรับการรัฐประหาร เชนการนิ่งเฉย
หรือการมอบดอกไมใหทหาร การขอถายรูปกับทหารหรือรถถัง เม่ือทหารกอการรัฐประหารเปนผลสําเร็จ ทั้งนี้
ประชาชนตองตระหนัก อยูเสมอวาอํานาจตองมาจากประชาชน และกฎหมายตองมาจากกระบวนการนิติบัญญัติใน
รัฐสภาเทานั้น 
  2. อํานาจที่เกิดจากการรัฐประหารตองมีกรอบ หรือกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอน เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม
มีผลบังคับใช อํานาจและคําส่ังคณะรัฐประหารตองสิ้นสุดลง เพื่อไมใหสงผลกระทบตอการทํางานของรัฐบาลท่ีมา
จากการเลือกตั้ง จนอาจไมสามารถบริหารประเทศได 
  3. รัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนจะตองไมกาวกายหรือแทรกแซงขาราชการประจํา  
โดยเฉพาะขาราชการทหาร โดยใหมีความอิสระในการบริหารในองคกรเอง โดยเฉพาะในเรื่องของการแตงตั้ง          
เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง และการโยกยาย 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
  เมื่อพิจารณาความเปนมาของระบบการเมืองไทยและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสังคมไทยมาตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน ทหารมีบทบาทอยางสูงในการเมืองของไทยนับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปน
ระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเปนสถาบันที่มีความเขมแข็งอยูคูกับประเทศไทยมานานเม่ือเทียบกับสถาบันหรือ
องคกรอื่นๆ เมื่อใดก็ตามที่การบริหารประเทศของรัฐบาลพลเรือนไมประสิทธิภาพ มีปญหาฉอราษฎรบังหลวง          
เกิดความขัดแยงในสังคม หรือเมื่อประเทศเกิดวิกฤติ ทหารก็จะออกมาแสดงบทบาทหรือเขามาแทรกแซงทาง
การเมืองในฐานะเปนผูไกลเกล่ีย เปนผูพิทักษ และเปนผูปกครอง 

	�
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  โดยการเกิดรัฐประหารในประเทศไทยนั้นมาจากปญหาการเมืองและการบริหารราชการแผนดิน  ซ่ึงเปน
ปญหาสําคัญในสังคมไทยมานานจนถึงปจจุบัน และยังกลายเปนสาเหตุสําคัญของปญหาเศรษฐกิจ สังคม และ
ปญหาอื่นๆตามมา ดังนั้นหากเราสามารถแกไขปญหาการเมืองและการบริหาร เราก็จะสามารถแกปญหาเศรษฐกิจ
และสังคมอื่นได นอกจากแนวทางแกไขปญหาท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ผูเขียนขอเสนอแนวทางการแกไขปญหา
ทางการเมืองและการบริหารราชการไว 3 ประการดังนี้กลาวคือ 
  1. รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ตามวิถีทางรัฐธรรมนูญตองสรางภูมิปองกันการรัฐประหาร
โดยการบริหารราชการแผนดินดวยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารบานเมืองที่ดี เพือ่ประโยชนสุขของประเทศชาติ
และประชาชน 
  2. รัฐตองมีนโยบายสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง โดยใหการศึกษาแกประชาชาชนตั้งแต
ระดับตนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ใหมีทัศนคติที่ถูกตองวาการเมืองไมใชเรื่องของชนชั้นนําเทานั้น ประขาชนจึงควร
กระตือรือรนที่จะเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ไมยึดมั่นในเรื่องอํานาจนิยม ไมยึดมั่นในตัวบุคคลมากกวาการ
เคารพกฎหมายหรือหลักความถูกตอง ตลอดจนรัฐจะตองเปดโอกาสใหประชาชนมีบทบาทหรือ สวนรวมในการ
กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองตางๆที่มี
ผลกระทบตอชีวิตของประชาชน 
  3. ขาราชการเปนเจาหนาที่ของรัฐ ที่จะตองเปนกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงมี
ความสําคัญตอความเจริญกาวหนาของประเทศตลอดจนบริการประขาชนใหอยูดีมีสุข ขาราชการจึงควรมุงมั่นที่จะ
ทํางานโดยยึดหลักการเปนขาราชการที่ดี รวมถึงมีอุดมการณที่จะเปนท่ีพึ่งของประชาชาชน 
  สุดทายนี้ขออัญเชิญความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลท่ี 9 เนื่องในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแกขาราชการ ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2513 ดังนี้ “...ถาประชาชนไมมีที่พึ่ง ไมมีผูใดเอาใจใสพอ พึ่งทางราชการก็ไมได ก็ตองหันไปพึ่ง
ผูกวางขวาง ผูมีอิทธิพล จึงเปนหนาที่ของทางราชการที่จะปฏิบัติงาน เพื่อใหการบริการของราชการไดเขาถึง
ประชาชนโดยท่ัวถึงและทําดวยความสุจริต...” (ศูนยการเรียนรูทางไกล เศรษฐกิจพอเพียง, 2553) 
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กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบพิเศษ กรณีเมืองพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 
ผูวิจัย   นิธิโรจน  กองแกว 
 

บทคัดยอ 
การศึกษากระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รูปแบบพิเศษ กรณีเมืองพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการจัดทําแผน 
พัฒนาเมืองพัทยา 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564) ไดแก ขั้นตอนการจัดทําแผน ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

จากการศึกษาพบวา การจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564) มีขั้นตอนการจัดทําตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
และมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
 
ABSTRACT 

The study of the Pattaya City Development Plan for 4 years (2018 - 2021), a local 
government organization, a special model in Pattaya Banglamung Chonburi province The 
objective is to study the process of the Pattaya City Development Plan 4 years (2018 - 
2021), including the process of making plans Consistency with the National Economic and 
Social Development Plan No. 12.

According to studies, it has been found that The Pattaya City Development Plan 4 
years (2018 - 2021) has procedures to follow. Ministry of Interior regulations Regarding the 
development plan of local government organization 2005, Ministry of Interior regulations 
Regarding the development plan of the local government organization (No.2) 2016 and the 
Ministry of Interior regulations Regarding the development plan of the local government 
organization (No.3) 2518 and is consistent with the 12th National Economic and Social 
Development Plan 
 

บทนํา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงสามารถรับทราบถึง

สภาพปญหาและความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี ดังนั้นเพ่ือเปนการแกปญหาหรือตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางตรงจุด จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีคูมือหรือแนวทางการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะดําเนินงานเปนไปในแนวทางใดหรือทิศทางใด โดยคู มือการดําเนินงาน ประกอบดวย 
แผนยุทธศาสตร การพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปจะเปนตัวขับเคล่ือนในการกําหนดงบประมาณ และโครงการ/กิจกรรม
ตาง ๆ ขึ้นภายใตระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
พ.ศ. 2548, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 กําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อทําหนาที่ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
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แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป และแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความสอดคลองกับอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจัดทําขึ้นเปนเสมือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการ  

เมืองพัทยา ไดจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองพัทยา 
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการบริหารจัดการเมืองพัทยาท่ีครอบคลุมดานความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอย ดานการบริหารจัดการ ดานเศรษฐกิจการทองเที่ยว ดานสังคมและการมีสวนรวม  ดานวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรม ดานสิ่งแวดลอม และดานกฎหมาย โดยมีแผนงาน/ โครงการท่ี สําคัญพรอมระบุรายละเอียด
ลักษณะเฉพาะตลอดจนวัตถุประสงคและคาเปาหมายท่ีจะสามารถนําไปปฏิบัติไดระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2564 ทั้งนี้แผนงาน/โครงการอาจดําเนินการแลวเสร็จในชวงปหรือเปนโครงการตอเนื่องระยะ 2 ป 3 ป และ 4 ป  

สําหรับแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป ไดกําหนดข้ึนเพื่อใหสอดรับกับแผนพัฒนายุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ,ไทยแลนด 4.0 แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ไปสูเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณที่
มุงหวังไวรวมกัน ดวยวาระแหงการรวมคิด รวมทํา ตาม 5 ประเด็นยุทธศาสตรที่มุงเนนการปรับปรุง พัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน พรอมผสมผสานความรวมมือของภาคีเครือขายหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนที่เปนสําคัญ โดยยังคง
สรางกระบวนการเตรียมความพรอมเพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนภาพลักษณของเมืองพัทยา การพัฒนาทรัพยากรทุน
มนุษย สังคม และองคกรเมืองพัทยาอยางสมดุลตอเนื่อง 
  

การวางแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดกําหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวดังนี้  

การที่ทองถิ่นจะพัฒนาไปในในทิศทางใดจาเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศนหรือภาพใน อนาคตและแปลง
มาสูการปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แกไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จึงไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไว 2 ประเภท คือ 

1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนพัฒนาระยะยาว  
2. แผนพัฒนาสี่ป เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling plan) ที่ตองมีการทบทวน และจัดทําทุกป          

ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการการจัดทางบประมาณรายจายประจาปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย 
 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น  
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
พิเศษ มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ ตนเองแลวยังมีอํานาจหนาที่ในการประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่ คณะรัฐมนตรีกําหนดอีกดวย  

ผูที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองตระหนักวาแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตาง ๆ ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และ รัฐวิสาหกิจตาง ๆ ซึ่งเปนแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดใน ระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนา
อําเภอในระดับอําเภอ ซึ่งใน การกําหนดยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอําเภอนั้น ทั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และประชาคมจะมีสวนเก่ียวของอยูดวย 
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ระเบียบการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2558 

และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ซึ่งกําหนดข้ันตอนการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา และกําหนดวา
แผนพัฒนาสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหจัดทําและทบทวนใหแลว เสร็จภายในเดือนมิถุนายน กอน
งบประมาณประจําป และ การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองสอดคลองกับระเบียบวาดวย
การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการประสานและบูรณาการ การจัดทําแผนพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดวยกันเองในเขตจังหวัดและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 

 

ลักษณะของแผนพัฒนาสี่ป  
“แผนพัฒนาส่ีป” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทํา
ขึ้นสาหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผน กาวหนาครอบคลุมระยะเวลา 4 ปโดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป  

 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป  
1. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และการจัดทํา

งบประมาณประจําป  
2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชวง 4 ปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการ

พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ  
3. เพ่ือเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุใน เอกสารงบประมาณ

ประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 
4. เพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปเพ่ือประโยชนของ ประชาชนโดยมีแผน 

พัฒนาเปนเครื่องมือ  
 

แผนพัฒนาสี่ป มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปน้ี  
1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
2. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบ ประมาณรายจายประจําป 
3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวง ระยะเวลา  
4. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบ ประมาณรายจายประจําป 
 

ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป 
1. ประชาคมหมูบาน  
2. รวบรวมนําขอมูลปญหา/ ความตองการ/ โครงการจากการประชาคมหมูบานเพื่อ ประชุมคณะ

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. เสนอรางแผนพัฒนาสี่ปตอสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความเห็นชอบ  
4. ประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป  
5. รายงาน จังหวัด กระทรวง ทราบ  
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6. ประกาศใหทราบเปนแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
7. ฝายบริหาร และเจาหนาท่ีงบประมาณจัดทําเปนขอบัญญัติ  
8. เสนอใหสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความเห็นชอบ  
9. ผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ  
10. นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นลงนามประกาศเปนขอบัญญัติ  
11. ฝายบริหารจัดการบริหารโครงการ  
12. ประชาชนติดตามโครงการตาง ๆ  
13. ตรวจสอบงบประมาณ เสนอโครงการ 
 

การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเมืองพัทยา 
เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาส่ีปขององคการปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะตองสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แตทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ได
สิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 อยูระหวางการดําเนินการและยังไม
ประกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ดังนั้น เพื่อใหการจัดทํา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของเมืองพัทยามีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 เมืองพัทยาจึงไดนําทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาวมาประกอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปใหเหมาะสมกับสภาวการณของเมืองพัทยา  

 

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
1. วัตถุประสงค 

1.1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

1.2 เพ่ือใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได 

1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน สรางความเขมแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก และสรางความมั่งคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

1.4 เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

1.5 เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา 

1.6 เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 

1.7 เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาทนําและสรางสรรคใน
ดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  
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2. เปาหมาย
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 
มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชน
ตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย 

2.2 ความเหล่ือมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเปน
ธรรม กลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ 15  

2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เขมแข็ง
สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการ
จากฐานรายไดที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจ
ไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน 
และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอ้ือตอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ 7 ภายในป 2563 
เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยางถูกสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน 
และรักษาคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

2.5 มีความมั่งคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพ ลักษณที่ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาชญากรรม
ลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลงมีความพรอมที่ปกปอง
ประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวาง
ประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซคุณคา เปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 

2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและ
มีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพ่ิมการใช
ระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระ
มากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานานชาติและอันดับความยากงายในการ
ดําเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนี
การรับรูการทุจริตที่ดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
วิสัยทัศนเมืองพัทยา  
“นครศูนยกลางเศรษฐกิจการทองเท่ียวที่มีมาตรฐานย่ังยืนและนาอยูสําหรับทุกคน” 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาเมืองนาอยูและย่ังยืนครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม โครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งแวดลอม

		

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



 2. เสริมสรางขีดความสามารถของเมืองพัทยาสูการเปนเมืองเศรษฐกิจการทองเท่ียวที่มีมาตรฐาน และเปน
ศูนยกลางการเชื่อมโยงในภูมิภาค  
  3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย และคุณภาพชีวิตของประชากรโดยการมีสวนรวม และเปนธรรม 
 

วัตถุประสงค (Objective) 
 1. เพื่อสรางความพึงพอใจในดานมาตรฐานและความปลอดภัยของเมือง เพื่อดึงดูดผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจจากนักทองเที่ยว ผูมาเยือน และนักลงทุน เขาสูพื้นที่เมืองพัทยาอยางตอเนื่อง 
 2. เพื่อใหเมืองพัทยามีการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสมดุล และสอดคลองกับความตองการของทุกภาคสวน 
 3. เพื่อเตรียมความพรอมของเมืองพัทยาในทุกมิติใหสามารถเปนเมืองศูนยกลางการพัฒนาพื้นที่ภาค
ตะวันออกของประเทศไทย และเปนแหลงดึงดูดนักทองเท่ียว และการลงทุนในระดับ World class 
 4. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยในพื้นที่เมืองพัทยาใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพสูงสามารถเขาเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี รายไดและการดํารงชีวิตที่มั่นคง ไดรับการกระจายผลประโยชน
อยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
 5. เพื่อพัฒนาองคกรเมืองพัทยาสูการเปนองคกรประสิทธิภาพสูง (High performance organization) 
สามารถบริหารจัดการและดูแลมหานครขนาดใหญที่เปนศูนยกลางภาคตะวันออก และรองรับนักทองเที่ยว ผูมา
เยือน ในปริมาณมากและหลากหลายวัฒนธรรมความตองการ  
 

ยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางศักยภาพการรองรับอยางยั่งยืนของพัทยามหานครสูการเปนเมืองนาอยูของทุกคน 
(Customer) 
 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสูการเปนเมืองเศรษฐกิจการทองเที่ยวระดับโลก และมหานครศูนยกลางภูมิภาค 
(Innovation) 
 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย และเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชากรอยางตอเนื่อง 
(Human/Social Capital) 
 ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางการบูรณาการการพัฒนากับหนวยงาน องคกร และทองถิ่นที่เกี่ยวของ
(Internal process) 
 ยุทธศาสตรที่5๕ เสริมสรางศักยภาพองคกรสูการบริหารจัดการเมืองระดับมหานคร และการเปน
ศูนยกลางภูมิภาค (Internal process) 
เปาประสงค (Goal) 
  1. ประชากร ผูมาเยือน นักทองเท่ียว นักลงทุน ไดรับความสะดวกสบาย ความเชื่อมั่นตอความปลอดภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพของเมืองพัทยา 

  2. เมืองพัทยามีการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   2.1 หนวยงาน องคกร สถาบัน ทองถิ่นที่เก่ียวของมีการบูรณาการการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และพื้นที่
เชื่อมโยง 
   2.2 มีกระบวนการมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา และการกํากับติดตามการพัฒนา
อยางเขมขน 

  3. พัทยาเปนเมืองศูนยกลางภูมิภาค  
  4. พัทยาเปนเมืองเศรษฐกิจการทองเท่ียวที่มีมาตรฐานสากล  
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  5. ประชากรทุกคนในเมืองพัทยา และท่ีเกี่ยวของทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดรับการพัฒนาศักยภาพอยาง
ตอเนื่องเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน และเปนธรรม 

  6. เมืองพัทยาเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง (High performance organization)  
 

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 
1) คณะกรรมการเมืองพัทยา จัดประชุมประชาคม สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือแจงแนวทางการ

พัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป  

2) นําขอมูลพ้ืนฐานจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน มาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  

2) คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะห เพื่อจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถิน่สี่ป แลวเสนอสภาเมืองพัทยา ใหความเห็นชอบ 

3) สภาเมืองพัทยา พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป เพ่ือเสนอนายกเมืองพัทยา 
4) นายกเมืองพัทยาพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป และประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
5) รายงาน จังหวัด กระทรวง ทราบ  
6) ฝายบริหาร และเจาหนาท่ีงบประมาณจัดทําเปนขอบัญญัติ 
7) เสนอใหสภาเมืองพัทยาใหความเห็นชอบ 
8. ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี อนุมัติ 
9. นายกเมืองพัทยาลงนามประกาศเปนขอบัญญัติ 
 

สรุป  
จากการศึกษากระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ เมืองพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบวา กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเมือง
พัทยา 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ในแตละเนื้อหาสาระหรือใจความสําคัญสรุปไดดังนี้  

แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ไดผานการประชุมประชาคมเมืองพัทยา รับฟงขอเสนอแนะ 
ความคิดเห็น รับทราบปญหา ความตองการจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา และคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ดวยแลว 

เมืองพัทยามีความจําเปนในการใชทรัพยากรและรายไดที่มีอยูอยางจํา กัดใหเกิดประโยชนสูงสุด           
การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญหนึ่งที่จะทําใหเมืองพัทยาบรรลุจุดมุงหมายได ทั้งนี้เมืองพัทยามีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมียุทธศาสตร และการวางแผนการใชทรัพยากรใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน และใหแผนท่ี
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติโดยใชแผนพัฒนา ฯ เปนกรอบในการจัดทําแผน 

 
 
 
 


�

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



เอกสารอางอิง 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน. (2548). คูมือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น. กรุงเทพมหานคร: ผูแตง. 
________. (2549). การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น. เอกสารประกอบการฝกอบรมโครงการ

พัฒนาศักยภาพในการจัดทําแผนการบริหารงบประมาณ การพัสดุ การเงินและบัญชีทางการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น. 

แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ป (พ.ศ.2561-2564) สํานักยุทธศาสตรและงบประมาณ, เมืองพัทยา 
บรรยายสรุปเมืองพัทยา ป พ.ศ.2561 สํานักยุทธศาสตรและงบประมาณ, เมืองพัทยา 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 

ประวัติผูเขียนบทความวิชาการ 
 
ชื่อ – สกุล  นายนิธิโรจน กองแกว 
วัน เดือน ปที่เกิด   วันที่ 22 มิถุนายน 2513 
สถานท่ีเกิด   จังหวัดยโสธร 
วุฒิการศึกษา  2536 -2539 มหาวิทยาลัยจันทรเกษม ศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย 
 2558-2559 มหาวิทยาลัยรามคําแหง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ 

2553-2555 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) รัฐศาสตรการปกครอง  
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การพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะ
ของเทศบาลในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรี 
 
The Development of Effects of Good Governance Practice on Pubilc Satisfaction at 
Chin NatAng Thong and Singburi Municipalities
 
ผูวิจัย    พัชราพร  เพ็ชรนิล 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ระดับการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ระดับความ
พึงพอใจในการใหบริการสาธารณะ และศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมีตอความพึงพอใจ
ในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดชัยนาท อางทอง และสิงหบุรี กลุมตัวอยางไดแก ผูมีหนาที่
รับผิดชอบหรือเกี่ยวของโดยตรงกับเทศบาล จํานวน 9 คน และประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลในจังหวัด
ชัยนาท อางทอง และสิงหบุรี จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับการใชหลัก        
ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะ สถิติที่ใชไดแกคาความถ่ีรอยละ คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการวิเคราะหถดถอยพหุ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  1. การพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลในจังหวัดชัยนาท อางทอง และสิงหบุรี ประกอบดวย6 องคประกอบไดแก หลักความโปรงใส หลักการ
มีสวนรวมหลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม มีระดับการพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในภาพรวมอยูในระดับมาก2.ความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลในจังหวัด
ชัยนาท อางทอง และสิงหบุรี ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอนใหบริการ ดานเจาหนาที่ 
บุคลากร ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานชองทางการใหบริการ มีระดับการใหบริการสาธารณะใน
ภาพรวม อยูในระดับมาก 3. การพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลในจังหวัดชัยนาท อางทอง 
และสิงหบุรีปจจัยที่มีผล 4 องคประกอบ ไดแก หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุมคาสูงขึ้น ทําใหความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะสูงข้ึน ปจจัยที่ไมมีผลตอความพึงพอใจในการ
ใหบริการสาธารณะไดแก หลักนิติธรรมและ หลักคุณธรรม 
 
คําสําคัญ : การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาธิบาล, เทศบาล, ความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะ 
 
Abstract 

Objective of this research is to study the level of Municipalities performance under 
the development of good governance principles which is related to the Public Satisfaction 
in Chin Nat Ang Thong and Singburi Provinces. The samples used in our analyses are
composed of (1) the responsible authorities directly related to Municipalities (a total of 9 
people) and (2) the people who live in the districts under Chin Nat Ang Thong and Singburi 
Municipalities (a total of 400 people).

Data sampled in the study was analyzed through (1) descriptive statistics, such as 
percentage, average, and standard deviation, to explain general patterns of the gathered 
data, (2) inferential statistics, such as multiple regression analysis to test the relationship of 
varying factors affecting the Public Satisfaction of the specified people. (3) quantitative 
data collected and collated from interviews categorized and used for verifying assumption 
of the study.
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The research results were as follows 1. The development of performance according 
to 6 governance principles of Chin Nat Ang Thong and Singburi Municipalities generally 
stands at high level. The 6 governance principles as used in this study includes 
transparency, participation, accountability, cost recovery, morality, and the rule of laws. 2. 
The overall public satisfaction as operationalized by four aspect of the people who live in 
the districts under Chin Nat Ang Thong and Singburi Municipalities is found to be at a high 
level. The four aspects of public Satisfaction specified in this study include procedure for 
services, personnel service provider, facilities, and service channels. 3. Regarding the
development of the Effects of Chin Nat Ang Thong and Singburi Municipalities 
performance according to good governance principles, it is found that four principles do 
have positive effects on the Public Satisfaction while the other two do not. The four 
principles with positive effects include transparency, participation, accountability, cost 
recovery. The other two with no effect are morality and the rule of laws.

Keywords : Good Governance Practice Municipalities Public Satisfaction
 

บทนํา 

 รัฐบาลไดปฏิรูประบบราชการ โดยปรับปรุงโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหมีความเหมาะสม ตามภารกิจ
หนาที่เพื่อลดความซํ้าซอนและใหเกิดเอกภาพ มีคลองตัวในการบริการจัดการโดยไดตราพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2545 สงผลใหมีการจัดตั้งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินข้ึน โดยมีภารกิจ
หนาที่สําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหเทศบาล มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลสรางความเขมแข็ง
ใหแกเทศบาล มีการบริหารจัดการท่ีดีตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นและมีการบูรณาการ         
การแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตโครงสรางการบริหารงานของเทศบาลนั้น           
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะดานการใหบริการจะรวมตัวอยูที่สํานักงานใหญ ตอมาไดมีการรับมอบพื้นที่หลาย
ตําบล หลายหมูบานใหอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล จึงทําใหปริมาณประชากรมี
เพิ่มมากข้ึน ซึ่งการเพ่ิมของพ้ืนที่และการมีประชากรที่คอนขางหนาแนนยอมสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการของ
เทศบาล โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการใหบริการประชาชนทั้งในแงคุณภาพและปริมาณ ไมวาจะเปนในดาน
กระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ ดานเจาหนาที่ใหบริการ ดานชองทางการใหบริการและดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาประเทศ เปนอยางมาก เห็นไดจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทาง การพัฒนาท่ีจะนําไปสูการ
พัฒนาท่ีสมดุล มีคุณภาพและยั่งยืนดวยการเสริมสรางรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็ง เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนสวนใหญในประเทศไทยใหอยูดีมีสุข มุงพัฒนาไปสูสังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ 3 ดาน คือ 
สังคมมีคุณภาพ ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและระบบการเมืองการปกครอง มีธรรมาภิบาล โปรงใส เปน
ประชาธิปไตย ตรวจสอบได (สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ (2554, หนา 113) 
 ดังนั้นจะเห็นไดวา การสงเสริมและพัฒนาเทศบาลใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล อยางมีประสิทธิผล 
เปนเปาหมายหลักของการใหบริการสาธารณะในอนาคต โดยเฉพาะจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรีซึ่งเปน
จังหวัดในภาคกลาง อยูใกลกรุงเทพฯ ในขณะที่มีเทศบาลในรูปแบบเทศบาลถึง  65 แหง โดยมีประชาชนที่มี
ภูมิลําเนาในเขตเทศบาลถึง 1,071,445 คน เพ่ือชี้ใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของเทศบาลในรูปแบบ
เทศบาล การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงเปนการศึกษาและวิเคราะหเทศบาลในภาพรวมของจังหวัดชัยนาทอางทอง และ
สิงหบุรี 
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 วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ระดับความ        
พึงพอใจในการใหบริการสาธารณะและศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมีตอความพึงพอใจในการ
ใหบริการสาธารณะของเทศบาลการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล และระดับความพึง
พอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาล ในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรีในการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงาน
ตามหลัก ธรรมาภิบาลที่มีตอความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลการพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ของเทศบาล และระดับความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาล ในจังหวัดชัยนาท
อางทอง และสิงหบุรีผูวิจัยไดอาศัยแนวคิดเก่ียวกับปจจัยท่ีมีตอการนํานโยบายปฏิบัตเิปนกรอบแนวคิดนัน่คือการนํา
นโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญหลายประการ ซ่ึงปจจัยตางๆ  เหลานี้จะไดรับ
ผลกระทบจากเง่ือนไขเกี่ยวของหลายประการ เชน ขอจํากัดทางกฎหมาย ความจําเปนในระบบราชการและ
ลักษณะการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (สมบัติ ธํารงธัญวงศ  2549 หนา 431-446; Edwards, 1980, 
pp.295-297) 
 การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาล จะนําแนวคิดหลักสําคัญอันเปนลักษณะเงื่อนไขของ  
ธรรมาภิบาลมาศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2542, หนา 19-21 ; สุดจิต นิมิตกุล,2544, 
หนา 13-14 ; ชัยอนันต สมุทวณิช, 2541, หนา2) อันประกอบดวย หลักนิติธรรม (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2549,  
หนา 431-446 ; อานันท ปนยารชุน,2545, หนา 49 ; หยุด แสงอุทัย, 2545, หนา 120-126 ; ปรีดา เกษมทรัพย, 
2541, หนา 63-66 : อมร รักษาสัตย, 2546, หนา 371-373) หลักคุณธรรม (ราชบัณฑิตสถาน, 2546, หนา 291 ;
กรมวิชาการ, 2523, หนา 146) หลักการมีสวนรวม (สถาบันพระปกเกลา,2544, หนา 9 -10 ; Mcclosky, 1968, 
p.252) หลัการความโรงใส (จารุวรรณ เมณฑากา, 2546, หนา39-47) หลักความรับผิดชอบ (อรพินท สพโชคชัย, 
2540, หนา 11 ; สถาบันพระปกเกลา, 2544, หนา 55-56) หลักความคุมคา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543, 
หนา 154)  
 ความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะ จะนําปจจัยที่เกี่ยวของกับการใหบริการกับประชาชนของ
เทศบาล มาศึกษา ไดแก กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ เจาหนาที่บุคลากร ผูใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวก 
และชองการใหบริการ (เทพศกัดิ์ บุณยรัตพันธุ, 2559 ; ชูวงศ ฉายะบุตร, 2539, หนา 110-112) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

หลักความโปรงใส 

หลักการมีสวนรวม 

หลักความรับผิดชอบ 

หลักการความคุมคา 

หลักคุณธรรม 

หลักนิติธรรม 

ความพึงพอใจใน 
การใหบริการสาธารณะ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล และระดับความพึงพอใจ
ในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรี 
 2. วิเคราะหความสัมพันธ ระหวางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมีผลตอความพึงพอใจ
การใหบริการสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ทําการศึกษา จะศึกษาจากประชาชนท่ีมีภูมิลําเนา อยูในเขตเทศบาลในจังหวัดชัยนาท
อางทอง และสิงหบุรีและผูมีหนาที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของโดยตรงกับเทศบาล 
 2. กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาจากประชาชนที่มี ภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จํานวน 400 ราย จาก 12 เทศบาล และจากผูมีหนาที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวของโดยตรงกับเทศบาล ใน
จังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรีซึ่งไดแก ทองถิ่นจังหวัด นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล จํานวน 9 ราย 
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ แบบสอบถามมี 3 ตอน ตอนที่ 1 ขอมูล
ทั่วไป ของประชาชนที่ 1 เปนกลุมตัวอยาง เปนแบบเลือกตอบ (Checklist) มี 3 ขอ ตอนที่ 2 ขอมูลที่เกี่ยวกับ     
การปฏิบัติงานตาม หลักธรรมาภิบาลเปนแบบอัตราสวน โดยการใหคะแนน 0-5 คะแนน จํานวน 32 ขอ และตอนที่ 
3 ขอมูลที่เก่ียวกับการใหบริการสาธารณะเปนแบบอัตราสวน โดยการใหคะแนน 0-5 คะแนน จํานวน 26 ขอ  
 4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณนํามาจัดหมวดหมู เพื่อ
การศึกษาแบบแผน โครงสราง และสาระ ของเนื้อหาคําตอบจากน้ันนํามาใชเปนสวนเสริมขอมูลเชิงปริมาณ สําหรับ
การวิจัยเชิงปริมาณใหการวิเคราะห ดังนี้ 
   4.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา ถึงรายละเอียดของปจจัยตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหสภาพท่ัวไป
ของขอมูล และคุณสมบัติทั่วไปของกลุมตัวอยาง ใชสถิติอัตราสวนรอยคาเฉลี่ยคาสูงสุด และคาตํ่าสุด 
   4.2 การวิเคราะหเชิงอนุมาน ไดเลือกเชิงอนุมาน ไดเลือกใชการวิเคราะห ความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตาง ๆ และ 
   4.3 การวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือศึกษาความ สัมพันธของ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลในแตละดานที่มีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลใน
จังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรี 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. เทศบาลในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรีมีระดับการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก และประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรีมี
ความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะในภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยขอท่ีมีระดับการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลต่ํากวาขออ่ืน ไดแก  
   1. มีบุคลากรใหม ๆ เขามาอยูในเทศบาล 
   2. เทศบาลมีระบบบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม 
   3. พนักงานเทศบาลมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ และขอที่มีความพึงพอใจในการ
ใหบริการสาธารณะ ไดแก 
    1) เจาหนาท่ีที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ 
    2) มีเอกสารประชาสัมพันธชองทางในการติดตอกับหนวยงาน 
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3) ความชัดเจนในการอธิบายชี้แจงและแนะนําขั้นตอนการใหบริการ
 ผลการศึกษาที่ไดจากการวิเคราะหเชิงปริมาณนี้ สอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ท่ีไดจากการสัมภาษณ ผูมีหนาที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวของโดยตรงกับเทศบาลในจังหวัดชัยนาท
อางทอง และสิงหบุรีอยางเห็นไดชัด 

1. เม่ืออิทธิพลของปจจัย 4 ตัวไดแก หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุมคาสูงขึ้นทําใหความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะสูงขึ้น 

2. จากการสัมภาษณผูมีหนาที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของโดยตรงกับเทศบาลในจังหวัดชัยนาทอางทอง และ
สิงหบุรีไดแก ทองถ่ินจังหวัด นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลทุกคนเชื่อมั่นและใหความสําคัญกับการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

จากผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะรูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชนในเขตของเทศบาล
การพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลและระดับความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของ
เทศบาล ในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรีดังนี้ 
1. ดานนโยบาย
 เทศบาลที่เกี่ยวของ และรับผิดชอบในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล ควรนําองคประกอบตางๆ ของ
หลักธรรมาภิบาลที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไป ศึกษารายละเอียดแตละองคประกอบ และพิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจเลือกการบริหารงาน แบบธรรมาภิบาลในเทศบาล วาสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาองคกร ไดจริงโดย
เนนแนวคิดเร่ืองการบริหารจัดการ การมีหลักนิติธรรม หลักคุณธรรมเพ่ิมเติม 
2. ดานการนําไปการปฏิบัติ
 2.1 เทศบาลในแตละแหงและประชาชนในชุมชน ควรทําเวทีประชาคมเสวนาเพ่ือใหไดขอสรุปรวมกัน
เก่ียวกับความเขมแข็งและจุดออนตาง ๆ จัดลําดับความสําคัญ ความจําเปนและความตองการในการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการ ตลอดจนความชวยเหลือที่จําเปนในการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน 
 2.2 นอกจากแผนพัฒนาเทศบาล ที่จําเปนตองทําแลวเทศบาลควรจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกับชุมชน  
อาจเปนราย 1 ป หรือ 3 ปวาตองการจะพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งในดานใดบาง 
 2.3 ความโปรงใส เปนภารกิจใหมและเปนรูปแบบการบริหารงานใหมที่เทศบาลในแตละแหงยังไมเคยชิน 
เพื่อใหเทศบาลมีการพัฒนาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก องคปกครองสวนทองถิ่นที่ตองการพัฒนาในดาน
ความโปรงใส อาจจัดมุมหนึ่งของอาคารสถานท่ีเปนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลนั้น เพื่อใหประชาชนไดติดตาม
ตรวจสอบการทํางานของเทศบาลรวมทั้งเปนสถานที่เผยแผ ประชาสัมพันธชี้แจงกระบวนการดําเนินงานของ
เทศบาลอันเปนการพัฒนา หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม อีกทางหนึ่งดวย 
 2.4 หลักการมีสวนรวมสงผลตอการใหบริการประชาชนในชุมชนในทุก ๆ ดาน จึงเปนภารกิจหลัก และ
ผลลัพธที่จําเปนสําหรับเทศบาลท่ีจะตองวางแผนเพ่ือจัดตั้งกรรมการชุมชนและจัดใหมีการประชุมรวมทั้งจัดเวที
ประชาคมอยางสมํ่าเสมอ 
 2.5 หลักความรับผิดชอบสงผลตอการใหบริการประชาชน ใหผูปฏิบัติงานตระหนักในหนาที่และความ
รับผิดชอบ มีการกําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรเปนกระบวนการ
พิจารณาถึงการดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนาใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจขององคกร 
 2.6 หลักความคุมคาสงผลตอการใหบริการประชาชน ใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวม โดยรณรงคใหมีความประหยัด ใชของอยางคุมคาและรวมกันพัฒนาทรัพยากรที่มีอยูใหใชไดนาน 
มอบหมายงานใหมีความเหมาะสม ลดข้ันตอนที่ซับซอน ปรับปรุงจํานวนบุคลากรใหเหมาะสม และใหผูปฏิบัติได
เรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ ตองมีการเรียนรูเพิ่มขึ้น ปรับตัวใหทันกระแสโลก 
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 2.7 ในกรณีที่เทศบาล จะดําเนินงานในเร่ืองที่กระทบตอชุมชนโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของสาธารณูปโภค 
และสิ่งแวดลอมการชี้แจงลักษณะของโครงการและกระบวนการดําเนินงานของโครงการกับประชาชนอยางละเอียด
เปนสิ่งที่องการเทศบาลตองคํานึงถึงเปนอันดับแรก 
 

อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล และระดับความพึงพอใจ
ในการใหบริการสาธารณะของเทศบาล ในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรีจะดําเนินการอภิปรายผลจากขอ
คนพบท่ีไดรับจากการศึกษาวิจัย ตามวัตถุประสงคของการศึกษา คือศึกษาระดับปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาล และระดับความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลและวิเคราะหความสัมพันธ ระหวาง
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมีผลตอความพึงพอใจการใหบริการสาธารณะของเทศบาลการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล และระดับความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลใน
จังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรีดังตอไปนี้ 
 จากขอคนพบในดานระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลการพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาล และระดับความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลใน จังหวัดชัยนาท
อางทอง และสิงหบุรีอยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายดานแสดงใหเห็นวาเทศบาลการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล และระดับความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาล ในจังหวัด
ชัยนาทอางทอง และสิงหบุรีปฏิบัติงานโดยยึดหลัก นิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส ความมีสวนรวม ความ
รับผิดชอบ และความคุมคา ผลการศึกษานี้สอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณผูมีหนาที่
รับผิดชอบหรือเกี่ยวของโดยตรง กับเทศบาลที่ใหความเห็นวา เทศบาลการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาล และระดับความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาล ในจังหวัดชัยนาทอางทอง และ
สิงหบุรีมีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากในทุก ๆ ดาน จากขอคนพบในดานความพึงพอใจใน
การใหบริการสาธารณะของประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของเทศบาล และระดับความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาล ในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรี
มีระดับความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะในภาพรวมอยูในระดับมากนั้น แสดงใหเห็นวา ประชาชนในชนบท
สวนใหญ โดยเฉพาะการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล และระดับความพึงพอใจในการ
ใหบริการสาธารณะของเทศบาล ในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรีมีระดับการมีชีวิตที่ดีและมีความสุขกับวิถี
ชีวิตในชุมชนของตนสอดคลองกับการศึกษาของ สุพรรณี ไชยอําพร และสนิท สมัครการ (2535) ท่ีพบวาชาวชุมชน
ภาคกลางมีความพึงพอใจในชีวิตของตน โดยสวนรวมอยูในเกณฑคอนขางมาก 
 จากการวิเคราะหดวยเทคนิคถดถอยพหุ แสดงวา สมการที่เสนอสามารถอธิบายความพึงพอใจในการ
ใหบริการสาธารณะเทศบาลการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล และระดับความพึงพอใจใน
การใหบริการสาธารณะของเทศบาล ในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรีไดพอสมควร ซึ่งสามารถนําขอสรุปที่ได
จากการวิเคราะหนีม้าเปนขอสังเกตไดดังนี้ 
 1. หลักความโปรงใส ผลการวิเคราะห พบวาเมื่ออิทธิพลของหลักความโปรงใสสูงข้ึน ทําใหความพึงพอใจ
ในการใหบริการสาธารณะสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่เปนดังนี้เพราะหลักความโปรงใสเปนเรื่องการรับรู
ขั้นตอน กระบวนการ และการตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาล ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสงผลถึงการมีวิถีชีวิตอยูใน
ชุมชนของตนอยางมีความสุข ผลการศึกษานี้สอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดรับจาก ผูมีหนาที่รับผิดชอบหรือ
เกี่ยวของโดยตรงกับเทศบาลที่วาประชาชน สามารถเขาถึงและรับทราบขอมูลขาวสารสาธารณะ ของเทศบาล
รวมทั้งสามารถรวมจัดทําแผนพัฒนาชุมชนกับเทศบาล ผลการศึกษานี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ วรเดช จันทศร 
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(2532) ที่พบวา แนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาระบบและกระบวนการบริหาร มีผลตอการพัฒนา เศรษฐกิจ 
สังคม และ คุณภาพชีวิตของประชาชนใหสุขภาพดี 
 2. หลักการมีสวนรวม ผลการวิเคราะหพบวา เม่ืออิทธิพลของหลักการมีสวนรวมสูงข้ึนทําใหความพึงพอใจ
ในการใหบริการสาธารณะสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อันเปนเครื่องแสดงใหเห็นวา หลักการมีสวนรวมสงผลตอ
การใหบริการของประชาชนในชุมชนในทุก ๆ ดาน ผลการศึกษาสอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากผูมีหนาที่
รับผิดชอบ หรือเกี่ยวของโดยตรงกับเทศบาล วาเทศบาลตาง ๆ การพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาล และระดับความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาล ในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรีเปด
โอกาสใหประชาชน มีสวนรวมในการบริหารงาน และกระบวนการตัดสินใจอยางเทาเทียมกัน ไมวาเปนการมีสวน
รวมโดยตรง หรือทางออม เพ่ือใหเกิดความคิดริเร่ิมและการทํางานท่ีสอดประสานกับกันเพื่อ บรรลุเปาหมายในการ
ใหบริการประชาชน ผลการศึกษานี้ สอดคลองกับผลการวิจัยของ Vicki (2001) ท่ีพบวาในประเทศกานา ไดมีการ
กระจายอํานาจ จากสวนกลางไปสูทองถิ่น โดยประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น ทําใหเกิดกลยุทธการพัฒนาท่ีเปนจริง
เปนจัง มีการปรับตัวในการปฏิบัติของทองถิ่น โดยใชหลักธรรมาภิบาลใหเหมาะสมกับทองถิ่น จนถือเปนกุญแจ
สําคัญวาการใหหลักธรรมาภิบาลนําไปสูการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
 3. หลักความรับผิดชอบ ผลการวิเคราะห พบวาเมื่ออิทธิพลของหลักความรับผิดชอบสูงข้ึน ทําใหความพึง
พอใจในการใหบริการสาธารณะสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงใหเห็นวาหลักความรับผิดชอบสงผลตอการ
ใหบริการประชาชนในชุมชนเกือบทุกดาน ความรับผิดชอบ ของเทศบาลอันสงผลตอประโยชนสุขสวนรวมในชุมชน
นี่สอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพ จากผูมีหนาที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของโดยตรงกับเทศบาลท่ีวาตัดสินใจใด ๆ ของ
เทศบาลมีพันธะความรับผิดชอบตอสาธารณชน โดยตองคํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นแกสวนรวมเปนหลักและมี
จิตใจเสียสละ เห็นคุณคาในสังคมของตนเอง ผลการศึกษานี้ สอดคลองกับผลการศึกษาของ Blumel (2001)           
ที่พบวา หลักธรรมาภิบาลมีความจําเปนอยางยิ่งตอความรวมมือตองานความสําเร็จในการชวยเหลือระหวางประเทศ
ในประเทศ เคนยา คือความรับผิดชอบของนักสังคมสงเคราะหที่ลงพื้นท่ีใหการปฏิบัติงานสําเร็จดวยดี 
 4. หลักความคุมคา ผลการวิเคราะหพบวา เมื่ออิทธิพลของหลักความคุมคาสูงข้ึนทํา ใหความพึงพอใจใน
การใหบริการสาธารณะสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ้งแสดงใหเห็นวา หลักความคุมคา สงผลตอการใหบริการ
ประชาชนในชุมชนเกือบทุกดาน สอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาประเทศฟลิปปนส ของ Mendoza (2000)        
ทีผ่ลักดันให แตละหนวยงาน ตระหนักถึงความสําคัญในการบริการที่มีคุณภาพตอประชาชน การใหประชาชนมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ การใชขอมูล  งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีมีจํา กัดอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ความโปรงใส และตรวจสอบไดของ ข้ันตอนการดําเนินงานและ การทํางานรวมกัน
ระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศ และประชาชน 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาถึงความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการใหบริการของประชาชนซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูในเขตองค
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอื่น ๆ ที่สภาพทางตางจากจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรีเพ่ือหาแนวทางในการ
ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลใหสูงยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานเทศบาล เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเทศบาลหรือเทศบาลใหสูงข้ึน 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบเจาะลึกในเทศบาลแตละประเภท แตละแหงวาสามารถปฏิบัติงาน
ในอันท่ีจะสงผลถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในแตละพ้ืนที่ และความสุขของประชาชนในชุมชน 
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ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาทองถิ่นตามยุทธศาสตร ในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
 
The Relation between Public Participation with Local Development according to 
Strategy at Mae Moh Subdistrict Municipality, Mae Moh District, Lampang Province
 
ผูวิจัย   ศรีเพชร  สรอยชื่อ 
   อาภาพร  ยกโต 
   ปฏิญญา  ธรรมเมือง 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น 
   พัชรีภรณ  หรพรอมและคณะฯ 
   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 

บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนา
ทองถิ่นตามยุทธศาสตรในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยสุมตัวอยางจากประชากรใน 
12 หมูบาน จํานวน 400 ตัวอยาง และใชสถิติไคสแควร ในการวิเคราะหความสัมพันธของขอมูล พบคา
ความสัมพันธของการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาทองถิ่นจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้ 1) การ
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และมี
ความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวที่ระดับ 0.820 และ 0.774 ตามลําดับ 2) 
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานมีความสัมพันธกับ 2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง
และการพัฒนาองคกร 2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ระดับ 0.847, 0.841 และ 0.824 ตามลําดับ 3) 
การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
ที่ระดับ 0.742 
  
คําสําคัญ : การมีสวนรวมของประชาชน การพัฒนาทองถิ่น 
 
Abstract 
  The purpose of this research is to study the relation between public participation 
with local development according to strategy at Mae Moh Subdistrict Municipality, Mae 
Moh District, Lampang Province. The sample population consisted people of Mae Moh 
Subdistrict Municipality with the total of 12 villages, 15,761 people and the total number of 
400 respondents and used Chi-square to analyze. Found the relation between the public 
participation with local development classified by development strategies as follows: 1) 
Public relations for information recognition related with Public utilities and Public facilities
Development Strategy and related with Economics and Tourism Development Strategy at 
the level 0.820, 0.774, respectively. 2) Opportunity for people to monitor operations related 
with 2.1 Politics and Organization Development Strategy 2.2 Social, health and sanitation 
Development Strategy 2.3 Conservation and management of natural resources and the 
environment Development Strategy at the level 0.847, 0.841 and 0.824, respectively. And
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Opportunity for people to participate related with Education and folk wisdom Development 
Strategy at the level 0.742.

Key Words : Public Participation, Local Development
 

บทนํา 
 ในประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองทองถิ่นเปนรากฐานของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย และเปนรูปแบบการปกครองที่จําเปนและมีความสําคัญ โดยการปกครองทองถิ่นจะชวยแบง
เบาภาระของรัฐบาล ซ่ึงมีอยูอยางกวางขวาง และนับวันจะเพ่ิมมากข้ึน ในขณะที่แตละทองถิ่นมีความแตกตางกันไม
วาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร ประชาชน ความตองการ และปญหา ผูที่จะใหบริการหรือแกไขปญหาไดถูกจุด
และสอดคลองกับความตองการของประชาชนเปนอยางดีก็คือ หนวยการปกครองทองถิ่นนั้นเอง  รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติใหมีการจัดการปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น โดยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนรูปแบบใดใหคํานึงถึง
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินและความสามารถในการปกครองตนเองในดานรายได จํานวน ความหนาแนน
ของประชากร และพื้นที่ที่ตองรับผิดชอบประกอบกัน เพื่อใหทองถิ่นสามารถแกไขปญหาหรือดําเนินการพัฒนาเพ่ือ
ตอบสนองความตองการใหแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีการออก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ที่กําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมายและกลยุทธ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา การปฏิบัติงาน และการแกไขปญหา
ของประชาชนในทองถ่ิน ซึ่งปจจัยสําคัญที่มีผลตอการผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดํา เนินภารกิจการ
พัฒนาทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คือ การมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารจัดการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานตางๆ การมีสวนรวมของประชาชนนั้น เปนหลักสากลท่ีไดรับการยอมรับวามี
ความสําคัญและจําเปนในสังคมประชาธิปไตย เพราะการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึงการที่ปจเจกบุคคลหรือ
กลุมคนเขามามีสวนรวมเก่ียวของ รวมมือ รวมรับผิดชอบ ในกิจกรรมการพัฒนาที่เปนประโยชนตอสังคมในข้ันตอน
ตางๆ ตั้งแตการคิด ริเริ่ม พิจารณา ตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ รวมรับผิดชอบในกิจกรรมทางการบริหาร โดยการมี
สวนรวมของประชาชนนั้นมีหลายระดับ ต้ังแตระดับการรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบและรวม
ตรวจสอบ แตการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานตางๆนั้น 
จําเปนตองอาศัยการรับรูขาวสารจากส่ือแขนงตางๆ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงถูก
กําหนดขึ้นเพื่อรองรับ "สิทธิไดรู" (rights to know) ของประชาชน และกําหนดเปนหนาที่ของหนวยงานรัฐและ
เจาหนาท่ีของรัฐใหปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือรองรับและคุมครองสิทธิของประชาชนไปพรอมกัน  โดยกําหนดให
ประชาชนมีสิทธิรับรูขอมูลขาวสาร เพ่ือการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐให
เปนไปอยางโปรงใส อันเปนหลักการพ้ืนฐานที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย การใหขอมูลแกประชาชน
โดยหนวยงานของรัฐหรือการรวมรับรูของประชาชนนี้ ถือเปนระดับการมีสวนรวมของประชาชนในระดับตํ่าสุด และ
เปนวิธีการที่งายท่ีสุดของการติดตอสื่อสารระหวางผูวางแผนโครงการกับประชาชน เพ่ือใหขอมูลแกประชาชน โดย
วิธีการตาง ๆ และดวยการมีสวนรวมของประชาชนนี้จะทําใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นก็ดี การแกไขปญหาตางๆในทองถิ่นก็ดี สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง  
การวิจัยนี้ จึงตองการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดาน
ตางๆท่ีมีผลมาจากการมีสวนรวมของประชาชนอันเปนเหตุที่จะสงผลตอการพัฒนาทองถิ่นตามยุทธศาสตร 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาทองถิ่นตามยุทธศาสตรในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง  
  

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาทองถ่ินตาม
ยุทธศาสตรในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ผูวิจัยไดวางกรอบแนวความคิดในการทํา
วิจัยไว ดังนี้ 
 

 ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยใชการสุมกลุมตัวอยางจากประชากรที่อยูในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะจํานวน 12 หมูบาน จํานวน 

400 ตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) 
ของลิเคอรท (Likert) ในการสอบถามความสัมพันธของการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาทองถิ่นตาม
ยุทธศาสตรดานตางๆ และใช สถิติไคสแควร (Chi-square) ในการวิเคราะหขอมูล 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน เปนเพศชายรอยละ 49.50 และเพศหญิงรอยละ 
50.50 ประชาชนสวนใหญ มีอายุ 41 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 34.30 มีอายุระหวาง 31 – 40 ป รอยละ 27.50 และ
อายุระหวาง 20 – 30 ป รอยละ 26.80 ประชาชนสวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับ ปวช. 
คิดเปนรอยละ 24.30 และระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ 22.80 ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง
ทั่วไป คิดเปนรอยละ 24.00 เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 16.80 และประกอบอาชีพคาขาย รอยละ 16.50  
 

การมีสวนรวมของประชาชน 
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในโครงการ/กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู
ขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3. การเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. การรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 
5. ก า ร เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห ป ร ะ ช า ช น
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

การพัฒนาทองถิ่นตามยุทธศาสตร 
ของเทศบาลตําบลแมเมาะ 

- ดานสาธารณูปโภค  
- สาธารณปูการ  
- ดานการอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
- ดานเศรษฐกิจและการทองเทีย่ว 
- ดานสงัคมและสุขภาวะอนามัย 
- ดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น 
- ดานการเมืองและการพฒันาองคกร 
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2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาทองถิ่นตามยุทธศาสตรในเขต
เทศบาลตําบลแมเมาะ  
 

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 

ความคิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม 
ประโยชนและความคุมคาที่ประชาชนไดรบั 
Chi-Square P-Value Gamma 

1.การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 47.523 0.00* 0.718 
2.การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล 83.965 0.00* 0.820 
3.การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 87.413 0.00* 0.817 
4.การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ 79.034 0.00* 0.781 
5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิงาน 70.265 0.00* 0.756 

P*-Value ‹ 0.05 
 

จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการของเทศบาลตําบลแมเมาะ จากตารางที่ 1 พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในทุกประเด็นมี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง ในทิศทางเดียวกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยเรียงลําดับจาก
คาสูงสุดไปยังคาต่ําสุด ดังนี้ การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล (0.820) รองลงมา คือ การเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็น (0.817) การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ (0.781) การเปดโอกาส
ใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน (0.756) และการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม (0.718) ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความคิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม 
ประโยชนและความคุมคาที่ประชาชนไดรบั 

Chi-Square P-Value Gamma 
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 62.586 0.00* 0.823 
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล 46.788 0.00* 0.707 
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 40.809 0.00* 0.644 
4. การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ 57.739 0.00* 0.722 
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิงาน 91.970 0.00* 0.824 

P*-Value ‹ 0.05 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ

และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากตารางท่ี 2 พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนมี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับคอนขางสูงถึงระดับสูง ในทิศทางเดียวกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย
เรียงลําดับจากคาสูงสุดไปยังคาต่ําสุด ดังนี้ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน (0.824) รองลงมา 
คือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม (0.823) การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ (0.722) 
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล (0.707) และการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น (0.644) 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

ความคิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม 
ประโยชนและความคุมคาที่ประชาชนไดรบั 

Chi-Square P-Value Gamma 
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 47.10 0.00* 0.707 
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล 64.32 0.00* 0.774 
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 44.14 0.00* 0.685 
4. การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ 43.19 0.00* 0.611 
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิงาน 63.72 0.00* 0.747 

P*-Value ‹ 0.05 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว ดังตารางท่ี 3 พบวาการมีสวนรวมของประชาชนมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับคอนขางสูงถึง
ระดับสูง ในทิศทางเดียวกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยเรียงลําดับจากคาสูงสุดไปยังคาต่ําสุด ดังนี้ 
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล (0.774) รองลงมา คือ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินงาน (0.747) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม (0.707) การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 
(0.685) และการรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ (0.611) ตามลําดับ 
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 

ความคิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม 
ประโยชนและความคุมคาที่ประชาชนไดรบั 

Chi-Square P-Value Gamma 
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 76.11 0.00* 0.783 
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล 62.56 0.00* 0.729 
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 56.59 0.00* 0.733 
4. การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ 58.29 0.00* 0.745 
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิงาน 95.05 0.00* 0.841 

P*-Value ‹ 0.05 

  จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย ดังตารางท่ี 4 พบวาการมีสวนรวมของประชาชนในทุกประเด็นมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง          
ในทิศทางเดียวกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยเรียงลําดับจากคาสูงสุดไปยังคาต่ําสุด ดังนี้ การเปด
โอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน (0.841) รองลงมา คือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม (0.783) 
การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ (0.745) การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 
(0.733) และการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล (0.729) ตามลําดับ 
ตารางท่ี 5 แสดงความสัมพันธในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น 

ความคิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม 
ประโยชนและความคุมคาที่ประชาชนไดรบั 

Chi-Square P-Value Gamma 
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 74.53 0.00* 0.742 
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล 56.60 0.00* 0.642 
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 74.44 0.00* 0.641 
4. การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ 71.44 0.00* 0.681 
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิงาน 79.32 0.00* 0.740 

P*-Value ‹ 0.05 
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 จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ดังตารางท่ี 5 พบวาการมีสวนรวมของประชาชนมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับคอนขางสูงถึง
ระดับสูง ในทิศทางเดียวกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยเรียงลําดับจากคาสูงสุดไปยังคาต่ําสุด ดังนี้ 
การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม (0.742) รองลงมา คือ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน 
(0.740) การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ (0.681) การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล 
(0.642) และการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น (0.641) ตามลําดับ 
ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 

ความคิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม 
ประโยชนและความคุมคาที่ประชาชนไดรบั 

Chi-Square P-Value Gamma 
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 84.56 0.00* 0.798 
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล 79.69 0.00* 0.756 
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 81.99 0.00* 0.739 
4. การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ 83.70 0.00* 0.742 
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิงาน 82.59 0.00* 0.847 

P*-Value ‹ 0.05 

  จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร ดังตารางท่ี 6 พบวาการมีสวนรวมของประชาชนในทุกประเด็น มีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับสูง ในทิศทางเดียวกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยเรียงลําดับจากคาสูงสุดไปยังคาต่ําสุด ดังนี้ 
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน (0.847) รองลงมา คือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 
(0.798) การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล (0.756) การรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ 
(0.742) และการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น (0.739) ตามลําดับ 
 

อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาทองถิ่นตามยุทธศาสตร

ในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง พบวาการมีสวนรวมของประชาชน มีความสัมพันธเชิง
บวกกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรทุกยุทธศาสตรอยูในระดับคอนขางสูงถึงระดับสูงซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
การวิจัย และสอดคลองกับงานวิจัยของรัฐ กันภัย (2558) ที่ไดศึกษาการรับรูขาวสารและการมีสวนรวมของ
ประชาชนที่สงผลตอการพัฒนาทองถิ่นในเขตองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด ภาคตะวันตกตอนลาง               
ซึ่งผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารและการมีสวนรวมของประชาชนที่สงผลกับการพัฒนา
ทองถิ่นในเขตองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดภาคตะวันตกตอนลาง มีความสัมพันธทางบวกทุกตัว โดยตัวแปรที่มี
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธกับการพัฒนาทองถิ่นในองคการบริหารสวนตําบลมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนา  

 2. จากการศึกษาพบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะมีความสนใจและกระตือรือรน ท่ีจะเขามามี
สวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของเทศบาลท้ังในดานการรวมแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและการรับ
ผลประโยชน สอดคลองกับถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2551) ท่ีไดใหความหมายวาการมีสวนรวมของประชาชนเปน
กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะและเขารวมในกิจกรรมตางๆ ที่มีผลตอชีวิต
ความเปนอยูของประชาชน สอดคลองกับคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ (2545) ที่ไดกลาววา การมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนการกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทาง การเมืองและการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่อง
ตางๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของ
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ประชาชน โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนําปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอดจนการ
ควบคุมโดยตรงจากประชาชน ผลการศึกษาท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับ
ประโยชนและความคุมคาที่ประชาชนไดรับสอดคลองกับ สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549) ที่กลาววาวัตถุประสงคหลัก
ของการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในดานการใหและรับรูขอมูลขาวสาร 
การใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การรวมตัดสินใจ ทั้งในข้ันตอนการริเร่ิมนโยบาย การจัดทําแผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมท่ีอาจจะมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การ
จัดการดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เปนไปเพื่อใหประชาชนท่ีเปนบุคคลหรือคณะบุคคลที่เขามามีสวน
รวมในข้ันตอนตางๆ ตั้งแตรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมรับผลประโยชน และรวมประเมินผล เกิดการ
ยอมรับและกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดกันทุกฝาย 

 3. จากผลการศึกษายังพบวาการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานมีความสัมพันธกับการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรอยูในระดับสูงทุกยุทธศาสตรและมีคาสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นอื่นถึง 3 
ยุทธศาสตร โดยการตรวจสอบของประชาชนสงผลตอประโยชนและความคุมคาที่ประชาชนไดรับ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของการตรวจสอบการดําเนินงานภาครัฐจากประชาชน สอดคลองกับงานวิจัยของมานิต วัฒนเสน 
(2559) เร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ท่ีวาการตรวจสอบมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการคือ 1) ลดการสูญเสียเงินงบประมาณจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการบริหารจัดการ และ 2) ผลประโยชนที่มากข้ึนที่จะเกิดข้ึนแกประชาชนอันเนื่องมาจากการ
บริหารจัดการที่โปรงใส งานวิจัยนี้พบวาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมองวา การใหโอกาสภาคประชาชนมี
สวนรวมในการตรวจสอบกอใหเกิดการบริหารที่โปรงใส มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอประชาชนและทองถิ่น
อยางแทจริง อยางไรก็ตาม ในงานวิจัยนี้ยังพบวาในเชิงพฤติกรรมประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนอยมากหรือคอนขางนอย ซ่ึงผูวิจัยไดชี้วา คงตองใชระยะเวลาอีกชวงหนึ่งซึ่งอาจ
เปน 3-5 ป เพ่ือใหประชาชนเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning by Doing) เชื่อวาผลไดผลเสียจากการบริหารของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงมีผลโดยตรงตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนและชุมชน/ทองถิ่น ตลอดจนการ
เรียนรูดานขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ดีขึ้นและมากข้ึน จะสงผลใหการตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะ
ขององคกรปกครอง สวนทองถิ่นโดยภาคประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  การมีสวนรวม (Participation) มีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนา โดยเฉพาะในการพัฒนาระดับทองถิ่น 
เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือไดวา เปนองคกรปกครองท่ีประชาชนสามารถเขามา มีสวนรวมไดมากที่สุด 
และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดมากที่สุด การเขามา มีสวนรวมของประชาชน ไมวา
จะเปนการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะ การเสนอความตองการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
การมีสวนรวมในการปฏิบัติ และการมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผลใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นบรรลุเปาหมายลวนแลวแตมีความสําคัญทั้งสิ้น นอกจากนี้ การมีสวนรวมยังเปนหลักการสากลของธรรมาภิบาล 
ที่กําหนดโดยองคการสหประชาชาติ โดยเปนหลักประกันวาการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของภาครัฐอยางจริงจัง จะสามารถปองกันและแกปญหาการทุจริตและคอรัปชั่นอันจะเปนสวนสําคัญที่
ชวยใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนได ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดอันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนตอไป 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  ควรวิจัยปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อทราบถึงปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน อันจะเปนขอมูลใหผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมมากข้ึน 
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วัฒนธรรมองคการที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาลใน จังหวัดชัยนาท 
 
Organization Culture Affecting for Efficiencies Management of the Local Government :
Organization in Chai-Nat Province.
 
ผูวิจัย            วิเชียร  พรามนุช 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคการท่ีมีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาลในจังหวัดชัยนาท          
ซึ่งวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคการของเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท 2) เพื่อศึกษาวัฒนธรรม
องคการที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาลในจังหวัดชัยนาท ไดแก วัฒนธรรมองคการ 8 ดาน คือ 
ดานวัฒนธรรมตามพื้นฐานคานิยมดานวัฒนธรรมตามพื้นฐานของการควบคุมดานวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค ดานวัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรู ดานวัฒนธรรมองคการอัจฉริยะ 
ดานวัฒนธรรมองคการการเปลี่ยนแปลง ดานวัฒนธรรมองคการแหงการต่ืนรู โดยวัฒนธรรมองคการท่ีมีผลตอ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงผสมผสาน ประชากรและกลุมตัวอยาง มี 4 กลุม คือ 1) ปลัดเทศบาล          
2) หัวหนาสวนการคลัง 3) หัวหนาสวนสวนการโยธา 4) ตัวแทนประชาชน ซึ่งเปนตัวแทนเทศบาลที่มีความรู 
ประสบการณ ความสามารถในการบริหารจัดการที่ประสบความสําเร็จมาแลว จํานวน 416 คน เคร่ืองมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และเปนแบบสัมภาษณเจาะลึกขอมูลสําคัญ 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน            
2. สถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ และการ
วิเคราะหความถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่เขาสมการ  
 ผลการวิจัย พบวา วัฒนธรรมองคการที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลในเขตจังหวัดชยันาท 
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
 1) ดานวัฒนธรรมตามพ้ืนฐานคานิยมในการบริหารจัดการเทศบาล ในดานสาธารณูปโภคชุมชน มีอยูใน
ระดับมาก  
 2) ดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรคในการบริหารจัดการเทศบาล ในดานปองกันสาธารณภัยอยูในอยูใน
ระดับมาก  
 3) ดานวัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรูในการบริหารจัดการเทศบาล ในดานการบริการสาธารณสุข
ชุมชนอยูในระดับมาก  
 4) ดานวัฒนธรรมองคการการเปล่ียนแปลงในการบริหารจัดการเทศบาล ในดานเศรษฐกิจและสังคมอยูใน
ระดับปานกลาง  
 5) ดานวัฒนธรรมองคการอัจฉริยะในการบริหารจัดการเทศบาลในดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยูใน
ระดับปานกลาง  
 6) ดานวัฒนธรรมองคการแหงการตื่นรูในการบริหารจัดการเทศบาลในดานความพึงพอใจของประชาชนมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
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 ผูวิจัยไดคนพบวา ดานวัฒนธรรมตามพื้นฐานคานิยม ดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค ดานวัฒนธรรม
องคการการเปล่ียนแปลง ดานวัฒนธรรมองคการอัจฉริยะ และดานวัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรู เปนรูปแบบ
วัฒนธรรมองคการมีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลในจังหวัดชัยนาท คิดเปนรอยละ 60.40 มีความ
คาดเคล่ือนในการทํานายเทากับ .281 ซึ่งแสดงวาเมื่อรูปแบบดานวัฒนธรรมตามพื้นฐานคานิยม ดานวัฒนธรรม
ลักษณะสรางสรรค ดานวัฒนธรรมองคการการเปลี่ยนแปลง ดานวัฒนธรรมองคการอัจฉริยะ และดานวัฒนธรรม
องคการแหงการเรียนรูสูงขึ้นยอมมีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท 
 
คําสําคัญ : วัฒนธรรมองคการ, เทศบาล, ประสิทธิผล 
 
Abstract 
 This research aims to 1) to study the culture of the District Administrative Office in 
the local government of Chai-Nat. 2) to study factors that influence the effectiveness of 
organizational culture Management District Administrative Office in the local government 
of Chai-Nat. The population and sample the fourth sample group was first deputy head of 
the Finance Sub district 2 3 4 representing the head of the civil population. Which 
represents Sub district with knowledge. Experience in managing successful, when the total 
number of 416 was used to collect data: 1. Descriptive statistics are percentage Mean and 
Standard Deviation 2. Statistical Inference, ANOVA Analysis of multiple regression and 
analysis of multiple regression based on the priorities of variables into the equation depth 
interview. Mixed method research to test the key variables believes independent variables 
include eight areas: organizational culture, values-based culture. Based on cultural control. 
Culture, lifestyle and behavior. Cultural constructive manner Culture of learning. Intelligent 
culture changes Culture of enlightenment by cultural factors that influence the effectiveness 
of management administrative organization in the province of Chai-Nat. The study showed 
that Cultural factors that influence the effectiveness of types of organizational culture 
Management District Administrative Office in the local government of Chai-Nat.
The research results were as follows: 
 1) Cultural factors as fundamental values in the management of local government 
Administration Organization found that the overall effectiveness of management Sub 
district community infrastructure with the average level.  
 2) Cultural factors constructive management of local government Administration 
Organization. The overall effectiveness of the management of the local government 
Administrative aspects of disaster prevention in the high level. 
 3) Factors culture of learning in the management of local government 
Administration Organization. The overall effectiveness of management local government 
Administration Organization of public health services at a high level.  
 4) Factors culture change in the management of local government Administration 
Organization. The overall effectiveness of the management of the local government 
Administrative economic and social moderate.  
 5) Cultural factors Intelligent Enterprise Management District Administrative Office 
in the overall effectiveness of management local government Administration Organization. 
Resources and Environment is moderate.  
 6) Factors culture of enlightenment in the management of local government 
Administration Organization. The overall effectiveness of management local government 
Administration Organization of public satisfaction with the average level. 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



A study has found. Cultural factors as fundamental values. Cultural constructive 
manner Culture change Intelligent culture and a culture of learning as a factor affecting the 
effectiveness of the management of the District Administrative Office in Chai-Nat 
representing 60.40 are expected to move in predicting equal. 281, which shows that when 
factors cultural factors as fundamental. Values Cultural constructive manner Culture change 
Intelligent culture and a culture of learning. Rise would affect the effective management of 
administrative organization in the local government of Chai-Nat.

Keywords : Organization Culture, Local Government, Efficiencies

บทนํา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ไดกําหนด เรื่องการกระจายอํานาจไว หมวดที่ 5 วาดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ แผนการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่นเปนแผนที่กําหนดกรอบ
แนวคิด เปาหมายและแนวทางการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม และมีสวนรวมในการจัดทํายุทธศาสตรทองถิ่นสอด
รับกับการกําหนดนโยบายจริยธรรม และการปองกันการทุจริตโดยรัฐบาลไดมอบใหรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ประสานการดําเนินงานรวมกับหนวยงานในทุกภาคสวนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงนําไปสูการ
กําหนดนโยบายการบริหารประเทศ เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมองคการใน
ภาครัฐ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ 12 พ.ศ.2546) กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ และอํานาจหนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติ
นอกจากนั้น ยังมีอํานาจทําการนอกเขตเทศบาลและการทําการรวมกับบุคคลอื่นดวยท้ังยังไดกําหนดอํานาจหนาที่
ของเทศบาลในฐานะระดับตางๆ ทั้งเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครไวแตกตางกัน มีรายละเอียดดังนี้ 
(กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2546, หนา 8-21) 

1. หนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ซึ่งมาตรา 50, 53, 56 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2517 และ
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 ไดแบงหนาที่ตามฐานะของเทศบาลไว สรุปไดดังนี้ 

ตารางที่ 1.1 หนาที่ตามฐานะของเทศบาล 
เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

1. รักษาความสงบเรียบรอย
ของประชาชน 

1. หนาที่เชนเดียวกับเทศบาล
ตําบลตามขอ 1-9 และมีหนาที ่
เพิ่มอีกดังนี้ 

1. มีหนาที่เชนเดียวกับเทศบาล
เมืองตามขอ 1-8 และมีหนาที่เพ่ิมอีก
ดังนี ้

2. ใหมีและบํารุงทางบกและ
ทางน้าํ 

1.1 ใหมีน้ําสะอาดหรือการ 
ประปา 

1.1 ใหมีและบํารุงการ 
สงเคราะหมารดาและเด็ก 

3. รักษาความสะอาดของถนน
  หรือทางเดินและที่สาธารณะ  
รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล 

1.2 ใหมีโรงฆาสัตว 
1.3 ใหมีและบํารุงสถานที ่
ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 
1.4 ใหมีและบํารุงทางระบายน้าํ 
1.5 ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 
1.6 ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสง

1.2 กิจการอ่ืนซ่ึงจําเปนเพื่อการ
สาธารณสุข 
1.3 การควบคุมสุขลักษณะ 
และอนามัยในรานจาํหนาย 
อาหารโรงมหรสพและ 
สถานบริการอ่ืน 

4. ปองกันและระงบัโรค ติดตอ
5. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
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เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
6. ใหประชาชนไดรับการศึกษา 
อบรม 

สวางโดยวิธีอื่น 
1.7 ใหมีการดําเนินกิจการ 
โรงรับจํานําหรือสถานสินเช่ือทองถ่ิน 

1.4 จัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย และ
การปรับปรุง แหลงเสื่อมโทรม 
1.5 จัดใหมีและควบคุมตลาด       
ทาเทียบเรือทาขามและท่ีจอดรถ 
1.6 การวางผงัเมืองและการควบคุม
การกอสราง 
1.7 การสงเสริมกิจการ  
การทองเที่ยว 

7. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
8. บํารุงศลิปะจารีตประเพณ ี
ภูมิปญญาทองถิ่นและ 
วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

 9. หนาท่ีอื่นตามที่กฎหมาย 
บัญญัติใหเปนหนาที่ของ 
เทศบาล 
 2. หนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติซึ่งมาตรา 51, 54, 57 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2511 ไดแบงหนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติ ตามฐานะของเทศบาลไวสรุปไดดังนี้ 
ตารางที่ 1.2 6) พ.ศ. 2511 ไดแบงหนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติตามฐานะของเทศบาล 
เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
1. ใหมีน้ําสะอาดหรือการ 
ประปา 

1. ใหมีตลาดทาเทียบเรือ 
และทาขาม 

1. อาจจัดทํากิจการเชนเดียว 
กับเทศบาลเมืองตามขอ 1-12 

2. ใหมีโรงฆาสัตว 2. ใหมีสุสาน และฌาปนสถาน   
3. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 3. บํารุงและสงเสริมการ 

ทํามาหากินของประชาชน 
  

4. ใหมีสุสาน และฌาปนสถาน 4. ใหมีและบํารุงการสงเคราะห
มารดาและเด็ก 

  

5. บํารุงและสงเสริมการ 
ทํามาหากินของประชาชน 

5. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล   

6. ใหมีและบํารุงสถานที่ 
ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 

6. ใหมีการสาธารณูปการ   

7. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสง
สวางโดยวิธีอื่น 

7. จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อ 
การสาธารณสุข 

  

8. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 8. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียน 
อาชีวศึกษา 

  

9. เทศพาณิชย 9. ใหมีและบํารุงสถานที่ 
สําหรับการกีฬาและ 
พลศึกษา 

  

  10. ใหมีและบํารุงสวน 
สาธารณะสวนสัตวและ 
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

  

  11. ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 
และรักษาความสะอาดเรียบรอย
ของทองถ่ิน 
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 3. หนาที่ที่จัดทํานอกเขตเทศบาล กิจการในหนาที่ของเทศบาล ตามที่กลาวมาแลว ตามหลักการเทศบาล 
จะตองจัดทําในเขตเทศบาลของตนถาจะทําออกไปนอกเขตจะตองเปนไปตามมาตรา 57 ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2511 กําหนดไว คือ 
      3.1 การนั้นจําเปนตองทํา และเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีดําเนินตามอํานาจหนาที่อยู
ภายในเขตของตน 
      3.2 ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตําบล
แหงทองถ่ินที่เก่ียวของและ 
      3.3 ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 4. หนาที่ทําการรวมกับบุคคลอื่นโดยมาตรา 57 ตรี แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2511 ไดมีบทบัญญัติใหอํานาจแกเทศบาลตาง ๆ ที่อาจ
กระทําการรวมกับบุคคลอื่น โดยการกอตั้งบริษัท จํากัด เมื่อเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 
      4.1 บริษัทจํากัดนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค 
      4.2 เทศบาลตองถือหุนเปนมูลคาเกินกวารอยละ 50 ของทุนที่บริษัทนั้น จดทะเบียนไวในกรณีที่
มีหลายเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัดหรือองคการบริหารสวนตําบลถือหุนอยูในบริษัทเดียวกันใหนับหุนที่ถือ
นั้นรวมกันและ 
      4.3 เม่ือไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 นอกจากนี้กฎหมายยังไดบัญญัติไวดวยวา ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงจํานวนหุนเทศบาลถืออยูในบริษัท
จํากัด ตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง มหาดไทยดวย 
 เทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท มีทั้งหมด 39 แหง ซึ่งมีสภาพหลากหลายของรูปแบบวิธีการจัดการทางดาน
สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชนในการเขามามีสวนรวมกันดําเนินงานตามภารกิจ กําหนดนโยบายการ
พัฒนา 5 ดาน คือ1. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 2. ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
การกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 4. ดานการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 5. ดานการพัฒนาการเมืองการบริหารการศึกษา ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ
ที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท วัฒนธรรมองคการของผูบริหารในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จึงสอดคลองกับนโยบายดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรและผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีความรูความเขาใจเกิดความตระหนักและปรับปรุงระบบงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 
เกิดการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง โดยกําหนดใหสรางวัฒนธรรมองคการ 8 ดาน ใหเกิดขึ้นในทุกภาคสวนของสังคม 
ซึ่งขอมูลจากการศึกษาจะชวยสรางกติกาที่ดีมากําหนดเปนแนวนโยบายในการปฏิบัติ ไดแก 1) ดานวัฒนธรรมตาม
พื้นฐานคานิยม 2) ดานวัฒนธรรมตามพื้นฐานของการควบคุม 3) ดานวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตและพฤติกรรม 4) ดาน
วัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค 5) ดานวัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรู 6) ดานวัฒนธรรมองคการอัจฉริยะ 7) ดาน
วัฒนธรรมองคการการเปลี่ยนแปลง 8) ดานวัฒนธรรมองคการแหงการตื่นรูและเนนหนักเรื่องของความซื่อสัตยและ
โปรงใสในการบริหารองคการ เนนการมีสวนรวมของประชาชน และนําวัฒนธรรมองคการมาใชเปนการวางกรอบใน
การบริหารจัดการองคการ  
 จากสภาพดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมองคการที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารงาน
ของเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท ท้ังหมด จํานวน 39 แหงเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการ
เทศบาลใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป 
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา วัฒนธรรมองคการ 8 ดาน ไดแก 1) วัฒนธรรมตามพ้ืนฐานคานิยม 2) วัฒนธรรมตามพื้นฐานของการควบคุม 
(สมยศ นาวีการ, 2543) 3)วัฒนธรรมตามวิถีชีวิตและพฤติกรรม4) วัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค 5) วัฒนธรรม
องคการแหงการเรียนรู (พสุ เดชะรินทร, 2549) 6) วัฒนธรรมองคการอัจฉริยะ (วิจารณ พานิช, 2550) 
7) วัฒนธรรมองคการการเปล่ียนแปลง 8) วัฒนธรรมองคการแหงการตื่นรู (เกศรา รักชาติ 2549) และการบริหาร
จัดการของเทศบาล 7 ดาน ไดแก 1) ดานสาธารณูปโภคชุมชน 2) ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย               
3) ดานการบริการสาธารณสุขชุมชน 4) ดานการประกอบอาชีพ 5) ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 6) ดานเศรษฐกิจ 7) ดานความพึงพอใจของประชาชน (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2554 : 1-45) 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคการของเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท
2. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคการที่มีผลตอตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรที่ทําการศึกษาจะศึกษาจากประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลจังหวัดชัยนาท ผูมีหนาที่

รับผิดชอบหรือเกี่ยวของโดยตรงกับเทศบาล 
2. กลุมตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความประสงคจะศึกษาขอมูลของเทศบาลทุกแหงที่ตั้งอยูในเขตจังหวัด

ชัยนาท จึงไดกําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling ) โดยพิจารณากําหนดเทศบาล จํานวน 39 
แหง ๆ ละ 3 สวนงาน และตัวแทนประชาชน 1 กลุม เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดกลุมตัวอยาง 4 กลุม 
คือ กลุมที่ 1 ปลัดเทศบาล จํานวน 104 คน กลุมที่ 2 สวนการคลัง จํานวน 104 คน กลุมที่ 3 สวนการโยธา จํานวน 
104 คนและกลุมที่ 4 ตัวแทนประชาชน จํานวน 104 คน รวมจํานวน 416 คน (โดยเลือกแบบเจาะจง) 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ แบบสอบถามมี 3 ตอน ตอนท่ี 1 เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ (Checklist) มี 6 ขอ ตอนท่ี 2 
ขอมูลที่เก่ียวกับ วัฒนธรรมองคการ อัตราสวน โดยการใหคะแนน 0-5 คะแนน จํานวน 48 ขอ และตอนที่ 3 ขอมูล
ที่เก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาล 7 ดาน เปนแบบอัตราสวน โดยการใหคะแนน 0-5 คะแนน 
จํานวน 42 ขอ 

การบริหารจัดการของเทศบาล 7 ดาน 

1. ดานสาธารณูปโภคชุมชน
2. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ดานการบริการสาธารณสุขชมุชน
4. ดานการประกอบอาชีพ
5. ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
6. ดานเศรษฐกิจ
7. ดานความพึงพอใจของประชาชน

วัฒนธรรมองคการ 8 ดาน  
1. วัฒนธรรมตามพื้นฐานคานยิม
2. วัฒนธรรมตามพื้นฐานของการควบคุม
3. วัฒนธรรมตามวิถีชีวิตและพฤติกรรม
4. วัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค
5. วัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรู
6. วัฒนธรรมองคการอัจฉริยะ
7. วัฒนธรรมองคการการเปล่ียนแปลง
8. วัฒนธรรมองคการแหงการตื่นรู
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 4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณนํามาจัดหมวดหมู เพื่อ
การศึกษาแบบแผน โครงสราง และสาระของเนื้อหาคําตอบจากน้ันนํามาใชเปนสวนเสริมขอมูลเชิงปริมาณ สําหรับ
การวิจัยเชิงปริมาณใหการวิเคราะห ดังนี้  

4.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา ถึงรายละเอียดของปจจัยตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหสภาพท่ัวไป
ของขอมูลและคุณสมบัติทั่วไปของกลุมตัวอยางใชสถิติอัตราสวนรอยคาเฉลี่ยคาสูงสุด และคาตํ่าสุด  

4.2 การวิเคราะหเชิงอนุมาน ไดเลือกเชิงอนุมาน ไดเลือกใชการวิเคราะห ความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตาง ๆ  

 4.3 การวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือศึกษาความสัมพันธของ
วัฒนธรรมองคการในแตละดานที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาลในจังหวัดชัยนาท 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย  
 1. จากการศึกษาวัฒนธรรมองคการที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาลในจังหวัดชัยนาท 
ภาพรวมโดยวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณมีความสําคัญ สรุปไดวา ความคิดเห็นของ ปลัดเทศบาล สวนการคลัง 
สวนการโยธา และตัวแทนประชาชนซ่ึงทําการวิจัยไดดังนี้ 
    1.1. วัฒนธรรมองคการมีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา ดาน
สาธารณูปโภคชุมชน ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งพบวา มีการจัดใหมีบริการเก็บขยะมูลฝอยและจัดหาถังขยะให
เพียงพอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ จัดทําและบํารุงรักษาทางระบายน้ําในหมูบานและเขตชุมชน และทรัพยากร
ที่มีอยูภายในองคกรไดรับการจัดสรรใหกับกระบวนการดําเนินงานท้ังหมด ตามลําดับ 
    1.2 วัฒนธรรมองคการมีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา ดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งพบวา มีการจัดระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน 
ไฟไหม น้ําทวม ภัยแลง มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ จัดใหมีการดูแลและปองกันโจรผูรายและยาเสพติดในเขต
พื้นที่ และจัดเจาหนาที่คอยดูแลรักษาทรัพยสินสาธารณะ เชน ไฟฟาสองทาง โทรศัพท ตามลําดับ 
    1.3 วัฒนธรรมองคการมีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา ดานการบริการ
สาธารณสุขชุมชน ภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงพบวา เทศบาลใหบริการปองกันโรคและระงับโรคติดตอ เชน
ไขเลือดออก โรคเอดส มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ จัดใหมีการแนะนําการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยปองกันโรคภัย
ใหแกผูสูงอายุ และใหการบริการดูแลเก่ียวกับการควบคุม สตัวเลี้ยวและโรงฆาสัตวในชุมชน ตามลําดับ 
    1.4 วัฒนธรรมองคการมีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา ดานการ
ประกอบอาชีพ ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งพบวา มีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนดาน
อาชีพตาง ๆ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ องคการบริหารสวนตําบลจัดบริการฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน และ
มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือองคการบริหารสวนตําบลจัดหาทุนเพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพและการลงทุนของประชาชน  
    1.5 วัฒนธรรมองคการมีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา ดานการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งพบวา มีการจัดใหมีการดูแลรักษาที่
สาธารณะ เชน เก็บขยะในชุมชน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ จิตสํานักดานสิ่งแวดลอมโดยรณรงคใหคนในพ้ืนที่
รวมกันดูแลแหลงน้ํา และชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมและมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยวใน
ทองถิ่นดึงดูดคนมาทองเที่ยว ตามลําดับ 
    1.6 วัฒนธรรมองคการมีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา ดานเศรษฐกิจ 
ภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงพบวา มีการนําแผนท่ียุทธศาสตรมาใชในการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ
หนวยงานใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีระบบจัดการท่ีดี ทําใหการปฏิบัติงานเกิดความ
รวดเร็ว/คลองตัว และวิสัยทัศนของเทศบาลชัดเจน ตามลําดับ 
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    1.7 วัฒนธรรมองคการมีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา ดานความพึง
พอใจของประชาชน อยูในระดับปานกลาง ซึ่งพบวา สามารถใชความคิดสรางสรรคเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับงานท่ีไดรับ
มอบหมาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ หนวยงานสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานไดมีการเปล่ียนสายงาน และพอใจกับ
การไดเลื่อนขั้นเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน และ  
    สวนปจจัยที่ไมสอดคลองไดแก วัฒนธรรมพื้นฐานของการควบคุม เห็นวาเทศบาลไมกระจาย
อํานาจไปสูบุคคลเทาไร ขาดการยึดหลักการบริหารโดยความเปนกลางทางการเมือง สวนวัฒนธรรมวิถีชีวิตและ
พฤติกรรม การเปล่ียนแปลงท่ีจะบริการประชาชนและวัฒนธรรมองคกรแหงการตื่นรู บุคลากรยังขาดการรูสิ่งใหม
ทันสมัยทันเหตุการณเปลี่ยนแปลงไปของโลก 
    1.8 ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณตามลําดับความสําคัญของวัฒนธรรมองคการที่มีผล
ตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท ภาพรวม สมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถเขียนสมการการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน  
 

สรุปสัมภาษณเจาะลึก 
 1. ดานวัฒนธรรมตามพื้นฐานคานิยมในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา มีการทํางานเปนทีมโดยมี
เปาหมายรวมกันที่ชัดเจน ประชุมวางแผน มอบหมายงาน ติดตามการดําเนินงานทีมงานสูเปาหมาย  มีการทํางาน
เปนคณะ งานภายในองคการประสบความสําเร็จ มุงจุดหมายแหลงที่มามุงกลยุทธ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค กิจกรรมโครงการเปนทีมคําสั่ง กําหนดหนาที่ มุงผลสัมฤทธ์ิคานิยมที่มั่นคง การยอมรับวิธีปฏิบัติหนาที่
การบริการท่ีแตกตางกัน มีเปาหมายของความสําเร็จเดียวกัน วิธีปฏิบัติทางหลากหลาย แนวทางกระทําที่ชัดเจน    
มุงผลสัมฤทธิ์เดียวกัน ภาระงานของผูบริหาร ผูอํานวยการ เจาหนาที่  
 2. ดานวัฒนธรรมตามพื้นฐานการควบคุมในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา มีการกระจายอํานาจ
การบริหารงานไปสูบุคลากรขององคการ ในตําแหนงงานตาง ๆ หนวยงานมีการมอบหมายงานตามกรอบหนาที่ 
ตามตําแหนงภาระงาน การควบคุมอํานาจการบริหารงานไปสูบุคลากรขององคการในตําแหนงงานตางๆ มีการ
ตรวจสอบประจําป ตรวจสอบขององคการภายนอก ขอดีของกิจกรรมและจุดที่ตองพัฒนาในการวางแผนการการจัด
โครงการ กิจกรรม  
 3. ดานวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตและพฤติกรรมในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา ผูใหขอมูลมีจิตสํานึก
ในการทํางานเปนทีมงาน โดยมีเปาหมายรวมกันที่ชัดเจน การจัดกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมทํางาน
รวมกันเปนทีม แบงงาน แบงหนาที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะดานการประชาสัมพันธความรวมมือในและนอกองคการ  
 4. ดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรคในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา มีบรรยากาศของการสื่อสาร
อยางเปดเผยท่ีไววางใจและเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงมีบรรยากาศท่ี
เอื้อตอการปฏิบัติงาน การติดตอประสานงาน จุดบริการประชาชน มีระบบอาวุโส เคารพกราบไหว ยกยองนับถือ   
มีการเรียนรูและพัฒนาทักษะที่จําเปนตองใชอยางตอเนื่องฝายบริหาร บุคลากร เจาหนาท่ีไดพัฒนาความรูสูงข้ึน  
 5. ดานวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา บุคลากรมีความชัดเจนใน
วิสัยทัศนขององคการ กําหนดวิสัยทัศนทุกแหง ปริมาณของขอมูลขาวสารท่ีไดรับเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร            
มีขอมูล สารสนเทศ การอํานวยความสะดวกในดานขอมูล ดานการอบรมศึกษา ดูงาน บุคลากรท่ีไดรับการอบรม
เพิ่มเติมไดนําความรูมาใชในการพัฒนาคุณภาพงานท่ีรับผิดชอบ มีบุคลลากรตามกรอบอัตรากําลังปฏิบัติหนาที่
สนับสนุนสงเสริมองคการดานตาง ๆ บุคลากรใหความสําคัญตอเร่ืองการพัฒนาจิตใจและคุณธรรม บุคลากรเขารับ
การอบการคุณธรรมจริยธรรม  

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



 6. ดานวัฒนธรรมองคการอัจฉริยะในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา มีการนําแผนที่ยุทธศาสตรมา
ใชในการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการหนวยงานใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ไดกําหนดแผนปฏิบัติการ ประชุม
วางแผน เสนอโครงการกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผานการเห็นชอบตามกระบวนการ เสนอแผนสูสภาฯ 
ตามระยะเวลา สภาอนุมัติ ดําเนินการตามโครงการ กิจกรรม  
 7. ดานวัฒนธรรมองคกรการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา หนวยงานสนับสนุนให
ผูปฏิบัติงานไดศึกษาตอ องคการปกครองสวนทองถ่ิน ไดตั้งแผนพัฒนาบุคลากรใหไดรับการศึกษาตอในสาขาท่ี
ตองการ สาขาท่ีขาดแคลนและจําเปน เชน รัฐศาสตร นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร ชาง การเงินการคลังและ
บริหารการศึกษา  
 8. ดานวัฒนธรรมองคกรแหงการตื่นรูในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา บุคลการควรเรียนรูสิ่งใหม
เพื่อความทันสมัยและการทันเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก ดานขอมูลเทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร ขอมูลสถิติใน
การจัดการการงานท่ีไดรับมอบหมาย บุคลากรควรเรียนรูสิ่งใหมเพื่อพัฒนาความรูของตนเองอยางตอเนื่อง  
 9. ดานสาธารณูปโภคชุมชนในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา ทรัพยากรที่มีอยูภายในองคการไดรับ
การจัดสรรใหกับกระบวนการดําเนินงานท้ังหมด คน เงิน วัสดุอุปกรณงบประมาณ ไดมีการวางแผนในการบริหาร
จัดการตามกระบวนการและระเบียบกฎหมาย จัดทําและบํารุงรักษาถนนในหมูบานและเขตชุมชนไดประชุม
วางแผนเสนอความตองการของชุมชน ไดเสนอจากชุมชน ประชาชนตามความตองการแลวรวมพิจารณาเสนอสภา
พิจารณา จัดสรรงบประมาณในการบํารุงรักษา จัดทําและบํารุงรักษาทางระบายน้ําในหมูบานและเขตชุมชน ได
วางแผนดําเนินการตามความตองการ จัดทําแผนระยะสั้นระยะยาว 
 10. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา มีการจัดระบบการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน ไฟไหม น้ําทวม ภัยแลง มีหนวยปองกันสาธารณภัย ของหนวยงาน มีบุคลากร
ประจําหนาที่ มีเวรยามรักษาความปลอดภัย มีหนวยแจงเตือนกรณีไฟไหม น้ําทวม ภัยแรง หรืออุบัติภัย อุบัติเหตุ
เหตุรายตางๆ จัดเจาหนาที่คอยดูแลรักษาทรัพยสินสาธารณะ เชน ไฟทาง โทรศัพท มีบุคลากรประจํา ทําหนาที่ใน
การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
 11. ดานการบริการสาธารณสุขชุมชนในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา มีการใหบริการปองกันโรค
และระงับโรคติดตอ เชนไขเลือดออก โรคเอดส เปนตน มีโครงการ กิจกรรมในการปองกันและมีเครือขาย
ประสานงาน เม่ือเกิดโรคไขเลือดออกมีการพนหมอกควันปองกันยุงลาย จัดใหมีการแนะนําการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยปองกันโรคภัยใหแกผูสูงอายุ และมอบเงินเบี้ยยังชีพอายุหกสิบปขึ้นไป มีสถานีอนามัย ใหบริการแก
ประชาชน โครงการรักษาฟรี จัดบริการสาธารณสุข และอนามัยเคล่ือนที่รักษาโรค การกําจัดน้ําเสีย มลพิษจากการ
เผาขยะ และน้ําเสียตางๆ มีรถบริการเก็บขยะมูลฝอยแกชุมชนหมูบานกําจัดขยะเก็บคาบริการ ชวยเหลือน้ําประปา
ที่ถูกสุขลักษณะจัดเก็บขยะและส่ิงปฏิกูลสม่ําเสมอ  
 12. ดานการประกอบอาชีพในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา มีการจัดใหมีการสงเสริมอาชีพ เชน 
การฝกอบรมสงเสริม พัฒนากลุมอาชีพ จัดใหการชวยเหลือสรางอาชีพ ประสานงานกับหนวยงานในระดับอํา เภอ 
ระดับจังหวัดอาชีพเย็บปกถักรอย อาหาร ขนมเสริมรายได สูการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดสงเสริม
กลุมอาชีพแมบาน เกษตรกรรมและกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมแมบาน เยาวชนไดรับการชวยเหลือในดานอาชีพ กลุม
เกษตรกรตัวอยาง กลุมอาชีสวนยางเปนตน 
 13 ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา มีการจัด
ใหมีการดูแลรักษาที่สาธารณะ เชน แหลงจัดกิจกรรม ประเพณี กีฬานันทนาการ ท่ีอานหนังสือพิมพ วัด มีการ
ตรวจสอบเก่ียวกับส่ิงแวดลอม คุณภาพอากาศ น้ําและเสียง 
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 14. ดานเศรษฐกิจในการบริหารจัดการเทศบาล พบวา มีการใหความรู ดานเศรษฐกิจพอเพียงการใชจาย
ประหยัดและการประหยัดออม สงเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนและทองถิ่นใหเกิดความเขมแข็ง รวมคิด รวม
ทํา รวมแกไขปญหาสรางอาชีพ เพิ่มรายไดแกกลุมพัฒนาอาชีพ สมาชิกกองทุนกูยืมทุนหมุนเวียนสรางรายได แกไข
ปญหาความยากจนโดยใชแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ”เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองสงเสริมแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกประชาชน มีเกษตรกรตนแบบเปนตัวอยางใหศึกษา มีศูนยการเรียนรู 
มีปราชญชาวบานในการแนะนํา ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดานเกษตรโดยสรางความหลากหลายในรูปแบบการ
บริหารจัดการและผลิตภัณฑ การประชาสัมพันธรณรงคในการเลิกใชสารเคมีกําจัดสัตรูพืช หันมาทําเกษตรอินทรีย
ในการประหยัดตนทุน สงเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพื่อลดรายจายเพิ่มรายได 
 15. ดานความพรอมของประชาชนในการบริหารจัดการของเทศบาล พบวา มีการสงเสริมความรวมมือกับ
ประชาชนในการจัดกิจกรรมบริการสาธารณะแกประชาชนในการดําเนินกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล ให
ความสําคัญกับประชาชนในการมีสวนรวมกับโครงการ กิจกรรม งบประมาณที่เหมาะสมตรงตามความตองการ 
บางครั้งงบจะซ้ําซอนถูกตรวจสอบจากอํานาจรัฐ ตองอาศัยกฎระเบียบ ความซื่อตรงไมทุจริต  
 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเร่ือง วัฒนธรรมองคการที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท 
คนพบวา รูปแบบวัฒนธรรมตามพื้นฐานคานิยม รูปแบบวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค รูปแบบวัฒนธรรมองคการ
การเปลี่ยนแปลง รูปแบบวัฒนธรรมองคการอัจฉริยะ และรูปแบบวัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรูเปนปจจัยสงผล
ตอประสิทธิผลการบริหารของเทศบาลในจังหวัดชัยนาท คิดเปนรอยละ 60.40 มีความคาดเคลื่อนในการทํานาย
เทากับ .281 ซ่ึงแสดงวาเมื่อปจจัยดานวัฒนธรรมตามพื้นฐานคานิยม ดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค ดาน
วัฒนธรรมองคการการเปลี่ยนแปลง ดานวัฒนธรรมองคการอัจฉริยะ และดานวัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรู
สูงขึ้นยอมสงผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท กลาวคือ  
 1. วัฒนธรรมตามพ้ืนฐานคานิยมในการบริหารจัดการของเทศบาล เปนการสรางจิตสํานึกในการทํางาน
เปนทีม โดยมีเปาหมายรวมกันที่ชัดเจน ประชุมวางแผน มอบหมายงาน ติดตาม การดําเนินงานทีมงานสูเปาหมาย 
มีการทํางานเปนคณะงานภายในองคการจะประสบความสําเร็จได สอดคลองกับสมยศ นาวีการ, (2541) มุงกลยุทธ 
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กิจกรรมโครงการเปนทีม มีคําสั่ง กําหนดหนาที่ คานิยมท่ีมั่นคง การยอมรับ
วิธีปฏิบัติหนาท่ีหลากหลายแตมีเปาหมายของความสําเร็จเดียวกัน 
 2. วัฒนธรรมลักษณะสรางสรรคในการบริหารจัดการของเทศบาล กําหนดคําขวัญ เอกลักษณ มุงพัฒนา
ฟนฟูบูรณะใหเปนเอกลักษณขององคการวัฒนธรรม การทํากิจการบริการสาธารณะ วันสําคัญทางพุทธศาสนา 
สถาบันพระมหากษัตริย มีวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค สรางคานิยมในการทํางานท่ีมุงความสําเร็จและความพึง
พอใจในการทํางานของผูปฏิบัติงานมีบรรยากาศของการสื่อสารอยางเปดเผยที่ไววางใจและเคารพนับถือซึ่งกันและ
กัน มีการเรียนรูและพัฒนาทักษะท่ีจําเปนตองใชอยางตอเนื่อง มีการบริหารจัดการเรื่องความขัดแยง ความอดทน
และการใหความรวมมือสนับสนุนที่ดี มีความกระตือรือรนในการทําง าน และมีความรูสึกวางานทาทาย
ความสามารถอยูตลอดเวลา สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เอกชัย อภิศักด์ิกุล (2549) 
 3. วัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรูในการบริหารจัดการองคการของเทศบาล บุคลากรมีความชัดเจนใน
วิสัยทัศนขององคกร ปริมาณของขอมูลขาวสารที่ไดรับเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในการอํานวยความสะดวกใน
ดานขอมูล ดานการอบรมศึกษาดูงาน บุคลากรที่ไดรับการอบรมเพ่ิมเติมไดนําความรูมาใชในการพัฒนาคุณภาพงาน
ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติหนาที่สนับสนุนสงเสริมองคกรดานตางๆ บุคลากรใหความสําคัญตอเรื่องการพัฒนาจิตใจและ
คุณธรรม บุคลากรเขารบการอบการคุณธรรมจริยธรรมทางพุทธศาสนา สรางความตระหนักเห็นคุณคาจริยธรรม
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คุณธรรม ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวคิดของ พสุ เดชะรินทร, ( 2549) กลาววา การท่ีบุคคลในองคการมีการเปดใจหรือ
ยอมรับตอประสบการณตางๆ ทั้งประสบการณจากภายนอกและภายในองคการ 
 4. วัฒนธรรมองคการการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการของเทศบาล เจาหนาที่ พนักงานไดศึกษาตอ  
นําความรูประสบการณพัฒนาหนวยงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ วรนุช บวรนันทเดช (2546) ไดศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนตอบริการของหนวย พบวา มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอบริการไดแก ระดับการศึกษา           
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สิ่งที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลง หลายประการ คือ การวางอัตรากําลัง 
กรอบภาระหนาที่ การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง การเล่ือนข้ัน เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ โบนัส การศึกษา
ดูงาน ตลอดจนเปล่ียนสายงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบัญญัติทองถิ่น เลือกคนใหเหมาะสมกับงาน 
 5. วัฒนธรรมองคการอัจฉริยะในการบริหารจัดการของเทศบาล กําหนดแผนปฏิบัติการ ประชุมวางแผน 
เสนอโครงการกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผานการเห็นชอบตามกระบวนการ เสนอแผนสูสภาฯ ตาม
ระยะเวลา สภาอนุมัติ ดําเนินการตามโครงการ กิจกรรม โดยภายใตแผนยุทธศาสตรที่กําหนดรวมกัน มีระบบ
จัดการที่ดี ทําใหการปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว คลองตัว รวดเร็วอาศัยสื่อเทคโนโลยีทันสมัย การส่ังการไดรวดเร็ว 
โตตอบสั่งการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน การติดตามงาน การควบคุมกํากับ ตรวจสอบประเมินผลรวดเร็วถูกตอง ซ่ึงคน
ในองคกรมีความรูจากประสบการณที่ไดรับการถายทอดมาและการศึกษาอบรม ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ 
วิจารณ พานิช (2550) เปนองคการที่เนนความรูเปนสิ่งสําคัญ แตการเรียนรูและการสรางความรูสําคัญที่สุด 
ประสานงานประสานประโยชนราชการบริการสาธารณะสวนรวม 
 6. วัฒนธรรมองคการแหงการตื่นรูในการบริหารจัดการของเทศบาล บุคลการควรเรียนรูสิ่งใหมเพ่ือความ
ทันสมัยและการทันเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก ขอมูลขาวสาร ขอมูลสถิติในการจัดการการงานที่ไดรับ
มอบหมาย บุคลากรควรเรียนรูสิ่งใหมเพื่อพัฒนาความรูของตนเองอยาตอเนื่อง วิเคราะหปญหาตาง ๆ ทีเกิดข้ึน
ขณะปฏิบัติงานและบันทึกไวหรือถายทอดเพื่อใหผูอื่นไดเรียนรู และเพ่ือนรวมงานมีการสรางวิสัยทัศนรวมกัน
เพื่อที่จะทําใหองคการประสบความสําเร็จ สอดคลองกับแนวคิดของ (เกศรา รักชาติ, 2549) องคการแหงการตื่นรูก็
มีลักษณะเปนองคการซึ่งสามารถปลดปลอยศักยภาพของผูปฏิบัติงานออกมา ทําใหผูปฏิบัติเกิดความมุงมั่น ทุมเท
เพื่อใหการทํางานขององคการบรรลุเปาหมายที่วางไว 
 รูปแบบวัฒนธรรมองคการท่ีมีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการขององคของเทศบาลในเขตจังหวัด
ชัยนาท ตัวแปรที่มีประสิทธิผลในทํานายปจจัยดานวัฒนธรรมองคการที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของ
ของเทศบาล ในเขตจังหวัดชัยนาท ของปลัดของเทศบาล สวนการคลัง สวนการโยธา และตัวแทนประชาชน จาก
การวิจัยพบวา ปจจัยปจจัยดานวัฒนธรรมตามพื้นฐานคานิยม ดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค ดานวัฒนธรรม
องคการการเปล่ียนแปลง ดานวัฒนธรรมองคการอัจฉริยะ และดานวัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรูมีผลตอ
ประสิทธิผลการบริหารของของเทศบาล จังหวัดชัยนาทมากที่สุด  
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ควรวิจัยในประเด็นปจจัยสงผลตอความสําเร็จและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอประสิทธิผลการบริหาร
จัดการองคการบริหารสวนจังหวัด แลวนําผลการวิเคราะหมาเปรียบเทียบกันวาวัฒนธรรมองคการของหนวยงานใด
ที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการขององคการระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย ระดับ
นอยที่สุด แลวจะไดมาปรับปรุงแกไขตอไป 
 2. ควรมีการเปล่ียนกลุมประชากร กลุมตัวอยางในองคการปกครองสวนทองถิ่นใหครบทุกภาคที่มีอยูใน
ประเทศไทย เพราะการทําวิจัยควรขยายขอบเขตไปที่ตางจังหวัดและนาํตวัแปรมาเปรียบเทียบหาความแตกตางของ
งานบริการในขอบเขตการปกครองท่ีแตกตางกัน เพื่อใหเห็นความแตกตางของการจัดบริการสาธารณะในการ
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ใหบริการประชาชนวามีสาเหตุปจจัยใดบางที่ทําใหเกิดความเหมือนและความแตกตางกัน ทําใหเกิดการบริหาร
ภายในองคการและการใหบริการประชาชนเพื่อใหไดภาพรวมของวัฒนธรรมองคการไดชัดเจนขึ้น 
 3. ควรทําการวิจัย วัฒนธรรมองคการที่มีผลตอประสิทธิผลดานการบริหารจัดการองคการ และหนวยงาน
ตางๆ และนําสถิติชั้นสูงมาวิเคราะห เพื่อนําขอมูลมาปรับใชใหดีขึ้นและควรมีการศึกษาวิจัยความสัมพันธของ
วฒันธรรมองคการที่มีผลตอการดําเนินงานในองคการ เพื่อใหทราบถึงวัฒนธรรมองคการที่ทําใหการดําเนินงานของ
องคการไดมาตรฐาน 
 4. ควรทําการวิจัย กลยุทธการบริหารงานเทศบาลในเขตจังหวัดชัยนาท สูความเปนเลิศ 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานดานโลจิสติกสเชิงทองเท่ียว พฤติกรรมการทองเท่ียว 

รูปแบบการทองเที่ยว และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกสเชิงทองเท่ียวในพื้นที่ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงยกระดับความสามารถในการรองรับการทองเท่ียวใหดียิ่งขึ้ น          
โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 3 กลุมคือ นักทองเที่ยว ชุมชน และผูนําชุมชน ในตําบลทาขนุน ประกอบดวย           
6 หมูบาน หมู 1 บานทาขนุน , หมู 2 บานเสาหงษ (อพป.) , หมู 3 บานปรังกาสี(อพป.) , หมู 4 บานอูลอง (อพป.) ,  
หมู 5 บานหินแหลม (อพป.) , หมู 8 บานรวมใจ รวมทั้งสิ้น 570 ตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวพึงพอใจปานกลาง 
ตอองคประกอบโลจิสติกสการทองเท่ียวในปจจุบันในภาพรวม ในรายดานสวนใหญพึงพอใจนอยถึง ปานกลาง โดยดาน
การไหลทางกายภาพไดรับความพึงพอใจตํ่าสุดในระดับนอย เนื่องจากมีรายการยอยของดานถึง 5 รายการไดรับความพึง
พอใจในระดับนอยที่สุดไดแก ระบบขนสงมวลชน ความปลอดภัย ณ สถานีขนสง การเดินทางทองเท่ียวโดยขนสงมวลชน 
ความพรอมของบริษัททัวร และการเดินทางในกรณีฉุกเฉิน และเม่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวาง องคประกอบ         
โลจิสติกสการทองเท่ียวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่นํามาสูการกลับมาเท่ียว ซ้ํา พบวาความพึงพอใจตอ
องคประกอบเกือบทุกดาน มีความสัมพันธตอการกลับมาเที่ยวซ้ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับกลุม
ชุมชนเห็นวาการเปนแหลงทองเที่ยวทําใหมี การพัฒนาชุมชนหลายดาน และมีความพึงพอใจตอการจัดการโลจิสติกสการ
ทองเท่ียวในระดับ ปานกลาง กลุมผูประกอบการพึงพอใจในระดับมาก กลุมผูนําชุมชนเห็นวามีความพรอมอยูใน ระดับ
ปานกลาง ความคิดเห็นดานความพรอมและแนวทางการพัฒนาการจัดการโลจิสติกสการทองเท่ียว ใหดีขึ้น กลุมตางๆมี
ความเห็นวามีความพรอมระดับหนึ่งและใหขอเสนอแนะไปในทางเดียวกัน ไดแก การทําใหนักทองเท่ียวเขามาในแหลง
ทองเที่ยวไดงาย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย การรวมกลุมของบุคคลหรือหนวยงานเพื่อทําหนาที่และบทบาทตาง ๆ กัน 
การจัดการประชุม ประชาคมดานโลจิสติกสทั้งในและนอกชุมชน การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวตลอดเวลา มีหนวยงานท่ีมี
หนาที่รับผิดชอบดานนี้โดยตรง และมีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหม ๆ มีงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมขึ้น  

 
คําสําคัญ : โลจิสติกสสาํหรับทองเที่ยว นักทองเที่ยว ชุมชน  
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Abstract 
This research aimed to study the logistics for tourism in Ta-Kanun Sub district, 

Thong-Phaphum district, Kanchanaburi Province to find ways and means to upgrade its capacity 
for better amenities and accommodation of tourists. There were 570 samples divided to into 4 
groups: tourists, community people, entrepreneurs, and community leaders in 6 subdistricts: 
Ta-Kanun, Sao Hong, Prang Kasee, Ou Long, Hin Laem, and Ruam Jai. The study found that the 
tourists‟ overall satisfaction of the logistic factor for tourism at present was rated „medium‟ and 
most of the items were rated from „little‟ to „medium‟. The physical flow had the „lowest‟ level 
of satisfaction, i.e. at „little‟ level due to 5 items, with transportation system, safety at the 
transportation terminal, trucks by mass transport, tour operators‟ readiness, and emergency travel 
at the „lowest‟ level. However, when analyzing the relationship between logistic factor for 
tourism and return tourists‟ satisfaction, it was found that their satisfactions of almost all aspects 
were related to their returns with the statistically significant level of 0.05. Community group 
expressed their opinions that tourism has led to development of the community in many ways, 
with their satisfaction of logistic management at a “medium” level; whereas that of entrepreneurs 
at a “much” level, and that of community leaders at “medium” level. 

As for opinions relating to readiness and ways to improve the logistic management for 
tourism, all sampling groups indicated virtually the same direction of their opinions and 
recommendations: easy, convenient, and quick access, grouping of individuals and organizations 
with different duties and roles, seminars and workshops for logistic communities, all year round 
tourist activities, direct responsible body, new approaches to public relations, and more 
budgetary subsidies. Moreover, it was found that levels of tourists‟ and entrepreneurs‟
satisfactions of logistic management and its components were distinctly different in such a way 
that explanations and reasons will be needed. 

Keywords : Logistics, Tourism, Kanchanaburi 
 

บทนํา 
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทย่ิงตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถสราง

รายไดที่มีมูลคาอันดับหนึ่งของการคาบริการของประเทศไทย ยังเปนอุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดธุรกิจอื่นเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเนื่อง อาทิ โรงแรมและที่พัก ภัตตาคาร รานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึกการคมนาคมขนสง เปนตน อันทําใหเกิด
การลงทุน การจางงาน และการกระจายรายไดสูทองถิ่นเพิ่มข้ึนสามารถสรางกระแสเงินทุนหมุนเวียนในประเทศเพ่ิมขึ้น 
(ศูนยบริหารจัดการความรู, 2554) สถานการณการทองเท่ียวโดยภาพรวมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2561 พบวามี
นักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยทั้ง ส้ิน 75,949,052 คน  สวนนักทองเที่ยวชาวไทยมีทั้งส้ิน 
226,081,670 คน สรางรายได 2,752,919.03 ลานบาท (ที่มา : กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา) 

การจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยวเปนหนึ่งเครื่องมือสําคัญที่นํามาชวยการบริหารจัดการระบบการทองเที่ยว
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากการจัดการโลจิสติกสเปนกระบวนการเคล่ือนยายสินคาหรือบริการทั้งภาคการผลิต
และภาคบริการจากตนทางไปสูปลายทาง การจัดการโลจิสติกสสําหรับการทองเที่ยวจะครอบคลุมตั้งแตการขนสง
นักทองเที่ยวและวัตถุสิ่งของ การใหและรับขอมูลขาวสาร และการรับจายเงิน(กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ, 
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2547) ย่ิงกวานั้นกลาวไดอีกวาการจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยวเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเร่ิมตนจากการขนสง
นักทองเที่ยวโดยรวมกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนหวงโซอุปทานที่เกื้อกูลกัน การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแมนยําแก
นักทองเท่ียวที่มาใชบริการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งโลจิสติกสทองเท่ียวเก่ียวของกับหลายลักษณะ ไดแก สิ่งที่มีใหบริการแก
นักทองเที่ยว ในรูปของยานพาหนะ ความสามารถในการเขาถึง การบริการขอมูลขาวสาร เวลาในการใหบริการ ความ
เอาใจใส การอํานวยความสะดวก การสรางความปลอดภัย ตลอดจนความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เปนตน เพ่ือทําให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจจากการรับบริการ (คมสัน สุริยะ, 2551) อยางไรก็ตาม ธุรกิจนําเท่ียวซึ่งมีบทบาทสําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงตองใหความสําคัญกับการกําหนดกลยุทธทางการแขงขันเพ่ือสรางความเติบโตใหกับ
ธุรกิจและประเทศยิ่งขึ้น (Avci, Madanoglu and Okumus, 2011)โดยเฉพาะการวางแผนและพัฒนากลยุทธทางการ
จัดการโลจิสติกสทองเที่ยวใหมีเกิดประสิทธิภาพในการบริการแกผูรับบริการตั้งแตการตอนรับนักทองเที่ยว  การขนสง 
และกระบวนการอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลิน มีความพึงพอใจและประทับใจจากการมารับ
บริการ ในที่สุดจะกลับมาเยือนซํ้าอีก ปจจัยสําคัญอันดับแรกที่จะสรางความประทับใจ และกอใหเกิดความภักดีตอการ
ทองเที่ยว คือประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยว เนื่องจากโลจิสติกสเชิงการทองเที่ยวเปนประเด็นสําคัญ
สวนหนึ่งของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพราะเปนสวนที่นําพานักทองเที่ยวเพ่ือมายังแหลงทองเที่ยว หากการวิถีการ
ขนสงที่จะนํานักทองเที่ยวไปสูแหลงทองเที่ยวโดยสะดวกแลว แมวาสถานที่ทองเที่ยวนั้นจะสวยงาม มีสิ่งดึงดูดใจ
นักทองเท่ียวมากเพียงใด การทองเที่ยวก็อาจจะไมเกิดขึ้น การจัดการโซอุปทานของการทองเที่ยว คือการจัดการขั้นตอน
ตาง ๆ ในกระบวนการบริการท่ีตอเนื่องเปนหวงโซที่มีประสิทธิภาพ ทั้งดานเวลา ตนทุน ความพึงพอใจสูงสุด 

   จังหวัดกาญจนบุรี เปนจังหวัดที่มีขนาดใหญ และใหความสําคัญดานการทองเที่ยวเปนอันดับหนึ่ซึ่งมีแหลง
ทองเที่ยวเปนจํานวนมาก จังหวัดกาญจนบุรีเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ แหลงผลิตภัณฑสินคาอุตสาหกรรม 
และประตูสูการคาชายแดน ซ่ึงแหลงทองเที่ยวนั้นแบงเปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหลงทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร และแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสราง พื้นที่สวนใหญนั้น ประกอบดวย ทิวเขาและท่ีราบลุมแมน้ํา ปจจุบันการ
ทองเที่ยวใน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีการขยายตัวมากย่ิงขึ้น โดยตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี เปนตําบลที่จัดตั้งมาเปนเวลานาน โดยมีระยะเวลาใกลเคียงกับการจัดตั้งอําเภอทองผาภูมิ เดิมเปนตําบลท่ีมี
ขนาดใหญ โดยภายในตอมาไดมีการแยกบางสวนออกเปนตําบลหวยเขยง และตําบลสหกรณนิคม ขณะนี้ตําบลทาขนุนมี
หมูบานทั้งส้ิน 5 หมูบาน ประกอบดวยหมูบานทาขนุน, หมูบานเสาหงษ, หมูบานปรังกาสี, หมูบานอูลอง และหินแหลม 
ตลอดจนตําบลทาขนุนนั้นเปนพื้นที่ตั้งของท่ีวาการอําเภอทองผาภูมิซึ่งนับวาเปนจุดศูนยกลางของอําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตําบลทาขนุนนั้นมีพื้นทีท่ิศเหนือติดกับตําบลชะแล และตําบลปล็อก ทิศใตติดกับตําบลหินดาด ทิศ
ตะวันออกติดกับตําบลสหกรณนิคม และทิศตะวันตกติดกับตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดย
อาชีพหลักของชาวบานในพื้นที่นั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักมีแหลงอารยธรรมทางประวัติศาสตร  มี
เอกลักษณเฉพาะถิ่นที่รุงเรืองมาแตอดีตที่ทรงคุณคา วัฒนธรรมพื้นบาน วิถีชีวิตที่เรียบงาย ความมีน้ําใจของชุมชน เปน
เสนหที่มัดใจนักทองเท่ียว มีความหลากหลายของอาหารพื้นบานปจจุบันมีการพัฒนาท้ังดานสาธารณูปโภคและการ
คมนาคม มีการสนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนสามารถบริหารจัดการใชประโยชนจากทุนทางเศรษฐกิจ  ทุนทางสังคม 
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมและประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน เพื่อแกปญหาความยากจน และพัฒนา
ความเขมแข็งของชุมชนซ่ึงในปจจุบันการทองเที่ยวแบบย่ังยืนตองไดรับการพัฒนาศักยภาพของคนในทองถิ่นจําเปนตอง
มีการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ ซึ่งหากการพัฒนานั้นเปนการพัฒนาอยางเปนระบบแลวก็จะทําใหเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการการทองเที่ยว เราจําเปนตองมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการทองเที่ยว
ใหยั่งยืน หมายถึงการจัดการทรัพยากรเพ่ือการตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ  สังคมและความงามทาง
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สุนทรียภาพ ในขณะเดี่ยวกันก็สามารถที่จะรักษาความเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรม และระบบนิเวศโดยการใช
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

จากความสําคัญดังกลาว คณะผูวิจัยจึงพิจารณาศึกษาโลจิสติกสเชิงทองเท่ียวในพื้นที่ตําบลทาขนุน อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือศึกษาขอมูลพื้นฐานดานโลจิสติกสเชิงทองเท่ียว, พฤติกรรมการทองเท่ียว และรูปแบบ
การทองเที่ยวในพ้ืนที่ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ        
โลจิสติกสเชิงทองเที่ยวในพ้ืนที่ตําบลทาขนุน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจะสงผลใหนักทองเท่ียวเดินทางมา
ทองเที่ยวในตําบลทาขนุนอยางสม่ําเสมอและนําไปสูการเพ่ิมขึ้นของรายไดและประโยชนดานการทองเที่ยวที่ประชาชน
ในตําบลทาขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรีจะไดรับตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาขอมูลพื้นฐานดานโลจิสติกสเชิงทองเท่ียวในพื้นที่ตําบลทาขนุน  
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียวในพ้ืนที่ตําบลทาขนุน  
3. เพ่ือศึกษารูปแบบการทองเที่ยวในพ้ืนที่ตําบลทาขนุน 
4. เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกสเชิงทองเท่ียวในพื้นที่ตําบลทาขนุน  

 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ในการศึกษาการจัดการโลจิสติกสเชิงทองเท่ียวในตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี          

มีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้ 
 

    ปจจัย     กระบวนการ           ผลท่ีได 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบโลจิสตกิส 
- ดานการไหลทางกายภาพ  
- ดานการไหลของสารสนเทศ  
- ดานการใหบริการ  
- ดานสถานท่ี  
- ดานสงเสริมการตลาด  
- ดานบุคลากร  
- ดานกระบวนการการใหบริการ  
- การกลับมาเทีย่วซา/แบงปน  
ประสบการณ  
- ดานคาใชจาย 

การจัดการโลจิสติกส 
- ดานการไหลทางกายภาพ  
- ดานการไหลของสารสนเทศ  
- ดานการมสีวนรวม 

- สํารวจแหลงทองเท่ียว 
- ศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยวระดับความพึง 
พอใจของ  
- สํารวจระดับความ พรอมของ
ชุมชน ผูนําชุมชน 
 
 

- ขอมูลพื้นฐานดานโลจิสติกส
เชิงทองเท่ียว 
- แนวทางการการพัฒนาการ 
จัดการโลจสิติกส ตําบลทาขนุน
อําเภอทองผาภูม ิจังหวัด 
กาญจนบุร ี

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



วิธีการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) และการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใช แบบสอบถาม 

(Questionnaire) จากกลุมนักทองเท่ียว กลุมชุมชน และผูนําชุมชน ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
มี 6 หมูบาน ประกอบดวยหมูบาน หมู 1 บานทาขนุน , หมู 2 บานเสาหงษ (อพป.) , หมู 3 บานปรังกาสี (อพป.) , หมู 4 
บานอูลอง (อพป.) , หมู 5 บานหินแหลม(อพป.) , หมู 8 บานรวมใจ  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้แบงเปน 3 กลุมที่เกี่ยวของกับการจัดการโลจิสติกส สําหรับการทองเที่ยว
ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ไดแก กลุมนักทองเท่ียว กลุมคนในชุมชน และกลุมผูนําชุมชน ดังนี้  

1) กลุมนักทองเที่ยว หมายถึงนักทองเท่ียวที่เดินทางเขามาทองเท่ียวใน ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี  

2) กลุมคนในชุมชน หมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยูในตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
3) กลุมผูนําชุมชน หมายถึง กลุมผูบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวผูนําชุมชน หัวหนา หนวยงานและหัวหนาสวน

ราชการในพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ แบงเปน 3 กลุมดังนี้  

1) กลุมนักทองเที่ยวโดยที่ไมทราบจํานวนประชากรที่ชัดเจนของนักทองเที่ยวที่เดิน ทางเขามาทองเที่ยวใน

ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยจึงใชสูตร ของ W.G.cochran ดังนี้ n =  ซึ่งได

ขนาดของกลุมตัวอยาง 245.86 ตัวอยาง 
สําหรับวิธีการเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวที่มาเที่ยว ในตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี          

ในครั้งนี้ ผูวิจัยจะใชวิธีการการสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Non-probability Sampling) โดยใชวิธีการเลือก
กลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) รวมจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 400ตัวอยาง  

2) กลุมคนในชุมชน ผูวิจัยไดศึกษาชุมชนใน ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 6 หมูบานคือ 
หมู 1 บานทาขนุน , หมู 2 บานเสาหงษ (อพป.) , หมู 3 บานปรังกาสี (อพป.) , หมู 4 บานอูลอง (อพป.) , หมู 5 บาน
หินแหลม (อพป.) , หมู 8 บานรวมใจรวมจํานวน 6 พื้นที่ ผูวิจัยใชจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 100 ตัวอยาง โดยใช
วิธีการสุมตัวอยาง แบบอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Sample 
Random Sampling) 

3) กลุมผูนําชุมชน ผูวิจัยไดศึกษาผูนําชุมชนในตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 6 หมูบาน
คือ หมู 1 บานทาขนุน , หมู 2 บานเสาหงษ (อพป.) , หมู 3 บานปรังกาสี (อพป.) , หมู 4 บานอูลอง (อพป.) , หมู 5 
บานหินแหลม(อพป.) , หมู 8 บานรวมใจรวมจํานวน 6 พื้นที่ ผูวิจัยใชจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 24 ตัวอยาง โดยใช
วิธีการสุม ตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ 
เฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling)  

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งสรางขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เก่ียวของ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามและสัมภาษณ 4 แบบดังนี้  
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1. แบบสอบถาม และสัมภาษณ ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว ที่เขามาทองเที่ยวใน ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่เก็บขอมูล แบงเปน 4 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  
สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวที่มีผลจากความพึงพอใจของนักทองเท่ียว  
สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอองคประกอบของระบบ โลจิสติกสสําหรับการ

ทองเที่ยว  
2. แบบสอบถาม และสัมภาษณเชิงลึก ขอมูลของคนในชุมชนท่ีอาศัยอยูใน ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ 

จังหวัดกาญจนบุรี 6 หมูบานคือ หมู 1 บานทาขนุน , หมู 2 บานเสาหงษ (อพป.) , หมู 3 บานปรังกาสี (อพป.) , หมู 4 
บานอูลอง (อพป.) , หมู 5 บานหินแหลม (อพป.) , หมู 8 บานรวมใจ รวมจํานวน 6 พื้นที่ แบงแบบสอบถามและ
สัมภาษณออกเปน 3 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  
สวนที่ 2 ความพรอมและแนวทางการพัฒนาความพรอมของแหลงทองเที่ยวในมุมมอง ของคนในชุมชนท่ีเปน

ที่ตั้งของแหลงทองเท่ียว  
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
3. แบบสอบถาม และสัมภาษณเชิงลึก ขอมูลของผูนําชุมชน และเจาหนาท่ีของรัฐ ที่อาศัยอยู ในตําบลทาขนุน 

อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 6 หมูบานคือ หมู 1 บานทาขนุน , หมู 2 บานเสาหงษ (อพป.) , หมู 3 บานปรังกาสี 
(อพป.) , หมู 4 บานอูลอง (อพป.) , หมู 5 บานหินแหลม (อพป.) , หมู 8 บานรวมใจ 
รวมจํานวน 6 พื้นที่ โดยแบงแบบสอบถามและสัมภาษณออกเปน 3 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณและแหลงทองเที่ยว  
สวนที่ 2 ความพรอมและแนวทางการพัฒนา  
สวนที่ 3 ยุทธศาสตรในการพัฒนาโลจิสติกสสาหรับการทองเที่ยว  
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะอ่ืน  
ลักษณะคําถามเปนแบบประเมินคา 5 ระดับสวนขอเสนอแนะเปนคําถามแบบปลายเปด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยว บริเวณแหลงทองเที่ยว ของตําบลทาขนุนไดแก เข่ือนวชิราลงกรณ 
อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ และวัดทาขนุน คนในชุมชน ผูนําชุมชน เก็บรวมรวมขอมูลแตละหมูบานของตําบลทาขนุน 
หลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจึงนํามาตรวจสอบความถูกตองความครบถวนของขอมูลแลวจึง
นําไปวิเคราะห 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร ซึ่งมี ลําดับขั้นการ
วิเคราะหดังนี้ คือ  

1) วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) เปนการรวบรวมขอมูล และขอเท็จจริงมา วิเคราะห 
ดานขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมของนักทองเท่ียว พรอมท้ังปญหาอุปสรรค และ ขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
เชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) เชน ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนการวิเคราะห
แบบมาตราสวนประมาณคาแบบ ลิเคิทสเกล (Likert Scale)  
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2) การศึกษาเปรียบเทียบระหวางขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่ตอบแบบสัมภาษณกับ ความพึงพอใจ
การจัดการโลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยวใชสถิติเชิงอนุมาน เชน t-test และ F-test  

3) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบของโลจิสติกสการทองเที่ยวกับการกลับมา  เที่ยวซ้ํา         
ของนักทองเท่ียวในตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญขนบุรี องคประกอบของโลจิสติกสการทองเที่ยว ไดแก 
คุณคาที่ไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดาน กายภาพ คุณคาที่ไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดานสารสนเทศ ดานการ
ใหบริการ ดานสถานที่ ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการการใหบริการ การกลับมาเท่ียวซ้ํา /
แบงปน ประสบการณ และดานคาใชจาย ในแหลงทองเที่ยวในตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี         
มี ความสัมพันธกับการตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้ําของนักทองเท่ียว 

Ho : องคประกอบของโลจิสติกสการทองเท่ียว ไมมี ความสัมพันธกับการกลับมา เที่ยวซ้ํา  
H1 : องคประกอบของโลจิสติกสการทองเท่ียว มี ความสัมพันธกับการกลับมา เที่ยวซ้ํา 

  

ผล/ สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัยใน สวนของกลุมนักทองเท่ียวซ่ึงผูวิจัยใหความสนใจมากที่สุด มีลําดับเนื้อหา ดังนี้ 
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวท่ีตอบแบบสอบถาม  

นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 230 ราย ซึ่งคิดเปนสัดสวน รอยละ 57.50 มีอายุระหวาง 30-34 ป 
จํานวน 118 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 29.50 มีสถานภาพโสด จํานวน 202 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.50 โดยสวน
ใหญเปนพนักงานบริษัท จํานวน 140 ราย คิด เปนสัดสวนรอยละ 35.00 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000-15,000 บาท 
จํานวน 153 ราย คิดเปน สัดสวน 38.25 ซึ่งนักทองเที่ยวสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 258 ราย คิดเปน 
สัดสวนรอยละ 64.50 และมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล จํานวน 180 ราย คิดเปน สัดสวนรอยละ 45.00 
2. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว  

2.1 จํานวนคร้ังของการมาทองเท่ียวในตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูม ิจังหวัดกาญจนบุรี  
กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เก่ียวกับ จํานวนคร้ังที่มาทองเที่ยวในตําบลทา

ขนุน สวนใหญรอยละ 41.00 มาทองเที่ยวเปนคร้ังแรก รองลงมาคือ มากกวา 3 คร้ัง คิดเปนรอยละ 31.25 และมาเปน
คร้ังที่สอง คิดเปนรอยละ 22.75 ตามลําดับ 

2.2 ระยะเวลาที่ใชในการมาทองเท่ียวในตําบลทาขนุน 
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เก่ียวกับ ระยะเวลาที่ใชในการทองเที่ยวใน

ตําบลทาขนุน สวนใหญรอยละ 31.50 มาทองเที่ยว 2 วัน รองลงมาคือ 1 วัน คิดเปนรอยละ 20.50 และนอยกวา            
6 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 18.25 ตามลาดับ  

2.3 จํานวนสถานท่ีที่แวะเที่ยวรวมสถานท่ีนี้  
กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน เกี่ยวกับ จํานวนสถานท่ีที่แวะเที่ยวรวมสถาน

ที่นี้ (ตําบลทาขนุน) สวนใหญรอยละ 36.25 แวะเที่ยว 3 แหง รองลงมาคือ 1 แหง คิดเปนรอยละ 29.00 และ 2 แหง 
คิดเปนรอยละ 28.50 ตามลาดับ  

2.4 สถานท่ีหลักที่ตั้งใจมาเที่ยวในครั้งนี้  
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เก่ียวกับ สถานที่หลักที่ตั้งใจมาเที่ยวในคร้ังนี้ 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) สวนใหญรอยละ 47.25 เท่ียวเข่ือนวชิราลงกรณ รองลงมาคือ อุทยานแหงชาติทองผาภูมิคิดเปน
รอยละ 30.25 และเท่ียววัดทาขนุน คิดเปนรอยละ 22.25 ตามลําดับ  
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2.5 การไดรับขอมูลขาวสารการทองเท่ียวของสถานท่ีแหงนี้  
กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เก่ียวกับการ ไดรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยว

ของสถานที่แหงนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) สวนใหญรอยละ 60.75 จากเพื่อน/ญาติ รองลงมาคือ จากขอมูลการ
ทองเที่ยว โทรทัศน วิทยุ และอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 23.25 และแหลงขอมูลการทองเที่ยว/ หนังสือพิมพ/ นิตยสาร 
และคูมือการทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 15.00 ตามลําดับ 

2.6 พาหนะที่ใชในการเดินทางมาทองเที่ยว  
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เก่ียวกับการ พาหนะที่ใชในการเดินทางมา

ทองเที่ยว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) สวนใหญ รอยละ 85.00 เดินทางโดย ใชรถยนตสวนตัว รองลงมาคือ รถเชา คิดเปน
รอยละ 7.75 และรถบัส คิดเปนรอยละ 5.00 ตามลําดับ 

2.7 การวางแผนคาใชจายในการทองเที่ยวตอครั้ง  
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เก่ียวกับ การวางแผนคาใชจายในการ

ทองเที่ยวตอคร้ัง สวนใหญรอยละ 38.75 นอยกวา 2,000 บาท รองลงมา คือ 2,001 – 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 
38.50 และ 5,001-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 17.75 ตามลําดับ โดยคิดคาใชจายในการวางแผนมาทองเที่ยวตอครั้ง 
มีคาเฉลี่ย 4,501.25 บาท สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 5,338.71 บาท มีคาใชจายสูงสุดคือ 50,000 บาทเมื่อพิจารณา
คาใชจายที่ใชในการมาทองเที่ยวตอคร้ัง โดยสวนใหญจะใชคาใชจายนอยไมเกิน 2,000 บาท ดังนั้นควรมีการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับสถานท่ีทองเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น เชน มีการทองเที่ยว แบบเพ็จเกจ มีกิจกรรมในสถานที่ทองเที่ยว 
อาหาร ของฝากประจําทองถิ่นเพิ่มข้ึนมากข้ึน เพ่ือกระตุน ใหนักทองเท่ียวใชจายในการทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 

2.8 วัตถุประสงคหลักของการเดินทางทองเที่ยวครั้งนี้  
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เก่ียวกับ วัตถุประสงคหลักของการเดินทาง

ทองเที่ยวครั้งนี้ สวนใหญรอยละ 69.00 เพ่ือพักผอน รองลงมาคือ ศึกษาธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 12.00 และประชุม/ 
สัมมนา คิดเปนรอยละ 9.75 ตามลําดับ 

2.9 กิจกรรมนันทนาการที่ทาพรอมกับการทองเท่ียวของสถานท่ีแหงนี้  
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เก่ียวกับ กิจกรรมนันทนาการที่ทําพรอมกับ

การทองเที่ยวของสถานท่ีแหงนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) สวนใหญ รอยละ 74.50 ชมทิวทัศน รองลงมาคือ รับประทาน
อาหาร คิดเปนรอยละ 54.25 และถายภาพ คิดเปน รอยละ 49.75 ตามลําดับ เม่ือพิจารณากิจกรรมนันทนาการที่ทํา
โดยสวนใหญเปนการชมทิวทัศน ควรมีการเพ่ิมกิจกรรมใน สถานที่ทองเที่ยว เชน กิจกรรมผจญภัย ลองแกง กระโดด
หอคอย การเล้ียงอาหารสัตว ฯลฯ ซ่ึงจะ เปนการดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาทองเที่ยว มาคางคืน และมีการใชจายเงินใน
การทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน และมาซํ้า ๆ หลาย ๆ คร้ัง โดยมีกิจกรรมท่ีทาไมซ้ํากันในแตละคร้ังที่มาเที่ยว  

2.10 เหตุผลหลักที่มาทองเที่ยวสถานที่แหงนี้  
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เกี่ยวกับ เหตุผลหลักที่มาทองเที่ยวสถานท่ี

แหงนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) สวนใหญรอยละ 42.75 เดินทางสะดวก รองลงมาคือ ดึงดูดใจ คิดเปนรอยละ 35.25 
และอยูในเสนทางผาน คิดเปนรอยละ 24.75 ตามลําดับ  

2.11 แบบการเดินทางมาทองเที่ยวสถานที่แหงนี้  
 กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เกี่ยวกับ แบบการเดินทางมาทองเที่ยว           
สวนใหญรอยละ 96.25 เดินทางสวนตัว รองลงมาคือ เดินทางกับ บริษัททัวร คิดเปนรอยละ 3.75 ตามลําดับ 
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2.12 ปญหาในการเดินทางมาทองเที่ยวสถานที่แหงนี้  
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เก่ียวกับ ปญหาในการเดินทางมาทองเที่ยว

สถานท่ีแหงนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) สวนใหญรอยละ 42.25 ปญหาสภาพถนนไมดี รองลงมาคือ มีฝุนบนถนน คิดเปน
รอยละ 35.25 และไมมีบริการขอมูล ระหวางทาง คิดเปนรอยละ 30.75 ตามลําดับ 

2.13 สถานท่ีพักคางคืน  
 กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เก่ียวกับ สถานที่พักคางคืน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
สวนใหญรอยละ 20.00 พักคางคืนในเขตสถานท่ีทองเที่ยว ประเภทบานพัก รองลงมาคือ พักนอกเขตสถานท่ีทองเที่ยว
ประเภทท่ีพักเอกชน คิดเปนรอยละ 11.00 และพักในเขตสถานที่ทองเที่ยวประเภทโฮมสเตย คิดเปนรอยละ 10.75 
ตามลําดับ 
 2.14 การกลับมาทองเที่ยวตําบลทาขนุน  

กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เก่ียวกับ การกลับมาทองเที่ยวในตําบลทาขนุน 
สวนใหญรอยละ 87.75 ตองการกลับมาทองเที่ยว รองลงมา คือ ไมตองการกลับมาทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 12.50 
ตามลําดับ 
3. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอองคประกอบของโลจิสติกสการทองเที่ยว

3.1 ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวที่มีตอองคประกอบของโลจิสติกสการทองเท่ียวในภาพรวม 
กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอองคประกอบของโลจิสติกสการทองเที่ยวใน

ภาพรวม อยูในระดับ “ปานกลาง” เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย สามารถเรียงลาดับจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานการกลับมา
เที่ยวซ้ํา/ แบงปนประสบการณ มีคาเฉลี่ย สูงสุดเทากับ 3.58 รองลงมา ดานการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 และ
ดานสถานท่ี มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.09 ตามลําดับ ในขณะที่คุณคาไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดานการไหลทางกายภาพ 
มี คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.20 เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจท่ีประเมินนั้น ควรปรับปรุงในดานคุณคา
ไดรับจากการ จัดการโลจิสติกสดานกายภาพ เชน ควรมีระบบการขนสงมวลชน ควรมีความปลอดภัย ณ สถานี ขนสง 
และการเดินทาง ฯลฯ 

3.2 ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวที่มีตอองคประกอบของโลจิสติกสการทองเท่ียวในราย ดาน  
1) คุณคาไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดานการไหลทางกายภาพ
 กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอองคประกอบของโลจิสติกสการ

ทองเที่ยวในคุณคาไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดานกายภาพใน ภาพรวม อยูในระดับ “นอย” เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ย
สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ การเขาถึง แหลงอาหารและเคร่ืองดื่มไดงาย มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.39 
รองลงมาคือ ความปลอดภัย ณ สถานที่ ทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 และความปลอดภัยในเขตชุมชน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.95 ตามลาดับ ในขณะท่ีระบบขนสงมวลชน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.23 เมื่อพิจารณาระดับ
ความพึงพอใจท่ีประเมินนั้น ควรปรับปรุงในระบบการขนสงมวลชน ควรมี ความปลอดภัย ณ สถานีขนสง การเดินทาง
ทองเที่ยวในชนบทโดยขนสงมวลชล ฯลฯ  

2) คุณคาไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดานการไหลของสารสนเทศ
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอ องคประกอบของโลจิสติกสการ

ทองเที่ยวในคุณคาไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดานการไหลของ สารสนเทศในภาพรวม อยูในระดับ “ปานกลาง”   
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยสามารถเรียงลําดับจากมากไป นอยไดดังนี้ การเขาถึงแหลงอาหารและเคร่ืองดื่มไดงาย มีคาเฉลี่ย
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สูงสุดเทากับ 3.11 รองลงมาคือ ขอมูลดานสถานที่ทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 และขอมูลดานท่ีพัก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.97 ตามลําดับ  

3) ดานการใหบริการ  
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอ องคประกอบของโลจิสติกสการ

ทองเที่ยวในดานการใหบริการในภาพรวม อยูในระดับ “มาก” เมื่อ พิจารณาคาเฉลี่ยสามารถเรียงลําดับจากมากไปนอย
ไดดังนี้ ที่พักผอนปลอดโปรงและสวยงาม มี คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.79 รองลงมาคือ สถานท่ีจอดรถเพียงพอเหมาะสม 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 และที่ พักผอนเพียงพอเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 ตามลําดับ ในขณะท่ีมีหองนา-หองสุขา
ที่สะอาด/ เพียงพอ/ สะดวกตอการใชงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 

4) ดานสถานท่ี  
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอ องคประกอบของโลจิสติกสการ

ทองเที่ยวในดานสถานท่ีในภาพรวม อยูในระดับ “ปานกลาง” เมื่อ พิจารณาคาเฉลี่ยสามารถเรียงลําดับจากมากไปนอย
ไดดังนี้ มีการจัดสถานที่เพื่อใชพักผอนบริเวณ แหลงทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.24 รองลงมาคือ สาธารณูปโภค
พื้นฐานมีคุณภาพและการใช การไดดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.09 และการเดินทางมีความสะดวกและมีปายสัญลักษณบอก
ทางชัดเจน มี คาเฉลี่ยเทากับ 3.06 ตามลาดับ ในขณะที่สถานท่ีทองเท่ียวอยูไมไกลจากแหลงชุมชน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.99 

5) ดานสงเสริมการตลาด  
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอ องคประกอบของโลจิสติกสการ

ทองเที่ยวในดานสงเสริมการตลาดในภาพรวมอยูในระดับ “นอย” เม่ือ พิจารณาคาเฉลี่ยสามารถเรียงลําดับจากมากไป
นอยไดดังนี้ การประชาสัมพันธ แบบบอกตอ (เลาใหฟง) มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 2.67 รองลงมาคือ มีกิจกรรมเสริมที่
นาสนใจในจุดที่เปนแหลงทองเที่ยว มี คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 และการประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.28 ตามลําดับ ในขณะท่ีการประชาสัมพันธทางแผนพับ/ใบปลิว มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.00 เมื่อ
พิจารณาระดับความพึงพอใจท่ีประเมินนั้น ควรปรับปรุงดานการสงเสริมการตลาดในการ ประชาสัมพันธทางแผนพับ/
ใบปลิวใหอานงาย มีขอมูลแหลงทองเที่ยวเพียงพอเหมาะสมและระบุ เสนทางการเดินทางไวอยางชัดเจน 

6) ดานบุคลากร 
 กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอ องคประกอบของโลจิสติกสการ

ทองเที่ยวในดานบุคลากรในภาพรวม อยูในระดับ “ปานกลาง” เม่ือ พิจารณาคาเฉลี่ยสามารถเรียงลําดับจากมากไป
นอยไดดังนี้ คนในพื้นที่ใหบริการดวยความสุภาพและ เปนมิตร มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.30 รองลงมาคือ คนในพ้ืนที่ให
คําแนะนําหรือตอบขอซักถามอยาง ชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 และคนในพื้นที่ดูแลเอาใจใส กระตือรือรนและเต็มใจ
ใหบริการ มี คาเฉลี่ยเทากับ 2.91 ตามลําดับ ในขณะท่ีคนในพ้ืนที่ใหบริการดวยความรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือมี 
คาเฉลี่ยเทากับ 2.84 

7) ดานกระบวนการใหบริการ  
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอ องคประกอบของโลจิสติกสการ

ทองเที่ยวในดานกระบวนการใหบริการในภาพรวม อยูในระดับ “นอย” เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยสามารถเรียงลําดับจาก
มากไปนอยไดดังนี้ มีผูรบัผิดชอบคอยใหขอมูล ขาวสารแกนักทองเท่ียว มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 2.54 รองลงมาคือ มีปาย
บอกทางบริเวณจุดทองเที่ยว อยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.49 และมีเอกสารแนะนํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.28 ตามลา
ดับ ในขณะท่ีมี ตูรับความคิดเห็น มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.87 เม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจท่ีประเมิน
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นั้น ควรปรับปรุงดานกระบวนการใหบริการใน หลาย ๆ สวน เชน ควรมีตูรับความคิดเห็นของผูมาทองเที่ยว มีระบบการ
ประเมินผลความพึงพอใจ ของนักทองเท่ียวเพื่อนามาปรับปรุง มีเอกสารแนะนํา มีปายบอกเสนทางบริเวณจุดทองเที่ยว
อยาง ชัดเจน และควรมีผูรับผิดชอบคอยใหขอมูลขาวสารแกนักทองเท่ียว 

8) การกลับมาเท่ียวซ้ํา/ แบงปนประสบการณ  
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม มีความ พึงพอใจตอองคประกอบของโลจิสติกสการ

ทองเที่ยวในการกลับมาเท่ียวซ้ํา/ แบงปนประสบการณ ในภาพรวม อยูในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยสามารถ
เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ อยาก กลับมาเท่ียวซ้ํา มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.64 รองลงมาคือ จะแนะนาใหคนอื่น 
ๆ เดินทางมาเที่ยวที่นี่ ดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และในครั้งตอไปจะพาเพื่อน/คนรูจักมาเท่ียวที่นี่ดวย มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.62 ตามลําดับ ในขณะท่ีในครั้งตอไปอยากมาเยือนตําบลทาขนุนมากกวาแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ มีคาเฉลี่ย 
ต่ําสุด คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการโลจิสติกสการทองเท่ียวใน ตําบลทาขนุน อ.ทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เก่ียวกับความคิดเห็นในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการจัดการโลจิสติกสในตําบลทาขนุน จังหวัดกาญจนบุรี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) สวนใหญรอยละ 51.00          
มีความคิดเห็นวาการพัฒนาหรือ ปรับปรุงการจัดการโลจิสติกสการทองเท่ียวในตําบลทาขนุน จังหวัดกาญจนบุรี            
ควรปรับปรุงใหถนนมีสภาพดีขึ้น รองลงมาคือ มีคลื่นโทรศัพท คดิเปนรอยละ 35.25 และควรมีปายบอกทางชัดเจนกวา
นี้ คิดเปนรอยละ 30.00 ตามลําดับ 
 

อภิปรายผล 
สถานการณโลจิสติกสการทองเที่ยวในปจจุบัน ตําบลทาขนุน จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมผานมุมมองของ

กลุมตัวอยาง 3 กลุมที่ตอบแบบสอบถาม สามารถรองรับการทองเท่ียวได ระดับหนึ่งโดยสามารถใหบริการนักทองเที่ยว
ไดคอนขางเหมาะสมในชวงเวลาปกติทั่วไป ขณะที่จะมีปญหาอยูบางในชวงเทศกาลท่ีไมสามารถรองรับการทองเที่ยวได
อยางเพียงพอ ทันใจนักทองเที่ยว และตองมีการพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นในหลายๆดาน เมื่อไลเรียงจากผลการวิเคราะห
ขอมูลจากกลุม ตางๆดังกลาวจะไดผลลัพธดังนี้  

1. กลุมนักทองเที่ยว เปนกลุมที่ผูวิจัยใหความสนใจมากสุด เนื่องจากเปนผูรับบริการ การสามารถกระตุนให
ตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวในตําบลทาขนุน เปนประเด็นสําคัญมากและเมื่อมาเที่ยวแลวการทําใหเกิดความประทับใจ
เกิดเปนความรูสึกพึงพอใจในสิ่งตางๆที่ประสบจนทา ใหเกิดการกลับมาเท่ียวซ้ําๆอีกครั้งหรือหลายครั้งก็เปนประเด็น
สําคัญเชนกัน ในสวนกลุม นักทองเท่ียวเมื่อไดมาเที่ยวแลวไดรับความพึงพอใจตอองคประกอบและการจัดการโลจิสติกส
การทองเที่ยวในภาพรวมในระดับปานกลางเทานั้น ในรายดานมีเพียงการใหบริการที่พอใจมากที่เหลือเปนพอใจปาน
กลางและนอย จึงมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงประเด็นหลักคือ การทําใหนักทองเที่ยวสามารถเขามาในแหลงทองเที่ยวได
งาย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย (การไหลทาง กายภาพ) สภาพถนนดี มีปายบอกทาง มีคลื่นโทรศัพท และมี
สาธารณูปโภคเพ่ืออํานวยความสะดวก ตางๆเพิ่มขึ้น และเม่ือทดสอบถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบและการ
จัดการโลจิสติกสการทองเที่ยวกับการกลับมาเท่ียวซ้ําของนักทองเที่ยว พบวาเกือบทุกปจจัยมีผลเชื่อมโยงกันที่ระดับ 
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นหากสามารถพัฒนาองคประกอบเหลานี้ใหนักทองเที่ยวมีความพึง พอใจไดมากขึ้นกวาที่
เปนอยูนาจะมีสวนทําใหนักทองเที่ยวกลับมาเท่ียวซ้ําไดมากขึ้นเชนกัน ดังนั้น ขอเสนอแนะท่ีนักทองเที่ยวไดเสนอมา
นาจะไดมีการนํามาศึกษาทบทวนเพื่อปรับปรุงอยางจริงจัง  
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2. กลุมคนในชุมชน เห็นพองกันวาการมีแหลงทองเที่ยวในชุมชนสงผลใหเกิดการ พัฒนาชุมชนในหลายดาน
รวมทั้งเกือบทุกดานในองคประกอบของโลจิสติกสการทองเที่ยว และ เห็นวาความพรอมของโลจิสติกสการทองเที่ยวใน
ปจจุบันอยูในระดับปานกลาง เสนอแนะใหมีการ พัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นในการทาใหนักทองเท่ียวสามารถเขามาในแหลง
ทองเที่ยวไดงาย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซ่ึงตรงกับความตองการของนักทองเท่ียวที่กลาวแลวจะมีที่เพ่ิมขึ้นมาคือ 
ใหมี การรวมกลุมกันเพื่อพัฒนาดานโลจิสติกสมากขึ้น โดยหนวยงานของรัฐเขาไปริเร่ิมและใหการ สนับสนุนทั้งความรู
สาธารณูปโภคพื้นฐาน มีการจัดประชุมประชาคมเพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมใน การแกปญหา และที่สําคัญคือมีงบประมาณ
สนับสนุน  

3. กลุมผูนําชุมชน ใหความเห็นวา สภาพปจจุบันมีความพรอมสามารถรองรับการ ทองเที่ยวไดดีในระดับหนึ่ง
มีแหลงทองเที่ยวยอดนิยมหลายแหลงเรียงตามลําดับ แหลงทองเที่ยวมี กิจกรรมท่ีเปนการการเตรียมความพรอมดานโล
จิสติกสการทองเที่ยวแลวในบางดาน มี ขอเสนอแนะใหปรับปรุงใหดีขึ้นดานการเดินทาง ความปลอดภัย และการให
ขอมูล ดานการเตรียม ความพรอมในกรณีฉุกเฉิน และดานเตรียมความพรอมดานขอมูลนักทองเท่ียว  

ขอเสนอแนะ 
ผลการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม ทําเปน ขอเสนอแนะในการพัฒนา

องคประกอบและการจัดการโลจิสติกสการทองเท่ียว ในตําบลทาขนุน จังหวัดกาญจนบุรีไดในประเด็นเหลานี้  
1. เพ่ือใหนักทองเที่ยวเขามาในแหลงทองเที่ยวไดงาย สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย โดยพัฒนาเสนทาง

แหลงทองเที่ยว ใหขอมูลแกนักทองเท่ียวอยางเต็มที่ ทําแผนที่ ทําปาย บอกทางใหชดัเจนดูเขาใจงาย เพียงพอ มีเว็บไซต
แจงขอมูล มีศูนยขอมูลการทองเที่ยว มีระบบ ขนสงมวลชนท่ีสามารถรองรับการนักทองเท่ียวไดอยางดี  

2. มีการรวมกลุมของบุคคลหรือหนวยงานเพื่อทําหนาที่และบทบาทตางๆกัน ใน การพัฒนาโลจิสติกสการ
ทองเที่ยว เชน รวมกลุมเปนศูนยขอมูลการทองเที่ยวเพ่ือใหขอมูล มีกลุม ไกดเยาวชนในพ้ืนที่นําทาง กลุมดูแลเสนทาง
การทองเที่ยว กลุมพัฒนาและจัดระเบียบปายบอกทาง กลุมพัฒนาความปลอดภัยนักทองเที่ยว มีการประสานความ
รวมมือดานความปลอดภัยระหวาง อบต. อสม. โรงพยาบาล และตํารวจ และองคการอื่นๆ โดยไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงาน ภาครัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง อาจแสดงบทบาทเริ่มตนดึงสวนตางๆเชน สวนราชการ อําเภอ กํานัน 
ผูใหญบาน อบต. เอกชนมาทํางานรวมกับกลุมชุมชนใหมากขึ้น มีการใหความรู จัดอบรม แนะนา แผนทองเที่ยว 
การจราจร ความปลอดภัย สนับสนุนงบประมาณสิ่งอานวยความสะดวก เมื่อ ดําเนินการไดเองแลวก็ถอยออกมา  

3. มีการจัดการประชุมประชาคมดานโลจิสติกสทั้งในและนอกชุมชน โดยมีทั้งการ จัดภายในชุมชนและระหวาง
ชุมชนทุกเดือน จัดเวที สรางกระบวนการเรียนรู มี workshop จัดทา วิสัยทัศนการพัฒนาโลจิสติกสการทองเที่ยวตําบล
ทาขนุน ระยะส้ันและระยะยาว  

4. มีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวตลอดเวลา ทั้งในและนอกเทศกาลทองเที่ยว โดย ในปจจุบันการจัดกิจกรรม
เนนเฉพาะในหนาหนาวที่เปนชวงเทศกาลทองเที่ยวเชน ชวงเดือนธันวาคม – มกราคม จัดงานวันผลไมทองผาภูมิ 
ในชวงนอกเทศการการทองเที่ยวตองพยายามดึงนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวบางโดยการจัด กิจกรรมตางๆที่นาสนใจพรอม
โปรโมชั่นพิเศษข้ึนมาเพื่อเปนการเชิญชวน และเพ่ือเปนการกระจาย ภาวะนักทองเที่ยวแออัดมากในเทศกาลทองเที่ยว
จนเกิดการขัดของของการจัดการโลจิสติกสการ ทองเที่ยวโดยเฉพาะการไหลทางกายภาพของแหลงทองเที่ยวโดยใน
ชวงเวลานั้น  
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5. มีหนวยงานท่ีมีหนาที่รับผิดชอบดานนี้โดยตรงท่ีนอกเหนือจาก ททท. ซ่ึงมักมี บทบาทเฉพาะดานใหขอมูล
แหลงทองเที่ยว และการตลาดการทองเที่ยว เพื่อทําหนาที่ตางๆที่กลาว ท้ังการทําเองและประสานงานกับหนวยตางๆ
เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง  

6. มีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหม ๆใหทราบผานทางสื่อตาง ๆ พรอม จัดทําแผนท่ีเชื่อมโยงเสนทาง
การทองเที่ยวจากแหลงเกา เพื่อใหนักทองเท่ียวเขาใจไดงายขึ้นอยาง รวดเร็วกวาไมรูวาจะเร่ิมจากจุดไหน ไปไดอยางไร  
ขอเสนอแนะจากผูวิจัย  
จากขอเสนอแนะในงานวิจัยมีประเด็นที่ผูวิจัยเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้  

1. ปรับปรุงระบบขนสงมวลชนสําหรับการทองเที่ยวที่มีมาตรฐาน เพื่อแกปญหาการไหลทางกายภาพท่ีนักทอง
พึงพอใจนอยท่ีสุด 4 รายการคือ การไมมีระบบขนสงมวลชนเพ่ือรองรับการ ทองเที่ยว ความปลอดภัย ณ สถานีขนสง 
การเดินทางทองเที่ยวในชนบทโดยขนสงมวลชน และ การเดินทางในกรณีฉุกฉิน โดยตองมีการพิจารณาวางแผน
ดําเนินการอยางจริงจังและรอบคอบ ไมใหกระทบโครงสรางการขนสงเดิมของชุมชนมากจนกระทบตออาชีพคนในชุมชน 
โดยเฉพาะ ในชวงไมใชเทศกาลการทองเที่ยว ที่ระบบขนสงมวลชนใหมอาจจะไปแยงลูกคาของคนในชุมชนเนื่องจากไมมี
นักทองเท่ียว รวมทั้งตองไมใหเกิดเปนภาระติดพันตอกลุมตางๆท่ีเขามาดาเนินระบบ ขนสงมวลชนดังกลาว  

2. การเรงปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่สวนใหญอยูใน องคประกอบของโลจิสติกสการ
ทองเที่ยว และเปนดัชนีประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวดาน อุปทานท่ีมักใหนาหนักถึงรอยละ 40 โดยภาครัฐให
เหมาะสมเพียงพอ เนื่องจากปจจุบันความพึง พอใจของนักทองเทียวอยูนอยถึงปานกลาง เทานั้น  

3. การจัดประชุมประชาคมผูประกอบการเพื่อศึกษาปรับปรุง กรณีบทสรุประดับของความ พึงพอใจตอ
องคประกอบและการจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยวระหวางนักทองเท่ียวกับ ผูประกอบการในรายการเดียวกันหรือ
รายการท่ีเทียบเคียงกันไดมีความแตกตางกันเปนอยางมาก โดย นักทองเที่ยวพึงพอใจนอยถึงปานกลาง ขณะท่ี
ผูประกอบการเห็นวามีความพรอมในระดับมากถึง มากที่สุดนั้น โดยการเผยแพรผลการวิจัยไปยังกลุมผูประกอบการให
ทราบในเบื้องตน แลวเรียน เชิญสัมมนารวมกันโดยหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบ เพื่อใหมีการแสดงความคิดเห็น 
อภิปรายอยางกวางขวาง และหาขอสรุปรวมกันใชเปนแนวทางใหผูประกอบการทั้งที่เกี่ยวของ โดยตรงหรือโดยออม
เขาใจตอมุมมองของนักทองเท่ียว และปรับปรุงใหตรงกับสิ่งที่เปนจริงมากสุด รวมทั้งหนวยงานของรัฐมีการสนับสนุนให
มีการทาวิจัยเชิงลึกตอไป  

4. การกําหนยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงพื้นที่เฉพาะตําบลทาขนุน มีการกระจายงานโดย มอบอํานาจใหชุมชน
ทองถิ่นเปนผูดําเนินการ ระยะแรกใหมีหนวยงานรัฐเปนพ่ีเล้ียงเพื่อใหมีระบบ ชัดเจน มีระบบตรวจสอบ และก็อาศัย
แนวคิดของเจาของชุมชนท่ีรูขอมูลในพ้ืนที่ของตนเปนอยางดี อะไรเปนส่ิงที่นาจะตองการกอนหรือหลัง โดยมีการ
สนับสนุนงบประมาณดาเนินการที่เหมาะสม  
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The development of organic fishery groups in raising organic yields for the 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้ คณะผูวิจัยเนนการวิจัยแบบมีสวนรวมของชุมชน (Participatory Action Research) 
โดยใหชุมชนไดแสดงออกถึงความคิดเห็น ภูมิปญญาและองคความรู รวมกัน เพื่อศึกษาศักยภาพการเตรียมความ
พรอมสูระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกลุมประมงอินทรียพื้นบาน กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยคือสมาชิกกลุม
ประมงอินทรียพื้นบานจํานวน 200 คน โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การนําเสนอขอมูลการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสรางการเรียนรูรวมกันผานเวทีเสวนา การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตการณ การ
สังเคราะหขอมูลรวมกันของทีมนักวิจัย และสมาชิกกลุมประมงอินทรียพื้นบาน โดยใชการบันทึกภาพวิดีโอระหวาง
การจัดเวทีเสวนา การบันทึกภาพนิ่งเพื่อบันทึกการรวมกิจกรรม การบันทึกเทปการสัมภาษณเชิงลึกและ
แบบสอบถามรูปแบบการประกอบการของกลุม เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหในประเด็นดังตอไปนี้คือ ความตองการ
นําเสนอสินคา รูปแบบวิธีการสั่งซื้อสินคา วิธีการขนสงสินคาและการชําระเงิน เปนตน การวิเคราะหขอมูลในสถิติ
รอยละ และ คาฐานนิยม ผลจากการ ศึกษาวิจัยพบวา กลุมประมงพื้นบานมีความตองการใชระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคาผลิตภัณฑจากกลุมกลุมประมงอินทรียพื้นบานเพื่อสราง
โอกาสทางธุรกิจของกลุม ตองการใหทีมผูวิจัยพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เนนการนําเสนอขอมูลของกลุม
ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลายและการนําเสนอขายสินคาแกกลุมลูกคาเปาหมายท้ังในและตางประเทศ ตองการให
กลุมลูกคาใชรูปแบบการสั่งซื้อและการชําระเงินสดโดยตรง ตลอดจนการโอนชําระเงินคาสินคาในชื่อบัญชีธนาคาร
ของกลุมประมงอินทรียพื้นบาน เนื่องจากยังขาดความเขาใจและความพรอมสําหรับรูปแบบการส่ังซื้อและการชําระ
เงินออนไลนผานระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางเต็มรูปแบบ  
 
คําสําคัญ : ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส, ทรัพยากรประมงชายฝง, ชุมชนประมงพ้ืนบาน, กระบวนการจัดการ, 

ธนาคารปูมา 
 
Abstract  

The research objective was to study the readiness for potential e-Commerce system 
of the organic fishery groups at Chanthaburi and trad province. The researcher focused on 
the participatory action research by providing the opportunity for the community members 
to jointly express their opinions, intellects knowledge with the research team. The 
population of the research was 200 members of organic fishery groups and providing the 
opportunity for the community members to participate in expressing opinions, in presenting 
data, in exchanging intellectual opinions and in jointly build knowledge base through 
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seminar forum, in-depth interview, observation and information synthesis between research 
team and members of organic fishery groups, video recording during seminar forum, photo 
taking during team activities, tape recording in-depth interviews and questionnaire format 
on group operations in order to retrieve data for analysis under the following factors, i.e. 
product presentation requirements, product ordering process, product delivery process and 
payment process. The data was tabulated in means and mode statistical analysis format. The 
research revealed that organic fishery groups had required the support of e-Commerce to 
increase their channel of distribution of seafood products. In order to generate the business 
opportunity, the group required the research team to develop the e-Commerce which 
focused on presenting the group information to become known throughout and on sale 
presentation toward the targeted customers of both national and international countries. The 
group also required the customer's group to use the direct cash order form and also the 
money transfers for the product payments under the bank account of the organic fishery 
groups due to the lack of understanding and readiness of the group for the online ordering 
and payment method through the full e-Commerce function.

Key Words : E-Commerce System, Coastal Fisheries Resources, Local Fishing 
Community, Process of Management, Crab Bank.

 

บทนํา 
 จากนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามวิสัยทัศนไทยแลนด 4.0 ท่ีมุงเนนการ
ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาชวยพัฒนาตอยอดดําเนินธุรกิจยกระดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจน
อุตสาหกรรมทองถิ่นใหเปนสมารทเอสเอ็มอี (Smart SMEs) มุงเนนการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เปลี่ยนถายรูปแบบการทําธุรกิจเศรษฐกิจแบบด้ังเดิมสูเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสรางสรรคและการ
บริการท่ีมีมูลคาสูง ลดกระบวนการผลิตแบบ “ทํามากไดผลนอย” เปน “ทํานอยไดผลมาก” รัฐบาลจึงไดวางรากฐาน 
โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศใหเขาสูเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) หรือ
เศรษฐกิจดิจิทัลดวยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure) ท่ีครอบคลุมทุกพื้นที่และใชงานได
อยางมีเสถียรภาพ การสรางความมั่นคงในการทําธุรกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  
 การสรางโอกาสทางธุรกิจผานการตลาดอิเล็กทรอนิกส หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา อีคอมเมิรซ (E-Commerce) 
หรือเรียกเปนภาษาไทยวา “การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส” เพื่อเปนชองทางการจัดจําหนายนั้น ถือไดวาเปนกลยุทธ
อันสําคัญยิ่งสําหรับผูประกอบการในชวงภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ําเชนนี้ นาจะเปนชวงเวลาที่เหมาะสมตอ           
E-Commerce เนื่องจากเปนเครื่องมือทางการตลาดหรือวิธีการทําธุรกิจที่ มีตนทุนต่ําลดเวลาหรือคาใชจายในการ
เดินทาง เพิ่มชองทางการตลาดและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการเขาถึงกลุมผูซื้อไดทั่วทุกมุมโลก บวกกับพฤติกรรม
ของผูบริโภคทุกวันนี้เปลี่ยนไปมีการใชเวลาอยู กับคอมพิวเตอร มากกวาโทรทัศน ซึ่งเปนโอกาสของผูประกอบการ
ธุรกิจตางๆ ท่ีจําเปนตองพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการขายและสรางภาพลักษณองคกรใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
โดยการนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เขามาใชในการบริหารจัดการ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอการดําเนิน
ธุรกิจ ซึ่งปจจุบันเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต (Internet) ซึ่งเปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่สามารถเชื่อมตอ
สื่อสารกันไดทั่วทุกมุมโลกและสามารถเขาถึงไดรวดเร็ว ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง เปนที่นิยมไดรับการสนับสนุนจาก
ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนตลอดจนมีแนวโนมการเติบโตของผูใชบริการอยางตอเนื่อง จึงเปนโอกา สสําหรับ
ผูประกอบการหลายรายในปจจุบันที่หันมาใหความสําคัญและสามารถนําการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไปใชในการ
ดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในการแขงขันในตลาด
การคาทั้งในและตางประเทศตอไป  
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 สภาพภูมิศาสตรของประเทศไทยเอ้ืออํานวยใหแกการประกอบอาชีพประมงเปนอยางดี เพราะสภาพที่ตั้ง
ของประเทศไทย ต้ังอยูบนฝงทะเลและมีพรมแดนธรรมชาติที่ติดกับชายฝงทะเลเปนระยะทางยาวถึง  2,614 
กิโลเมตร ทําใหประชากรสวนใหญที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับชายฝงทะเลรวม 24 จังหวัด มีอาชีพ
ประมงมาโดยตลอด ขณะเดียวกันสภาพทางภูมิศาสตร พื้นที่สวนใหญของประเทศไทยมีลักษณะเปนที่ราบลุม และ
อุดมสมบูรณไปดวยแมน้ํา หนองบึง ตลอดจนทะเลสาบ จึงทําใหมีการประกอบอาชีพประมง จึงกลาวไดวาอาชีพ
ประมงเปนอาชีพที่เกาแกที่สุดอาชีพหนึ่งของคนไทย แตไมได เปนอาชีพที่สรางความร่ํารวยใหแกผูประกอบอาชีพ 
แตอยางใด (บรรจง นะแส, 2545: 20) 
 การทําประมงพ้ืนบานอาจมีความหมายและขอบเขตแตกตางกัน ตามสภาพทองที่  หรือปจจัยพ้ืนฐานใน
การดํารงชีวิต เชน แบบพ้ืนบาน (Artisanal) แบบขนาดเล็ก (Small-scale) แบบด้ังเดิม (Traditional) หรือแบบยัง
ชีพ (Subsistence) เปนตน (บุญเลิศ ผาสุก 2530) สวนคําวา “ชาวประมงพ้ืนบาน” กังวาลย จันทรโชติ (2541)  
ไดใหคําจํากัดความไว คือ กลุมที่ใชแรงงานเปนชาวบาน สมรรถภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการจับสัตวน้ําต่ํา ทําให
ไดผลผลิต นอย และจะออกทําการประมงในพ้ืนที่ใกลเคียง ซึ่งชาวประมงไมสามารถกําหนดรายไดของตนเองได  
ตองขึ้นอยูกับผูรับซื้อผลผลิตของตน ซ่ึงสวนใหญเปนพอคาคนกลาง เถาแก รวมทั้งกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (2542) ไดใหความหมายของประมงพื้นบาน วาเปนการทําประมงโดยใช  เครื่องมือขนาดเล็กไมทันสมัย            
ทําประมงพ้ืนท่ีไมเกิน 3 กิโลเมตร จากชายฝง โดยอาศัยแรงงานใน ครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับขอสรุปของคณะวิจัย 
ซึ่งกลาววา ชาวประมงพ้ืนบานเปนกลุมคนท่ีดํารงชีวิตและทํามาหากินดวยการทําประมงชายฝงทะเล  และแมน้ํา          
ลําคลองตางๆ โดยใชเครื่องมือจับสัตวน้ําที่เรียบงาย ไมซับซอนและเลือกจับสัตวน้ําเฉพาะอยาง เชน แห เบ็ด ลอบ          
ไซ อวนลอยปลา อวนลอยกุง อวนจมปู เปนตน ชาวประมงพื้นบานประเทศไทยมีพัฒนาการมานับรอยป จึงมี
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงทะเล และแมน้ําลําคลองอยางลึกซึ้ง 
 จึงทําใหเสียโอกาสทางธุรกิจไป จะดีเพียงใดหากเรามีสวนชวยใหผลิตภัณฑของชุมชนสามารถเขาถึงกลุม
ลูกคาที่กวางข้ึน โดยเฉพาะตลาดการคาระหวางประเทศ โดยการนําเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานประยุกตใชเพ่ือการ
เพิ่มชองทางการจัดจําหนาย ในรูปแบบท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับชุมชน ชุมชนทุกแหงมีศักยภาพ ขาดแตโอกาส
ในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง จึงจําเปนตองสรางให “ชุมชน” โดยเฉพาะชุมชนชนบท เปนฐานท่ีมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเศรษฐกิจในชนบท เพราะนั่นคือการสรางฐานรากของเศรษฐกิจไทยใหเขมแข็ง ดวยกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ซึ่งเปนการเรียนรูของชุมชนในทองถิ่นรวมกัน เพื่อการ
คนหาไมใชเพียงแตปญหาและความตองการ แตคนหาศักยภาพหรือความสามารถที่ยังไมพัฒนา หรือยังไมพัฒนา
เต็มที่ของแตละทองถิ่น คนหาทุน และคนหาปจจัยเง่ือนไขตามสภาพที่เปนจริง เพื่อการพัฒนาไปสูความมั่นคงและ
ยั่งยืนตอไป 
 ทั้งนี้ จากความเปนไปไดของตลาดที่ เพ่ิมความนิยมในสินคาชุมชนของกลุมกลุมประมงพ้ืนบาน อีกทั้ง
ความสามารถในการแปรรูปอาหารที่ไดคุณภาพ ตามเกณฑของกลุมที่ทวีขึ้นไป รวมไปถึงความประสงคใหกลุมเปนที่
รูจักกันอยางแพรหลายมากยิ่งขึ้น ประกอบกับคุณสมบัติของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเพ่ิมชองทาง
การตลาด ในการจําหนายสินคาไดอยางทั่วถึง จึงเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาถึงการนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส       
เขามาชวยในการนําเสนอสินคาใหเปนที่ รู จักอยางแพร หลายมากยิ่งขึ้น  
 ทางคณะผูวิจัยทําการศึกษาแนวทางการพัฒนากลุมประมงอินทรียพื้นบานในการยกระดับผลผลิตอินทรีย 
สูการสรางเครือขายการคาเชิงพาณิชยในรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือสํารวจศักยภาพภายในและศักยภาพ
ภายนอกที่เก่ียวของกับการประยุกตใชการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสธุรกิจ (E-Commerce) รวมกับหวงโซอุปทาน 
(Supply Chain) ธุรกิจ SMEs ประมงพื้นบานในเขตภาคตะวันออก 2 จังหวัด โดยใชตลาด AEC เปนฐานทาง
การคาระหวางประเทศ 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อการศึกษาแนวทางการพัฒนากลุมประมงอินทรียพื้นบานในการยกระดับผลผลิตอินทรียสูการสราง
เครือขายการคาเชิงพาณิชยในรูปแบบพาณิชยอิเล็คทรอนิคส 
 

กระบวนการทําวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) จากทีมนักวิจัย 
สมาชิกกลุมประมงพ้ืนบาน ในจังหวัดจันทบุรี และตราด และภาคีที่เกี่ยวของอื่น ๆ โดยการใหชุมชนมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น การนําเสนอขอมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสราง การเรียนรูรวมกันผานเวที
เสวนา การสัมภาษณ เชิงลึก การสังเกตการณ การสังเคราะหขอมูลรวมกันของทีมนักวิจัยและสมาชิกกลุมประมง
พื้นบาน ในจังหวัดจันทบุรี และตราดโดยใชการบันทึกภาพวิดีโอระหวางการจัดเวทีเสวนา การบันทึกภาพนิ่งเพื่อ
บันทึกการรวมกิจกรรมและการบันทึกเทปการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหในประเด็นตางๆ ผ าน
กระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้  
ขั้นที่ 1 ข้ันเตรียมการ 
 1.1 จัดการประชุมทีมผูวิจัยและกลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อสรางความเขาใจ ชี้แจงวัตถุประสงค แนวทางและ
แผนการในการปฏิบัติงานตางๆ รวมกัน 
ขั้นที่ 2 ข้ันดําเนินการวิจัย 
 2. 1 ศึกษาศักยภาพการเตรียมความพรอมของกลุมวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนศึกษารูปแบบและแนวทางใน
การพัฒนา 
 2.2 วิเคราะหและออกแบบเครื่องมือที่ใชการเก็บขอมูล 

การศึกษาเชิงพรรณนาและสถติิพรรณนา โดยการสํารวจกลุมตัวอยางผูประกอบการธุรกิจประมงพื้นบาน 

โดยใชหลักการ S.W.O.T. Analysis และการจัดการ หวงโซอุปทาน (Supply Chain) 

การประยุกตใชการพาณชิยอิเล็กทรอนิกสธุรกิจ (E-Commerce) 

รวมกับหวงโซอุปทาน (Supply Chain) 

ธุรกิจ SMEs (ประเภทประมงพ้ืนบานในเขตภาคตะวันออก 2 จังหวัด) 

โดยใชตลาด AEC เปนฐานทางการคาระหวางประเทศ

พัฒนาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสธุรกิจ (E-Commerce) ในเขตภาคตะวันออก 2 จังหวัด 

1. การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย   2. การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับการตลาด 

3. กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส    4. การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในธุรกิจ SMEs 

5. ปจจัยสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกจิผานระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสธรุกิจ SMEs (ประเภทประมงพ้ืนบานในเขตภาค

ตะวันออก 2 จังหวัด) 
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 2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับกลุมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือศึกษาปญหา แลกเปลี่ยนแนวคิด ศึกษา
รูปแบบและแนวทางในการพัฒนา และเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปสูการวิเคราะหผล 
ขั้นที่ 3 การใหความรูและการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 3.1 ใหความรูและความเขาใจในกระบวนการของระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแกชุมชน และศึกษา
ความตองการ และรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมกลุมประมงพ้ืนบาน 
 3.2 พัฒนาระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและทดลองใชงานเพ่ือนําไปสูการปรับปรุง 
ขั้นที่ 4 การติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามวงจร PDCA 
 ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการเพื่อใหเกิดความสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
ขั้นที่ 5 การประเมินผล สรุปและรายงานผล 
 5.1 ประเมินและสรุปผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการปรับปรุงกอนการนําไปใชจริง 
 5.2 ประชุมสรุปแนวทางและขอเสนอแนะตางๆ เพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน 
 5.3 จัดทําคูมือการใชงานเพื่อสรางความเขาใจ 
 5.4 ประชุมเพื่อสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน  
 

ผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมประมงพื้นบาน ดวยการสัมภาษณแบบมี
โครงสรางการสังเกตและการใชแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพหลัก รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประสบการณในการแปรรูปอาหารทะเล ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ต รวมถึงระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 พบวาประชากร 200 คน เปนเพศชายท้ังหมด ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูระหวาง 46-
50 ป ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา อาชีพหลักของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพประมง รายไดจากการแปรรูปอาหารทะเล โดยเฉลี่ยมีรายไดระหวาง 3,000 – 
5,000 บาทตอเดือน ประสบการณในการแปรรูปอาหารทะเลมากกวา 10 ป และผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดไมเคย
มีประสบการณในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต รวมถึงขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเด็นดานรูปแบบการนําเสนอสินคา        
การสั่งซื้อสินคา วิธีการชําระเงินและการจัดสงสินคา  
 พบวา กลุมประมงพื้นบาน ทั้งจังหวัดจันทบุรี และตราดมีความสนใจและตองการใหทีมผูวิจัยใหความ
ชวยเหลือในการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการนําเสนอสินคาไปยังกลุมผูใชมากที่สุด ท้ังกลุมลูกคาในประเทศและ
ตางประเทศ นอกจากการนําเสนอขายสินคาแลวยังตองการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกอบการของกลุมเพื่อ
เผยแพรใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 
 สวนที่ 3 ความตองการวิธีการซื้อสินคาและการจัดสงสินคา  
 พบวา สมาชิกกลุมตองการใหมีการส่ังสินคากับกลุมโดยตรงมากท่ีสุด มีความตองการสัญญาซื้อขายและเงินมัด
จําเพื่อเปนหลักประกันประกอบการรับคําสั่งซื้อจากลูกคา สวนวิธีการจัดสงสินคาตองการใหผูซื้อมารับสินคาดวยตนเอง
มากที่สุด และการจัดสงสินคาโดยทางไปรษณียและการขนสงผานบริษัทผูใหบริการขนสงตางๆ ที่มีอยูในทองถิ่น 
 สวนที่ 4 ความตองการวิธีการชําระเงินคาสินคา  
 พบวาสมาชิกกลุมตองการใหลูกคาชําระเงินคาสินคาเปนเงินสดโดยตรงตลอดจนการโอนชําระเงินคาสินคา
ในชื่อบัญชีธนาคารของกลุมประมงพื้นบานโดยใชชื่อกลุมเปนผูรับเงิน 
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อภิปรายผล 
 กลุมประมงพื้นบาน ในจังหวัดจันทบุรี และตราด มีความตองการใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการ
เพิ่มชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑแปรรูปอาหารทะเลไปยังกลุมลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ ใหเปนที่
รูจักแพรหลาย ซึ่งจะทําใหยอดขายและรายไดเพิ่มขึ้นดวย โดยตองการใหทีมผูวิจัยพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เนือ่งจากขาดความรู ความสามารถตลอดจนทักษะทางดานการใชงานคอมพิวเตอร,อินเทอรเน็ตและ
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยมุงเนนที่การนําเสนอขอมูลของกลุมใหเปนที่รูจัก ตองการใหกลุมลูกคาใชรูปแบบ
การสั่งซื้อและการชําระเงินสดโดยตรง ตลอดจนการโอนชําระเงินคาสินคาในชื่อบัญชีธนาคารของกลุมกลุมประมง
พื้นบาน เนื่องจากยังขาดความมั่นใจและความพรอมสําหรับรูปแบบการสั่งซื้อและการชําระเงินแบบอัตโนมัติ 
 การมีทัศนคติที่ดี ความพึงพอใจ และความคาดหวังตอระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกลุมประมง
พื้นบาน ในจังหวัดจันทบุรี และตราด เปนแรงจูงใจท่ีจะทําใหผลิตภัณฑของกลุมเปนที่รูจักอยางกวางขวางเพิ่มมาก
ขึ้น โดยผานรูปแบบของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมกับกลุม คือ การพาณิชยระหวางผูบริโภคกับ
ผูบริโภคเพื่อเปนการทดลองตลาดกอน และเพื่อจะสงเสริมใหการนําเสนอสินคาดวยระบบพาณิชย อิเล็กทรอนิกส
ของชุมชนสามารถดําเนินไปไดดวยดี จะตองอาศัยภาครัฐเขามาใหการชวยเหลือ เชน องคการบริหารสวนตําบล 
องคการบริหารสวนจังหวัดหรือเว็บไซตของหนวยงานราชการเปนตัวกลางในการนําเสนอสินคารวมดวย ควรศึกษา
พฤติกรรมของผูบริโภคในการรับทราบและตอบสนองตอการนําเสนอสินคาดวยระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ศึกษา
ปจจัยที่สงเสริม ขอดี ขอเสีย ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการทําการคาดวยระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งทํา
ใหเกิดผลกระทบท่ีนาสนใจตอเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพและย่ังยืนสืบไป 
 สรุปผลแนวทางการพัฒนากลุมประมงอินทรียพื้นบานในการยกระดับผลผลิตอินทรียสูการสรางเครือขาย
การคาเชิงพาณิชยในรูปแบบพาณิชยอิเล็คทรอนิคสโดยจากการสํารวจความตองการของกลุมวิสาหกิจชุมชนประมง
พื้นบานไดดังนี้ 
 1. รานคาปลีก (e-Tailer) แบบจําลองธุรกิจประเภทนี้ มีลักษณะที่รานคาบนอินเตอรเน็ตเสนอขายสินคา
ใหแกผูบริโภคโดยตรง โดยระบุราคาสินคาและคาขนสงอยางชัดเจน การรับคําสั่งซื้อกระทําโดยระบบอัตโนมัติผาน
เวบ็ไซต และรับชําระเงินดวย พรอมเพย และระบบออนไลน เพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับผูซื้อ  
 2. ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (e-Marketplace) การสรางเว็บไซต ของกลุมประมง แมจะมีคาใชจายใน
การสรางไมสูงมากนัก แตตองมีคาใชจายทางการตลาดสูงเพื่อดึงใหลูกคาที่สนใจเขามาท่ีเว็บไซต ในขณะท่ีเว็บไซต
ชุมชนท่ีผูขายสามารถลงประกาศขายสินคาไดแมจะมีผูเขาชมมาก แตลักษณะของผูเขาชมมีความหลากหลายทําให
โอกาสที่จะพบผูสนใจซื้อสินคามีต่ํา จึงเกิดการตั้งเว็บไซต ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
 3. การประมูลสินคา (Auction) โดยการประมูลผาน กลุมโซเชียลมิเดีย สําหรับกลุมชาวประมงพื้นบาน          
ที่เปนรายยอยที่ประกอบอาชีพเสริมจากอาชีพประจํา 
 

ขอเสนอแนะ 
 การพัฒนากลุมประมงอินทรียพื้นบานในการยกระดับผลผลิตอินทรียสูการสรางเครือขายการคา                
เชิงพาณิชยในรูปแบบพาณิชยอิเล็คทรอนิคส  
 1. สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีเขมแข็งพอสมควร และมีประสบการณในการทําธุรกิจชุมชนมากอน           
ตองรวมกลุมเพื่อทํากิจการการคาเชิงพาณิชยในรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในลักษณะการรวมกลุมสรางตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส (e-Marketplace) โดยการสรางเว็บไซต ของกลุมประมงพื้นบาน เพื่อเปนชุมชนตนแบบแลว
รวมกลุมประมงเล็กๆ หรือรายยอยเขาเปนสมาชิกในการสงสินคาเขามาขายเปนลักษณะกิจการเพ่ือสังคมมีสวนแบง
รายไดคืนสูสังคมสวนหนึ่งเพ่ือการอนุรักษ สิ่งแวดลอมตอไป 
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 2. สําหรับชาวประมงพ้ืนบานเองท่ีมีศักยภาพในการใชเทคโนโลยีควรมีการศึกษากระบวนการดําเนินงานของ
การดําเนินการคาเชิงพาณิชยในรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และสามาดําเนินธุรกิจไดดวยตนเอง ในชวงตอไป  
 

เอกสารอางอิง 
กรมประมง. (2549). รายงานสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เลมที่ 6 ประมง เอกสารสวนที่ 3   

เลมที่ 6/6. โครงการ UNEP GEF Project on Reversing Environmental Trends in the South 
China Sea and Gulf of Thailand (UNEP GEF SCS), ศูนยพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง, 
ชุมพร. หนา 3-7. 

กังวาลย จันทรโชติ. (2541). การจัดการประมงโดยชุมชน. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัยฝาย
ชุมชนและสังคม. 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ. 2547. คัมภีรการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส. กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ 
แอนดคอนซัลท.  

จิราภรณ เลิศจีระจรัส. 2548. ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการทางพาณิชย อิเล็กทรอนิกสของ
นักศึกษาระดับ ปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม. การคนควาแบบอิสระ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

ชลลดา อิศรางกูร ณ อยธุยา. 2542. ความรูความเขาใจและพฤติกรรมของผูใชอินเตอรเน็ตของคนไทย ท่ีมีตอ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

ธานินทร ศิลปจารุ. 2552. การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS. กรุงเทพมหานคร: บิสซิเนสอารแอนดดี.  
พรพรรณ รัตนตรัยวงศ. 2553. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูใช อินเตอรเน็ต           

ในเขตจังหวัดปทุมธานี. การคนควาแบบอิสระคณะบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี.  

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



การศึกษาความสามารถในการแขงขันเพ่ือการสงออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 
 
A Study of Capability on Competitiveness of Thailand in Electronics Industry Export 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการแขงขันเพื่อการสงออกสินคา อิเล็กทรอนิกสของ
ประเทศไทยในตลาดโลก โดยใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ จากมูลคาการสงออกของสินคาอิเล็กทรอนิคส ในชวง            
ป 2551-2560 เพ่ือทําการวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏและแบบจําลองสวนแบงตลาด
คงที่ ซึ่งพบวาการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทเครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติและสินคาอิเล็กทรอนิกส
ประเภทวงจรรวมที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออก อยางไรก็ตามอัตราการ
ขยายตัวการสงออกสินคาทั้งสองชนิดเพิ่มข้ึนเนื่องจากผลของการกระจายตลาดและผลของการสงออกที่ถูกทิศทาง 
 
คําสําคัญ : การแขงขัน,การสงออก,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 
Abstract 

The research aims to study Thailand’s export competitiveness of Electronics 
Industry in the world market .Using quantitative analysis from the exported value of 
electronics products during the year 2008-2017.For analysis Revealed Comparative 
Advantage Index and Constant Market Shares Model. The findings revealed that electronic 
product type automatic data processing and products include integrated circuits used in the 
electronics had comparative advantage. However the growth rate’s export of both types of 
products increased arise from market distribution effect and Interaction effect. 

Keywords : Competitiveness, Export, Electronics Industry
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บทนํา 
 ในชวงกวา 2 ทศวรรษท่ีผานมาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยมีการเปล่ียนแปลงอยางมาก นับตั้งแต          
ป พ.ศ. 2553 การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไดมีการชะลอตัวลงอยางมาก โดยในป พ.ศ.2560 ภาคอุตสาหกรรมไทย
มีสัดสวนตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศประมาณรอยละ 27 แมโครงสรางเศรษฐกิจของไทยมีการพ่ึงพาการ
สงออกสูงซึ่งสวนใหญเปนการสงออกสินคาอุตสาหกรรม แตประเทศไทยยังประสบปญหาการขาดแคลนปจจัยการ
ผลิตไมวาจะเปนวัตถุดิบ แรงงานที่มีทักษะ ทุนและเทคโนโลยี ดังนั้นประเด็นทาทายของการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทยจึงมีหลายประการซึ่งผลักดันใหจําเปนตองเปลี่ยนผาน ดวยการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู               
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและการ
แขงขันไดอยางยั่งยืน การเปล่ียนผานในคร้ังนี้ จําเปนตองมีการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมอันเปนกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมตอยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve)คือ อุตสาหกรรมที่ไทยมี
ความเชี่ยวชาญเปนทุนเดิมแตตองการพัฒนาตอยอดดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และพัฒนาให
กลุมนี้เติบโตตอไปเชนอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและอุตสาหกรรมอนาคต(New S-Curve) คือกลุม
อุตสาหกรรมใหมที่มีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางเขมขนไดแก อุตสาหกรรมยานยนตแหงอนาคต 
อุตสาหกรรมพัฒนาหุนยนตและระบบอัตโนมัติเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเปาหมายภายใตแผนงาน Industry 4.0 
การขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวของรัฐบาลผานแนวคิด Industry 4.0 หรือ“การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4”            
จากการเชื่อมโยงของดิจิทัลกับอุปกรณในระบบการผลิต จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสงเสริม
อุตสาหกรรมใหเกิดการเพ่ิมผลิตภาพผานการใชเทคโนโลยี (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,2561) 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสจึงมีความสําคัญตอฐานการพัฒนาของอุตสาหกรรมแหงอนาคต เพราะเปน
อุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆและเติบโตตามผลิตภัณฑหลัก ของอุตสาหกรรมเหลานั้น            
เชน อุตสาหกรรมดิจิทัล อุปกรณโทรคมนาคมโดยเฉพาะโทรศัพทมือถือ ผลิตภัณฑเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสสวน
บุคคล (Consumer Electronics) อิเล็กทรอนิกสในยานยนต และเครื่องคอมพิวเตอร ประกอบกับ ปจจุบันการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล(Digitalization)เขาสูยุคของ Internet of Things (IoT) ซึ่งมีบทบาทกับชีวิตประจําวันของ
ผูบริโภคและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากข้ึน ประกอบกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่ความสําคัญ
ในภาคการสงออกของประเทศไทย คิดเปนมูลคาถึง 77,906.79 ลานดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ 31.19 ของรายได
การสงออกของประเทศในป พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเปนผูผลิตสําคัญระดับโลกในอุตสาหกรรม
ฮารดดิสกและวงจรรวม อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ซ่ึงถูก
ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเครื่องรับรู (Sensors) และวงจรรวมท่ีมีขนาดเล็กลงและมีความซับซอนมากข้ึน สงผลให
ผูประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยประสบปญหาในการแขงขัน เนื่องจากประเทศไทยเปนเพียงผูรับ
การผลิตเทานั้น (OEM) ไมมีเทคโนโลยีการผลิตเปนของตัวเอง ขณะที่ปจจัยภายนอกจากตางประเทศเชน การเขา
มาแยงชิงตลาดและเงินลงทุนจากประเทศคูแขงขัน สงผลใหเกิดปญหาการยายฐานการผลิตของนักลงทุน รวมถึง
ปจจัยอื่นๆ ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการเตรียมความพรอมและกําหนดทิศทางใหกาวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวและใชประโยชนในการยกระดับผลิตภาพและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสามารถในการแขงขันเพื่อการสงออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย        
ในตลาดโลก 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใชแนวคิดการวัดความสามารถในการแขงขันของการสงออกจาก ดัชนีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบท่ีปรากฏ(Revealed Comparative Advantage :RCA)และการใชแบบจําลองสวนแบงตลาดคงท่ี 
(Constant Market Share Model: CMS) ดังนี้ 
 ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage : RCA)            
เปนเครื่องมือในการศึกษาศักยภาพการแขงขันดานการสงออกในตลาดโลกของสินคาแตละชนิด โดยการเปรียบเทียบ
คา RCA ของสินคาในแตละชนิดประเภทเดียวกันกับกลุมประเทศที่ศึกษาทั้งนี้ในการคํานวณคา RCA จะให
ความสําคัญกับการสงออกสินคาของประเทศเปรียบเทียบกับการสงออกสินคาชนิดเดียวกันในประเทศท่ีตองการ
ศึกษาแทนการศึกษาตนทุนการผลิตสินคาโดยเปรียบเทียบระหวางประเทศ เน่ืองจากการวิเคราะหตนทุนการผลิตโดย
เปรียบเทียบระหวางประเทศนั้นเปนเรื่องยาก เพราะวาปจจัยการผลิตและกระบวนการผลิตที่ซับซอนของแตละ
ประเทศ ซ่ึงหากวาในแตละประเทศไมมีการจัดเก็บขอมูลไวอยางเปนระบบและมีความเปนมาตรฐานเดียวกันแลวก็มิ
อาจจะนําขอมูลดังกลาวมาทําการเปรียบเทียบตนทุนของสินคาแตละประเภทในแตละประเทศได การท่ีสัดสวนการ
สงออกสินคาชนิดหนึ่งของประเทศสูงกวาเม่ือเทียบกับสัดสวนการสงออกของสินคาชนิดเดียวกันในกลุมประเทศท่ี
ศึกษา แสดงใหเห็นวา เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวประเทศดังกลาวมีความสามารถในการแขงขันในสินคาชนิดนั้นใน
กลุมประเทศที่ศึกษาถึงแมวากลุมประเทศที่ศึกษาจะมี มาตรการดานภาษีสําหรับปองกันสินคาภายในประเทศหรือไม
ก็ตาม ดังนั้นการที่สัดสวนการสงออกสูง แสดงใหเห็นวาประเทศดังกลาวมีตนทุนการผลิตที่สามารถแขงขันในตลาด
ตางประเทศได ทําใหสามารถสงออกไดในสัดสวนที่คอนขางมากโดยเปรียบเทียบระหวางประเทศ  
 แบบจําลองสวนแบงตลาดคงท่ี (Constant Market Share Model: CMS) เปนเครื่องมือที่ใชในการ
วิเคราะหการเปล่ียนแปลงมูลคาการสงออกในชวงเวลาหนึ่ง  วามีสาเหตุมาจากปจจัยใดบางโดยแบบจําลองนี้มี
หลักการวิเคราะห คือ การพิจารณาผลของการสงออกของประเทศใดประเทศหน่ึง เม่ือสมมติให ประเทศดังกลาว
สามารถรักษาสวนแบงตลาดโลกไวในระดับเดิม ดังนั้น หากการสงออกในปปจจุบันเพิ่มขึ้นจากปฐาน ในอัตรา
เทากับการขยายตัวการสงออกโลกโดยเฉลี่ย ซึ่งคํานวณจากการนําอัตราการขยายตัวการสงออกของโลกโดยเฉลี่ย 
คูณกับมูลคาการสงออกในปฐานของประเทศท่ีศึกษาคาที่ไดจะแสดงถึงมูลคาสวนเพิ่มของการสงออกที่ควรจะเปน  
(Constant Share Norm) ของปปจจุบัน หากยังคงสามารถรักษาสวนแบงตลาดไวได ซึ่งอตัราการขยายตัวในสวนนี้
จะเปนผลจากการขยายตัวของตลาดโลก (World Growth Effect) แตเมื่อพิจารณาการขยายตัวของการสงออกจริง 
(Actual Growth Effect) ของประเทศที่ศึกษา ไมจําเปนตองเทากับการขยายตัวของการสงออกของโลก ดังนั้นสวน
ตางท่ีเกิดขึ้นสามารถจําแนกไดวาเปนผลอันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ ดังนี้ ผลจากการกระจายตลาด (Market 
Distribution Effect)ผลจากการแขงขันที่แทจริง(Pure Competitiveness Effect) และ ผลจากการสงออกที่ถูก
หรือผิดทิศทาง (Interaction Effect) (อางใน ณาตยา แดงรุงโรจน,2557,หนา165-170) 

 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ซึ่งทําการรวบรวมขอมูลจาก International Trade Centre ในชวงปพ.ศ. 2551-2560 ซ่ึงเปนขอมูล มูลคาการ
สงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสจําแนกตามพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ (The Harmonized Commodity 
Description and Coding System:HS) แยกเปนสองกลุมคือสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทเคร่ืองประมวลผลขอมูล
อัตโนมัติ (HS-CODE 8471) และสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทวงจรรวมที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส (HS-CODE 8542) 
เพื่อนํามาทําการวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏตามวิธีการของ Balassa (1965) ดังนี้ 
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 RCAik = (Xik / Xi) ÷ (Xwk / Xw) 
 โดยที่ RCAik = คาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคา k ของประเทศ i 
 Xik = มูลคาการสงออกสินคา k ของประเทศ i ไปยังตลาดที่ตองการศึกษา j 
  Xi = มูลคาการสงออกท้ังหมดของประเทศ i ไปยังตลาดที่ตองการศึกษา j 
 Xwk = มูลคาการสงออกสินคา k ของโลก 
 Xw = มูลคาการสงออกสินคาทั้งหมดของโลก 

ถาคา RCA > 1 แสดงวา ประเทศนั้นมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาชนิดนั้น         
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนและสามารถแขงขันในตลาดโลกไดดี 

ถาคา RCA < 1 แสดงวา ประเทศนั้นมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาชนิดนั้น         
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนและไมสามารถแขงขันในตลาดโลกได 

ถาคา RCA = 1 แสดงวา ประเทศนั้นไมมีความไดเปรียบหรือเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออก
สนิคาชนิดนั้น 

ในสวนของการวิเคราะหแบบจําลองสวนแบงตลาดคงท่ีตามแนวคิดของ Leamer and Stern (1970)           
ไดแบงขอมูลการศึกษาออกเปน 2 ชวงเวลาคือปพ.ศ. 2551-2555 เปนปฐานเทียบกับปพ.ศ. 2556-2560 เปนป
ปจจุบัน โดยใชสูตรการคํานวณดังนี้ 
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ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 
 ∑jX
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0
ijk คือผลจากการขยายตัวการสงออกท่ีแทจริง(Actual Growth Effect) เปนการเปลี่ยนแปลง

ทั้งหมดของการสงออกปฐานถึงปปจจุบันในการสงออกสินคาk ของประเทศ i ไปสูตลาดj 
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ijk] คือ ผลจากการขยายตัวการสงออกทั้งหมดของโลก (World Growth Effect)เปนการ

แสดงถึงแนวโนมการคาของโลก ซึ่งวัดไดโดยการขยายตัวของการสงออกรวมของโลก ถาการสงออกของประเทศ i 
ขยายตัวในอัตราเดียวกันกับอัตราการขยายตัวของการสงออกรวมของโลก สวนแบงการตลาดของประเทศ i ใน
ตลาดโลกจะคงที่ 
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ijk] คือ ผลจากการกระจายตลาด(Market Distribution Effect) แสดงใหเห็นวา

ประเทศ i สงสินคา k ไปยังประเทศที่มีการขยายตัวของตลาดสูงหรือต่ํา ซึ่งจะมีผลตอการเปล่ียนแปลงการสงออก
ทั้งหมดของประเทศ i 
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ijk] คือ ผลจากการแขงขันที่แทจริง (Pure Competitiveness Effect)เปนผลตาง

ระหวางการขยายตัวของการสงออกจริงกับการขยายตัวของการสงออกที่เพียงพอเพื่อใหประเทศสามารถรักษาสวน
แบงในตลาดโลกไวเทาเดิม 
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ijk}] คือ ผลจากการสงออกที่ถูกหรือผิดทิศทาง(Interaction 

Effect) ผลนี้จะสะทอนใหเห็นวาประเทศ i อาจใชความพยายามขยายการสงออกสินคา k ในตลาด j ท่ีหดตัวหรือ
ลดการสงออกในตลาด j ที่กําลังขยายตัว 
 โดยที่ Xijk = มูลคาการสงออกสินคา k ของประเทศ i ไปยังตลาดที่ตองการศึกษา j 
 Gk = สัดสวนมูลคาการสงออกสินคา k ในตลาดโลกในชวงปปจจุบันเทียบกับปฐาน 
 Gjk = สัดสวนมูลคาการสงออกสินคา k ท้ังหมดที่สงไปตลาด j ในชวงปปจจุบันเทียบกับปฐาน G*

jk = 1÷ Gjk  
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) 
ของสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทเคร่ืองประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ (HS-CODE 8471) 
ที่ประเทศไทยสงออกไปยังตลาดโลกพบวา RCA มีคา 2.77 ในชวงปพ.ศ. 2556-2560 ลดลงจากชวงป พ.ศ.2551-
2555 ที่ RCA มีคา 3.39 แสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังคงมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกแมวา
แนวโนมความไดเปรียบในการสงออกจะลดลง  สําหรับการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทวงจรรวมที่ใชในทาง
อิเล็กทรอนิกส (HS-CODE 8542) ไปยังตลาดโลกของประเทศไทย พบวา RCA มีคา 1.13 ในชวงป พ.ศ. 2556-
2560 ลดลงจากชวงปพ.ศ. 2551-2555 ที่ RCA มีคา 1.55 แสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังคงมีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบแมวาแนวโนมความไดเปรียบในการสงออกจะลดลง 
 ผลการวิเคราะหสวนแบงตลาดคงที่ (Constant Market Share : CMS) จากขอมูล มูลคาการสงออก
สินคาอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยระหวางปพ.ศ.2551-2560 นํามาทําการเปรียบเทียบมูลคาการสงออกเฉลี่ยชวง
ปพ.ศ.2551-2555ซึ่งเปนปฐานเปรียบเทียบกับชวงป พ.ศ.2556-2560 ในตลาดสงออกท่ีสําคัญปรากฏผลดังนี้ 
 อัตราขยายตัวการสงออกสินคาทุกชนิดโดยรวมของโลก มีอัตราการสงออกที่ เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.62 ในขณะ
ที่อัตราการขยายตัวการสงออกในสินคาสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทเคร่ืองประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ (HS-CODE 
8471) ของโลกขยายตัวในอัตรารอยละ 9.41 สวนการสงออกสินคาชนิดนี้ของประเทศไทยขยายตัวในอัตราท่ีลดลง
รอยละ 7.05 โดยประเทศผูสงออกรายใหญ 5 อันดับแรกของโลกไดแก จีน,สหรัฐอเมริกา,เม็กซิโก,ฮองกง และ
เยอรมนี สําหรับประเทศไทยเปนผูสงออกในอันดับที่ 6 ของโลก 
 สําหรับอัตราการขยายตัวการสงออกในสินคาสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทวงจรรวมที่ใชในทาง
อิเล็กทรอนิกส (HS-CODE 8542)ของโลก ขยายตัวในอัตรารอยละ38.06 สวนการสงออกสินคาชนิดนี้ของประเทศ
ไทยขยายตัวในอัตรารอยละ 5.20 โดยประเทศผูสงออกรายใหญ 5 อันดับแรกของโลกไดแก จีน,ฮองกง,สิงคโปร,
ไตหวันและสหรัฐอเมริกา สําหรับประเทศไทยเปนผูสงออกในอันดับที่ 13 ของโลก 
 จากผลการวิเคราะหสวนแบงตลาดคงท่ี ภายใตขอสมมติฐานท่ีการสงออกสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งจะถูก
กําหนดโดยอุปสงคของประเทศผูนําเขาและ อุปทานของประเทศผูสงออก ซ่ึงโดยทั่วไปแลวการสงออกของประเทศ
ใดประเทศหนึ่งจะมีอัตราการขยายตัวที่แตกตางจากการขยายตัวของการสงออกเฉล่ียของโลก เนื่องจากการสงออก
อาจกระจุกตัวเฉพาะสินคาที่มีอัตราการขยายตัวในการสงออกตํ่าหรือมุงเนนไปตลาดที่คอนขางซบเซาหรือประเทศ
ที่สงออกหลีกเล่ียงการแขงขันกับผูผลิตหรือผูสงออกจากประเทศอื่นๆ ดังนั้นการวิเคราะหผลการสงออกของ
ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยสมมติวาประเทศดังกลาวสามารถรักษาสวนแบงตลาดในตลาดโลกไวเทาเดิม ความ
แตกตางระหวางการขยายตัวของการสงออกที่เปนจริงกับการขยายตัวของการสงออกเพื่อรักษาสวนแบงตลาดให
คงที่เปนผลมาจากการขยายตัวการสงออกโดยรวมของโลก ผลจากการกระจายตลาด ผลจากความสามารถในการ
แขงขันเพื่อสงออกและผลจากการสงออกที่ถูกหรือผิดทิศทาง 
ตารางแสดง การวิเคราะหแบบจําลองสวนแบงการตลาดคงที่ (หนวย:ลานดอลลารสหรัฐ) 

ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง 
มูลคาในชวงป 2551-55 เปรียบเทียบกับชวงป 2556-60 

HS-CODE 8471 HS-CODE 8542 
ผลจากการขยายตัวของการสงออกของโลก 1,200.56 700.01 
ผลจากการกระจายตลาด 243.74 1,781.81 
ผลจากการแขงขัน -1,477.88 -1,905.73 
ผลจากการสงออกที่ถูกหรือผิดทิศทาง 12,823.02 7,772.63 
มูลคาการสงออกท่ีเปลี่ยนแปลง 12,789.44 8,348.72 
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 จากตารางการวิเคราะหแบบจําลองสวนแบงการตลาดคงที่ พบวาการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภท
เคร่ืองประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ(HS-CODE 8471)ของประเทศไทยพบวาการขยายตัวการสงออกที่แทจริงมีมูลคา 
12,789.44 ลานดอลลารสหรัฐเปนผลมาจากปจจัยตางๆในแบบจําลองดังนี้ 
 ผลจากการขยายตัวการสงออกโดยรวมของโลกมีมูลคาเทากับ 1,200.56 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนผลใน
ทิศทางเดียวกับผลการสงออกของไทยท่ีเกิดขึ้นจริงเนื่องจากอัตราการขยายตัวการสงออกโดยรวมโลก เพ่ิมข้ึน 
ประกอบกับอัตราการขยายตัวการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทเครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติของโลก
เพิ่มข้ึน สงผลใหอัตราการขยายตัวการสงออกของประเทศไทยยังคงเพิ่มข้ึนแตเพิ่มในอัตราท่ีลดลง 
 ผลจากการกระจายตลาด เปนปจจัยท่ีมีผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในมูลคาการสงออกของประเทศไทย
เทากับ 243.74 ลานดอลลารสหรัฐ เนื่องจากผูสงออกในประเทศไทยขยายการสงออกไปยังตลาดสงออกท่ีมีการ
ขยายตัวสูงเชน สหรัฐอเมริกา,ฮองกง และลดการสงออกไปยังประเทศที่มีอัตราการขยายตัวลดลงเชน จีน,เยอรมนี 
และ ญี่ปุน 
 ผลจากการแขงขันมีมูลคาลดลง 1,477.88 ลานดอลลารสหรัฐแสดงใหเห็นวาผูสงออกในประเทศไทยมี
สวนแบงการตลาดสงออกที่ลดลง โดยตลาดสงออกที่ผูสงออกของไทยยังคงมีความสามารถในการแขงขันกับคูแขง
ขันในตลาดโลกไดแก สหรัฐอเมริกา,ฮองกง สวนตลาดสงออกที่ผูสงออกของไทยสูญเสียสวนแบงการตลาดใหกับคู
แขงขันในตลาดโลกไดแก จีน,เยอรมนี และ ญี่ปุน 
 ผลจากการสงออกที่ถูกหรือผิดทิศทาง มีมูลคาเทากับ 12,823.02 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งมีคาเปนบวก
แสดงใหเห็นวาผูสงออกของไทยขยายการสงออกที่ถูกทิศทางโดยเปนผลมาจากความพยายามเพ่ิมการสงออกใน
ตลาดที่ขยายตัวสูงและลดการสงออกไปยังตลาดที่มีการแขงขันสูงจากผูผลิตรายใหญในตลาดโลก 
 ในกรณีการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทวงจรรวมที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส(HS-CODE 8542)ของ
ประเทศไทยพบวาการขยายตัวการสงออกที่แทจริงมีมูลคา 8,348.72 ลานดอลลารสหรัฐ อันเปนผลมาจากปจจัย
ตางๆในแบบจําลองดังนี้ 
 ผลจากการขยายตัวการสงออกของโลก มีมูลคาเทากับ 700.01 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนผลในทิศทาง
เดียวกับผลการสงออกของไทยท่ีเกิดขึ้นจริงเนื่องจากอัตราการขยายตัวการสงออกโดยรวมโลกเพ่ิมข้ึน ประกอบกับ
อัตราการขยายตัวการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทวงจรรวมที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกสของโลกเพิ่มข้ึน สงผล
ใหอัตราการขยายตัวการสงออกของประเทศไทยยังคงเพิ่มข้ึน 
 ผลจากการกระจายตลาด เปนปจจัยท่ีมีผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในมูลคาการสงออกของประเทศไทย
เทากับ 1,781.81 ลานดอลลารสหรัฐ เนื่องจากผูสงออกของไทยขยายการสงออกไปยังตลาดสงออกที่มีการขยายตัว
สูงเชน จีน, ฮองกง, สิงคโปร, ไตหวัน, และ สหรัฐอเมริกา  
 ผลจากการแขงขนั มีมูลคาลดลงเทากับ 1,905.73 ลานดอลลารสหรัฐ แสดงใหเห็นวาผูสงออกในประเทศ
ไทยมีสวนแบงการตลาดสงออกที่ลดลง โดยตลาดสงออกที่ผูสงออกของไทยยังคงมีความสามารถในการแขงขันกับ
คูแขงขันในตลาดโลกไดแก สหรัฐอเมริกา,ไตหวัน สวนตลาดสงออกท่ีผูสงออกของไทยสูญเสียสวนแบงการตลาด
ใหกับคูแขงขันในตลาดโลกไดแก จีน,ฮองกง และ สิงคโปร  
 ผลจากการสงออกที่ถูกหรือผิดทิศทาง มีมูลคาเทากับ 7,772.63 ลานดอลลารสหรัฐ มีคาเปนบวก แสดงให
เห็นวาผูสงออกของไทยขยายการสงออกที่ถูกทิศทางโดยเปนผลมาจากความพยายามเพ่ิมการสงออกในตลาดที่
ขยายตัวสูงและลดการสงออกไปยังตลาดที่มีการแขงขันสูงจากผูผลิตรายใหญในตลาดโลก 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความสามารถในการแขงขันเพื่อการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยพบวาการ
สงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทเคร่ืองประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ (HS-CODE 8471) ของไทยอยูในอันดับที่ 6 
ของโลกโดยมีประเทศจีน, สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก เปนผูสงออกรายใหญของโลก ท้ังนี้จากผลการวิเคราะหความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏพบวาประเทศไทยยังคงมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกแมวา
แนวโนมความไดเปรียบในการสงออกจะลดลง ทั้งนี้เมื่อวิเคราะหความสามารถในการแขงขันจากแบบจําลองสวนแบง
ตลาดคงท่ี พบวาการขยายตัวการสงออกท่ีแทจริง ยังคงเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากผลของการกระจายตลาดและผลของการ
สงออกที่ถูกทิศทาง อยางไรก็ตามผูสงออกของไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขัน ในตลาดท่ีสําคัญอาทิ          
จีน,เยอรมนี และ ญี่ปุนสอดคลองกับงานวิจัยของ ณาตยา แดงรุงโรจน (2557) ท่ีพบวา ประเทศไทยมีคา RCA 
มากกวา 1 ใน ตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และญ่ีปุน เนื่องจากไทยเปนฐานการผลิตและสงออกฮารดดิสกไดรฟที่ใหญ
ของโลก ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากนโยบายการสงเสริมการลงทุนของรัฐ และคุณภาพทักษะและฝมือของแรงงานไทยที่มี
สูงกวาประเทศคูแขง โดยในงานวิจัยของ วศินี หยกสุวรรณกุล (2552) พบวา ไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบใน
การสงออกมากกวาทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากอัตราคาจางแรงงานยังต่ําแตมีความสามารถและทักษะสูง 
อยางไรก็ตามจากการวิจัยคร้ังนี้พบวาแนวโนมความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของไทยลดลงนั้นสอดคลองกับเจนรบ 
ชัยวิวัฒมงคล (2556) ที่พบวามูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น แตมีอัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกในอัตราเพ่ิม
เล็กนอย สวนการวิเคราะหแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่พบวาผลการกระจายตลาดมีทิศทางลบแสดงใหเห็นวา การ
สงออกของไทยยังเพิ่งตลาดจีนมากเกินไป และงานวิจัยของชัยสิทธิ์ ภูเดช (2551) ท่ีพบวา ราคาคอมพิวเตอรและ
ชิ้นสวนของไทยและอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับมูลคาการสงออกคอมพิวเตอรและชิ้นสวน 
สวนราคาของประเทศคูแขงและผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของประเทศผูนําเขามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
กับมูลคาการสงออกคอมพิวเตอรและชิ้นสวน ทั้งนี้จากแบบจําลองสวนแบงการตลาดคงที่พบวาผูสงออกไทยสูญเสีย
ความสามารถในการแขงขันเนื่องจากผูสงออกของไทยยังมีจุดออนในดานการวิจัยและพัฒนาความสามารถทางดาน
เทคโนโลยี การพึ่งพิงชิ้นสวนจากบริษัทตางชาติ และการกระจุกตัวของเทคโนโลยีในกลุมบริษัทขามชาติ (เจนรบ
,2556) ดังนั้นหากไดรับการประสานความรวมมือภาครัฐและเอกชน จะทําใหอุตสาหกรรมการสงออกฮารดดิสกไดรฟ
ยังคงเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสามารถในการแขงขันและมีศักยภาพท่ีจะเติบโตตอไปในอนาคต (ณาตยา,2557)  
 สวนการสงออกสินคาสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทวงจรรวมที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส  (HS-CODE 8542) 
ประเทศไทยเปนผูสงออกอันดับ 13 ของโลก โดยมีประเทศ จีน,ฮองกง,สิงคโปร,ไตหวันและสหรัฐอเมริกา  เปนผู
สงออกรายใหญของโลก ทั้งนี้จากผลการวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏพบวาประเทศไทยยังคงมี
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้พบวาแนวโนมความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบลดลง อยางไรก็
ตามจากการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันจากแบบจําลองสวนแบงตลาดคงท่ีพบวาการขยายตัวของการ
สงออกที่แทจริงของไทยยังคงสูงขึ้นเนื่องมาจากผลของการกระจายตลาดและผลของการสงออกที่ถูกทิศทาง  
 อยางไรก็ตามผูสงออกของไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขันในตลาดที่สําคัญอาทิจีน,ฮองกง และ 
สิงคโปร สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ พานทอง (2549) ที่พบวา การแขงขันระหวางผูผลิตซึ่งเปนบริษัท
ขามชาติมีสูง กลยุทธที่ใชในการแขงขันจึงเปนกลยุทธที่ไมใชราคา การสงออกแผงวงจรไฟฟามีแนวโนมขยายตัว
เพิ่มข้ึนตามความตองการใชอุปกรณไฟฟา และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลก อยางไรก็ตามไทยเปนผูสงออก
รายเล็กมีมูลคาการสงออก สวนแบงตลาด คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบนอยและมีคูแขงขันสําคัญใน
ภูมิภาคเดียวกัน ทําใหการสงออกแผงวงจรไฟฟาของไทยมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนคอนขางนอย อยางไรก็ตามในงานวิจัย
ครั้งนี้พบวาการขยายตัวของการสงออกที่แทจริง เปนผลมาจากการกระจายตลาดและการสงออกท่ีถูกทิศทาง
ประกอบกับคาเงินบาทแข็งคาเร็วขึ้นมากกวาประเทศคูแขงขันในชวง 3 ปที่ผานมาทําใหมูลคาการสงออกชะลอตัว
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ลง ซึ่งตางจาก ศักดิ์สุริยา ไตรยราช (2549) ซ่ึงพบวา ไทยมีความไดเปรียบในสินคาคอมพิวเตอรและอุปกรณ สวน
แผงวงจรไฟฟามีแนวโนมในการขยายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งเปนผลมาจากความสามารถในการแขงขันที่แทจริง 
 

ขอเสนอแนะ 
 ในการศึกษาความสามารถในการแขงขันเพื่อการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยชี้ใหเห็นระดับ
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการแขงขันเพื่อการสงออกซึ่งมีแนวโนมลดลงอันเปนเครื่องชี้ใหผูสงออกตองปรับตัว
รองรับการแขงขันที่สูงขึ้น สวนทิศทางการขยายตัวในตลาดสงออกซึ่งเปนประเทศคูคาที่สําคัญของประเทศไทย 
ชี้ใหเห็นวาเปนผลมาจากการปรับตัวของผูสงออกในการกระจายตลาดและผลของการสงออกท่ีถูกทิศทางของผูสงออก 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 การวิจัยในครั้งตอไปควรทําการวิจัยเพ่ิมเติมในดานการเปรียบเทียบศักยภาพในการสงออกสินคา
อิเล็กทรอนิกสของประเทศที่เปนคูแขงขันในการสงออกของประเทศไทย รวมถึงการวิจัยในเชิงคุณภาพดวยการ
สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการสงออกเพ่ือนําขอมูลที่ไดมาประกอบการอธิบายแนวโนมการกระจายตลาดและแนว
ทางการเพิ่มความสามารถในการแขงขันเพ่ือการสงออกของผูประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
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การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน  
 
MOBILE APPLICATION FOR PLANTS OF SCHOOL’S BOTANICAL GARDENS.
  
ผูวิจัย    จักรินทร  สันติรัตนภักด ี
    กิติพงษ  จันทรถาวร 
    ชุติญาภัค  วาฤทธิ ์
    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
 

บทคัดยอ  
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียนบนระบบ
ปฎิบัติการแอนดรอยด 2) เพื่อประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบ กลุมตัวอยาง คือ บุคลากร
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จํานวน 30 คน โดยวิธีการเลือกสุมอยางมีระบบ (Systematic Sampling) การพัฒนา
ระบบครั้งนี้คณะผูวิจัยไดใชวงจรการพัฒนาระบบ SDLC เปนมาตรฐานในการพัฒนา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ประกอบดวย 1) โมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน 2) แบบประเมินความสามารถในการใชงาน
ไดของระบบ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน สามารถแสดง
ขอมูลพรรณไม ระบุพิกัดและนําทางไปยังพรรณไมในบริเวณสวนพฤษศาสตรโรงเรียนผาน Google Map 2) ผลการ
ประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบโดยกลุมตัวอยาง อยูในระดับมาก (  = 4.00 , S.D. = 0.90)  
 
คําสําคัญ : สวนพฤษศาสตรโรงเรียน, โมบายแอปพลิเคชัน, ระบบปฎบิัติการแอนดรอยด 
 
Abstract 

The primary purposes of the research are 1) to develop mobile application of 
android system for school’s botanical garden, 2) to evaluate the performance of the current 
system. The target population of the research is 30 Vongchavalitkul personnel, which the 
sample was selected though systematic sampling. The researchers employed SDLC system 
as standard for system development. In addition, the research instruments are 1) Mobile 
application for school’s botanical garden, and 2) Questionnaires. Mean and standard 
deviation are employed for statistical analysis.

The findings indicated that 1) the mobile application for school’s botanical garden 
can efficiently show information and location of varieties of trees, as well as navigate to 
varieties of trees through Google Map, 2) the evaluations of system performance from the 
sample group are relatively high (  = 4.00 , S.D. = 0.90).

Keyword (s) : School’s Botanical Garden, Mobile Application, Development on the 
operating system of Android
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บทนํา 
 โครงการสวนพฤกษศาสตรเปนโรงเรียนโครงการในพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่เกิด

จากทรงเสด็จไปเยี่ยมโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในภาคตางๆ ทั่วประเทศ เห็นวาโรงเรียน
บางแหงมีภูมิทัศนที่รมรื่น มีพรรณไมหลากหลายชนิด อีกทั้งในวิชาเรียนมีการสอนใหนักเรียนศึกษาเรื่องของ
ธรรมชาติ ดังนั้นการที่จะศึกษาเร่ืองที่ใกลตัวอยางเชนพืชพรรณท่ีมีอยูในธรรมชาติของโรงเรียนเปนสิ่งที่งาย ไมเสีย
คาใชจายสูง และเพ่ิมประสบการณใหกับนักเรียนสามารถนํามาประยุกตใหเกิดประโยชนในวิชาตางๆ หรืออาจใช
เปนอุปกรณการศึกษา แตละโรงเรียนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผานการนําเสนอผลงานมาบันทึกลงส่ือ
ตางๆ เพื่อเปนประโยชนที่ไดเพิ่มพูนความรูวิชาการที่นักเรียนจะไดศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป และนักเรียนอาจ
นําไปใชประกอบอาชีพไดตอไปในอนาคต จึงทําใหปจจุบันมีโรงเรียนเขารวมโครงการ ต้ังแตระดับอนุบาล 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 860 แหง ทั่วประเทศ (สํานักงานโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2561)  

 เพื่อเปนการสนองพระราชดําริฯ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จึงเขารวมโครงการดังกลาวโดยตระหนัก
และเห็นคุณคาของการสอนและอบรมใหนักศึกษามีจิตสํานึกในการอนุรักษ  เขาใจและเห็นความสําคัญของ
พันธุกรรมพืชและทรัพยากร ดวยเหตุนี้คณะผูจัดวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ซึ่งผูใชจะไดรับประโยชนดานขอมูลพรรณไม            
การระบุพิกัดและการคนหาตําแหนงของพรรณไม ใหมีระบบขอมูลพันธุกรรมพืชที่สามารถส่ือถึงกันไดทั่วประเทศ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน  
2. เพื่อประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน  

 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดทําการออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตร

โรงเรียนดวยการพัฒนาตามหลักการและข้ันตอนของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development 
Life Cycle: SDLC) มีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน 
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วิธีการวิจัย  
ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จํานวน 300 คน โดยกลุม
ตัวอยางคือ บุคลากรมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จํานวน 30 คน โดยการสุมอยางมีระบบ (Systematic Sampling) 
ซึ่งเปนไปตามเกณฑการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาความสามารถในการใชงานไดของระบบท่ี
กําหนดวาตองมีอยางนอย 5-12 คน (Dickstein & Mills, 2000; Battleson, Booth & Weintrop, 2001)  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

การออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน พัฒนาตามหลักการและ
ขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle: SDLC) มีขั้นตอนการ
ดําเนินงานวิจัยดังนี้ 

1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลพรรณไมบริเวณสวนพฤษศาสตรโรงเรียน  
   คณะผูวิจัยสํารวจพรรณไมในพ้ืนที่ที่กําหนด เพื่อทราบชนิด จํานวนตนไม ลักษณะวิสัย และบันทึกภาพ

ของพรรณไม พบวาในพื้นที่เปาหมายมีพรรณไมทั้งหมดจํานวน 294 ตน แยกเปนชนิดทั้งหมด 32 ชนิด ไดแก           
ตนตีนเปด ตนมะขาม ตนปป ตนขี้เหล็ก ตนพิกุล ตนมะฮอกกานีใบใหญ ตนคูณ ตนหางนกยูงฝรั่ง ตนมะยม           
ตนประดูกิ่งออน ตนแคแดง ตนสะเดา ตนไทร ตนจาน ตนสัก ตนสาธร ตนกระฐินณรงค ตนนนทรี ตนพฤกษ          
ตนตะแบก ตนกระทิง ตนมะมวง ตนยูคา ตนตะโก ตนแคแสด ตนมะรุม ตนมะเกลือ ตนขันทองพยาบาท          
ตนมะฮอกกานีใบเล็ก ตนสะแก ตนแสมสาร และ ตนหวา ดังภาพที่ 1 

 
ภาพท่ี 1 ภาพแสดงพื้นที่การสํารวจพรรณไม ชื่อพรรณไม และตําแหนงของพรรณไม 

2) พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน 
  2.1 ออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน โดยใช Android Studio  
  2.2 ทดลองใชระบบโดยการคนหาตําแหนงพิกัดของตนไมที่ไดทําการปกมุดไว และทํางานรวมกับ

ระบบนําทางของ Google Map ซ่ึงสามารถแสดงผังการทาํงานของระบบ ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงผังการทํางานของระบบ 

 

2.3 ประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบ (Usability) ซ่ึงเปนการทดสอบความสามารถ 
ในการใชงานไดของระบบในแตละองคประกอบ ไดแก ดานความสามารถในการเรียนรู ดานประสิทธิภาพในการใชงาน 
ดานประสิทธิผลในการใชงาน ดานความผิดพลาด/ความปลอดภัยในการใชงาน และดานความพึงพอใจในการใชงาน  
การวิเคราะหขอมูล  

โดยการหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําผลที่ไดเทียบกับเกณฑการประเมิน 
(Best, 1997) ดังนี้  

คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 – 5.00 หมายความวา ระดับมากท่ีสุด    
  คาเฉล่ียเทากับ 3.51 – 4.50 หมายความวา ระดับมาก    
  คาเฉลี่ยเทากับ 2.51 – 3.50 หมายความวา ระดับปานกลาง    
  คาเฉล่ียเทากับ 1.51 – 2.50 หมายความวา ระดับนอย    
  คาเฉล่ียเทากับ 1.01 – 1.50 หมายความวา ระดับนอยที่สุด 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย  
1) โมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียนสามารถคนหาพรรณไมจากตําแหนงพิกัดผาน 

Google Map คนหาจากชื่อพรรณไม และสามารถดูแผนท่ีพรรณไมผานโมบายแอปพลิเคชัน ดังภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงหนาจอและผลการคนหาพรรณไมผานโมบายแอปพลิเคชัน 
2) ผลการประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบ (Usability) โมบายแอปพลิเคชันสําหรับ

สวนพฤษศาสตรโรงเรียน รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมนิความสามารถในการใชงานของระบบรายดาน 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบโมบายแอปพลิเคชันสําหรับ

สวนพฤษศาสตรโรงเรียน พบวา ความสามารถในการใชงานไดของระบบในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.00 เม่ือพิจารณาการประเมินเปนรายดาน พบวา ทุกรายการประเมินมีผลการประเมินอยูในระดับมาก 
เรียงจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการทดสอบประสิทธิภาพการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 รองลงมาคือ ดานการ
ทดสอบดานประสิทธิผลการใชงาน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 และดานการทดสอบดานความสามารถในการเรียนรูของ
ผูใชงาน และดานการทดสอบดานความพีงพอใจการใชงาน คาเฉลี่ยเทากันคือ 3.94 และดานการทดสอบดานความ
ผิดพลาด/ความปลอดภัยในการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 ตามลําดับ 
 

อภิปรายผล 
2) ผลการประเมินความสามารถในการใชงานไดของระบบโมบายแอปพลิเคชัน สวนพฤษศาสตรโรงเรียน 

พบวา ผูใชงานประเมินผลทุกรายการอยูในระดับมาก (  = 3.89 – 4.18) โดยดานการทดสอบประสิทธิภาพการใช
งาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเมื่อเทียบกับผลการประเมิน ทุกดาน แสดงใหเห็นวาระบบสามารถทํางานรวดเร็วและ
ตอบสนองไดดี สามารถเพ่ิม ลบ แกไข และสามารถแสดงขอมูลพรรณไมไดโดยงาย สอดคลองกับผลการวิจัยของ
จักรินทร สันติรัตนภักดี และจิติมนต อั่งสกุล (2012) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการใชงาน
ซอฟตแวรวางแผนม้ืออาหารเพ่ือการควบคุมน้ําหนัก พบวาดานประสิทธิภาพของซอฟตแวรอยูในระดับดีมาก 
สามารถคนหาและเชื่อมโยงขอมูลในแตละสวนที่เกี่ยวของมาแสดงผลไดอยางรวดเร็ว เชนเดียวกับผลการวิจัยของ  
กิติพงษ จันทรถาวร และศศิธร พิมานสกุลวัฒน (2560) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการประเมินความสามารถในการใชงานได
ของระบบสารสนเทศ การจัดการองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑจากดอกมะลิ พบวา ระบบสามารถเพ่ิม 
ลบ แกไข คนหาขอมูลองคความรูจากดอกมะลิและแสดงผลไดโดยงาย อยางไรก็ตาม ในดานการทดสอบดานความ
ผิดพลาด/ความปลอดภัยในการใชงาน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ความถูกตองในการใชงานระบบ และการแจง
เตือนเมื่อมีการใชงานไมถูกตอง คณะผูวิจัยมีความคิดเห็นวาหากคณะผูวิจัยมีการเพิ่มระบบการแจงเตือนการใชงาน
ที่ครอบคลุมและอธิบายแนวทางการแกไขปญหาที่ชัดเจนมากข้ึนภายในระบบจะทําใหผูใชงานสามารถใชงานระบบ
ไดอยางถูกตอง ปลอดภัยและเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด 
 

ขอเสนอแนะ  
  1) เพิ่มระบบภาษาในโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียนใหรองรับไดหลากหลาย เชน 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เปนตน 

 
รายการประเมิน 

 

ผลการประเมิน 

 S.D. 
ระดับการ 
แปลผล 

ดานการทดสอบดานความสามารถในการเรียนรูของผูใชงาน 3.94 0.86 มาก 
ดานการทดสอบดานประสิทธิภาพการใชงาน 4.18 0.85 มาก 
ดานการทดสอบดานประสิทธผิลการใชงาน 4.07 0.81 มาก 
ดานการทดสอบดานความผิดพลาด/ความปลอดภัยในการใชงาน 3.89 0.97 มาก 
ดานการทดสอบดานความพึงพอใจการใชงาน 3.94 0.99 มาก 

สรุปผลการประเมิน 4.00 0.90 มาก 
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2) ปรับการทํางานระบบแจงเตือนและระบบชวยเหลือการใชงานโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษ
ศาสตรโรงเรียน ใหตอบสนองการใชงานของผูใชมากข้ึน 

3) แนวทางการวิจัยครั้งตอไปอาจพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน ผานระบบ
ปฎิบัติการ ios เพื่อรองรับการใชงานของผูใชที่หลากหลายข้ึน 
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การศึกษาหวงโซคุณคาประมงพ้ืนบานจันทบุรีและตราด เชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชย 
เพ่ือการแขงขันบนพ้ืนฐานการพ่ึงพาตนเอง 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาหวงโซคุณคาประมงพ้ืนบานจันทบุรีและตราด เชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาด เชิงพาณิชย    
เพื่อการแขงขันบนพ้ืนฐานการพึ่งพาตนเอง วัตถุประสงคที่ทําการศึกษา คือ เพื่อวิเคราะหหวงโซคุณคาและปจจัยที่
มีผลตอการดําเนินงานของหวงโซของสินคาประมงพื้นบานในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด โดยใชวิธีการแบบ
สัมภาษณและมุงเนนรูปแบบการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) โดยการเปดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู แบบมีสวนรวม จํานวนกลุมตัวอยาง เปนกลุมชุมชนประมงพื้นบานจังหวัดจันทบุรี 5 กลุม 
จังหวัดตราด 5 กลุม รวมเปน 10 กลุม โดยทําการเก็บขอมูลขนาดตัวอยางนอย 200 คน วิเคราะหหวงโซคุณคา
ประมงพื้นบานจันทบุรีและตราด เชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชยเพื่อการแขงขันบนพื้นฐานการพึ่งพา
ตนเอง ผลการศึกษาพบวา 
 หวงโซคุณคาและปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของหวงโซคุณคาของสินคาประมงพ้ืนบาน ชาวประมง
พื้นบานมีการจัดการหวงโซอุปทานตั้งแตกิจกรรมตนน้ําใหสัมพันธกับกิจกรรมกลางน้ําและกิจกรรมปลายน้ําโดย
เร่ิมตนตั้งแตการจับสัตวน้ําที่สดใหมจากแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ลําเรียงมาเก็บคัดแยก ถนอมอาหารเปนอาหาร
ทะเลสดและอาหารทะเลแปรูปแลวกระจายสินคานําไปขายใหกับเครือขายตลาดเชิงพาณิชยที่เปนผูบริโภคคน
สุดทาย รานคาชุมชน ตลาดสดชุมชน เจาของกิจการธุรกิจโฮมสเตย/ รีสอรท/ โรงแรม รวมถึงรานอาหารในชุมชน 
ดวยวิธีการจัดการหวงโซอุปทานแบบการใชภูมิปญญาในการทําประมงพื้นบานของตนเองและกลุมประมงท่ีมีการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน การยกระดับของหวงโซคุณคาของธุรกิจการคาประมงพื้นบาน โดยชุมชนประมงพ้ืนบานเปน
แหลงของอาหารทะเลสดท่ีมีคุณภาพดี สดเปนที่ตองการของตลาดและมีแหลงจับสัตวน้ําอุดมสมบูรณที่สามารถจับ
ไดตลอดทั้งปที่ทํามีรายไดและเล้ียงครอบครัวไดอยางยั่งยืน สงผลทําใหเกิดผลประกอบการจากการทําประมงพื้นบาน
ของการประกอบอาชีพการทําประมงที่มั่นคง และสามารถเปนอาชีพที่สามารถถายทอดสูลูกหลานใหยั่งยืนได 
 
คําสําคัญ : โซคุณคา, ประมงพื้นบาน, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดตราด 
 
Abstract  

Study of the local fishery value chain, Chanthaburi and Trat Linking  
the creation of a commercial market network for competition based on self-reliance. 
The objective of the study is to analyze the value chain and the factors affecting the 
operation of the chain of local fishery products in Chanthaburi province. and Trat Province. 
By using interview methods and focusing on participatory patterns (Participatory Action 
Research: PAR) by opening a learning exchange platform participatory. Number of sample 
groups is a group of 5 local fishery communities in Chanthaburi Province 5 groups in Trat 
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Province a total of 10 groups, with a collection of 200 sample sizes analyzing the local 
fishery value chain Chanthaburi and Trat. Linking the creation of a commercial market 
network for competition based on self-reliance.The study indicated that: 

Value chain and factors affecting the operation of the value chain of local fishery 
products Local fishermen have a supply chain management ranging from upstream 
activities Middle-stream activities and downstream activities. Starting from capturing fresh 
fish from natural resources sorting preserving food as fresh seafood and spicy seafood then 
distributing products to sell to the commercial market network that is the last consumer, 
community shop, fresh market community, business owner, homestay /Resorts, Hotels 
including restaurants in the community with the supply chain management method, using 
the wisdom of local fishing and self-help fishing groups Upgrading of the value chain of the 
local fishing trade business By the local fishing community as a source of good quality 
fresh seafood Fresh is needed by the market and there is a rich source of fish that can be 
caught throughout the year to make a sustainable income and family. Resulting in the 
results from the local fisheries of a stable fishery occupation and can be a career that can be 
transmitted to children to be sustainable.
  
Key words : Value chain, Local fishing, Chanthaburi province, Trat province.
 

บทนํา 
ประเทศไทยติดอันหนึ่งในสิบของโลกในป พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2547 ท่ีมีผลผลิตสัตวน้ํา ถึง 3.7 - 4.1 

ลานตัน เนื่องดวยความไดเปรียบจากที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางกิโลเมตร
และมีความยาว ชายฝง 2,614 กิโลเมตร พื้นที่แหลงทาการประมงในบริเวณเขตเศรษฐกิจจาเพาะ ( Exclusive 
Economic Zone) จะมีพื้นที่บางสวนในอาวไทยและทะเลอันดามัน รวมประมาณ 316,000 ตารางกิโลเมตร 
นอกจากนี้เกือบ 6 ลานไร บริเวณชายฝงทะเลยังมีโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่เลี้ยงสัตวน้ําอีก ในป 2549 ผลผลิตมวล
รวม จากประมงในตลาดปจจุบันคิดเปนมูลคาประมาณ 2.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปน 1.3% และ11.9% 
ของผลิตภัณฑมวลรวม GDP ชาติ และภาคกสิกรรม ตามลาดับ อุตสาหกรรมประมงกอใหเกิดการพัฒนาธุรกิจ
ตอเนื่องตางๆอีกเชน โรงน้ําแข็ง หองเย็น โรงงานแปรรูปตลอกจนการสรางเรือเปนตน โดยมีการประมาณวามีจาน
วน 2 ลานคนอยูในอุตสาหกรรมประมง แบงเปนแปดแสนคนเปนชาวประมงและผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและท่ีเหลืออยู
ในอุตสาหกรรมตอเนื่อง สัตวน้ําที่จับไดนํามาบริโภคภายในประเทศและเปนสินคาสงออกเพ่ือนําเงินตรา 
เขาประเทศ อาหารทะเลเปนแหลงโปรตีนที่สําคัญ ประชากรไทยบริโภคปลาตอคนตอปประมาณ 32 - 35 กิโลกรัม 
ในชวงเวลา 10 ปที่ผานมา และในป 2549 มูลคาการคาดานประมงประมาณไดถึง 4.4  พันลานเหรียญสหรัฐฯ        
(สานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, 2551)  

จากการพัฒนาของประเทศในดานตาง ๆ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา เชน การทําการประมง อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การพัฒนาแหลงชุมชนและอ่ืน ๆ ทําใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางมาก 
กอใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากร โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการใชที่ดิน
ชายฝงทะเลมาก จนเกิดความขัดแยงในการใชประโยชน และมีการกัดเซาะชายฝงทะเลอยางรุนแรง พื้นที่ปาชาย
เลนลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากการบุกรุกและเปลี่ยนแปลงสภาพเพื่อประโยชนในดานอื่น ๆ แหลงปะการังและ
หญาทะเล อยูในสภาพเส่ือมโทรมเชนกัน ปริมาณสัตวน้ําที่จับไดลดลงอยางมาก ประกอบกับสภาพแวดลอมของ
แหลงน้ําเสื่อมโทรม ซึ่งเอ้ืออํานวยตอการดํารงชีวิต และขยายพันธุของสัตวน้ํา 
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จากกลุมผูวิจัยไดลงพื้นที่ไปสํารวจและสัมภาษณผูนําชุมชนของประมงพื้นบานจังหวัดจันทบุรี และจังหวัด
ตราด พบวาปญหาหลัก ๆ ของประมงพ้ืนบานของทั้งสองจังหวัดจะมีลักษณะของปญหาของชุมชนท่ีคลาย  ๆ กัน
ทั้งหมด 5 ดานดวยกัน ไดแก ดานที่ 1 ปญหาดานสิ่งแวดลอม คือ ปญหาการปลอยน้ําเนาเสียของบอกุงออกมาลงสู
แมน้ําทําใหปลาที่อยูในกระชังของชาวบานตาย ปญหาน้ําเค็มเกินไปทําใหปลาที่เลี้ยงไวในกระชังไมโต นํ้ามีความ
เปนกรดและน้ําไมสมบูรณ ทําใหจํานวน กุง หอย ปู ปลา ลดนอยลงบางครั้งสภาพอากาศไมเปนใจ มีลมและคล่ืน
แรงทําใหไมสามารถออกทะเลได ดานท่ี 2 ปญหาดานการประกอบอาชีพ/การรวมกลุม คือ ผูนําทองถิ่นไมสนับสนนุ
การทําประมงเพราะเปนการทําลายสัตวน้ําเล็กวัยออน ไมไดเงินทุนสนับสนุนจากสวนกลาง การรวมกลุมบางคน
ไมใหความรวมมือ ชาวบานบางคนยังมือความคิดแบบเดิม ๆ ไมเปดรับสิ่งใหม ๆ ท่ีจะเขามาทําใหการรวมกลุม
ดําเนินไปขางหนาไดยาก ดานท่ี 3 ปญหาดานการนําผลผลิตไปขาย คือ หากผลผลิตมากเกินกวาที่รานอาหาร
ตองการก็จะมีการนําไปขายใหกับพอคาคนกลางอาจถูกกดราคาต่ํากวารานอาหาร บางครั้งอาจนําไปขายใหกับคน
ในหมูบานก็จะไดรายไดนอยกวาปกติ ในปจจุบันความตองการปลาเกามีนอยกวาปลากะพงทําใหปลาเกาขายไมคอย
ออก และดานที่ 4 ปญหาดานกฎหมาย คือ ปจจุบันมีกฎหมายตาง ๆ เขามาควบคุมการทําประมงมากกวาในอดีต 
เชน มีกฎหมายหามรอกุงรอปลา เพราะเปนการทําลายสัตวน้ําวัยออน มีการจดทะเบียนเรือเล็ก จากท่ีเมื่อกอนไม
ตองมีการจดทะเบียน กรมประมงไมออกใบอนุญาตใหเนื่องจากไมสนับสนุนใหมีการรอกุงรอปลาอีกทั้งยังไมอนุญาต
ใหมีการตอเติมพื้นที่เลี้ยงหอยและกระชังปลา 

ดังนั้นทีมงานวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการทําประมงพื้นบาน ในการท่ีจะศึกษาสภาวะของ 
การทําประมงพ้ืนบานและตลาดสินคาประมงในจังหวัดจันทุบรี และจังหวัดตราด วิเคราะหหวงโซคุณคาและปจจัยท่ี
มีผลตอการดําเนินงานของหวงโซของสินคาประมงพ้ืนบานและศึกษาความเปนไปไดและนําเสนอแนวทางการ
ยกระดับของหวงโซคุณคาของธุรกิจการคาประมงในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เพื่อที่จะสามารถยืดหยัดดํารง
อยูและพัฒนาไปได ทามกลางกระแสอันเชี่ยวกรากของโลกาภิวัฒนที่โหมกระหน่ําเข ามาอยางรวดเร็วและรุนแรง
ตอเนื่อง จนสามารถขามพนเขตปญหาตาง ๆ เปนเรื่องที่นาสนใจ เอาใจใส  ในขณะเดียวกันก็ไดเกิดขอท่ีนาวิตก
กังวลในเร่ืองความย่ังยืนของความเปนชุมชน วาจะพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน ขามพนยุคสมัยแหงกาลเวลาไดหรือไม
อยางไร หากไรผูสืบทอด เนื่องจากสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนี้ ไดดึงดูดคนเขาสูกระแสหลัก
ของการพัฒนาท่ีเนนเงินเปนหลัก ระบบการศึกษาก็สรางคนเพ่ือเขาสูระบบทุนนิยม โดยหางหายจากชุมชนออกไป
ทุกที คนรุนใหมของชุมชนจึงอยูกับความเปนชุมชนด้ังเดิมไมได ขอวิตกกังวลตอความย่ังยืนของความเปนชุมชนจึง
กลายเปนปญหาท่ีทาทายอยางมาก (ชนินทร วะสีนนท , 2555) โดยท่ีผูวิจัยจะทําการศึกษาหวงโซคุณคาประมง
พื้นบานจังหวัดจันทบรุีและจังหวัดตราด เชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชยเพือ่การแขงขันบนพื้นฐานการ
พึ่งพาตนเอง ที่จะนําไปใชเปนแนวทางการยกระดับของหวงโซคุณคาของธุรกิจการคาประมงในจังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดตราด ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะหหวงโซคุณคาและปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของหวงโซของสินคาประมงพื้นบานใน
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 
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วิธีการวิจัย 
 วิธีการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้  มุ ง เนนรูปแบบกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participatory Action Research : PAR) โดยการเปดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู แบบมีสวนรวม เพื่อคนหาคุณคาที่มี
อยูในตัวตนของผูมีสวนเก่ียวของกับการวิจัยทุกฝาย กระตุนใหเกิดความกลาที่จะแสดงออกทางความคิด ความรูสึก
ที่เปนตัวตนท่ีแทจริง เกิดบรรยากาศการเรียนรูรวมกัน เขาใจและเขาถึงปญหาจากความตองการที่แทจริง เกิดการ
รวมกันระดมความคิดในการหาแนวทางแกไขปญหา อุปสรรคและรวมกันพัฒนาเพื่อใหเกิดรูปแบบ (Model) 
การศึกษาหวงโซคุณคาประมงพ้ืนบานจันทบุรีและตราด เชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชยเพื่อการ
แขงขันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง 
 ประชากร คือ ประชากรที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบานในชุมชนการศึกษาหวงโซอุปทานประมงพ้ืนบาน
เชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชย สินคาอาหารทะเลใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการแขงขันบนพื้นฐานการ
พึ่งพาตนเอง คร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาสภาวะของการประมงพื้นบานเชิงการคาในจังหวัดจันทบรุีและจังหวดั
ตราด และศึกษาหวงโซมูลคาอาหารทะเลเชิงการคาในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด  
 กลุมตัวอยาง คือ กลุมตัวอยางที่เกษตรกรทําประมงพ้ืนบานเชิงการคาในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด 
รวมไปถึงการรวมกลุมในรูปของกลุมเครือขายประมงพ้ืนบาน และ/หรือสหกรณประมง ไดแก  กลุมประมงพ้ืนบาน
ตําบลบางชัน กลุมประมงพื้นบานปากน้ํากระแจะ กลุมประมงพื้นบานเกาะแมว กลุมประมงพ้ืนบานทาแฉลบ กลุม
ประมงพ้ืนบานจาวหลาว จังหวัดจันทบุรี  และจังหวัดตราดไดแก กลุมประมงพื้นบานตําบลไมรูด  กลุมประมง
พื้นบานบานทายเขา กลุมประมงพ้ืนบานหัวถนนหมู 1 ตําบลน้ําเชี่ยว กลุมประมงพื้นบานบานหัวถนน หมู 3 ตําบล
น้ําเช่ียว และกลุมประมงพื้นบานบานแหลมโปะ หมู 1 จังหวัดตราด 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสัมภาษณ การสังเกต การสนทนา การจดบันทึก และการ
จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สถิติที่ใช คือ การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะหสถิติรอย
ละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เปน 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การเก็บขอมูลจากหวงโซตนน้ํา การศึกษาหวงโซ
อุปทานประมงพื้นบานเชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชยสินคาอาหารทะเลใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการ
แขงขันบนพื้นฐานการพ่ึงพาตนเอง ระยะท่ี 2 การเก็บขอมูลจากหวงโซตนน้ําและกลางน้ํา ผูวิจัยไดทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปนสถานการณการคาและการทําประมงพ้ืนบานของไทยและ
ของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด สวนที่สอง เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรผูทําการประมงพ้ืนบาน 
กลุมเครือขายประมงพ้ืนบาน ผูรวบรวมผลผลิตและกระจายสินคา อาหารทะเล ในเขตจังหวัดจันทบุรีและจังหวัด
ตราด เขตภาคตะวันออก สะพานปลาและรานขายอาหารทะเล ตลาดคาสง ตลาดคาปลีกทั้งในรูปแบบจําหนายสด
และแปรรูปสินคา รวมท้ังแปรรูปเปนอาหาร โดยใชแบบสัมภาษณซึ่งแบงออกเปน 2 ชุดคือ ชุดสําหรับเกษตรกรทํา
การประมงพื้นบาน และผูรวบรวมอาหารทะเล โดยแบบสัมภาษณนี้สรางขึ้นมาบนพ้ืนฐานแนวคิดหวงโซคุณคาของ 
Porter ประกอบไปดวยขอคําถาม 9 ตอน คือ ขอมูลทั่วไปของผูสัมภาษณ ขอมูลเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว (การจับ) 
การประมงพ้ืนบาน โลจิสติกสขาเขา (Inbound Logistics) การดําเนินงาน (Operations) โลจิสติกสขาออก 
(Outbound Logistics) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) การบริการ (Service) กิจกรรมสนับสนุน 
(Support Activities) และการวิเคราะห SWOT ประกอบไปดวย การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และปญหา
อุปสรรค ระยะที่ 3 การเก็บขอมูลดานผูบริโภค ทําการเก็บขอมูลพฤติกรรมความตองการอาหารทะเลในจังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดตราด ครั้งนี้จะทําการศึกษาถึงหวงโซมูลคากลางน้ําและปลายน้ํา ของธุรกิจอาหารทะเลใน
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เปนการวิเคราะหและสรุปความตองการอาหารทะเล ของผูซื้อและผูบริโภคของ
กลุมลูกคาหลักของธุรกิจอาหารทะเลในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประชากรที่ ใชในการศึกษา คือ ธุรกิจที่
เก่ียวของกับอาหารทะเลของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด สําหรับกลุมตัวอยาง คือ เปนพฤติกรรมความตองการ
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อาหารทะเลในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด แบงออกเปน 8 ตอน คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลพื้นฐานตอการตัดสินในการบริโภค ปจจัยนําเขา (Inbound Logistics) การผลิต (Operations) การสงมอบ
แกลูกคา (Outbound Logistics) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) การบริการ (Service) โดยทํา
การสุมตัวอยางแบบบังเอิญจํานวนทั้งสิ้น 20 ราย ในแตละจังหวัด และผูบริโภคที่บริโภคอาหารทะเล จํานวน 100 
ราย ในแตละจังหวัด สวนขั้นตอนการเก็บขอมูล ผูวิจัยจะสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลประชากรกลุมตัวอยาง
ที่จะทําการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม โดยไดกําหนดประเด็นของคําถามในแบบสอบถามแบงออกเปน 8 ตอน 
คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลพื้นฐานตอการตัดสินในการบริโภค ปจจัยนําเขา ( Inbound 
Logistics) การผลิต (Operations) การสงมอบแกลูกคา (Outbound Logistics) การตลาดและการขาย 
(Marketing and Sales) การบริการ (Service) และระยะท่ี 4 ประเมินผลและสรุปโครงการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
สรุปไดดังนี้ 
1. ผลการศึกษาสถานการณการคาและการทําประมงพ้ืนบานของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด 
1) ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

พบวา กลุมตัวอยางประมงพื้นบานที่ไดใหขอมูลจากการสัมภาษณของงานวิจัยเปนกลุมประมงพื้นบานบาน
ในน้ําเช่ียว หมู1 คิดเปนรอยละ 14.40 เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 68.8 มีอายุอยูระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 
29.83 ระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 70.53 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 58.60 
รายไดเฉล่ียตอปนอยกวา 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 64.21 รายจายเฉลี่ยตอปนอยกวา 100,000 บาท คิดเปน
รอยละ 43.1 จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีสมาชิกจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 28.07 การเปนสมาชิกกลุมเครือขาย
ประมงพ้ืนบานมีการเขารวมเปนสมาชิกกลุมประมงพ้ืนบาน คิดเปนรอยละ 69.47 ชื่อกลุมเครือขายประมงพ้ืนบานที่
มีสมาชิกประมงพื้นบานเขารวมเปนสมาชิกคือกลุมประมงเรือเล็กบานทายเขา คิดเปนรอยละ 16.84 และจํานวน
สมาชิกกลุมเครือขายประมงพ้ืนบานสวนใหญชาวประมงพ้ืนบานไมไดเขารวมเปนสมาชิกกลุม คิดเปนรอยละ 33.68 

2) การทําประมงพื้นบานเกี่ยวของกับกิจกรรมหลัก เกี่ยวกับดานการนําเขาวัตถุดิบ  ในการผลิต 
กระบวนการผลิตสินคา การเคล่ือนยายสินคาออกจําหนาย การตลาดและการขาย และการบริการ 

พบวา การคัดเลือกผูขายวัตถุดิบ/แหลงจับในการทําประมงพื้นบานจากแหลงรานคาท่ีประมงพ้ืนบานทํา
การซื้ออวน/อุปกรณการทําประมงประมงพ้ืนบานซื้อจากรานคาทั่วไป คิดเปนรอยละ 19.30 ประเภทอวนท่ีใชใน
การทําประมงใชอวนขนาด 9-10 เซนติเมตร คิดเปนรอยละ 26.33 ประเภทเรือที่ใชในการทําประมงพ้ืนบานมีการ
ใชเรือทําการประมงประเภทเรือมาส คิดเปนรอยละ 18.94 จํานวนแรงมามีกําลัง 13 แรงมา คิดเปนรอยละ 31.22 
เรือท่ีประมงพ้ืนบานมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย คิดเปนรอยละ 89.12 ประเภทรานที่ซื้อน้ําแข็งซื้อจากรานคา
ชุมชนโดยซื้อเปนเงินสด คิดเปนรอยละ 40.35 ซื้อน้ํามันมาใชในกิจการซื้อมาจากปมของหมูบาน คิดเปนรอยละ 
21.05 เครื่องมืออุปกรณในการทําประมงเปนประเภทอวน/หอก, อวนกระชัง , อวนครอบ, อวนไดรหมึก, อวนปู
,ลอบปู ,อวนปลา,อวนปู ,อวนปลากระบอก,อวนกุง,ลอบปู,อวนลอยและอวนหลักรอ แหลงที่ซื้อสวนใหญมาจาก
รานคาตลาด รานคาชุมชน และสหกรณ บริเวณที่ทําการประมงไมไดระบุสถานที่ทําประมงท่ีชัดเจน คิดเปนรอยละ 
17.89 ประเภทสัตวน้ําที่ชาวประมงพ้ืนจังหวัดจันทบุรีและตราด จับสวนใหญจะเปนประเภท กุง ปลา ปู หอย  
ปลาเห็ดโคลน ปูมา หมึก ปลากระตัก ปลากุเรา ปลาอินทรีย ปูทะเล ปูดํา หมึกหอม การรับสินคา ปริมาณสัตวน้ํา
ที่จับไดตอคร้ังของประมงพ้ืนบานจังหวัดจันทบุรีและตราดจับไดปริมาณไมแนนอน คิดเปนรอยละ 25.61          
การรวบรวมเพื่อขายสงใหรานอาหาร คิดเปนรอยละ 29.47 รายไดจากการจําหนายสินคาที่ทําประมงพ้ืนบานแตละ
คร้ังมีรายไดอยูระหวาง 500 – 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 46.67 การจัดเก็บวัตถุดิบสินคาประมงพ้ืนบาน วิธีการ
จัดเก็บวัตถุดิบสินคาประมงพ้ืนบานจังหวัดจันทบุรีและตราดที่นิยมกันไดแก เก็บกันเองเก็บไวในกระชัง ขังกระชัง

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



 

รอย จับมาแลวขายเลยเชือกฟางมัดป ูกุงใสใตทองเรือ แชแข็ง แชน้ําขังไว แชน้ําแข็ง แชใสกลองโฟม ดองน้ําแข็ง ใส
ตูแช ใสถังแชน้ําแข็ง ปูขังใสถุง / ปลาแชน้ําแข็งโฟม ใสตูเย็นเก็บรักษา ใสตะกรา ใสตูน้ําแข็ง ใสถังน้ําแข็งเพื่อน็อก
ปลา ใสถุงและเอาน้ําแข็งกลบในกลองโฟม และใสตูหองเย็น การขนสงลําเรียงวัตถุดิบสินคาประมง ลักษณะการ
ขนสงลําเรียงวัตถุดิบสินคาประมงของประมงพื้นบานจังหวัดจันทบุรีและตราด หลังจากออกเรือทําการประมงจับ
สินคาไดแลวก็จะมีการลําเรียงโดยเรือเปนสวนใหญเขาเทียบทาที่บานและทาเทียบเรือชุมชน  การเก็บสินคาใสพา
ชนะที่เตรียมไวเชน ถัง กลองโฟม โดยทําการขนสงตอใหกับลูกคาโดยตรง พอค าคนกลาง และนําสงรานอาหาร 
รานคา ตลาดชุมชน ท่ีอยูใกลโดยใชพาหนะรถยนต จักรยานยนต ซาเลง และจักรยานยนตกระบวนการผลิตสินคา 
การเลี้ยงสัตวน้ําประมงพื้นบานสวนใหญไมไดเลี้ยงโดยใชวิธีการจับจากทะเล คิดเปนรอยละ 68.42 วิธีการเล้ียงสัตว
ไมไดเลี้ยงใชวิธีการจับจากทะเล คิดเปนรอยละ 68.42 ชวงฤดูกาลการจับสัตวน้ําจะจับในชวงไมใชหนามรสุม            
คิดเปนรอยละ 30.88 วิธีการรักษาเครื่องมือการทําประมง วิธีการรักษาเคร่ืองมือการทําประมงของประมงพ้ืนบาน 
1 ป ทําการปรับปรุง 1 ครั้งแลวเก็บรักษาใหเรียบรอย เก็บอวนข้ึนมาทําความสะอาด คอยดูแลเอาขึ้นมาซอม        
จางคนซอม เช็ด ลาง ใชการหวานอวน ซอมแซมเวลาอวนขาด ซื้ออวนใหม เม่ือหมดสภาพดูแลอยางดี ตรวจดู
เคร่ืองมือบอย ๆ ตองดูแลเองทุกวันถึงเวลาก็เปลี่ยน ถึงเวลาประมาณ การซอมบํารุงรักษาเครื่องมือดวยความรูภูมิ
ปญญาชาวบานของชาวประมงมีการดูแลรักษาโดยการซอมเองโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น คิดเปนรอยละ 64.21 การ
เคลื่อนยายสินคาออกจําหนาย สวนใหญจะจับเสร็จนํามาขายสด ๆ มีสวนนอยที่นําสินคามาทําการแปรรูปสัตวน้าํที่
จับชาวประมงพ้ืนบานไดมีการทําการปรุงและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาเพ่ิมประเภทปลาเค็ม กุงแหง เริ่มตนจากการนํา
สินคามาทําแชแข็งไวเพื่อรักษาคุณภาพ แชถังน้ําแข็ง ตมแลวตาก ทําการตากปลา แลวนํามาทําการแปรรูปเปนปลา
เค็ม กะป กุงแหง ปลาแดดเดียวหมักซอส ซึ่งทําใหมีรายไดจากการขายปลาเค็มไดตัวละตัวละ 100 บาท รายไดจาก
การขายกุงแหง ขายไดในราคากิโลกรัมละ 800-1200 บาท สินคาที่นําแปรรูปหลัก ๆ คือ กุง ปลา และเคย  
โดยนํามาแปรรูปเปนสินคาประเภท ปลาเค็ม กุงแหง กะป การตลาดและการขาย สินคาที่เปนอาหารทะเลสดท่ี
ชาวประมงพื้นบานจับไดเปนประเภท กุง ปู ปลา คิดเปนรอยละ 20.35 อาหารทะเลแปรรูปมีการแปรรูปกอนขาย
ในการสรางมูลคาเพ่ิมไดแก กุงตากแหง ปลาเค็ม คิดเปนรอยละ 19.30 ราคาอาหารทะเลสดประเภทหลัก ๆ มีดังนี้ 
หมึก ราคาที่ชาวประมงขาย 200-300 บาท/กก ปลาเห็ดโคลน 300-400 บาท/กก.กุงตามขนาด 150- 300 บาท/
กก.ปลากระบอก 60-120 บาท/กก.ปูมา 150-200 บาท/กก.ปลาเห็ดโคลน 300-400 บาท/กก. ราคาอาหารทะเล
แปรรูป ปลาเค็มราคาท่ีชาวประมงขาย 200 บาท/กกขายเปนตัว ๆ ละ 100 บาท กุงแหง 800-1,300 บาท/กก.ปู
แกะเนื้อ 800 บาท/กก. การต้ังราคาขายสินคาอาหารทะเลของชาวประมงพื้นบานจะเปนพอคาคนกลางเปนผู
กําหนด คิดเปนรอยละ 71.23 แหลงจําหนายสินคาอาหารทะเลชาวประมงพื้นบานขายใหธุรกิจชุมชนในหมูบาน คิด
เปนรอยละ 47.37 เปอรเซ็นตสัดสวนการขายจําหนายสินคาใหกับแหลงธุรกิจชุมชนนํา สินคาไปจําหนายใหกับ
รานอาหารในชุมชน คิดเปนรอยละ 36.30 การสงเสริมการขายสินคาจะลดราคาโดยการตัดเศษเงิน คิดเปนรอยละ 
31.58 การบริการโดยการใชเทคโนโลยีในการสื่อสารการทําการคาของประมงพื้นบานโดยใชโทรศัพทมือถือ คิดเปน
รอยละ 38.25 วิธีการการบริการสงสินคาดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 54.04 การบริการการขายใหผูมารับสินคามี
การรวบรวมสินคาใหพรอมเพื่อใหพอคาคนกลางมารับ คิดเปนรอยละ 38.25 การบริการหลังการขายและการ
รับประกันสินคาของประมงพื้นบาน มีการรับประกันความสดของสินคา คิดเปนรอยละ 60.35 

3) การทําประมงพ้ืนบานเก่ียวของกับกิจกรรมสนับสนุนดานโครงสรางพ้ืนฐานธุรกิจ การจัดการทรัพยากร
มนุษย เทคโนโลยี และการจัดซื้อ 

พบวา โครงสรางพื้นฐานธุรกิจ มีทาเทียบเรือเปนของตัวเอง คิดเปนรอยละ 38.60 มีโปะที่แข็งแรง 
ปลอดภัยตอชีวิตและการประกอบอาชีพเปนของตนเอง คิดเปนรอยละ 70.88 มีสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา           
หองรวบรวมจัดเก็บ สถานที่การแปรรูป ที่มีความพรอม คิดเปนรอยละ 63.51 การบัญชี/การเงิน ไมไดจัดทําบัญชี
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 56.49 การใชเงินสวนตัวในการประกอบอาชีพในการทําประมงพ้ืนบาน 100% คิดเปน
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รอยละ 30.53 สวนการกูยืมเงินจากกองทุนชุมชน สถาบันการเงิน หน้ีนอกระบบ มาประกอบอาชีพสวนใหญไมไดกู 
การจัดการทรัพยากรมนุษย จํานวนแรงงานในการทําการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบานมีแรงงานจํานวน 1 คน คิด
เปนรอยละ 47.72 การจางแรงงานคนไทยและแรงงานตางดาวในการทําประมง สวนใหญไมไดมีการจาง ถามีการ
จางก็จะทําตามกฎหมายกําหนด ไมมีการฝกอบรมแรงงาน คิดเปนรอยละ 76.84 มีการจายคาแรงงานข้ันต่ําที่ 300 
บาท/วัน รายเดือนอยูระหวาง 6,000 -10,000 บาท รายเที่ยวอยูระหวาง 700-2,000 บาท เทคโนโลยีในการทํา
ประมงพื้นบาน องคความรู/อุปกรณ/ระบบเทคโนโลยี ในการทําการประกอบอาชีพประมงพื้นบานมีการนํา
เทคโนโลยีมาใช คิดเปนรอยละ 66.67 มีอุปกรณและระบบเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือ GPS ซาวเดอร เสาสัญญาณ
และวิทยุสื่อสาร การจัดซื้อ การจัดซ้ือ/จัดหาในการทําการประกอบอาชีพประมงพื้นบานมีสินคาที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคและตลาด คิดเปนรอยละ 66.67 ชวงเวลาในการนําสินคาออกจําหนายเปน
เวลาชวงเวลาเชา คิดเปนรอยละ 44.56 ปริมาณที่หามาไดมีปริมาณเพียงพอในครอบครัว คิดเปนรอยละ 56.49 
ปริมาณท่ีขายใหกับคนในชุมชนมีปริมาณเพียงพอ คิดเปนรอยละ 47.02 สงขายใหตลาดสดในชุมชน/ตําบล/อําเภอ 
มีปริมาณเพียงพอ คิดเปนรอยละ 37.89 สงขายตลาดนัดชุมชนมีปริมาณเพียงพอ คิดเปนรอยละ 41.75 สงขายให
รานอาหาร มีปริมาณเพียงพอ คิดเปนรอยละ 24.21 สงขายธุรกิจโฮมสเตยมีปริมาณเพียงพอ คิดเปนรอยละ 43.51
และสงขายใหพอคาคนกลางที่มารับซื้อ มีปริมาณเพียงพอ คิดเปนรอยละ 61.05 

4) รูปแบบการวิเคราะหหาสภาพจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของโซคุณคาดานปริมาณ 
มูลคาผลผลิต การทําประมงพื้นบาน และการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและการพ่ึงพาตนเองดานการทําประมง
พื้นบาน ในดานผลประกอบการจากการทําประมงพื้นบาน มูลคาหรือราคาสินคาของผูผลิต (Suppliers) ท่ีไดรับ
ของแตละผูผลิต การเพ่ิมมูลคา (Value Chain) หรือราคาสินคาผูผลิต (Suppliers) ท่ีไดรับของแตละหวงโซอุปทาน
และความสามารถแขงขันไดและย่ังยืนเชิงเศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถิ่น พบวา การจัดการหวงโซอุปทานและหวง
โซคุณคาประมงพ้ืนบานชุมชนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด การทําประมงพ้ืนบานมีจุดแข็งจากปจจัยภายใน
และมีโอกาสที่เกิดจากปจจัยภายนอกสะทอนใหเห็นวาชุมชนมีอาหารทะเลสดท่ีมีคุณภาพดี สดเปนที่ตองการของ
ตลาด และมีแหลงจับสัตวน้ําอุดมสมบูรณที่สามารถจับไดตลอดทั้งปที่ทําใหประมงพื้นบานสรางรายไดและเลี้ยง
ครอบครัวไดอยางยั่งยืน เปนปจจัยหลักที่มีผลตอคะแนนโดยการประเมินในภาพรวม สงทําใหเกิดผลประกอบการ
จากการทําประมงพื้นบานจากการประกอบอาชพีการทําประมงสามารถเปนอาชพีที่สามารถถายทอดสูลูกหลานและ
เปนอาชีพท่ีมั่นคงและย่ังยืนคิดเปนรอยละ 59.30 สามารถสรางรายไดและพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน คิดเปนรอย
ละ 35.79 และ สามารถถายทอดสูลูกหลานทําใหเกิดเปนอาชีพที่มั่นคงและย่ังยืนได คิดเปนรอยละ 58.95  

5) การวิเคราะหหวงโซอุปทานของหวงโซคุณคาประมงพ้ืนบานจันทบุรีและตราด เชื่อมโยงการสราง
เครือขายตลาดเชิงพาณิชยเพื่อการแขงขันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง  

พบวารูปแบบโซอุปทานของหวงโซคุณคาประมงพืน้บานจันทบรุีและจังหวัดตราด มีการดําเนินการทางการ
ทําประมงพื้นบานตลอดหวงโซอุปทาน กิจกรรมตนน้ํา ไดมีการจับสัตวน้ําประเภทปลากระบอก ปลาโคก ปลาทู 
ปลากระบอก ปลากะพง ปูเนื้อ ปูดํา ปูไข ปูมา หอยแมลงภูหอยแครง ก้ัง หอยนางรม ปลาอินทรีย กุง เคย ปูแปน 
และปูแสม จากแหลงจับสัตวน้ําที่เปนทรัพยากรธรรมชาติจากทะเลอาวไทย แมน้ํา ลําคลอง ปากน้ําใกลชุมชน และ
เกิดจากการเล้ียงในบอเล้ียงของตนเอง รวมถึงการรวมกลุมกันเลี้ยงเปนสวนกลางในลักษณะที่เปนธนาคารปู 
ธนาคารปลา และนํามาเล้ียงในกระชังเปนของตนอง ในสวนการจัดซื้อจัดหาในกิจกรรมโลจิสติกสมีจัดซื้อจัดหาดาน
การเครื่องมือ/อุปกรณ (อวน แห เบ็ด อะไหลเรือ ฯลฯ) จากรานคาชุมชน รานคาในเมือง สหกรณของชุมชน กลุม
ประมงพื้นบาน ดานพลังงานซื้อจากปมปตท. ปมหลอดชุมชน สหกรณและเรือจําหนายน้ํามันในอาวไทย  ดาน
แรงงาน มีการใชแรงงานจากคนในครอบครัวและมีการจางแรงงานเปนคนไทยและแรงงานตางดาว กิจกรรมกลาง
น้ํา ไดมีระบบการลําเลียงสัตวน้ําจากเรือของตนเองข้ึนมาเทียบทาที่เปนทาเทียบเรือหรือโปะของตนเอง ทาเทียบ
เรือของเอกชน ทาเทียบเรือของชุมชน และแพปลา เปนการขนสงนําเขาอาหารทะเลสดมาคัดแยกรวบรวม จัดเก็บ  
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ถนอมอาหารทะเลสดและแปรรูป ไวที่บานของตนเอง กลุมประมง เพื่อทําเปนสินคาของตนเองและของกลุมเพื่อจัด
จําหนาย กิจกรรมปลายน้ํา ไดตรวจสอบคุณภาพความสดใหม คัดขนาด ของสินคาที่เปนอาหารทะเลสดสวนใหญ
เปนประเภทสินคาคือ ปลากระบอก ปลาโคก ปลาทู ปลากระบอก ปลากะพง ปูเนื้อ ปูดํา ปูไข ปูมา หอยแมลงภู
หอยแครง ก้ัง หอยนางรม สินคาอาหารทะเลแปรรูปสวนใหญจะเปนปลาอินทรียเค็ม กุงแหง กะป (เคย) ปูแปนดอง
เค็ม ปูแสมดองเค็ม ปลาเค็ม และมีการกระจายสินคาไปขายใหผูบริโภคคนสุดทาย ขายใหเครือขายตลาดเชิง
พาณิชย โดยพิจารณาจาก% สัดสวนการขาย ใหแกรานคาชุมชน คิดเปนรอยละ 5.93 ตลาดสดชุมชน คิดเปนรอย
ละ 23.70 ขายใหโฮมสเตย/รีสอรท/ โรงแรม คิดเปนรอยละ 34.07 และรานอาหารในชุมชนรอยละ 36.30 
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2 ผลการศึกษาพฤติกรรมความตองการอาหารทะเลในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด 
พบวาสถานะผูใหสัมภาษณสวนใหญเปนผูบริโภคอาหารทะเล คิดเปนรอยละ 90.91 รองลงมาคือเปน

เจาของกิจการรานอาหาร พอคาสงอาหารทะเล พอคา/แมคาในตลาดสด และเจาของกิจการโฮมสเตย มีอายุอยู
ระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 51.36 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 44.09 มีรายไดตอเดือนอยู
ระหวาง 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.00 อาศัยอยูในเขตจังหวัดในเขตภาคตะวันออก คิดเปนรอยละ 
62.27 มีพฤติกรรมความตองการการบริโภคอาหารทะเลซ้ือจากรานอาหารซีฟูตส คิดเปนรอยละ 50.91 เปนอาหาร
ทะเลพรอมรับประทาน คิดเปนรอยละ 81.36 ความถ่ีในการเลือกบริโภคอาหารทะเลเฉลี่ยตอเดือนมีการซื้อมา
บริโภค 2-3 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 38.64 มูลคาในการซื้ออาหารทะเลในการบริโภคตอครั้งซื้อสินคาดวย
มูลคาต่ํากวา 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 47.73 การซื้อประเภทอาหารทะเลเพ่ือการบริโภคเปนการเลือกซื้อ
ประเภทอาหารสําเร็จรูปเพ่ือบริโภคเอง คิดเปนรอยละ 80.91 สถานท่ีที่ทําซื้อและการบริการบริโภคอาหารทะเล
เปนรานอาหารในชุมชน คิดเปนรอยละ 62.27 สวนปจจัยที่มีตอความตองการเลือกซื้อและบริโภคอาหารทะเลใน
หวงโซคุณคาของการทําประมงพื้นบานดานกิจกรรมปจจัยนําเขา (Inbound Logistics) ความตองการของผูซื้อและ
ผูบริโภค มีระดับความตองการในระดับมาก การสงมอบแกลูกคา (Outbound Logistics) ความตองการของผูซื้อ
และผูบริโภคอยูในระดับมากที่สุด การตลาดและการขาย (Marketing and Sale) ความตองการของผูซื้อและ
ผูบริโภคอยูในระดับมากที่สุด และการบริการ (Service) ความตองการของผูซื้อและผูบริโภคอยูในระดับมาก 
ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาหวงโซคุณคาประมงพ้ืนบานจันทบุรีและตราด เชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชย

เพื่อการแขงขันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง นั้น ชาวประมงพื้นบานจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดสวนใหญเปน
เพศชาย อายุระหวาง 41-50 ป การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา สอดคลองกับการงานวิจัยของ สุธรรมและคณะ 
(2551) ที่ทําการศึกษาเรื่องการรับรูและการยอมรับปฏิบัติตามมาตรฐานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดอินทรียของเกษตรกร 
สวนการวิเคราะหหวงโซคุณคาและปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของหวงโซของสินคาประมงพ้ืนบานในจังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดตราด นั้นชาวประมงพ้ืนบานมีการจัดการหวงโซอุปทานต้ังแตกิจกรรมตนน้ําใหสัมพันธกับ
กิจกรรมกลางน้ําและกิจกรรมปลายน้ําโดยเร่ิมตนตั้งแตการจับสัตวน้ําที่สดใหม ลําเรียงมาเก็บคัดแยก ถนอมอาหาร
เปนอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแปรูปแลวกระจายสินคานําไปขายใหกับเครือขายตลาดเชิงพาณิชยที่เปน
ผูบริโภคคนสุดทาย รานคาชุมชน ตลาดสดชุมชน เจาของกิจการธุรกิจโฮมสเตย/ รีสอรท/ โรงแรม รวมถึง
รานอาหารในชุมชน ดวยวิธีการจัดการหวงโซอุปทานแบบการใชภูมิปญญาการทําประมงพื้นบานของตนเองและ
กลุมประมงท่ีมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน สงผลใหเกิดกิจการประมงพื้นบานที่มีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการนําสินคาไป
ขายใหกับความตองการของผูบริโภคตามปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการเลือกซื้อและบริโภคอาหารทะเลในหวง
โซคุณคาของการทําประมงพ้ืนบานต้ังแตปจจัยกิจกรรมดานกิจกรรมปจจัยนําเขา ( Inbound Logistics) ดานการ
ผลิต (Operations) ดานการสงมอบแกลูกคา (Outbound Logistics) ดานการตลาดและการขาย (Marketing 
and Sale) และดานการบริการ (Service) เพ่ือเปนการเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับครอบครัวและจะเปนการพัฒนาและ
ยกระดับของหวงโซคุณคาของธุรกิจการคาประมงในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราดใหเกิดความเขมแข็งอยาง
ยั่งยืนท่ีจะสามารถแขงขันไดในอนาคต 
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ขอเสนอแนะ 
การวิจัยคร้ังนี้คณะผูวิจัยไดจําแนกขอเสนอแนะไว 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 
1) เปนขอมูลใหหนวยงานท่ีเก่ียวของของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนําไปใชเปนแนวทางการจัดการ

หวงโซคุณคาใหกับประมงพ้ืนบานจันทบุรีและตราดเชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชยเพ่ือการแขงขันบน
พื้นฐานการพึ่งพาตนเอง 

2) การรักษาคุณภาพของอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแปรรูป จากการทําประมงพ้ืนบาน โดยเฉพาะ
คุณภาพ ความสดใหม กล่ิน สี รส และความสะอาด คือหัวใจสําคัญในการที่จะทําอาชีพประมงที่ทําใหเปนไปตาม
ความตองการของตลาด 

3) นําผลการวิจัยไปพัฒนากลุมชาวประมงที่ทําประมงพื้นบานและกลุมวิสาหกิจชุมชนประมงขอเสนอแนะ
เพื่อการวิจัยคร้ังตอไป  
2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) การพัฒนาระบบหวงโซอุปทานประมงพ้ืนบานจะมีประสิทธิภาพสูงสุดหากไดรับความรวมมือจากทุก
ฝายที่เกี่ยวของ ควรมีผูรับผิดชอบเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติตนน้ํา ราคาอาหารทะเลสดหรือภาครัฐอาจมี
การกําหนดราคาพื้นฐานของราคาอาหารทะเลสดแตละชนิด โดยใหความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพ่ิม
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป โดยอาศัยความรวมมือจากหนวยงานรัฐบาลที่ใหความรวมมือชาวประมง พ้ืนบาน
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด 

2) สงเสริมธุรกิจประเภทโฮมสเตย รีสอรท ในชุมชนและเชื่อมโยงเครือขายเจาของกิจการกับชาวประมง
พื้นบานใหสามารถยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนใหเขมแข็ง 
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การนําสารสนเทศทางตนทุนไปใชในการตัดสินใจของผูบริหาร โรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 
An Investigation of Cost Information Applied in Making Decision by Management of 
Manufacturing Firms in Samut Prakarn Province
 
ผูวิจัย   ดร.ธีรวัฒน  ธวัลรัตนโภคิน 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี  
 

บทคัดยอ 
การตัดสินใจ เปนบทบาทที่สําคัญของผูบริหารโดยเฉพาะผูบริหารระดับสูงผลการตัดสินใจมีผลกระทบตอ

บุคคลและองคการ ดังนั้น ผูบริหารจําเปนตองไดรับขอมูลที่ถูกตองเพื่อใชในการตัดสินใจ การวิจัยค รั้งนี้มี
วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัด
สมุทรปราการ 2) เพื่อการศึกษาผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ 3) เพื่อเปรียบเทียบ
การนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจของผูบริหารธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียน ระยะเวลาดําเนินงาน จํานวนพนักงาน 
มูลคาสินทรัพยรวม และรายไดเฉลี่ยตอปตางกัน และ4) เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของธุรกิจทีมีทุนจด
ทะเบียน ระยะเวลาดําเนินงาน จํานวนพนักงาน มูลคาสินทรัพยรวม และรายไดเฉลี่ยตอปตางกัน โดยการวิจัยนี้ใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการจํานวน 
143 คน ของกลุมตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย และคา one-way ANOVA  

ผลการวิจัย พบวา ตนทุนเปนขอมูลที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจของผูบริหาร โดยผูบริหารธุรกิจที่มีทุน
จดทะเบียน ระยะเวลาดําเนินงาน มูลคาสินทรัพยรวม รายไดเฉลี่ยตอป และจํานวนพนักงานตางกันการนําขอมูล
ตนทุนไปใชในการตัดสินใจไมแตกตางกัน ตัวเลขทางสถิติจากงานวิจัยนี้ยังแสดงใหเห็นวาธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียน 
มูลคาสินทรัพยรวม และรายไดเฉลี่ยตางกัน มีผลการดําเนินงานที่แตกตางกัน นอกจากนั้น ธุรกิจที่มีระยะเวลา
ดําเนินงาน และจํานวนพนักงานตางกันมีผลการดําเนินงานไมแตกตางกัน เนื่องจากผลการดําเนินงานของกิจการ
ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของบุคลากร และการบริหารงานมากกวาจํานวนพนักงงานและระยเวลาดําเนินงาน 
 
คําสําคัญ : ขอมลูตนทุน การตัดสินใจของผูบริหาร โรงงานอุตสาหกรรม 
 
Abstract 

One very important function for managers were making decisions. 1) In particular, 
because the decision may have a great impact at both the individual and organizational 
level. Therefore, 2) it was crucial for managers to have accurate information for making 
appropriate decisions. This research studies ways cost information could help managers 
make appropriate decisions regarding the business performance of manufacturing 
companies located in Samut Prakarn Province, 3) It seeks to compare how managers use 
cost information for making decisions in firms with different amounts of capital, different 
ages, different total assets, different annual revenues, and 4) a different number of employees. 
It also compares the business performance of firms with different amounts of capital, total 
assets, and annual revenues. A questionnaire was used to collect data from 143 top managers 
in manufacturing firms. Mean and one-way ANOVA were used to analyze the data.  
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Results indicate that managers found cost information was important for making 
decisions. There were no differences in decision making between managers in businesses 
with different amounts of capital, different ages, different total assets, different annual 
revenues and number of employees. In addition, statistical tests show that there were 
significant differences in terms of business performance between firms with different 
amounts of capital, total assets, and annual revenues. Moreover, businesses that have 
different firm ages, and numbers of employees are not significantly different in business 
performance. The explanation is that business performance depends on employee efficiency 
and management more than number of employees and firm age. 
  
Keywords : Cost Information, Management Decision Making, Manufacture firms 
 

บทนํา 
ผูบริหารของธุรกิจ ถือเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอองคการ เปนผูรับผิดชอบตอความสําเร็จหรือลมเหลว

ขององคการ การตัดสินใจถือเปนบทบาทที่สําคัญอยางหนึ่งของผูบริหาร การตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกตองข้ึนอยูกับ
ความรู ความสามารถ และขอมูลที่ใชในการตัดสินใจ สวนหนึ่ง คือ ขอมูลตนทุนนั่นเอง ความสําเร็จของธุรกิจเกิด
จากความสามารถของผูบริหารในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสถานการณ
ที่มีการแขงขันอยางรุนแรงและรวดเร็ว ธุรกิจตองปรับเปลี่ยนกลยุทธและสวนงานใหสามารถรอบรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม กิจการอุตสาหกรรมหลายแหงมีปญหาดานการเงินสืบเนื่องมาจาก
ไดรับขอมูลตนทุนที่ไมเหมาะสม จึงทําใหนําขอมูลไปใชในการควบคุมดูแลกิจการไดอยางไมมีประสิทธิภาพและ          
ไมบรรลุเปาหมายของกิจการ โดยเฉพาะการวัดผลการดําเนินงานของกิจการโดยใชตัววัดทางการเงินแบบเดิม          
เชน ยอดขาย กําไรสุทธิ มูลคาการเติบโตของสินทรัพย และสวนแบงทางการตลาดซึ่งไมสามารถเชื่อถือไดเสมอไป 
และไมสามารถนําไปใชในการพยากรณผลการดําเนินงานในอนาคตไดเลย (วิเชียร วิทยอุดม, 2558) ดังนั้น ผูบริหารจึง
ตองมีขอมูลสารสนเทศชวยในการตัดสินใจที่ดี ทั้งนี้ขอมูลตนทุนถือวาเปนสารสนเทศทางการบัญชีที่ชวยใหการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูบริหารถูกตอง รวดเร็ว และทันเวลา เนื่องจากสามารถลดความเส่ียงและขอผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นจากการใชดุลยพินิจสวนตัวในการตัดสินใจ สงผลใหธุรกิจสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น และนําพาธุรกิจประสบ
ความสําเร็จอยางยั่งยืน ทั้งนี้ผูบริหารในยุคปจจุบันจึงมีการใชหลักการบริหารโดยใช Balanced Scorecard มากขึ้น 
 โดย Balanced Scorecard หรือเรียกวาการวัดผลเชิงดุลยภาพ เปนเคร่ืองมือสําหรับการบริหารเชิงกลยุทธ 
(Strategic Tools) ซึ่งถูกนํามาใชเพื่อการประเมินและพัฒนาผลงานขององคกร ซึ่งนอกเหนือจากนี้ยังเปนการ
กําหนดวิสัยทัศน และแผนกลยุทธ แลวแปลผลลงไปสูทุกจุดขององคกรเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของแต
ละฝายงานและแตละคน โดยระบบของ Balanced Scorecard จะเปนการจัดหาแนวทางแกไขและปรับปรุงการ
ดําเนินงาน โดยพิจารณาจากผลท่ีเกิดขึ้นของกระบวนการทํางานภายในองคกร และผลกระทบจากลูกคาภายนอก
องคกร นํามาปรับปรุงสรางกลยุทธใหมีประสิทธิภาพดีและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน เมื่อองคกรไดปรับเปลี่ยนเขาสูระบบ 
Balanced Scorecard เต็มระบบแลว Balanced Scorecard จะชวยปรับเปล่ียนแผนกลยุทธขององคกรจากระบบ 
“การทํางานตามคําสั่งหรือสิ่งที่ไดเรียนรูสืบทอดกันมา (academic exercise)” ไปสูระบบ “การรวมใจเปนหนึ่งเดียว 
ขององคกร (nerve center of an enterprise)” Balance Scorecard จะทําใหเห็นภาพขององคกรใน 4 มุมมอง 
และนําไปสูการพัฒนาเครื่องมือวัดผล โดยวิธีการรวบรวมขอมูลและนําผลที่ไดมาวิเคราะห มุมมองท้ัง 4 ดังกลาว 
ประกอบดวย 1) The Learning and Growth Perspective 2) The Business Process Perspective               
3) The Customer Perspective และ 4) The Financial Perspective (ทวีศักด์ิ ธนเดโชพล, 2559) 
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 ซึ่งจากเหตุผลขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาวาผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการมีการ
นําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจมากนอยเพียงไร โดยผลการวิจัยนี้ ทําใหไดขอสนเทศที่จะนําไปปรับ
กระบวนการจัดทําและนําเสนอขอมูลตนทุนใหเปนไปตามความตองการของผูบริหาร ซ่ึงสงผลใหธุรกิจมีการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนและสามารถดําเนินอยูไดอยางยั่งยืน และไดมาซึ่งคําถามวิจัยดังนี้ 1) ขอมูล
ทั่วไปของผูบริหารที่นําสารสนเทศทางตนทุนไปใชในการตัดสินใจ ของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการ
เปนอยางไร 2) ผลการดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการเปนอยางไร 3) การนําขอมูล
ตนทุนไปใชในการตัดสินใจของผูบริหารธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนระยะเวลา ดําเนินงาน จํานวนพนักงาน มูลคา
สินทรัพยรวม และรายไดเฉลี่ยตอป ของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการ เปนอยางไร และ 4) ผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียน ระยะเวลาดําเนินงาน จํานวนพนักงาน มูลคาสินทรัพยรวม และรายไดเฉลี่ย
ตอป ของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการเปนอยางไร 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปของผูบริหารที่นําสารสนเทศทางตนทุนไปใชในการตัดสินใจ ของโรงงาน
อุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบการนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจของผูบริหารธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนระยะเวลา
ดําเนินงาน จํานวนพนักงาน มูลคาสินทรัพยรวม และรายไดเฉลี่ยตอป  ของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัด
สมุทรปราการ  
 4. เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียน ระยะเวลาดําเนินงาน จํานวนพนักงาน 
มูลคาสินทรัพยรวม และรายไดเฉลี่ยตอป ของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการ 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีทุนจดทะเบียน ตั้งแต 5 ลานบาทข้ึนไป  
 กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต 5 ลานบาท
ขึ้นไป จํานวน 400 คน จากตารางกําหนดขนาดตัวอยางที่ไมทราบจํานวนประชากรของ (ประเวศน มหารัตนสกุล, 
2561) และการตอบกลับถูกตองและสมบูรณ จํานวน 143 ฉบับ คิดเปนรอยละ 35.73 เมื่อเปรียบเทียบกับ จํานวน
แบบสอบถามที่สงไปยังกลุมตัวอยาง  
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีสรางโดยไดจากกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของ
การวิจัย ประกอบดวย 1) ขอมูลทั่วไปของผูบริหารและธุรกิจ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
จํานวน 11 ขอ 2) ขอมูลเกี่ยวกับการนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจ จําแนกเปน 2.1) ดานการผลิต 2.2) ดาน
การตลาด และ 2.3) ดานการเงิน มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับจํานวน 20 ขอ และ 
Balanced Scorecard จําแนกเปน 3.1) ดานการบริหารภายในองคการ 3.2) ดานนวัตกรรมและการเรียนรู 3.3) ดาน
ลูกคา และ 3.4) ดานการเงิน ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)          5 ระดับ จํานวน 24 ขอ 
3. สถิติที่ใชในการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จําแนกเปน รอยละ และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) จําแนกเปน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA)  
4. ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย  
 ระหวาง เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2561  
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สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลทั่วไปของผูบริหารที่นําสารสนเทศทางตนทุนไปใชในการตัดสินใจ ของโรงงานอุตสาหกรรม          

ในจังหวัดสมุทรปราการ 
  1.1. ผูบริหารสวนใหญเปนหญิง (รอยละ 52.09) อายุ 30-40 ป (รอยละ 38.89) การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ 50.70) ตําแหนงงาน เชน รองผูจัดการ ผูจัดการฝายผลิต และผูจัดการฝายบัญชี (รอยละ 
44.45) และมีประสบการณทํางานมากกวา 15 ป (รอยละ 38.20) 
  1.2 ธุรกิจสวนใหญเปนโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ (รอยละ 34.73) มีทุนจดทะเบียนไปเกิน 20 ลานบาท 
(รอยละ 47.23) ระยะเวลาดําเนินงาน 11-20 ป (รอยละ 43.75) จํานวนพนักงานไมเกิน 50 คน (รอยละ 46.53) 
มูลคาสินทรัพยรวมไมเกิน 100 ลานบาท (รอยละ 58.34) และรายไดเฉลี่ยตอปไมเกิน 100 ลานบาท (รอยละ 64.59) 
ตาราง 1 การนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจของผูบริหาร 

ขอมูลตนทุนที่นําไปใชในการตดัสินใจ x ̅ S.D. ระดับการใช 

1. ดานการผลิตสินคา 4.03 0.56 มาก 
2. ดานการตลาด 3.96 0.68 มาก 
3. ดานการเงินและการบัญชี 4.22 0.59 มาก 
โดยรวม 4.07 0.55 มาก 

ดานการผลิต    
1. การจัดทํางบประมาณการผลิตสินคา 4.13 0.79 มาก 
2. การกําหนดตนทุนตามเปาหมาย 4.11 0.79 มาก 
3. การบริหารระบบการจัดซ้ือจัดจาง 4.10 0.75 มาก 
4. การวิเคราะหการทํางานที่ไมเปนไปตามแผน 3.95 0.84 มาก 
5. การกําหนดระยะเวลาในการผลิต 3.97 0.84 มาก 
6. กระบวนการสรรหาปจจัยในการผลิต 3.97 0.84 มาก 

ดานการตลาด    
7. การกําหนดราคาขาย 4.40 0.67 มาก 
8. งบประมาณดานการโฆษณาประชาสัมพันธ 3.48 1.22 มาก 
9. การประเมินชองทางการจัดจําหนาย 3.85 1.01 มาก 
10. การบริหารสินคาคงคลัง 3.97 0.89 มาก 
11. การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานขาย 3.85 1.01 มาก 
12. การประเมินผลคาใชจายทางการตลาด 4.01 0.86 มาก 
13. การจัดลําดับความสําคัญของลูกคา 4.18 0.76 มาก 

ดานการเงิน 
14. การวางแผนทางการเงิน 

 
4.31 

 
0.65 

 
มาก 

15. การกําหนดเปาหมายดานการเงิน 4.23 0.69 มาก 
16. การบริหารสภาพคลอง 4.30 0.70 มาก 
17. การวิเคราะหกระแสเงินสด 4.26 0.71 มาก 
18. การแสวงหาโอกาสในการลงทุน 4.12 0.72 มาก 
19. การวิเคราะหตนทุนของเงินทุน 4.07 0.86 มาก 
20. การประเมินความคุมคาของการลงทุน 4.17 0.92 มาก 

1.3 จากตาราง 1 พบวาผูบริหารมีการนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจโดยรวม และรายดาน 
ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือดานการเงิน ประกอบดวยการวางแผนทางการเงิน            
การบริหารสภาพคลอง และการวิเคราะหกระแสเงินสด ดานการผลิตสินคา ประกอบดวยการจัดทํางบประมาณการ
ผลิต การกําหนดตนทุนตามเปาหมายเพื่อรักษาระดับกําไร และการบริหารระบบการจัดซื้อ และดานการตลาด 
ประกอบดวย การกําหนดราคาขาย การจัดลําดับความสําคัญของลูกคา และการประเมินผลคาใชจายการทางตลาด  
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ตาราง 2 ผลการดําเนินงานของ โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ 

ขอมูลตนทุนที่นําไปใชในการตดัสินใจ x ̅ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ดานการบริหารภายในองคการ 3.85 0.51 มาก 
2. ดานนวัตกรรมและการเรียนรู 3.81 0.71 มาก 
3. ดานลูกคา 3.93 0.59 มาก 
3. ดานการเงิน 3.49 0.60 มาก 
โดยรวม 3.77 0.52 มาก 

ดานการบริหารภายในองคการ    
1. กิจการประมาณการการผลิตไดอยางถูกตอง 3.87 0.70 มาก 
2. กิจการผลิตสินคาเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด 4.06 0.70 มาก 
3. กิจการสามารถลดระยะเวลาในการผลิต 3.70 0.69 มาก 
4. กิจการมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 3.77 0.82 มาก 

ดานนวัตกรรมและการเรียนรู    
5. ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 3.84 0.84 มาก 
6. กิจการสามารถผลิตสินคาที่มีความแตกตาง 3.74 0.91 มาก 
7. กิจการมีนวัตกรรมใหม 3.74 0.89 มาก 
8. กิจการพัฒนาเทคโนโลยี 3.76 0.87 มาก 
9. กิจการมีการเรียนรู 3.95 0.75 มาก 

ดานลูกคา    
10.กิจการมีลูกคาใหมเพิ่มขึ้น 3.82 0.91 มาก 
11.กิจการรักษาลูกคาเกา 4.06 0.76 มาก 
12.กิจการสามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคา 4.12 0.71 มาก 
13.กิจการสามารถจัดสงสินคาไดรวดเร็ว 4.17 0.77 มาก 
14.กิจการใหบริการลูกคาไดอยางเหมาะสม 4.05 0.69 มาก 
15.กิจการลดคาใชจายในการติดตอลูกคา 3.70 0.68 มาก 
16.กิจการสามารถสรางความภักดีของลูกคา 3.95 0.91 มาก 
17.กิจการสามารถเพิ่มกําไรตอลูกคา 3.60 0.88 มาก 
18.กิจการมีผลกําไรโดยรวมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 3.36 0.84 ปานกลาง 

19.กิจการกําหนดแผนกําไรไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.46 0.77 ปานกลาง 
20.กิจการสามารถบริหารสภาพคลอง 3.70 0.70 มาก 
21.กิจการสามารถหาแหลงเงินทุนที่มีตนทุนต่ํา 3.33 0.94 ปานกลาง 
22.กิจการสามารถจัดทํางบประมาณเงินสด 3.48 0.69 ปานกลาง 
23.กิจการสามารถบริหารลูกหนี้ 3.60 0.78 มาก 
24.กิจการสามารถลดตนทุนเกี่ยวกับสินคาคงคลังได 3.47 0.77 ปานกลาง 

2. จากตาราง 2 พบวาการนําผลการดําเนนิงานของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัย
พบวา ผูบริหารธุรกิจมีความคิดเห็นดวยเก่ียวผลการดําเนินงานของธุรกิจโดยรวม และรายดานทุกดานอยูในระดับ
มาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ ดานลูกคา ประกอบดวยกิจการสามารถจัดสงสินคาไดรวดเร็ว
และทันตามกําหนดเวลา สามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคาโดยการเสนอสินคาที่มีคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสม 
และสามารถรักษาลูกคาเกาไวไดและมียอดขายอยางตอเนื่อง ดานการบริหารภายในองคการ ประกอบดวยกิจการ
สามารถผลิตสินคาเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด สามารถประมาณการการผลิตไดอยางถูกตองแลใกลเคียงตามจริง 
และมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และดานนวัตกรรมและการเรียนรู 
ประกอบดวยกิจการมีการเรียนรูและพัฒนากระบวนการผลิตใหสามารถผลิตสินคาตามความตองการของลูกคาได 
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของกิจการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑไดเปนอยางดี และมีการพัฒนาเทคโนโลยีให
สามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพได  
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบการนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจโดยรวมและรายดานของผูบริหารธุรกิจที่มีทุนจด
ทะเบียน ระยะเวลาดําเนินงาน มูลคาสินทรัพยรวม รายไดเฉลี่ยตอป และจํานวนพนักงานตางกัน (ANOVA) 
ขอมูลตนทุน 

ที่นําไปใชในการตัดสินใจ 
ความแปรปรวน Df SS MS F p-value 

ทุนจดทะเบียน 
1. ดานการผลิต 

 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

 
2 

141 

 
0.042 
45.457 

 
0.021 
0.322 

 
0.065 

 
0.94 

2. ดานการตลาด ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

0.282 
65.718 

0.141 
0.466 

0.302 0.74 

3. ดานการเงิน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

0.334 
48.887 

0.167 
0.347 

0.482 0.62 

โดยรวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

0.165 
43.028 

0.082 
0.305 

0.270 0.76 

ระยะเวลาดําเนนิงาน 
1. ดานการผลิต 

 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

 
2 

141 

 
0.569 
44.930 

 
0.284 
0.319 

 
0.893 

 
0.41 

2. ดานการตลาด ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

1.242 
64.758 

0.621 
0.459 

1.352 0.26 

3. ดานการเงิน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

0.093 
49.128 

0.047 
0.348 

0.134 0.88 

โดยรวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

0.244 
42.949 

0.122 
0.305 

0.400 0.67 

มูลคาสินทรัพยรวม 
1. ดานการผลิต 

 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

 
2 

141 

 
0.089 
45.410 

 
0.045 
0.322 

 
0.139 

 
0.87 

2. ดานการตลาด ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

1.893 
64.106 

0.947 
0.455 

2.082 0.13 

3. ดานการเงิน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

1.397 
47.824 

0.698 
0.399 

2.059 0.13 

โดยรวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

0.871 
42.322 

0.436 
0.300 

1.451 0.24 

รายไดเฉลี่ยตอป 
1. ดานการผลิต 

 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

 
2 

141 

 
0.011 
45.488 

 
0.005 
0.323 

 
0.017 

 
0.98 

2. ดานการตลาด ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

0.319 
65.680 

0.160 
0.466 

0.343 0.71 

3. ดานการเงิน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

0.307 
48.914 

0.154 
0.347 

0.443 0.64 

โดยรวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

0.160 
43.033 

0.080 
0.305 

0.262 0.77 

จํานวนพนกังาน 
1. ดานการผลิต 

 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

 
2 

141 

 
0.930 
44.569 

 
0.310 
0.318 

 
0.974 

 
0.41 

2. ดานการตลาด ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

0.470 
65.530 

0.157 
0.468 

0.334 0.80 

3. ดานการเงิน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

0.625 
48.596 

0.208 
0.347 

0.600 0.62 

โดยรวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

0.588 
42.605 

0.196 
0.304 

0.644 0.59 

* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05, ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01, *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.00 
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 3. จากตาราง 3 พบวาการเปรียบเทียบการนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจของผูบริหารธุรกิจที่มีทุน
จดทะเบียนระยะเวลาดําเนนิงาน จํานวนพนักงาน มูลคาสินทรัพยรวม และรายไดเฉลี่ยตอปแตกตางกัน ผลการวิจัย
พบวา ผูบริหารธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียน ระยะเวลาดําเนินงาน มูลคาสินทรัพยรวม รายไดเฉลี่ยตอป และจํานวน
พนักงาน มีการนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจไมแตกตางกัน  
 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานโดยรวมและรายดานของธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียน มูลคาสินทรัพย

รวมรายไดเฉลี่ยตอป ระยะเวลาดําเนินงาน และจํานวนพนักงาน ตางกัน (ANOVA) 
 

ผลการดําเนินงาน ความแปรปรวน df SS MS F p-value 

ทุนจดทะเบยีน 
1. ดานการบริหารภายในองคการ 

 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

 
2 

141 

 
2.363 
34.290 

 
1.181 
0.243 

 
4.857 

 
0.01** 

2. ดานนวัตกรรมและการเรียนรู ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

3.679 
67.831 

1.840 
0.481 

3.824 0.02* 

3. ดานลูกคา ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

1.935 
48.375 

0.968 
0.343 

2.821 0.06 

4. ดานการเงิน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

3.004 
48.809 

1.502 
0.346 

4.339 0.02* 

โดยรวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

2.672 
36.678 

1.336 
0.260 

5.136 0.01** 

มูลคาสินทรัพยรวม 
1. ดานการบริหารภายในองคการ 

 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

 
2 

141 

 
2.513 
34.139 

 
1.257 
0.242 

 
5.191 

 

 
0.01** 

 

2. ดานนวัตกรรมและการเรียนรู ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

2.901 
68.609 

1.450 
0.487 

2.981 0.05* 

3. ดานลูกคา ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

0.947 
49.364 

0.473 
0.350 

1.352 0.26 

4. ดานการเงิน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

4.148 
47.665 

2.074 
0.338 

6.135 0.00*** 

โดยรวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

2.410 
36.941 

1.205 
0.262 

4.599 0.01** 

รายไดเฉล่ียตอป 
1. ดานการบริหารภายในองคการ 

 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

 
2 

141 

 
1.405 
35.247 

 
0.703 
0.250 

 
2.811 

 
0.06 

2. ดานนวัตกรรมและการเรียนรู ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

0.779 
70.731 

0.389 
0.502 

0.776 0.46 

3. ดานลูกคา ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

0.215 
50.096 

0.108 
0.355 

0.303 0.74 

ผลการดําเนินงาน แหลงของ 
ความแปรปรวน df SS MS F p-value 

4. ดานการเงิน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

4.309 
47.504 

2.154 
0.337 

6.394 
 

0.00*** 

โดยรวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

1.315 
38.036 

0.658 
0.270 

2.437 0.09 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ระยะเวลาดําเนินงาน 
1. ดานการบริหารภายในองคการ 

 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

 
2 

141 

 
0.204 
36.449 

 
0.102 
0.259 

 
3.94 

 
0.68 

2. ดานนวัตกรรมและการเรียนรู ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

0.270 
71.240 

0.135 
0.505 

0.268 
 

0.77 
 

3. ดานลูกคา ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

0.326 
49.985 

0.163 
0.355 

0.460 0.63 

4. ดานการเงิน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

1.015 
50.797 

0.508 
0.360 

1.409 0.25 

โดยรวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

0.233 
39.118 

0.116 
0.277 

0.420 0.65 

จํานวนพนักงาน 
1. ดานการบริหารภายในองคการ 

 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

 
2 

141 

 
1.799 
34.853 

 
0.600 
0.249 

 
2.409 

 
0.07 

2. ดานนวัตกรรมและการเรียนรู ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

2.132 
69.378 

0.711 
0.496 

1.434 0.24 

3. ดานลูกคา ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

0.552 
48.759 

0.184 
0.355 

0.518 0.67 

4. ดานการเงิน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

2.157 
49.656 

0.719 
0.355 

2.027 
 

0.11 

โดยรวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
141 

1.328 
38.022 

0.443 
0.272 

1.630 0.19 

* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05, ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01, *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.00 
 
 4. จากตาราง 4 การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียน ระยะเวลาดําเนินงาน 
จํานวนพนักงาน มูลคาสินทรัพยรวม และรายไดเฉล่ียตอปแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา ธุรกิจที่มีทุนจะทะเบียน
มากกวา 50 ลานบาท มีผลการดําเนินงานโดยรวม ดานการบริหารภายในองคการ ดานการเงิน และดานนวัตกรรม
และการเรียนรู มากกวาธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 20 ลานบาท อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และ 0.00 ธุรกิจ
ที่มีมูลคาสินทรัพยรวมมากกวา 300 ลานบาท มีผลการดําเนินงานโดยรวมดานการเงิน ดานการบริหารภายใน
องคการ และดานนวัตกรรมและการเรียนรู มากกวาธุรกิจที่มีมูลคาสินทรัพยรวมไมเกิน 100 ลานบาท อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 0.00 และ 0.05 ธุรกิจที่มีรายไดเฉลี่ยตอปมากกวา 300 ลานบาท มีผลการดําเนินงานดาน
การเงิน มากกวาธุรกิจที่มีรายไดตอปไมเกิน 100 ลานบาท อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.00 และธุรกิจที่มีระยะเวลา
ดําเนินงาน และจํานวนพนักงาน มีผลการดําเนินงานไมแตกตางกัน  
 

อภิปรายผล 
 1. ผูบริหารนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจโดยรวม และรายดานทุนดานอยูในระดับมาก โดยเฉพาะ
ดานการเงินนําไปใชในการวางแผนทางการเงิน การบริหารสภาพคลอง และการวิเคราะหกระแสเงินสด และดาน
การผลิตนําไปใชเพื่อการจัดทํางบประมาณการผลิต การกําหนดตนทุนตามเปาหมายเพ่ือรักษาระดับกําไร และการ
บริหารระบบการจัดซ้ือ สรางความม่ันใจใหผูบริหารรวมถึงการกําหนดกลยุทธในการบริหารใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติวรรณ เอมสุข. (2558) ซ่ึงผลการวิจัยพบวา การจัดการดานขอมูลเปนสิ่ง
สําคัญตอความสําเร็จของระบบ การสนับสนุนผูบริหารระดับสูง ผูบริหารจึงตองคัดเลือกและจัดการขอมูลที่
เหมาะสมมีคุณภาพประกอบการตัดสินใจในแตละเร่ืองใหทันตอเหตุการณและเหมาะสมกับสภาพการณขณะนั้นเพ่ือ
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การบริหารจัดการธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยประกอบดวย1) การสํารวจความตองการของบุคลากรภายใน
องคกร 2) การสํารวจความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยีมาใช 3) การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด 
คอมพิวติ้ง 4) การศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 5) การ
พิจารณาผลการประกวดราคา  
 2. ผูบริหารมีความคิดที่เห็นดวยเก่ียวกับผลการดําเนินงานโดยรวม และรายดานทุกดานอยูในระดับมาก 
โดยเฉพาะดานลูกคาที่เนนการจัดสงสินคาใหรวดเร็วแลทันกําหนดเวลา และสามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคา 
โดยการเสนอสินคาที่มีคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสม สวนดานการบริหารภายในองคการ กิจการสามารถวาง
แผนการผลิตที่ใกลเคียงกับความเปนจริง มีบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพและตรงตามความ
ตองการของลูกคา ทําใหยอดขายเพิ่ม สินคาที่มีคุณภาพเกิดจากระบบการบริหารจัดการภายในที่ดี ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของธัญญธร ศรีวิเชียร. (2560) ซึ่งผลการวิจัยพบวา องคการที่มีการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตจะสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดานบริหาร ดานวัตถุดิบ และประสิทธิภาพจะมีผลตอตนทุนการผลิต สวนระบบการ
จัดการและคุณภาพวัตถุดิบจะมีผลคุณภาพสินคาและบริการ การผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ตนทุนต่ําจะสามารถสราง
ความพึงพอใจใหผูบริโภค และทายสุดก็สรางผลกําไรใหองคการ โดยการวิเคราะหการเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ พรอม
ทั้งมีการวิเคราะหและจัดสรรงบประมาณเก่ียวกันตนทุนวงจรผลิตภัณฑการบริหาร ทีมงานโดยสงเสริมบุคลากรมี
การทํางานขามสายงานและสอดคลองกันในการดําเนินงานและมีการเรียนรู นวัตกรรมใหมๆ และ การนําเทคโนโลยี
การสรางเครือขายทางธุรกิจ การใชขอมูลสารสนเทศมาปรับใชการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา
การเสนอสินคาและบริการที่มีคุณภาพในเวลาที่รวดเร็ว 
 3. ธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนมากกวา 50 ลานบาท มีผลการดําเนินงานโดยรวม ดานการเงิน ดานการบริหาร
ภายในองคการ และดานนวัตกรรมและการเรียนรู มากกวาธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 20 ลานบาท และธุรกิจที่
มีมูลคาสินทรัพยรวมมากกวา 300 ลานบาท มีผลการดําเนินงานโดยรวม ดานการเงิน ดานการบริหารภายใน
องคการ และดานนวัตกรรมและการเรียนรู มากกวาธุรกิจที่มีมูลคาสินทรัพยรวมไมเกิน 100 ลานบาท เนื่องจาก
ธุรกิจขนาดใหญมีความไดเปรียบดานเงินทุน และความสามารถในการบริหารการเงินใหมีสภาพคลองที่ดี ไดรับ
ความเชื่อถือ สรางความมั่นใจใหกับลูกคา และมีการบริหารจัดการลูกคาไดดีกวา รวมถึงใหความสําคัญกับ
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต บุคลากรมีการเรียนรูและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อผลิตสินคาที่มีคุณภาพและ
เปนไปตามความตองการของลูกคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จุฬาภรณ ใจขอบกลาง (2557) ซ่ึงผลการวิจัย
พบวา การเติบโตของธุรกิจ ความสามารถในการแขงขัน และความอยูรอดของธุรกิจนั้น ขึ้นอยูกับความสามารถ
บริหารดานการเงินอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทุกฝายตองชวยกันกําหนดเปาหมายของธุรกิจ แลแผนกกลยุทธทาง
ธุรกิจ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายของธุรกิจ  
 4. ธุรกิจที่มีรายไดเฉลี่ยตอปมากกวา 300 ลานบาท มีผลการดําเนินงานดานการเงินมากกวาธุรกิจที่มี
รายไดตอปไมเกิน 100 ลานบาท เนื่องจากธุรกิจขนาดใหญที่มีรายไดสูงแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคาไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนคุณภาพของสินคาและบริการ การกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับ
คุณภาพ การจัดสงสินคาที่รวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา รวมถึงการดูแลและใหความสําคัญกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ
เทาเทียมกัน ทําใหลูกคามีความภักดีตอธุรกิจ มีการซ้ือสินคาและบริการมากขึ้น จึงทําใหผลการดําเนินงานด าน
การเงินประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จุฬาภรณ ใจขอบกลาง (2557) ตามท่ีกลาวไวขางตนแมวา
ขอมูลตนทุนจะมีความสําคัญตอการตัดสินใจของผูบริหารในดานตาง ๆ เพื่อใหการบริหารธุรกิจเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถแขงขันได อยางไรก็ตามการอยูรวมกันอยางยั่งยืนระหวางสังคมและองคการการตัดสินใจ
บางเร่ืองจึงไมสามารถนําขอมูลตนทุนมาเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจได เชน ความรับผิดชอบตอสังคม 
สิ่งแวดลอม และจริยธรรมองคการ เปนตน อีกทั้งการตัดสินใจดานการตลาดจะมุงเนนการตอบสนองความตองการ
ของลูกคาและสรางความพึงพอใจแกลูกคาเปนสําคัญ 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 ควรปรับกระบวนการจัดทําและนําเสนอขอมูลใหตรงกับความตองการของผูบริหาร นอกจากนี้ ยังตองให
ความรูแกผูบริหารในการนําขอมูลไปใชใหถูกตอง ตรงประเด็น และเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินงาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ  
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาการนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจของผูบริหารในพ้ืนที่อื่น รวมถึงประชากรกลุมอื่น ๆ 
 2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธของการนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจกับผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจ 
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พฤติกรรมการซื้ออาหารบํารุงสมองของผูบริโภคอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
 
Consumer Behavior of brain supplement's A case study of Amphoe Mae Chan Chiang Rai province. 
 
ผูวิจัย  ธนกฤต  วงศมหาเศรษฐ 

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซื้ออาหารบํารุงสมองของผูบริโภคอําเภอแมจันจังหวัดเชียงราย เปนการวิจัย         
เชิงปริมาณ มี วัตถุประสงคการวิจัย 1) ศึกษาพฤติกรรมการใหสื่อสังคมออนไลน และความสนใจขอมูลในสังคมออน
ไลน 2) จัดกลมความสนใจขอมูลในสังคมออนไลน และ 3) เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลท ีมีผลตอกลมความสนใจขอมูล
ในสังคมออนไลน การวิจัยครั้งนี้ไดทําการเก็บขอมูลจากกลมตัวอยาง 220 คน ซ ึงพิจารณาจากเกณฑขนาดตัวอยาง ของ      
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ที่ขนาดตัวอยางควรมีอยางนอย เทาของจํานวนตัวแปรสังเกตได  โดยใชแบบ
สอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 
 
คําสําคัญ : โซเชียลมีเดีย เครือขายสังคมออนไลน 

 
  Abstract

For this study, Behaviors in Using Social Media of New Generation in Mae Chan 
Chiang Rai, the quantitative research. The objective of the research (1) study the Behavior 
and Interesting of social media to communicate and (2) study the Social Interest of the social 
media users to influence online media (3) Compare personal factors affecting online social 
interest groups with a sample of 220 people by questionnaire was used in this research 
 

บทนํา 
การเติบโตของผูใชบริการอินเทอรเน็ตเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทย เสพติดการใช   

อินเทอรเน็ตอันดับหนึ่งของโลก จากผลวิจัย 2018 Digital Yearbook และ “We Are Social” ดิจิทัลเอเยนซี่ และ 
“Hootsuite” ผูใหบริการระบบจัดการ Social Media และ Marketing Solutions ไดรวบรวมสถิติการใช งานอินเทอร
เน็ต ทั่วโลก พบวา การเปลี่ยนแปลงทั้งภาคธุรกิจออนไลน และพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของ ผูบริโภคในแตละ
ประเทศ ไดเผยวาขณะนี้มีผูใชงานอินเทอรเน็ตมากกวา 4,000 ลานคนท่ัวโลก และการใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
พบวา เห็นวา ประเทศไทยมีประชากร 69.11 ลานคน (53% อยูในเขตเมือง) แบงเปนประชากรผูหญิง 51.3% – ผูชาย 
48.7% รายไดตอหัวประชากรไทย โดยเฉล่ียอยูที่ 16,946 ดอลลาร สหรัฐตอคนตอป มีผใชงานอินเทอรเน็ต 57         
ลานคน มีผูใชงาน Social Media มากถึง 51 ลานคน มีผูใชงาน โทรศัพทมือถือ สูงถึง 93.61 ลานเลขหมาย มากกวา
จํานวนประชากรทั้งประเทศ ในจํานวนผูใชงานอินเทอรเน็ต ทั้งหมด มีผูใช Social Media เปนประจําผาน Smart 
Device 46 ลานคน ประเทศไทยเปนประเทศที่ใชเวลาตอ วันอยูกับอินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ยอยูที่ 9 ชั่วโมง 38 นาที          
ตอวัน โดยเฉล่ียอยูที่ 4 ชั่วโมง 56 นาท จากผลการศึกษา ดังกลาวจะเห็นวาโซเชียลมีเดียไดเขามามีบทบาทตอการ
ดําเนินชีวิตของคนมากข้ึน การใชส่ือสังคม (Social media) ไดมีเพิ่มมากข้ึนในประเทศไทย ท่ีมีการใชงานมากเปนอัน
ดับ หนึ่งคือ เฟสบุก (Facebook) โดยมีผูใชงาน ประมาณ 35 ลานราย การใชงานทวิตเตอร Twitter) มีจํานวนผูใช
งาน 4.5 ลานราย การใชงานอินสตาแกรม (Instagram) มีจํานวนผูใชงาน 2 ลานราย (ภาวุธ พงษวิทยภานุ, 2558)           
ปจจัยที่มีผลมากที่สุดอยางหนึ่งในการใช งานส่ือสังคม คือ ความเพลิดเพลิน จากการใชงานตามดวยจํานวนเพ่ือนและ
ความมีประโยชนในการใชงาน นอกจากนี้ยังมีการหาความสัมพันธระหวางจํานวนเพื่อนของแตละเพศวามีผลตอความ 
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ตั้งใจในการใชงานหรือไม และพบวาจํานวน ของคนรอบขางในเครือขายสังคมเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิด

การใชงานสําหรับเพศหญิง แต ไมใชสําหรับเพศชาย (Lin and Lu, 2011) ดังนั้นผูวิจัย สรุปไดวา เครือขายสังคม  
ออนไลน หมายถึง สังคม หรือ การรวมตัวกันเพื่อสรางความสัมพันธในรูปแบบของกลุมคนรูปแบบหนึ่ง ที่ปรากฏ
เกิดขึ้นบนอินเทอรเน็ต เรืยกวา ชุมชนออนไลนทําใหผูคนสามารถทําความรูจัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบงปน 
ประสบการณรวมกันและ เชื่อมโยงกันในทิศทางใด ทิศทางหนึ่งโดยมีการขยายตัวผานการติดตอสื่อสารอยาง           
เปนเครือขาย 

 

วัตถุประสงค 
1) ศึกษาพฤติกรรมการใหสื่อสังคมออนไลน และความสนใจขอมูลในสังคมออนไลน 
2) จัดกล ุมความสนใจขอมูลในสังคมออนไลน และ 3) เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอกลุมความสนใจ 

ขอมูลในสังคมออนไลน 
นิยามศัพท 

โซเชียลมีเดีย (Social Media) หมายถึง รูปแบบของเว็บไซดในการสรางเครือขายสังคมผานอินเทอรเน็ด     
โดยผูใช เปนผ ูสื่อสารและรับเร่ืองราวที่เกิดขึ้นบนสังคมออนไลน และเชี่อมโยงความสนใจโดยวิดิโอกับกิจกรรมทั้งของ 
ตนเองและผูอื่นบนโลกออนไลน ที่ตองการจะแบงปนใหผูอื่นที่อยูในเครือขายเดียวกันไดรับรู ซึ่งสามารถจัด ประเภท
ดังนี้ การแชท สงขอความ สงอเีมลวิดิโอเพลง อัปโหลดรูปภาพ บล็อก บริการเครือขายสังคม 

พฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดีย หมายถึง การกระทําในการใชเครือขายสังคมออนไลนในเร่ืองประสบการณ          
ในการ ใชเครือขายสังคมออนไลนท่ีมีพฤติกรรมมากที่สุดความถ่ีที่เกิดขึ้น การเลือกรับขอมูล ชวงเวลา และการใชงานเพ่ือ 
วัตถุประสงคใดมากที่สุด 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
แนวคิดเกี่ยวกับเครือขายสังคมออนไลน 

อรวรรณ วงศแกวโพธ์ิทอง (2553) อางอิงจาก Elizabeth F.Churchill (2012) โซเชียล มีเดีย หรือ สื่อสังคม 
หมายถึง สื่อดิจิทัลหรือซอฟแวรที่ทํางานอยูบนพื้นฐานของระบบเว็บไซดบนอินเทอรเน็ต อันเปนเคร่ืองมือในการ 
ปฏิบัติการทางสังคมที่มีผูจัดทําขึ้น โดยเมื่อผูสงสารพบ เรื่องราว ประสบการณ รูปภาพ หรือวิดิโอและเพลงตางๆ         
จึงนําขอมูลเหลานั้นมาแบงปนกับผูใชในโลกอออนไลน ยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว รูปแบบ
การสื่อสารไดมีวิวัฒนาการจากการใชนกพิราบส่ือสาร ไปเปนการใชโทรเลข โทรศัพท คอมพิวเตอร และ เขาสูยุคของ
อินเตอรเน็ต สังคมการสื่อสารแบบออนไลนไดสะทอนใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของ แนวโนมการสื่อสาร
ที่สําคัญใน 2 ดาน ไดแก 

1. รูปแบบการส่ือสาร (Communication Platform) ที่คอยๆ เปล่ียนจากการสนทนาแบบจุดตอจุด      
(Point-to-point) และแบบสองทาง (Two-way) ไปสูการสื่อสารระหวางผูใชหลายคน (Many-to-many) มาก ข้ึน 
และมีการใชลิงก, วิดีโอ, ภาพถาย และเนื้อหามัลติมีเดียมากข้ึน โดยการขับเคลื่อนของกลุมคนรุนใหมที่ เรียกวา          
Net Generation ซึ่งเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหรูปแบบการส่ือสารเปลี่ยนแปลงไป คนกลุมนี้ชื่นชอบการ แลกเปล่ียน
เนื้อหา การใชเทคโนโลยีใหมๆ และเติบโตมาพรอมกับแนวคิด ความฉลาดของฝูงชน (Wisdom of Crowds) อาทิ การ
ทําหนาที่ใหคะแนน จัดอันดับผูใชคนอื่นๆ รวมถึงจัดอันดับสินคาและบริการ เปนตน สังคม ออนไลนจึงกลายเปนชอง
ทางการสื่อสารหลักสําหรับคนกลุมนี้ ซึ่งในอนาคตอาจเขามาแทนท่ีอีเมล หรือโทรศัพท 

2. การควบคุมการสื่อสาร (Communication Control) การเปล่ียนบทบาทของผูใหบริการโทรคมนาคม 
จากที่เคยเปนผูควบคุม และออกแบบแพลตฟอรมแบบปด (Web 1.0) ไปสูผูใหบริการบนแพลตฟอรมเปดบน 
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อินเทอรเน็ต (Web 2.0) ซ่ึงเปนผลมาจากการที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ดีขึ้นและมีราคาถูกลง รวมถึงการใช 
บรอดแบนด และเครือขายไรสาย (Wireless) เพิ่มมากขึ้น สงผลใหแพลตฟอรมแบบเปดอยาง เว็บไซตสังคม ออนไลน
กลายเปนแพลตฟอรมทมีประสิทธิภาพมากข้ึนสําหรับบริการสื่อสาร และผูบริโภคก็ตอบสนองตอ แนวโนมนี้อยางกวาง
ขวาง แนวโนมและพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ต 

ในปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีการรับ-สงขอมูลผานบอรดแบนด Broadband) หรือ อินเตอรเน็ต ความเร็ว
สูง (Hi-Speed Internet) เปนปจจัยหนงที่ผลักดันใหความตองการใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทย เพิ่มสูงขึ้นอยางต
อเนื่อง สงผลตอการขยายตัวของจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นในอัตราท่ีสูง 

ในชวง 2-3 ปท่ีผานมา โดยในป ประเทศไทยมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตประมาณ 16.1 ลานคน เพิ่มข้ึน
จาก ป ที่มีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ต 13.4 ลานคน อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากมุมมองของการเขาถึงการใช
งานอินเทอรเน็ตเทียบกับจํานวนประชากรท้ังประเทศกลับพบวา ประเทศไทยมีอัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ตตอ ประชา
กรอยูในระดับท่ีตางเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในแถบเอเชียดวยกัน ไมวาจะเปนเวียดนาม สิงคโปร มาเลเซีย เกาหลีใต
และญี่ปุน สาเหตุสําคัญที่สัดสวนผูใชอินเทอรเน็ตในไทยยังคอนขางนอย เพราะโครงขาย อินเทอรเน็ตยังไมครอบคลุม
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ทําใหการใชอินเทอรเน็ต สวนใหญยังคงกระจุกตัวอยูในเขต
เมือง แตอยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตของผูสมัครใชงานอินเตอรเน็ตบรอด แบนดทั้งแบบใชสายและไรสายก็มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ขณะท่ีแนวโนมการใชงานอินเท
อรเน็ตแบบธรรมดาในระบบความถ่ีแคบ (Narrowband) ซึ่งโดยท่ัวไป แลวเปนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานสาย
โทรศัพท Dial-up) กลับเร่ิมมีปริมาณการใชงานลดลงอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 548 นอกจากนั้น การเชื่อมตออินเทอร
เน็ตอีกรูปแบบหนึ่งที่เปนที่นิยมอยางเห็นไดชัด และมีปริมาณ ความตองการเพิ่มสูงอยางตอเนื่อง คือการใชงานอินเท
อรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Internet) ซึ่งไดมีการ พัฒนาเทคโนโลยี 3G เพ่ือใหเครือขายโทรศัพทมือถือ
สามารถรองรับการใหบริการภาพและเสียง และการรับสง ขอมูลตางๆ ผานเทคโนโลยี WAP, GPRS, EDGE และ 
Bluetooth เปน ตน เศรษฐพงศ มะลิสุวรรณ (2553:ออนไลน  
 

วิธีการดําเนินการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ขนาดตัวอยาง 220 คน ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑขนาดตัวอยางของการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ          

ที่ ขนาดตัวอยางควรมีอยางนอย 10 เทาของจํานวนตัวแปรสังเกตได Comrey & Lee, 1973) 
เคร่ืองมือวิจัย บทความวิจัยนี้มีเครื่องมือที่ใชการวิจัยคือ แบบสอบถาม ประกอบดวย ตอนท่ี 1 ขอมูล ทั่วไป 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชเครื่องมือสื่อสารในการใชโซเชียลมีเดีย และตอนท่ี 3 การใชงานสื่อสังคม ออนไลน ความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาค เทากับ 0.911 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตารางที่ ลักษณะขอตัวแปรตัวแปรความสนใจ 1 

กิจกรรม เฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ความหมาย 

IN1ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว 3.97 0.886 มาก 

IN2ความใสใจตอปญหาตางๆ ของสมาชิกในครอบครัว 3.85 0.876 มาก 

IN20ดู ละคร/ รายการทีส่นใจ ยอนหลัง 3.85 1.032 มาก 

IN14ขอมูลการทองเที่ยวตางประเทศ 3.84 0.885 มาก 

IN3ภาพลักษณของตนเองในทุกๆ ดาน เชน เส้ือผา, ของ 3.76 0.810 มาก 

ใช อุปกรณ อิเล็กทรอนิกส เปนตน    

IN6ของใชประจําวนัในบาน อาหารสาหรับสมาชิกใน ครอบ
ครัวตอง มีติดบานตลอดเวลา 3.68 0.832 มาก 

IN8การพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนาทางอาชีพ 3.68 0.787 มาก 

IN7การออม การสรางฐานะทางการเงิน 3.65 0.799 มาก 

IN12ขาวสารดาน บัน เทิง เชน ละคร, ภาพยนตร, 
คอนเสิรต รวมถึง ขาวเก่ียวกับศิลปนดารา 3.65 1.008 มาก 

IN5วางแผนเก่ียวกับกิจกรรมท่ีจะกับครอบครัวในวันหยุด 3.63 0.905 มาก 

IN9ขาวสารดานเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนตางๆ 3.58 0.921 มาก 

IN13ขาวสารเกี่ยวกับสนิคาอิเล็กทรอนิกส สินคาไฮเทค เชน 
โทรศัทพมือถือ, แท็บเล็ต (Tablet), รถยนตร เปน ตน 3.55 1.026 ปานกลาง 

IN4ภาพลักษณของเพ่ือนรวมงานในทุกๆ ดาน เชน เส้ือผา, 
ของใช อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน 3.47 0.755 ปานกลาง 

IN10ปญหาทางสังคมตางๆ หรือปญหาดานส่ิงแวดลอม 3.40 0.904 ปานกลาง 

IN17ขอมูลเกี่ยวบุคคลที่ทานเคยรูจักในอดีต หรือสนใจ 3.36 1.031 ปานกลาง 

IN18การใหความชวยเหลือองคกรการกุศลตางๆ 3.35 0.917 ปานกลาง 

IN16ขอมูลเกี่ยวบุคคลสําคัญของโลก หรือบุคคลที่มี 
ชื่อเสียง 3.23 0.889 ปานกลาง 

IN19ศึกษาหาขอมูลเพื่อการวิจัย 3.21 0.972 ปานกลาง 

IN11ขาวสารนทิรรศการทางศิลปะ หรือขอมูลดาน ประวตัิ
ศาสตร 3.15 0.925 ปานกลาง 

IN21ทํานายดวง 3.08 1.279 ปานกลาง 

IN15การศึกษาธรรมะ การปฏิบตัิธรรม 2.91 1.115 ปานกลาง 
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ขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
1. ความสัมพันธของตัวแปร ผลการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรความสนใจดวยคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ

ของเพียรสัน พบวา มี ความสัมพันธของตัวแปรความสนใจบางตัวแปรมีขนาดความสัมพันธมากกวา 0.แสดงวาตัวแปร
เหมาะสที่จะ 7 วิเคราะหองคประกอบ 

2. การทดสอบความเหมาะสมของขอมูลในการวิเคราะห EFA 
กอนการวิเคราะห EFA การทดสอบความเหมาะสมของขอมูลในการวิเคราะห EFA ดวยการทดสอบ Kaiser- 

Meyer-Olkin (KMO) และ Bartlett’s Test of Sphericity ขอมูลที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห EFA คือ คาดัชน ี
KMO คาดัชนี KMO ควรมากกวา 0. 50(9,10( และการทดสอบของ Bartlett ควรมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งผลการ
ทดสอบพบวา คาดัชนี KMO เทากับ 0. แสดงวาขอมูลเหมาะสมที่จะวิเคราะห EFA และการ ทดสอบ Bartlett’s  
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0. 01(ไคสแควร เทากับ 2,344.77, p-value = <0.000แสดง (วาตัวแปรมีความสัมพนัธกัน
สามารถวิเคราะหEFA ได 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะห FEA สามารถจัดกลุมความสนใจอกเปน 21 กลุม โดยความแปรปรวนของตัวแปรทั้ง 5 กลุมนี้ 
เทากับรอยละ และคาความแปรปรวนขององคประกอบอธิบายได ตัว สามารถอธิบายไดดวยกลุมตัวแปรดวยตัวแปร
สังเกตทุกตัวEigenvaluesม (มากกวา 0 แตละกลุมมีคาน้ําหนักองคประกอบเกิน 1.สามารถจัดกลุม 4 โดยมีรายละเอียด
ของแตละกลุมตัวแปรดังนี้ 2 กลุม ดังตารางท่ี 5 กิจกรรมที่ความสนใจได จํานวน ขอมูลขาวสารทั่วไป ประกอบดวย 
ความสนใจในเร่ือง 1 ตัวแปรกลุมที่IN16ขอมูลเกี่ยวบุคคลสําคัญของโลก หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง IN18การใหความชวย
เหลือองคกรการกุศลตางๆ IN19ศึกษาหาขอมูลเพื่อการวิจัย IN11ขาวสารนิทรรศการทางศิลปะ หรือขอมูลดานประวัติ
ศาสตร IN15การศึกษาธรรมะ การปฏิบัติธรรม IN9 ขาวสารดานเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนตางๆ IN17 ขอมูล
เกี่ยวบุคคลที่ทานเคยรูจักในอดีต หรือสนใจ และ IN10ปญหาทางสังคมตางๆ หรือปญหาดานสิ่งแวดลอม โดยมีคา
น้ําหนักองคประกอบของตัวแปรกลุมนี้อยู ระหวาง 0.0 ถึง 415. 726 ตัวแปรกลุมที่ 

ขอมูลสําหรับพัฒนาตนเอง ประกอบดวยความสนใจในเร่ือง 2IN8 การพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนาทาง
อาชีพ IN6ของใชประจําวันในบาน อาหารสําหรับสมาชิกในครอบครัวตอง มีติดบานตลอดเวลา IN7การออม การสราง
ฐานะทางการเงิน IN5วางแผนเก่ียวกบกิจกรรมท่ีจะกับครอบครัวในวันหยุด IN14ขอมูลการ ทองเที่ยวตางประเทศ และ 
IN3ภาพลักษณของตนเองในทุกๆ ดาน เชน เส้ือผา, ของใช, อุปกรณ อิเล็กทรอนิกส เปนตน โดยมีคาน้ําหนักองค
ประกอบของตัวแปรกลุมนี้อยูระหวาง 0.0 ถึง 487.709 

ตัวแปรที่กลุมที่ ขอมูลเพื่อสงเสริมภาพลักษณของตน ประกอบดวยความสนใจในเรื่อง 3IN12ขาวสารดาน
บันเทิง เชน ละคร, ภาพยนตร, คอนเสิรต รวมถึง ขาวเกี่ยวกับศิลปนดารา IN4ภาพลักษณของเพื่อนรวมงาน ในทุกๆ        
ดาน เชน เส้ือผา, ของใช, อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน และIN13ขาวสารเกี่ยวกับสินคาอิเล็กทรอนิกส สินคาไฮเทค  
เชน โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต )Tablet) รถยนต เปนตน โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปร กลุมนี้อยูระหวาง 0.0 
ถึง 732.536 

ตัวแปรกลุมที่ครอบครัว ประกอบดวยความสนใจในเร่ือง 4IN2ความใสใจตอปญหาตางๆ ของสมาชิกใน
ครอบครัว IN1ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรกลุมนี้อยูระหวาง 0.0 ถึง 
846.744 

ตัวแปรกลุมที่ ความบันเทิง ประกอบดวย ตัวแปรความสนใจในเรื่อง 5 IN21ทํานายดวงIN /20ดู ละคร        
0 รายการที่สนใจ ยอนหลัง โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรกลุมนี้อยรูะหวาง.0 ถึง 761.709 
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ตารางที่ คานํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรความสนใจจําแนกตามกลมุตัวแปร 2 
 

กิจกรรม 
กลมุตัวแปร 

กลมุที่ 
1 

กลมุที่ 
2 

กลมุที่ 
3 

กลมุที่ 
4 

กลมุที่ 
5 

IN16ขอมูลเก่ียวบุคคลสาํคัญของโลก หรือบุคคลที่มี ช่ือเสียง 0.726     

IN18การใหความชวยเหลือองคกรการกุศลตางๆ 0.720     

IN19ศึกษาหาขอมูลเพ่ือการวิจัย 0.676     

IN11ขาวสารนิทรรศการทางศลิปะ หรือขอมูลดาน  
ประวัติศาสตร 

0.635     

IN15การศึกษาธรรมะ การปฏิบัตธิรรม 0.615     

IN9ขาวสารดานเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนตางๆ 0.566     

IN17ขอมูลเก่ียวบุคคลที่ทานเคยรจูักในอดีต หรือสนใจ 0.446     

IN10ปญหาทางสังคมตางๆ หรือปญหาดานส่ิงแวดลอม 0.415     

IN8การพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนาทางอาชีพ  0.709    

IN6ของใชประจําวันในบาน อาหารสําหรับสมาชิกใน  
ครอบครัวตอง มีติดบานตลอดเวลา 

 0.709    

IN7การออม การสรางฐานะทางการเงิน  0.698    

IN5วางแผนเก่ียวกับกิจกรรมที่จะกับครอบครัวใน วันหยุด  0.546    

IN14ขอมูลการทองเที่ยวตางประเทศ  0.537    

IN3ภาพลักษณของตนเองในทุกๆ ดาน เชน เสื้อผา, ของใช
อุปกรณ อิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 0.487    

IN12ขาวสารดานบันเทิง เชน ละคร, ภาพยนตร, คอนเสิรต 
รวมถึง ขาวเก่ียวกับศิลปนดารา 

  0.732   

IN4ภาพลักษณของเพ่ือนรวมงานในทุกๆ ดาน เชน เสื้อผา, 
ของใช อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

  0.714   

IN13ขาวสารเก่ียวกับสินคาอิเล็กทรอนิกส สินคาไฮเทค เชน 
โทรศัพทมือถือ, แท็บเล็ต (Tablet), รถยนต เปน ตน 

   
0.536 

  

IN2ความใสใจตอปญหาตางๆ ของสมาชิกในครอบครัว    0.846  

IN1ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว    0.744 

IN21ทํานายดวง    0.761 

IN20ดู ละคร/ รายการท่ีสนใจ ยอนหลัง    0.709 
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ปจจัยขอมูลสวนบุคคลทีส่งผลตอกลุมตัวแปรความสนใจ เพศมอีิทธิพลตอความสนใจตอครอบครัวอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.โดยเพศชายมีความ 01 0 สนใจตอครอบครัวสูงกวาเพศหญิง สวนความสนใจกลมุอื่น
เพศมีอิทธิพลอยางไมมีนัยสาํคัญที่ระดับ.ดัง 01 3 ตารางที ่

 

เพศ/1กลุมตัวแปร จํานวน คาเฉลี่ย 
คาสวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
t p-value 

ตัวแปร  
กลุมที่ 1 

ชาย 102 .14 .86 1.927 .055 

หญิง 118 -.12 1.10   

Total 220 .00 1.00   

ตัวแปร  
กลุมที่ 2 

ชาย 102 .06 1.12 .760 .448 

หญิง 118 -.05 .88   

Total 220 .00 1.00   

ตัวแปร  
กลุมที่ 3 

ชาย 102 -.01 .99 -0.177 .860 

หญิง 118 .01 1.01   

Total 220 .00 1.00   

ตัวแปร  
กลุมที่ 4 

ชาย 102 .23 1.07 3.261 .001 

หญิง 118 -.20 .89   

Total 220 .00 1.00   

ตัวแปร 
 กลุมที่ 5 

ชาย 102 -.12 1.21 1.550 0.123 

หญิง 118 .10 .77   

Total 220 .00 1.00   

 
อายุมีอิทธิพลตอความสนใจกลุมที่ 4 3 1และ 0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 5.โดยผูที่มีอายุ 01 19-ป       

ผูที่มีอายุ 19 24 ตํ่ากวาผูที่มีอายุมากกวา 1 ป มีความสนใจกลุมที่ 24-สูงกวาผู 3 ป มีความสนใจกลุมที่ 24 ป ผูที่มีอายุ
19 24 ท่ีมีอายุมากกวา-ต่ํากวาผูที่มีอาย 4 ป มีความสนใจกลุมที่ 24 ุมากกวา ป ผูที่มีอายุ19-ป ป ต่ํากวาผูที่มี
อายุมากกวา 5
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ความสนใจกล ุมที่สวนความสนใจกลุมที่ 0 อายุมีอิทธิพลอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 2.4 ดังตารางที่ 01 

กลมุตัวแปรอายุ/ จํานวน คาเฉลี่ย 
คาสวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
t p-value 

ตัวแปร 
กลมุที่ 1 

19-24 ป 185 -.07 1.01 2.556 .011 

มากกวา 24 ป 35 .39 .87   

Total 220 .00 1.00   

ตัวแปร 
กลมุที่ 2 

19-24 ป 185 -.01 1.06 .582 .688 

มากกวา 24 ป 35 .06 .60   

Total 220 .00 1.00   

ตัวแปร 
กลมุที่ 3 

19-24 ป 185 .07 1.06 4.043 .014 

มากกวา 24 ป 35 -.38 .47   

Total 220 .00 1.00   

ตัวแปร 
กลมุที่ 4 

19-24 ป 185 -.22 .88 8.855 .000 

มากกวา 24 ป 35 1.18 .71   

Total 220 .00 1.00   

ตัวแปร 
กลมุที่ 5 

19-24 ป 185 -.15 .96 5.487 .000 

มากกวา 24 ป 35 .80 .83   

Total 220 .00 1.00   

อาชีพมีอิทธิพลตอความสนใจกลุมที่ 0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 5 และ 4 3 1.โดยผูเปน 01 สูงกวา 
คนทํางาน ผูเปน 3 ตํ่ากวาคนทํางาน ผูเปนนักศึกษามีความสนใจกลุมที่ 1 นักศึกษามีความสนใจกลุมที่ 4 นักศึกษา    
มีความสนใจกลุมทต่ํากวาคนทํางานผูเปนนักศึกษา มีความสนใจกลุมที่ ต่ําวาคนทํางาน 5 สวนความสนใจกลุมที่ 0 
อายุมีอิทธิพลอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 2.4 ดังตารางที่ 01 

กลมุตัวแปรอาชีพ/ จํานวน คาเฉลี่ย 
คาสวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
t p-value 

ตัวแปร 
กลมุที่ 1 

นักศึกษา 182 -.12 1.00 4.003 .000 

คนทํางาน 38 .57 .76   

Total 220 .00 1.00   

ตัวแปร 
กลมุที่ 2 

นักศึกษา 182 .02 1.10 1.008 .315 

คนทํางาน 38 -.07 .18   

Total 220 .00 1.00   

ตัวแปร 
กลมุที่ 3 

นักศึกษา 182 .04 1.07 2.194 .030 

คนทํางาน 38 -.20 .48   

Total 220 .00 1.00   

ตัวแปร นักศึกษา 182 -.22 .91 8.199 .000 

กลมุที่ 4 คนทํางาน 38 1.06 .70   

Total 220 .00 1.00   

ตัวแปร 
กลมุที่ 5 

นักศึกษา 182 -.17 .96 6.001 .000 

คนทํางาน 38 .82 .73   

Total 220 .00 1.00   
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สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชสื่อโซเชียลของคนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคใน 

การศึกษา 1) ศึกษาพฤติกรรมการใหสื่อสังคมออนไลน และความสนใจขอมูลในสังคมออนไลน จัดกลุมความ สนใจ 
ขอมูลในสังคมออนไลน และ 3) เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอกลุมความสนใจขอมูลในสังคม ออนไลน การ
วิจัยครั้งนี้ไดทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 220 คน ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑขนาดตัวอยางของ การวิเคราะหองค
ประกอบเชิงสํารวจ ที่ขนาดตัวอยางควรมีอยางนอย 10 เทาของจํานวนตัวแปรสังเกตได ลักษณะขอมูลสวนบุคคลและ
พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน เพศชาย ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 102 คนคิด เปน 46.36% เพศหญิงมีผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 118 คน คิดเปน 3.64% ผลการวิเคราะห FEA สามารถจัด กลุมความสนใจออกเปน ตัว สามารถ
อธิ 21 กลุม โดยความแปรปรวนของตัวแปรทั้ง 5บายไดดวยกลุมตัวแปร 5 

 กลุมนี้ เทากับรอยละ และคาความแปรปรวนขององคประกอบอธิบายไดดวยตัวแปรสังเกตทุกตัว
Eigenvalues 0 แตละกลุมมีคานําหนักองคประกอบเกิน 1 มากกวา.กลุม 5 สามารถจัดกลุมกิจกรรมที่ความสนใจได
จํานวน 4 ตัวแปรกลุมที่ ขอมูลขาวสารทั่วไป ตัวแปรกลุมที่ ขอมูลสําหรับพัฒนาตนเอง 2 ตัวแปรที่กลุมที่ ขอมูลเพื่อ 3
สงเสริมภาพลักษณของตน ตัวแปรกลุมที่ ครอบครัว 4 ตัวแปรกลุมที่ ความบันเทิง 5 
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บทคัดยอ 
โครงการวิจัยเรื่องศึกษาหวงโซอุปทานและพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือ ชุมชนจรเขเผือก มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษากระบวนการในหวงโซอุปทานและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือ ชุมชนจรเขเผือก อําเภอดานมะขามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกระบวรการในการดําเนินโครงการวิจัยโดยศึกษาปญหาในหวงโซอุปทานผลิตภัณฑผาทอมือ 
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือ ทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Qualitative 
analysis) ดวย SCOR Model โดยเริ่มจากการวางแผน (Plan) การจัดหา (Source) การผลิต (Make) รวมถึงการ
ออกแบบ (Design) เพ่ือการสรุปผลแนวทางในการแกปญหาและพัฒนากระบวนการในโซอุปทาน ผลการวิจัยในคร้ังนี้
พบวา ปญหาของผาทอมือในชุมชนจรเขเผือกในปจจุบันคือขาดตลาดในการขายสินคา และมีความตองการตัวผลิตภัณฑ
ลดลง ซึ่งทางผูวิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอมือ ที่มีความโดดเดนดานลวดลายและสีสันที่สวยงาม และ
ยังมีคุณสมบัติเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ ในโครงการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดพัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอมือเปน
ผลิตภัณฑกระเปาเงิน ซึ่งผาฝายทอมือของกลุมสตรีบานจรเขเผือกเปนผาทอท่ีคอนขางสีสันสวยงามเหมาะแกการที่จะ
นํามาพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพราะเปนผาที่มีราคาไมสูงมากในการที่จะนํามาพัฒนา และเพิ่ม
โอกาสในการขายสินคาและสรางรายไดใหกับชุมชนตอไป 

 
คําสําคัญ : หวงโซอุปทาน, พัฒนาผลิตภัณฑ, ผาทอมือ 
 
Abstract 

This research is the Study of Supply Chain and Development of Textile Crafts in 
Chorakae-Phuek, Dan-Makhantier, Kanchanaburi. Objectives of this research; to study process 
in supply chain. The processes of this research; study the problem in supply chain and study 
the method to develop textile crafts to the new product. The research use a qualitative analysis 
by using SCOR Model, which is plan, source, make, and design; to conclude the method to 
solve and develop the problem in supply chain. The results shown that, the textile crafts 
demand was decreasing. The researchers had the concept to develop the product from textile 
craft whish had a colorful design and the characteristic to be developed to the new product. In 
this research, researchers develop the textile craft product to be a wallet. The textile craft of 
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this area is colorful and low cost which appropriate to develop for various products, and 
increase the opportunities to distribute the product and the income to the community.

Key Word (s): Supply Chain, Product, Development, Textile Craft
 

บทนํา 
จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดหนึ่งที่ประชากรประกอบอาชีพผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจ

อื่นๆ ที่เก่ียวของ ทั้งสิ้น 48,752 คน คิดเปนรอยละ 9.70 ของประชากรท้ังหมดในจังหวัดกาญจนบุรี (ขอมูล ณ ป พ.ศ. 
2555 จากแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561) และมีผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (One Thambon One Product : OTOP) ที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเชน กลุมผลิตภัณฑอัญมณี ผลิตภัณฑ
จากผงนิล ผลิตภัณฑเครื่องหนัง รวมถึงผลิตภัณฑผาทอ เปนตน 

จังหวัดกาญจนบุรีก็เปนจังหวัดหนึ่งที่มีภูมิปญญาทองถิ่นมากมายซ่ึงภูมิปญญาที่สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย
ไดมากมาย (Thaitambon.com, ม.ป.ป.) หนึ่งในนั้นก็คือ ผลิตภัณฑผาทอมือ ชุมชนจรเขเผือก อําเภอดานมะขามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรี เปนผลิตภัณฑผาทอท่ีมีคุณภาพ แตผลิตภัณฑผาทอมือในชุมชนจรเขเผือกนั้น ไมเปนที่รูจักอยาง
แพรหลาย เน่ืองจากการบริหารโซอุปทานท่ียังมีจุดบกพรอง จึงสงผลใหยอดขายผลิตภัณฑผาทอมือไมดีเทาที่ควร 

จากนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เปนความมุงมั่นที่ตองการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “Value – 
Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” (mmthailand.com, 2017) ในปจจุบันประเทศไทย
ติดอยูในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํามาก ไดนอย” จึงตองมีการปรับเปล่ียนเปน “ทํานอย ไดมาก” หมายถึงการขับเคลื่อน
ใหเกิดการเปล่ียนแปลง อยางนอยใน 3 มิติสําคัญคือ 

1) เปลี่ยนแปลงจากผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” 
2) เปลี่ยนจากการขับเคล่ือนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี ความคิด

สรางสรรคและนวัตกรรม 
3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 
“ประเทศไทย 4.0” จึงเปนการเปลี่ยนผานทั้งระบบใน 4 องคประกอบสําคัญคือ 
1) เปลี่ยนจากเกษตรแบบด้ังเดิมในปจจุบัน (Traditional Farming) ไปสูเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหาร

จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยขึ้น และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ 
(Enterpreneur) 

2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูที่รัฐตองใหความชวยเหลือตลอดเวลา ไปสูการเปน 
Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู High Value Services 
4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
โดยการเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 

แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน “5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย” ประกอบดวย 
1) กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio - Tech) 
2) กลุมสาธารณาสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio - Med) 
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3) กลุมเคร่ืองมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม ( Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) 

4) กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมอง
กลฝงตัว (Digital, loT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 

5) กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & High Value Services) 
จากขอมูลในสวนของ “ประเทศไทย 4.0” พบวา เปนการเปลี่ยนจากเกษตรแบบด้ังเดิมในปจจุบัน 

(Traditional Farming) ไปสูเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกร
ตองร่ํารวยขึ้น และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) โดยการที่จะสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ใหเกษตรกรเปนผูประกอบการนั้น ควรมีการบูรณาการเกษตรกรรมรวมกับการจัดการหวงโซอุปทาน ซ่ึงการจัดการหวง
โซอุปทาน อยูในสวนของ “ประเทศไทย 4.0” ในประเด็นของ “อุตสาหกรรม 4.0” กลาวคือ “การจัดการหวงโซ
อุปทาน” เกี่ยวของกับการประสานงานและรวมมือกันตั้งแตกระบวนการจากผูสงมอบวัตถุดิบ ไปยังผูผลิต ผูกระจาย
สินคา ผูแทนจําหนาย จนกระทั่งผูบริโภค เราสามารถจําแนกหวงโซอุปทานได 2 ประเภท ไดแก หวงโซอุปทานท่ีเขาสู
ผลิต และหวงโซอุปทานที่เขาสูลูกคา การจัดการหวงโซอุปทานไมเพียงแคประกอบไปดวยผูผลิตและผูซื้อเทานั้น       
แตยังคงประกอบไปดวยคนกลาง อาทิเชน ผูจัดสงวัตถุดิบใหกับผูผลิตและลูกคา บางบริษัทอาจมีผูจัดสงวัตถุดิบเพียง
แหงเดียว สองแหง หรือ สามแหง อาจมีลูกคาระดับบน ระดับลาง จึงทําใหแตละบริษัทมีหวงโซอุปทานท่ีเฉพาะเจาะจง
สําหรับสินคาที่มีความแตกตางกัน หวงโซอุปทานสามารถสะทอนใหเห็นการเชื่อมโยงระหวางองคกรและคูคาทางธุรกิจ
ไดดี และการนําเทคโนโลยีการสื่อสารอิเล็กทรอนิกสมาใชชวยใหการไหลเวียนขอมูลในเครือขายเปนไปอยาง
ประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยองคประกอบพ้ืนฐาน 5 ประการของการจัดการหวงโซอุปทาน 
ประกอบดวย การวางแผน, แหลงท่ีมา, การผลิต, การจัดสง และการคืนกลับ และหลักการ 7 ประการในการจัดการหวง
โซอุปทาน ประกอบดวย 

1) แบงประเภทลูกคาโดยความตองการในการบริหาร โดยไมคํานึงถึงอุตสาหกรรมและจัดบริการใหตรงกับกลุมนั้น 
2) กําหนดเครือขายการขนสงและใหความสําคัญกับความตองการในการบริการและกับการทํากําไรของกลุม

ลูกคาที่ยังไมไดจัดประเภท 
3) ฟงสัญญาณของอุปสงคของตลาดและวางแผน การวางแผนตองยืดขยายสายโซทั้งหมดไปตรวจจับสัญญาณ

ของการเปล่ียนแปลงอุปสงค 
4) ทําใหเห็นความแตกตางของสินคาใกลชิดกับลูกคาเพราะบริษัทไมสามารถจะจายเพื่อคงสินคาคงคลังเพ่ือ

ชดเชยกับการทํานายอุปสงคที่ไมดี 
5) จัดการแหลงของวัตถุดิบดวยกลยุทธ โดยการทํางานกับผูจัดหาท่ีสําคัญคือ เพื่อลดตนทุนโดยรวมของการ

เปนเจาของวัตถุดิบและบริการ 
6) พัฒนากลยุทธเทคโนโลยีหวงโซอุปทานท่ีรองรับระดับที่ตางกันของการตัดสินใจและใหมุมมองท่ีชัดเจนของ

การไหลของสินคา บริการและขอมูล 
7) นําวิธีการประเมินการปฏิบัติงานมาใชกับทุกความเชื่อมโยงในหวงโซอุปทานและประเมินการทํากําไรจริงใน

ทุกขั้นตอน 
ในสวนของจังหวัดกาญจนบุรีนั้นหนึ่งในผลิตภัณฑ OTOP ที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานท่ีควรไดรับการ

ปรับปรุงและพัฒนา คือ กลุมผลิตภัณฑผาฝายทอมือ ชุมชนจรเขเผือก อําเภอดานมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี จาก
ขอมูลขางตนพบวา หากดําเนินการจัดการหวงโซอุปทานผาฝายทอมือ ชุมชนจรเขเผือก อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัด
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กาญจนบุรี โดยบูรณาการกับ “ประเทศไทย 4.0” และการจัดการหวงโซอุปทาน สามารถสงผลใหชุมชนจรเขเผือก 
อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี มีบทบาทในหวงโซอุปทานย่ิงขึ้น จากเดิมที่เปนเพียงผูผลิตผลิตภัณฑผาฝาย
ทอมือ เปนผูที่มีศักยภาพในการเปนผูประกอบการ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
- เพื่อศึกษากระบวนการในหวงโซอุปทานและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือ ชุมชนจรเขเผือก 

อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 

ปจจัยนําเขา    กระบวนการ    ผลที่ได 
   
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยเรื่องการจัดการโซอุปทานของผลิตภัณฑผาทอมือ ดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data sources) และแหลงขอมูล
ปฐมภูมิ (Primary data sources) ดังตอไปนี้  
 1.1 แหลงขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัยจากหนวยงาน หรือองคกรที่ เก่ียวของ        
ทั้งในและนอกพื้นที่เปาหมาย รวมถึงขอมูลที่ไดจากหนังสือ บทความในวารสาร รายงานการ ประชุม สัมมนาวิชาการ 
บทความออนไลน รายงานการวิจัย บทความวิชาการ เปนตน  
 1.2 แหลงขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่จัดเก็บจากกลุมสตรีผาทอมือ จรเขเผือก ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูล
โดยการสัมภาษณ จากประชากรกลุมอาชีพ ผาทอมือ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง โดยเนนกลุมเปาหมายเปนกลุมสตรีผา
ทอมือ 
2. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ขอมูลจากแบบสัมภาษณ จะนํามาวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา 
(Qualitative analysis) ดวย SCOR Model โดยเริ่มจากการวางแผน (Plan) การจัดหา (Source) การผลิต (Make) 
รวมถึงการออกแบบ (Design) เพ่ือการสรุปผลแนวทางในการแกปญหาและพัฒนากระบวนการในโซอุปทาน 
 

- ผาทอมือชุมชนจรเขเผือกอําเภอ
ดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 

- ศึกษากระบวนการในหวง
โซอุปทานและแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอ
มื อ  ชุ ม ช น จ ร เ ข เ ผื อ ก 
อํ า เภอด านมะขามเ ต้ีย 
จังหวัดกาญจนบุรี 

- ท ร า บ ป ญ ห า ห ว ง โ ซ
อุปทานของผลิตภัณฑผา
ทอมือและแนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือ 
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ผล/ สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยพบวา ผูแทนกลุม อาชีพผาทอมือจํานวน 21 คนที่ใหสัมภาษณนั้น สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 

90.48 มีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไปรอยละ 76.19 การศึกษาสูงสุดอยูในระดับปะถมศึกษารอยละ 61.91 การทําไรเปนอาชีพ 
ที่ทําควบคูกับการทอผา รอยละ 80.95 โดยรอยละ 47.62 ของอาชีพที่ใหสัมภาษณนั้น ในการผลิตผาทอมือนั้นมี (1) 
การผลิตตามคําสั่งซื้อ (2) การผลิตเพื่อการรอจําหนาย และ (3) การผลิตตามคําส่ังซื้อและผลิตเพ่ือรอจําหนายเทากับ 
9.52%; 42.86%; และ 47.62% ตามลําดับ กลุมอาชีพรอยละ 76.19 นั้นเคยไดรับการอบรมจากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ไดแก หลักสูตรการฟอก การยอม การทอผาไหม การตลาด การออกแบบ และการทําบัญชี เปนตน สําหรับ การ
ไดรับความชวยเหลือดานเคร่ืองมือหรืออุปกรณนั้นมีเพียงรอยละ 33.33 เทานั้น เครื่องมือหรือวัสดุ 34 อุปกรณดังกลาว 
ไดแก เสนฝาย กี่ทอผา และอุปกรณสําหรับกรอ เปนตน ซึ่งการไดรับความชวยเหลือ ดังกลาวจะไดเฉพาะบางกลุม
เทานั้น และเปนไปอยางไมตอเนื่อง 

ผลจากการศึกษาปญหาในหวงโซอุปทานผลิตภัณฑผาทอมือ ชุมชนจรเขเผือก อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรี สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

1. การวางแผน ทั้งกลุมที่ทอผาเปนอาชีพหลักและอาชีพรองมีกระบวนการวางแผนเพ่ือการทํางานประจําวัน 
โดยพิจารณาจากความสามารถในการทอผาเปนหลัก จากนั้นจึงวางแผนส่ังซื้อวัตถุดิบและเตรียมการ ผลิต แตไมมีการ
พยากรณยอดขายผาไหมกอนการวางแผนผลิต เนื่องจากผาไหมเปนสินคาที่เก็บไวได นาน อีกทั้งลูกคายังมีความตองการ
ซื้อมากกวาความสามารถในการผลิตของกลุมอาชีพ นอกจากนี้ยัง เปนการวางแผนอยางไมเปนทางการ เนนเพียงการ
กระจายงานใหสมาชิก สงผลใหไมมีการตั้งเปาหมาย ในการดําเนินงานแตละขั้นอยางชัดเจน รวมทั้งไมมีการจดบันทึก
รายละเอียดแผนและผลการทํางานจริง สงผลใหไมสามารถวัดผลการดําเนินงานได 

2. การจัดหาวัตถุดิบ กลุมอาชีพสวนใหญจัดซื้อวัตถุดิบดวยเงินสดจากผูจําหนายภายในทองถิ่น ยกเวนกลุมที่
ทอผา เปนอาชีพหลักจะสั่งซ้ือเสนฝายและ จําหนายวัตถุหลัก คือ เกณฑคุณภาพของวัตถุดิบ สวนเกณฑที่ใชในการ
คัดเลือกผูจําหนายวัตถุดิบรอง คือ เกณฑความสะดวกในการซื้อ กระบวนการจัดหาวัตถุดิบของกลุมอาชีพหลักจะเร่ิม
จากตรวจสอบคํา สั่งซ้ือของลูกคาและสํารวจปริมาณวัตถุดิบคงเหลือและจํานวนคนทอผา แลวจึงคํานวณปริมาณ
วัตถุดิบ ที่ตองสั่งซื้อเพิ่มตามประสบการณของตนเอง โดยไมมีการจดบันทึกใดๆ มักจะส่ังซื้อเดือนละ 1 – 4 คร้ัง จาก
แหลงภายในและภายนอกทองถิ่น สวนกลุมที่ทอผาเปนอาชีพรอง จะเริ่มกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ  จากการสํารวจ
ความตองการทอผาไหมของสมาชิกแตละราย แลวจึงคํานวณหาปริมาณวัตถุดิบที่ตอง ส่ังซื้อตามประสบการณของ
ตนเอง โดยไมมีการจดบันทึกใดๆ เชนเดียวกัน แตจะรวบรวบใบเสร็จรับเงิน คาซื้อวัตถุดิบแทน และจะสั่งซื้อปละ 1 คร้ัง 
จากผูจําหนายภายในทองถิ่น และกลุมอาชีพมีปญหาเรื่อง ตนทุนวัตถุดิบสูงขึ้น  

3. การผลิต กลุมอาชีพที่ทอผาเปนอาชีพหลักสวนใหญทอผาฝายตามคําสั่งซื้อของลูกคา ดําเนินการผลิต อยาง
สม่ําเสมอทุกวัน มีกําลังการผลิตปละ 10,000 – 40,000 หลาตอป โดยมักจะดําเนินการฟอกยอม เสนฝายเปนงาน
ระหวางทําเพื่อรอคําสั่งซื้อของลูกคา สวนกลุมอาชีพที่ทอผาเปนอาชีพรองจะทอผาไหม ไวรอจําหนายตามงานเทศกาล
ตางๆ โดยจะเร่ิมทอผาหลังจากการทํานํา และจะดําเนินการฟอก ยอม กรอเสนไหมแลวแจกจายใหสมาชิกนํากลับไปทอ
ตามเวลาท่ีตนเองสะดวก มีกําลังการผลิตนอยกวา 87 10,000 หลาตอป กลุมอาชีพทั้งหมดทอผาไหมโดยใชกี่ และ
กระบวนการผลิตอื่นก็เนนใชแรงงานคน เปนหลัก นอกจากนี้ยังพบวา กลุมอาชีพที่ทอผาเปนอาชีพหลักใชแรงงาน 
รวมทั้งเวลาในการผลิตแตละ ข้ันตอนคอนขางแนนอน และใชเวลานอยกวากลุมอาชีพที่ทอผาเปนอาชีพรอง แตทุกกลุม
อาชีพไมมีการ จดบันทึกปริมาณการผลิตที่ไดในแตละวัน มีเพียงการบันทึกปริมาณเสนไหมที่สมาชิกเบิก ไปทอและ 
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ปริมาณผาไหมที่ทอเสร็จแลวเทานั้น เพื่อใชในการคํานวณคาตอบแทนของสมาชิก สงผลใหขาดการ วัดผลการ
ดําเนินงานของกลุม อีกทั้งยังประสบปญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานในการทอผาฝาย 

4. การออกแบบ ผาฝายทอมือของกลุมสตรีบานจรเขเผือกเปนผาทอที่คอนขางสีสันสวยงามเหมาะแกการที่จะ
นํามาพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพราะเปนผาที่มีราคาไมสูงมากในการที่จะนํามาพัฒนา 

ผลจากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือ ชุมชนจรเขเผือก อําเภอดานมะขามเต้ีย จังหวัด
กาญจนบุรี โดยคณะผูวิจัยไดนําผาของกลุมสตรีชุมชนจรเขเผือก มาทําการออกแบบเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินคา 
ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาหวงโซอุปทานและพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือ ชุมชนจรเขเผือก อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัด

กาญจนบุรี พบวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปจจัยหลัก 4 ดาน ไดแก 1. การวางแผน 2. การจัดหาวัตถุดิบ 3. การผลิต 
และ 4. การออกแบบ นอกจากน้ัน ปญหาของผาทอมือในชุมชนจรเขเผือกในปจจุบันคือขาดตลาดในการขายสินคา และ
มีความตองการตัวผลิตภัณฑลดลง ซึ่งแนวทางการวิจัยนั้นไดเผยใหเห็นถึงโอกาสในการพัฒนากระบวนการทางโซ
อุปทาน โดยการแกปญหาในโซอุปทาน ซ่ึง DeBono (1971) ไดเสนอแนวคิดวิธีการในการแกไขปญหาโดยประยุกตใช
วิธีการคิดแบบนอกกรอบ โดยใหความเห็นวาปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญตองการมุมมองที่แตกตางจึงจะแกไขไดสําเร็จ ทาง
ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาในดานการวางแผน ซึ่งสามารถพัฒนากระบวนการวางแผนส่ังซื้อวัตถุดิบและเตรียมการ
ผลิต ในกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ มีแนวทางในการพัฒนาโดยการจัดรูปแบบการส่ังซื้อวัตถุดิบโดยคํานึงถึงตนทุนการ
สั่งซ้ือในแตละรอบ กระบวนการผลิต สามารถพัฒนากระบวนการบันทึกขอมูลและการวิเคราะหกระบวนการผลิตเพ่ือ
พัฒนากระบวนการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการออกแบบผลิตภัณฑผาฝายทอมือของกลุมสตรีบานจรเขเผือกเปน
ผาทอที่คอนขางสีสันสวยงามเหมาะแกการที่จะนํามาพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพราะเปนผาที่มี
ราคาไมสูงมากในการที่จะนํามาพัฒนา 
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ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการพัฒนาองคความรูเร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑและแหลงซื้อวัตถุดิบที่มีราคา       

ต่ํากวาที่ซื้ออยู เพื่อเปนการลดตนทุนใหกับกลุมธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกัน 
2. ควรมีการวิจัยเพื่อถายทอดผาของกลุมผูผลิตในชุมชนจรเขเผือกใหขยายวงกวางออกไปเพราะเปนผาที่เนื้อ

และหลักการทอก็มาจากภูมิปญญาของชุมชนจรเขเผือก 
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ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ผลไดของการผลิต และดัชนีการคาขายในครัวเรือนเกษตรขาวอินทรีย        
ที่ไดรับการรับรอง 
 
Technical Efficiency, Return to Scale, Household Commercialization Index of 
Certified Organic Rice. 
 
ผูวิจัย   ปยะวิทย  ทิพรส 

สาขาวิชาการจัดการและการเปนผูประกอบการดิจิทัล  
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (TE) ผลไดของการผลิต (RTS)               

ขาวอินทรียที่ไดรับการรับรอง โดยศึกษาผานอิทธิพลของปจจัยพื้นที่ ปจจัยการผลิต ปจจัยตนทุน และปจจัย
ลักษณะเฉพาะของเกษตรกร (2) ศึกษาดัชนีการคาขายในครัวเรือนเกษตรขาวอินทรีย (HCI) ประชากรท่ีเปน
เปาหมายของการศึกษานี้คือเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียที่ไดรับการรับรองโดยกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ขาว กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวนทั้งหมด 1,210 คน กําหนดขนาดตัวอยาง คือ 250 คน         
การเลือกเกษตรกรมาเปนตัวอยางใชแผนการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิหลายข้ัน การเลือกตัวอยางตามชั้นภูมิใช
วิธีการจัดสรรขนาดตัวอยางแบบเปนสัดสวนกับขนาดประชากรในแตละชั้นภูมิ โดยแบงเกษตรกรเปน 3 กลุม คือ 
ผลิตเมล็ดสีเดี่ยว (24 ราย) ผลิตเมล็ดขาวเดี่ยว (179 ราย) และผลิตแบบผสม (ทั้งสีและขาว) (47 ราย) การทํานาย
คา TE และ RTS วัดดวยตัวแบบการวิเคราะหขอบเขตผลผลิตเชิงสุมประกอบกับฟงกชันผลผลิตคอบบ-ดักลาส       
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

จากผลการศึกษา พบวา เกษตรกรผูผลิตขาวเดี่ยวมีคา TE สูงสุดและมีคา RTS ระยะเพิ่มขึ้น เทากับ 
0.8961 และ 1.1326 ตามลําดับ โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอการเพ่ิมผลผลิตอยางมีนัยสําคัญ ไดแก              
(1) การใชวิธีหวานขาวเปลือกงอก (2) การใชปุยอินทรียอัดเม็ดสําเร็จรูป (3) การเขาถึงแหลงเงินทุน (4) สถานภาพ
ความเปนหัวหนาครัวเรือน จากนั้นคา TE จะลดลงเหลือ 0.8085 เม่ือผลิตแบบขาวในผสม (พิจารณาเฉพาะขาว
อินทรียเมล็ดขาว) โดยการใชน้ําในระบบชลประทานยังเปนปจจัยสําคัญมาก ในทางกลับกัน เกษตรกรผูผลิตแบบสี
ในผสม (พิจารณาเฉพาะขาวอินทรียเมล็ดสี) มีคา TE 0.8437 โดยไมมีตัวแปรใดมีอิทธิพลเชิงบวกตอการเพ่ิม
ผลผลิตอยางมีนัยสําคัญ จากนั้นคา TE ลดลงเหลือ 0.8171 และมีคา RTS ระยะลดลงเม่ือผลิตแบบสีเดี่ยว เม่ือ
พิจารณาคา HCI พบวา เกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียเมล็ดสีจะมีคาสูงกวาเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียเมล็ดขาว เทากับ 
81.30% และ 74.98% ตามลําดับ และเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียเมล็ดสียังเก็บสะสมขาวเปลือกไวในครัวเรือนต่ํากวา
เกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียเมล็ดขาว  
 
คําสําคัญ : ขาวอินทรียที่ไดรับการรับรอง ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ผลไดของการผลิต ดัชนีการคาขาย          

ในครัวเรือน 
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Abstract
The objectives of this research are to (1) study technical efficiency (TE) , and return 

to scale (RTS) of certified organic rice by analyzing the effects of the cultivated area, 
inputs, costs, and farmer characteristics factors (2) study household commercialization 
index (HCI). Out of 1,210 farmers in organic agriculture households that were certified by 
the Rice Inspection and Certification Division of the Rice Department at the Ministry of 
Agriculture and Cooperatives, a sample of 250 farmers were selected with a multi-stage 
stratified random sampling plan based on a proportional-to-size allocation (PPS). Organic 
rice farmers were categorized into 3 groups of farmers: single colored organic rice (24
farmers), single white organic rice (179 farmers), mixed white organic rice (focusing only 
on white organic rice) (47 farmers), and mix (both colored and white organic rice) (47
farmers). The predictions for production efficiency were measured by Stochastic Frontier 
Analysis Model with the Cobb-Douglas Production Function at the 0.05 significance level. 

It was found that farmers who produce single white organic rice had maximum TE and 
increased RTS at 0.8961 and 1.1326, respectively. The variables which had significantly 
positive effect on productivity increment were (1) germinated paddy sowing, (2) instant organic 
fertilizer pellet sources, (3) status of household head, (4) access to loan sources. After that, TE
was decreased to 0.8085 if mixed production (considered only white organic rice) and the use 
of water in the irrigation system is also an important factor. On the other hand, farmer who 
produce mixed organic rice (considered only colored organic rice) had TE of 0.8437, but there 
was no variation which had significantly positive effect on productivity increment. After that, 
TE were reduced to 0.8171 and RTS was reduced if single colored organic rice production. 
According to HCI, it was found that farmers who produced colored organic rice had higher 
value than farmers who produced white organic rice at 81.30% and 74.98%, respectively. 
Moreover, those farmers accumulated paddy in household lower than farmers who produced 
white organic rice.

Key Word (s) : Certified organic rice, Technical efficiency, Return to scale, Household 
commercialization index

 

บทนํา 
ประเทศไทยสามารถผลิตขาวสงออกเปนอันดับตนๆของโลกมานาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ รายงานวา 

ไทยสามารถผลิตขาวสงออกและมีสวนแบงตลาดเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากอินเดีย โดยในป 2557/58 ไทยมี
สวนแบงการตลาด 21.19% ของการสงออกขาวโลก จนกระท่ังป 2558/59 ไทยกลับมามีสวนแบงตลาดใกลเคียง
อินเดียคือ 22% เน่ืองจากอินเดียประสบปญหาภัยแลงจึงตองลดการสงออกขาวลงเพื่อนํามาบริโภคภายในประเทศ
เพิ่มข้ึน (กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ [ดีไอทีพี], 2558; สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร [สศก.], 2558) ถึงแม
ไทยจะมีสวนแบงตลาดเพิ่มข้ึนและสงออกขาวในแตละปเพ่ิมข้ึนรวมทั้งมีเพียงพอแกการบริโภคในประเทศมากกวา
อินเดียและประเทศอื่นๆ และยังเพียงพอเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปข าวสงออก แตไทยยังคงมี
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (technical efficiency; TE) ต่ํากวาอินเดียและอีกหลายประเทศ จะเห็นไดจากผลผลิต
ขาวไทยตั้งแตป 2553/54 จนถึงป 2558/59 มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องและติดลบ (-12.53%) เมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นไดแก จีน อินเดีย เวียดนาม บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ทั้งที่ไทยมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมากกวาหลาย
ประเทศ เชน เวียดนาม บังคลาเทศ (สศก., 2558) ท่ีผานมาพ้ืนที่ปลูกขาวอินทรียที่ไดรับการรับรองของไทยกลับมี
แนวโนมลดลง 10.65% ในชวงป 2554 ถึงป 2556 (Kongsom & Panyakul, 2016) ซ่ึงสวนทางกับกระแสความ
ตองการเพิ่มขึ้นของตลาดท้ังในและตางประเทศซึ่งตองการขาวที่ผานการผลิตดวยขั้นตอนที่มีคุณภาพสูงและ
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ปลอดภัยตอสุขภาพ ดังนั้นการผลิตขาวอินทรียจึงเปนทางเลือกของเกษตรกรที่ตองการจะผลิตขาวที่มีคุณภาพและ
ความปลอดภัยประกอบกับรัฐบาลสนับสนุนใหเกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงเทคนิคใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ 
รวมทั้งสนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจึงทําใหการผลิตขาวอินทรียมีแนวโนมขยายตัว
มากขึ้นตามความตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศ (อรกช เก็จพิรุฬห, 2556) Kongsom and Panyakul 
(2016) รายงานวา ป 2557 ขาวอินทรียของไทยมีผลผลิตเพื่อจําหนายประมาณ 13,840 ตัน แบงผลผลิตเพื่อการ
สงออก 12,690 ตัน (30.4% ของการสงออกท้ังหมด) ซ่ึงเปนรองเพียงอาหารอินทรียแปรรูป (66.1% ของการ
สงออกทั้งหมด) และท่ีเหลือผลิตเพื่อจําหนายภายในประเทศ 1,150 ตัน ผลจากการที่ภาครัฐสนับสนุนใหเกษตรกร
ผลิตขาวอินทรียเพ่ิมขึ้น นอกจากจะมีประโยชนตอภาคธุรกิจขาวอินทรียสงออก Kongsom and Panyakul (2016) 
เสนอวายังมีประโยชนตอธุรกิจการจําหนายขาวอินทรียในไทยดวย พบวาชองทางการตลาดจําหนายในไทยเรียงจาก
มากไปหานอยคือ Modern trade (59.48% ของยอดขายในประเทศ) ตามดวยราน Green shop (29.49%) และ
รานอาหารอินทรียทั่วไป (5.85%) ฉะนั้นผูวิจัยจึงสนใจนําแนวคิดเชิงธุรกิจมาประยุกตใชกับการเกษตรท่ีเปนหัวใจ
หลักของประเทศโดยศึกษาประสิทธิภาพการผลิตขาวอินทรียเมล็ดขาวหรือเมล็ดสีอยางเดียว (ขาวเดี่ยวหรือสีเดี่ยว) 
และแบบผสม (ผลิตขาวสีรวมกับขาวขาว) ท่ีไดรับการรับรอง ทั้งนี้  คาวัดประสิทธิภาพการผลิตที่ศึกษา 
ประกอบดวย (1) ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (technical efficiency; TE) (2) ผลไดของการผลิต (return to scale; 
RTS) (3) ดัชนีการคาขายในครัวเรือน (household commercialization index; HCI) ซ่ึงยังไมมีการศึกษาใด
รายงานไว คาทั้งหมดนี้อาจใชเปนเกณฑชี้วัดความสามารถในการใชปจจัยการผลิตที่เหมาะสม (Ogundari, Amos, 
& Ojo, 2010; Rhaman 2013) ซ่ึงจะเปนแนวทางใหหนวยงานภาครัฐกําหนดนโยบายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการผลิต
และการคาขายขาว เชน การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของเกษตรกรในไทยและการสรางกลยุทธสําหรับปรับปรุง
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคอันเปนผลใหเกษตรกรสามารถจัดสรรปจจัยการผลิตไดอยางเหมาะสมเพื่อเพิ่ มปริมาณ
ผลผลิตและเพิ่มรายไดจากการจําหนายในตลาดทั้งในและตางประเทศ  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
(1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและผลไดของการผลิตขาวอินทรียที่ไดรับการรับรอง โดยศึกษาผาน

อิทธิพลของปจจัยพื้นที่ ปจจัยการผลิต ปจจัยตนทุน และปจจัยลักษณะเฉพาะของเกษตรกรผูผลิต  
(2) เพ่ือศึกษาดัชนีการคาขายในครัวเรือนเกษตรขาวอินทรียที่ไดรับการรับรอง  

 

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
การศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ผลไดของการผลิต และดัชนีการคาขายในครัวเรือนเกษตรขาว

อินทรียที่ไดรับการรับรอง มีกรอบแนวคิดในการทําวิจัยแสดงรายละเอียดใน ภาพท่ี 1 
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 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
(1) ประชากร ประชากรที่เปนเปาหมายของการศึกษานี้  คือ เกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียที่ไดรับการ

รับรองโดยกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานขาว กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวนท้ังหมด 
1,210 คน  

(2) แผนการเลือกตัวอยาง การศึกษานี้ใชแผนการเลือกตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิหลายขั้นโดยแบง
เกษตรกรเปนชั้นภูมิตามภูมิภาคท่ีขอขึ้นทะเบียนรับรอง (และเปนที่ตั้งของพ้ืนที่ทํานาท่ีเกษตรกรดําเนินการ
เพาะปลูก) ปการผลิต 2558 ในท่ีนี้พิจารณาเลือกภูมิภาคมาเพียง 3 ภูมิภาค (ชั้นภูมิ) ไดแก ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต เนื่องจากพิจารณาเห็นวาเกษตรกรภาคกลางมีความไดเปรียบมากกวาภาคอ่ืน
แทบทุกดาน ทั้งการเขาถึงแหลงเงินทุน ความรูทางวิชาการ และเทคโนโลยี ตลอดจนทรัพยากรตาง ๆที่เปนตนทุน 

นอกจากนี้ จํานวนเกษตรกรในภาคกลาง มีจํานวนนอยมาก (13 ราย) เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น และยัง
กระจัดกระจายอยูในหลายจังหวัด ซ่ึงหากนํามาศึกษาจะทําใหเวลาและคาใชจายในการเดินทางมีคาสูงเกินความ
จําเปน ประกอบกับปราชญชาวนาหลายทานไมแนะนําใหเก็บขอมูลขาวอินทรียในเขตภาคกลาง เพราะไมเหมาะสม
ตามวิถีการเพาะปลูกขาวอินทรียอยางแทจริง ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดตัวอยาง เทากับ 250 ราย ตามวิธีคํานวณของ 
Cochran (1963) จัดสรรขนาดตัวอยางออกไปในแตละภูมิภาค (ชั้นภูมิ) แบบเปนสัดสวนกับขนาดประชากรในแต
ละชั้นภูมิ (proportional to size allocation) และเมื่อดําเนินงานจริงผูวิจัยประสบปญหาตาง ๆ เชน การเขาถึง
เกษตรกร และการยินยอมใหขอมูล ดังนั้น ขนาดตัวอยางในบางจังหวัดจึงมีความคลาดเคล่ือนไปบาง อยางไรก็ตาม
ขนาดตัวอยางโดยรวมยังคงเปน 250 รายตามแผนที่กําหนดไว  

ปจจัยการผลิต  

(1) แรงงาน (คน เครื่องจักร)  (2) เมล็ดพันธุ    

(3) ปุยอินทรียหมัก (4) สารสกัดสมุนไพรกําจัด

ศัตรูขาว (6) ระบบน้ําชลประทาน (7) จุลินทรีย

กํา จัดศัตรูข าว ( 8) ปูนมารลขาว (9)  ปุ ยพืช

หมุนเวียน (10) นํ้าหมักชีวภาพบํารุง ฯลฯ 

ปจจัยพ้ืนท่ี  

(1) ขนาดพื้นที่ปลูกขาวอินทรีย  (2) การมีพื้นที่

ปลูกใกลแหลงน้ํา (3) การจัดการพ้ืนที่กอนปลูก 

(4) กาปลูกพืชหมุนเวียนปองกันสารเคมีรอบแปลงนา 

(5) ลักษณะพ้ืนที่ปลูก (ทําเล) ฯลฯ 

ปจจัยตนทุน  

(1) ตนทุนที่เปนเงินสด 
(2) ตนทุนที่ไมเปนเงินสด (รวมคาเสียโอกาส 

คาเสื่อมราคา) 

ปจจัยลักษณะเฉพาะของเกษตรกรผูผลิต  

(1) เพศ (2) อาย ุ(2) ระดับการศึกษา (3) จํานวน

ปที่ เ รียน (4)ประสบการณปลูกขาวทั้ งหมด    

(5) ประสบการณปลูกขาวอินทรีย (6) รายไดอื่น

นอกเหนือจากการปลูกขาวอินทรีย  (7) ขนาด

ครอบครัว  (8)  การเขาถึงแหลงกู เ งินลงทุน    

(9) การฝกอบรมเกษตรขาวอินทรีย (10) การ

สนับสนุน/ชวยเหลือปจจัยการผลิตจากหนวยงาน

ภาครัฐ ฯลฯ 

ผลผลิตขาวเปลือกอินทรีย 

ท่ีเก็บเก่ียวได 

ดัชนีการคาขายในครัวเรือน

เกษตรขาวอินทรีย (HCI) 

- ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (TE) 

- ผลไดของการผลิต (RTS) 

�
�
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(3) ศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (TE) และผลไดของการผลิต (RTS) ขาวอินทรียที่ไดรับการรับรอง 
โดยศึกษาผานปจจัยพื้นที่ ปจจัยการผลิต ปจจัยตนทุน และปจจัยลักษณะเฉพาะของเกษตรกร การศึกษานี้เร่ิม
จากพัฒนาตัวแบบทํานายผลผลิตที่เหมาะสมโดยใชขอมูลจริงจากการสํารวจเกษตรกรจํานวน 3 กลุม คือ (1) แบบสี
เดี่ยว (2) แบบขาวเดี่ยว (3) แบบผสม (ผลิตขาวสีรวมกับขาว) ไดแก (3.1) สีในผสม (พิจารณาเฉพาะขาวสี)              
(3.2) ขาวในผสม (พิจารณาเฉพาะขาวขาว) ผูวิจัยพิจารณาสรางตัวแบบทํานายจากแนวคิดของ Meeusen and 
Van den Broeck (1977) และ Aigner, Lovell, and Schmidt (1977) เรียกวา ตัวแบบการวิเคราะหขอบเขต
ผลผลิตเชิงสุม (SFA) ในการสรางตัวแบบ SFA ใชแนวคิดฟงกชันผลผลิตของ Cobb–Douglas ทําใหไดตัวแบบดัง
สมการคือ � � � � ����� kn zzgxxfy ,...,,...,βlnln 110  เม่ือ y  คือ ผลผลิตขาวเปลือกอินทรีย (กิโลกรัม/ไร) 

ที่ผลิตไดจริง (observed outputs) ; �  คือความคลาดเคลื่อนเชิงสุม ; x1,x2, … ,xn คือ ตัวแปรเก่ียวกับปจจัยพ้ืนที่ 
(5 ตัวแปร) ปจจัยการผลิต (18 ตัวแปร) และปจจัยตนทุน (6 ตัวแปร); z1,z2, … , zk คือ ตัวแปรเกี่ยวกับ
ลักษณะเฉพาะของเกษตรกรซ่ึงไมเกี่ยวกับปจจัยการผลิต (21 ตัวแปร) ; 0�  คือ คาคงตัวที่ไดจากการประมาณคา 

การพิจารณาสรางตัวแบบทํานายผลผลิตดังสมการขางตน ในข้ันแรกจะเลือกตัวแปรตาม (กําหนดท้ังในรูปล็อกการิทึม 
และไมใชล็อกการิทึม) คือ ผลผลิตขาวเปลือกอินทรียที่เก็บเก่ียวได และเลือกตัวแปรอิสระ (ทั้งในรูปล็อกการิทึมและ
ไมใชล็อกการิทึม) ขณะที่ตัวแปรหุนจะไมกําหนดล็อกการิทึม) จากนั้นนําตัวแปรใน 4 ปจจัยที่สํารวจไดเขาตัวแบบ
การถดถอยเชิงเสนพหุคูณดวยวิธีแบบมีขั้นตอน (stepwise method) ใชคาสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ ( 2R )
เปนเกณฑ โดยมีรายละเอียดการนําเสนอตามลําดับดังนี้ (1) การวัด TE คานี้ไดจากแนวคิดของ Farrell (1957) 
เปนคาที่แสดงลักษณะ TE แบบมุงเนนผลผลิตซึ่งคํานวณไดจากอัตราสวนของผลผลิตที่ผลิตไดจริงเทียบกับผลผลิต
สูงสุดที่เปนไปไดตามขอบเขตผลผลิต (frontier outputs) (Battese & Coelli, 1992, 1995; Ogundari, Amos, 
& Ojo, 2010) นั่นคือ เปนลักษณะการวัด TE เชิงเปรียบเทียบโดยประมาณคาสมการขอบเขตผลผลิต ดังนั้น คา TE 
สามารถทํานายไดจากสูตร คือ � � 	eyy ˆTE � โดยที่ y  คือ ปริมาณขาวเปลือกอินทรียที่เก็บเกี่ยวไดจริง 

(กิโลกรัม/ไร) ; ŷ  คือคาทํานายของ y  จากสมการทํานายผลผลิต ; 	  คือ ความคลาดเคลื่อนสุมจากการวัดปจจัย

เชิงสุมตางๆโดยบางครั้งอาจจะเกิดจากการบกวนแบบฉับพลันซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของเกษตรกร Meeusen 
and Van den Broeck (1977); Aigner, Lovell, and Schmidt (1977) เสนอแบง (decompose) ความคลาด
เคลื่อน �  ออกเปน 2 สวน คือ 
	� ��  โดยที่ 
  คือ ความคลาดเคลื่อนสุมซึ่งเกี่ยวของกับตัวเกษตรกรเอง

หรื อ อ า จ เ รี ย ก ว า ค ว ามคลาด เ คลื่ อ นจ ากคว าม ไม มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  ( inefficiency error)  กล า ว คื อ
222
	
	 ����
 ���  โดยที่  �  = ŷlnyln �  สวน 2

	�  และ 2

�  คือความแปรปรวนของ 	  และ 
  

ตามลําดับ (2) คา RTS หาไดจากผลรวมของคาสัมประสิทธิ์จากตัวแบบทํานายผลผลิตท่ีสามารถอธิบายคาความ
ยืดหยุนของผลผลิตที่มีตอการใชปจจัยการผลิตแตละชนิด ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาตามวิธีของ Ogundari, Amos, and 
Ojo (2010); Backman, Islam, and Sumelius, (2011); Rhaman and Barmon (2015) นั่นคือ คานี้หาไดโดย
นําคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตางๆในตัวแบบทํานายผลผลิตมารวมกันโดยผลไดของการผลิตสามารถอธิบายไดดังนี้ 
ถาคา RTS < 1.0 แสดงวาเกษตรกรมีผลไดของการผลิตภาวะลดลง ถาคา RTS=1.0 แสดงวา เกษตรกรมีผลไดของ
การผลิตภาวะคงที่ และถาคา RTS > 1.0 แสดงวา เกษตรกรมีผลไดของการผลิตภาวะเพิ่มข้ึน  

(4) ศึกษาดัชนีการคาขายขาวอินทรียในครัวเรือนเกษตรขาวอินทรีย  (HCI) คานี้จะแสดงถึงระดับ
การคาขายขาวในครัวเรือนของเกษตรกรวามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผลผลิตออกสูตลาดมากนอยเพียงใด 
จะศึกษาตามวิธีของ Piya, Kiminani, and Yaki (2012); Ele, Omini, and Adinya (2013) คํานวณไดจากปริมาณ

ขาวอินทรียที่ขาย (กิโลกรัมตอป)  100 � ปริมาณขาวอินทรียที่เก็บเกี่ยวได (กิโลกรัมตอป) 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาไดตัวแบบการทํานายคา TE และ RTS ซ่ึงสามารถแบงได 3 กลุม (4 ตัวแบบ) ตามสีของ

ขาวอินทรียดังแสดงในตารางท่ี 1 ไดแก (1) ผลิตแบบสีเดี่ยว (2) ผลิตแบบขาวเด่ียว (3) ผลิตแบบผสม (ขาวขาวและสี) 
โดยตัวแบบการทํานายผลผลิตทั้ง 3 กลุม (ในท่ีนี้ไมแสดงผล) คือ กลุมท่ี 1: ผลผลิตขาวสีเดี่ยว ตัวแปรทํานายจะ
ประกอบดวย ปจจัยพ้ืนที่ ผานตัวแปรการปลูกพืชปองกันสารเคมีเขาสูแปลงนา ปจจัยตนทุน ผานตัวแปรตนทุนผัน
แปรที่ไมเปนเงินสด ขณะที่ปจจัยการผลิตและปจจัยลักษณะเฉพาะของเกษตรกรผูผลิต ไมมีอิทธิพลทางตรงตอผลผลิต
ขาวสีอยางมีนัยสําคัญ กลุมที่ 2: ผลผลิตขาวขาวเดี่ยว เม่ือเกษตรกรปลูกขาวขาวเดี่ยว ตัวแปรทํานายประกอบดวย
ปจจัยพื้นที่ ผานตัวแปรการใชปุยอินทรียอัดเม็ดสําเร็จรูป และปจจัยลักษณะเฉพาะของเกษตรกรผูผลิต ผานตัวแปร
การใชวิธีหวานขาวเปลือกงอก สถานภาพความเปนหัวหนาครัวเรือนและการเขาถึงแหลงเงินทุน ขณะที่ ปจจัยพื้นที่ไม
มีอิทธิพลทางตรงตอผลผลิตขาวขาวเดี่ยวอยางมีนัยสําคัญ และกลุมที่ 3: ผลผลิตทั้งขาวสีและขาว เม่ือเกษตรกรปลูก
ทั้ง 2 ชนิด ไดผลสรุปดังนี้ (1) ผลผลิตขาวสีในผสม (พิจารณาเฉพาะขาวสี) ตัวแปรทํานาย 
 
ตารางที่ 1 คา TE, RTS และ HCI จําแนกตามสีของเมล็ดขาว 

 

คาวัดประสิทธิภาพการผลิต 
ปลูกขาวส/ีขาวอยางเดียว ปลูกทั้งขาวสีและขาว 
สีเดี่ยว ขาวเดี่ยว สี ขาว 

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (TE)     
คาสูงสุด 0.9213 0.9528 0.9476 0.9561 
คาเฉลี่ย 0.8171 0.8961 0.8437 0.8085 
คาต่ําสุด 0.5574 0.7407 0.5696 0.4246 

ผลไดของการผลิต (RTS) 
-0.2880 
(DRTS)1 

1.1326 
(IRTS)2 

-1.2015 
(DRTS) 

0.2476 
(DRTS) 

ดัชนีการคาขายในครัวเรือนเกษตรขาว
อินทรีย (รอยละ HCI)3 81.30 74.98 79.64 52.32 

 -เก็บเก่ียว (กิโลกรัม/ป) 2,823 7,363 2,731 6,732 
-จําหนาย (กิโลกรัม/ป) 2,295 5,521 2,175 3,522 
-เหลือเ ก็บสะสมไว ในครั ว เรือน 

(กิโลกรัม/ป) 
528 1,842 556 3,210 

 หมายเหตุ .  1 RTS � 1.0 หมายถึง ผลไดของการผลิตในภาวะลดลง เรียกวา DRTS (decreasing return to scale) 

   2 RTS � 1.0 หมายถึง ผลไดของการผลิตในภาวะเพ่ิมขึ้น เรียกวา IRTS (increasing return to scale) 
  3 HCI = household commercialization index คํานวณไดจาก (ปริมาณขาวอินทรียที่ขาย100) � 

ปริมาณขาวอินทรียที่เก็บเก่ียวได 
 

  ประกอบดวย ปจจัยพื้นที่ผานตัวแปรขนาดพื้นที่ปลูกและการมีพื้นที่ปลูกใกลแหลงน้ํา ปจจัยการผลิตผานตัว
แปรปริมาณน้ําหมักสมุนไพรชีวภาพกําจัดศัตรูพืชและแรงงานเครื่องจักร ปจจัยตนทุนผานตัวแปรตนทุนคงท่ีที่ไมเปน
เงินสด ขณะท่ีปจจัยลักษณะเฉพาะของเกษตรกรไมมีอิทธิพลทางตรงตอผลผลิตขาวสีในผสมอยางมีนัยสําคัญ            
(2) ผลผลิตขาวขาวในผสม (พิจารณาเฉพาะขาวขาว) ตัวแปรทํานายประกอบดวยปจจัยการผลิต ผานตัวแปรปริมาณ
น้ําหมักสมุนไพรชีวภาพกําจัดศัตรูขาวอินทรีย และการใชน้ําในระบบชลประทาน ขณะที่ปจจัยพื้นที่ ปจจัยตนทุน และ
ปจจัยลักษณะเฉพาะของเกษตรกรผูผลิตไมมีอิทธิพลทางตรงตอผลผลิตขาวขาวในผสมอยางมีนัยสําคัญ เม่ือพิจารณา
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คา TE ของการปลูกขาวอินทรียทุกประเภทแทบไมแตกตางกัน อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคาสูงสุดและคาต่ําสุด
ของ TE พบวา มีชวงกวางมากแสดงวาการผลิตขาวอินทรียของเกษตรกรหลายคนยังสามารถเพ่ิมผลผลิตใหมากขึ้น
ไดอีกมาก และเมื่อพิจารณาประกอบกับคา RTS พบวา มีเพียงการปลูกขาวอินทรียเมล็ดขาวเดี่ยวเทานั้นที่มีคา 

RTS�1 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาคา HCI พบวา เกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียเมล็ดสีมีคา HCI มากกวาเกษตรกรผู
ปลูกขาวอินทรียเมล็ดขาวหมายความวาสัดสวนของขาวเปลือกอินทรีย เมล็ดขาวท่ีเกษตรกรเก็บไวมีมากเกินความ
จําเปนสําหรับการบริโภคในครัวเรือนดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 ขางตน 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาที่เก่ียวกับคา TE, RTS และ HCI สามารถอภิปรายผลตามลําดับ ดังนี้ (1) คา TE จะเห็น

วา เกษตรกรมี TE เฉล่ียอยูในระดับสูงและในกรณีที่เกษตรกรผลิตขาวสีรวมกับขาว พบวา มี TE ในการผลิตขาวสี
มากกวาขาวขาว ซึ่งสามารถอภิปรายไดดังนี้ (1.1) การผลิตขาวสี พบวา เกษตรกรผูผลิตสีเดี่ยวมีคา TE สูง แตเมื่อ
เทียบกับการผลิตขาวสีในผสมซึ่งมีคา TE ที่สูงกวาสามารถอธิบายไดวาเกษตรกรผูผลิตสีเดี่ยวและสีในผสมมีคา           
TE 81.71% และ 84.37% ตามลําดับ แสดงวาเกษตรกรผูผลิตขาวสีสามารถเพิ่ม TE ไดอีก18.29% และ15.63% 
ตามลําดับ หรือเกษตรกรผูผลิตสีเดี่ยวสามารถจัดสรรปจจัยเพิ่มข้ึนไดอีก 18.29% โดยท่ีเกษตรกรกลุมนี้ควรเพ่ิม/ลด
ปจจัยเหลานี้ ไดแก (1) การปลูกพืชปองกันสารเคมีเขาสูแปลงนาใหเหมาะสมอยาใหรกชัดเปนแหลงเพาะพันธุสัตว
ฟนแทะ (2) ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด ในที่นี้หมายถึงตนทุนหรือคาใชจายที่เกษตรกรไมตองจายเปนเงินสด แต
ตองถือวาตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสดนี้เปนสวนหนึ่งของตนทุน สําหรับการศึกษานี้พิจารณาจาก (2.1) คาแรงใน
ครัวเรือนทุกกรณี (2.2) คาเสียโอกาสของการใชที่ดินตนเอง (รวมทั้งแปลงตอฤดูการปลูก) ท้ังนี้ คาเสียโอกาสของ
การใชที่ดินตนเอง (กรณีมีที่ดินเปนของตนเอง) คํานวณจากอัตราคาเชาตอไรในพ้ืนที่ทองถิ่นและคิดตามระยะเวลา
การปลูก (ประมาณ 4 เดือน) (ศิรประภา ธงสุริยะ, 2558; Rhaman & Barmon, 2015) ในขณะท่ีเกษตรกรผูผลิต
ขาวสีในผสม พบวา สามารถจัดสรรปจจัยเพิ่มข้ึนไดอีก 15.63% นั้น ไดแก (1) พ้ืนที่ปลูกไมควรมีขนาดใหญ (2) ไม
ควรอยูใกลแหลงน้ํามากเกินไปเพราะจะเปนแหลงเพาะพันธุศัตรูขาว เชน เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล หนอน และแมลง 
(3) ใชปริมาณน้ําหมักสมุนไพรกําจัดศัตรูขาวใหเหมาะสม 20 ถึง 25 ลิตร/ไร (4) ลดชั่วโมงการใชแรงงานเครื่องจักร
และ (5) ลดตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถมีศักยภาพการผลิตขาวสีใหมี TE สูงไดทั้งที่
ปลูกแบบสีเดี่ยวและแบบสีในผสม อยางไรก็ตามคาพิสัยของ TE คอนขางกวางเมื่อเทียบกับ TE ของเกษตรกรผูผลิต
ขาวเดี่ยว (1.2) การผลิตขาวอินทรียเมล็ดขาว พบวา เกษตรกรผูผลิตขาวเด่ียวมีคา TE สูงสุดเมื่อเทียบกับการปลูก
ทั้ง 4 แบบ ซึ่งถือวามี TE อยูในระดับสูงคอนไปทางสูงสุดและมีคาพิสัยแคบที่สุดเมื่อเทียบกับเกษตรกรผูผลิตขาวใน
ผสม แมวาจะมีคา TE เฉลี่ยอยูในระดับสูงเชนกันแตพิสัยของคา TE คอนขางกวาง สวนเกษตรกรผูผลิตขาวเด่ียวและ
ขาวในผสมมีคา TE โดยเฉลี่ยคิดเปน 89.61% และ 80.85% แสดงวาเกษตรกรผูผลิตขาวเดี่ยวและขาวในผสมสามารถ
เพิ่ม TE ไดอีก 10.39% และ 19.15% ตามลําดับ หรือเกษตรกรผูผลิตขาวเด่ียวสามารถจัดสรรปจจัยเพิ่มข้ึนไดอีก 
10.39% โดยท่ีเกษตรกรกลุมนี้สามารถเพ่ิมตัวแปรไดดังนี้ คือ (1) เพิ่มการใชปุยอินทรียอัดเม็ดสําเร็จรูป (2) หัวหนา
ครัวเรือนควรเขามามีสวนในการดําเนินการปลูกใหมากข้ึน (3) หาวิธีเขาถึงแหลงเงินทุนใหมากข้ึน และ (4) ปรับการ
ปลูกใหเปนวิธีหวานขาวเปลือกงอกสําหรับครัวเรือนที่ปลูกขาวขาวเดี่ยว ขณะท่ีเกษตรกรผูผลิตขาวในผสมจากการ
ทํานายพบวาเกษตรกรสามารถจัดสรรปจจัยเพ่ิมขึ้นไดอีก 19.15% ไดแก (1) เพิ่มการใชน้ําในระบบชลประทาน 
และ (2) ลดปริมาณการใชน้ําหมักสมุนไพรชีวภาพกําจัดศัตรูขาว พบอีกวาเกษตรกรผูผลิตขาวเด่ียวมีคา TE สูงสุด ซึ่ง
จัดอยูในกลุมระดับสูงคอนไปทางสูงสุด หมายความวา มีเกษตรกรท่ีมีศักยภาพผลิตขาวขาวใหมีระดับ TE สูงสุดไดถา
มุงมั่นปลูกขาวขาวอยางเดียว (2) คา RTS ในที่นี้หมายถึงการหาคาสัมประสิทธิ์ของผลผลิตเทียบกับปจจัยการผลิต
แตละชนิดโดยการหาจากผลรวมของคาสัมประสิทธิ์หนาปจจัยที่มีนัยสําคัญในตัวแบบทํานายผลผลิต เม่ือพิจารณา 
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RTS จะเห็นวา สวนใหญเกษตกรกรมีคา RTS ในภาวะลดลงยกเวนเกษตรกรผูผลิตขาวเดี่ยวท่ีมี RTS ในภาวะ
เพิ่มขึ้น จากการศึกษา พบวา การผลิตขาวสี เกษตรกรท้ัง 2 กลุมคือแบบสีเดี่ยวและแบบสีในผสมมี RTS ภาวะ
ลดลง ขณะท่ีเกษตรกรผูผลิตขาวขาวมีเกษตรกรผูผลิตขาวเดี่ยวเทานั้นที่มี RTS ภาวะเพ่ิมข้ึน สวนเกษตรกรผูผลิต
ขาวในผสมมี RTS ในภาวะลดลง ดังนั้นคา RTS ทั้ง 3 กลุม (4 ตัวแบบ) สะทอนใหเห็นวา เกษตรกรกลุมใดท่ีปลูก
ขาวอินทรียแลวใหผลตอบแทนท่ีดีหรือไมดีในชวงระยะเวลาของการผลิต จากการศึกษา พบวา เกษตรกรผูผลิตขาว
เดี่ยวเทานั้นที่มีคา RTS อยูในภาวะเพ่ิมข้ึนแสดงวาการผลิตขาวเดี่ยวใหผลตอบแทนที่ดีสวนท่ีเหลือคือการผลิตขาวสี
เดี่ยว สีในผสม และขาวในผสม มีคา RTS อยูในภาวะลดลงท้ังสิ้น ในทางเศรษฐศาสตรการผลิตแนะนําวา ชวงภาวะ
ลดลงควรใหชะลอการผลิตโดยที่เกษตรกรเองจะตองไมเดือดรอนจากนั้นคอยบริหารจัดการโดยการจัดสรรปจจัยที่
เกี่ยวของกับการผลิตที่เหมาะสมตามตัวแบบการทํานายผลผลิต (3) คา HCI คานี้สามารถบงชี้ความมุงมั่นของ
เกษตรกรในการใชสินทรัพยและเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อใหไดผลผลิตออกสูตลาดซ่ึงกอใหเกิดรายไดและยก
มาตรฐานความเปนอยูของเกษตรกรและเปนตัวบงชี้วาเกษตรกรมีการถือครองขาวไวในครัวเรือนมากนอยเพียงใด 
ถาเก็บไวไมมากแคพออยูพอบริโภคไมเดือดรอน อาจสงผลทําใหเกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายเพิ่มข้ึนซ่ึงจะชวย
บรรเทาภาระคาใชจายที่เปนเงินสด (Olufemi & Obi, 2017) จะเห็นวา เกษตรกรผูผลิตขาวสีจะมีคา HCI มากกวา
เกษตรกรผูผลิตขาวขาว ไมวาครัวเรือนนั้นจะปลูกขาวสีเดี่ยวหรือปลูกขาวสีรวมกับขาวขาวแสดงวาเกษตรกรผูผลิต
ขาวสีจําหนายผลผลิตออกสูตลาดในสัดสวนมากกวาเกษตรกรผูผลิตขาวขาว มีขอนาสังเกตวา เกษตรกรผูผลิตขาวสี
มีปริมาณขาวเปลือกสะสมไวในครัวเรือนนอยกวาเกษตรกรผูผลิตขาวขาวอีกดวย จากผลการศึกษาไดขอคนพบวาใน
การผลิตขาวสีเกษตรกรจะมี HCI สูงกวาการผลิตขาวสีเดี่ยวและสีในผสมคิดเปน 81.30% และ 79.64% และ และ
ยังสะสมขาวเปลือกไวในครัวเรือนต่ํากวาขาวขาวเทากับ 528 และ 556 กิโลกรัม/ป ตามลําดับ ในขณะท่ีการผลิต
ขาวขาว เกษตรกรผูผลิตขาวเดี่ยวและขาวในผสม มีคา HCI คอนขางต่ํา คิดเปน 74.98% และ 52.32% และมีการ
สะสมขาวไวในครัวเรือนมากเกินไปเทากับ 1,842 และ 3,210 กิโลกรัม/ป แทนที่จะจําหนายกลับคืนมาในรูปรายได
ที่เปนเงินสด จากการทบทวนวรรณกรรมยังไมมีผลการวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีนําเสนอคา HCI คานี้จะใช
เปนตัววัดประสิทธิภาพการผลิตวาเกษตรกรแตละครัวเรือนจําหนายขาวเปลือกอินทรียออกไปเทาใดจากปริมาณ
ขาวเปลือกท่ีเก็บเกี่ยวไดในแตละป แทนที่จะเก็บสะสมขาวเปลือกในครัวเรือนมากเกินจําเปน จากรายงานของ
ปลัดกระทรวงพาณิชยวาในชวง 10 ปที่ผานมาประชาชนคนไทยบริโภคขาวเฉลี่ยจากเดิม 190 กิโลกรัมตอปตอคน 
ซึ่งขณะนี้ลดลงเหลือ 106 กิโลกรัมตอปตอคนหรือบริโภคลดลง 44% (มติชนออนไลน, 2559) แสดงใหเห็นวา คน
ไทยบริโภคขาวลดลงประกอบกับจากการสํารวจ พบวา ในภาพรวม เกษตรกรในครัวเรือนเกษตรขาวอินทรียมี
ลักษณะครอบครัวเด่ียวถึง 66.80% มีจํานวนผูอยูอาศัย เฉลี่ย 4.68 คน/ครัวเรือน ดังนั้น เกษตรกรจึงไมจําเปนตอง
เก็บขาวเปลือกไวในครัวเรือนเปนจํานวนมาก  

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป คือ ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสามารถทําการวิจัยเชิงคุณภาพ

รวมกับปราชญชาวนา วิธีการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นอาจมีจุดเนนในเชิงบริหารธุรกิจมากกวาการเกษตรเชิงลึก 
ซึ่งเชื่อวายังไมมีใครทํางานวิจัยลักษณะนี้อยางชัดเจน การศึกษานี้มีทําอยูบางแตไมไดอยูในขอบเขตของการศึกษา 
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บานดอนกลางอําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

A Study of Fishbone Fried Product Supply Chain ,Case Study Manufacturer of 
Fishbone Fried in Ban Donklang, Song Phi Nong District, Suphanburi Province 
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อภิชญนันท  กิตติพิทยาพงษ  
สาขาการจัดการโลจิสติกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาหวงโซอุปทานผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ กรณีศึกษา ผูผลิตกางปลาทอดกรอบ บานดอนกลาง 

อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหวงโซอุปทานและกระบวนการของผลิตภัณฑกางปลา
นิลทอดกรอบ โดยงานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยสัมภาษณผูประกอบการแบบมี
โครงสราง เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิเคราะห โดยนําขอมูลที่รวบรวมไดแลวมาตรวจสอบความถูกตอง         
ซึ่งไดจากแบบสัมภาษณสวนสุดทาย ซ่ึงเปนสวนของขอเสนอแนะ ประเด็นปญหา และความตองการที่มีผลตอชีวิต
ความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชน วิเคราะหหวงโซอุปทานโดยใชเครื่องมือการวิเคราะหหวงโซอุปทาน 
(Supply Chain Analysis) เพื่อแสดงแผนภาพหวงโซอุปทาน ผลจากการที่สัมภาษณและลงมือปฏิบัติใน
กระบวนการการผลิตกางปลานิลทอดกรอบนั้น แสดงใหเห็นวาในหวงโซอุปทานผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ 
ประกอบไปดวย 4 หวงโซ ไดแก หวงโซกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล หวงโซกลุมผูผลิตปลานิลแดดเดียว หวงโซ          
กลุมผูผลิตกางปลานิลทอดกรอบ และหวงโซกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ ซ่ึงเปนกระบวนการ
ตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา และถือไดวาเปนผลิตภัณฑที่ชวยรักษาส่ิงแวดลอม และสรางมูลคาใหกับวัตถุดิบที่
เหลือใชจากผลิตภัณฑเดิมใหเปนผลิตภัณฑใหม  
 

คําสําคัญ : หวงโซอุปทาน, ผลิตภัณฑ, กางปลานิลทอดกรอบ 
 

Abstract  
The Study of Fishbone Fried Product Development, Case Study Manufacturer of 

Fishbone Fried in Ban Donklang, Song Phi Nong District, Suphanburi Province was to 
study the supply chain and the process of fishbone fried product. This research is a survey 
research, interview the company with structured interview to collect the data for analyzing 
with the supply chain analysis to mapping the supply chain, revise the data for correction.
The result shown that there are 4 supply chains of the supply chain; fish farmer, transform 
fish meat, fish bone fried product, and consumer; which is the process from upstream to 
downstream. The result from the interviewing and practicing of product development, this 
is an environment friendly, reduce the cost of main product, and increase the profit from 
leftover material from production to be a new product.  

Keywords : Supply Chain, Fishbone Fried, Product 
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บทนํา 
การพัฒนาผลิตภัณฑเปนการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของ

ผูบริโภค โดยรูปแบบในการพัฒนาอาจเปนดานบรรจุภัณฑ หรือตัวผลิตภัณฑอาหาร งานพัฒนาผลิตภัณฑเปน
เครื่องมือที่มีความจําเปนซึ่งตองอาศัยทั้งระบบและกลยุทธกอใหเกิดผลิตภัณฑในเชิงพาณิชย (วิชัย , 2550)          
การสรางแนวความคิดผลิตภัณฑเปนขั้นตอนเริ่มตนสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยอาศัย
การเขาถึงความตองการหรือความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑอยางแทจริง การคนหาความตองการของ
ผูบริโภคจําเปนตองอาศัยเทคนิคตางๆ การเลือกใชเทคนิคใดนั้น ขึ้นกับความเหมาะสม  

ปจจุบันประเทศไทยมีการเลี้ยงปลานิลเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ ซึ่งปลานิลเปนปลาท่ีประชาชนนิยมเลี้ยง
กันมากชนิดหนึ่ง ทั้งในรูปแบบการคาและเลี้ยงไวบริโภคในครัวเรือน ท้ังนี้เนื่องจากปลานิลเปนปลา ที่เลี้ยงงาย         
กินอาหารไดแทบทุกชนิด เนื้อมีรสชาติดีตลาดมีความตองการสูง สวนในเรื่องราคาท่ีจําหนายนั้นคอนขางตํ่า           
เม่ือเปรียบเทียบกับปลาชนิดอ่ืน ๆ เชน ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย ฯลฯ ปจจุบันมีธุรกิจที่ทําการแปรรูปปลานิล 
เปนผลิตภัณฑตางๆ เชน ปลานิลแดดเดียว เปนการนําปลามาแลเนื้อ ปรุงรส หมักใหเขาที่ ตากแดด สิ่งที่เหลือจาก
การแลเนื้อปลาไปทําปลาแดดเดียวก็คือ กางปลา หัวปลา และสวนอ่ืน ๆ ในสวนท่ีเหลือดังกลาวมีชุมชนหนึ่ง ใน
จังหวัดสุพรรณบุรไีดนําสวนคีบของปลามาทําเปนผลิตภัณฑ กางปลานิลทอดกรอบ ซ่ึงเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ชิ้นสวนปลานิลภายหลังจากการนําเนื้อปลานิลไปใชประโยชน ซึ่งทางผูดําเนินโครงการวิจัยเล็งเห็นถึงโอกาสในการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหเปนท่ีนิยมในตลาด (กรมประมง, ม.ป.ป.) 

โลกาภิวัตนหมายถึง ความเชื่อมโยงและการผนวกรวมกันเปนเนื้อเดียวกันของเศรษฐกิจทั่วโลก               
(วีระ สมบูรณ, 2551. น.23) ปจจุบันการดําเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วตามกระแสของการแขงขัน
ที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามยุคโลกาภิวัตน (Globalization) เมื่อโลกไดเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วธุรกิจจึงตอง
พยายามปรับตัวเพ่ือทําการเพิ่มผลผลิต การจัดการวัตถุดิบ การปรับปรุงดานการจัดองคกร และระบบการ
ติดตอสื่อสารโดยมีการจัดสงขอมูลใหมๆ ที่ทันสมัยจากผูขายไปสูผูบริโภค ซึ่งผูผลิตหรือธุรกิจใดที่สามารถทําการ
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคหรือกลุมลูกคาไดอยางรวดเร็วกวาผูอื่นก็ถือวาไดเปรียบคูแขงขัน ดังนั้น
ธุรกิจจึงพยายามนํากลยุทธตางๆ มาใชในการบริหารงานและการดําเนินงาน เพื่อรักษากลุมลูกคาและสวนแบงทาง
การตลาดอันเปนสวนสําคัญที่ทําใหไดรับผลกําไรและสรางความเจริญเติบโต 

ผูวิจัยดําเนินการศึกษาธุรกิจกางปลานิลทอดกรอบ ซ่ึงเปนการนําวัตถุดิบท่ีเหลือจากการแปรรูปโดยใชสวน
ของคีบปลาหรือเรียกอีกอยางวาเสนหลังเอ็นซ่ึงจะอยูตรงคีบบนบริเวณดังกลาวจะมีสวนของเนื้อปลาและปลาย
กระดูก มาทําการผลิตเปนกางปลานิลทอดกรอบ เพ่ิมมูลคาใหกับสินคาอีกทางหนึ่ง และเปนการลดตนทุนใหกับ
ผูผลิตอีกประการหนึ่งดวยซึ่งผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ จึงพิจารณาจัดทําโครงการวิจัย
เร่ือง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบกรณีศึกษา ผูผลิตกางปลาทอดกรอบ บานดอน
กลาง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี” เพ่ือศึกษาหวงโซอุปทานผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบเพ่ือให
ผลิตภัณฑมียอดขายที่เพิ่มข้ึน อันเนื่องมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาหวงโซอุปทานและกระบวนการของผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ปจจัย   กระบวนการ    ผลที่ได 

 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.1 วางแผนปฏิบัติการวิจัย  
ผูวิจัยวิเคราะหประมวลผลขอมูลที่เก่ียวของ ซึ่งจําแนกขอมูลเปน 2 ประเภท คือ  

 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก ขอมูลจากการสังเกต การสัมภาษณจากการเก็บ
รวบรวมภาคสนามในกลุมผูผลิตกางปลานิลทอดกรอบ บานดอนกลาง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเก็บ
ขอมูลโดยตรงจากกลุมตัวอยางในการวิจัย  

 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก ขอมูลจากการศึกษาคนควาจากหนังสือ บทความ 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ หนังสือราชการ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และเอกสารราชการตางๆที่เกี่ยวของ จากนั้น
ออกแบบเครื่องมือการวิจัย เพื่อนําไปสูการเก็บขอมูลการวิจัย และวางแผนงานหรือกิจกรรมการลงพ้ืนที่เพื่อเก็บ
ขอมูล กลุมผูผลิตกางปลานิลทอดกรอบ 

1.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้  
 1) ผูวิจัยติดตอกับผูประสานงาน คือ กลุมผูผลิตกางปลานิลทอดกรอบ บานดอนกลาง อําเภอ

สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือขออนุญาตและขอความรวมมือและนัดหมายวัน เวลา และสถานท่ีในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 

 2) ติดตอผูดูแลกลุมผูผลิตกางปลานิลทอดกรอบ เพื่อทําการประสานงานกับกลุมเพื่อศึกษาและ
ปฏิบัติกระบวนการผลิตกางปลานิลทอดกรอบ 

 3) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมผูผลิตกางปลาทอดกรอบ ตามวันเวลาที่กําหนด 
 4) ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสัมภาษณ 
 5) นําผลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลตามจุดมุงหมายการวิจัย  

2. การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะหโดยการนําขอมูลซึ่งไดจากแบบสัมภาษณ ซึ่งเปนสวน

ประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ และความตองการที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชนมาจําแนก 
จัดหมวดหมู เชื่อมโยงขอมูลที่ได วิเคราะหหวงโซอุปทานโดยใชเครื่องมือการวิเคราะหหวงโซอุปทาน (Supply 
Chain Analysis) และสรุปผลโดยอาศัยความสอดคลองและความเปนเหตุเปนผลอยางเปนระบบ 

 
 
 
 

- กางปลาทอดกรอบ 

บานดอนกลาง  

อ.สองพ่ีนอง  

จ.สุพรรณบุร ี

- ศึกษาขั้นตอนการผลิต 
- ศึกษาผูผลติและ 
ผูที่เก่ียวของในหวงโซอุปทาน 

- หวงโซอุปทานผลติภัณฑ

กางปลานลิทอดกรอบ 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาหวงโซอุปทานผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ กรณีศึกษา ผูผลิตกางปลา

นิลทอดกรอบ บานดอนกลาง อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี  มีกระบวนการโซอุปทานสามารถแสดง
รายละเอียดไดดังนี้ 

1. โซอุปทานผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบกรณีศึกษา ผูผลิตกางปลานิลทอดกรอบ บานดอนกลาง 
อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 1.1 หวงโซกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล เปนหวงโซลําดับแรกในกระบวนการโซอุปทานผลิตภัณฑ
กางปลานิลทอดกรอบ ซึ่งเปนผูสรางวัตถุดิบขั้นสําหรับกระบวนการผลิตกางปลานิลทอดกรอบ  

 1.2 หวงโซกลุมผูผลิตปลานิลแดดเดียว เปนหวงโซลําดับที่สองในกระบวนการโซอุปทาน
ผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ ซ่ึงกระบวนการหลักของกิจกรรมในหวงโซอุปทานคือการแลเนื้อปลานิลเพื่อผลิต
ปลานิลแดดเดียว ที่ยังคงมีชิ้นสวนที่สําคัญคงเหลือไวเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในการผลิตกางปลานิลทอดกรอบ 

 1.3 หวงโซกลุมผูผลิตกางปลานิลทอดกรอบ เปนหวงโซหลักในการศึกษาคร้ังนี้ ซึ่งเปนผูผลิต
กางปลานิลทอดกรอบจากวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตของกลุมผูผลิตปลานิลแดดเดียว เปนการสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต ซ่ึงสามารถลดตนทุนตลอดกระบวนการโซอุปทานโดยการสรางกําไร
จากวัสดุที่เหลือจากการผลิต 

 1.4 หวงโซกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ เปนหวงโซลําดับสุดทายในกระบวนการ
โซอุปทาน ท่ีเปนผูรับคุณคาจากกระบวนการโซอุปทานผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ 

2. กระบวนการเพิ่มมูลคาในโซอุปทานผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ 
จากขอมูลสัมภาษณผูผลิตคิดคนการนําสวนของวัตถุดิบที่เหลือใชจากการทําปลานิดแดดเดียว  คือ        

คุณณัฏฐณิชา ผานอย ผูคิดคนกางปลาทอดกรอบ โดยมีวิธีการทําดังนี้ 
 2.1 นํากางปลาท่ีเหลือจากการแลเนื้อนําปลานิลไปทําปลาแดดเดียวเหลือสวนที่เรียกวากางปลา
มาทําการลางและคัดกางปลา ดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงชิ้นสวนปลานิลที่แลเนื้อออกแลว 

 2.2 ใชกรรไกรตัดสวนระหวางครีบและกางกลางออกจะไดชิ้นสวนท่ีสามารถนํามาพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑใหม (กางปลา) ดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงวัตถุดิบใหมที่พรอมจะนําไปพัฒนา 
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 2.3 นําชิ้นสวนที่ไดมาลางทําความสะอาดจนเปนสีขาวไมมีคราบเลือดและเกล็ดปลาติด จากนั้น
ใสตะกราทิ้งไวใหสะเด็ดน้ํา 

 
ภาพที่ 3 แสดงชิ้นสวนกอนลางทําความสะอาดและหลังทําความสะอาด 

 2.4 นําชิ้นสวนที่ไดมาปรุงรสดวยน้ําปลา น้ําตาลทราย และงาขาว จากนั้นคลุกเคลาใหเขากัน 
หมักทิ้งไวประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นนํามาตากแดด และคอยเกลี่ยเพ่ือไมใหติดกับตาขายดังภาพ 

 
ภาพที่ 4 แสดงนําชิ้นสวนที่ไดมาปรุงรส และนําไปตากแดด 

 2.5 นํากางปลาท่ีตากแดดไดความแหงประมาณ 80% แลว ตองนํามาคล่ีใหตรงและดึงชิ้นสวนที่
ซอนกันอยูออกจากกันเพื่อใหแหงสนิทเทากันทุกชิ้นจากน้ันนําไปตากอีกครั้งจนแหงสนิท 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงแยกช้ินสวนที่ติดกันและตกแตงชิ้นวัตถดุิบ 

 2.6 นําวัตถุดิบที่เรียกวากางปลามาทําการทอดโดยเปดไฟแรงใหน้ํามันรอนเต็มที่แลวหรี่ไฟออนๆ 
จากนั้นใสชิ้นสวนที่ตากแหงสนิทแลวลงทอดจนสุกเหลือง ตักขึ้นสะเด็ดน้ํามัน พรอมรับประทานดังภาพ 

 
ภาพที่ 6 แสดงกางปลาที่ทอดเสร็จพรอมรับประทาน 
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จากการสัมภาษณกลุมผูผลิตกางปลานิลทอดกรอบและทําการเรียนรูดวยวิธีการลงมือปฏิบัติใน
กระบวนการผลิต พบวา กระบวนการในการผลิตคอนขางงาย แตมีกระบวนการหลายข้ันตอนซึ่งแตละข้ันตอนตอง
ใหความใสใจและตองใชเวลาในการทําเพราะจะทําใหวัตถุดิบที่ไดมานั้นไมเกิดความเสียหายไดงาย อีกทั้งผลิตภัณฑ
กางปลานิลทอดกรอบที่ไดออกมายังไมมีจําหนายที่ใดในทองตลาด สําหรับคณะผูวิจัยไดเห็นวามีโอกาสในการ
พัฒนาไดอีก 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาหวงโซอุปทานผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ พบวากระบวนการทางโซอุปทานของ

ผลิตภัณฑดังกลาวนั้น ประกอบไปดวย 4 หวงโซอุปทาน ไดแก 1. กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล 2. กลุมผูผลิตปลา
นิลแดดเดียว 3. กลุมผูผลิตกางปลานิลทอดกรอบ และ 4. ผูบริโภคกางปลานิลทอดกรอบ ซึ่งจากการที่สัมภาษณ
และลงมือปฏิบัติในกระบวนการการผลิตกางปลานิลทอดกรอบนั้น ถือไดวาเปนผลิตภัณฑที่ชวยรักษาสิ่งแวดลอม 
ลดตนทุนของผลิตภัณฑเดิม และสรางมูลคาใหกับวัตถุดิบที่เหลือใชจากผลิตภัณฑเดิมใหเปนผลิตภัณฑใหม อีกทั้งยัง
เปนความแตกตางของผลิตภัณฑซึ่งถาไดรับการพัฒนาที่ดีผลิตภัณฑนี้นาจะมียอดจําหนายที่ดีพอสมควรเพราะเปน
อาหารที่ดูแลเรื่องสุขภาพอีกดวย และจากการวิเคราะหกลุมผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบนั้น พบวา 
กระบวนการทําตองมีความระมัดระวังและตองเตรียมเรื่องของความสะอาดในข้ันตอนที่ตัดแตงกางปลาใหเปนชิ้น 
ขั้นตอนนี้ถาความเย็นไมถึงอาจทําใหปลาที่เตรียมไวเนาได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Panesar el al.(2012.)         
ที่กลาววา ปจจุบันทั่วโลกตระหนักถึงของเสียจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งมีเพ่ิมข้ึนเพื่อตอบสนองความสามารถ
ในการผลิตดานการเกษตรและความม่ันคงทางอาหาร ดังนั้นของเสียจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรจําเปนตองนํามา
ผลิตและนํากลับมาใชใหมเพื่อทําใหเกิดประโยชนมากข้ึนแทนการทิ้งโดยเปลาประโยชน  

 

ขอเสนอแนะ 
1. รูปแบบของบรรจุภัณฑยังไมเปนที่นาสนใจสําหรับผูบริโภคควรตองปรับปรุงใหเหมาะสม ซ่ึงอาจทําใหมี

ตนทุนในการจําหนายสูง  
2. การขยายฐานตลาดทําไดคอนขางยาก เพราะ จํานวนผูผลิตในกลุมมีนอยมาก และลักษณะการทํางาน

เปนลักษณะของครอบครัวที่หารายไดเสริมใหกับครอบครัว 
3. ควรสงเสริมผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ เปน ผลิตภัณฑ OTOP ของจังหวัดเพราะ เปนผลิตภัณฑที่

แตกตางจากผลิตภัณฑอื่น ที่สําคัญเปนผลิตภัณฑที่ดูแลสิ่งแวดลอม ลดตนทุนใหผูผลิต สรางมูลคาใหกับวัตถุดิบที่
เหลือใช  

4. การวิจัยในคร้ังตอไปควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อการรักษาคุณคาของสินคา เพ่ือเปนการพัฒนา
กระบวนการทางโลจิสติกสตอไป  
 

เอกสารอางอิง 
กรมประมง. (ม.ป.ป.) การเลี้ยงปลานิล. สืบคนเมื่อ 13 ตุลาคม 2561, จาก 

https://www.fisheries.go.th/sf-naratiwas/nile.html 
วีระ สมบูรณ. (2551). โลกาภิวัตน สิทธิมนุษยชนและความเปนธรรมระหวางประเทศ: ประเด็นและมุมมองทาง

ทฤษฎีการเมือง. กรุงเทพฯ: กรีน พริ้น. 
Panesar, R., S. Kaur & P.S.Panesar. (2012). “Production of microbial pigments utilizing           

agro-industrial waste a review”. Current Opinion in Food Science. February (1): 70-76. 

��


การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



พฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนกับการตัดสินใจเลือก
รานอาหารสําหรับการรับประทานนอกบานของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง 
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ไปรษณียจังหวัดเชียงใหม  
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีประสบการณการ

คนหาบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับ
ขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง3) เพื่อศึกษาความแตกตางของ
พฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหาร
สําหรับการรับประทานอาหารนอกบานของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง ตัวแปรตนคือ พฤติกรรมการเปดรับขอมูลบท
วิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทาน
อาหารของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง ใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เลือกใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบสะดวก (convenience 
sampling) โดยใชเครื่องมือทางสถิติที่สําคัญ ไดแก คารอยละ, คาเฉลี่ย, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับขอมูล
ทั่วไปของกลุมตัวอยาง และคาสถิติ Independent Samples T-Test, One-Way Anova และ Chi-Square Test 
สําหรับการทําสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร  
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ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-29 ป ศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายรับเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท 
พฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน พบวากลุมตัวอยางมีประสบการณใชสื่อ
ออนไลนเพื่อคนหารานอาหารมากกวา 2 ป ประสบการณการใชสื่อสังคมออนไลนประเภทตางๆ ใชเครือขายสังคม
ออนไลน เชน Facebook Instagram มีจํานวนสูงสุด ประเภทของส่ือสังคมออนไลนที่ใชบอยที่สุด คือ Blog หรือ 
Web Blog เชน วงใน (Wongnai) วัตถุประสงคเพื่ออานขอความรีวิว ความถ่ีใชสื่อสังคมออนไลนคนหาบทวิจารณ
รานอาหาร 3-4 คร้ังตอสัปดาห ใชสื่อสังคมออนไลน 1-2 ประเภท ตอการรับประทานอาหารนอกบาน 1 ครั้ง ใชสื่อ
สังคมออนไลน 1-2 ชั่วโมง ในการคนหาบทวิจารณรานอาหารตอการรับประทานอาหาร 1 คร้ัง การตัดสินใจเลือก
รานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบานใหความสําคัญตอการตัดสินใจเมื่อไดทราบวามีการตกแตงรานที่
สวยงามสูงที่สุด ในการทดสอบสมมติฐานพบวายอมรับสมมติฐาน พฤติกรรมเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารท่ี
ตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบานตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติจากการรับรูขอมูลบทวิจารณ
รานอาหารผานส่ือสังคมออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบาน 
 
คําสําคัญ : บทวิจารณรานอาหาร, ส่ือสังคมออนไลน, พฤติกรรมการเปดรับขอมูล, การตัดสินใจ 
 
Abstracts 

The purpose of this research was to check the social media restaurant review and 
therefore the decision making in selecting restaurant in Lampang province. The independent 
variables were the behavior of social media restaurant review exposure, the variable was the 
choice creating in choosing restaurant in Lampang province. The sample consisted of 400 
respondents. The instrument of this study was closed-end questionnaire. The descriptive 
statistics were accustomed describe the fundamental options of the information concerning 
participants. The independent samples T-Test, one-way ANOVA and Chi-Square take a 
look at were accustomed take a look at the hypothesis to consider the relationship between 
independent and dependent variables. 

The results were as follows: Most of the respondents were female, with ages 
between 20-29 years old, graduated with bachelor’s degree, worked in state enterprise 
officer with monthly financial gain between 10,001-20,000 baht. Most of the respondents 
had the expertise in using social network like Facebook however most frequently use media 
sharing such as Facebook, instagram to observe the restaurant review. The frequency of 
looking out restaurant review was 3-4 times per week in 1-2 sorts of social media and spent 
1-2 hours per visit. The choice to settle on a restaurant, the sample was given an excellent 
deal of importance once deciding whether to decorate the restaurant. The results of 
hypotheses testing discovered the behaviors of social media restaurant review exposure, the 
frequency of use can influence the decision once knowing the variety of food items. The 
time it takes to be effective within the close to future tends to go out to eat and after we 
know that the decoration is totally different beautiful at the 0.05 significant level. 

Suggestions for further research, should study the satisfaction and attitudes of the restaurant 
reviews through social media that affect the decision to choose a restaurant for eating out. 

Keywords : Restaurant Review, Social Media, Information Exposure Behavior,
Decision Making
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บทนํา 
ธุรกิจรานอาหารในประเทศไทยปจจุบันมีมูลคาตลาดรวม 385,000 ลานบาท แบงเปนกลุมChain 

Restaurant รานอาหารระบบเครือขายแฟรนไชส 110,000 ลานบาท เติบโต 2.9–5.9% และกลุม Non-chain 
Restaurant แบบไมมีเครือขาย แฟรนไชส 275,000 ลานบาท เติบโต 6.9–8.9%) ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2558)         
ตางกําลังเผชิญกับการแขงขันที่สูงขึ้นจากผูประกอบการเดิม ผูประกอบการหนาใหม ทั้งรายใหญและรายเล็ก          
ซึ่งแนนอนวาความอรอยนั้นเปนปจจัยสําคัญ แตปจจุบันการจะอาศัยปจจัยความอรอยดังกลาวเพียงอยางเดียวไม
เพียงพอ ผูบริโภคจะยอมจายเงินเพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณ ที่ทําใหรูสึกวาคุมคากับเงินที่เสียไป และภาพลักษณ
ทําใหรูสึกพิเศษที่ไดมาซ่ึงประสบการณนี้ ทั้งพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป ทําใหนักการตลาดตองหาชองทางใหมๆ
ในการดึงลูกคา จากคูแขงขันที่เกิดขึ้นมากมายมาใหได สิ่งสําคัญคือการบทวิจารณผานชองทางโซเชียลเน็ตเวิรค 
ตามกระแสโลกออนไลนในตอนนี้ การตลาดแบบปากตอปากจึงถูกพัฒนาผานกระแสโซเชียลเน็ตเวิรค ผานทางการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส มาเปนการทําบทวิจารณหรือการรีวิวออนไลน (รัฐวิทย ทองภักดี, 2555) ซ่ึงเปนชองทาง
หนึ่งท่ีชวยสรางการรูจัก และสรางความสนใจไดมาก ปจจุบันเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาการเขียนบทวิจารณเปนหนึ่ง
ในกลยุทธยอดนิยมในการทํา การตลาดออนไลน จากที่สื่อออนไลนเปนสื่อหลักในชีวิตประจาํ วันที่ผูบริโภคจะเขาถึง
ไปแลว ในป 2018 Yelp ไดใหผลสํารวจไววา รานอาหารที่ถูกเขียนบิวิจารณบนเว็บไซต Yelp ในป 2017 ท่ีผานมา
รานอาหารที่มีผลการวิจารณอยูในเกณฑดีจะไดผลตอบรับที่ดีจากผูบริโภคเปนจํานวนมากจน มียอดจองเต็มทุกโตะ 
และในทางกลับกันรานอาหารท่ีมีบทวิจารณอยูในเชิงลบ ก็ไดรับผลกระทบจนเหลือยอดจองโตะเพียงแค 1เทานั้น 
รานอาหารบางราน มีจํานวนดาวเพิ่มขึ้นเพียงแคคร่ึงดวง ก็สงผลถึงจํานวนลูกคาที่จะเพิ่มสูงข้ึนกวาเดิมถึง 30-49% 
แสดงใหเห็นวาอิทธิพลของการ เขียนบทวิจารณมีผลตอการรับรูและการตอบสนองของผูบริโภคเปนอยางมาก  

จังหวัดลําปาง เปนจังหวัดที่มีความนาสนใจทางดานการทองเที่ยวเปนอยางมากเปนอีกจังหวัดหนึ่งใน
ภาคเหนือที่อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคา สิ่งแวดลอมที่สวยงาม และประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณคา 
อีกทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรมยังคงปรากฏใหเห็นอยูในวิถีชีวิตของคนลําปางซึ่งถือเปนอัตลักษณ
ที่งดงาม และจากสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลตอแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคในจังหวัดลําปางที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คนลําปางสวนใหญตองออกไปประกอบอาชีพนอกบาน จึงสงผลตอพฤติกรรมการบริโภค
และเนื่องจากรูปแบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ทําใหไมมีเวลาในการประกอบอาหาร ความตองการเปลี่ยน
บรรยากาศเพื่อผอนคลายความเครียด การหาความสุขในครอบครัวหรือในกลุมเพื่อนฝูง สงผลใหธุรกิจรานอาหารมี
การเติบโตอยูในเกณฑที่ดี และเติบโตอยางตอเนื่อง และจากการเปดรับขอมูลขาวสารผานสื่อสังคมออนไลนของคน
ในสังคมที่เพิ่มขึ้น แตยังไมมีงานวิจัยใดทําการศึกษาอิทธิพลสื่อสังคมออนไลนที่มีตอการตัดสินใจเลือกรับประทาน
อาหารของผูบริโภคที่ใชบริการรานอาหารชื่อดังในจังหวัดลําปาง  

ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน
กับการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบานของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง เพื่อผูประกอบการ
ธุรกิจรานอาหารจะไดใหความสําคัญเปนกับการแนะนํารานคาตนดวยวิธีการใชบทวิจารณผานสื่อสังคมออนไลน 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
1. เพือ่ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีประสบการณการคนหาบทวิจารณรานอาหาร

ผานสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานส่ือสังคมออนไลนของผูบริโภคใน

จังหวัดลําปาง 
3. เพื่อศึกษาความแตกตางของพฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนทีม่ี

ผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบานของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง 
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กรอบแนวคิดในการทําวิจัย  
 

   ตัวแปรตน         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน (Social Media) 
ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตกอใหเกิดนวัตกรรมใหทางสังคม 

คือ เครือขายสังคมที่รูจักกันอยางแพรหลายวา “สังคมออนไลน” (social Network) โดยเครือขายสังคมออนไลนนี้เปน
พื้นที่สาธารณะท่ีสมาชิก หรือก็คือคนทุกเพศทุกวัย ทุกเชื้อชาติ และศาสนา ทุกระดับการศึกษาอาชีพ และทุกกลุม
สังคมยอยจากทั่วโลกเปนผูสื่อสาร หรือเขียนเลาเนื้อหาเร่ืองราว ประสบการณ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่สมาชิก
เขียน และทําขึ้นเองหรือพบเจอจากส่ืออ่ืน ๆ แลวนํามาแบงปนใหกับผูอื่นที่อยูในเครือขายของตนผานทางระบบ
อินเทอรเน็ตและส่ือสังคมออนไลน (Social Media) เครือขายสังคมออนไลนเติบโตอยางรวดเร็ว และตอเนื่องกอใหเกิด
วิวัฒนาการดานเทคโนโลยีของส่ือสังคมออนไลนหลากหลายประเภท (ทัตธนันท พุมนุช, 2553) ทําใหปจจุบัน สื่อสังคม
ออนไลน (Social Media) เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึนไมใชเฉพาะกับผูบริโภคเทานั้น ผูประกอบการบาง
รายยังใชชองทางสื่อสังคมออนไลน (social Media) เปนชองทางในการติดตอสื่อสารกับลูกคาของตน เพ่ือแจงขาวสาร 
รวมถึงกิจกรรมการตลาดตาง ๆ เพื่อกระตุนใหผูบริโภคเขามาใชบริการผลิตภัณฑหรือบริการ  

ความหมายของสื่อสังคมออนไลน (social Network) ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ไดบัญญัติคําวา “social 
media” ไววา “สื่อสังคม” หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนสื่อกลางท่ีใหบุคคลทั่วไปมีสวนรวมสราง และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นตางๆ ผานอินเทอรเน็ตได สื่อเหลานี้เปนของบริษัทตาง ๆ ใหบริการผานเว็บไซตของตน 
กติกา สายเสนีย (2550) ไดใหความหมายของสื่อสังคมออนไลน (social media) คือ การท่ีผูคนสามารถทําความรู
จัก และเชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หากเปนเว็บไซตที่เรียกวาเปนเว็บ social network ก็คือเว็บไซตที่
เชื่อมโยงผูคนไวดวยกัน พิชิต วิจิตรบุญยรักษ (2554) ไดใหความหมายของสื่อสังคมออนไลน (social media) ไววา 
สื่อท่ีผูสงสารแบงปนสาร ซึ่งอยูในรูปแบบตาง ๆ ไปยังผูรับสารผานเครือขายออนไลนโดยสามารถ โตตอบกัน
ระหวางผูสงสารและผูรับสาร หรือผูรับสารดวยกันเอง ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวาสื่อสังคมออนไลน (social 
media) หมายถึง สังคม หรือการรวมตัวกันเพื่อสรางความสัมพันธของกลุมคนรูปหนึ่งที่ปรากฏตัวเกิดขึ้นบน
อินเทอรเน็ตที่เรียกวาชุมชนออนไลน ซึ่งมีลักษณะเปนสังคมเสมือน (virtual community) สังคมประเภทนี้จะเปน
การใหผูคนสามารถทําความรูจัก แลกเปลี่ยนความคิด แบงปนประสบการณรวมกันและเชื่อมโยงกันในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง โดยมีการขยายตัวผานการติดตอสื่อสารกันอยางเปนเครือขาย (network) เชน เว็บไซต Facebook, 
Twitter, YouTube เปนตน 

การส่ือสารการตลาดผานชองทางออนไลน (online marketing) เปนเครื่องมือการสื่อสารการตลาดท่ีมี
ความนิยมในปจจุบัน เพราะตนทุนการสื่อสารมีราคาต่ํากวาสื่อแขนงอ่ืนๆ รวมถึงวิถีชีวิตของผูบริโภคในปจจุบันมี
การใชสื่อออนไลนมากข้ึน และการตลาดในยุคนี้เปนการตลาดที่เนนการใหความสําคัญกับการเปนปจเจกชนซ่ึงไมใช
เพียงแคแบรนดสื่อสารไปสูผูบริโภคเพียงฝายเดียว แตผูบริโภคยังสามารถส่ือสารและยังสามารถสื่อสารไปยัง
ผูบริโภคดวยกันเอง ท้ังนี้สามารถโนมนาวความรูสึกของผูบริโภคดวยกันเองใหคลอยตามไดดี และในบาง 

พฤติกรรมการเปดรับขอมูล 
บทวิจารณ 

รานอาหารผานสื่อสงัคมออนไลน 

การตัดสินใจเลือกรานอาหาร 
สําหรับการรับประทานอาหารนอกบาน

ของผูบริโภคในจังหวัดลาํปาง 
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สถานการณอาจมีอิทธิพลตอผูบริโภคมากกวาส่ือหลักอีกดวย (Kotler, 2010 อางใน ภิเษก ชัยนิรันดร, 2556) 
การตลาดออนไลนจึงไดรับความนิยมจากแบรนดตาง ๆ โดยใชเครือขายสังคมออนไลนเปนสื่อกลาง ภิเษก ชัยนิ
รันดร (2556) ไดทําการแบงประเภทของเครือขายสังคมออนไลนที่ผูบริโภคสรางเนื้อหาขึ้นมา (consumer 
generated content) เปน 6 ประเภทดังตอไปนี้  

1) Blog หรือ Web Blog เปนระบบจัดการเนื้อหาที่ใหผูบริโภคสามารถเขียนเนื้อหาข้ึนมาไดเอง นิยม
เขียนเปนบทความเละการเลาเรื่องในมุมมองตาง ๆ สามารถเผยแพรไปไดอยางไรขีดจํากัดในแงมุมของ การตลาด 
Blog สามารถนํามาใชในการสื่อสารการตลาดได 2 รูปแบบ คือ แบรนดสรางข้ึนมาเพื่อส่ือสารกับผูบริโภคและ Blog 
ที่เขียนจาก Blogger อิสระที่มีผูติดตามจํานวนมากจนกลายเปนผูมีอิทธิพลทางการตลาด (Marketing Influencer) 
ซึ่งสินคาตาง ๆ สามารถทําการวาจางคนกลุมนี้เพื่อใหสื่อสารไปยังผูบริโภคได  

2) Twitter และ Micro Blog เปน Blog ท่ีจํากัดตัวอักษรในการโพสตครั้งละ 140 ตัวอักษรซึ่งถูก นําไปใช
ทางธุรกิจท้ังการสรางการบอกตอ การเพิ่มยอดขาย การสรางแบรนดหรือแมแตการเปนเครื่องมือในการบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคา รวมถึงใชเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธอีกดวย  

3) Social Network หมายถึง เครือขายสังคมที่ถูกเชื่อมโยงในโลกออนไลน จนกลายเปนสังคมเสมือน ซ่ึง
ผูใชสามารถสรางตัวตนขึ้นเองได ประกอบดวยขอมูลสวนตัว รูป การจดบันทึก หรือการใสวีดีโอ เปนตน โดย
สามารถเพ่ิมจํานวนเพื่อนใหมากขึ้นไดอยางงายดาย ทําใหนักการตลาดนํา social network มาใชในการสราง
ปฏิสัมพันธกับลูกผานทางชองทางตาง ๆ เชน Fan Page Facebook รวมถึงสามารถจัดกลุมความสนใจของคนใน
วงสังคมไดอีกดวย  

4) Media Sharing เปนเว็บไซตที่เปดโอกาสใหอัพโหลดรูปหรือวีดีโอเพื่อแบงปนตอสาธารณะ และเปน
ชองทางสําหรับนักสื่อสารการตลาดท่ีสามารถส่ือสารในตนทุนถูกลงและประหยัดงบประมาณในการซื้อสื่อโฆษณา 
อีกท้ังชองทางนี้ยังสามารถทําใหเกิดการบอกตอไดอยางแพรหลายอยางรวดเร็วซึ่ง  Media Sharing ที่ไดรับความ
นิยมในไทยไดแก YouTube และ Multiply เปนตน  

5) Social News and Bookmarking เปนเว็บไซตที่ประชาชนท่ัวไปมีโอกาสใหคะแนนและทําการโหวต
เว็บไซตที่ชื่นชอบ ซ่ึงสามารถเก็บไวเปน Bookmark ได โดยนักสื่อสารการตลาดสามารถใชเครื่องมือนี้ในการบอก
ตอและสรางจํานวนคนที่เขามายังเว็บไซต  

6) Online Forum เปนรูปแบบของ social media ท่ีรวมกลุมคนท่ีสนใจในเร่ืองเดียวกันมาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นขอมูลขาวสารรวมถึงแนะนําสินคาตาง ๆ นักการตลาดจึงใชสื่อดังกลาวเปนการ วิเคราะหความคิดเห็น
ของผูที่ใชผลิตภัณฑหรือใชวิธีแนะนําใหกลุมตาง ๆ ท่ีมีความสนใจ ซึ่งเว็บไซตพันทิปก็ เปน social media ท่ีอยูใน
ประเภทของ online forum เชนกัน 
แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับรูสื่อ 

ขอมูลความรูขาวสาร จากการติดตอปฏิสัมพันธของคนในสังคมนั้นถือไดวาเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญสําหรับ
มนุษยในสังคมเพื่อใชในการสนับสนุนในการตกลงใจในการทํากิจกรรมตาง ๆ และความตองการขอมูลขาวสารจะ
เพิ่มมากขึ้น เมื่อมนุษยนั้นเกิดความรูสึกไมแนใจหรือของใจในส่ิงที่ตนนั้นกําลังตัดสินใจ เพราะฉะนั้นมนุษยจึง
ตองการขอมูลความรูขาวสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อที่จะใชขอมูลนั้น ๆ ประกอบการตัดสินใจในการกระทําใด
กระทําหนึ่ง อัทคิน (Atkin, 1973, p. 208 อางในกลุมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา, 2557) ไดกลาววา 
บุคคลที่มีการเปดรับรูขาวสารมากยอมเปนคนท่ีมีความรูความเขาใจในสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดเปนอยางดี เพราะ
ขาวสารจะทําใหบุคคลที่เปดรับมีความทันสมัยรูเทาทันสถานการณตาง ๆ กวาบุคคลที่เปดรับขาวสารนอย อยางไรก็
ตามมนุษยนั้นไมไดเปดรับขอมูลขาวสารทั้งหมดที่เกิดข้ึน หรือผานเขามาทางการรับรูของมนุษย แตมนุษยจะเลือก
รับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนหรือเกี่ยวของกับตัวเองมากกวา ดังนั้นจะเห็นไดวาขอมูลขาวสารทั้งหมดจะถูก
คัดเลือกอยูตลอดเวลา หากขอมูลขาวสารนั้นมีประโยชนและนาสนใจตามความนกึคิดของผูที่ไดรับขอมูลขาวสารนั้น 
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ขอมูลขาวสารท่ีถูกสงไปยังผูรับสารก็จะประสบความสําเร็จในการส่ือสารตามท่ีผูสงสารไดตั้งใจไว (กิติมา สุรสนธิ, 
2533, หนา 46–47 อางใน กลุมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา, 2557) 

แคลปเปอร (Klapper, 1960, pp. 19-25 อางใน ศิวัช จันทนาสุภาภรณ, 2554, หนา 9) ไดกลาววา
ขั้นตอนกระบวนการเลือกสรรขาวสารหรือเปดรับขาวสารของบุคคลจากสื่อตางๆ เปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสาร
ในการรับรูของมนุษย ซึ่งกระบวนการเลือกสรรในการเปดรับขาวสาร ดวยการกลั่นกรองมี 4 ขั้น โดยลําดับ 
ดังตอไปนี้ 

1) การเลือกเปดรับรูขอมูลขาวสาร (selective exposure) เปนขั้นแรกของกระบวนการกลั่นกรองในการ
เลือกชองทางการสื่อสาร (channel) บุคคลนั้นจะเปดรับขาวสารจากแหลงขอมูลตาง ๆที่มีอยูดวยกันหลายแหง
หลายชองทางตามความถนัดและความสนใจ รวมไปถึงทักษะและความชํานาญในการรับขอมูลขาวสารจาก
แหลงขอมูลนั้น ๆ เชน บางคนถนัดฟงมากกวาอาน บุคคลนั้นก็เลือกรับสารจากการฟงทางวิทยุมากกวาการอานจาก
สื่อสิ่งพิมพประเภทตาง หรือบางคนมีทักษะความชํานาญการใชอินเทอรเน็ต บุคคลนั้นก็จะเลือกใชชองทาง
อินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล เปนตน 

2) การเลือกขอมูลขาวสารตามความสนใจ (selective attention) เปนขั้นที่สองของข้ันตอนการเลือกสรร
ในการเปดรับรูขอมูลขาวสาร ผูเปดรับขาวสารมักเลือกขอมูลขาวสารตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือ
สนับสนุนทัศนคติที่มีอยู และเลือกที่จะหลีกเล่ียงรับขอมูลขาวสารที่ไมมีความสอดคลองกับความรู ความเขาใจ หรือ
ทัศนคติที่มีอยูกอนแลว (cognitive dissonance) เพื่อไมใหเกิดความไมสบายใจหรือขัดแยงกับความคิดของตน 

3) การเลือกรับรูและตีความหมายของขาวสาร (selective perception and interpretation) เปนขั้นที่
สามของขั้นตอนการเลือกสรรในการเปดรับขาวสาร ขอมูลขาวสารที่ผูรับสารไดทําการเปดรับและใหความสนใจ
ขอมูลขาวสารนั้นแลว ก็ใชวาเนื้อหาของขอมูลขาวสารนั้นจะถูกผูรับสารตีความหมายตามเจตนารมณของผูสงสาร
เสมอไป เพราะผูรับสารมักจะเลือกรับรูขาวสารและตีความหมายของเนื้อหาของขอมูลนั้นตามทัศนคติความเชื่อ 
อารมณ และประสบการณที่มีอยูกอนแลว ดังนั้นผูรับสารแตละคนก็จะตีความหมายของสารท่ีไดรับแตกตางกัน
ออกไป ซึ่งบางครั้งอาจทําใหขอมูลขาวสารบางสวนถูกตัดทิ้งไป และความหมายของขอมูลขาวสารยังถูกบิดเบือนไป
ตามแตความพอใจ ทัศนคติของแตละบุคคลดวย 

4) การเลือกจากขอมูลขาวสารที่ไดเปดรับ (selective retention) เปนกระบวนการเลือกสรร 
ในการเปดรับขาวสารข้ันสุดทาย กลาวคือ ผูเปดรับสารนั้นจะเลือกจดจําขอมูลขาวสารในสวนที่เกี่ยวของ 

และสอดคลองกับความสนใจ และความตองการของขอมูลขาวสารเหลานั้น ขาวสารที่ตนเองนั้นเลือกที่จะจดจําไวนั้น 
มักมีเนื้อหาที่ชวยสนับสนุนความตองการ ความคิด ทัศนคติ คานิยมหรือความเชื่อของแตละคนท่ีมีอยูกอนแลว เพื่อ
ทําใหขอมูลขาวสารเดิมนั้นมีความมั่นคง ชัดเจนย่ิงขึ้นซึ่งจะทําใหยากตอการเปลี่ยนแปลง สําหรับขอมูลที่มีความ
ขัดแยงในสวนท่ีตนเองไมเห็นดวย หรือไมสนใจ ขอมูลเหลานั้นก็จะถูกลืมและไมไดกลาวถึงหรือนําไปถายทอดตอไป 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

การตัดสินใจซื้อเปนกระบวนการทางความคิดของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการตาง  ๆ          
ซึ่งพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคนั้นไมสามารถเกิดข้ึนไดทันที จําเปนจะตองมีกระบวนการคิดเปนลําดับข้ันตอน 
(วุฒิ สุขเจริญ, 2555) ผลของกระบวนการท้ังหมดนั้นจะกอใหเกิดประสบการณแกผูบริโภคไดทั้งในแงบวกและแง
ลบ ซึ่งการตัดใจซ้ือในครั้งกอนจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อในครั้งถัดไปอีกดวย (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554)           
โดยกระบวนการการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปนกระบวนการท่ีแสดงถึงความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมของ
ผูบริโภคอยางเปนขั้นตอน โดยนักวิชาการสวนใหญ ไดแบงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคออกเปนทั้งหมด 5 
ขั้นตอน ตามลําดับดังนี้ คือ การรับรูและตระหนักถึงปญหา การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ 
และพฤติกรรมหลังการซื้อ (นธกฤต วันตะเมล, 2555) 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคในจังหวัดลําปางท่ีเคยใชสื่อสังคมออนไลนคนหาบทวิจารณ

รานอาหาร 
กลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยนี้ คือ ผูบริโภคที่เคยใชสื่อสังคมออนไลนในการคนหาบทวิจารณรานอาหารใน

จังหวัดลําปาง ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรทั้งหมด จึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน
(Yamane, 1973) การหาขนาดตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนี้ 

n =  Z2 
          4e2 

เมื่อ  n แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 
e แทน  ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได ซึ่งเทากับ 0.05 
z แทน  ระดับความเชื่อมันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซ่ึงมี

คาเทากับ 1.96 จากสูตรขางตน แทนคาในสูตรไดดังนี้ 
n  =   1.962 

 4(0.05)2 
 =   384.16 

    =   385 
ดังนั้น ผลจากการคํานวณ จะไดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 385 ตัวอยางและสํารองการ

สูญเสียอีก 4% เทากับ 15 ตัวอยาง ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับการศึกษาคร้ังนี้คือ 400 ตัวอยาง 
การสุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้  ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยไมคํานึงถึงความนาจะเปน              

(Non-Probability Sampling) ซึ่งผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแบบออนไลน (Internet Sampling) ในรูปแบบของ Web Page ผาน 
Google Forms หลังจากนั้นจะนําลิ้งค (Link) ไปโพสตใน Facebook Group, แนะนําที่กิน ที่เที่ยวในลําปาง        
ซึ่งเกี่ยวกับอาหารการกิน และ สงตอผานแอพพลิเคชั่นไลน (Line) เพื่อรวบรวมแบบสอบถามทั้ง 400 ตัวอยางตอไป 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ในการศึกษานี้จะใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหทาง
สถิติ โดยใช แบบสอบถามจากงานวิจัยของ บุณยาพร (2559) ท่ีไดผานการหาคุณภาพของเครื่องมือ และคาความ
เชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha) ทั้งฉบับ= .803 โดยแบบสอบถามเปนแบบ คําถามปลายปด 
(Close-end question) และแบงคําถามออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตร แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรศาสตรเปนแบบเลือกตอบ 
ประกอบดวยคําถาม 5 ขอ ดังนี้ 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน พฤติกรรมการเปดรับ
ขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน 

สวนที่ 3 การตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกรานของผูบริโภคเปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกรานของผูบริโภค 
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ผลการวิจัย 
ขอมูลดานประชากรศาสตร 

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 58.75 
และเปนเพศชาย 165 คน คิดเปนรอยละ 41.25 มีกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 20-29 ป จํานวน 242 คน คิดเปน
รอยละ 60.50 รองลงมา คือมีอายุ 30-39 ป จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.50 อายุ 40-49 ป จํานวน 31 คน 
คิดเปนรอยละ 7.75 อายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.25 อายุ 50-59 ป จํานวน 24 คนคิดเปน
รอยละ 6.00 และอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ 

จําแนกตามระดับการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
จํานวน 283 คน หรือคิดเปนรอยละ 70.75 รองลงมาเปนสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 69 คน หรือคิดเปนรอยละ 
17.25 และตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 48 คน หรือคิดเปนรอยละ 12.00 ตามลําดับ  

จําแนกตามอาชีพพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ 173 คน คิดเปนรอยละ 43.25 
รองลงมาเปนเจาของธุรกิจหรืออาชีพอิสระ จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.25 พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 
74 คน คิดเปน รอยละ 18.50 ขาราชการจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.75 นักเรียน/ นักศึกษา จํานวน 11 คน 
คิดเปนรอยละ 2.75 และพอบาน/ แมบาน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 ตามลําดับ  

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท 
จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.00 รองลงมาเปนต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.25 20,001-
30,000 บาท จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.25 40,001-50,000 บาท จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 30,001-
40,000 บาท จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.75 และ 50,001 บาทข้ึนไป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.25 ตามลําดับ 
พฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน 

ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางมีประสบการณการใชสื่อออนไลนเพื่อคนหาบทวิจารณรานอาหาร
มากกวา 2 ป มีจํานวน 185 คน หรือคิดเปนรอยละ 46.25 รองลงมา คือ 1-2 ป จํานวน 77 คน หรือคิดเปนรอยละ 
19.25 6 เดือน – 1 ป จํานวน 75 คน หรือคิดเปนรอยละ 18.75 และนอยกวา 6 เดือน จํานวน 763 คน หรือคิด
เปนรอยละ 15.75 ตามลําดับ 

ขอมูลประสบการณการใชสื่อสังคมออนไลนประเภทตาง ๆ เพื่อการคนหาบทวิจารณรานอาหารผลการศึกษา 
พบวากลุมตัวอยางมีประสบการณการใชสื่อออนไลนประเภท Social Network มากที่สุด เชน Facebook Instagram 
จํานวน 381 คน รองลงมา คือ Blog หรือ Web Blog เชน วงใน (Wongnai) จํานวน 347 คน และ Online Forum 
เชน พันทิพ (Pantip) จํานวน 337 คน Media Sharing เชน YouTube Google+ จํานวน 242 คน Twitter และ 
Micro blog จํานวน 135 คน และ Social News และ Bookmarking จํานวน 125 คน ตามลําดับ 

ขอมูลประเภทของสื่อสังคมออนไลนที่ใชบอยที่สุดเพ่ือการคนหาบทวิจารณรานอาหาร ผลการศึกษา 
พบวากลุมตัวอยางนิยมใชสื่อประเภท Blog หรือ Web Blog เชน วงใน (Wongnai) ในการคนหาบทวิจารณ
รานอาหาร จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.25 รองลงมาคือ Social Network จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 
27.25 Twitter และ Micro blog จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.50 Media Sharing เชน YouTube 
Google+ จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.00 และ Social News จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ตามลําดับ 

ขอมูลวัตถุประสงคการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือการคนหาบทวิจารณรานอาหาร ผลการศึกษาพบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคในการคนหาบทวิจารณรานอาหารเพ่ืออานขอความรีวิวสูงที่สุด จํานวน 133 คน 
คิดเปนรอยละ 33.25 รองลงมาคือ เพื่อดูรูปภาพบรรยากาศในรานเพื่อดูรูปภาพบรรยากาศในราน จํานวน 107 คน 
คิดเปนรอยละ 26.75 เพื่อดูรูปภาพหนาตาของอาหาร จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.25 เพื่อดูราคาอาหาร 
จํานวน 56 คน คิดเปนรอย 14.00 เพ่ือดูที่ตั้งของราน จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.25 และเพ่ือดูโปรโมชั่นและ
สิทธิพิเศษตาง ๆ ของราน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 ตามลําดับ  
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ขอมูลความถ่ีในการใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อการคนหาบทวิจารณรานอาหาร ผลการศึกษาพบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญใชสื่อสังคมออนไลนคนหาบทวิจารณรานอาหารบาง 3-4 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 174 คน คิดเปน
รอยละ 43.50 รองลงมาเปนใชไมคอยบอย 111 คน คิดเปนรอยละ 27.75 ใชคอนขางบอย จํานวน 59 คน คิดเปน
รอยละ 14.75 และใชทุกวัน จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.00 ตามลําดับ 

ขอมูลจํานวนประเภทของสื่อสังคมออนไลนที่ใชเพ่ือการคนหาบทวิจารณรานอาหารตอการรับประทาน
อาหารนอกบาน 1 ครั้ง ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชสื่อสังคมออนไลน 1-2 ประเภท ในการคนหา
บทวิจารณรานอาหารตอการรับประทานอาหาร 1 ครั้ง จํานวน 273 คน คิดเปน รอยละ 68.25 รองลงมาคือ 3-4 
ประเภท จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.50 และ 5-6 ประเภท จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.25 ตามลําดับ 

ขอมูลจํานวนคร้ังในการคนหาบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนตอการรับประทานอาหารนอก
บาน 1 ครั้ง ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชสื่อสังคมออนไลน  1-2 ครั้งในการคนหาบทวิจารณ
รานอาหารตอการรับประทานอาหารนอกบาน 1 คร้ัง จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 63.50 รองลงมาคือ 3-4 คร้ัง 
จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.00 และ มากกวา 5 คร้ัง จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 ตามลําดับ 

ระยะเวลาที่ใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อการคนหาบทวิจารณรานอาหารตอการรับประทานอาหารนอกบาน 1 
คร้ัง ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชสื่อสังคมออนไลน 1-2 ชั่วโมง ในการคนหาบทวิจารณรานอาหาร
ตอการรับประทานอาหาร 1 ครั้ง จํานวน 241 คน คิดเปน รอยละ 60.25 รองลงมาคือ นอยกวา 1 ชั่วโมง จํานวน 
137 คน คิดเปนรอยละ 34.25 และมากกวา 3 ชั่วโมง จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.50 ตามลําดับ 

การนําเสนอในสวนนี้ เปนผลการศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับกา รับประทานอาหาร
นอกบาน โดยใชคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปไดตามตาราง และคําอธิบายตอไปนี้ 
ตารางที่ 1 การตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบาน 

การตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับ
การรับประทานอาหารนอกบาน 

ระดับความสําคัญ 
คาเฉลี่ย S.D. แปล มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึงความคุมคา
ในเรื่องของราคา 

156 178 43 23 - 4.17 0.84 มาก 

ตัดสินใจเมื่อไดทําการศึกษาและ 
เปรียบเทยีบขอมูล 

95 156 111 24 14 3.74 1.00 มาก 

ตัดสินใจเมื่อทราบถึงความมีชื่อเสยีง
ของรานอาหาร 

123 145 117 15 - 3.94 0.87 มาก 

ตัดสินใจเม่ือไดทราบถึงความอรอย
ของอาหาร 

119 147 85 49 - 3.84 0.99 มาก 

ในอนาคตอันใกลมีแนวโนมที่จะไป
รับประทานอาหารนอกบาน 

125 151 111 13 - 3.97 0.85 มาก 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามีการตกแตง
รานท่ีสวยงาม 

232 133 365 35 - 4.49 0.65 มากที่สุด 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึงความ 
หลากหลายของรายการอาหาร 

136 165 85 14 - 4.06 0.84 มาก 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามรีายการ 
อาหารพิเศษเฉพาะรานนั้นๆ 

145 132 88 35 - 3.97 0.97 มาก 

รวม 4.02 0.87 มาก 
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการ
รับประทานอาหารในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.02 โดยใหความสําคัญตอการตัดสินใจเมื่อไดทราบวามีการตกแตงราน
ที่สวยงาม มีคาเฉล่ีย 4.49 รองลงมาเปนการไดทราบถึงความคุมคาในเรื่องของราคา มีคาเฉลี่ย 4.17               
ความหลากหลายของรายการอาหาร มีคาเฉลี่ย 4.06 ในอนาคตอันใกลมีแนวโนมที่จะไปรับประทานอาหารนอก
บาน และตัดสินใจเมื่อไดทราบวามีรายการอาหารพิเศษเฉพาะรานนั้นๆ มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.97 ตัดสินใจเมื่อ
ทราบถึงความมีชื่อเสียงของรานอาหาร มีคาเฉลี่ย 3.94 ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึงความอรอยของอาหาร มีคาเฉลี่ย 
3.84 และตัดสินใจเม่ือไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบขอมูล มีคาเฉล่ีย 3.74 ตามลําดับ 
ความแตกตางของพฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน (Social Media) 
กับการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานนอกบานของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง 

การนําเสนอในสวนนี้ เปนการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อ
สังคมออนไลนที่ตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบานของผูบริโภค
ในจังหวัดลําปางตางกัน โดยใชสถิติทดสอบ Independent Samples T-Test และ One-Way Anova สรุปไดตาม
ตารางและคําอธิบายตอไปนี้ 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจเลือกรานอาหาร แบงตามประสบการณการใชสื่อออนไลน 

การตัดสินใจเลือกรานอาหาร  
แบงตามประสบการณการใชสือ่ออนไลน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึงความ
คุมคาในเรื่องของราคา 

Between Groups 0.750 3 0.250 0.356 0.785 
Within Groups 278.360 396 0.703   
Total 279.110 399    

ตัดสินใจเมื่อไดทําการศึกษา
และเปรียบเทียบขอมูล 

Between Groups 2.946 3 0.982 0.980 0.402 
Within Groups 396.964 396 1.002   
Total 399.910 399    

ตัดสินใจเม่ือทราบถึง 
ความมีชื่อเสียงของรานอาหาร 

Between Groups 2.250 3 0.750 1.002 0.392 
Within Groups 296.310 396 0.748   
Total 298.560 399    

ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึงความ
อรอยของอาหาร 

Between Groups 2.277 3 0.759 0.776 0.508 
Within Groups 387.483 396 0.978   
Total 389.760 399    

ในอนาคตอันใกลมีแนวโนม 
ท่ีจะไปรับประทานอาหาร
นอกบาน 

Between Groups 1.920 3 0.640 0.887 0.448 
Within Groups 285.720 396 0.722   
Total 287.640 399    

ตัดสินใจเม่ือไดทราบวามีการ
ตกแตงรานท่ีสวยงาม 

Between Groups 3.320 3 1.107 2.629 0.050* 
Within Groups 166.658 396 0.421   
Total 169.977 399    

ตัดสินใจเม่ือไดทราบถึงความ
หลากหลายของรายการอาหาร 

Between Groups 2.885 3 0.962 1.396 0.244 
Within Groups 272.793 396 0.689   
Total 275.678 399    

ตัดสิน ใจ เมื่ อ ได ทราบว ามี
รายการอาหารพิเศษเฉพาะ
รานน้ันๆ 

Between Groups 0.339 3 0.113 0.120 0.948 
Within Groups 372.238 396 0.940   

Total 372.578 399    
*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ผลการศึกษาตามตารางท่ี 2 พบวากลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาของประสบการณการใชสื่อสังคมออนไลน
เพื่อการคนหาบทวิจารณรานอาหารที่ตางกัน จะสงผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทาน
อาหารนอกบานเมื่อทราบถึงความมีการตกแตงรานที่สวยงาม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจเลือกรานอาหาร แบงตามการมีประสบการณการใช 

Blog หรือ Web Blog เชน Wongnai 

การตัดสินใจเลือกรานอาหาร  
แบงตามการมีประสบการณการใช  

Blog หรือ Web Blog เชน Wongnai 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 
Means 

F Sig. t df Sig. 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความคุมคาในเร่ืองของ
ราคา 

Equal Variances 
Assumed 

0.856 0.355 1.190 398 0.235 

Equal Variances 
Not Assumed 

  1.169 68.003 0.247 

ตัดสินใจเมื่อได
ทําการศึกษาและ 
เปรียบเทียบขอมูล 

Equal Variances 
Assumed 

1.834 0.176 1.469 398 0.143 

Equal Variances 
Not Assumed 

  1.351 65.278 0.181 

ตัดสินใจเมื่อทราบถึงความ
มีชื่อเสียงของรานอาหาร 

Equal Variances 
Assumed 

2.408 0.122 0.310 398 0.757 

Equal Variances 
Not Assumed 

  0.287 65.579 0.775 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความอรอยของอาหาร 

Equal Variances 
Assumed 

0.398 0.529 -0.221 398 0.826 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -0.212 66.986 0.833 

ในอนาคตอันใกลมีแนวโนม
ท่ีจะไปรับประทานอาหาร
นอกบาน 

Equal Variances 
Assumed 

0.105 0.746 -1.494 398 0.136 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -1.554 70.843 0.125 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี
การตกแตงรานท่ีสวยงาม 

Equal Variances 
Assumed 

2.286 0.131 -1.107 398 0.269 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -1.184 72.433 0.240 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความหลากหลายของ
รายการอาหาร 

Equal Variances 
Assumed 

0.184 0.669 -0.523 398 0.601 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -0.504 67.135 0.616 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี
รายการอาหารพิเศษเฉพาะ
รานน้ันๆ 

Equal Variances 
Assumed 

0.033 0.855 0.805 398 0.421 

Equal Variances 
Not Assumed 

  0.795 68.255 0.429 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ผลการศึกษาตามตารางท่ี 3 จากการทดสอบความแปรปรวน Lavene’s Test พบวามีคา Sig. มากกวา 
0.05 หมายความวาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางเทากัน การอานผล Independent T-Test จึงตองดูผล
คะแนนในสวนของ Equal Variances Assumed และจากการทดสอบ Independent T-Test พบวาการมีหรือไม
มีประสบการณการใช Blog หรือ Web Blog ของกลุมตัวอยาง ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการ
รับประทานอาหารนอกบาน ณ นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจเลือกรานอาหาร แบงตามการมีประสบการณการใช 

Twitter หรือ Micro blog 

การตัดสินใจเลือกรานอาหาร  
แบงตามการมีประสบการณการใช  

Twitter หรือ Micro blog 

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความคุมคาในเร่ืองของ
ราคา 

Equal Variances 
Assumed 

0.114 0.736 0.723 398 0.470 

Equal Variances 
Not Assumed 

  0.730 276.950 0.466 

ตัดสินใจเมื่อได
ทําการศึกษาและ 
เปรียบเทียบขอมูล 

Equal Variances 
Assumed 

0.857 0.355 0.187 398 0.852 

Equal Variances 
Not Assumed 

  0.191 285.530 0.849 

ตัดสินใจเมื่อทราบถึงความ
มีชื่อเสียงของรานอาหาร 

Equal Variances 
Assumed 

3.323 0.069 1.975 398 0.049* 

Equal Variances 
Not Assumed 

  2.047 297.419 0.042 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความอรอยของอาหาร 

Equal Variances 
Assumed 

1.724 0.190 -0.363 398 0.717 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -0.371 285.384 0.711 

ในอนาคตอันใกลมีแนวโนม
ท่ีจะไปรับประทานอาหาร
นอกบาน 

Equal Variances 
Assumed 

0.002 0.966 -1.742 398 0.082 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -1.771 282.487 0.078 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี
การตกแตงรานท่ีสวยงาม 

Equal Variances 
Assumed 

0.024 0.877 0.569 398 0.570 

Equal Variances 
Not Assumed 

  0.567 268.138 0.571 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความหลากหลายของ
รายการอาหาร 

Equal Variances 
Assumed 

1.521 0.218 -0.987 398 0.324 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -1.000 278.968 0.318 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี
รายการอาหารพิเศษ
เฉพาะรานน้ันๆ 

Equal Variances 
Assumed 

0.637 0.425 -0.176 398 0.860 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -0.173 255.757 0.863 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 4 จากการทดสอบความแปรปรวน Lavene’s Test พบวามีคา Sig. 

มากกวา 0.05 หมายความวาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางเทากัน การอานผล Independent T-Test จึงตองดู
ผลคะแนนในสวนของ Equal Variances Assumed และจากการทดสอบ Independent T-Test พบวาการมี
หรือไมมีประสบการณการใช Twitter หรือ Micro Blog ของกลุมตัวอยาง จะสงผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหาร
สําหรับการรับประทานอาหารนอกบานเมื่อทราบถึงความมีชื่อเสียงของรานอาหาร ณ นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจเลือกรานอาหาร แบงตามการมีประสบการณการใช 

Social Network เชน Facebook Instagram 
การตัดสินใจเลือกรานอาหาร 

แบงตามการมีประสบการณการใช 
Social Network เชน Facebook Instagram 

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

ตัดสินใจเม่ือไดทราบถึง
ความคุมคาในเร่ืองของ
ราคา 

Equal Variances 
Assumed 

0.050 0.823 0.038 398 0.970 

Equal Variances 
Not Assumed 

  0.038 19.853 0.970 

ตัดสินใจเม่ือไดทําการศึกษา
และ 
เปรียบเทียบขอมูล 

Equal Variances 
Assumed 

1.652 0.199 -0.477 398 0.633 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -0.567 20.719 0.577 

ตัดสินใจเม่ือทราบถึงความ
มีชื่อเสียงของรานอาหาร 

Equal Variances 
Assumed 

1.928 0.166 0.777 398 0.438 

Equal Variances 
Not Assumed 

  0.692 19.418 0.497 

ตัดสินใจเม่ือไดทราบถึง
ความอรอยของอาหาร 

Equal Variances 
Assumed 

1.021 0.313 -0.010 398 0.992 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -0.008 19.412 0.993 

ในอนาคตอันใกลมีแนวโนม
ที่จะไปรับประทานอาหาร
นอกบาน 

Equal Variances 
Assumed 

0.283 0.595 0.119 398 0.905 

Equal Variances 
Not Assumed 

  0.119 19.847 0.906 

ตัดสินใจเม่ือไดทราบวามี
การตกแตงรานที่สวยงาม 

Equal Variances 
Assumed 

0.024 0.876 -0.231 398 0.817 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -0.217 19.602 0.830 

ตัดสินใจเม่ือไดทราบถึง
ความหลากหลายของ
รายการอาหาร 

Equal Variances 
Assumed 

0.412 0.522 -0.256 398 0.798 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -0.287 20.379 0.777 

ตัดสินใจเม่ือไดทราบวามี
รายการอาหารพิเศษเฉพาะ
รานนั้นๆ 

Equal Variances 
Assumed 

0.394 0.531 0.822 398 0.411 

Equal Variances 
Not Assumed 

  0.924 20.390 0.366 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 5 จากการทดสอบความแปรปรวน Lavene’s Test พบวามีคา Sig. 
มากกวา 0.05 หมายความวาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางเทากัน การอานผล Independent T-Test จึงตองดู
ผลคะแนนในสวนของ Equal Variances Assumed และจากการทดสอบ Independent T-Test พบวาการมี
หรือไมมีประสบการณการใช Social Network ของกลุมตัวอยาง ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับ
การรับประทานอาหารนอกบาน ณ นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจเลือกรานอาหาร แบงตามการมีประสบการณการใช 

Media Sharing เชน YouTube Google+ 
การตัดสินใจเลือกรานอาหาร แบงตามการมี
ประสบการณการใช Media Sharing เชน 

YouTube Google+ 

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความคุมคาในเร่ืองของ
ราคา 

Equal Variances 
Assumed 

1.601 0.206 -0.970 398 0.333 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -0.965 330.614 0.335 

ตัดสินใจเมื่อได
ทําการศึกษาและ 
เปรียบเทียบขอมูล 

Equal Variances 
Assumed 

0.008 0.929 1.138 398 0.256 

Equal Variances 
Not Assumed 

  1.145 343.240 0.253 

ตัดสินใจเมื่อทราบถึงความ
มีชื่อเสียงของรานอาหาร 

Equal Variances 
Assumed 

0.833 0.362 -1.597 398 0.111 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -1.576 320.834 0.116 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความอรอยของอาหาร 

Equal Variances 
Assumed 

3.463 0.063 -1.064 398 0.288 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -1.081 353.216 0.280 

ในอนาคตอันใกลมี
แนวโนมท่ีจะไป
รับประทานอาหารนอก
บาน 

Equal Variances 
Assumed 

0.110 0.741 0.272 398 0.786 

Equal Variances 
Not Assumed 

  0.274 343.951 0.784 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี
การตกแตงรานท่ีสวยงาม 

Equal Variances 
Assumed 

4.143 0.042* 2.335 398 0.020* 

Equal Variances 
Not Assumed 

  2.288 312.906 0.023* 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความหลากหลายของ
รายการอาหาร 

Equal Variances 
Assumed 

0.598 0.440 0.625 398 0.532 

Equal Variances 
Not Assumed 

  0.620 326.191 0.536 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี
รายการอาหารพิเศษ
เฉพาะรานน้ันๆ 

Equal Variances 
Assumed 

4.802 0.029* -.861 398 0.390 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -.879 359.185 0.380 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ผลการศึกษาตามตารางท่ี 6 จากการทดสอบ Independent T-Test พบวาการมีหรือไมมีประสบการณ
การใช Media Sharing ของกลุมตัวอยาง จะสงผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหาร
นอกบาน เมื่อไดทราบวามีการตกแตงรานที่สวยงาม ณ นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจเลือกรานอาหาร แบงตามการมีประสบการณการใช 

Social News and Bookmarking 

การตัดสินใจเลือกรานอาหาร แบงตามการมี
ประสบการณการใช Social News and 

Bookmarking 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 
Means 

F Sig. t df Sig. 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความคุมคาในเร่ืองของ
ราคา 

Equal Variances 
Assumed 

0.932 0.335 -0.467 398 0.641 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -0.476 251.910 0.634 

ตัดสินใจเมื่อได
ทําการศึกษาและ 
เปรียบเทียบขอมูล 

Equal Variances 
Assumed 

0.986 0.321 0.552 398 0.581 

Equal Variances 
Not Assumed 

  0.532 220.232 0.595 

ตัดสินใจเมื่อทราบถึงความ
มีชื่อเสียงของรานอาหาร 

Equal Variances 
Assumed 

1.270 0.260 0.436 398 0.663 

Equal Variances 
Not Assumed 

  0.445 252.762 0.656 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความอรอยของอาหาร 

Equal Variances 
Assumed 

0.601 0.439 -0.327 398 0.744 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -0.332 248.942 0.740 

ในอนาคตอันใกลมี
แนวโนมท่ีจะไป
รับประทานอาหารนอก
บาน 

Equal Variances 
Assumed 

0.011 0.916 1.623 398 0.105 

Equal Variances 
Not Assumed 

  1.627 241.121 0.105 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี
การตกแตงรานท่ีสวยงาม 

Equal Variances 
Assumed 

0.384 0.536 -0.588 398 0.557 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -0.600 252.028 0.549 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความหลากหลายของ
รายการอาหาร 

Equal Variances 
Assumed 

0.148 0.700 -0.543 398 0.587 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -0.531 227.639 0.596 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี
รายการอาหารพิเศษ
เฉพาะรานน้ันๆ 

Equal Variances 
Assumed 

0.342 0.559 1.911 398 0.057 

Equal Variances 
Not Assumed 

  1.936 247.589 0.054 

*นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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ผลการศึกษาตามตารางท่ี 7 จากการทดสอบความแปรปรวน Lavene’s Test พบวามีคา Sig. มากกวา 
0.05 หมายความวาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางเทากัน การอานผล Independent T-Test จึงตองดูผล
คะแนนในสวนของ Equal Variances Assumed และจากการทดสอบ Independent T-Test พบวาการมีหรือไม
มีประสบการณการใช Social News and Bookmarking ของกลุมตัวอยาง ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือก
รานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบาน ณ นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
ตารางท่ี 8 ผลการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจเลือกรานอาหาร แบงตามการมีประสบการณการใช 

Online Forum เชน พันทิพ (Pantip) 
การตัดสินใจเลือกรานอาหาร แบงตามการมี

ประสบการณการใช Online Forum เชน พันทิพ 
(Pantip) 

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความคุมคาในเร่ืองของ
ราคา 

Equal Variances 
Assumed 

0.054 0.816 0.721 398 0.471 

Equal Variances 
Not Assumed 

  0.708 85.420 0.481 

ตัดสินใจเมื่อได
ทําการศึกษาและ 
เปรียบเทียบขอมูล 

Equal Variances 
Assumed 

1.538 0.216 2.247 398 0.025* 

Equal Variances 
Not Assumed 

  2.134 83.160 0.036* 

ตัดสินใจเมื่อทราบถึงความ
มีชื่อเสียงของรานอาหาร 

Equal Variances 
Assumed 

0.021 .886 -.917 398 0.360 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -.938 88.543 0.351 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความอรอยของอาหาร 

Equal Variances 
Assumed 

2.137 0.145 -.289 398 0.773 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -.264 80.938 0.792 

ในอนาคตอันใกลมี
แนวโนมท่ีจะไป
รับประทานอาหารนอก
บาน 

Equal Variances 
Assumed 

1.776 0.183 1.965 398 0.050* 

Equal Variances 
Not Assumed 

  1.888 83.937 0.062 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี
การตกแตงรานท่ีสวยงาม 

Equal Variances 
Assumed 

2.258 0.134 -1.257 398 0.210 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -1.322 90.963 0.190 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบถึง
ความหลากหลายของ
รายการอาหาร 

Equal Variances 
Assumed 

0.762 0.383 -.722 398 0.470 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -.708 85.345 0.481 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามี
รายการอาหารพิเศษ
เฉพาะรานน้ันๆ 

Equal Variances 
Assumed 

0.356 0.551 -.291 398 0.772 

Equal Variances 
Not Assumed 

  -.308 91.820 0.758 

*นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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ผลการศึกษาตามตารางท่ี 8 จากการทดสอบ Independent T-Test พบวาการมีหรือไมมีประสบการณ
การใช Online Forum เชน พันทิพ (Pantip) ของกลุมตัวอยาง จะสงผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับ
การรับประทานอาหารนอกบานเมื่อไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบขอมูลและในอนาคตอันใกลมีแนวโนมที่จะไป
รับประทานอาหารนอกบาน ณ นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจเลือกรานอาหาร แบงตามพฤติกรรมการเปดรับขอมูล

บทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน 

ผลการทดสอบความแตกตาง 

พฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน 

วัตถุประ 
สงคการใช 

ความถี่ใน 
การใช 

จํานวน 
ประเภทสื่อที่

ใช 

จํานวนครั้ง 
ในการคนหา 

ระยะ 
เวลาที่ใช 

ตัดสินใจเม่ือไดทราบถึงความ
คุมคาในเร่ืองของราคา 

13.703 
(0.548) 

10.513 
(0.311) 

5.277 
(0.509) 

3.115 
(0.794) 

1.660 
(09.48) 

ตัดสินใจเม่ือไดทาํการศึกษาและ 
เปรียบเทียบขอมูล 

25.713 
(0.195) 

7.241 
(0.841) 

9.758 
(0.282) 

7.058 
(0.530) 

7.743 
(0.459) 

ตัดสินใจเม่ือทราบถึงความมี
ชื่อเสียงของรานอาหาร 

12.055 
(0.675) 

7.284 
(0.608) 

6.976 
(0.323) 

7.961 
(0.241) 

9.272 
(0.159) 

ตัดสินใจเม่ือไดทราบถึงความ
อรอยของอาหาร 

18.121 
(0.256) 

2.060 
(0.990) 

0.555 
(0.997) 

6.768 
(0.343) 

6.476 
(0.372) 

ในอนาคตอันใกลมีแนวโนมทีจ่ะไป
รับประทานอาหารนอกบาน 

14.053 
(0.522) 

6.303 
(0.709) 

6.030 
(0.420) 

11.832 
(0.066) 

13.512 
(0.036)* 

ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามีการ
ตกแตงรานท่ีสวยงาม 

12.834 
(0.233) 

6.672 
(0.352) 

2.996 
(0.558) 

3.157 
(0.532) 

12.755 
(0.013)* 

ตัดสินใจเม่ือไดทราบถึงความ 
หลากหลายของรายการอาหาร 

21.946 
(0.109) 

18.063 
(0.034)* 

2.105 
(0.910) 

3.265 
(0.775) 

5.179 
(0.521) 

ตัดสินใจเม่ือไดทราบวามีรายการ 
อาหารพิเศษเฉพาะรานนั้นๆ 

12.944 
(0.607) 

10.253 
(0.330) 

8.421 
(0.209) 

4.975 
(0.547) 

5.791 
(0.447) 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 9 จากการใชสถิติ Chi-Square Test ในการทดสอบ พบวากลุมตัวอยางที่มี

พฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน โดยความถี่ในการใชจะมีผลตอการตัดสินใจ
เมื่อไดทราบถึงความหลากหลายของรายการอาหาร ระยะเวลาท่ีใชจะมีผลในอนาคตอันใกลมีแนวโนมที่จะไป
รับประทานอาหารนอกบาน และเมื่อทราบวามีการตกแตงรานที่สวยงามตางกัน ณ นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 20-29 ป ศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายรับเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท  
ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนพบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญใชสื่อสังคมออนไลนมากกวา 2 ป จํานวนกลุมตัวอยางที่มีประสบการณการใช Social Network เชน เชน 
Facebook Instagram เพ่ือการคนหาบทวิจารณรานอาหารมีมากที่สุด นอกจากน้ียังพบวาการใชสื่อสังคมออนไลน
ประเภท Blog หรือ Web Blog เชน วงใน (Wongnai) ในการชมรีวิวรานอาหารบอยที่สุด โดยมีวัตถุประสงคหลัก
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ของการใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อการคนหาบทวิจารณรานอาหารเพ่ืออานขอความรีวิวมากท่ีสุด โดยใช 3-4 คร้ังตอ
สัปดาห คนหา 1-2 คร้ัง จากสื่อ 1-2 ประเภทตอการคนหาบทวิจารณรานอาหาร 1 ครั้ง และใชเวลาในการอาน 1-
2 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบวาสอดคลองกับงานศึกษาของ จิตติมา จารุวรรณ (2553) ท่ีศึกษาพฤติกรรมและปจจัย
สําคัญจากการส่ือสารการตลาดที่มีตอการซ้ือผลิตภัณฑของผูบริโภคจากการสื่อสารการตลาดในรูปแบบส่ือสังคม
ออนไลน ที่พบวากลุมตัวอยางมีการใชสื่อสังคมออนไลน Facebook มากท่ีสุด และสอดคลองกับงานศึกษาของ จิรา
ภรณ ศรีนาค (2556) ท่ีพบวาสื่อสังคมออนไลนประเภทเครือขายสังคมออนไลนนั้น Facebook คือสื่อสังคม
ออนไลนที่ผูใชรูจักและนิยมใชมากที่สุด ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหาร
นอกบานนั้น กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญกับการเลือกรานอาหารในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องใหความสําคัญ
ตอการตัดสินใจเมื่อไดทราบวามีการตกแตงรานที่สวยงามอาหาร จะใหระดับความสําคัญที่สูงที่สุด การรีวิว
รานอาหารผานส่ือทําใหเกิดการรับรูบทวิจารณในสังคมออนไลน ทําใหกลุมตัวอยางเขาใจแนวคิดของรานอาหาร
มากยิ่งขึ้น ในสวนของความรูสึก ที่ทําใหกลุมตัวอยางรูสึกเพลิดเพลินในการรับชม และในสวนของพฤติกรรม ท่ีการ
อานการรีวิวรานอาหารชวยกระตุนการตัดสินใจเลือกรานอาหารของกลุมตัวอยาง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงาน
ศึกษาของ วุฒิ สุขเจริญ (2555) ท่ีกลาววา ส่ือออนไลนสามารถเปนเครื่องมือการสื่อสารไปยังผูบริโภคไดหลาย
รูปแบบ ท้ังขอความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และการรีวิวรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนถือไดวาเปนหนึ่ง
ในรูปแบบการตลาดท่ีผูบริโภคมีการสงผานขอมูลจากคนคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งผานสื่อสังคมออนไลนและ
สอดคลองกับงานศึกษาของ วิริยะ แกวเจริญศร ี(2557) ท่ีพบวาอิทธิพลของรูปแบบการตลาดแบบปากตอภาคและ
ใชสื่อออนไลน จะทําใหผูบริโภคไดรับทราบประโยชนและทําใหรูทันตอสถานการณ  

จากผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบานนั้นกลุมตัวอยางให
ระดับความสําคัญในระดับมาก เชน ตัดสินใจเมื่อไดทราบวามีการตกแตงรานที่สวยงาม ก็สอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจของ คอตเลอร (Kotler, 2000 อางใน นธกฤต วันตะเมล, 2555) ท่ีกลาววาหนึ่งใน
ขั้นตอนการตัดสินใจของผูบริโภคคือ การแสวงหาขอมูล เนื่องจากผูบริโภคเกิดการตระหนักถึงปญหา จึงคนหา
ขอมูลขาวสารในตนเองกอน แตถาไมเพียงพอก็จะคนหาขอมูลขาวสารจากภายนอก 

จากผลการทดสอบสมมติฐานที่พบวา การมีประสบการณในการใชสื่อสังคมออนไลนประเภทตางๆ มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบานตางกัน สอดคลองกับงานศึกษาของ นุชจรินทร 
ชอบดํารงธรรม (2553) ท่ีพบวาการรับรูสื่อตาง ๆ จากเครือขายสังคมออนไลน มีความสัมพันธกับกระบวนการ
ตอบสนองของผูบริโภคในทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใชทางธุรกิจ 
จากการศึกษาเรื่องการรับขอมูลบทวิจารณผานสื่อสังคมออนไลนที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

รานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบาน สามารถนําผลการศึกษาไปใชประโยชนไดดังนี้ 
1. จากผลการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการเปดรับขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนพบวา

กลุมตัวอยางที่เคยใช Social Network เชน Facebook Instagram ในการคนหาบทวิจารณมีจํานวนสูงสุด และมี
การใช คือ Blog หรือ Web Blog เชน วงใน (Wongnai) ในการคนหาบทวิจารณบอยที่สุด ผูประกอบธุรกิจ
รานอาหารจึงควรใชสื่อสังคมออนไลนประเภทดังกลาวในการสื่อสารขอมูลรานอาหารสูผูบริโภค 

2. จากผลการศึกษาวัตถุประสงคการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือการคนหาบทวิจารณรานอาหารนั้น พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญคนหาเพ่ืออานขอความบทวิจารณ ดังนั้นผูประกอบการรานอาหารจึงควรมีบทวิจารณ
รานอาหารโดยเนนบทความท่ีเขียน พรอมมีรูปภาพบรรยากาศภายในรานและรูปภาพหนาตาของอาหารประกอบ
บทวิจารณเพื่อดึงความสนใจกับผูบริโภค 
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3. จากผลการศึกษาความถ่ี จํานวนครั้ง และระยะเวลาท่ีใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือการคนหาบทวิจารณ
รานอาหารในการคนหารานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนตอการรับประทานอาหารนอกบาน 1 ครั้งนั้น พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญใชสื่อสังคมออนไลนใชบาง (3-4 ครั้งตอสัปดาห) ใชสื่อสังคมออนไลน 1-2 ครั้งในการคนหาบท
วิจารณและ ใชสื่อสังคมออนไลน 1-2 ชั่วโมงเทานั้น ในการคนหาบทวิจารณรานอาหารตอการรับประทานอาหาร
นอกบาน 1 คร้ัง ดังนั้นผูประกอบการจึงควรมีบทวิจารณหรือเนื้อหาที่สามารถทําใหเกิดความสนใจ หรือสะดุดตาได
งายเพื่อดึงความสนใจจากผูบริโภค 

4. จากผลการศึกษาจํานวนประเภทสื่อสังคมออนไลนที่กลุมตัวอยางใชเพ่ือการคนหาบทวิจารณ
รานอาหารพบวากลุมตัวอยางใชเพียง 1-2 ประเภทเทานั้น ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรเนนแคสื่อสังคมออนไลน
เพียงไมกี่ประเภทเพ่ือโฆษณารานอาหารของตน โดยสามารถเนนการลงสื่อสังคมออนไลนที่ไดรับความนิยมสูงสุด 
ไดแก Blog หรือ Web Blog เชน วงใน (Wongnai) 

5. จากผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบานนั้นพบวา         
กลุมตัวอยางตัดสินใจเม่ือไดทราบถึงการตกแตงรานที่สวยงาม รองลงมาคือ ความคุมคาในเร่ืองของราคา และความ
หลากหลายของรายการอาหารในรานนั้นๆ ดังนั้น ผูประกอบการรานอาหารจึงควรรีวิว 

รานอาหารดวยรูปภาพการตกแตงรานที่สวยงาม และราคาอาหาร ความหลากหลายของเมนูอาหารคํา
บรรยายที่เนนในเรื่องความอรอยของอาหาร รวมถึงการคิดเมนูอาหารท่ีเปนจานพิเศษเฉพาะราน (signature) เปนตน 

6. สรุปแลวบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนนั้น มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหาร
สําหรับการรับประทานอาหารนอกบานของผูบริโภคในแทบทุกดาน ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจรานอาหารในปจจุบันจึง
ควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่งกับการแนะนํารานคาตนดวยวิธีการใชบทวิจารณผานสื่อสังคมออนไลน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
เพื่อใหการศึกษาในครั้งนี้ สามารถขยายตอไปในทัศนะที่กวาง ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทํา

วิจัยในครั้งตอไป ดังนี้ 
1. ศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติจากการรับรูขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลนที่มีผล

ตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบาน 
2. ขยายกลุมตัวอยางที่มีความแตกตางจากการศึกษาในครั้งนี้เพื่อไดทราบขอมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับ

พฤติกรรม ทัศนคติ และความพึงพอใจจากขอมูลบทวิจารณรานอาหารผานสื่อสังคมออนไลน 
3. ควรเพิ่มวิธีในการเก็บขอมูลการวิจัย กลาวคือ ควรเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยาง 

เพื่อใหไดขอมูลท่ีเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณจะทําใหกลุมตัวอยางใหขอมูลในเชิงความ
คิดเห็นที่นอกเหนือจากที่กําหนดคําตอบไวในแบบสอบถาม 
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